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 رمان های عاشقانه  :آرایی صفحه و طراحی
 

   سایت آدرس

 

   : ROMANKADE_COM@ تلگرام کانال

 

 است محفوظ رمان های عاشقانه  دنز کتاب این حقوق تمامی

 

 از بزرگترین سایت فروش رمان های مجازی و چاپ شده هم دیدن فرمائید

/https://www.shop.romankade.com 

  

 

  

 

 میبسم اهلل الرحمن الرح

 

 "ماه یپر"

 

بزرگ و تنومند درخِت خم شده عبور کرد و به من  یشاخه ها انیاز م یرکیبا ز میرو به اطرافم گردوندم..مر نگاهم

 نشستم. شیبه تماشا نهیکردم و دست به س یراه رفتن رو هم نداد. اخم یمجال حت

 و لبخند به لب گفت: دیبه عقب چرخ یبا سرخوش ستادمیاز حرکت ا دید یوقت

http://www.romankade./
https://t.me/romanhayeasheghane
https://www.shop.romankade.com/
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 !؟یشد خانوم..جا زد یچ-

 بود لب زدم.اش شده  یحرص چاشن یکه کم یلحن با

خواد از ما  یو سالم هم م حیبه ما، صح سپرهیگوسفنداشو م یباباعل ی..وقترمیپذ تیخانم. من مسئول میمر رینخ-

 ..ادیسر گوسفنداش ب یینکرده بال ییخدا نکهینه ا رهیبگ لیتحو

 یم طنتیشاخه ها ش انیکه م ینسبتا بزرگ برداشت و به دنبال گوسفند یحرف ها بود. چوب نیتر از ا الیخیاو ب اما

 .دیبه گوش رس دنییدو نیدر ح شیکرد به راه افتاد. صدا

 بابا.. میخوش بگذرون ای..بیو من رو نگاه کن یستیخواد اونجا وا ینم-

 یما دست دنیامد. با د رونیاز خانه اش ب یباباعل میخانه که شد کیو دنبالش به راه افتادم. نزد دهیکش یپوف یعصب

 شد. کمانیو نزدتکان داد  مانیبرا

 یخونه که گل بانو چا دیایسپرم به سجاد..خودتون هم ب یباباجان..گوسفندا رو م دیگلم..خسته نباش یسالم دخترا-

 تازه دم داره!

 گفتم: ریزده و سر به ز یمحجوب لبخند

 .می. ان شاهلل که امسال کنکور دارمیبه درسامون برس یتا کم میبر می..بهتره من و مریممنون باباعل-

 چهره اش رنگ تعجب گرفت. یباباعل

 باباجان؟! یچ یچ-

 دانست. یچه م چارهیب رمردی. پمیهمزمان لبخند زد میو مر من

 .میخانم دکتر بش میکه ان شاهلل بتون دیما دعا کن یباباجان شما فقط برا یچیه-

 زد و دستانش را سمت آسمون بلند کرد. یلبخند

 پزشک روستا! دیشیجان م می..هم تو و هم مران شاهلل باباجان..من چشمم روشنه-

 یفاصله ا ی. خانه ما تا خانه باباعلمیگرفت شیخانه را پ ریکوتاه مس یا یو با خداحافظ میاز او تشکر کرد یلبخند با

خوش آش کل خانه  یبه خانه خودشان رفت و من هم وارد خانه خودمان شدم. بو میمر میدیبه خانه رس ینداشت.وقت
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مامان رو که مشغول ظرف شستن بود  یگرفته بود. لبخند به لب وارد اشپزخانه شده و از پشت سر چشم هارا در بر 

 و سرزنش بار گفت: دیرو در هم کش شیمن اخم ها دنیسمتم برگشت. با د دیکه کش ینیگرفتم. با ه

 ..فهینپر بهم من قلبم ضع ینجوریچند دفعه بهت گفتم دخترجان ا-

 گفتم: یبلند یزدم. در همون حال با صدا رونیاشتم و از اشپزخانه بصورتش ک یرو یا بوسه

 خونه.. امیچه کنم..من فقط به عشق تو م یمامان جان..ول دونمیم-

خوش  یعوض کردم و روسر یراحت یام رو با لباس ها یمحل یکردم و لباس ها یخنده بلندش امد. تبسم یصدا

 کنار تشکم نشستم و مشغول درس خواندن شدم.فرش  یو رو دمیکش یرنگم را به سر کردم. نفس

 یاو باز هم با اخم من رو از خودش دور کرد.تبسم تلخ یاز دو که گذشت بابا به خانه امد. به استقبالش رفتم ول ساعت

 شدم. یدانستم چرا پس زده م یعادت کرده بودم.اما هنوز نم شیرفتار ها نینگفتم. به ا یزیبه چهره نشاندم و چ

 یرا دراز کرد و پا شیپا کیزد.  هیتک ینشست و به پشت یرنگ کنار بخار نفت دیتشک سف یبه من روتوجه  یب

 داد زد: یبلند یشکم قفل کرد. با صدا انیرا م گرشید

 ..یکه مردم از گشنگ اریصاحاب رو ب ی..نرگس..وردار اون نهار بیهو-

از اشپزخانه خارج شد و با  یبزرگ ینیرده بود. با سعادت ک شیرفتارها نیزد. اما مامان به ا یبچه ها غر م مانند

 گفت: یدستپاچگ

 سالم محمودخان..چشم اوردم برات..-

بابا خم شد و  کیگذشت اما هنوز مامان از رو به رو شدن با بابا باک داشت.نزد یم شانیسال از زندگ ستیکه ب نیا با

داشت  دهی. او عقمیکنار بابا غذا بخور میحق نداشت وقت چیگذاشت. ه نیزم یخوش رنگ نهار را مقابل بابا رو ینیس

 به زن و بچه رو بدهد. دیمرد انقدر بزرگ است که نبا

موقع  نیاجازه داده بود تا به ا نیاز ا یاما دوستش داشتم. گرچه سخت بود ول دمیپسند یبابا رو نم یرفتارها نکهیا با

 ممنونش بودم. شهیکنم و عروسم نکرده بود هم لیتحص

و همراهش به اشپزخانه رفتم تا نهارمان را  دهیکش یسمت اشپزخانه برگشت. پوف عیرا که گذاشت سر ینیس انمام

 مامان با لبخند گفت: می. نهار خوشمزه مامان رو که تموم کردمیانجا بخور
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 خدا؟! دیبه ام یمطمئن ؟یمامان جان..درسات رو خوند گمیم-

که االن رو به روت نشسته خانم  ینیردم:بله مامان جان چجورم! احواله چهره نگرانش ک یزده و چشمک یلبخند

 که! ی..خبر ندارندستیدکتر ا

 هم گذاشت و گفت: یچشم به رو نانیاطم با

باشه.پاشو دخترم..پاشو که برو درست  یقو تونهیکه بچم چه قدر م دونمیمادرم.خوب م کیخوبم که خبر دارم. من -

 خانم برم. یو تا خونه مرض ظرف ها رو بشورم نیرو بخون منم ا

 گذاشتم گفتم: یبه دهان م یحونیکه ر نطوریهم

 !ه؟یخانم؟ خبر یمرض-

 کرد گفت: یکه سفره رو جمع م نیهمان ح در

راحت تر  چارهیب یزنا نیبلکه ا یپزشک بش ی..خداکنه بتونیچینه ه یآره مادر..بنده خدا تازه فارغ شده..نه پزشک-

 مکشون کنم.کنند..منم برم که ک مانیزا

 یصدا از اشپزخونه خارج شدم و سمت اتاق حرکت کردم و تا زمان یزدم که دلش رو قرص کرد. ب یلبخند نانیاطم با

 که شب شد مشغول درس خواندن شدم.

 

هدف بزرگم بودم. خسته  یبود مشغول درس خوندن برا یادیشب شده بود و مدت ز بایبه پنجره انداختم. تقر ینگاه

 میاتاقم گذاشتم. گره روسر یو چوب کیقفسه کوچ یبلند شدم و کتاب هام رو جمع کرده و رو نیزم یوو کوفته از ر

 زدم. رونیرو محکم تر کردم و از اتاق ب

 داد که امشب خودمم و خودم! یخونه نبود و سکوت خونه نشون م مامان

بلند شد.  اطیشدن در ح دهیوبک یکردم. سمت آشپزخونه جهت گرفتم که صدا یبه حال شام هم م یفکر کی دیبا

و مطمئنا  دنهیوقفه در حال کوب یمکث و ب یب دمید ی. اما وقتدمیلحظه ترس کی یکه برا دیکوب یانقدر محکم م

 یو رو دمیبود کش زونیاو یبه جالباس کهکنار در رو  یچادر رنگ عیشه، سر یدر از جاش کنده م گهید یا قهیدق

 .دمییو به سمت در دو دهیدر رو برعکس پوش یجلو یها ییم که دمپاسرم انداختم. انقدر هول کرده بود
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 ینیدهنم گذاشتم و ه یپرت کرد.با ترس دستم و جلو اطیخودش رو محکم به داخل ح یکیدر رو باز کردم  تا

 اهیگرد شده به فرد س یرو با پا بست. با چشم ها اطیدهنم گذاشت و در ح یدستش رو رو عیاما اون فرد سر دمیکش

 ..مشدم که نگاهش برگشت سمت رهیدهنش دستمال بسته بود خ یکه جلو یوشپ

هم به  دنینفس کش یصورتم و اجازه حت یبکشم اما اون دستش رو محکم گذاشته بود رو غیکردم و خواستم ج هول

بم  یمکث با صدا یگذشت با کم یحس کردم مدت یو اشهدم رو خوندم اما وقت دمیلحظه ترس کی یداد. برا یمن نم

 اون دستمال بندش گفت: ریز یو سخت

 ..ادیصدات در ب یدارم، اما حق ندار یدستم رو بر م-

چشم هام اشک نشسته بود. با بغض سرم رو به نشونه باشه تکون دادم که با شک  یبودم که تو دهیترس انقدر

 یینکردم و مطمئنا بال یرخواستم داد بزنم اما گفتم هنوز که کا یصورتم برداشت. م یدستش رو اروم اروم از رو

 .ارهیسرم م

. با بغض نگاهش کردم که دیگونه هام چک یو اشکام دونه دونه رو دمیکش یقیکه دستش رو برداشت نفس عم نیهم

 رشیسبزِ ت یچشم ها شتریرنگ گرفت. از همه ب یکم اطمونینور المپ ح ریبه سمتم برداشت و صورتش ز یقدم

 و قورت دادم و با بغض لب زدم:چشم هام نقش بست.اب دهنم ر یجلو

 !؟یهست یتو ک-

 گفت: عیگرفت و سر یصداش کاسته شد، نفس یاز بم یاما حس کردم کم دمیچهرش رو نفهم حالت

 !شهیهم یاز ذهنت پاک کن..برا شهیهم یهستم اما امشب روبرا یکه من ک ستیمهم ن-

 

 

زده  رتیباال..ح دیپر اطیو کوتاه ح یکاهگل وارید یفرز از رو یبه عقب برگشت و با حرکت عیصحبت نداد و سر مجال

حرکت به اون سمت  کیبگم مهلت نداد و در  یزیگذرا بهم انداخت..تا خواستم چ ینگاه میکردم که ن ینگاهش م

 !دیپر وارید

د..و بو یشد..ک یبودم!چ رهیخ وارید یمات مونده به باال نطوریهم نشد اما من هم قهیدق کی دیاتفاقات شا نیا تمام

 چه گذشت!
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کرد؟ چرا از  یچه م نجایوقت شب ا نیمرد که بود؟ ا نیا ایچادرم رو تو مشتم گرفتم و چشم هام رو بستم. خدا لبه

 !ایهمه خونه به خونه ما پناه اورد؟ خدا نیا نیب

 یروبرق زد. با تعجب  نیزم یرو یزیچ کیو ناچار خواستم به داخل خونه برگردم که  دمیکش قیتا نفس عم چند

که پالک  یرنگ ییطال ریزنج دنیخاک ها برداشتم. با د یبراق رو از رو ءیبردم و اون ش شینشستم و دست پ نیزم

 زدم. یبهش نصب بود لبخند محو« اهلل» یبایز

 هوا تر هم رفت! یهوا اومد و ب یبود که ب بهیبود، اما مطمئنا مال همون مرد غر ریو چشمگ بایز یلیخ

که بود  یهم برنگشت.اما هرچ دیدوباره برگشت و شا دیگذاشت. شا ادگاریبه  نجایدش رو اگردنب دینفهم یحت و

 بهیاز اون مرد غر یادگارینگه داشتنش به عنوان  یبرا دیگردنبند رو بردارم.شا نیکرد که ا یوادارم م بیعج یروین

 !نمشیشده دوباره ببگردنبد هم که  نیبه واسطه ا دیکردم شا یحس م نکهیا یبرا دمیو اون شب..و شا

بلند شدم.خاک لباسم رو تکون دادم. هنوز هم  نیزم یگرفتم و از رو نیو کف دستم رو به زم دهیکش یاسوده ا نفس

دست بردم و گردنبند  اریاخت یزد. ب یبرق م ییبایبود که پالک اهلل اش به ز رینگاهم معطوف همون گردنبند چشمگ

پالکش به وجودم  یبعد گرما یسردم کرد اما مدت خورد یکه به پوستم م ریجزن یرو با ظرافت دور گردنم بستم.سرد

 شد. قیتزر

 بسپرم! یشب رو به باد فراموش نیکردم نتونستم ا یتکون دادم و سمت خونه قدم برداشتم اما هرچه سع یسر

 

*** 

 

 نی. ادمیصورتم کش به یشده و کالفه دست زیخ میتشک ن ی. رودمیاز خواب پر یتراکتور باباعل یبا صدا صبح

 بود ها. ریهم عجب سحرخ یباباعل

 رترید یدادند.امروز کم یصبح رو نشون م8تاک وار ساعت  کیاتاق برگشت.عقربه ها ت یواریسمت ساعت د نگاهم

جمع کردم. قرار بود امروز من و  عیتشک برخاسته و تشکم رو سر یروزها از خواب بلند شده بودم. از رو هیاز بق

رو محکم کردم از  میگره روسر نکهیبه تن کردم و بعد از ا ی.با عجله لباسمیرو به چرا ببر یباباعل یدهاگوسفن میمر

 خونه خارج شدم.
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رو به پا کردم و قبل از خارج  میمحل یبرد.کفش ها یجان، سادات محل به سر م یب ینبود و مطمئنا خونه ب مامان

 واریخواستم از در خارج بشم که نگاهم برگشت سمت دگوشه در رو برداشتم.  یچوب دست اطیشدن از در ح

 پوش در خاطرم زنده شد. اهیو اون مرد س شبی..دوباره خاطرات دیکاهگل

 ریدستم به ز اریاخت یشد. ب یشد که نم یبسپارم اما نم یکردم تا اون شب رو به باد فراموش یچه هم تقال م هر

دونم  یلبم اومد. نم یبه رو یکه به پوست دستم نفوذ کرد لبخند یرو لمس کرد. از سرد« اهلل»رفت و پالک  یروسر

 کرد. یم قیمثبت به وجودم تزر هیروح یخوب بود و کل یپر از حس ها ریپالک و زنج نیچرا ا

سخت شخم زدن مزرعه  یخارج شدم. باباعل اطیگفتم و شتابزده از ح ییاستارت تراکتور به خودم اومد و وا یصدا با

دست بلند کردم. خواستم  شیزده و برا یتکون داد. متقابال لبخند گرم یزد و دست یمن لبخند دنیکوچکش بود.با د

 به خودم اومد. میمر یقدم بردارم که با صدا لهیبه سمت طو

 ماه! یماه..پر یپر-

ا که برگشتم خودش رو محکم به آغوشم پرت کرد. متعجب شونه هاش رو گرفتم و از خودم جداش کردم. اما ب نیهم

 صورتش رو از نظر گذروندم و متعجب لب زدم: یاجزا رتیشوکه شدم. با ح شیبارون یصورت قرمز و چشم ها دنید

 !؟یکن یم هیگر یچرا دار م؟یشده مر یچ-

 

 

 

 

. هیگر رینزنه ز یبلند یکنه که با صدا یدونستم که داره سخت خودش رو کنترل م یم یکرد ول یهق هق م اروم

 خونمون حرکت کنه! اطیاز بازوش گرفتم و کمکش کردم تا به سمت ح هشیاروم نم دمید یوقت

 داد زدم: اریاخت یب میکه شد اطیح وارد

 دختر! گهیشده د یبهم بگو چ ؟یکن یم هیگر یدار زیر کیچرا  م؟یچت شده مر-

 د:زمزمه کر دیلرز یکه از شدت بغض م ییو با صدا دیچشمش کش ریصدام به خودش اومد. دستش رو به ز با
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 ماه! یپر یبدبخت شد-

 یم یقرار یب نطوریا میافتاده بود که مر یرو گفت قلبم ضربان گرفت. اب دهنم رو قورت دادم. چه اتفاق بد نیا تا

 اروم زمزمه کردم: دیلرز یکه از شدت استرس م ییرو مسلط کنم..با صدا میکردم هم خودم و هم مر یکرد؟! سع

 ..بهم بگو!میشده مر یچ-

و تاب  چیصورتم در پ یپلک بزنه نگاهش رو نکهیشد.بدون ا رهیبه چشم هام خ میند کرد و مستقرو بل سرش

 داره کالفه داد زدم: یدست از کنکاش صورتم بر نم دمید یبود.وقت

 ..مردم از دلشوره!گهیحرف بزن د-

 محزون زمزمه کرد: لرزون و ییانداخت. با صدا نیی. دستاش رو به هم گره داد و سرش رو پادیدوباره لرز چونش

 بابات..-

کنم.با اعصاب  یریجلوگ میگرفتم تا از سقوط احتمال واری.دستم رو به ددیدور سرم چرخ ایگفت بابام حس کردم دن تا

 داشتم اروم باشه لب زدم: یکه سع ییو صدا

 !؟یبابام چ-

 و هول گفت: سرش رو بلند کرد و دستاش رو دو طرف صورتم گذاشت و با استرس عیحالم سر دنید با

 دختر.. یشد ینطورینشده..چرا ا شیزی..بابات چینه نه نگران نباش پر-

 داد زدم: یاز کف دادم و بلند و عصب اریاخت یراحت شد ول یتا حدود المیرو گفت خ نیا تا

ن ..د جویکن یواسه گفتن و نگفتن استخاره م یدم اونوقت تو دار یشده..دارم از استرس جون م یچ یگید اخه نم-

 بکن دختر نصف عمر شدم..

 حرفم با هول و وال دستاش رو مقابلم به نشونه باشه تکون داد و گفت: نیا با

 سخته..درکم کن..فقط قول بده حالت خوب باشه..قبول؟! کمیبهت..منتها  گمی..میپر یشیم یباشه باشه چرا عصب-

 .با تحکم گفتم:دمیکش یقیچشم چرخوندم و نفس عم کالفه
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 گو..باشه فقط ب-

 لب گفت: ریاهسته ز ییتکون داد و با استرس و صدا یسر

 خونتون.. ادیارباب امشب م-

 ادامه داد: دیچشمهام د یحرفش رو که تو یسمت چشمهام سوق گرفت..انتظار باق نگاهش

 تو.. یخاستگار یاونم برا-

 یبار سقوط م نیشک ا یگرفتم چرا که ب واری.دستم رو محکم تر به ددیدور سرم چرخ ایکردم دن حس

 واری. با استرس از شونه هام گرفت و گوشه ددییو سمتم دو دیکش یفیخف غیج میرفت مر یاهیکردم.چشمهام که س

 گفت: هینشوندم. با بغض و گر

..تو رو خدا اروم باش..اعوذ باهلل خدا که نرفته..هست و مراقبتم هست..منم یاری..نگفتم طاقت نمیابج یپر-

 ..ریو خدا اروم بگماه..تو ر یپشتتم..پر

 :دمیبغض دستم رو به سرم گرفتم و نال با

 هیسا ستیارباب قرار ن نی..مطمئن بودم که اشهیم نطوریبرام بکنه..مطمئن بودم که ا یتونه کار یخدا هم نم گهید-

شد؟ بدبخت شدم!  یچ یدیدِه شگون نداره..د نیبرداره..مطمئن بودم اومدنش به ا مونیزندگ ینحسش رو از رو

بشم  نکهیجز ا یزندگ نیخواستم از ا ی! مگه من چورو بگ نی! تو رو خدا امیبخت شدم..مگه من چند سالمه مر اهیس

بکنم. به خدا که من فقط سرم تو درس و مشقم بود..به خدا که غلط  یکار کیدِه  نیمردم ا یپزشک و بتونم برا

 ..گهیبود د یبتیچه مص نیاخدا خالصم کن.. ی! ایباباعل ریش یارباب برا شیکردم رفتم پ

از درد قلبم  یتا با نوازشش کم دیکش یبازوم م یو خواهرانه دستش رو نرم رو ختیر یمن اشک م یپا به پا میمر

 شد! یشد که نم ینم یکاسته بشه..ول

 برگشتم و مشکوک گفتم: میسمت مر رتیسد اشکام خشک شد. با ح کدفعهی

 تو رو به خدا راستش رو بگو! ؟میسِر بابامِ مر ریز نایبابام گفت؟ ا-
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کنه.  یدونستم که بابام بالخره من رو معامله م ی. مطمئن بودم. مدمیرو فهم زیانداخت. تِه همه چ ریرو به ز سرش

 چرا انقدر زود؟! یخونه برم. ول نیاز ا دیبا یروز کیمطمئن بودم 

 شدن بود.پزشک  شیکه من کنکور داشتم و تمام فکر و ذکرم پ یسال قایدق چرا

 یدونیناتموم نجات بده..م بتیمص نی..من رو از اهیبه تو دمیتمام ام ای. خدادمیدستام گرفتم.از عجز نال نیرو ب سرم

بچه اوردم  کیخواد.بعد هم که براش  یبچه دار شدن پسرش م یو من رو فقط برا ستین یکه ارباب اصال ادم درست

 !زیاز اون قصر وهم انگ رونیکنند ب یپرتم م

زدم. سمت  یکرد.لبخند تلخ یمنتظر نگاهم م میاز جام بلند شدم. مر یهم بود. به سخت یدیسخت بود..اما ام گرچه

 خونه حرکت کردم که صدام زد.

 !؟یکن کاریچ یخوا یماه..م یپر-

 .از همونجا اروم لب زدم:برنگشتم

 به خدا! دیام-

گرفتم. در و بستم و گوشه  شیاتاقم رو پ ریمس کراستیرفتن به چرا هم نداشتم.  ینا گهید یداخل خونه شدم. حت و

 از گوشه چشمم روانه تبِ گونه هام شد. یزانوهام گذاشتم. قطره اشک نی.سرم رو بدمیاتاق خز وارید

رو عوض کنه!سخت بود که  تیزندگ بِ یناعادالنه..ش ی! سخت بود که اجباریو دم نزن یبود..سخت که بشنو سخت

 !شهیم یول یبود که نخوا..سخت شهینم یول یبخوا

تونستم از بودنش استفاده  یرفت.خوب شد که رفت. نم میاومد.مر اطیبسته شدن در ح ی.صدادمیکش یقیعم نفس

 االن... یبودم. ول یکه بود، از بودنش خوشحال م گهیهر موقع د دیکنم. شا

از  نکهین از جام بلند شدم. قبل از اماما یدونم چه قدر گذشت که گذر تندِ زمان رو حس نکردم. با صدا زدن ها ینم

چشم هام از  ریزد. ز یبرق م یروح یو ب یدیشکسته اتاق دوختم. صورتم از سپ نهیاتاق خارج بشم..نگاهم رو به ا

 زدم. رونیو از اتاق ب دمیکش میمهتاب یبه گونه ها یدست یشده بود. با پوزخند محو اهیس اهِ یاشک هام س یِبارون

 یتونست برام بکنه..م ینم یکار چیدونستم که ه یدونستم حالش رو..م یشد.م کمینزد ونشیرگ یبا چشمها مامان

 دونستم که مادِر!
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 یداشتم. حس م یقرار خودش رو در آغوشم پرت کرد.سفت و محکم به خودم فشردمش..حس دلتنگ یهوا و ب یب

 شم! بیرو داشتم که قراره غر نی..حس انمشیکردم قرار بود مدت ها نب

 یکس یهمه ب نیدلم گرفت.از ا ییهمه تنها نیفشرد. از ا یزد و من رو به خودش م یتاب تر از من هق م یب انمام

 قلبم فشرده شد!

! دل گهیشد.مادر بود د یبا خبر م دینبا گهیکس د چیرو گرفته بودم. نه اون و نه ه ممینکنم.تصم تشیکردم اذ یسع

 شیو مهتاب دیهاش رو گرفتم و از خودش جداش کردم. صورت سپکردم لبخند بزنم. شونه  ینگرونِ دخترش! سع

 توسط اشک هاش سرِخ سرخ شده بود!

درونش  یکه غم و دلتنگ یبا لحن نیدست بردم و اهسته اشک هاش رو پاک کردم. در همون ح یلبخند کمرنگ با

 زد زمزمه کردم: یموج م

زود  ای ریخواد تنهات بزاره..د یبزرگ شده..خانوم شده..مکوچولوت  ی..پریکن یقرار یمامانم..ماهِ من..قرار نبود ب-

 رفتم.. یهم م

 ادامه دادم: یتک خنده تلخ با

تا غمِ  یبه روش بخند یخوا یبه دخترت؟! نم یلبخند بزن یخوا ی..نمگهیبرد خونه شوهر د دیبالخره دختر رو با-

 !مامانم؟ یدون ی! نم؟یدخترت یایمرهِم دن یدون یچشمهاش بخوابه؟ نم

 نشیس یو با هق هق سرم رو تو وردمیسرخ شده بود. طاقت ن هیصورت مامانم نگاه کردم که از فشار بغض و گر به

قرار تر از من سرم رو  یفشردم. مامان هم ب یفرو بردم.دستام رو محکم دور کمرش حلقه کردم و خودم رو بهش م

 د.خون یدخترم رو م ییکرد و با لهجه قشنگش برام الال ینوازش م

تونستم مادرم رو با  یتا مدت ها نم گهید دیبود. شا یم دیبا یکه سخت بود ول یوداع من و مادرم! وداع یبود.عزا عزا

 یها ییتا مدت ها حسرت نوازش ها و الال دیفشار بدم. گمون کنم با نشیو سرم رو به س رمیعمق در آغوش بگ نیا

 رو بخورم! باشیز

 ساختم! یم ندمینامعلوم آ یسوختم و با زندگ ی.مسوختم. یخوردم و م یحسرت م دیبا

 خدا بود! یبود..ول سخت
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دِه بلند شده بود. معطل نکردم.  یبود. نگاهم به پنجره اتاق افتاد. زوزه گرگ ها و پارس سگ ها شیگرگ و م هوا

هم مشخص نبودم.با  ادیقرار گرفتم. ز نهیا ی. رو به رودمیکش مینیدهن و ب یرو شتریرو ب میرنگ روسر دیپارچه سف

 که برنج درو کنم. رمیکرد که دارم م یفرض م دید یهر که من رو م یاون لباس محل

. بابا خواب دمیکش رونیبه ب ی. در و باز کردم و سرکستادمیدر اتاق ا کیرنگم رو برداشتم. نزد اهیکوچک و س بقچه

 ی. دلم مدیخواب یاشپزخونه م یتو شهیثل هماومدم. مامان م رونیاروم از اتاق ب ییراحت و قدم ها الیبود.با خ

 وقت تنگ بود! ی..ولنمیبببار آخر صورت چو قرصِ ماهش رو  یو برا ششیخواست برم پ

که قرار  یشدند. صبح یم داریدِه از خواب ب یکل اهال گهیساعت د میداد ن یبه ساعت هال افتاد که هشدار م نگاهم

پا به  شیکه روزِ عروس یبود و عروس یبود و چ یدونست ک یکه نه م یبود عروِس دِه رو نزد شوهرش ببرند.شوهر

 !یو متفاوت بایفرار گذاشت. عجب سر نوشت ز

صبح بود و خروس ها  یزدم.کوچه خلوتِ خلوت بود! دم دما رونیاز خونه ب نیتلخ اهسته و پاورچ یپوزخند با

. دمییخونه تا سرچاِه ده رو دو ریه داشتم مسک یشمردم و با تمام قدرت متیبودند. وقت رو غن یمشغول آواز خون

کردم و با پِر بقچه خودم رو باد زدم. دستم  بلندزانو خم شدم و نفس نفس زدم. سرم رو  یرو دمیکه به چاه رس یوقت

 گذاشتم. بونیبه حالت سا میشونیپ یسرم بردم و رو یرو باال

دستام گرفتم و  نیمن. بقچه رو محکم تر ب یبود برا یشانس خوب نیزد. ا یشدم. پرنده هم پر نم قیدق ابونیخ به

زدم و وسط جاده  یاز دِه دور شدم.اونقدر دور که خوشحال لبخند یلیکه حس کردم خ دمیی.انقدر دودمییدو

تشنه شده بود. نگاهم رو به  یلیشدم. خ بلندو  دهیکش یقی.دستم رو به زانوهام گرفتم و خم شدم. نفس عمستادمیا

 کنم. دایپ یزیچ یاز چشمه ا یتا رد اطراف گردوندم

آب قدم برداشتم و کنارش نشستم. سست سرم  یدرنگ سمت جو یگوشه جاده تنم گرم شد. ب یآب یجو دنید با

شد.سرم که بلند کردم قطرات اب دونه  قیبه تموم تنم تزر یبیعج یبه داخل اب فرو بردم. حس خنک کدفعهیرو 

 زدم. سمیخ یشونیبه پ یو دست دمیکش ی.پوفختندیر نیزم یو روتاِر موهام سر خوردند  یدونه از رو

 دیکردن..شا یزندگ یبود برا ییدجایرفتم شا یدونستم که اگه به شهر م یرو م نیدونستم مقصد کجاست اما ا ینم

 یبچه اوردن م یرو ندم که فقط من رو برا یخونه رو بکنم اما تن به ازدواج با مرد کی یشد که برم و کاگر یم

 پرتم کنه. رونیاشغال به ب کهیت کیخواست و بعد هم مثل 
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رفت.دستم رو  یم جیسرم گ یو ضعف بهم فشار اورده بود. هر از گاه یفوت کردم. گرسنگ رونیرو سخت به ب نفسم

 یجون کنار جاده راه م یزدم و دوباره به راهم ادامه دادم. سست و ب یفشردم. پلک محکم قمیشق یمشت کرده رو

 .ادیب شیپ یکردم که قرار بود چ یکه فکر م یا ندهیبه آرفتم و 

االن ارباب چه  نکهیکه االن دنبالمن..به ا نی..به استمیمن ن دندیکه االن فهم نیمامان فکر کردم..به بابا..به ا به

 نه! ای شهیارباب زاده خوشحال م نکهیده..به ا ینشون م یواکنش

وجه در موردش  چیکه دوست نداشتم به ه یبودم.ارباب زاده ا دهیهم نفهم تا االن اسم ارباب زاده رو یبود حت جالب

 !دمیدادم.آه کش حیبا اون ترج ینکبت یکه فرار رو به زندگ یبشم. ارباب زاده ا کشیبدونم و نزد

 

 

 میلب ها یرو یجون یشهر شدم. لبخند خسته و ب کیکرد. حس کردم نزد یجاده عبور م انیاز م نیماش شیو ب کم

شد  نطوریدونم چرا ا یدونم چه شد.نم ی.نمدمیبست. دامن لباسم رو باالتر گرفتم و به قدم هام سرعت بخش نقش

بوق  بیمه یصدا امیخواستم به خودم ب اتار شد. ت دگانمیرفت و د یاهیناگهان درست وسط جاده چشمام س یول

 !دمینفهم یزیچ گهیم و دبرخورد کرد یزیاز پشت سر اومد و تا خواستم برگردم محکم با چ ینیماش

 

*** 

 

 دید یتار م یگردنم رو جا به جا کردم. چشمهام کم یگفتم و کم یزیحس سوزش دستم چشمهام رو باز کردم.اخ ر با

 یکرد. بلندش کردم و پشت گردنم گذاشتم. کم یبهتر شد. دستم درد م دمیپلک زدم د یکه کم یاما پس از مدت

 بالشت گذاشتم. یماساژش دادم و دوباره سرم رو رو

 یجام جا به جا شدم.احساس تشنگ یتو یکم یو کرخت یقرار گرفتم.با سست یتیچه موقع یتا بفهمم تو دیکش طول

 بود از هم باز کردم و اروم زمزمه کردم: دهیام رو که به هم چسب دهیخشک یبود لب ها یداشتم. با هر جون کندن

 آب..-



 ویرانگر ماه

16 
 

در اتاق  رهیچشمهام رو بستم که دستگ دیشدم.نا ام رهیندم و به در اتاق خاتاق نبود. کالفه سرم رو برگدو یتو یکس

که وارد اتاق شد خوشحال شدم. مرد  یفرد دنیشد و در باز شد.به سرعت چشمهام رو باز کردم. با د دهیکش نییپا

 گفت:زد و  یبازم لبخند مردونه و شرمزده ا مهین یچشمها دنیبود. با د یا دهیجوان و کت و شلوار پوش

 !؟یسالم..بهتر شد-

برگشت. اون رو مقابل دهنم گرفت و کمکم کرد جرعه  یاب وانیتکون دادم. تخت رو دور زد. با ل یجون تنها سر یب

 یگذاشت و رو یرو از دهنم جدا کرد. اون رو کنار وانیبرطرف شد ل میتشنگ یکه حساب یجرعه اب رو بنوشم.وقت

 کنار تخت نشست. یصندل

 کرد که سوالم رو به زبون اوردم: یم یدستش باز یو تنها با انگشت هاگفت  ینم یزیچ

 من کجام؟!-

 گفت: یبم یشد.با صدا رهیبه چشمهام خ میرو بلند کرد. مستق سرش

زدم که  یحرف م لیگشتم وسط جاده با موبا یکه داشتم از روستا برم روزیپزشک هستم.د یمراد وشیمن دار-

اصابت کرد و  نیاز پهلوت به بدنه ماش یرو نگه داشتم و فقط کم نیکر زود ماش..خدارشیدیوسط جاده پر کدفعهی

 ..اما بازم واقعا عذر خواهم..ومدهین شیپ یادیمشکل ز

تونستم اظهار کنم که حافظم رو از  یشناختم...م یشناخت..من هم اون رو نم یبه سرم جرقه زد.اون من رو نم یفکر

من  نکهیا ایبرم شهر و آواره بشم بهتر بود.  نکهیفرد نگه دارم. حداقل از ا نیا شیتونستم خودم رو پ یدست دادم.م

 !نهیکار فقط هم نیخانوادم.اره درست تر شیرو برگردونه پ

 :دمیدستم رو به سرم گرفتم. با عجز نال یتصنع

 ..ادینم ادمی یزیچ-

انداخت و متفکر  یصورتم نگاهشد. به  کمیو نزد دی.اخم در هم کشدمیسبِز چشمهاش د یوضوح تعجب رو تو به

 گفت:

 ..ادین ادتی یزیچ شهیخراش کوچولو..چطور م کی ی..حتدهیند یبیاس چیاما سرت ه-

 زد و ادامه داد: لبخند
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 ..نگران نباش و استراحت کن!هیگرده..موقت یکه بگذره حافظت برم یکم کینگران نباش -

 یدست ها ونیرو م فیت بود دست برد.دسته ککه کنار تخ شیدست فیبرخاست و به ک یصندل یاز رو کالفه

 مردونش فشرد و با تحکم گفت:

 یزود برم ی..اما عصرمارستانیبرم ب دی..متاسفانه بایاستراحت کن دیواقعا با یعنی یاستراحت کن گمیدارم م یوقت-

..همشون ارهیهات رو م..االن هم برات داروارهیبپزه و موقع نهار برات ب دیمف یگردم..به نرگس خانم سپردم برات غذا

 رو بخور تا برگردم..

 ..یشاهلل که بهتر ش ان

 رو باز کرد: در

 ..فعال!رمیم گهیخب من د-

افتاده بودم. پزشک هم بود! خوشا  یآدم درست ری. خدارشکر گدمیکش یکه رفت نفس اسوده ا نیدر رو بست.هم و

 شد! یکردم چ یفکر م یبود. چ زدم و به دستم نگاه کردم که سرم بهش وصل یبه حالش..لبخند تلخ

 

حالم خوب  یافتادم. گفت که استراحت کنم ول وشیدار یتحکم صدا ادیاز جام بلند شدم. حالم خوب بود.  یسخت با

 ادیز یسوزن رو با انگشتم نرم لمس کردم. سوزش داشت ول ی. جادمیسرم رو از دستم کش یو به نرم اطیبود. با احت

انداختم. همون لباس  ی. به لباسم نگاهستمیپاهام با یرو یتونستم به راحت یم یومدم. حتا ریتخت به ز ینبود. از رو

بود.  ییبایاتاق ز یلیزدم و نگاهم رو دور اتاق گردوندم. خ یکه بود که موقع فرار تنم کرده بودم. لبخند تلخ ییها

زاده  بابخونه ارباب و ار یاتاق ها فیعر. تدمید یرو م یاتاق نیهمچ میزندگ یباره تو نیکردم که اول یاغراق م دیبا

از  یبیتخت بود و ترک یکه رو به رو یا نهیو آ زیم شتریبودم. از همه ب دهیند کیاز نزد یبودم ول دهیشن ادیها رو ز

شدم. اول از همه خودم رو داخل  دهیسمتش کش اریاخت یرو داشت چشمم رو گرفت. ب دیو سف یصورت یرنگ ها

 رخسارم! یدیروح تر از سپ یهمانند مهتاب و لب هام ب دیسپ برانداز کردم.صورتم

 یکرد ول ی! شکمم قار و قور میگود افتاده بود اما فقط کم ی. کمدمیگونه سردم کش یرو باال اوردم و نرم رو دستم

م غذا به اسم نرگس برا یکه گفت خانوم وشیرفتم. تازه دار یم رونیاتاق ب نیشد اگه از ا یم یادب یکردم ب یحس م

بودم و  هوشیهوا خوردن لک زده بود. دو روز بود که ب یذره ا یدلم برا میگذاشت یها رو کنار م نی..اما همه اارهیم

 !ییفارغ از جا
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 یکاف یکنکور بود و من هنوز آمادگ گهیگفتم و با درد چشمهام رو بستم. سه ماه د ییکنکور افتادم. وا ادیمهابا  یب

 من کمکم کن! یخوندم. خدا یم درس یکل دیرو نداشتم و با

 کیاگر  یرفتم. ول یم رونیب دیجا بند بشم. با کیتونستم  ینم یو کسل یحوصلگ ی. از بدمیدور خودم چرخ کالفه

گفت که من از اتاقم خارج شدم حتما از دستم  یم وشیو به دار دید یمن رو م یدادم که کس یدرصد احتمال م

کردم. اون من رو نجات داده بود و باز  یم یرنگرفته بود.هرچند داشتم ناشک که ریخب بشه..اس یشد. ول یدلخور م

وضعم  یلیخب بازم خوشحالم که با من تصادف کرد. االن خ یکه خودش بهم زده بود.ول شمینم نیهم البته منکر ا

نشستم. کاش  تخت ی. کالفه روادیب شیپ یدونستم قرار بود برام چ یبود که خودمم نم ینامعلوم ندهیبهتر از آ

 کنم.. کاریچ دیشد که با یوضعم مشخص م ییجورا کیو برگرده..حداقل  ذرهزودتر ساعت ها بگ

تونستم اون  یرو لمس کردم. کاش م« اهلل» یپالک طال یدستم رو سمت گردنم بردم. با انگشتم نرم رو اریاخت یب

 یم یادیز یبه من انرژ میعظ یرویحظات با نکه در تمام ل یو پالکش رو بهش برگردونم. پالک نمیرو بب بهیمرد غر

 که... یرمز و راز بود.پالک ازکردم پر  یکه حس م یکرد. پالک یمسخم م بیکه عج یداد.پالک

 کردم و صدام رو صاف کردم.. یمخف میروسر ریاز جام بلند شدم.پالک رو ز عیکه به در خورد سر یتقه ا یصدا با

 بله؟!-

 بلند شد. یزنانه ا یصدا

 ..ارمیخانوم..اقا گفتن براتون نهار ب دیخشبب-

 زدم. یلبخند

 ..دییبفرما-

بودم و لبخند به  ستادهیمن که کنار تخت ا دنی. با دستادیقاب در ا ونیم یکه باز شد دختر جوان و خوش چهره ا در

 کردم دست و پاش رو گم کرد و با من من گفت: یلب نگاهش م

تو رو  دی..خدا مرگم بده..خانوم دراز بکشدیاستراحت کن دیگفتن با وشیقا دارا ن؟یخانوم چرا از جاتون پا شد یوا-

 خدا..

 میزده از روسر رونیفر ب یزدم و موها یخورد همسن من باشه. لبخند شرمزده ا یانداختم. م یقد و قوارش نگاه به

 نشستم گفتم: یتخت م یکه رو نطوریرو به داخل فرو فرستادم و هم
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 کنم.. یدکتر که اومدن خودم باهاشون صحبت م یدست شما دردنکنه..اقاممنونم..من خوبم..-

. در همون حال که دیکنار تختم گذاشت و عقب کش زیم یپر از غذا رو رو ینیشد. س کمیزد و نزد ینامطمئن لبخند

 رفت گفت: یم رونیب

 برم.. گهیبا اجازه من د-

 زدم و شرمنده گفتم: یلبخند

 دردنکنه! اجازه ما دست شماست..دستت-

 یغذا دوختم. انقدر گرسنه بودم که حت ینیکه رفت نگاه براقم رو به س یزد و از اتاق خارج شد. وقت یمحجوب لبخند

وقت بود  یلی. خدمیکه کردم عقب کش یریکه دوست نداشتم رو هم با ولع خوردم. احساس س یا یقاسم رزایم

 نکهیاز ا یبود ول یجنبه باز یب کمی دیدم. شایت دراز کشتخ یزدم و رو یغذا نخورده بودم. لبخند یدرست و حساب

 رنگارنگ..بخور و بخواب! یغذاها ک،یاتاق ش کیخوشحال بودم.  یلیبودم خ نجایا

دکتر زنم داره؟ اگه داشته باشه خوش به  یاقا نیفکر کردم که ا نیتخت بلند شدم. به ا یزدم و از رو یمحو لبخند

 !ا؟یخواد از دن یم یچ گهید په،یه، هم خوشتحال زنش..هم پولداره، هم دکتر

چند ساعت  نیا یو چشمهام رو بستم. تو دمیسرم شاخ در اوردم. لبم رو گز یزدم رو یکه م ییحرف ها نیا از

باغ  یاز تو ینیماش یکه صدا نیهدف داخل اتاق گذروندم تا ا یب نطوریرو هم یعجب منحرف شده بودم! چند ساعت

که رو به باغ بود حرکت کردم. پرده  یبزرگ هکنار تخت بلند شدم و به سمت پنجر یصندل یرواز  یاومد. با کنجکاو

 به باغ انداختم. ینگاه میرو کنار زدم و ن ریرنگ حر یصورت

برداشت و کتش رو  یصندل یسامسونتش رو از رو فیشد. ک ادهیپ شیمشک ستمیس نیاخر نیبود که از ماش وشیدار

چراغ چراغ داد. به فکر  نشیرو قفل کرد که ماش نشیماش یزیچ کیدونم  یخت. با نمدستش اندا یمرتب رو یلیخ

داره و  یاب سانیاقا که ن نیکنه..مثال حس یمرو قفل  نیماش یبیشء ج کیبا  یکه کس نمیب یباره م نیفرو رفتم. اول

باهاش  نشیکردن در ماش باز یداره که هر روز هم برا دیکل کی شهیهم ادیروستا کالس م یتو نشیهم با ماش یکل

 بود. بیعج یلیخ ءیش نیا ی..ولرهیدرگ

که از پشت سر سالم کرد با ترس  یکس یدر عالم فکر فرو رفته بودم که با صدا نطوریدونم چه مدت بود که هم ینم

به لب داشت نفس اسوده  یکه لبخند مردونه و محجوب وشیدار دنیو به سرعت به عقب برگشتم. با د دمیکش ینیه

 انداختم. نییسرم رو پا و دهیخجالت، شرمزده لب گز یاز رو میحواس ی. به خاطر بدمیکش یا
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 :دیکرد و با دست سمت تختم اشاره کرد و گله مند پرس یسرفه ا تک

 !؟یاستراحت کن امیب یمگه قرار نبود تا وقت-

 رو بهم گره داده و خجالت زده گفتم: دستام

با خودم گفتم  یداشتم.ول اجیقدم زدن احت یاما حالم خوب شده بود..به کم..دیکمکم کرد نکهیممنون از ا یلیخ-

 نرفتم. رونیخاطر از اتاق ب نیبه هم دیممکنه ناراحت بش

 گفت: متعجب

 ..نجایکنم راحت باش ا یتعارف شما ناراحت شدم..خواهش م نیناراحت بشم..اتفاقا از ا دیچرا با-

 تخت گذاشت و محترمانه گفت: یسامسونتش رو رو فی. کلب تشکر کردم ریتکون دادم و اهسته ز یسر

 تخت؟ یرو ینیبش شهیم-

 به تخت اشاره کردم و گفتم: جیشده و گ سرخ

 تخت؟! یرو-

 بود قشنگ بود! یاما هرچ دمید یبار بود خندش رو م نیاول یخنده..برا ریزد ز میخجالت و سردرگم دنید با

 فت:با دست به تخت اشاره کرد و گ دیکه خند یکم

 !نیکنم..هم نتیتا معا ینیتخت بش یخواستم بگم رو ی..میشرمنده فکر کنم متوجه منظورم نشد-

مهابا به سرم زده بود. اما چه قدر بد  یکه ب یسرخ شدم بخاطر فکر شتریبار ب نی. ادمیکش یوضوح نفس اسوده ا به

تخت  یو اهسته رو دمیشه..لب گزمنحرف با دیدختر چه قدر با نیکرد ا یخودش فکر م شیپ وشیشد. االن دار

و  یشد خوردش..چنان جد یعسل هم نم من کیکردن با  نهیشدم.هنگام معا رهیخ وشیدار ینشستم. به چهره جد

شکافت..هرچند کمتر از اون هم نبود. با لذت به حرکاتش  یکه انگار داشت هسته اتم م دیرس یبه کارش م قیدق

 شیپزشک یکنم و از شغلم لذت ببرم. گوش نهیرو معا یماریب نگونهیهم من ا یبودم. چرا که دوست داشتم زمان رهیخ

 گردنش انداخت. یاورد و رو رونیب فشیرو از ک

 



 ویرانگر ماه

21 
 

 

 رو بلند کرد و خطاب به من گفت: سرش

 باال؟! یبزن تویروسر کمی شهیم-

از اون ببرم باال. سرش  ترشیب دمیکش یرو باال دادم. خجالت م میاز روسر یتکون دادم و دستم رو باال بردم. کم یسر

به  عیگردنم مات موند.با تعجب نگاهش کردم که سر یرو اره،یرو سمت قلبم ب یرو بلند کرد و تا خواست گوش

 یرو جمع کرد و گوشه ا لشیکه تموم شد وسا نشیقلبم گذاشت. معا یلباس، رو یرو از رو یخودش اومد و گوش

 گفت: یبم یجاش بلند شد و با صدا منظم گذاشت. هنوز هم خجالت زده بودم که از

..خجالت هم نکش..گرسنت هم که رونیبرو ب یهوا بخور نکهیا ای یقدم بزن یاستراحت کن..حالت بهتر شده..خواست-

 گهی..من دشمیپ یایب یتون یم یداشت یاتاق بغلته..کار نی..اتاق من همارهیب یزیبرات چ یبه نرگس بگ یتون یشد م

 برم..فعال!

تونستم  یکه رفت با ذوق از جام بلند شدم. خوشحال بودم که م نیرفتنش رو نگاه کردم. هم ریمس یمرنگلبخند ک با

و  فیلباسام به خودم اومدم. کث دنیبا د کدفعهیبرم که  رونیقدم بزنم. خواستم از اتاق ب یباغ به اون بزرگ یتو

 دنیو نگاهم رو به اطراف گردوندم.با د ستادمیاکردم. کالفه وسط اتاق  یبه لباسام م یفکر اساس کی دیبود.با یخاک

 بایاون همه لباس ز دنیباز کردم. با د یزدم. سمتش رفتم و در کمد رو به اروم یگوشه اتاق لبخند یرنگ دیکمد سف

دخترونه داخلش وجود  ناتیهمه تزئ نیبوده که ا گهیاتاق متعلق به کس د نیقبال ا دیخوردم.شا کهیو دخترونه 

 نیدونستم اجازه دارم که از ا یلباس ها رو از نظر گذروندم. نم یکی یکی یتکون دادم و با کنجکاو ی. سرداشته

 شتریرفت. از همه ب رونیلباس ها ب نیشد با ا یداشتم و اصال نم یبد تیوضع یلیخ ینه ول ایلباس ها استفاده کنم 

 یسادگ نیبود که در ع یساده ا راهنیم. پنظرم رو جلب کرد. با ذوق برداشتمش و نگاهش کرد یرنگ دیسف راهنیپ

 نیزم یرو رو میقبل راهنیرنگ عوض کردم و پ دیسف راهنیدرنگ لباسم رو با اون پ ی. بدیدرخش یم بیعج

 یرو انتخاب کردم. از بچگ یرنگ یشلوار ها ساپرت مشک نیکردم. از ب یهم به حال شلوارم م یفکر دیانداختم. با

رنگ هم انتخاب کردم.  یصورت یروسر کیساپرت رو هم برداشتم و همراهش  داشتم. ساق دنیعادت به پوش

 زیم یاوردم و شانه رو رونیرو از سرم ب میکهنه و خاک ی. روسرستادمیا یقد نهیا یرو به رو دمیساپرت رو که پوش

 یصورت یون! روسربافتمش ییبایاومد شانه زدم و به طرز ز یباسنم م یبلندم رو که تا رو یرو برداشتم. موها شیارا

عوض شده بودم. قبل از خارج شدنم از اتاق صندل  یلیلباس ها خ نیرنگ رو سرم کردم و از اتاق خارج شدم. با ا

 یخودم رو مهمون کردم. اشکال ومدهیجالب بود هنوز ن یلیکه دم در اتاق بود رو هم برداشتم. خ یعروسک یها

 کردم. یمحافظم  ادنهنوز تظاهر به از دست د دینداشت با
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 یم نییاز پله ها پا دیکنارم بود و بعد با گهیاتاق د کی قایاومدم نگاهم رو به اطراف چرخوندم. دق رونیاتاق که ب از

 یم نییکه اروم اروم از پله ها پا نطوریفرستادم و سمت پله ها حرکت کردم. هم رونی. بازدمم رو سخت به بیرفت

گفتم  یم دیکنم اما با فیقصر رو توص نیتونستم ا یبود. نم رهیرفتم خ یکه درونش راه م یزده به قصر رتیرفتم ح

! کنجکاو به اطراف نگاه انداختم که نرگس رو نمیبب میزندگ خیتونستم تو کل تار یبود که م یمعرکه ا نیتر رینظ یب

 دیرو دکه من  نیشدم و صداش زدم. با صدام برگشت. هم کشیمشغول اب دادن گل ها بود. خوشنود نزد دمید

 و گفتم: ستادمیکنارش ا تیاهم یگذاشت. ب یزد و پارچ اب رو کنار یمصنوع خندلب

 تونم بدونم باغ کجاست؟! یم-

زده و تشکر کردم اما اون به تکون دادن سرش اکتفا کرد.  یرو نشونم داد. لبخند یریتکون داد و با دست مس یسر

 باال انداختم و سمت باغ حرکت کردم. یمتعجب شانه ا

 باغ رو به مشام فرستادم. یتازه بهار یو هوا دمیکش یقیباغ که شدم نفس عم وارد

 

 انیکردم واقعا حالم م یباغ رو به مشام فرستادم.حس م یتازه بهار یو هوا دمیکش یقیباغ که شدم نفس عم وارد

زدم.حس  یقدم م دهیدرختاِن سر به فلک کش ونِیزده بودم و م نهیباغ و درخت ها عوض شده بود. دست به س نیا

باغ قفل شد که به طور  یجهت حرکت که دادم نگاهم به در خروج رییکه کردم عزم برگشتن به سرم زد. تغ یخستگ

رو  میکنجکاو یخو نیا دیکردم. با زیکه وارد باغ شد کنجکاو چشمهام رو ر یدیسف یایپرش دنیخودکار باز شد. با د

 داد. یبردم وگرنه کار دستم م یم نیاز ب

منتظر به  نطورینشستم. هم نیو صاحب ماش نیماش یبه تماشا یشدم و پنهان یانار مخف یاز درخت ها یکی پشت

 نیشد. ا شتریام ب یشد. کنجکاو ادهیپ نیاز ماش یپوش کیچشم دوخته بودم که در اخر دختر جوان و ش نیدر ماش

 بود؟! وشینامزد دار ایهمسر  یعنیکرد؟!  یچه م نجایدختر ا

حرکت کردم. نرگس رو داخل سالن  الیشد به قدم هام سرعت دادم و به سمت و الیه دختر وارد وک نیهم

 سالن عبور کردم. یپله ها یو نرم نرمک از رو دهیکش ی..نفس اسوده ادمیند

نبود. بادم  یخبر وشیبود. از دختر و دار یم وشیدار همانیم دیکار داشت پس با وشیدختر هرکه بود با دار نیا

 یبلند شد. از رو وشیاز داخل اتاق دار یو خواستم وارد اتاق خودم بشم که صداس صحبت دمیکش ی. پوفدیخواب
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اتاق  کینزد نیپاورچ نیاطراف نبود. پاورچ نیا یبه اطراف گردوندم. کس قیو نگاهم رو دق دمیلبم رو گز یکنجکاو

 در گذاشتم. یشدم و گوشم رو رو

 ..وشیدار یکار رو ادامه بد نیا دیاما نبا-

 بلند شد: وشیکالفه دار یصدا

 بسه رز..اعصابم امروز خرابه..تو هم برگرد خونتون..-

 ..یتو بهش قول داده بود ؟یپس مامانم چ-

 !ادینم ادمیمامانت؟ -

 ..یخاستگار یای..قرار بود فردا شب بزمیخودت رو نزن به اون راه عز-

 شد: یجد وشیدار یصدا

 یاومدن به خونتون ندارم..نه خونتون و نه خاستگار یبرا یکرده بودم که من قصد دیرز قبال هم بهت تاک نیبب-

بوده که بابام و مامانت به اموالشون برسن  نیا یفقط برا یدونیبوده خودتم م ونمونیم یتو..اگه تا االنم رابطه ظاهر

 ندارم! یگریباز نیبه ا یعالقه ا چیوگرنه من ه

 رز بغض آلود شد: یصدا

 ..من بهت دلبستم!یکن یم یدنامر یدار-

 رو بشنوم! وشیواضح دار یبه در چسبوندم تا صدا شتریجالب تر شد. گوشم رو ب ماجرا

 چیچون من ه یدلت پرورش ند یرو تو یکن احساس ینقشست..بهت گفتم سع کیفقط  نیبهت گفتم رز ا-

 بهت ندارم.. یاحساس

 ..میاما نامزد-

 ..مشیزن یراحت به هم م یلیخ ستیمهم ن-

 شد و ترسناک! یرز جد یصدا
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 ..گمیرو به همه م یهمه چ شیاگه به هم بزن-

 بلند شد. وشیخسته دار یصدا

 چون واقعا خستم! یبر شمی..برو بگو..االنم ازت ممنون مستیمهم ن-

 واقعا که..-

که در اتاق  نیدر اتاق خودم شدم. هم کینزد عیرز که بلند شد، هول زده از در فاصله گرفتم و سر یقدم ها یصدا

 دنیاومدم. رز خواست در اتاق رو محکم ببنده که با د رونیتظاهر کردم که انگار تازه از اتاق ب یباز شد طور وشیدار

کردم..به  یکرد که تک سرفه ا یمن رو نگاه م تاتاق خشک شد. مات و مبهو یفلز رهیدستگ یمن دستش رو

 خودش اومد.

 !؟یهست یتـ...تو؟ ک-

 اشاره کردم:به خودم  متعجب

 من؟!-

 گفت: یچشم چرخوند و جد کالفه

 !یعوض یهست یک گمیاره تو..م-

و تا خواستم جوابش رو مثل خودش با  دمیشدم. اخم هام رو در هم کش یخطابم کرده بود عصب یکه عوض نیا از

 بلند شد: وشیدار یتحکم صدام بدم، صدا

 من بمونه.. شیپ رانیرو ا یمنه که قراره مدت کیماه..دختر شر یپر-

 زد و با حرص گفت: نهیقرار گرفت. دست به س وشیدار یرو در رو یبا پوزخند صدادار رز

 ...دونسـیتختتم که هرشب پره..نم نمیبیحاال م ی..ولیبود دنیاهل جانماز اب کش ادیم ادمی ییتا جا-

بودم که کالفه نگاهش رو  رهیخ وشیزده به دار رتی. حدیبه صورت رز زد برق از سرم پر وشیکه دار یمحکم یلیس با

 خسته گفت: یبه من دوخت. با لحن

 اتاقت؟! یتو یبر شهیم-
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تکون دادم و سمت اتاقم عقب گرد کردم. وارد اتاق که شدم نفس حبس شده ام رو با قدرت  یسر یحرف چیه بدون

 من! یفرستادم.خدا رونیبه ب

 یشد و از باغ رفت. نم نشیرز به سرعت سوار ماشرز بلند شد و در آخر  هیگر یصدا یگفتن ول ینشدم چ متوجه

تهمت  نکهیمن بودم. با ا یلیدعوا و اون س نیمصبب ا دیگرفتم. شا یعذاب وجدان بد یشد ول ینطوریدونستم چرا ا

 نه.. ایدونم حقش بود  ینم یزد ول وشیرو به دار یبد

 خب.. یول

 .دیکه به در اتاقم خورد رشته افکارم پر یتقه ا یصدا با

 

 

 انداختم.اهسته گفتم: ری..سر به زدیکه به در اتاقم خورد رشته افکارم پر یتقه ا یصدا با

 دییبفرما-

اتاق سخت و گرم شده بود. حس عذاب وجدان و  یانداختم. فضا ریبه ز شتریسرم رو ب وشیدار دنیباز شد. با د در

 خونسرد گفت: یکرد. با لحن رو تموم یسمتم هجوم اورده بود. اما اون مردونگ کبارهیبه  یهمه چ

 حالت بهتره؟!-

 ینشست. کم یصندل یگفتم. تخت رو دور زد و رو« بله»به صورتش بندازم  ینگاه نکهیزدم و بدون ا یمحو لبخند

 پاش گذاشت و بم گفت: یپا و اون پا کرد. دستش رو به رو نیا

 !؟یوردیحافظت رو هنوز به دست ن-

خواست تا ادرس خانه ام رو بهش بدم و من  یگفتم به دست اوردم از من م یاگر م داشتم. دینگفتن ترد ایگفتن  یبرا

. دستش رو به سرش گرفت و متفکر دیکش یکردم.سرم رو به نشونه نه تکون دادم که پوف یفرار م نجایاز ا دیواقعا با

 گفت:

 کیده و کامال سالمه..اما  یرو نشون نم یمنف زیچ چی..قسمت مغذت هیوردیهنوز موندم چرا حافظت رو به دست ن-

 ممکنه.. زیچ
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 کرد و مشکوک گفت: زیسبز رنگش رو به چشمهام دوخت..قلبم ضربان گرفت. گوشه چشمش رو ر نگاه

 ..یکن یتظاهر به از دست دادن حافظت م یدار نکهیمگر ا-

ان به جانم هجوم رفت و برگشت. اضطراب چن یا هیثان یحس شدن عضالتم رو کامال حس کردم. روح از تنم برا یب

 .دیلرز یاراده م یاورد که دست و پاهام ب

 ..خـ..ـیمن..نـ..منـ.نم-

. سمتم گرفت. دست ختیبرام ر یاب وانیزد. از جاش بلند شد و ل یلبخند کمرنگ دیحسم رو شن یلرزون و ب یصدا تا

 دنمیتا راه نفس کش دمینوشاز اب رو  یکردم و جرعه ا یلب تشکر ریدو دستم گرفتم. ز نیرو ب وانیبردم و ل شیپ

 باز بشه.

 یپنجه هام فشردم. انگار م نیاب رو محکم ب وانیانداختم و ل ریبه جانم خطور کرد. شرمزده نگاه به ز یکم آرامش

رو کف دستم احساس  یشد که حس سوزش یدونم چ یکنم. نم یخال وانیل نیخواستم تمام اضطراب و ترسم رو با ا

 بود. انهازش رو یظیدستم سوق گرفت که خون غل کردم. با تعجب نگاهم سمت

 لب زد: یدستم جدا کرد و عصب یرو با پنس از رو شهیکوچک و خرد شده ش یتکه ها یبا نگران وشیدار

 دخترجان؟! یکن یم ینطوریچرا با خودت ا-

بشم تمام تنم رو  ارباب زاده جوون ری. از شدت فشار ترس و استرس که باز هم برگردم به اون روستا و اسدمیگز لب

 کردم. یسوزش دستم رو هم حس نم یکدوم از حالتام دست خودم نبود. حت چیگرفت. ه یدر بر م یبیترس مه

تنها کارم  نیب نیکرد. در ا یمحکم رو اون رو ضدعفون ینیدستاش گرفت و با باند و بتاد نیکف دستم رو ب وشیدار

 !ختنیبود و از سر شرم اشک ر دنیلب گز

 بود تشر زد: نییکارش تموم شد با اخم سرش رو بلند شد و خطاب به من که هنوز از خجالت سرم پا که وشیدار

قضاوت ناجوانمردانه  دمیرو بگو..قول م زیهمه چ ؟یدار میب نقدریمقابل من ا قتیمن انقدر ترسناکم که از گفتن حق-

 ..باشه؟!فتهینم یاتفاق چیه یخودت نخوا ینکنم..نترس..تا وقت
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گفت.  یچشمها دروغ نم نیو مصممش انداختم. ا نانیپراطم یبلند کردم. نگاه لبالب پر اشکم رو به چشمها رو سرم

چشمم رو با  ریخودم رو رها کردم. اشک ز یشد ول یدونم چ یکه بهش اعتماد کرد. نم شهیگفت م یچشم ها م نیا

 !میزندگتلِخ  قتِیپشت دست پاک کردم و با بغض شروع کردم به گفتِن حق

 

 

حرفام رو از سبِز چشمهاش  ریگرفته! دوست داشتم تاث یهم کم دیبود..شا یرو بلند کردم..حالت چهرش خنث سرم

 بخونم..نگاهم کرد..کوتاه و گذرا!

 !؟یچه قدر از از ارباب زاده شناخت داشت-

 کردم. تعجب

 !یچیه-

 شد..اروم گفت: لی. به جلو مادیرو گز لبش

 !؟یبدوندربارشون  یتا حاال نخواست-

 تکان دادم..سخت گفتم: سر

 اومد. یوقت ازشون خوشم نم چیه-

 در نگاهش گره خورد..متفکر گفت: نگاهم

 کردن؟! یم کاریاومد؟ مگه باهات چ یچرا ازشون بدت م-

 بلند شد. سمت در رفت.. شیاز جا دیچه بود؟!..اما سکوت کردم..سکوتم رو که د یهمه سوال برا نیا

 در موردت بدونم.. شتریکنم..فقط خواستم ب تتیاذنخواستم با سواالم -

 گفتم: دیبرداشتم و با ترد یکردم ناراحت شد..از لبه تخت گرفتم و بلند شدم..قدم حس

 راستش..-
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 موندم. یگرفتم ناخودآگاه خاموش م ی..مقابل او که قرار مدی..حرف در دهانم ماسدیسمتم چرخ کامل

 ادامه بده..-

 م گرفتم..گرفته و محزون گفتم:مشت نیمانتوم رو ب گوشه

 یکرد تا فقط برا یپسرش انتخاب م یهمسر یروستا رو برا ریقشر فق یخواست..اون دخترا یارباب عروس نم-

تا با پسرشون  ارنیرو م یکنند و دختر شهر یم رونشی..بعد هم که صاحب نوه شدند..عروس رو بارنیخاندانش نوه ب

دخترش قائل  یبرا یپدرم ارزش دی..شابودم ریفق دیبشم..شا یدرد نیهمچ ریازدواج کنه..دوست..دوست نداشتم اس

تا  فتمیب رونیآشغال ب کیمثل  یراحت نیارزش قائل بودم..دوست نداشتم به هم ندمیخودم و آ ینبود..اما خودم برا

 دین باشه..شاطعمه به م کی..نگاهش مثل یناموس یهر ب ای رهینگاهش به من افتاد..چشمهاش رنگ ترحم بگ یهرکس

 یلیتو سر دارم..خ میزندگ یرو برا یدخترم و اهداف بزرگ کیمن که  یدرک نباشه..اما برا قابل یکس یها برا نیا

 قابل درکه!

لب هاش نشسته  یرو یکه لبخند محو دمیزد..د یدر چشمهاش موج م نیکه تحس دمی..ددمیرو د چشمهاش

 من بود.. یکه محو گفته ها دمیبود..د

 ..دیهمه رو مثل هم د دینبود..نبا نطوریا یهرکس دیشا ی..ولیکار رو کرد نی..بهتریکرد یخوب کار-

 رفتن گفت: رونیب نی..حدیبار سمت در چرخ نیزد و ا ینگاهش کردم..لبخند خونسرد متعجب

 ..در ضمن..ارهیبه نرگس بگو برات ب یهم الزم داشت یزیاستراحت کن..چ ی..کمرمیمن م-

 و نگاهم کرد.. دیپاشنه پا چرخ یرو

نکن..فکر کن خونه  یبیدرصد هم احساس غر کی ی..حتیبمون نجایا یتون یم یتا هروقت دوست داشت-

 خودته..راحت باش..

 ی..مردشیپ یا قهیکه تا دق یبه دِر بسته زل زده بودم..در اریاخت یب قهیدق نیچند دیرفت..شا رونیزدم..ب یلبخند

 نانیاطم یکردم..رنگ نگاه و رنگ حرفاش بو یکه حس م یکرده بود..مردخودش قاب  ونیرو م یاز جنس مردونگ

 !یمرد و مردونگ یِ داد..بو یم

 !میگنگ رو به رو ندهیکه داشتم و آ یبودم..به گذشته مخفوف رهیبود که ساعت ها به در بسته خ دیشا
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آتش  انیم..مات ماندم مگذشته ا یواه یها الیها گذشت و من مات ماندم به در بسته..مات ماندم به خ ساعت

 یشب رو نشان م مهیزدم..عقربه ها ساعت ن یام حصار کرده بود..لبخند تلخ یرحمانه دور زندگ یکه ارباب ب یسوزان

 دادند..سجاده را پهن کردم..رو به قبله!

دا بود..درد و داشتم خ اجیکه به ان احت یزیبود..اما االن تنها چ رید یدمک یشکرگذار یبرا دیشده بود..شا رید دیشا

 عاشقانه..از جنس خدا و مخلوقات خاصش! یدل کردن..نجوا

آسمون برام  نیهام فرستادم..جزء جزء ا هیبه سرم انداختم..عطر خنک هوا را به ر یبلند ی..روسردیچادر سف یجا

از جنس  ینداد..بود یآسمون بهم حس بودن م نیکرد..ستاره به ستاره ا یرو خالصه م یرنگ داشت..برام رنگ زندگ

 خوب بودن!

 زد.. یصدام م یدر بلند شدم..کس یچه قدر گذشت..با صدا دونمینم

 خانوم..-

 ..نور افتاب دیلرز پلکم

خم شده بود لبخند زدم..بدون ان  مینرگس که رو دنیجا به جا شدم..با د میدر جا ی..کمدیبه چشمهام تاب میمستق

 که بخندد..سخت گفت:

 منتظرتونند.. رونیاقا ب-

گنگ  میدختر هم برا نیا یاز اتاق خارج شد..حت هیتکون دادم..عقب گرفت و با طمان یرنگ تعجب گرفت..سر گاهمن

 باشم.. نجایکه من ا ستین ندیبا من دارد..انگار براش خوشا یکردم سر ناسازگار یبود..حس م

 وشیدار دنیتاق خارج شدم..با دفرستادم..از ا یروسر ری..موهام رو مرتب کرده و به زدمیبه سرم کش یدست الیخیب

 ..دمیبه سرم کش یخجول شدم..دست یمشغول خوردن صبحانه بود کم یبزرگ زیکه پشت م

 !ریسالم..صبح بخ-

 بلند کرده و شرمزده پاسخ دادم.. سر

 !ریسالم..صبح شماهم بخ-

 کنارش اشاره زد. یخال یتکان داد..با دست بزرگ و مردانه اش به صندل یسر
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 ..سراپا نموننیبش نجایا ایب-

رو سمتم  یداغ ینشستم استکان چا یاماده خدمت بود..وقت زیحرفش را گوش کردم..نرگس کنار م عیمط

 یبه رو یچا یدونم چه شد که با احساس سوزش و داغ یکه نم رمیبردم تا به رسم ادب از او بگ شیاورد..دست پ

 یبا نگران وشیشد..دار دهی..رنگ نگاه نرگس ترسدمیپر نیی..هراسون از جا بلند شدم و باال و پادمیکش یغیپوستم ج

 گفت: عیشد و سر کمینزد

 بزن باال.. نتویشد؟ چرا سوخت؟..آست یچ-

 بخاطر سوزش! ایسرخ بشم  وشیحرف دار نیدونستم بخاطر ا ینم

 لب زدم.. یاز درِد سوختگ یبغض ناش با

 ..سوزهیم یلیخ-

 خطاب به نرگس داد زد: ادیرو باال زد..با فر نمیاست عیرامون نداد و س دیاشک چشمهام رو که د حلقه

 ..اریبرو وسائل من رو ب-

و چشمهام رو از  دمیشد..لب گز یکردم سوزشش داشت کمتر م ی..حس مدییتکون داد و دو یحرف سر یب نرگس

 ید..با لحننشون نیزم یو رو دیمهابا دستم رو محکم کش ی..بدیاز چشمم چک یدرد به هم فشردم..قطره اشک یرو

 اروم گفت:

 ..شهیزود خوب م یلیپماد بزنم خ کی..هی..سوزشش سطحستین یچینگران نباش..ه-

پاد  وشیبرگشت..دار وشیشد..نرگس با وسائل دار یتکون دادم..حق با اون بود..سوزش به مراتب کمتر م یسر

 کیبهم دست داد.. یبیم حس عج..از برخورد دستش با دستدیمال یپوست دستم به نرم یرو برداشت و رو یسبزرنگ

 ..بشهبودن دوست داشتم زود تموم  نیریش نیکه در ع یجور حس کیجور حس گنگ..

دستش  نیاز ب یکرد با خجالت دستم رو به نرم دایپ نیواقعا دردش تسک دمید یدستم رو ماساژ داد که وقت یکم

 م..نرگس رفته بود!نگفت..به اطراف نگاه کرد یزیچ دیحرکتم رو که د نی..ادمیکش رونیب

 زده خواستم پاشم که پماد رو سمتم گرفت و گفت: خجالت
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پماد شب ها قبل از خواب به دستت بزن و مالشش بده..االنم صبحونه  نیسوزشش خوب شده اما از ا-

 !زهیبر گهید یچا کیتا بگم نرگس برات  نی..بشینخورد

 فیسرجام نشستم..حس کردم متوجه معذب شدنم شد..کحرف دوباره  یب یبود ول دهیخجالت امونم رو بر نکهیا با

 زد. ی..لبخنددیچیخودش پ یو کوچک برا عیسر یسامسونتش رو برداشت و لقمه ا

 ..فعال خدانگهدار!ادیشده..امروز قراره برات مهمون ب رممی..درمیمن م-

خواست من رو  یدکه مبو یمقابلم که محو شد دهان باز شده ام بسته شد.مهمون داشتم؟! من؟! مگه چه کس از

 !نه؟یبب

 یگنگ به نظر م یکم میبرا وشیبه فکر فرو رفتم..دار دنییجو نیخودم درست کردم..ح یبرا یجان لقمه کوچک یب

 یکردم برام آشناست..خودش نه! رفتارها یزد..حس م یکردم به هم م یبهش فکر م یامد..تمام استدالل هام رو وقت

 !ضشیضد و نق

بودم..لب  ی..ادم کنجکاودیبه گوشم رس یمکالمه ا یبلند شدم..سمت باغ حرکت کردم که صدا زیجان از پشت م یب

 شد.. زیت مینرگس گوش ها یصدا دنیبا شن یشوم ول الیخی..خواستم بدمیگز

 ..دیرسا به گوش رس شیگرفتم..صدا نیدر اشپزخانه کم پشت

دکتر بهش دست  یتا اقا زنهیم یرو به هر تق و توق اومده خودش ی..از وقتگمیبله خانوم جان..من که دارم بهتون م-

 کیکه..بله بله..فقط  نیدونیبزنه..اره اره..معلومه از اون گدا گشنه هاست..نه خانوم جان..من حواسم هست..م

..بله میهاش موند نهیهز یتنگه..تو دستمخوان عمل کنن.. یخانوم من داداشم رو م دی..باور کنیزیچ

..بله! چشم خانوم..امر امرِ شماست..قربان شما دیو پول رو زودتر بهم بد دیبکن یبشه خانوماگه  خواستمیخانوم..م

 بشم..چشم خانوم..خداحافظ!

دختر  نیمن..ا ی..خدادمیبه سرم کش یفعاله و در حال فوران کردن..دست بیمه یکردم درونم آتشفشان یم حس

 یاز من اسم م دیرد..بهش پناه داده بود..حاال چرا باک یزد که براش کار م یرو م یمرد رآبیبود که ز یعجب ادم

حواسم  دیرو نابود کنه..با وشیخواد دار یکه م ستماجرا نیپشت ا یک ستیبگم..معلوم ن وشیبه دار دیبرد..نه نه..با

کس رحم  چیکس به ه چیشده..ه یفوت کردم..عجب دوره زمونه ا رونیجمع کنم..نفسم رو سخت به ب شتریرو ب

 یداغ رو رو یداشتم که اون دختر از قصد چا یکنه..من چه گناه یرو قضاوت م یچه راحت هرکس هرک و کنهینم

 زد؟! یمن م ییایح یدم از ب یچه کس شیحبس شد..حاال پ نمیکه از سوزشش نفس در س ی..طورختیدستم ر
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 یرو م ییایح یگِ بخوردند..حاال به دخترش ان یقسم م شیو خانوم یپاکدامن یکه رو یکس چهریدخترِ پر من؟

صورتم رو کنار زدم..پا تند کردم تا از  یجلو ینره..موها رونیهق هقم ب یدندونام گرفتم تا صدا نیزدند..دستم رو ب

 شی..نرگس سال هاست پگمیاثبات کنم که راست م وشیتونستم به دار یم یاون مهلکه عذاب اور فرار کنم..چطور

 کرد؟! یاومدم باور م شهیهم نم یآمد و حرف من رو که هنوز چند یم وشیکنه..اونوقت دار یکار م وشیدار

زدم..از کجا  یتنم به حال اومد..لبخند تلخ شیاب به صورتم زدم..از سرد یحوض کوچک باغ نشستم..مشت کینزد

 کنم؟! یم کاریچ نجای! من اره؟یشروع شد و داره به کجا م

دونم چرا  ی.نمدیرس یخسته به نظر م یبرگشت. کم الیبه و شویبه سر بردم. آخر سر دار یکاریبعداز ظهر در ب تا

امدم و به اشپزخانه رفتم. نرگس مشغول  رونیبشم. از اتاقم ب ایرو جو یغمزدگ نیدوست داشته داشتم علت ا یول

 قیعم ینیچ دنمیکردم. با د یاخم اریاخت یتنم دوباره گر گرفت. ب شیامروز و حرف ها یادآوریغذا پختن بود. با 

 انداخت و با حرص گفت: شیابروها ونیم

 شده خانوم؟! یزیچ-

 کردم مثل خودش باشم.خونسرد گفتم: یسع

 ..وشیاقا دار ینه اومدم دنبال غذا-

 شد. لیسمتم ما یابروش رو باال انداخت و کم یتا کی متعجب

 چرا؟-

 :زدم. نگاهم رو دور آشپزخونه گردوندم و آهسته گفتم نهیزده دستم را به س لبخند

جبران زحماتشون من براشون شامشون رو به اتاق  ی..بهتر دونستم براستیخوب ن وشیچون حالِ اقا دار-

 نه؟! ای یدیببرم..حاال م

کردنش شد. با لذت به حرکاتش  زیبرداشت و مشغول ر یرفت. کلم خچالینازک کرد و سمت  میبرا یچشم پشت

 یخودم هم در کمک به مامان غذا م یدوست داشتم که گاهامدم. اونقدر  یکردن سر شوق م یشدم. از آشپز رهیخ

 پختم.

 رو به دستم داد و گفت: ینی. سدیچ یبزرگ ینیس یرو یدرست کرد و همراه با سس خانگ یمختصر و ساده ا ساالد
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 شد به خودت مربوطه.. یفقط حواست باشه اگه اقا شاک-

بود تا از نرگس و طعمه  وشیصحبت کردن با دار یراب یمن فرصت یزدم و چشم بستم. تنها قصد اصل یمطمئن لبخند

 ..هرچند اگر توانستم!میشده براش بگو دهیچ یها

امد.  یانداختم. به ظاهر که خواب م یمکث وارد شدم. به تختش نگاه یزدم. با کم وشیبه در اتاق دار یا تقه

 .دمیرا گرفته و رسا به وضوح شن شیشده خواستم برگردم که صدا مانیپش

 !ارمدیب-

فرو بردم. اهسته از تختش به  قهیو سرم رو به  ستادمیبه دست ا ینیو وارد اتاق شدم. همانجا کنار در و س دهیگز لب

 نگاهم کرد که لب گشودم و اهسته گفتم: یامد و مقابلم قرار گرفت. سوال ریز

 دیسالن و غذا بخور داخل دیبر نکهیا یگفتم به جا دیشرمنده..مزاحمتون شدم..حس کردم خسته و کسل هست-

 ..گهی..من برم ددیکن یاستراحت م دیدونستم دار ی..نمارمیبراتون ب نجایهم

برگردم که با دست مانعم شد..متعحب نگاهم را سمتش سوق دادم که با متانت دستش رو از کنار سرم  خواستم

 برداشت و گفت:

 به فکر فرو رفته بودم.. یکردم کم ینه استراحت نم-

 نار تختش اشاره کرد.کاناپه ک به

 !دیی..بفرمانجایا نیبش ایب-

تخت گذاشت و با  یرو رو ینیکاناپه نشستم.س یرو به دستش سپردم و رو ینیزدم و تشکر کردم. س یکمرنگ لبخند

 کرد و گفت: یکه تک سرفه ا دمیکش میبه روسر یکاناپه نشست. معذب دست یفاصله کنارم رو

 شده؟! یزیچ-

 «!نه»و اهسته گفتم دمیشده. گلگون شده دستم رو به لباسم کش میزیبرد که من چ یپ نیادونم از کجا به  ینم

 پا انداخت. یو پا رو دیکش یقیعم نفس

 !؟یکن ینم گهیچطوره؟ حالت بهتره؟ احساس درد که د تتیوضع-
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 نه بهترم..ممنونم!-

.با دیم که حماقتم رو به رخم نکشحافظم نکرد و چه قدر ممنونش شد یبه دروغ گفتنم راجع به فراموش یا اشاره

که نگاهش رو به  نطوریو هم ستادیتخت برداشت. متفکر وسط اتاق ا یرو از رو ینیبلند شد و س شیمکث از جا یکم

 گردوند گفت: یاطراف م

 رو بزارم بهتره؟! ینیبه نظرت کجا س-

بودم.  یو شمال یخاک یبودم. دخترن یسلطنت یو مبل ها زیمامان افتادم. من که اهل م یسفره ها ادی ناخودآگاه

 اشاره کردم. نیاز عمق جان زدم و با دست به زم یلبخند

 ..دینیبنش نیزم یرو-

وسط اتاق گذاشت. از برق نگاهش معذب  یو سنت بایز چهیقال یرو رو ینینگاهم کرد و س نیزد. با تحس لبخند

 گرفت. یو تماس دیکش رونیشلوارش ب بیرو از ج لشیشدم.موبا

 نگم! ایخانه چه خبر است  نیبگم که در ا ایمن بودم و کلنجار رفتن با خودم که ا انیم نیا در

. اما من که براش اورده بودم، اوردیب یگریکه گرفت متوجه شدم به نرگس گفت تا براش قاشق و چنگال د یتماس با

 شده بود! یزیچ یفیکث دیشا

و کم  یکوته فکر نیدلم به ا انیل کرد و رفت و من بارها در مرد و بد وشیمن و دار نیب یکه امد نگاه مشکوک نرگس

 افسوس خوردم. کاریجماعت ب نیا ینظر

 بشقاب برنج گذاشت و خطاب به من گفت: یرا رو گریبدون انکه نگاهم کند، قاشق د وشیدار

 کرد! خیغذا  ؟یایپس چرا نم-

 اروم و خجول گفتم: یداغ کردم. با لحن مشینگاه مستق ریز متعجب

 ..دیخورم..راحت باش یممنون..من تو اتاقم شام م-

 رو با دست مرتب کرد. اشاره به بشقاب پربرنج کرد و گفت: راهنشیپ قهینشست و  نیزم یرو یراحت با
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شما بود..حاال که شما زحمت  یاز قاشق اوردن نرگس برا لمیشما داره..دل یبه ناراحت یمن که راحتم..البته بستگ-

 نه! ایجبران کنم  دی..بایغذا رو برام اورد ینیس نجایو تا ا یدیکش

رو که با احترام سمتم  یزدم و مقابلش نشستم. قاشق ینداشتم که بگم..لبخند خرسند چیبرابر فروتن بودنش ه در

فراوان  یبرنج به دهان گذاشتم و با حظ یقاشق یوافر لیدست هام گرفتم و تشکر کردم. با م ونیگرفته بود، م

 قورتش دادم.

رو هم از خاطر برده  میفرد رو به رو یغرق خوردن برنج و خورش خوش طعم شده بودم که زمان و مکان و حت انقدر

در حال غذا خوردن بودم. خجالت  وشیدار مینگاه مستق ریبود ز یادیمدت ز دمیبه خودم امدم که فهم یبودم. زمان

 کرد: مزمهزلب  رینا آشنا ز یانداختم که با لحن ریزده نگاهم رو به ز

 انقدر مهربون نبود.. میزندگ یکس تو چیتا حاال ه-

 دهیکرد و من ناخواسته شن انیحرف را ب نیخودش ا یخود گر گرفتم. حس کردم اهسته برا یبرداشت حرفش سو از

 .دمیبه صورتم زدم و از ادامه غذا خوردن دست کش یبودم. داغ شده دست

 پرپشتش نشست.. یروهااب ونیم یاخم کمرنگ دمیکه کنار کش نیهم

 !؟یخور یچرا نم-

کردم  یم یشدم. هنوز هم دوست داشتم بخورم و ته دل احساس ضعف و گرسنگ رهیام خ مهیبشقاب نصفه و ن به

 ریبود. محجوب و خونسرد از جا بلند شده و سر به ز رممکنیامر غ نیا وشینگاه دار ریاعتراف کنم که ز دیبا یول

 گفتم:

 ..دیشدم..بهتره که شما بخور ریشدم..سممنونم..مزاحتونم -

 .دمیبه عقب چرخ شیاز جاش بلند شد..سمت در رفتم که با صدا کالفه

 !؟یتا حاال اسمت رو بهم نگفت یدونست یم-

 سبز رنگش لب زدم. یتکون دادم. با نگاه به چشم ها یتنها سر شرمزده

 ماهِ! یاسمم پر-

 گفت: نهیناپه نشست و دست به سدسته کا یلب هاش نشست.رو ونِیم قیعم یلبخند
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 اسمت رو بدونم؟ یمعنا تونمیم-

 بله حتما..-

و  دیسوال رو از من پرس نیهم قایمدرسه صدا زدند معلم هم دق یکه اسمم رو تو یبار نیبه گذشته..اول برگشتم

 اسمم عاشق نامم شدم. یبایز یاونجا بود که با توجه به معنا

به خود  وشیدار یخنده کم صدا یدم، انچنان که به گذشته برگشته بودم. با صدارو از خاطر بر وشیسوال دار انگار

 امدم.

 درسته؟! گهید یایدن کیفکر کنم بردمت به -

 قصد مهار کردن خنده ام را کردم. میبا جمع کردن لب ها 

 بله خوشبختانه!-

 زد. یمردانه ا لبخند

 سوق نداده باشم.. یوقت شما رو به گذشته تلخ کیبود که  نیخب خدارشکر که خوشبختانه بود. ترسم از ا-

 تکان دادم. یمنف یبه معنا یزده سر لبخند

 همچون ماه و فرشتگان! با،یدخترِ ز یعنیاسمم  یِمعن-

 معجد و پرپشتش را به عقب فرستاد و گفت: یکرد. کنجکاو با دست موها دییحرفم را تا نیتحس با

 ب کرده؟!اسم رو برات انتخا نیا یبدونم ک تونمیم-

 ماه! یگفت دوست داشته دختر دار که شد اسمش رو بگذاره پر یم شهیهست..هم چهریمادرم! اسم خودش هم پر-

دسته مبل نشسته  یرو وشیو دار ستادمیدونم چه قدر از زمان گذشت و من همچنان سراپا ا یتکون داد. نم یسر

 محزون گفت: یبا لحنبعد  یبود. کم اهاشیپشت سرم غرق در رو واریبود و محو به د

برخوردار  یخاص یاز ابهت و مردونگ دیگفت پسرش با یم شهی! هموشیاسم من رو هم پدرم انتخاب کرد..دار-

 مرد به اسمِ با ابهت و مقتدرشه.. یِگفت خوب یباشه..م



 ویرانگر ماه

37 
 

 زد یمحو لبخند

 بدونم.. شتریب بودم که اون رو هم گرمِ خاطراتِ گذشته اش کرده بودم. دوست داشتم درباره اش خوشحال

 زد و گفت: ی.مغموم سمت نگاهم سر چرخوند. تلخنددیکوتاه و محزون کش یآه

حرِف  شهیحرف هم یول یدوست داشتم اسمت رو بگذارم عل گهیم شهیاز خودش نداشت..هم یاریاخت چیمادرم ه-

 اوردن من رو داشت و بعد از اون.. ایبه دن تیپدرم بود. مادرم تنها مسئول

دسته مبل بلند شد. حالش گرفته شد.  یو از رو دیکش ی. پوفدیزرگ و مردونه اش رو به صورتش کشدست ب کالفه

 حالش را گرفتم!

 داشت چهره گرفته اش را بشاش نشان دهد گفت: یکه سع یغذا اشاره کرد و با لبخند مصنوع ینیس به

 هم به درد اوردم..شرمنده!نداره..اشتها ندارم..سر تو رو  یسرد شد..مورد میاز غذا هم فراموش کرد-

 و در اتاق رو باز کردم. دهیگز لب

 . واقعا متاسفم!دیمن بودم که باعث شدم با برگشتن به خاطرات گذشتتون ناراحت بش نی..ادیحرف رو نزن نیا-

 تکون داد و با لبخند گفت: یسر

 خاطرات زنده ام.. نیمدت هاست من با ا-

قدم از قدم  نکهیدرِ اتاق رو بستم. بدون ا یگفتم و بدون معطل «یریشب بخ»تکون دادم. اهسته  یسر نیغمگ

...با ی..با اون ابهت و مردونگوشیبا سن و سال دار یشد مرد یباورش م یشدم. ک رهیخ وشیبردارم به در اتاق دار

 !ه؟در قلبش نهفته باش یغم نینچنیاون چهره به ظاهر شاد و جذاب..ا

..انقدر به غمِ سبزِ دمیتخت خواب یتخت ولو کردم و به شکم رو یم رو روو وارد اتاقم شدم..خود دهیکش یاه

 به خواب رفتم! یفکر کردم که اخر سر از شدت خستگ وشیدار یچشمها

 

اومدم و اتاق  ریکه کردم از تخت به ز یدیشد یشده بود. احساس تشنگ کیکه از خواب بلند شدم هوا تار یوقت

بردارم.  یوانیتا ل دیبرداشتم. حوصله ام نکش خچالیقفسه  یاب رو از رو یبطررو باز کردم،  خچالیخارج شدم. در 
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شده از آبم رو با پشت  سی. دور دهِن خدمیسر کش ونفس اب ر کیرو باز کردم و  یهم که خواب بودند. در بطر هیبق

 برگردوندم. شیقبل یرو به جا شهیدست پاک کرده و ش

 یم یدر تنم مونده بود. راه پله رو اروم اروم ط یهنوز حس خواب و خستگ و چشمهام رو مالوندم. دمیکش یا ازهیخم

شد  یدونم چ یداشتم نم یکه اهسته قدم برم نیح نی. در همنیکنه و بخورم زم ریمبادا پام گ یکیتار یکردم تا تو

. چشم فرو بستم بود یقطعا مرگم حتم گهید ندفعهی. اشدمبه عقب پرت  امیپام سر خورد و تا به خودم ب کدفعهیکه 

فرو رفتم. با ترس چشم  یگرم و نرم یصدام تو نطفه خفه شد و در جا کدفعهیبکشم که  غیو دهنم رو باز کردم تا ج

زد.آب  یرو داد م یسبِز لرزان مواجه شدم. چشمهاش رنگ نگران لهیجفت ت کیگشودم و سرم رو بلند کردم. با 

 تیبراش دردسر بودم. انقدر محو چشمهاش شده بودم که موقع شهیسخت قورت دادم. لعنت به من که هم ودهنم ر

به خودم  کدفعهیشده بودم که  رشیخودم رو فراموش کردم. نگاه و آغوشش، گرم و پر حرارت بود. انقدر مسخ و خ

 دمیبه سِر بدون پوششم کش یدست ه. خجالت زدستادمیو صاف ا دمیکش رونیاومدم و با هول خودم رو از آغوشش ب

شده بود مسخ و گرفتار شده بودم.  اهیشب س یِو روشن کیسبزش که در ان تار ی.در مردمک چشمهادمیگزو لب 

مثل جادو در  یزیشد و چشمان من رو مسحور خودش کرده بود، چ یم دهیاز چشمهاش کش قیعم یجاذبه ا یروین

بعد از من قصد رفتن به آشپزخانه را  او هم نکهیبود. آنچه مسلم بود ا شونیرو پ ریقلبم جا گرفت. نگاه او هم غافلگ

 یدهنم نم یگفتن تشکر از کمکش تو یزبونم برا یتونستم از شدت خجالت لب از لب باز کنم. حت یداشته بود. نم

 یکه هر ان م دیو فهم دیرو شن شیزد که به گمانم او هم صدا یام م نهیدرون س ی. قلبم انچنان کوبش محکمدیچرخ

انداخت.من هم به خودم امدم و  نییبشم. او زودتر از من به خودش اومد و سرش رو پا وشهیتونم از شدت خجالت ب

زانوهام پشت در  اریاخت یاز کنارش گذشتم و دوان دوان به اتاقم رفتم. در رو بستم و ب یاز هر اتفاق یریجلوگ یبرا

 شکست و افتادم!

تند  ییسر باال کیاز  یینفس نفس افتادم که گو دادم و پشت سر هم چنان به رونیب نهیحبس شده ام رو از س نفس

که به ضعف نشسته بود  یکه به بدنم وارد شده بود، با تن یبه حالت دو باال رفته بودم. نفسم که برگشت با افت فشار

پاک کردن اشک  یبرا ییبکنم و قوا یفکر یحت نکهیا دونبه تخت رسوندم و ب یاز جا بلند شدم و خودم رو به سخت

 شدم! هوشیمهام داشته باشم بچش ریز

 

 *وشی*دار
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بوق زدن  یحت یدنده عقب گرفتم. به صدا عیشدم. راهنما رو زدم و سر نیاومدم و سوار ماش رونیب مارستانیب از

 ریاز کدوم مس قایها هم توجه نکردم. خالف بود که بود!اونقدر عجله داشتم که برام مهم نبود دارم دق نیماش یها

با  کایکه الست ین حد ممکن چرخوندم سمت راست، طوریحرکت فرمون رو تا اخر کیبا  دمیکه رس چی. به سِر پرمیم

 !ششیبرسم پ نکهینداشتم جز ا یتوجه زیچ چی. به هدنیچرخ یو بد بیمه یصدا

بلند  یو با گام ها دمیپر رونیب نیاز ماش یخاموش کردم. سر یبد یرو با صدا نیماش دم،یخونش که رس کینزد

 یبعد در با صدا هیدو ثان قیزنگ طبقه دهم فشردم.  دق یوقفه انگشتم رو، رو یو به در اپارتمان رسوندم. بخودم ر

به زانو خم  دمیدر رس یبه جلو یکردم. وقت یدوتا ط یکینکردم و راه پله ها رو  یباز شد. به اسانسور توجه یکیت

 .دمیکش یو محکم قیشدم و نفس عم

در مشخص شد. به چهره نگران  یجلو نیلند کردم تا در بزنم که در باز شد و قامت نسرراست کردم و دستم رو ب کمر

 نکردم و کنارش زدم! یو پر بغضش توجه

اون همه دستگاه و سرنگ  ونیم دنشیتمام قوا خودم رو به اتاق دلبر رسوندم. در اتاقش رو که محکم باز کردم با د با

 یغِم بزرگ رو از هست نیا یِبه ابروهام دادم. به خدا قسم که باعث و بان ینیو چ دمیو سوزن قلبم فشرده شد. لب گز

. کف دستش رو دیدستهام گرفتم. پلکش لرز ونیسردش رو م یکنم. کنار تختش نشستم و دست ها یساقطش م

 گرفته گفتم: ییزدم و با صدا یکه چشم گشود. لبخند تلخ دمیبوس

 دلبِر من..چشمهاش بسته باشه! نمینب-

 یم نییباال و پا یگلوش رو به سخت بی. بغض رو قورت داد. سدیکش رونیدست هام ب ونیردش رو اروم از مس دست

 بانیکه سالهاست گر یدرد اورد..درد یکه دلبرم رو از پا یدرد کهنه! درد کیکرد. باز هم قلبم گرفت..درد داشتم! 

 من و دلبر شده بود. یِزندگ

 و پر بغض لب زد: مغموم

 که..حالـ...م...رو! ی..نـی..بـی..موشی...ـی..دا..راین-

کشه..چشم فرو بستم  یدلبرم درد م نمیو دست هام رو مشت کردم. چشم فرو بستم تا نب دمییهم سا یبه رو دندون

 باز نقشه قتِل قاتل دلبرم رو بکشم.. نیهزارم ی..چشم فرو بستم و برانمیرو نب ونشیگر یتا چشمها
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مشت گره کرده ام گذاشت. چشم گشودم. نگاهم رفت سمت لبخند هرچند  یرو و نرمش رو به فیلط یها دست

و با پشت دست گونه اش رو نوازش کردم.  دمیرو بوس شیشونی. پدمیزدم و خودم رو جلو کش یمحوش..لبخند کمرنگ

 لب زدم: میمطمئن و مال یبا لحن

 دلبرم! مطمئن باش! یشیخوب م-

 

 

*** 

 

 یخود غزل م یزد. لبش به خنده باز شده بود و برا یباغ قدم م دهیفلک کش درختان سر به ونیم یکنجکاو با

 یبه سوز هوا یکرد. حت یو لمس م دیکش یم اهانیبرگ گ یشوق کف دستش را نرم رو یاز رو یخواند. هر از گاه

که  ییایدنخود شود.  یایفارغ از دن یا هلحظ یخواست برا یم یتوجه بود. انگار یشب هم ب شیگرگ و م ونِ یسرد م

 !زیوهم انگ ایدانست لذت بخش بود  یکه نم یشده بود..اسارت رشیناخواسته اس

که در آن به سر  یکنواختی یو زندگ وشیدار شتریرنگ تعجب داشت..از همه ب شیو مردمانش برا الیو نیا زیچ همه

 یبرا یبه دنبال طعمه ا صانهیو حر دیکش یسرک م وشیاو و دار یزندگ انیکه گاه به گاه در م یبرد و نرگس یم

و  دیخود کش یها فرستاد. دستش را به بازو هیر بهخنک را  مِیشکار بود. سر بلند کردم و چشمانش رو فرو بست. نس

 بود! کیبه فکر فرو رفت. زمستان نزد

 گرم کردن! یبود برا یا نهیشوم نجایداشتن و ا زمیکه در روستا همه دغدغه جمع کردن ه یزمستان

و  دهیمبل لم ی..راحت بر رونجایبودند و ا شانیگوسفندها و گاو ها یجمع کردن علوف برا یهمه در تکاپوروستا  در

 کردند.. یاستراحت م

 نیاخر یها نی..سوارِ ماشنجایبردند و ا یسرد و سوزناک گوسفندان رو به چرا م یروستا تا بامداد در هوا در

 رونیشد ب دهیچیکه بخارش در هوا پ یطور ق،یند. نفسش را عمکرد یم یخانه تا سرکار را ط ریمدلشان، تنها مس

 فرستاد!
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 نیریسراسر ش یهرچند سخت ول یِبه زندگ یلحظه ا یدوست داشت برا یبزند..انگار خیهم دوست داشت  هنوز

 ماهِ آرام و خانوم! یشود همان پر یا هیگذشته اش بازگردد و ثان

که هر لحظه به دنبال سالخ  صیحر ییگرگ ها ونیم نجاینبود..ا اش یاش نشان از آرامش ذات یآرام نجایا اما

 بودند..مظلوم بود! شانیطعمه ها دنیکش

 !وشیکوتاِه دار یباالسر و سر زدن ها یکرد و تنها پناهش شده بود خدا یرو در اطرافش حس نم یکس چیه

خود  یواج نکرده باشد و مجرد براتاکنون ازد طیشرا نیبا چن یشد مرد یبود..چطور م بیمرد عج نیکه ا یراست به

 کند؟ یزندگ

بود و ثروتمند!  بایکه ز یمرد وشیکرد..دار سهیخودشان مقا یرا با پسران روستا وشی..باز هم دارسهیهم مقا باز

رو به رو شده بود  یقصه با شاهزاده ا یِحاال پر یول دیگنج یهم نم شانیدر ذهن دختران روستا وشیامثال دار دیشا

 آشنا است.. شیرنگِ سبزِ چشمها یانست چرا گاهد یکه نم

 یگذاشت و کم نیرو محکم به زم شیپا کیرنگ باغ نشست و  دیتاب سف یشد. رو شیمهمان لب ها یکمرنگ لبخند

 خورد! یهل داد..تاب تکان

 نیا ونِ یم لیدل یساعت ها بود که ب دی..شادیترس یشده بود..کم کیتار کِ یسمت آسمان سوق گرفت..تار نگاهش

 تاب بلند شد و لباسش را تکاند.. ینداشت..از رو یهم از او خبر یدر حال گشت زدن بود و کس عیباغ بزرگ و وس

..اب دهانش را سخت قورت داد ختیدر قلبش فرو ر یزیناآشنا چ یها ریمس دنیبرگردد که در جا ماند..با د خواست

 و چشم در اطراف گرداند..درخت بود و درخت!

شده بود و به وضوح تنش  شتریهوا ب یشد سرد یم الیخیها را ب نیزد..همه ا یداشت با خود حرف م..دیلرز شیصدا

روحش را  یزوزه ا یاز درخت ها قدم بردارد که صدا یکی..خواست احتمال زند و سمت دیلرز یم میسوز نس ونِ یم

 ..دیدم

قرمز و  یمحض، چشمها یِکیآن تار ونِیو پهن، م دهیچیدر هم پ یدرخت ها ونِ یبه عقب برگشت..م رتیترس و ح با

 ..دیرا د یگر انیعص

ترس به دهان گرفت  یبه عقب برداشت..انگشتش را از رو یتمام تنش را گرفت..گمان کرد که گرگ است..قدم شک

 داشت! یسمتش برم یدرنده مقابلش، قدم وانیبه عقب برداشت.. با هر قدم او ح گرید یو قدم
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 شهیبود..هم یچرا..باباعل یدشت ها انِیبود..اما م یتکرار شیصحنه ها برا نیاخت..اب یشدت ترس داشت جان م از

 بود!

 کس! چیکس نبود! ه چی..هنجایا اما

تکان داد و چشم فرو  ی! سرش؟یماه بود و خدا یبود که پر یبرده بود؟ کِ ادیبه قلبش خورد..مگر خدا را از  یتلنگر

 بست..

شاخ و برگ درختان عبور کرد  انِ یدرنده از م وانیفرستاد..ح یلب صلوات ریزبه عقب برداشت و مشوش  گرید یقدم

بود که از  یسگ شیرو به رو وانیماه اشتباه از آب در آمد و ح یبود..گمان پر ستادهیماه ا یمقابل پر قایو حال دق

 ینم یانقدر لرزش داشت که حت شیچشمانش حس کرد..دست ها رینداشت..جوشش اشک رو ز یگرگ صفتان کم

حال دستش را به تنه درخت  یرا پاک کند..اب دهانش را سخت فرو برد و سست و ب شیچشمها ریز یسیتوانست خ

 یم یاهیسست و تنش لرزان شد..چشمانش رو به س شیادامه راه رفتن ندارد..پاها یبرا ییکرد نا یداد..حس م هیتک

 !یلیبود..خ کینزد یلیرنگ گرفت..سگ خ شیچشمها یو برنده سگ جلو زیت یرفت..چشمها

 

 انتقام از قاتل روح خواهرش بود..پوالد! یگذشت در پ یپارک کرد..هنوز که هنوز هم م یبد یرو با صدا نیماش

از عمق جان فرو برد و  ی..نفسدیکوب نیلب گفت و مشت گره کرده اش رو محکم و خشن به فرموِن ماش ریز یلعنت

محکم و  یآمد و در را محکم بست..با قدم ها رونیب نی. از ماشدیکش تشیدستش را محکم به صورت داغ از عصبان

و  دیپاشنه پا چرخ ی..متعجب رودیچیپباغ  ونِ یزوزه سگش م یداشت که صدا یقدم بر م الیپر صالبت سمت و

پارس زدن  نیسگ بود! اما ا یدرختان بزرگ گم شده بود انداخت..صدا انِ یکه م ینگاهش رو سمت نقطه نامعلوم

 یراه چندبار ونِ ی..در مدییو پر حرص سمت صدا دو یداد و عصب شیبه ابروها ینینداشت..چ یعاد لیمدارم دل یها

 یزانو خم شد و نفس یدشوار شد. رو شینداد..نفسش گرفت و ادامه راه برا یکرد اما امون ریتنش به تنه درختان گ

کرد..پارس سگ هنوز  یبه بدنش نفوذ نم یادیز یبا وجود کت چرمش سرد یو کمر راست کرد..هوا سرد بود ول دیبلع

 امد! یهم م

صحنه  دنیدرخت هارو کنار زد و جلو رفت..ناگهان با د ی..شاخه هافتادهین یکرد اتفاق چندان خوب دایپ نیقی گرید

ماه  یپر فیتن و بدن نح یگرد شده اش را چندبار به طور مداوم رو یمقابل چشمش دهانش باز ماند..چشمها

اگر  دیراحت شد..شا الشیکرد خ یقرار پارس م ینشسته بود و ب نیزم یماه رو یکه کنار پر یداگ دنی..با دچرخاند

حرکت  کیجلو رفت و با  یبست..عصب یم خیکرد و او تا صبح از شدت سرما  ینم دایماه را پ ینبود تا فردا پر یاو نم
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! پس دیکش یماه خم کرد..نفس م یپر فیظر ینیب یبلند کرد..صورتش را جلو برد و جلو نیزم یماه رو از رو یپر

 شده بود. هوشیفقط ب

 الیبود سمت و رشیاخ یبه خون نشسته اش که حاصل از سرماخوردگ یو چشمها یتوجه به داگ یو ب دیگز لب

 الی.در ودنیبب یماه صدمه ا یکرد تا مبادا تن و بدن پر یشاخ و برگ درختان عبور م انِ یاز م اطیبار با احت نی..ادییدو

امد و با ترس اب دهانش را  نیینرگس را صدا زد..نرگس هراسان از پله ها پا یبلند یرا محکم با پا باز کرد و با صدا

 قورت داد و گفت:

 شده اقا؟! یزیجانم؟ چ-

 سرد خطاب به او گفت: یبهش نکرد و با لحن یامروِز نرگس توجه یاز کوتاه یعصب وشیدار

 ..اریاب گرم به اتاقم ب-

کرد که مظلومانه در آغوش  یماه یاش را حواله پر یو نگاه مرموز و حرص ستادیگفت و همانجا ا یچشم نرگس

به صورت سرد  یتخت گذاشت..دست یماه را رو یپر فِیوارد اتاق شد و تن نح وشیچشم فرو بسته بود..دار وشیدار

ماه  یکتش را از تن دراورد..کنار تخت پر ود به اتش افزو گرید زمیرفت..پنج ه نهیو تند سمت شوم دیکش فشیو ظر

نشست و نبضش را گرفت..نرمال بود..خداراشکر کرد که در اتاق باز شد..از جا بلند شد و ظرف اب گرم را از دستان 

 فشیرا از  داخل ک یشده ا یو ضدعفون زیاو بست..دستمال تم یبکند در را رو ینرگس گرفت و بدون انکه تشکر

 ماه گذاشت.. یصورت پر یدستمال را گرفت و با همان نِم اندکش رو یسیآغشته کرد..خ رمگ برداشت و به اب

را مطمئن بود  نیدانست ساعت چند بود اما ا یگفت..نم یم انیتب هذ انِیاش تب کرده بود و م یبدشانس از

 یاورد و رو رونیاش باز بسته  یبرد..مسکن یم نییکنار تختش نشسته بود و تبش را پا وستهیبود که پ یچندساعت

دهانش  یآب را رو وانِیو لبه ل تسرش گرف ریتخت نشست و دستش را ز یماه گذاشت..کنارش رو یزباِن پر

گذاشت و با دستمال  زیم یاب را رو وانی. لدیاز آب را نوش یبهتر بود و آرام آرام قلپ یاش کم یاریگذاشت..هوش

خوش فرم و  یلب ها ینگاهش رو یلحظه ا یرم مشغول بود که بران یلیماه را پاک کرد..خ یدهان پر یسیخ یکاغذ

 یبا صدا یول دیایکه به خودش ب دیمتوقف شد..طول کش شیلحظه برا یو مکان برا مانماه ثابت ماند..ز یکوچک پر

. دیکش رونیماه ب یسرِ پر ریفوت کرد و دستش را ارام از ز رونی..نفسش را سخت به بدیاز جا پر لشیزنگ موبا

را  لشیموبا ی..عصبدیرا در هم کش شیشماره رز اخم ها دنیاورد..با د رونیرا ب لشیرفت و موبا فشیمت کس

 اتاق پرت کرد.. یمبل راحت یخاموش و رو
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نزِد دلبرش و حال از شبِ پر از مشقتش نزد  شی..ان از صبحِ سخت و ظاقت فرسادیبار یم شیاز سر و رو یکالفگ

وارد  دینبا وشیدار یحکمِ زندگ انِ یکه م یو تابش شده بود..دختر چیپر پ یسته وارد زندگکه ناخوا یماه! دختر یپر

دانست که  یم وشیشده بود اما تنها دار وشیردا نیخودش خانه نش اریاخت یکه ب یشد..دختر یاش م یزندگ

 اش را به باد داده بود! یدختر کجاها بود که دودمان زندگ نیا یچشمها یِعسل

ماه برگشت..چشمانش  یپر یکه با صدا ردیاعت انداخت. سه نصفه شب بود. خواست برود و وضو بگبه س ینگاه

 ..دیکش یرا به اتش م وشیکه بند بندِ وجود دار یانیگفت..هذ یم انیتب هذ انِیم یبسته بود ول

 ..وش!ـینرو..دار-

 یروح پر یبه صورت ب یو نگاهبد سرش را کج کرد  یوصل است. با حس شیبه پاها یلویوزنه چند ک کیکرد  حس

ماه برداشت..هنوز هم  یسمت پر یو قدم دیبه صورتش کش یبود کرد. کالفه دست دشیاز تب شد یماه که ناش

 گفت.. یم انیهذ

 ..مامان..ی...مامان..کمکم کن..تو فقط برام موندشمینه من رو نبر..من..من زن اون..نم-

تخت  کینزد اریاخت یب وشیکردند..دار یم سیرا خ شیبایاشکش صورت ز یتب هم قطره ها ونیم یحت

 یصورت مهتاب یکه تنهاست..رو دیبزند و بگو ادیناله کند و اسمش را فر نگونهیماه ا ی..طاقت نداشت که پرستادیا

پوستش منتقل  ریبه ز نیریش یداد..حس یماه پوست صورتش را قلقلک م یگرم پر یماه خم شد..نفس ها یپر

به  شتریشد تا ب یماه را دوست داشت..باعث م یپر یاریهوش مهین نیا یود کنار بکشد..انگارشد..هرگز حاضر نب

 که... یصورتش نگاه کند..به صورت کس

 مامان..من فقط تو رو دارم..تو رو خدا کمکم کن..مامان نجاتم بده..-

رونش مشهود بود لب لرزش هم د یکه کم ییماه خم کرد و با صدا یسمت صورت پر شتریشد..صورتش را ب یعصب

 ماه گرفت و اهسته و خشن لب زد: یرا مماس الله گوش پر شیها

 وقت! چیماه..ه یپر یستیوقت تنها ن چیتو ه نجا؟یا می! پس من چ؟ییگفته تو تنها یک-
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 گرید دید ابانیدختر را افتاده بر کف اسفالت خ نیکه ا یدست خودش نبود..درست از وقت شیو رفتار ها حرکات

 چه؟! یعنی نیگردش زم نیودش دست خودش نبود..چرا بازگشته بود؟! اخ یچیه

کوره  ریکرد تنش ز ی..حس مدیمهابا و الجرعه سر کش یو ب ختیبراش خودش ر یاب وانیکمر راست کرد..ل یعصب

گذاشت  زیم یاب را محکم رو وانیسوزد..دور دهانش رابا پشت دست پاک کرد و ل یداغ اتش است و سرسختانه م

 روشن بود، بلند شد! یتابمه کیکه تنها با  کیتار مهین یدر ان فضا وانیل یکه انعکاس صدا یطور

خواهرش کم بود و حال خودش  یبار دو مشکل به او برخورده بود..مشکل روح نیرا دوست نداشت..ا یسرگردان نیا

 ..دلبر!یهم به ان حال افزوده شده بود..لعنت

ماه پر شده بود..فاصله تخت تا  یکه عطر با هر نفس خاصِ پر یرا نداشت..اتاق سقف ان اتاق ریطاقت ماندن ز گرید

جا ببلعد..نفس  کیاز هوا را  یعیخواست حجم وس یم یاش برد..انگار قهیکرد..دست به  یدر را با دو گام بلند ط

 یه برگشت..مما یمردد سمت پر دیکش نییکه پا ادر ر رهیسخت و راه گلوش تنگ شده بود..دستگ شیبرا دنیکش

که هست بدتر  ینیبرود و حالش از ا دیترس یتشنج کند..م میاوضاع وخ نیماه در ا یبرود و پر دیترس ی..مدیترس

 یم یخواستن دیدختر تا چه حد با کیخودش و رفتارش نداشت.. یرو یبار ضمانت نیتوانست بماند..ا یشود..نم

 بود؟! یحد آشنا م نیتا ا دیبادختر چرا  کیبود..

و  دیکش یاعصابش بود..پوف یساعت رو قیتاک دق کیت یداد و چشم فرو بست..صدا هیسرش را به در تک فهکال

نبود تا خودش را با ان سرگرم کند..دو دستش را  زیچ چیسربلند کرد..نگاهش را کالفه دور تا دور اتاق چرخاند..ه

 !ستیچه حال نیصدا زد..ا قیرا عم شی..خدادیمحکم به صورت کش

 یگفتنش تمام شده بود..کنار تخت نشست و ب انیافتاده سمت تخت برگشت..هذ یباز را بست و با شانه ها مهین در

 ینیاش..به ب یو عسل دهیکش یکوچکش..به چشمها یشد..به لب ها رهیماه خ یبه رخسار پر یحرف چیه

 سهیان او را با رز مقا کی..ودامده ب رونیب یروسر ریاز ز یا یو خواستن بایه به طرز ز شیکوچکش..به موها

 ماه کجا و رز کجا؟! یپر ییبایز یبود ول بایمتفاوت بودند..رز هم ز گریکدیکرد..الحق که فرسنگ ها با 

 یخدا شده بود پر رینظ یماه با هنر دست ب یو پر یرز مصنوع کیشده بود  یو عمل و جراح کاپیبا ان همه م رز

کند اما بدجور  یکار را دارد م نیدانست چرا ا یخودش هم نم ی.حتبرد. شیزد و دست پ یقصه ها! لبخند کمرنگ

به پوست داغِ  وشیمتر مانده بود تا دستان سرد دار یلیماه را کرده بود..چند م یهوس لمس کردن و نوازش کردن پر

 چی..هدیگرد شده بود دستش را عقب برد و لب گز یکه کم ییماه برخورد کند که به خود امد..با چشمها یصورت پر

 !کی چیاز حرکاتش دست خودش نبود..ه کی
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فراموش شد و همانطور نشسته  شیبود که زمان و مکان برا رهیماه خ یدانست چه قدر با ان حالت به صورت پر ینم

 کنار تخت خوابش برده بود!

گاه تکان خوردن تخت از خواب بلند شد..مدت ها بود که سبک خواب شده بود..چشم گشود و اطراف رو ن با

که قرمز و خمار خواب بود و  ییشود..با چشم ها زیخ میتخت ن یکرد تا رو یکه سخت تالش م دیماه را د یکرد..پر

 ماه گفت: یاز خوابش خطاب به پر یدورگه ناش ییصدا

 !؟یکنیم کاریچ یدار-

 یدهانش گذاشت..با ب یور نیبا ترس سر برگرداند..دستش را باال برد و به نشانه ه دیرا شن وشیدار یماه تا صدا یپر

 گفت: یحال

 خواستم برم اب بخورم.. یکنم..م دارتونیشرمنده قصد نداشتم ب-

 ..ارمیخودم برات  م-

را  یاب وانیرفت..ل زیم یبلند شد و سمت پارچ اب رو نیزم یماه مهلت حرف زدن بدهد از رو یبدون انکه به پر و

 انگشتانش گرفت. نیرا ب وانیلب گفت و با دودستش ل ریز یتشکر ماه یماه داد..پر یلبالب پر اب کرد و به دست پر

 

 

 

کرد که راه  یسخت بود..حس م شیاب خورد..خوردن برا یچسباند و ارام ارام قورت وانیلرزانش را لبه ل یها لب

 نطوریزل زد که هم یوشیخمارش به دار یخس خس مانند شده بود..با چشمها شیدهانش بسته شده و نفس ها

اب را  وانیل عیسر وشیافتاد..دار سرفه..به دیپر شی..هول شد و اب به گلوستینگر یماه م یبه اب خوردن پر رهیخ

حرکت به  کیماه را با  یرفتارش باشد پر ایگذاشت و بدون انکه متوجه حرکات  زیم یماه گرفت و رو یاز دست پر

ماه از  یماه زد..رخسار پر یپر فیام به کمر نحو ار یدر پ یو مردانه اش چند ضربه پ دهیو با دست کش دیآغوش کش

ارام گرفت بدون ان  یماه کم یپر دیکه د یکرد..وقت یرا مشوش تر م وشیحالِ دار نیشدت سرفه کبود شده بود و ا

عرق کرده اش را نامحسوس  یشانیماه تنگ تر کرد و پ یپر فیکه متوجه خودش باشد حلقه دستانش را دور کمر ظر
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و دلش  دیتپ یاش م نهیماه فشرد...بدون ان که متوجه باشد قلب دخترک مانند گنجشک درون س یپر یبه موها

 !دیلرز نیریحرکت ش نیاز ا یلحظه ا یبرا

 ماه پر شده بود از تعجب..پر شده بود از عالمت سوال..پر شده بود از... یوجود پر سرتاسر

اش  یمست کرده و حال درون وشیدار دیکرد که شا الی..خدیترس یرفتارش عوض شود..کم کدفعهی وشیدداریبا چرا

دانست اگر تا چند  یتخت بلند شد..م یو از رو دیزودتر از او کنار کش وشی..خواستکنار بکشد که دارستیخوب ن

او  یماه بهتر است..وقت ی..خداراشکر کرد که پردماه نداشته باش یپر دنیبوس یبرا ینیبماند تضم نجایا گرید قهیدق

به صورت متعجب و  یامده بود..بدون ان که نگاه نییبدنش شده بود که تا چه حد پا یوش گرفت متوجه دمارا در آغ

حرکت گشود و خودش را از ان  کیخودش را به در اتاق رساند  با  عیسر یبا گام ها ندازدیماه ب یگلگون شده پر

دختر داشت  نیدر چسباند  و چشم فرو بست..ا داد و سرش را به تنه هیبه در تک ستادهیمهلکه عذاب اور نجات داد..ا

..چرا دیکش یم شیچشمانش به نما یدختر داشت تمام گذشته را دوباره جلو نیزد..ا یتمام معادالتش را برهم م

و سمت اتاق خودش راه کج کرد..وارد اتاق که شد نگاهش را سمت  دیکش یقیماه..چرا؟! نفس عم یپر یبرگشت

 ریتکب یتا اذان صبح نمانده بود..وضو گرفت و جانمازش را رو به قبله پهن کرد..برا یزیکج کرد..چ یواریساعت د

دوباره ان کمد  دنیبا د یول اوردیرا به زبان ب« اهلل اکبر»را باال ببرد تا ذکر  شیقامت راست کرد و خواست دست ها

حال  یکمد را باز نکرده بود ول نیبود که در ا ی..اب دهانش را سخت قورت داد..چند سالختیردر قلبش فرو  یزیچ

خودش سمت کمد قدم برداشت..دستش را باال برد و ارام در  اریاو را مسخ خودش کرده بود و بدون اخت بیعج یروین

 اال خودش.. کندکمد را باز  نیدانست که هچ کس حق نداشت در ا یکمد را با کف دست لمس کرد..م

 زیم یبسپرد؟! سمت کشو یگذشته اش رابه فراموش یرازها دیتوانست کل یکجاست..مگر م دشیدانست کل یم

حرکت  کیدر چرخاند و در کمد با  یرا رو دی..سمت کمد برگشت..کلافتیان همه ابزار  نیرا از ب دیکارش رفت و کل

در کمد را گرفت و اهسته گشود..دوباره  فو اب دهانش را قورت داد..با دو دستش دو طر دیکش یقیباز شد..نفس عم

 خاطرات..دوباره نگاه ها..دوباره شعرها..دوباره..

امد از گذشته که چه قدر در تالش بود تا  ادشیبود.. میقد یکه با ان برخورد کرد همان جفت چشم عسل یزیچ نیاول

 شد؟! یمگر م یبسپرد ول یچشم ها را به بادفراموش نیا

 یچشمانش حلقه ها ریزد..ز ی.لبخند کمرنگکوچکش. یعکس را نوازش کرد..درست رو لب ها یبرد و رو شیپ دست

توان نگه داشتن وزنش را ندارند..زانو هاش شکست و کنار در کمد  شیکرد زانوها یاشک نشسته بود..حس م زیر

 دیکرد؟! با یمرد چه م نیبا ا داشت..خدا دیاشک مردانه اش رو گونه اش چک نیسرخورد..بعد از چند سال اول

 !ناراحت؟ ایبود  یخوشحال م
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ناخواسته برگشته  یداد و مردانه هق زد..دوست نداشت برگردد به گذشته ول هیکمد تک یرا به قفسه چوب سرش

..دو چهره بشاش و یمیقد یشده بود..سر بلند کرد..نگاهش برگشت سمت عکس ها یخواست ول یبود..نم

 که.. یشد..دو چهره ا یم ریکه عشق از وجودشان سراز یخندان..دو چهره ا

دردمند و مردانه اش فشرد..نگاه کرد به دست  یپنجه ها ونیان را م راهنیپ یرا سمت قلبش برد و از رو دستش

خودشان هک کرده بودند..نگاه  یرا رو ایلبخند دن نیباتریاش که ز یپر یدر هم قالبشان..نگاه کرد به لب ها یها

 را  خودشبارها  ی..نگاه کرد و هق زد..نگاه کرد و براختیکرد و اشک ر

کرد که راه دهانش بسته شده و  یسخت بود..حس م شیاب خورد..خوردن برا یچسباند و ارام ارام قورت وانیل لبه

 یبه اب خوردن پر رهیخ نطوریزل زد که هم یوشیخمارش به دار یخس خس مانند شده بود..با چشمها شینفس ها

ماه گرفت و  یاب را از دست پر وانیل عیسر وشیار..به سرفه افتاد..ددیپر شی..هول شد و اب به گلوستینگر یماه م

و با دست  دیحرکت به آغوش کش کیماه را با  یرفتارش باشد پر ایگذاشت و بدون انکه متوجه حرکات  زیم یرو

ماه از شدت سرفه کبود شده  یماه زد..رخسار پر یپر فیو ارام به کمر نح یدر پ یو مردانه اش چند ضربه پ دهیکش

ارام گرفت بدون ان که متوجه خودش باشد  یماه کم یپر دیکه د یکرد..وقت یرا مشوش تر م وشیارلِ دحا نیبود و ا

ماه  یپر یعرق کرده اش را نامحسوس به موها یشانیماه تنگ تر کرد و پ یپر فیحلقه دستانش را دور کمر ظر

 نیاز ا یلحظه ا یبرا دلشو  دیتپ یاش م نهیفشرد...بدون ان که متوجه باشد قلب دخترک مانند گنجشک درون س

 !دیلرز نیریحرکت ش

 ماه پر شده بود از تعجب..پر شده بود از عالمت سوال..پر شده بود از... یوجود پر سرتاسر

اش  یمست کرده و حال درون وشیدار دیکرد که شا الی..خدیترس یرفتارش عوض شود..کم کدفعهی وشیدداریبا چرا

دانست اگر تا چند  یتخت بلند شد..م یو از رو دیزودتر از او کنار کش وشیر..خواستکنار بکشد که داستیخوب ن

او  یماه بهتر است..وقت ی..خداراشکر کرد که پردماه نداشته باش یپر دنیبوس یبرا ینیبماند تضم نجایا گرید قهیدق

به صورت متعجب و  یهامده بود..بدون ان که نگا نییبدنش شده بود که تا چه حد پا یرا در آغوش گرفت متوجه دما

حرکت گشود و خودش را از ان  کیخودش را به در اتاق رساند  با  عیسر یبا گام ها ندازدیماه ب یگلگون شده پر

دختر داشت  نیداد و سرش را به تنه در چسباند  و چشم فرو بست..ا هیبه در تک ستادهیمهلکه عذاب اور نجات داد..ا

..چرا دیکش یم شیچشمانش به نما یدختر داشت تمام گذشته را دوباره جلو نیزد..ا یتمام معادالتش را برهم م

و سمت اتاق خودش راه کج کرد..وارد اتاق که شد نگاهش را سمت  دیکش یقیماه..چرا؟! نفس عم یپر یبرگشت

 ریکبت یتا اذان صبح نمانده بود..وضو گرفت و جانمازش را رو به قبله پهن کرد..برا یزیکج کرد..چ یواریساعت د

دوباره ان کمد  دنیبا د یول اوردیرا به زبان ب« اهلل اکبر»را باال ببرد تا ذکر  شیقامت راست کرد و خواست دست ها



 ویرانگر ماه

49 
 

حال  یکمد را باز نکرده بود ول نیبود که در ا ی..اب دهانش را سخت قورت داد..چند سالختیردر قلبش فرو  یزیچ

خودش سمت کمد قدم برداشت..دستش را باال برد و ارام در  اریختاو را مسخ خودش کرده بود و بدون ا بیعج یروین

 اال خودش.. کندکمد را باز  نیدانست که هچ کس حق نداشت در ا یکمد را با کف دست لمس کرد..م

 زیم یبسپرد؟! سمت کشو یگذشته اش رابه فراموش یرازها دیتوانست کل یکجاست..مگر م دشیدانست کل یم

حرکت  کیدر چرخاند و در کمد با  یرا رو دی..سمت کمد برگشت..کلافتیان همه ابزار  نیب را از دیکارش رفت و کل

در کمد را گرفت و اهسته گشود..دوباره  فو اب دهانش را قورت داد..با دو دستش دو طر دیکش یقیباز شد..نفس عم

 خاطرات..دوباره نگاه ها..دوباره شعرها..دوباره..

امد از گذشته که چه قدر در تالش بود تا  ادشیبود.. میقد یکرد همان جفت چشم عسلکه با ان برخورد  یزیچ نیاول

 شد؟! یمگر م یبسپرد ول یچشم ها را به بادفراموش نیا

 یچشمانش حلقه ها ریزد..ز یکوچکش..لبخند کمرنگ یعکس را نوازش کرد..درست رو لب ها یبرد و رو شیپ دست

توان نگه داشتن وزنش را ندارند..زانو هاش شکست و کنار در کمد  شیکرد زانوها یاشک نشسته بود..حس م زیر

 دیکرد؟! با یمرد چه م نیبا ا داشت..خدا دیاشک مردانه اش رو گونه اش چک نیسرخورد..بعد از چند سال اول

 ناراحت؟! ایبود  یخوشحال م

ناخواسته برگشته  یشته ولداد و مردانه هق زد..دوست نداشت برگردد به گذ هیکمد تک یرا به قفسه چوب سرش

..دو چهره بشاش و یمیقد یشده بود..سر بلند کرد..نگاهش برگشت سمت عکس ها یخواست ول یبود..نم

 که.. یشد..دو چهره ا یم ریکه عشق از وجودشان سراز یخندان..دو چهره ا

د..نگاه کرد به دست دردمند و مردانه اش فشر یپنجه ها ونیان را م راهنیپ یرا سمت قلبش برد و از رو دستش

خودشان هک کرده بودند..نگاه  یرا رو ایلبخند دن نیباتریاش که ز یپر یدر هم قالبشان..نگاه کرد به لب ها یها

 را لعنت فرستاد! خودشبارها  ی..نگاه کرد و هق زد..نگاه کرد و براختیکرد و اشک ر

خم شد و چشم فرو  اریاخت یه گذاشت..بما یو کوچک پر بایصورت ز یلرزانش را سمت عکس ها برد و رو دست

اش برگرداند..هنوز  یقبل یاو را به زندگ خواستی..حاال چطور مدیماه را بوس یو پر از عشق صورت پر قیبست و عم

 رود اتفاقات تلخ گذشته را..هنوز هم! ینم ادشیهم 

 ناخواسته بازگشت به اتفاقات گذشته.. یول نخواست

 



 ویرانگر ماه

50 
 

 

 

 لیسوزان تبد یکه به جهنم ییخورد..روزها یاش رقم م یاتفاق زندگ نیتر نیریش شیکه داشت برا ییروزها

 که..  ییشد..روزها

بودند..هر وقت نگاهش  دهیجنگ شیبودند که مدت ها برا شانیاماده شدن جشن نامزد یدر تالش و تکاپو برا سخت

لبخند  نیباتریماهش ز یپر حس خوب! و یکل یعشق..از رو ی..از رودیخند یافتاد م یاش م یعسل یبه چشم ها

خاطره به همراه داشت..دلبر  یکل قشانیدقو دوست داشتن! هر  نیریبود..ش یخوب یکرد. روز ها یاو م بیها را نص

به نظر  باتریبرادرش از همه ز یمانند پرنسس ها ذوق ان را داشت که در نامزد شیبایکوچولو هم با اون لباس ز

را به تن  بایوقت ان لباس قرمز و ز چیقرار است کار دستش بدهد! کاش ه ییابیز نیدانست که ا ینم یبرسد..ول

وقت تاج خوشگل  چیرقصاند..کاش ه ینم میرنگش را همراه نس ییطال یوقت موها چیسپرد..کاش ه ینم دشیسپ

 نهاد..کاش..  یمادرش را به سر نم یادگاری

حرف اول  شانیکه اصالت برا یه بزرگش..خانواده اماهش به خانواد یکردن پر یمعرف یذوق داشت برا یکل وشیدار

 که..  یمهم نبود..خانواده ا شانیکه محبت برا یکه از بزرگانِ تباِر کوروش بودند..خانواده ا یزد..خانواده ا یرا م

لباس عروسش همراه و شانه به  دنیخر یبا ذوق در کنارش تک به تک مغازه  ها و پاساژ ها را برا شیبایماه ز یپر

 محشر!  یماه یپسند..پر خاصیماه یساده پسند..پر یماه یکرد..پر یم یانه اش طش

 یکه برادر پر یشده..پسر تیهم ترب نهیشرور و از تبار خشم و ک یدختر مهربان پسر نیدانست که در کنار ا ینم و

که  ینفس ها دختران را شیرا هوس گرفته بود و گوش ها شیکه چشم ها یمانند او نبود..برادر یماهش بود و ذره ا

کس  چیکه ه یکردند..برادر یم یخداحافظ شانیرانگدخت یبایز یایشدند و از دن یدستانش تباه م ریز کیبه  کی

دلبر  راهنیپ یچشمانش را، قرمز ینامزد نیریکه همان شب ش یاست..برادر یدیپل انتکاریدانست همچن خ ینم

ماه در  یبرد..پر غمایو به  دیساله در ذهن و افکارش کش15دختر ان  یشومش را برا یکه نقشه ها یکور کرد..برادر

لپ  شهیکه هم یماه یکرد..پر یخود م فتهیعاشق و ش شیاز پ شیرا ب وشیو دار دیدرخش یم رینظ یان لباس ب

 که ماه بود!  یماه یدخترانه اش پوشانده بود..پر یایرا ح شیسرخ و چشمها شیها

 یمانور م یشومش را آغاز کرد..هر روز و هرشب سر راه دختر ینقشه ها یشن نامزدماه بعد از ج ی..برادر پرپوالد

عشق را در قلب دلبر  شهیبرنداشته بود..کم کم که طعم و ر شتریب یقدم شیپاک دخترانه ها یایداد که تاکنون از دن
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 یعصوم از رفتن! چه مدانست ان دختر م ی..چه میی..چه م دانست ان دختر معصوم از جدادیکوچولو دواند عقب کش

 دانست از عشق! 

شد..انقدر خوشحال شد  دایبرد که دوباره سر و کله پوالد پ یپوالد به سر م یبود که سردرگم بود..در سودا یا هفته

 سوزان بود..  یآغوش..آغاز سرانجام نیکرد..و هم یپوالد را ط فیچطور فاصله خودش تا آغوش کث دینفهم یکه حت

لرزاند..اما  یو قلب دخترک را م دیبوس یبرد و در خفا صورت چو قرص ماه دخترک را م یردش ماو را به گ پوالد

 ..کاش! دیرس یوقت گردششان به شب نم چیکاش ه

 یها یزد..باز هم خاطرات..باز هم تلخ ییرعدآسا ادیمشت گره کرده اش را محکم به در کمد کوباند و فر وشیدار

 یشعله ور تر شده بود..به نفس نفس افتاده بود..رو نهیجهنم..اتش ک شیاگذشته..مشتش خون شده بود و چشمه

 بست..کاش..  یرا فرو بست..کاش نم شیداد و چشم ها هیو به در کمد تک دیخز نیزم

 دیکه پزشک ها از او قطع ام یآغوشش از هوش رفته بود..دلبر ونیخون م یایکه در دن یگذشته..دوباره دلبر دوباره

 ی..پوالدردیگ یکه برادرش همانجا قسم خورد انتقام قطره قطره خون پاک خواهرش را از پوالد م یلبرکرده بودند..د

 یها نهیشد آغاز ک نینبوده..و ا یکره خاک نیا یرو یوقت پوالد چیه ایکه از ان روز به بعد انچنان محو شد که گو

  "ماه.. یو پر وشیدار انیفراوان م یل ها..آغاز جنگ و جدوشیخشن و متفاوت دار ی..آغاز آشکار شدن خووشیدار

 یمگر م یشوم از خاطرش برون رود ول یخواست پلک بزند تا همه ان صحنه ها ی..مدیاز چشمش چک یاشک قطره

 شد؟! 

امان  یب یها ادیماه..فر یمظلومانه پر ی..بغض هایشگیهم ی..همان دعوایهمان صحنه ها..همان شب لعنت"

 یپر فیرخسار نرم و نح یصورت پوالد، رو یفرود اوردن رو یجا وشیکه دار یلیس پر ماه و ی..خودداروشیدار

شب..نور سو  یاهی..سونیکام د..بوق ممتوشیماه..داد دار یپر غی..جدیوقت خودش را نبخش چیماهش اورد..ه

  "و در اخر... فیضع یخون..ناله ها ی..گرمنیباال..چرخش فرمون..توقف ماش

ماه  یپر گریشده بود..و از همان شب نحس بود که د وشیدار بانِ یکه تاکنون گر یمتو ندا یمانیعمر پش کی و

که جز حسرت و  یسخت تر از قبل! مرگ یبار دوم مرد..مرگ یبعد از مرگ روح خواهرش..برا وشینبود..نبود و دار

مظلوم هست که ماهش انقدر  یدانست پر یشده بود..م رشیماه دامن گ یهمراه خودش نداشت..اه پر یزیطاقت چ

 یداد..ذره ذره اب شدن خواهرش جلو یماهش را م یپر یلیاشک و س یاه نکشد اما داشت تاوان قطره ها

 کم عذاب نبود؟! برگشتن عشقش بعد از گذشت دو ساِل طاقت فرسا کم از عذاب دوزخ نداشت؟! شیچشمها
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واست سمت تخت برود و جسمش را به زار از جا برخاست..خ یطاقت حال خودش را هم نداشت..با حال گرید یحت

که وسط اتاق رها شده بود قلبش گرفت..مدت ها بود که خدا را هم  یجانماز دنیبا د یان رها کند ول یرو کبارهی

توانست بغض  ینداشتند؟! مگر مرد نم ستنی..مگر مرد ها حق گردیاز چشمش چک یفراموش کرده بود..قطره اشک

 رها شود؟! مگر مرد ها آدم نبودند؟! یشرد و در آغوشرا بف شیگلو بیکند..هق بزند..س

جانماز که  ی..رودیکش نیزم یرا تا جانماز رو شیپاها یتوان تحمل وزنش را نداشتند..به سخت گریهم د شیپاها

 یکه حت یادیزد! فر ادیبار فر نیبار هق نزد..ا نیبار بغض نکرد..ا نی..انیشکست و محکم خورد زم شیزانوها ستادیا

تخت نشسته  یاتاق رو نیا واریبه د واریدل نازک که تنها د ماهِ یاتاق را هم از جا کند جه برسد به قلب پر یارهاوید

اش  یزد..خدارا صدا زد..بزرگ ادیو فر دیاش کوب نهیچندبار به س وستهیبود..دست مشت شده اش را محکم و پ

.شکر کرد..کرمش را..خدارا شکر کرد که هنوز هم اش را. یکرد..وفادار ششیاش را..ستا یرا..التماسش کرد..خوب

ماهش را برگردانده بود..اما راه  یها باز هم پر یتوجه یگرفتن ها و ب دیهمه ند نیکرد که در مقابل ا خداراشکربود..

ماه حافظه اش را از دست داده  یگرداند..پر یماه را مثل سابق برم یپر دیسخت تر شده بود..حال چگونه با

 یکرد..خوددار یبود..اما نگفت..صبور دهرا از همان روز اول متوجه ش نی..اشیت همان دو سال پبود..درس

مهر کربال گذاشت و عطر  یعرق کرده اش را رو یشانیکرد..لبخند زد..همه کار کرد تا بغض دلتنگش سر باز ندهد..پ

و  قیعم یمهر فشرد و بوسه ا یرا رو شی..با عطش سر بلند کرد و لب هادیفراوان به مشامش کش یجانماز را با حظ

بهش  یمهر کرد..سخت بود که همسرت..محرمت..عشقت..همه کست کنارت باشد و تو نتوان لهاز اعماق جان حوا

 علت..ترس! کی..تنها به یشو کینزد

 دی..شارفت دی..شادیرا به او بگو زیکه همه چ دیترس یماه را از دست بدهد..م یکه دوباره پر دیترس ی..مدیترس یم

ماه مال او  یدانست..پر یرا حق خودش نم نیها ا یحقش نبود..با تمام بد نیرا تنها گذاشت..ا وشیرفت و دوباره دار

ماه را  یگذاشت پر یپاداِش کدام کار خوبش بود اما هرچه بود نم نیانجام داده بود و ا یدانست چه کار خوب یبود..نم

شد..بلند شد و قامت راست کرد..دست باال برد و بعد از دوسال..شروع  دهیدوباره از دست بدهد..چشمه اشکش خشک

شکرانه  بهکرده بود.. یناسپاس شهیکه هم ییها..به شکرانه تمام نعمت ها یکرد به خواندن نماز..به شکرانه تمام خوب

 ماهش! یماه..به شکرانه پر یبرگشت پر

کرد که نرگس است..حوصله او و  الیدا در امد..خکه داد مشغول جمع کردن جانماز شد که در اتاق به ص سالم

 را نداشت.. شیها ینیریخودش

 خوام استراحت کنم نرگس.. یم-
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 ماه بلند شد.. یپر فیمهربان و ظر یقفسه بگذارد که صدا یجا بلند شد که جانماز تا شده را رو از

 ..دیببخش-

ماه پشت در باشد..اما او حال  یمبادا پر سر هم نزد که الشیبه خ ی..حتستادیگرد شد..وسط اتاق ا شیچشمها

..در را باز کرد دییقفسه گذاشت و سمت در دو یرو عیراه رفتن نداشت..چطور امده بود..جانماز را سر یبرا یمساعد

نگاه  وشیبرگشت..متعجب به دار وشیدار یماه در حال وارد شدن به اتاق خودش بود که با صدا یرفت..پر رونیو ب

 زد و گفت: یفیلبخند کمرنگ و ضع وشیکرد که دار

 !؟یداشت یکار-

هم  وشیچشمان دار یبه قرمز یاش حت یذات یایحجب و ح نیانداخت..بخاطر ا ریماه سرخ شده سر به ز یپر

 لب زمزمه کرد: ریسرگردان بودند ز نیزم یرو شینکرد..همانطور که چشم ها یتوجه

 ..متاسفم!دیکرد یاستراحت م دیداشتدونستم  یخواستم حالتون رو بپرسم..نم ینه فقط..م-

خورد  یبرم ایدن یقدم به جلو برداشت..به کجا کیزد و  یقیدواند..لبخند عم شهیر وشیحس خوب به جانِ دار یکل

 لحظه! کیگرفت؟! فقط  یلحظه فقط او را در آغوش م کیاگر 

 

ماه نوپا را عاشق خود بکند..عاشق  یپر نیعالقه داشت تا دوباره ا دایکند اما شد یحرکات را م نیدانست چرا ا ینم

 خودِ خودش!  فتهیو ش

 یماه را قلقلک م یپر فیگرمش پوست لط ی..نفس هاستادیا شیماه کرد و رو به رو یرا سد راه پر دستش

 وشیانداخت تا مبادا مسخ و گرفتار چشمان سبزِ دار ریماه حس شد..سر به ز یصورت پر ریداد..جوشش خون در ز

 شود!

 کرد.. یتر م کیاما از قصد خود را به او نزد وشیدار

 !؟یچرا حالم رو بپرس-
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 یجواب چیرا از او بپرسد نکرده بود و حال ه یسوال نیهمچ وشیرا که دار نیا الیماه به وضوح جا خورد..خ یپر

اما انگار قانع کننده سر هم کند.. یتا  بتواند جمله ا ندیداشت کلمات را درست و مرتب کنار هم بچ ینداشت..سع

 کرده بودند.. یکیدست به  وشیکردن او مقابل دار عیضا یواژه ها برا یتمام

 کرد چشم فرو بست و با خجالت گفت: یم یباز فشیکه با انگشتان کوچک و ظر همانطور

 وقت.. کیکه  دمیشد که..ترس نی..از..از اتاقتون..بلند شد..اادی..داد و فریصدا دمیراستش..راستش..د-

 شتریب ینکرد..صورتش را کم ینامرد وشی..داراوردیحرفش را به زبان ب یتا باق دیکش یخورد..خجالت مرا  حرفش

 زمزمه کرد: یکرد و سرخوش لیسمت صورت او ما

 !؟یوقت چ کیکه -

 ..وشیداد جز چشمان دار یماه اب دهانش را سخت قورت داد..نگاهش را به همه جا بازتاب م یپر

 شده.. یچ نمیبب امیافتاده خواستم ب یق بد..فکر کردم اتفازهیخب چ-

 بود!  یماهش مثل سابق مغرور و خجالت یبه هدف نخورد..نگفت..اعتراف نکرد که نگرانش شده..پر وشیدار ریت

 یمسخ همان گود اریاخ یماه ب یشد..پر انیزد که چال گونه اش نما یگل کرده بود..لبخند بیعج وشیدار طنتیش

 خورد.. کهیزد  وشیکه دار یفدلبر شده بود که با حر

 !؟یمگه فضول-

 یکوره اتش  داغ م کیکرد تنش درون  ی..حس ماوردینتوانست سرش را باال ب یاز خجالت حت گریبار د نیا

و دلِ  دیشده..چانه کوچکش لرز وشیکرد موجب تمسخر دار الینداشت و خ یاحترام یسوزد..بغض کرد..قصد ب

ماه گذاشت و سرش را بلند  یپر انهچ ریدست ز یمتعجب شد..با نگران وشیبار دار نیرا به لرزه انداخت..ا وشیدار

افتاد و با  شیابروها ونِ یم یقیعم نیخود را لعنت فرستاد..چ دیماه را د یچشمان پر ریز یسیکه خ نیکرد..هم

 لحنش کرده بود زمزمه کرد: یکه چاشن یمهربان یو کم تیجد

 کردم.. یم یداشتم شوخ! من رو ببخش..؟یکن یم هیگر یدار-

..بدون تماس هم از شدت خجالت ابدینجات  وشیکرد تا از تماس دست دار لیبه عقب ما یماه صورتش را کم یپر

 بود! یچه حس گرید نی..اندیصورتش بنش یکه رو وشیگرم دار یسوخت چه برسد به دست ها یم
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خورد  یم یبه توق یالن شده بود و تا تقو نا فیضع نینچنیامد که ا یبه عقب برداشت..از خودش بدش م یقدم

اشکش لب مشکش بود..بدون ان که صبر به خرج دهد عقب عقب وارد اتاق شد و در را بست..گوشه در سر خورد و 

قدر بچه به نظر  نیا وشیباشد..دوست نداشت در مقابل دار فیسر باز کردند..دوست نداشت ضع شیاشک ها

 کند! یومبرسد..دوست داشت خانوم باشد و خان

 موقعش..لعنت! یب یبه خودش و اشک ها لعنت

 

پا بند بود و تنها دلش  یرو یداشته بود و واقعا به سخت یبرگشت..عمل سخت مارستانیخسته و دردمند از ب وشیدار

 شبانه روز کامل بخوابد! کیتختش رها کند و  یبود که خودش را رو نیخواستار ا

 بود! ریعمل ها سخت و نفس گ واقعا

از  وشیکوچک باغ را باز کرد.. دار یزد. نگهبان در ورود یدر پارک کرد و بوق یرا جلو نیماش دیرس الیکه به و نیمه

را به دور تنش محکم  شیرا داخل باغ پارک کند.پالتو نیرا به دست نگهبان سپرد تا ماش موتیشد و ر ادهیپ نیماش

کرد.  یباغ را ط یبلند طول سنگفرش ها یو با قدم ها دیشک یقیهوا به بدنش نفوذ نکند..نفس عم یتر کرد تا سرد

پلک  یا هیثان یغفلت به او برا یمجال لحظه ا یو بعد از آن هم افکار درهم و برهمش حت شبید یخواب یپس از ب

به  شیچشم ها یدیباز نگه داشته بود و مطمئنا سف یرا به سخت شیهم گذاشتن نداده بود و حال پلک ها یرو

 !دز یم یسرخ

کرد و سرش  زیمکث کرد..نگاهش را ر یاما لحظه ا دیدر را بگشا رهیبرد تا دستگ شیو دستش را پ دیکش یا ازهیخم

. نگاهش را دیچیدر هم پ شیرز افتاد که سمت چپ باغ پارک شده بود اخم ها نیرا به چپ کج کرد..تا نگاهش به ماش

 دست بردارد! شیها یباز زونیاز آو شتندادختر قصد  نیتکان داد. ا یو سر دیکش یبرگرداند و پوف

صحنه مقابلش دهانش  دنیبا د یو دهانش را باز کرد تا نرگس را صدا بزند ول دیکش نییرا پا رهیدستگ یکالفگ با

 یگرد و دستش رو شیشده بود! چشمها ختهیو سوت به شدت در هم آم غیدست و ج یهمانطور باز ماند. صدا

به سمتش قدم برداشت و لبان  یباز با لوند تینها یقرمز و ب یر ان لباس ماکسدر خشک  ماند. رز د رهیدستگ

 یدستش را تا رو بندهیمرموز و فر یگذاشت. با لبخند وشیشانه مردانه دار یسرخش را غنچه کرد و دست به رو

 و با عشوه گفت: دیکش نییاش پا نهیس

 !زمیتولدت مبارک عز-
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 یم دیکرد..نبا یم انتیخ دیدانست..نبا یرا نم  نیکس ا چیمتاهل بود و ه لحظه از خودش بدش آمد. او کی وشیدار

 یاجازه دست به او م یب یزن نیماهش کنارش بود و همچ یگذاشت..پر یم دیشود..نبا کیبه او نزد یزن چیگذاشت ه

 زد؟!

کرد  یاخم کوچک دیرا که د وشیحرکت دار نیگفت. رز ا یزد و ممنون آرام ی. لبخند سرسردیارام عقب کش یلیخ

که آنجا بودند اشاره  یاش خطاب به تمام مهمانان جوان ی..عقب رفت و با همان لبخند ساختگاوردیخود ن یبه رو یول

 کرد و گفت:

بدم و تو رو  بیمحشر ترت زیسوپرا کی..فقط و فقط بخاطر تو همه رو دعوت کردم تا زدلمیتمام دوستات عز نمیا-

 !وشم؟یدار ستین یعال نیابکنم.. شهیشگفت زده تر از هم

دانست که رز تنها  یداد..تنها او م یرا هم درس م طانیدختر خودِ ش نیشک که ا یرا باال انداخت..ب شیابرو یتا کی

 دارد.. وشیدانست که رز فقط و فقط چشم به ثروت و مقام دار یاو شده است..م کیبه چه بهانه نزد

 نیانها مهران از ب نیزد..در ب یجوان بودند لبخند یدختر و پسرها تیکه اکثر همانانیزد و رو به همه م یلبخند

 زد!  یلبخند وشیو محکم در آغوشش گرفت. دار دیرا کش وشیرد شد و با خنده دست دار تیجمع

 بود! نیمرد بهتر نیشک که ا یب

کار ها را سپرد تا به خودشان خوش بگذرانند و خدمت یو برا نندیمبل ها بنش یاز همه مهمانان دعوت کرد تا رو رز

به جمع مهمان ها افزوده شد.  وشیصحبت با دار یکنند. مهران هم پس از کم ییراینحو احسنت از مهمانان پذ

فوت کرد و خواست سمت راه پله ها گام بردارد که رز سد راهش شد. نگاهش را  رونیبازدمش را سخت به ب وشیدار

شد و  وشیدار کیکرده بود نزد شیصدا یناز که چاشن ی..رز با کمدفتیبدن خوش تراش رز ن یدوخت تا رو نیبه زم

 گفت:

 !؟یناراحت شد ؟یکنم پکر یچرا حس م زمیعز-

 

شد و محکم  رهیگر رز خ انیعص یبه چشمها میبار مستق نینگاهش را کالفه دور حدقه چشم چرخاند و ا وشیدار

 گفت:
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 ؟ی! چرا به من خبر ندار؟یریمن تولد بگ یتو برا دیچرا با یزحمتت..ول نیو ممنونتم بابت ا ستمینه اصال ناراحت ن-

 یخوا یم یجور جشن ها و مزخرفات نزاشتم..ک نیا یکه من بعد از گم شدن نامزدم هرگز پامو هم تو یدون یمگه نم

 که بهت ادیخوشت م ؟یله کن نیاز ا شترینداشتت رو ب ورو غر یخودتو به من بچسبون یخوا یم یرز؟ تا ک یبس کن

با هر چند نفر در  دمیخودم بارها د یول ارمیخواستم به روت ب ی! نم؟یرو دار یلیم نینه واقعا همچ زون؟یبگم آو

 رز؟! تهی! اصال حال؟یزنی..دم از عشق میهم رحم نکرد چارهیبه اون مهران ب ی..تو حتیزدن بود کیحال ت

 شین یبه حرف ها یتیخود کند..اهم یرا برا وشیرساخته بود تا بتواند دا یلیخودش را ساخته بود..خ یلیرز خ اما

به  یرا کم وشیاش برد و صورت دار قهیشد. دست به سمت  کشینزد شتریب ینداد و  قدم وشیدار و گزنده دار

نفس  یبرا یرغبت یحت وشیاما دار دفوت کر وشیگرمش را درون صورت دار یکرد..نفس ها کیصورت خود نزد

 لب زد: یو لوند ید..رز با خونسردگزنده نکر یدر ان فضا دنیکش

 یکن یم ییدر موردم چه فکر ها ستی..برام مهم نوشیدار امی..پا به پات می..هرکار بکنیبگ ی..هرچیتو..هر جا باش-

 نکن.. یخوا یباور کن م یخوا ی..میمن فقط تو مهم ی..برایو کرد

زد.  نهیرا به س شیبه عقب برداشت و دست ها یبه عقب هل داد..قدم یرا کم وشیاش را ول کرد و با پوزخند دار قهی

 کرد گفت: یپله ها سوق داد و همانطور که به انجا اشاره م ینافذش را به باال یچشم ها

بفهمم  هیثان کی یلحظه و حت کیروز.. کی..اگه یبد یفکر هم نکن که بزارم دل به اون دختر پاپت یحت وشیدار-

 ینابودش م وشی..مطمئن باش دارزارمیدلت م یداغ اون دختر رو به رو رهیم یلیو یلیاونه و داره براش ق یدلت برا

 کنم!

انداخت  ریسرش را ز وشیکرد و سمت مهمانان قدم برداشت..دار وشیچرخش پشت به دار کیعقب رفت و با  عقب

 یکرده بود ول دایپ فیکث یباز نیدانست چرا انقدر عالقه به ا یبود..نم وانهیدختر د نیرا مشت کرد..ا شیو دست ها

 !دماه برس یبه پر یبیآس یلحظه ا یگذاشت حت یهم که بود نم یهرچ

دهد..ناخودآگاه  صیماه را تشخ یتوانست در اتاق پر یهم م نییپا نیاز ا یپله ها سوق داد..حت یرا به باال نگاهش

هد..به خدا که بعد از بد یدلگرم شیماهش برا یتوانست به اندازه پر یم ینشست..چ شیلب ها یرو یلبخند گرم

عشق و محبت..در آغوش  انِیم ییخنک و دو نفره..جا ییدر هوا یچا یفنجا کیتنها  یو درموندگ یهمه خستگ نیا

..بعد هم سر یرا بچش یفراوان طعم محشر زندگ یو با حظ یات رفع کن یعشق و همسرت، آسوده و راحت خستگ

 یم یزیبلغزاند و نرم نرمک نوازش کند..چه چ تیموها یورا مادرانه ر شیو او دست ها یبگذار شیپاها یرو

 !رد؟یرا بگ رنگپر یخوشبخت نیا یتوانست جا
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 !زیچ چیخدا قسم که ه به

 امدهین رونیمکث کرد..چرا او از اتاقش ب یلحظه ا یماه گذاشت..برا یپله ها باال رفت و از کنار دِر اتاق پر از

 نکهیگرفت که بعد از ا میماه نزند..تصم یبه در اتاق پر یکند تا تق یقوکرد اراده اش را  یسع یبود..متعجب شد ول

و وارد اتاقش  دیکش یرا پر کرده بود..پوف الیو یفضا کلآهنگ  ی..صداردیرا عوض کرد سراغش را بگ شیلباس ها

فه کرد..واقعا به آتش اضا یگرید زمیرفت و ه نهیشوم کیکرد..نزد زانیآو یرا به جالباس شیشد..در را بست و پالتو

 وبود و سرتاسر آرامش  یگرید یایشد..درست پشت آن پنجره دن رهیهوا سرد شده بود..به پنجره بخار گرفته اتاق خ

کرد و سمت کمدش  ی..تک خنده ایهم بگذار یآسوده چشم رو یتوان ینم یحت یبا وجود گرم نجای..و ایسرد

..چشم ستادیا نهی. لباسش را که عوض کرد مقابل آدیکش رونیب شیلباس ها نیرا از ب ییبایرنگ ز یرفت..بافت خردل

 چاره چه بود؟! یزد ول یم یبه سرخ یاز فرط خستگ شیها

و  ستادیماه ا یرفت. مقابل در اتاق پر رونیاز اتاق ب دیکش شیبه موها یدست نکهیعطر به خود زد و بعد از ا یکم

 ماه خوب به نظر برسد! یچشمان پر یمهم بود تا جلو شیبرا یلیخ یدانست چرا ول ی..نمدیبه لباسش کش یدست

.متعجب دستش را باال برد و ضربه دوم را به دینشن یجواب یمنتظر ماند ول یبه در زد..کم یرا باال برد و تقه ا دستش

 دیکش نییدر را پا رهیافتاده باشد..دستگ یاتفاق بد دی.گمان کرد که شادیترس ی..کمدینشن یباز هم جواب یدر زد ول

 ی..ترس..اضطراب..غم..اندوه و بغضختیدر قلبش فرو ر یزیچ یاتاق خال دنیبا د یو به سرعت وارد اتاق شد.ول

 ! قیعم

 کرده باشد؟! رانیرا و وشیقلبِ دار گریرفته باشد و بار د نکند

..با تمام افتی.دیای..چشم چرخاند تا رز را بستادیدوتا کرد و وسط سالن ا یکیدر را بست و به سرعت پله ها را  یعصب

ها  زیچ نیبود..ا ختنیو عشوه ر یکه سخت مشغول لوند دیجمع مردانه د کی کی.او را نزددییسرعت سمت رز دو

و محکم رز را صدا زد که رز  یجد یکرد..با لحن یحواله رز م یمهم نبود وگرنه حتما پوزخند شیبرا تیموقع نیدر ا

از سالن که  ی.. او را به قسمتدیبه او بدهد گوشه لباسش  را گرفت و کش را یاجازه حرف نکهیبا تعجب برگشت..بدون ا

 تشبا اخم انگش وشیاعتراض کند که دار وشیرفتار پرخاشگرانه دار نینداشت برد..رز با اخم خواست به ا یادیز دید

سمت رز  شود یاز انجا رد نم یکس دید یگفت..نگاهش را به اطراف چرخاند..وقت یسیرا سمت دهانش برد و ه

 گفت: تیبرگشت و با عصبان

 ماه کجاست؟! یپر-

 داشت! نیقیدانست که کار او بود..مطمئن بود و  یاعصابش رفت..م یرز رو پوزخند
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از شانه اش گرفت و او را  یو عصب یجد وشیبگذرد که دار وشیبدهد خواست از کنار دار یتیاهم نکهیرز بدون ا اما

 :دیشد و غر کشی..با اخم نزددیکوب واریمحکم به د

 ماه کجاست؟؟! یگفتم بگو پر-

 و با خشم گفت: دیکوب وشیدار نهیشد و با کف دو دستش به تخت س یعصبان رز

نشده  یچیرفته..خوبه ه یکدوم گور نی! خودت رو بب؟یخوا ی! سراغ اون دختره رو چرا از من م؟یگیچرا چرت م-

 ..میمتهم هم شد

سر و  کیکه تنها رز که  یطور ستادیه سمت رز برداشت..رخ به رخ او اب یزد و دوباره قدم یخند شین وشیدار

 رز خم شد با پوزخند گفت: شیسمت صورت پر آرا یفاصله داشت..کم وشیگردن با دار

 ه؟یمنظور من با ک یداد صی..از کجا انقدر زود تشخیماه رو بلد نبود یخانم زرنگ..تو که اسم پر یرو دست خورد -

 هوم؟!

حال خودش را نباخت و  نینداشت..با ا وشیرا از جانب دار یرکیز نیگرد شد..توقع ا یلحظه ا یرارز ب یچشمها

 دوباره اخم کرد..

 کن..به من چه مربوطه! داشیخودت برو پ-

گرد  یو ترس و چشمها غیکه رز با ج یبلند حواله گوش رز کرد، طور یادیدوباره طاقت از دست داد و فر وشیدار

و رز  یعصبان وشیدار یرو یا هیثان یگذاشت و نگاه چند نفر که در انجا بودند برا شیوش هاگ یشده دست به رو

صورت رز فرود  یگره کرده اش را رو یها مشتدم آن دم بود که  نیزد و ا ینفس نفس م وشیقفل شد..دار دهیترس

با من من دست  دیترس یم وشیدار یگرفت..رز که واقعا از عکس العمل بعد یکار هم عوقش م نیاز ا یکه حت اوردیب

 سالن اشاره کرد و گفت: یبرداشت و به در خروح شیگوش ها یاز رو

 ..پشت باغ!رونهیاون..اون ب-

و به  دییدرنگ سمت باغ دو یدختر را نکرد..ب نیا دیذات پل یتف انداختن رو یمجال حت وشیرا گفت دار نیا تا

 کرد..ن یمشت شده رز که از سرِ خشم بود، توجه یدست ها

 یو ب یدر پ یپ ادگونهیبلند و فر یی..با صدادیبا وجود بافِت گرمش لرز وشیآنچنان سرد بود و سوز داشت که دار هوا

تازه  یزانو خم شد و نفس یاز نفس افتاد..رو دیگرفت..به پشت باغ که رس یزد و آرام نم یماه را صدا م یوقفه پر
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از  یرد چیبه اطراف گرداند..ه یخس نگاهش را به سخت سو با خبه پهلو گرفت  شیکرد..کمر راست کرد..دست ها

فرستاده بود..  اهیداده بود و او را دنبال نخود س بیبار رز او را فر نیآن به خود آمد..گمان کرد که ا کیماه نبود.. یپر

که از  یفیاله ضعن یلب گفت و خواست که برگردد که با صدا ریز یاو را خورده بود.لعنت بیاز خودش بدش آمد که فر

 دهیشن یبود که به سخت فیشک کرد..صدا آن قدر ضع شیبشکه بزرگ بلند شد به خود آمد.به گوش ها کیپشت 

ناله  یسمت بشکه قدم برداشت اما تا صدا دیداد.با ترد ینم یتیاهم یشد..اب دهانش را قورت داد..سرد بود ول یم

 یجانِ پر یکه چشمش به جسمِ ب نیرا دور زد.هم شکهو ب دییگرد شد و پا تند کرد.دو شیچشمها دیرا شن یفیضع

 یکس یقطع شد..بغض کرد..چ یلحظه ا یو نفسش برا ختیاز دست رفت..قلبش فرو ر شیماه افتاد زمان و مکان برا

 سوزان و طاقت فرسا رها کرده بود؟! یسرما نیبود که او را در ا دهیماهش را انقدر مظلوم د یپر

 کرد؟!  یسوزان چه م یِسرما نیماهش در ا یکرد؟! پر یبشکه ها چه م نیا نیلحظه ب نیو ا موقع نیماهش ا یپر

او جشن تولد گرفته بودند.همانجا قسم خورد  یزد و برا یم خی شیماه یزد؟! پر یزد و او دم نم یم خیماهش  یپر

و ترس  یرد.با دلهره و نگرانک یاش م چارهینشاند.به خدا قسم که ب یماهش را به عزا م یحالِ پر نیکه مسبب ا

تر شده بود.صورتش  دیبود که حال تشد افتهین دسوخت.حالش بهبو یکرد و در تب م ی.ناله مدییماه دو یسمت پر

 ی.پردیمردانه از گونه اش چک یسست و سرد بود.او را محکم در آغوش گرفت و قطره اشک شیو دست و پا خی

 تا مرگ نداشت! یکرده بود و مرز خیماهش 

 !یلیبود، خ یدرد سخت چه

 

 

جان که در  یب یاو و دختر دنیسالن را گشود..نگاه مهمانان به سمتش برگشت..همه با د یدر ورود یلگد محکم با

 آن ها شد.. کینزد تیزل زده بودند که رز با عصبان وشیبه دار یبا شگفت تیخوردند..اکثر کهیآغوشش بود 

 یرز هم اصال توجه یدر پ یپ یوش، سمت پله ها حرکت کرد و به صدا زدن هاناخ یتوجه به او با حال یب وشیدار اما

پله ها  وشیبود..دار ندیناخوشا یلیرز خ یبرا نیرفت و ا یرز م یگشت قطعا آبرو یبه جشن برنم وشینکرد..اگر دار

د کرد و مقدار پا تن نهیتختش گذاشت..سمت شوم یاو را رو عیماه شد و سر یکرد و وارد اتاق پر یرا به سرعت ط

ماه  یپر نهیمعا یرا برا یضرور لیاش رفت و وسا یپزشک فیبه آتش افزود..سپس به سمت ک زمیه یادیز

آنقدر بد  تشیکرد وضع یماه شد..خدا خدا م یپر نهیمشغول معا یبرداشت..کنار تخت نشست و با دقت و نگران



 ویرانگر ماه

61 
 

نازک نشسته  یسوزان با لباس یماه در آن سرما یپربه چهار ساعت بود که  کیکند..نزد یکارنشده باشد که نتواند 

 بخت شوم! نیزد..لعنت به ا یم خیبود و 

ماه  یپر یشانیپ یکند..دستش را رو یکند نابودش م دایاتفاق را پ نیا یرا قسم داد که اگر باعث و بان خدا

بود..نرگس را  امدهیبه هوش ندانست چرا هنوز  یگذاشت..خوشبختانه با وجود آن سوِز سرما تب نکرده بود..اما نم

انداخت و پس از  یکه امد موشکافانه به اتاق نگاه گس..نراورندیخبر کرد تا اب سرد و شربت خالص پرتغال به اتاق ب

برداشت و  زیتم یکنار تخت گذاشت و دستمال یعسل یرا رو ینیخسته و کالفه س وشیشربت رفت..دار ینیدادن س

کردن دست و  سیتخت نشست و آرام و با دقت شروع به خ یماه رو یسپس کنار پرنم دارش کرد و  یبا اب سرد کم

 ختندیر یاش م یشانیکه از سر و پ یدرشت عرق یماه کرد..انچنان گرم کار شده بود که به دانه ها یپاها و صورت پر

ماه هنوز  ی..پردیایماه برخورد کند که آخ به دهانش ن یبا پر یداشت طور یو مشقت سع ینداشت و به سخت یتوجه

ماه را نوازش کند اما با  یتا صورت پر دبر شیتلخ باز شد..ناخودآگاه دست لرزانش را پ یخواب بود..لبش به لبخند

و  ستادیماه ا یسر پر یتخت بلند شد..درست باال ی..خوشحال از روستادیماه از حرکت ا یپر یتکان خوردن لب ها

 لب زد: دیبار یماز درونش  یکه خستگ یبا لبخند خوشحال

 ماه.. یپر-

نگران حالش  وشی..داردیچیپ یرا از شدت درد به هم م شیگفت و اخم ها یلب م ریز یزیماه آرام آرام چ یپر اما

ماه  یماه مکث کرد..با تعجب سمت پر یپر یبردارد اما با صدا یعسل یشد..خم شد تا پارچ اب را از رو

 بافت! یم انیگفت..هذ یم انیباز بود..هذ مهیبرگشت..چشمانش ن

 ..ش..نرو!ویدار-

 بود! ینیریش انیهذ چه

 

*** 

 

شد..مهمان ها هنوز  رهیخ نییرفت..از سالن باال به پا رونیماه مطمئن شد خسته از اتاق ب یکه از بهبود حاِل پر یوقت

 نداشتند؟! یکار و زندگ کاریجماعتِ ب نی..ادیرا در هم کش شینرفته بودند..اخم ها
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 به رو به رو دوخت و سخت گفت: ندازدیز در کنارش، نگاهش را بدون ان که به چشمان رز بر یصدا با

 !؟یچرا تمومش نکرد-

 گرفت و نجواگونه گفت: فشیظر یدست ها ونِیرا م وشیدار یمظلوم بازو یبا حالت رز

جود تو رو که بخاطر تو هست، خراب کنم..همه وجودم به و یجشن نیتونم همچ ی..من نموشیبس کن دار-

 رو خراب کنم.. میشبِ زندگ نیباتریتونم ز یم یبستست..چطور

..امروز واقعا خسته شده بود..دوست داشت به اندازه دیاش کش قهیبه شق یکالفه چشم فرو بست..دست وشیدار

 که.. ینشود..ان هم در آغوش کس داریدوسال بخوابد و ب

 ..وشیاقا دار-

 یکه م یلرزان طور یماه با تن ی..پردیبه عقب برگشت..رز هم متعجب چرخماه چشم گشود و با تعجب  یپر یصدا با

انداخت و زمزمه  ری..سر به زفیمحجوب و نح یشد و با لبخند وشیدار کیخواست نشان دهد حالش خوب است نزد

 کرد:

 ..دیاومدم تو جشنتون..شرکت کنم..البته..اگه...اجازه بد-

 زد... ی..لبخندماه را در ذهنش مرور کرد یجمله پر مدام

 

 

 رهیدختر خ نیا یذات یِتنها به مهربان یحرف چیاز جانب خود نشان دهد بدون ه یواکنش ای یآن که حرکت بدون

دانست چطور  یخراب شود..نم وشیخواست جشنِ دار یکه داشت اما نم یبود که با وجود حاِل خراب رهیخ نیبود..به ا

از تن  کبارهیاش به  یآمد و خستگ نیریبه مزاقش ش شنج نیه بعد ادامه اشد اما چشمانش برق زدند..انگار از حاال ب

 بود و بس! زیماه باشد همه چ یکه پر یرفت..در جشن رونیب

 تولد عمرش بوده است! نیبهتر نیداشت که ا نیقی

 ماه اشاره کرد و گفت: یپر یبه لباس ها ریداد و با تحق یو تاب چیپ شیبا حرص به دست ها رز
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 تو جشن؟! یایب یخوا یم یدیکه پوش ییها یگون نیهم حتما با-

سمت رز برگشت  تیبا جد وشیفرو برد..دار ریو سرش را به ز دینگاه کرد و از خجالت لب گز شیماه به لباس ها یپر

 شد و لب زد: رهیگرش خ انیو پر نفوذ به چشمان عص میو مستق

بهتر از  یلیهم بپوشه خ ینپوشه..هرچند اون هرچ ایوشه بپ یماه چ یداشته باشه که پر یکنم به تو ربط یفکر نم-

 ماه.. ینه پر یدیرو تو پوش ی..گونیگذاشت شیو به نما یکرد انیمتر پارچه تمومِ تنت رو عر مین نیتو هست که با ا

بغض  یو کم ریرا مشت کرد و با تحق فشیتا بناگوش سرخ شد و صورتش از شدت خشم کبود..با حرص دستان ظر رز

زد اما رزِ جاه طلب سنگ مانند مقابلشان  یدرونشان موج م تیکه معصوم یماه زل زد..به چشمان یشمان پربه چ

 :دیبود، زل زد و خشن غر ستادهیا

 ماه..منتظر اون روز باش..منتظر باش! یکنم پر یکنم..نابودت م ینابودت م-

 رفت.. نییاز پله ها پا تیپشت به آن ها با عصبان عیو سر دیپاشنه پا چرخ یرو

 شد و گفت: کیبه او نزد یماه برگشت..قدم یسمت پر ینداد و با لبخند محو یتیعکس العمل رز اهم نیبه ا وشیدار

 !؟یجشن حضور داشته باش نیا یتو یخوا یکه م یمطمئن-

 زد و گفت: یدوخت..لبخند شرمنده ا وشیماه نگاهش را به چشماِن سبِز دار یپر

 !بله..البته با اجازه..شما-

 باعثِ افتخاره..-

 ماه دراز کرد و گفت: یبزرگ و مردانه اش را سمتِ پر دست

 بانو؟! دید یافتخار م-

هردو به سمت  ینیدورب کیچ یبود که با صدا رهیخ وشیزد به دار یکه تعجب درونشون موج م یماه با نگاه یپر

از  شیانداخت..گونه ها ریسر به ز یگماه با خجالت و شرمزد یو پر دیمهران خند دنیبا د وشیچپ برگشتند..دار

 یشانه ها یشد و دست به رو کشانیمحوِ او بود..مهران با خنده نزد اریاخت یب وشیخجالت گلگون شده بود و دار

 گذاشت و گفت: وشیپهن دار
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 شد.. یداداش عجب عکس-

ماه را از  یمهران دست پرزد و بدون توجه به  یماه که در حال ذوب شدن بود لبخند محو یپر دنیکه با د وشیدار

 مانتو گرفت و خطاب به مهران گفت: یرو

 ..برو..انقدرم تو کاِر من دخالت نکن..یسوزیجهنم..م برنتی..مطونهیکار ش یفضول-

 چشمانِ مهران بست! یدر مقابل چشمان بهت زده مهران وارد اتاق شدند و در را رو و

 

 

کرد و  ینگاهش م نیشد که با تحس رهیخ وشیدار یبه چشمهاماه سرخ شده از خجالت سرش را بلند کرد و  یپر

 نشست و گفت: وشیدار یلب ها یرو ی..لبخندستینگر یماهش م یماه با عشق به پر یدور از چشم پر یهراز گاه

 ..یاتاق حبس کرد یباز خودتو تو نمیماه..نب ی..منتظرتم پریتا راحت باش رونیب رمی..مباستیز یلیلباست خ-

ماه خارج  یکه به وضح مشخص بود از اتاق پر یجمع و سرحال یبا خاطر وشیهم گذاشت و دار یم روماه چش یپر

جمع شده  نییدر طبقه پا تیاکثر یسالن را اشغال کرده بودند ول یطبقه باال یشد..مهران رفته بود! چند نفر

که  یجذاب طور یشد..با لبخند روشن وشیارجمال د دنینفر رز چشمش به د نیرفت اول نییبودند..از پله ها که پا

حلقه  وشیدار یشد و دستش را دور بازو کشینزد یرخ داده بود با لوند نشانیب یانگار نه انگار از قبل اتفاق بد

بازداشت و همه نگاه ها  قیهمه را به تشو وشیکه به افتخار دار یجید یخواست کنار بکشد که با صدا وشیکرد..دار

 نکرد.. یحرکت او و رز، کالفه یبرگشت سو

بدون جواب  یحرکتش را با پوزخند نیا وشیسوق داد که دار وشیمرموز نگاهش را سمت دار یبا لبخند رز

 تیجمع شده بودند و به ظاهر از موفق وشیدختر کنار دار ینگذاشت..همه دوباره مشغول خوش و بش شدند و عده ا

و درشت  زیتمام نکات ر تیهم با جد وشیباشد..و دار یپزشک موفق نینچنیکه چگونه توانسته ا دندیپرس یم شیها

 بود! یگرید زیاهداف دختران چ نکهیکرد غافل از ا یرا به ان ها گوشزد م

 کیجوان بودند  یدختر ها و پسرها تیاست..همه مهمانان که اکثر کیک دنیبا اشاره رز اعالم کرد که وقت بر یجید

را که  یبزرگ کیخنده همه به هوا رفت..رز با لبخند دستور داد تا ک یلحظه ا یکه برا دندیکش غیج یصدا از خوشحال

سالن،  یکه از درِ ورود یبزرگ کیک دنی..با داورندیمخصوص ب گاهیاز قبل دستور پختنش را داده بود به سمت جا
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 بلند تیاوو گفتن جمع یخودش هک کرده بود صدا یرا رو وشیاز دار یشد و عکس جذاب یتوسط دو نفر حمل م

خوش باحالش، چه عاشق، خدا شانس بده، » کردند یخودشان زمزمه م نیبار ب کیهرچند نفر  یشد و هرازگاه

 «!خاکتوسرش، بپره تو گلوش و... رده،تور ک یزیدختره عجب چ

دانست همه  یزل زده بود..م کیقدم برداشت که با اخم به ک وشیسمت دار دیشن یکه م ییتوجه به حرف ها یب رز

 را وشینبود..رز با لبخند دست دار شیب یشه اها نق نیا

نگاهش را که برگرداند با  وشیهمه نگاه ها برگشت سمت راه پله ها..دار کدفعهیو خواست او را بکشد که  گرفت

به صحنه مقابلش  رتی..با شوک و حستادیاز حرکت ا یلحظه ا یاش قلبش برا ییایماه در آن لباس در یپر دنید

 شد.. شیچشمها خیم یلحظه ا یماه برا یربود که نگاه پ رهیخ

 !میمستق

 کننده و خاص! مجذوب

شرمزده  دیخودش د ینگاه مهمانان را رو یماه وقت یکه همان اطراف بودند بلند شد..پر یپچ پچ چند نفر یصدا

 وشیدارو  دیامان نداد و با حرص دستش را کش وشیکرد..رز به دار یانداخت و معذب پله آخر را هم ط ریسرش را ز

 شد.. دهیناچار همراهش کش

 بیکه داشت عج یرکیبه سمت آن ها برگشت..رز با همان ز یکی یکینگاه ها  دندیمخصوص که رس گاهیجا یباال به

 رونیماهش را نشانه گرفته بود و قصد ب یدرست چشمان پر وشیداده بود اما دل و قلب دار بیرا ترت یجذاب شینما

از مبل  یکی یسالن را انتخاب کرد و معذب رو سمتق نیامد گوشه تر نییپله ها که پاماه از  یرفتن هم نداشت..پر

 نشست.. هیبق یگرفت و به تماشا یها جا

ماه را تنگ در آغوش  یپر ییکه گو دیکوب یاش م نهیرز بود اما قلبش چنان به س شیبا آن که جسمش پ وشیدار

 رفت! یشده بود به اوج م ریقلبش سرازکه از بودن با او در  یگرفته و از شدت عطش خواستن

 بلند گفت: ییرا گرفت و رو به مهمانان با صدا شینداد و بازو وشیبه دار یپرداز ایجذابش مجال رو یبا آن صدا رز

 دیما بود شی..ممنونم که پدیکرد باتریرو با وجودتون ز بامونیدلم که شبِ ز یزایممنونم از تک تک شما عز یلیخ-

 وشمیخوام به دار یم نجایو کنار هم لذت ببرم..من هم میریبگ یجشن باشکوه زمیعز وشِیمن دار نِیبهتر یتا برا

 بگم.. کیخوره رو تبر یمن رقم م یِروِز زندگ نیتولدش رو که بهتر
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 یکوباند..نم یاش م نهیماه محکم خودش را به س یشد..قلِب کوچِک پر وشیو رخ به رخ دار دیپاشنه پا چرخ یرو

را که در خاطرش نقش بسته مقابلش  یخواست اتفاق یقرار شد..اما اصال دلش نم یمضطرب و ب نینچنیا دانست چرا

را قورت داد..نگاهش را با استرس سمت آن ها  شلرزان دامنش را درست کرد و اب دهان یی..با دست هاردیبگ شینما

 سوق داد و...

 ..ستادیاز حرکت ا قلبش

 حبس شد.. نفسش

 د و..مشت شدن شیها دست

 !اهیس شیچشمها

گرفت..چرا  ینقش نم شیکه کاش هرگز مقابل چشم ها ی..بوسه ادندیرا بوس گریکدی..دیرا بوس وشی..داردیرا بوس او

 صحنه با قلبش وداع گفت؟! نیقرار شد؟ چرا ناراحت شد و از ا یلرزان شده بود؟! چرا ب

 !سیاز اشک خ شیتار شد و مژه ها دشیچه شد که د دینفهم

 دای! قصد جانش را پد؟یایجشن ب نیگفت که او هم به ا وشیکه بلند شد برخاست..چرا دار تیاو گفتن جمع یصدا

 گران تمام شده بود؟! شیصحنه برا نیکرده بود؟! چرا انقدر ا

ماه خم شد و قلب مچاله شده  یداشت..پر یبود..به او چه صنم وشیرز نامزد دار دی..شادیداشت؟! شا یاو چه ربط به

..وارد که دییگرفت و دو شیآشپزخانه را پ ریبرنگشت تا نگاهشان کند..مس گرید یگرفت..حت شیمشت ها نیرا باش 

 زیآب خ رینداد..حالش ناخوش بود..سمت ش مجالکس  چیشد نگاه چند تا از خدمتکار ها سمت او برگشت..به ه

را بست و همانطور که برگشت  ری..شمدایبه صورتش زد..حالش جا ن یدر پ یبرداشت و بازش کرد..چند مشت آب، پ

را که گشود با  شیکوتاه گردن راست کرد..چشم ها یزد و سرش را به عقب خم کرد..پس از مدت هیتک نتیبه کاب

بود  یم فیضع گریهر که د ی..جلودیرا در هم کش شیکرد اخم ها یآشکار نگاهش م یخندنرگس که با پوز دنید

 شیدست ها نیگرفت و دنباله نسبتا بلند لباسش را ب نتیاش را از کاب هیتکشد.. یمحکم م بیآدم عج نیا یجلو

 نیبه زم آمد یرا که دم دستش م یزیو زمان را به فحش بکشد و هر چ نیبود..دوست داشت زم یپوشاند..عصب

ه که خارج به او زد..از آشپزخان یاز کنار نرگس گذشت و تنه محکم تیکند..با عصبان یرا خال لشیبکوبد تا دق و دل

 قهیچند دق یادآوریداشت..با  دیرفتن به سمت سالن و رفتن به سمت اتاقش ترد نیماند..در ب شیشد مردد سرجا

را نشانه  نییطبقه پا یاز اتاق ها یکیشدن آن لحظه در خاطرش صورتش جمع شد و با بغض سمت  یقبل و تداع
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نفره اتاق  کیتخت  یو رو دیکش یقیفس عمبود..ن یگرفت..وارد اتاق شد و در را محکم بست..اتاق خال

به در اتاق  یتقه ا کدفعهیشد که  ریسراز شیاز چشم ها یدستانش گرفت و قطره اشک نینشست..سرش را ب

چشمش را  ریز یسیباز شد و فرد بدون اجازه وارد اتاق شد..خ یکیت یکه در با صدا دخورد..متعجب سر بلند کر

که در دست داشت حرفش در نطفه  یو ظرف وشیدار دنیب اعتراض بکند که با داد یزدود و خواست به فرد ب عیسر

 نیخواست از ا یمپا بند نبود و دلش  یدانست چرا هول کرده بود و رو یبلند شد..نم شیخفه شد..با شوک از جا

از  دیبا ایحخجالت و حجب و  نیداشت..ا میب وشیبا دار ییارویفرار کند..درست بعد از آن صحنه از رو عیاتاق سر

زد و به سمت  یلبخند جذاب وشیماه زنده شده بود..دار یدر پر یاحساس نیبرعکس همچ یبود ول یم وشیجانب دار

 یکتش چنگال بیکنار تخت گذاشت و از ج یعسل یداشت رو ترا که در دس یکیماه قدم برداشت..ظرف ک یپر

مچ نگاهش را گرفت  وشیبود که دار رهیخ وشیرفتار دارماه گنگ و متعجب به  یاورد و کنار ظرف قرار داد..پر رونیب

 رکه با او داشت را پ یقدم فاصله ا کی وشیانداخت..اما دار ریبه ز عیماه هول شده سرش را سر یزد..پر یو لبخند

را  فشیرحمانه چانه ظر یب وشیاش فرو برد که دسِت گرمِ دار قهیسرش را در  شتریماه ب ی..پرستادیکرد و مقابلش ا

 وشی..داردیماه خانه کرد و چانه اش لرز یپر یدر گلو یبغض وشیحرکت دار نی..با ادیدر برگرفت و به سمت باال کش

 بود! نیریش شیدختر هم برا نیا غضماه نداد..ب یبه بغض پر یتیمحو نگاه او بود و اهم

ماه خواست از  یت..پرنشس وشیدار یلب ها یرو یدوخت که لبخند کج وشیرا به دار سشیماه گنگ نگاه خ یپر

 ییماه با صدا ینشست و مجال راه رفتن هم به او نداد..پر وشیدر حصار دستان دار شیآن مهلکه فرار کند که بازو

 لب زمزمه کرد: ریلرزان ز

 ..نیولم کن-

 .. نخواست که بشنود..دیاصال حرفش را نشن یتر شد..انگار کیماه به او نزد یحرفِ پر خالِ یب وشیدار اما

 !؟یرا فرار کردچ-

 نگاهش کرد.. میبه خود آمد..سرش را بلند کرد..مست وشیدار یصدا با

 فرار..نکردم!-

 !دمی..خودم دیکرد-

 وشی..داردیرا در هم کش شیرا فرو بست و اخم ها شیان لحظه سخت و دردناک چشم ها یادآوریماه دوباره با  یپر

 جذاب بود! شیدختر هم برا نیا یلبخند زد..اخم ها
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 و م*ع*ا*ش*ق*ه دو نفر رو نگاه کنم.. نمینداشت بش یلیدل-

دختِر  نیماه خودش را در ا یگستاخ پر ی..کم کم داشت اون خودی..در دل خنددیباال پر وشیدار یابرو یتا کی

را  شیماه پلک ها یماه نشستند..پر یپر یشانه ها یباالتر امدند و رو وشیدار ی..دست هادید یمظلوم م

 نداشت.. یباک وشیدار یدر حال ذوب شدن بود ول وشیداغ دار یدست ها ری..زدیس لرزگشود..نامحسو

 ماه اورد و با لبخند گفت: یصورت پر کینزد یصورتش را کم وشیماه اروم و دشوار اب دهانش را قورت داد..دار یپر

 م*ع*ا*ش*قه؟!-

حال  نیاورده بود شرمزده شده بود..با ا وشیدار یکه آن قدر رُک به رو یحرف نی..از ادیماه خجالت زده لب گز یپر

 و اهسته گفت: اوردیکم ن

 بله..-

 د؟یخند یماه گنگ بود..چرا او م یپر یبرا زیپهنا گرفت..همه چ وشیدار لبخند

 بود؟! نجایاو ا چرا

به  کیاتاق و نزد نیمعشوقه اش بود؟! حال چطور شده بود که در ا دنیدر حال بوس شیپ قهیچند دق نیکه تا هم او

 او در حال لبخند زدن بود؟!

 نیماه را ب یکوچک پر یبار کف دست ها نیو ا دیکش نییماه پا یپر یشانه ها یرا از رو شیدست ها وشیدار

رژه رفتند..دست در دست  یلحظه ا یبرا شیچشم ها یدستان مردانه اش گرفت..همه خاطرات گذشته اش جلو

 کیگذراندند که در  یرا م یزندگ یواقع یبودند..شاد بودند..به معنازدند..آرام  یهم..چشم در چشم هم..لبخند م

 نابود شد و...! شانیچشم برهم زدند زندگ

مهربان  یلبخند وشیشد که دار رهیخ وشیماه نگران به دار یو چشم فرو بست..پر دیکش ینامحسوس آه وشیدار

کنار تخت خم شد و  یسمت عسل وشیبود..دار بیعج شیمرد برا نیداد..واقعا ا یرفتار م رییزد..چه قدر زود تغ

 کیخونسرد ک یلیخ وشیبود که دار رهیخ وشیماه با تعجب به حرکات دار یرا همراه چنگال برداشت..پر کیظرف ک

 را به دو تکه کوچک تر.. گرید مِ یکرد و آن ن میرا به دو ن یخامه ا
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..با دیکه ناگهان چنگال را مقابل دهانش د ستیچکار  نیاز آخر قصدش از ا وشیدار ندیماه منتظر بود تا بب یپر

به شماره افتاد و  شیزل زد..نفس ها وشیبار دار طنتیش یگرد شده سرش را بلند کرد و به چشم ها یچشمها

 قلبش رو دور تند!

 ماه تکان داد و با خنده گفت: یچشمان بهت زده پر یچنگال را چند بار جلو یبا لبخند کج وشیدار

 ..کهیباور کن ک-

برد و خواست چنگال را از دستان  شیپوستش حس کرد..خجالت زده دست پ ریخون را به ز عیماه جوشش سر یپر

 و اخم کرد.. دیعقب کش تیبا جد وشیکه دار ردیبگ وشیدار

 ..دهنت رو باز کن..دمیخودم بهت م-

 یتک خنده ا وشیشند..دار یگرد نم شتریب نیماه از ا یپر یماه گرفت..چشم ها یچنگال را سمت دهان پر دوباره

 کیدر  وشیکه دار دیبگو یزیماه دهان باز کرد تا چ یکرد..پر کیماه نزد یسمت دهان پر شتریکرد و چنگال را ب

باد کرده  یماه متعجب با لپ ی..پردیکش رونیب اماه گذاشت و چنگال ر یرا به دهان پر کیک یحرکت چشم برهم زدن

 دیلبانش را ورچ

 بیماه عج یپر دنیبوس لیمحو شد..قلبش به تپش افتاده..م شیلب ها ی..لبخند از روستادیکت ااز حر وشیدار که

 ..شیها یفکر یکه با ب یاز جانش..کس زتریماهش.. همسرش..عز یپر دنیبه جانش رخنه کرده بود..بوس

سر بلند کرد و  وشی..داردییجو یرا م کیماه ارام و اهسته ک ی..پردیو دستش را به صورتش کش دهیکش یپوف کالفه

 ..دیخند دیخودش د یماه را که رو یماه داد..نگاه متعجب پر یبار چنگال را به پر نیماه نگاه کرد..ا یبه پر

 !؟یبهم بد یخوا ینخوردم..نم کیمنم ک-

 ..زمزمه کرد یلرزان یماه با صدا یهم بشنود..پر وشیدار یماه انقدر بلند بود که حت یکوبش قلِب پر یکنم صدا فکر

 اخه.. یول-

 انِ یرا م کیبزرگ از ک یدست مردانه اش گرفت..باال برد و تکه ا نیماه را ب یکرد و دست پر یاخم یبه شوخ وشیدار

ماه ناچار و خجالت زده، با گونه  یشده بود..پر یخامه ا یماه حساب یپر یماه جا داد..انگشت ها یپر فیانگشتان ظر

 یداشت طور یگذاشت..سع وشیرا به دهان دار کیرام باال برد و اهسته تر کخون..دست لرزانش را ا یبه سرخ ییها

نداشته باشد..خواست دستش را عقب بکشد که  وشیدار یبا لب ها یاصال برخورد شیعمل بکند که دست ها



 ویرانگر ماه

70 
 

محسوس  یماه را محکم و با حظ یپر یخامه ا یو انگشت ها دیبست و چشم فرو کش عیدهانش را سر وشیدار

 یول یبا چه سرعت دیگذشت..نفهم وشیمهابا از کنار دار یو ب دیدستش را پس کش عیسرماه سرخ شده  ی..پردیمک

نداد..قرمز  یتیکه از پشت سرش بلند شد اهم وشیخنده دار یزد و به صدا رونیبا تمام توان و شتاب زده از اتاق ب

را بسته بود و غافل  نشخجالت چشما یروصورتش گذاشته بود و از  ی..دو دستش را رودییشده سمت راه پله ها دو

سر  رتیفرو رفت..با ح یو در آغوش یچه شد که محکم خورد به کس دیکرد و نفهم ریمبل گ هیبا پا شیپا نکهیاز ا

..مرد اما دیمقابلش لب گز بهیمردِ غر دنیکه با د ابدیزده بود را ب رجهیهوا در آغوشش ش یرا که ب یبلند کرد تا کس

از پشت سر  وشیدار یبا صدا شانیماه زل زده بود که هردو یاش به پر یآب یب با ان چشم هاجذا یبا لبخند

 برگشتند..

 و آن مرد با لبخند.. رتیماه با ح یپر

 کوروش!-

 

*** 

 

که  به،ینافذِ آن مرد غر یانداخت تا از چشمها ریآمد..نگاه لرزانش را به ز رونیماه معذب از آغوشِ کوروش ب یپر

حرکت کوروش را به  کیآن ها شد و با  کیخوشحال نزد ییبا صدا وشیشده بود در امان بماند..دار دهیکوروش نام

 شیپلک ها ریکه ز یواقعا خوشحال بود و از اشک وشیآن ها بلند شد..دار یخنده هردو ی.. صدادیآغوش خود کش

و صورتش را  دیکوب وشیشت دارحلقه بسته بود، به وضوح آشکار بود..کوروش چند ضربه آرام به پ یاز شدت خوش

 ..دیمردانه بوس

آن ها  کینزد یخاص یو لوند یمصنوع یکه رز با لبخند ستینگر یدو مرد م نیماه گنگ به ابراز عالقه ا یپر

رز،  دنیدو نفر وجود داشت..کوروش با د نیا نیب یو چه خصومت شخص ستیمرد ک نیدانست که ا یشد..خوب م

 یسر داد.. رز هنگام رونیبه ب یعصب یو به وضوح پوف دیچیرا در هم پ شید..اخم هاحالش به کامش تلخ ش ینیریش

را دلبرانه در فضا رقصاند و  شیسر کج کرد و موها یشد و با مرموز زانیآو وشیدار یاز بازو دیکه به آن ها رس

 خطاب به کوروش گفت:

 !؟یخودتون رو کرد رونِیکه هوس ا ومدین نیریجا کجا..فرنگستون به کامتون ش نی..شما کجا ابهیبه به مسافر غر -
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 یسرد و لحن یزد..با نگاه یو قهقهه م دیخند یم شیپ یقیمرد تا دقا نیشد..انگار نه انگار ا ینگاهِ کوروش جد رنگ

 خونسرد خطاب به رز گفت:

 یردشون نظرخواهکنند و در مو یدگیکه بخوان هر لحظه به امورات من رس ایباشن بعض کاریکردم انقدر ب یفکر نم-

 کرده باشم..هوم؟! یدر مورد اموراتم نظرسنج یاز کس ادینم ادممیکنند..و 

حواله  یگفت و بدون ان که جواب کوروش را بدهد نگاه بد یشیرا رها کرد..ا وشیدار یو مغرور بازو یعصب رز

 کرد و با حرص گفت: وشیدار

 یتشکر خشک و خال کی یدادم اونوقت تو حت بیترترو برات  یتولد خاص نیو همچ دمیهمه برات زحمت کش نیا-

 بارم کنه؟!.. ادیاز دهنش در م یداداِشت هرچ نیا یزاریو م یهم از من نکرد

 رز..-

بلوندش را به پشت گوش  یگرفته نشانش داده بود تره از موها یکه به طور مصنوع یبغض دار و چهره ا یبا لحن رز

 فرستاد و لب زد:

 ..وشیارخودم متاسفم د یبرا-

و  تیبدهد با عصبان وشیبه صحبت کردن دار یحواله رز بکند که رز بدون ان که امان یزیبا حرص خواست چ وشیدار

ماه با  یسالن راه افتاد..پر یزد سمت خروج یکفشش سکوت سالن را برهم م یپاشنه ها یمحکم که صدا یقدم ها

ب شلوارش فرو برده بود رز را با نگاهش تا یکه در ج یو دستان یبا حرص و کوروش هم با خونسرد وشیتعجب، دار

 بدرقه کرد.. یدر خروج

 از عمق جان گفت: یو با لبخند دیسمت کوروش چرخ الیخیب وشیمحو شد دار دشانید یکه از جلو یوقت

 ..یایب یکردم بخوا یکوروش؟! فکر نم یاومد یک-

 شد.. دهیکش شخندیلبِ کوروش به ن کنج

 برگردم.. یخوا یم حاال که اومدم..نکنه-

حداقل تا دو سال  یکردم بخوا یخوشحال شدم..راستش فکر نم یلی..معلومه که خوونهید هیچه حرف نینه نه ا-

 ..رانیا یایب گهید
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 حاال که اومدم..-

 کوروش.. یهنوزم کله شق-

 نظر لطفته..مامان کجاست؟!-

 ای..حس کرد مزاحم است.. ستیه دو نفرشان نگربه چهر دیماه با ترد یحاکم شد.. پر نشانیب یقیسکوت عم کدفعهی

 هم واقعا مزاحم بود.. دیشا

باال  یگرفت که شرش را کم کند.. دامن لباسش را کم مینگاه انداخت..صورتش گرفته شده بود.. تصم وشیدار به

 زد.. شیصدا نیغمگ وشیگرفت و خواست برود که دار

 ماه.. ینرو پر-

شد..چه شده  رهیخ وشیه چهره گنگ کوروش و سپس به چهره افروخته دارماه مکث کرد..متعجب برگشت ب یپر

 بود؟!

 سمت کوروش برگشت..نگاه به نگاه برادرش انداخت و تلخ گفت: دیترد یبا کم وشیدار

 رفت..-

 ..دیکوروش باال پر یابرو یتا کی

 رفت؟!-

 ..آرام تر گفت..دیبه صورتش کش یتکان داد و کالفه دست یسر وشیدار

 ..یکه تو رفت یفت..همون روزآره ر-

شد..همه رفته بودند و خدمتکار ها مشغول جمع  رهیبه اطراف خ دیماه با ترد یرفت..پر یم لیبه مرور تحل شیصدا

 جشن بودند! یو پاش ها زیکردن ر

 وشیدم آن دم است که بغض مردانه دار نیکرد ا یکه حس م نیبه ماندن در آنجا نداشت.. عالوه بر ا یخوب حس

..به ابدیکرد به خود و کالمش تسلط  یتوانست بکند..سع ینم یمعذب بود و کار یدانست ول یرا نم شیشکند.. چراب

 زمزمه کرد.. یآرام
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 من..برم...بهتره!-

ماه  ی..قلب پردیچشمش کش ریرا به ز شیانداخت و انگشت ها رینگفت..نگاهش را به ز یزیچ وشیبار دار نیا

 تفاوت! یماه..ب یت پرگرفت..نگاه کوروش برگشت سم

 برو!-

از حرفِ کوروش که انقدر با  یدلخور شد..قصد داشت که برود ول یجسارت و صراحت کالم کوروش کم نیا از

و به سمت  دیامان نداد..چرخ یدر هم رفت ول شیابروها ی..کمامدیبه مزاقش خوش ن« برو»گفت میو مستق یگستاخ

را گرفت..با تعجب به عقب برگشت که با  شینفر از پشت بازو کیگذاشت  پله که نیاول یپله ها پا تند کرد..پا رو

 ..ختیقلبش فرو ر وشیدار دنید

 ..یچک کنم..هنوز حالت بهتر نشده، ممکنه تب کن دیرو با تتی..وضعامیصبر کن منم باهات ب-

 یکوروش از پشت سر به رو نگاهِ موشکافانه دنیبا د یزد ول ی..لبخند محودیلرز یمهربان نیماه از ا یکوچک پر قلبِ

 یرا به آرام وشینامحسوس خواست دست دار یباعث شد تا لبخندش آرام آرام محو شود با حرص وشیخودش و دار

 ..دیکش دماه را همراه خو ینداد و دستش پر یتیاهم وشیپس بزند که دار

 گفت: یماه برگشت و جد یرکالفه سمت پ وشی..دارستادندیماه ا یپله ها باال رفتند و پشت دِر اتاق پر از

 پشت در منتظرم! نجایبرو لباسات رو عوض کن و بعدش من رو صدا بزن..هم-

رفت و با عجله  شیسمت کمد لباس ها یماه تنها به تکان دادن سرش اکتفا کرد و وارد اتاق شد..به ارام یپر

را صدا  وشیت..قبل از آن که داررا هم به سر انداخ دشیعوض کرد..شال سف یرنگ یسرمه ا کیرا با تون راهنشیپ

 روح بود! ی..بدیبه صورتش کش ی..دستستادیاتاق ا نهیآ یبزند جلو

از خراب بودن حاِل  یحالِ بد ناش نیکرد ا یحس م یدانست ول ی..علتش را نمستیکرد اصال حالش خوب ن یم حس

 دیا آمدن کوروش حالش تشددانست چرا ب ینم یبود ول دشیخوب بود..تنها دردش تبِ شد یروحش است..همه چ

و چشم  دیبه سرش کش یدست کالفهاست.. دهیمرد را قبال د نیکرد ا یشناخت..حس م یکرد او را م یشد..حس م

 فرو بست.. حالش اصال خوب نبود..اصال!
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کوروش از پشت سر،  یبود که با صدا رهیخ نیرفت و به زم یماه راه م یهمانطور متفکر پشت در اتاقِ پر وشیدار

 نهیرا به س شیداده بود و دست ها هیو برگشت..کوروش همانطور که به ستون بزرگ سالن تک دیپاشنه پا چرخ یور

 ..ستینگر یزده بود..موشکافانه او را م

 برگشته.. ینگفته بود-

 و چشم فرو بست..دوباره قلبش به تالطم افتاده بود..آرام لب زد.. دیلب گز وشیدار

 اره..برگشت!-

شلوارش فرو  بیجدا کرد و داخل ج نهیرا از س شیاش را از ستون گرفت..دست ها هیشد..تک یدج یکم کوروش

 برداشت و گفت: وشیسمت دار یبرد.. گام

 و تو؟!-

 تونم کوروش..بفهم! ینم-

 نسبتا بلند داد زد: ییو با صدا دیرنگش کش ییطال یبه موها یشد..دست یعصب کوروش

 یم نمیخواهرمون رو جهنم کرد..ا یزندگ یاون پوالد عوض ؟یفهم یرو م نیرد..ااما برادر اون خواهرمونو نابود ک-

 !!!؟یفهم

 !ی..برنده و عصبزیبرگشت سمت کوروش..ت وشیبار دار نیا

ذره از او  کیباز هم  یازجانش را داشت ول زتریسمتش برداشت و با او رخ به رخ شد..حکم برادر کوچکتر و عز یقدم

 صورت کوروش تکان داد.. یجلو یبلند کرد و عصبکوتاه تر بود..دستش را 

من بود..عاشقش  ستیمن بود..عشق من بود..تمام هست و ن یِ ماه تمام زندگ یکوروش پر یدون یخودتم خوب م-

 !؟یرو که زنمه از دست بدم..هان؟! چطور لعنت یتونم کس یبودم و هستم..چطور م

 اون تصادف..-

را حائل سرش کرد و چشم  شیدوباره به ذهنش هجوم اورده بودند..دست ها یبود..کالفه بود..خاطرات لعنت خسته

 :دیو غر دیدور خودش چرخ یفرو بست..عصب
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خواستم دست  ینم میخواستم کوروش..به جونِ مامان مر یکوروش..به قرآن قسم نم اریخودم ن یحماقتم رو به رو-

رو تو خودم خفه کرده بودم..سکوت  زیا اون موقع همه چخواستم سرش داد بزنم..ت یروش بلند کنم..به جونِ دلبر نم

نداشت..بردارش بود که  یری..تقصوردمین مهربونش یبه رو یچیه یکرده بودم..از درون در حال انفجار بودم ول

 نیبود..منتها تاوان ا یبد کردم..قصاص بد یول دمیبر یماه م یپر یحکم گناه برادرش رو برا دیگناهکار بود..نبا

..از دمشیند گهیشبه نابود شد..د کیشد تموم شد.. یم یماهم سپر یرو من دادم..شب و روزم رو که با پرقصاص 

 کوروش..رفته بود.. ودرفته ب شمیپ

اشکش  یشده بود..درست بعد از آن شب شوم و تصادف لعنت سیخ شیچشم ها ریبه نگاه کوروش دوخت..ز نگاه

خفه کند و دم  نهیرا در س شیمثل کوروش نبود که تمام درد ها !ستیگر یم یمدام لب مشکش بود..مرد بود ول

 شد.. یم یداد و خال ینزد..بروز م

مردانه زمزمه  یلرزان و بغض ییحجم از غصه و درد شکست..با صدا نیا ریز گریخم شدند و کمرش بار د شیها شانه

 کرد:

 از دستش دادم کوروش.. شهیهم یبرا-

 ییدانست که چه شب ها یپشت سر گذاشته بود..م وشیرا دار یسخت یه روز هاکه چ دیفهم ی..کوروش مدیفهم یم

آن  گریدانست که د یماه عوض شد..م یبعد از پر وشیدانست که دار یماه گذرانده..م یرا تا صبح در فکر پر

وقت  چیماه نبود..ه یاز پر تشیعصباننبود.. وشیاز حماقت دار تشیشوخ و سرزنده قبل نشد..اما عصبان وشیدار

ماه نسبت نداده  یرا به پر یوقت ننگ گناهکار چیوقت او را متهم نکرده بود..ه چیدانست..ه یماه را مقصر نم یپر

 وقت! چیبود..ه

 کیاش بشود  یباعث شد که زندگ نیداد و هم یرا بروز نم زیچ چیوقت ه چیاز خودش بود که ه تشیعصبان یول

 نیکه بخاطر هم یروزگارش..زندگ یو طعمش به تلخ یاهیشده بود سکه رنگش  یا ی..زندگیاز هر حس یخال یزندگ

 !شهیهم شهیهم یاز دستش گرفت..برا شهیهم یماه را برا یغرورش پر

 

 لب گفت: ریرفت ز یماه م یو همانطور که سمت اتاق پر دیبه موهاش کش یکالفه دست وشیدار
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 موِم تالشم رو..کنم که دوباره عاشق خودم بکنمش کوروش..ت یتموم تالشم رو م-

 هوا خشک ماند.. یکوروش دستش رو یرا باال برد تا در بزند که با صدا دستش

 !؟یگیرو بهش نم قتیچرا حق-

انداخت و با  ریاورد..سر به ز نییهوا خشک مانده بود، مشت کرد و پا ی..دستش را که رودیلرز شیچشم ها مردمک

 و سخت گفت: دییهم سا یحرص دندان به رو

 ..ترسم یم-

 مغزش بود.. یکوروش رو یپوزخند عصب یصدا

 کردم برادر بزرگترم ترسو باشه.. یوقت فکر نم چیترس؟ ه-

 ..ستادیو مقابل کوروش ا دیپاشنه پا چرخ ی..خنده که نه..زهرخند..رودیخند وشیدار

 از عشق؟! یدون یم یچ-

زد که تمام  یم یحرفِ سخت را مقابل مرد نیا دیزد..نبا یحرف را مقابل کوروش م نیا دیگفت..نبا یم دی..نبانگفت

 یم دیسخت بود..نبا یزد که شکست خورده عشق یم یحرف را مقابل مرد نیا دیکرده بود..نبا یرا عاشق شیروزها

 !دیگفت..نبا

 تکان داد..آرام! ینشد..سر وشی..تلخ..به ظاهر منکر حرف داردیخند کوروش

 ی..هرچیکن یبدتر در حقش ظلم م ی..دارنهیبیاتاقه داره ظلم ماون  یکه تو یاون دختر یباشه حق باتوِ..ول-

نه  شهیاگه دوباره عاشقت بشه..ازت متنفر م ی..حتفهمهی..بالخره مشهیافتاده باشه..بالخره متوجه م یباشه..هر اتفاق

 رو فراموش نکن داربوش! نیعاشق! ا

از نظر او ابله بود..البته جدا از ابله  وشید..دارکوروش دور نمان زِیت یچشمها یخورد از جلو وشیکه دار یفیخف لرزش

 بودنش زرنگ هم بود..حداقل زرنگ تر از او..

 !ست؟ین یکاف نیکنم..ا یرو از نو شروع م زی..همه چگمیوقت نم چیبگم..اصال ه ستمیباشه..حرفات درسته..مجبور ن-



 ویرانگر ماه

77 
 

در حال لگد مال شدن است..پوزخند  گرینفر د کیحقِ  وشیدار یخودخواه نیکرد با ا یشد..حس م یعصب کوروش

 لبش جا خوش کرد.. یرو یا یعصب

 ..یخودخواه یلیخ-

 ماه رو از دست بدم.. یپر گهید کباری یخوام برا یکوروش..بفهم..نم ستمین-

 ..یکه نتونه ببخشت یاونقدر گناهکار نبود-

 اما..-

 

 

 

 

 نشانیب یخواست حرمت ها یداشت..نمدر کنترل خشمش را  یبود..اما سع یسمتش برداشت..عصب یقدم کوروش

 وشیاش را لگد مال کند..انگشت اشاره اش را باال اورد و مقابل صورت دار یخواست حق بزرگتر یدرهم بشکند..نم

 تکان داد..

بچه  کیاوقات مثل  یگاه یول یبه عاقبتشم فکر کن..بزرگتر از من یدرسته انجام بده..ول یکن یفکر م یهرکار-

کنم که پزشک  یوقت شک م ی..گاهیکن یهست رفتار م شیط و فقط فکرش محصور اسباب بازچهارساله که فق

 ..فکر!!وشی..فکر کن داریمملکت کی

کرد اما  یفیتکان خف وشی..داردیماه داخل اتاق هم رس یبه گوش پر یحت شیآخرش را چنان بلند گفت که صدا واژه

ماه  یداشت پر یکرد..درست بود که سع یرفت..حسادت م نییپابلند پشت به او کرد و از پله ها  یکوروش با قدم ها

موجود دست  کیحاال که دوباره او را  ی..ولفتفراموش کردنش به خارج ر یرا فراموش کند..درست بود که برا

 یدوباره م دیداد..نبا یدوباره دل م دیماه محرمِ برادرش بود..نبا یبود..پر دهیقلبش لرز دید یم یافتنین

 !دیاشکست..نب
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 رهیخ وشیتخت نشسته بود و به دار یماه نگران رو یماه شد..پر یگرفته وارد اتاق پر یبا چهره ا وشیدار

مقابلش  یصندل یماه اشاره کرد که رو یاش رفت و به پر یتوجه به او سمت وسائل پزشک یب وشیبود..دار

کردنش  نهیمشغول معا رفح یب وشینشست..دار یصندل یتخت بلند شد و رو یماه آرام از رو ی..پرندیبنش

 نشست در حال ذوب شدن بود.. یپوستش م یکه خواه ناخواه به رو وشیدار یدست ها ریماه ز یشد..پر

ماه  یو وسائلش را جمع کرد..پر دیکش شیبه موها یبلند شد..دست وشیاش نشست که دار یشانیپ یرو یسرد عرق

به در مکث کرد و  دهیمراهش کرد و سمت در قدم برداشت..نرسرا ه فشیک وشیبه حرکات او بود..دار رهیحرف خ یب

 برگشت..

 یبهت سر م امیاحتمالش بازم کمه..م یول ی..ممکنه تب کنیمراقب باش دیحالت بهتر شده خدارشکر..اما بازهم با-

 ماه.. یپر یزنم..ول

 ادشیشده حرفش را  مسخ وشیبود..دار وشیمنتظر ادامه حرف دار شیبایز یماه معصوم و با آن چشمها یپر

 یبه خود آمد..کالفه دست وشیانداخت..دار ریشد خجالت زده سر به ز وشینگاهِ دار یرگیماه که متوجه خ یرفت..پر

 ..دیکش نییارا پ رهیماه گرفت..سمت در رفت و دستگ یو چشم از پر دیبه صورتش کش

باغ  یتو ستیمن مجاب کننده ن یصال براکه ا یلیبه هر دل ای یزن یقدم م یسرد دار یهوا یدوباره تو نمینب-

 ..یرینم رونیکه نگفتم از خونه ب ی..تا زماننمتیبب

دوخت..چطور توانسته بود  واریپاسخ نداد..از اتاق خارج شد و در را بست..پشت در مکث کرد..نگاهش را به د مهلت

 اش را از خودش برهاند؟! یپر

 یماهش را م ید اما هنوز هم خودخواهانه دلش آغوِش مهرباِن پررا تمام کرده بو ی..نامرددیاخم در هم کش یعصب

 خواست..هنوز هم!
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جالل و شکوه شرکتش حس غرور بهش  دنیرا بست و سمت شرکت حرکت کرد..با د نیشد..در ماش ادهیپ نیماش از

ت بزرگش استوار چند سال که نبوده هنوز هم شرک نیکه با وجود ا نیو اعتماد به نفس..حس ا یدست داد..حس بزرگ

 پابرجاست..

به سمت کوروش  ینگهبان شرکت به وضوح شگفت زده شد..تا به خود آمد با ذوق و سرخوش یکه شد معتمد وارد

 خلوت بود.. یکم نیی..سالن پادییدو

 قابل اعتماد تر.. یاز هرکس یشرکت بود ول نیو فرتوت ا رینگهبان پ یمعتمد

 شاد گفت: یزد با لحن یس نفس مو همانطور که نف ستادیکوروش ا کینزد

 دی..خوش امدمتونینیاقا دوباره بب دی..سعادت داددیباشه..خوش آمد ریبخ دنیسالم اقاجان..قربان شما برم من..رس-

 ..دیاقا..خوش آمد

 !رمردیپ دنییمحو جا خوش کرد..تو رو چه به دو یلبِ کوروش لبخند کنج

 گفت: یچه کند با سرخوش دیدانست با ینم قایو دق دیچرخ یبا ذوق که دور خودش م یمعتمد

 قربانتان برم! نیستادیا نجایداخل..چرا ا دییمن برم اسپند دود کنم..اقا..من برم..شما بفرما-

شلوارش و  بیدستش را داخل ج کیتکان داد و با ژست مخصوص خودش  یکرد و با لبخند سر یسالم کوروش

 نیا یبود برا دهیبه فضا انداخت..چه زحمت ها که نکش یو کل یلاجما یرا به لبه کتش گرفت.. نگاه یگریدست د

 بود..پسر خاِن خانان بود..اما.. یشراف..اشیسال پ نیامد از چند ادشیرا که متحمل نشده بود.. ییشرکت..چه رنج ها

ت انجام توانس یرا که م یدرست کردن.. هرکار مانیکرد..از اجر حمل کردن تا س یم یکارگر یسالگ زدهیهمان س از

بزند.. چه  یمغازه کوچک کفش فروش کی یدر همان سن هجده سالگ شیداد..کم کم گذشت و توانست با پول ها

ها و دوختن  ختنیبود و طرح ر خودش.. شیکار خودش بود و کفش ها یمغازه اش نداشت..ابتدا یکه برا یذوق

 دوخت.. ینبود و کفش م داریها..چه شب ها که تا صبح ب

 مادرش! یاش..تابلو یبزرگِ دوست داشتن یش دوخته شد سمت تابلو..نگاهدیخند

غذا  شیکرد و برا یم یمسافت خانه تا مغازه اش را ط ادهیپ یکه داشت با پا یشب ها که مادرش با وجود پا درد چه

ل ..دگری..اما مادر بود دستیخورم..زحمت نکش..گرسنم ن یگفت نه مادرِ من..نم یاورد..هرچه هم کوروش م یم

 نگرونِ بچه اش!
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آغوش مادرش را  یکه امده تمنا یدو روز نیا بیمادرش تنگ شده بود..عج یزد..چه قدر دلش برا یتلخ لبخند

رفت و بعد  یم دیبا گریرفت..امروز د یم دیبا گریاست..امروز د چیمادرش ه یکرد هوا بدوِن نفس ها یداشت..حس م

 ..دید یمدت ها مادرش را م نیاز ا

رفت..مغازه کفش  یگوش نواز و آرامش باال م یقیو سوار آسانسور شد..آسانسور همراه با موس دیکش قیعم ینفس

کفش  یشرکت ها نیاز بزرگتر یکیشده به  لیاش حال تبد انهیسال یمحقر و کوچکش با وجود تالش ها یفروش

رش نبود..ارث خان زاده بودنش و ارث پد لبود..زحمتِ خودش بود..پو ندیخوشا شیو غرور برا یبزرگ نی..اانهیخاورم

سفت به  یکوچکش بود که مدام سوزن ها یدست ها یزخم ها جهیمادرش بود..نت یدعا زیاز هرچ شینبود..ب

کرد..و فردا باز  یداد و بوسه بارونشان م یرا ماساژ م شیرفت و مادرش هر شب با آِب گرم دست ها یپوستش فرو م

 کرد.. یگرفت و سخت کار م یجان م یافتنیناباور و دست ن یبا قدرت

 زد..خداراشکر کرد..اگر خدا نبود قطعا او هم نبود! یآسانسور باز شد..لبخند در

 رتیدهانشان باز شده بود و ح دنشیداشت..همه کارمند ها با د یرا محکم و پر صالبت برم شیگام ها یغرور خاص با

 قصد شگفت زده کردن داشت! بینداشتند..عج تیقعمو نیزده شده بودند..اصال انتظار اومدن او را ان هم در ا

برخاستند و سالم کردند و او هم با تکان دادن سرش به آن  کیبه  کی شانیها زیها به احترام او از پشت م کارمند

 یدوران کودک قیبود..دوست و رف یخال بینفر عج کی یدفتر خودش که شد مکث کرد..جا کیداد..نزد یها پاسخ م

 بود..محمد! دهیرنج کش شیو پا به پا ودتمام کرده ب شیتا به امروز رسمِ رفاقت را براکه  ی..کسشیها

 

 

 

 یاز پشت سر به شانه اش ضربه زد..رو یکه کس ردیشرکت بگ یمنش ینیبچرخد و سراغ محمد را از خانم ام خواست

 یلیبلند باز داشت..خ یه اکه محمد را به خند یزد..پوزخند یمحمد پوزخند دنی..مکث کرد..با ددیپاشنه پا چرخ

و به کمر  دیخند ی..مدیمحکم به اغوشش کش وتنگ شده بود..محمد امان نداد  شیها طنتیپسر و ش نیا یدلش برا

شده بود.. با غرور محمد را از خودش جدا کرد  نیلبش خانه نش یرو یزد..کوروش هم لبخند محو یکوروش ضربه م

 و اخم کرد..

 تو .. یهنوز آدم نشد-
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 کوروش زد و گفت: دهیسفت و ورز یبه بازو ی..مشتدیخند یبا سرخوش مدمح

 ..یکه هست یبود ی..هنوز هم همون کوروِش مغرورینه که تو آدم شد-

 و گفت: دیکش نییرا پا رهی..دستگدیتکان داد و سمت در اتاقش چرخ ی..سردیخند کوروش

 ..فتادهیها که ن که نبودم چه اتفاق یمدت نیا نمیخوام بب یتو اتاقم..م ایب-

 و همراهش وارد اتاق شد: دیخند محمد

 به چشم!! یا-

 

*** 

 

در سالن نگاهش برگشت آن  یکرد..با صدا ینگاه م ونیزیهدف تلو یماه داخل سالن نشسته بود و ب یپر

اال ب یو شانه ا دیورچ یماه لب یماه سمت راه پله ها قدم برداشت..پر ی..بدون توجه به پردیسمت..کوروش را د

 یم نییو کانال ها را باال و پا رداشت..حوصله اش سر رفته بود..کنترل را بونیزیانداخت..نگاهش برگشت سمت تلو

 ونیزیلپش گذاشت و به تلو ریو دستش را ز دیکش ی..پوفونیزیتلو نیهم نداشت ا یدرست و حساب لمیف کیکرد..

 ..دیکوروش از جا پر یشد که با صدا یخواب م کم کم گرم شیشد..انقدر همانجا نشسته بود که چشم ها رهیخ

 !اد؟یخوابت م-

خودش را  عیمبل نشسته بود..سر یگرد شده نگاهش را سمت کوروش گرداند که کنارش رو یماه با چشمها یپر

 بد هم بوده.. تشیماه متوجه نشده بود؟! اخ اخ که چه قدر وضع یامده بود که پر ی..کدیجمع و جور کرد..لب گز

 پوزخند کوروش به خود آمد.. یزل زده بود به کوروش..با صدا نطوریساعت است که هم کی دیخودش امد د به یوقت

 ..ستمین ونیزیمن تلو-

را به گوشت دستش فرو برد..از  شی..دستش را نامحسوس مشت کرد و ناخن هادیرا در هم کش شیماه اخم ها یپر

 بود.. یاش کفر یحواس یب نیا



 ویرانگر ماه

82 
 

 کنه.. نتیمعا ادیدوباره ب یکن یرو مجبور م وشیو دار یکن یاله مباز ن شنیم ینکن خون-

 گفت: یو جد دینتوانست حرصش را پنهان کند..اخم در هم کش گهیبار د نیا

 ..دیلطفا قضاوت نکن دیندار یاطالع زیچ کیدر مورد  یوقت-

 نشست! یلبِ کوروش به لبخند محو کنج

 قضاوت..-

شد..خداراشکر تعادلش را  دهیمبل بلند شد و خواست برود که دستش کش یروبدون توجه به او از  یماه عصب یپر

ماه داشته باشد  یبه چهره بهت زده پر یبه عقب برگشت..کوروش بدون ان که توجه دهیحفظ کرد..متعجب و ترس

 یکه اصال به کوروش نم یخاص ظرافترا برداشت..با دقت و با  یشلوارش فرو برد و چسب زخم بیدست داخل ج

 یخون یکه کم یماه همان قسمت یکف دست پر یرو قیماه را برگرداند و چسِب زخم را دق یپر فیآمد..دست ظر

ها به  یظرافت باز نی..ادیکوروش با پوست دستش گرمش کرد..قلبش لرز یشده بود چسباند..تماس دست ها

 امد! یکوروش نم

مبل  یبزند از رو یش گرفته شد...بدون ان که حرفا افهیخورد که کوروش ق یبود و تکان نم ستادهیهمانجا ا گنگ

بود..او  رهیبود و به رفتن کوروش خ ستادهیماه مات و مبهوت همانجا ا یبلند شد و سمت راه پله ها راه افتاد..اما پر

 یامد..متعجب سر یم بیعج یلیگنگش خ یایماه و دن یپر ینبوده باشد اما برا یکار خاص دی..شادیچه کرد؟! شا

 داد و کف دستش را با انگشتش لمس کرد.. تکان 

ماه که شد با  ی..متوجه پردیرا لبخند به لب د وشیکه درِ سالن باز شد..سرش را بلند کرد که دار دیکش یپوف

لبش جاخوش کرده بود، با تکان دادن سرش جواب  یکه رو یماه هم با لبخند محو یسالم کرد که پر یسرخوش

 سالمش را داد..

به سرش  یماه کالفه دست یبود داد و وارد آشپزخانه شد..پر ستادهیا یرا به نرگس که کنار در ورود فشیک وشیدار

 بود.. زاریب یرنگ کی نی..از ادیکش
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از سال  دی..سمت پله ها قدم برداشت..بادیکش یتمام شده بود..آه شیکنکور بخواند اما زمان برا یداشت برا دوست

 بماند؟! نجایتوانست ا یم یکرد..اما..تا ک یشروع م گرید

 برگشت.. وشیدار یپله که گذاشت با صدا نیاول یرو پا

 ..نمتیب یگرفته م-

 !یروح یچهره نشاند..خستگ یرو ی..لبخند خسته ادیچرخ

 !یخستم کم-

 ..دیچیدر هم پ یکم وشیدار یها اخم

 !؟یکرد یشده مگه؟! امروز کار خاص یچ-

 تکان داد.. یمنف یبه معنا یرا به هم فشرد و سر شیماه لب ها یپر

 خستم! یحوصلگ ینه..از ب-

کجا نرفته بود..تازه قدم زدن در باغ را هم  چیبود ه نجایکه ا یمدت نیزد..حق را به او داد..در ا یلبخند محو وشیدار

در خانه ساعت هم  کی یماه حت یآمد از گذشته..پر ادشی..چارهیدختر ب نیممنوع کرده بود..چه کرده بود با ا شیبرا

ماه مغمومِ امروز فرسنگ ها تفاوت  یپر نیماهِ شاداِب گذشته با ا یپربود..آن  حیبند نبود..مدام در حال گردش و تفر

 ماهش چه کرده بود؟! یداشت..حالش گرفته شد..با پر

 گردش! میریامشب م-

 ماه لبخند زد.. یپر

 !شمی..منم مزاحمتون نمنیممنون..خسته ا-

 یپله ها م یرا گرفت و  همانطور که همراه خودش به باال شی..بازوستادیماه ا یکرد و کنارِ پر یاخم مصنوع وشیدار

 کشاند گفت:

 ..یچ گهی..دیکن ی..خوبه خوبه..واسه منم تعارف میاز حرفا بزن نمیدوباره نب-
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و  دیت..خندکوروش گل از گلش شکف دنیبا د وشیآمد..دار رونیکوروش از اتاقش ب دندیپله ها که رس یپاال به

 گفت:

 ..ادیبه به جمع امشبمونم جمع شد..کوروش هم همراهمون م-

 یاز هر حس یرنگش فرو برده بود و ته یگرمکن خاکستر بیشد که خونسرد دست در ج رهیماه به کوروش خ یپر

که  ییاه لهیزد..ت یدر ان ها موج م یاحساس یکه ب ییها لهیسبز بود..ت شیبود..چشمها رهیخ وشیدار یبه چشمها

 زد.. یم خیانسان در برخورد با ان ها 

 ممنون..حوصله ندارم!-

 را کلفت کرد و گفت: شیصدا یاخم کرد..جد وشیدار

 !؟یزیتاحاال رو حرفِ برادر بزرگترت حرف م یاز ک-

 گفت: الیخیچشم فرو بست..ب کوروش

 مامان.. شِیخوام برم پ یامشب م-

 و دلهوره در چشمانش به وضوح اشکار شد..حرفِ کوروش جا خورد..ترس  نیبا ا وشیدار

 اما کوروش..-

 !رمیبرام..م ستیمهم ن-

 مکث کرد.. وشیدار یپا تند کرد و خواست از کنارمان بگذرد که با صدا کوروش

 ..امیمنم باهات م-

 باال انداخت.. یشانه ا کوروش

 ..یلیهر طور ما-

 رفت.. نییاز پله ها پا و

 زد و گفت: ینگاهش را سمت او سوق داد..لبخند وشیشد که دار هریخ وشیماه متعجب به دار یپر
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 !ه؟یبهتر..نظرت چ یجا کی میگردش بر یجا دیفکر کنم امشب با-

 ماه متعجب به خود اشاره کرد: یپر

 !ام؟یب دیمنم با-

 لبش نشاند و به اطراف نگاه کرد و متفکر گفت: یرو یزیآم طنتیلبخند ش وشیدار

 نباشه.. نجایا یامم فکر کنم جز تو کس-

 یپر یلبخند ها رهیخ رهیخواست فقط خ یم یماه محو او شد..تا ک یلبخند پر دنیبا د وشیزد..دار یماه لبخند یپر

 را در دل خفه کند؟! دنشیبوس یخواست او را داشته باشد و تمنا یم یو دم نزد؟! تا ک ندیماهش را بب

پزه که  یبه تمام معنا..غذا م یکدبانو کیمادرم.. شیپ خوام ببرمت یشما..امشب حاضر باش پس..م یبله شما-

 ..یخور یانگشتاتم دوتا دوتا باهاش م

 انداخت.. ریزد و سر به ز یماه لبخند محجوب یپر

 باعث سعادته..-

 زد.. یموج م شیدر چشمها نیمتانت دلش گرم شد..تحس نیاز ا وشیدار

 ..میبر دیپس برو خوب استراحت کن که شب با-

 نیزد..ا یاز او جدا شد و سمت اتاق خودش قدم برداشت..وارد که شد لبخند یتکان داد و با با اجازه ا یسرماه  یپر

 دو قطب مخالف بودند! بیدو برادر عج

 و در را بست! دیخند

شال  ریو آن ها را به ز دیکش شیبه موها یانداخت..دست نهیاش را به تن کرد..نگاه آخر را به خود در آ مانتو

و سپس با  دیبه صورتش رس یبرود..کم رونیاز خونه ب ادینسبتا ز یبار بعد از مدت نیاول ی..قرار بود برافرستاد

 دیداخل سالن منتظرش بودند..به آنها که رس وشیتخت از اتاق خارج شد..کوروش و دار یاز رو فشیبرداشتن ک

 میشانه هم همراهش روانه شدند.. تصم ماه هم شانه به یو پر وشیاز سالن خارج شد..دار یحرف چیکوروش بدون ه

رد  نشانیب یحرف چیه ریماه هم عقب..در طول مس یجلو نشست و پر وشیکوروش بروند..دار نیبر آن بود که با ماش

 شکست.. یم یرا تنها آهنِگ نرم نیماش یحاکم بر فضا تو بدل نشد و سکو
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دانست چه  یداد..نم یاز خود نشان م ین داشت خودزمستا دِیدوخت..کم کم برِف سف ابانیرا از پنجره به خ نگاهش

را با خود همراه  یابهت بیبودند، اما سرما عج زییهنوز در پا نکهیبا وجود ا یمانده ول یزمستان باق دنِ یقدر تا رس

گرم بود و  نیشد..ماش سین را لمس کرد..پوست دستش خیسرِد ماش شهیکرده بود..دستش را آرام باال برد و ش

 !ییبایسرد! عجب پارادوکِس ز ونریب یهوا

جلو به چشمانِ کوروش افتاد..سرد و  نهیسر بلند کرد..نگاهش آرام از آ نیچه قدر گذشت که با توقف ماش دینفهم

 !خی

 شو.. ادهیپ-

 نیسرخ شد..از ماش شیانداخت..گونه ها ریبه خود آمد..نگاه از نگاهِ نافِذ کوروش گرفت و سر به ز وشیدار یصدا با

 مِ ینمِ خاک..نس ی..بویکاهگل یها واری..دکیبار یماه متعجب و گنگ به اطرافش نگاه کرد..کوچه ا یشدند..پر هادیپ

بهشت  نجایدوانده بود..لبخند زد..ا شهیر یکوچک و کاه گل یها وارید یکه رو یگل سرخ یسردِ زمستون..و بوته ها

 بود!

و زنگ  ستادیهم با لبخند کنارش ا وشی..دارستادیا یا یدر چوب کیشلوارش فرو برد و نزد بیدست در ج کوروش

و  یعال یتیبود که دو پسرش در وضع ی.. کدام مادرشیبود برا بیجا گرفت..عج نشانیماه ب یدر را فشرد..پر یمیقد

 بود؟! کمحقر و کوچ یخانه ا نیکردند و خودش در همچ یم یزندگ کیدرجه 

بلند شد..ناخودآگاه نگاهش برگشت سمت  یریو پ فینح «هیک» یبعد صدا یشگفت زده شده بود..مدت واقعا

 دیاش امان نداد..نگاهش چرخ یرگیباز شدِن در به خ ی..صدادید شیچشمها ریکوروش..نمِ اشک را به وضوح ز

 کرد.. ینگاه م پسرشزده به دو  رتیگرفته بود و ح یچارچوب در جا انِ یو فرتوت که م ریپ یسمت زن

آشکار وارد  ی..با بغضاوردیبرده..کوروش طاقت ن یبه سر م یرا در دلتنگ یم نبود چه مدتلحظه دلش گرفت..معلو کی

 یو م دیبوس یمادرش بلند شد..کوروش او را م هیگر ی..صدادیفراوان به آغوش کش یشد و مادرش را محکم و با حظ

ماه با  ی..پرستینگر ینه مشده بود به ان صح نیخانه نش شیچشمها ریکه ز یبا لبخند و اشک شوق وشی..داردییبو

 چشمش را زدود.. ریز یسیبرد و خ شیکمرنگ دست پ یلبخند

 ریز یسیاش به خ یاز کوروش جدا شد و با پره روسر رزنیبه وجود آمده بود..پ یو احساس بایصحنه ز واقعا

 :دیلب نال ریکرد ز ی..همانطور که هق هق مدیدست کش شیچشمها

 مادر؟!عمرِ یپسرم؟!کجا بود یکجا بود-
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 تلخ زد.. یاز او کوتاه تر بود..لبخند یلیقامت راست کرد..مادرش خ کوروش

 خبرتر برگشتم..پسرتو ببخش مامان.. یخبر رفتم و ب یشرمندم مامان..ب-

 جمع شد.. شیگوشه چشم ها ینیبا بغض لبخند زد که چ مادرش

..دلم برات شمیپ یومدیر..کاش زودتر مدورت بگردم ماد ی..الهزجانمیجگرگوشه اش رو نبخشه عز یکس شهیمگه م-

 تنگ شده بود مادر..دلم هواتو کرده بود..

 گفت: دهیورچ ی..دست دور گردن مادرش انداخت و با لب هادیخند وشیدار

 ..یرس یپسر کوچولوت م نیبه ا یکنم؟! همش دار یم یحسود نجایمامان من ا یگی..نمگهیبسه د-

خم  دیکامل با وشیرا بغل گرفت..هرچند دار وشینشاند و دار شین به لب هااز عمق جا ی..لبخندوردیطاقت ن مادرش

 فرستاد شیها هیعطِر پسرش را به ر قیعم یگرفت..مادرش چشم بست و با نفس یشد تا در آغوش مادرش جا م یم

 ..نینعمر م مهی..هردوتون ننیاندازه دوست دارم..هردوتون جگرگوشه من کی..هردوتون رو زکمیطور نگو عز نیا-

عمرشان کنارشان بود..اما  شهیدو برادر غبطه خورد..مادرشان را داشتند..ش نی..در دل به حاِل ادیماه تلخ خند یپر

 او چه؟!

تنگ شده  شیموها یو نوازش کردن ها یشمال یآواز خواندن ها یمادرش تنگ شده بود..دلش برا یبرا دلش

بخواند تنگ شده بود..دلش  یشمال ییالال شیگذارد و او برامادرش ب یزانوها یسرش را رو نکهیا یبود..دلش برا

 ..یبرا

 زد: شیشد که دوباره صدا رهیمادر به خود آمد..متعجب به مادر خ یصدا با

 ..ی..خوشحالم کردزمیعز یدخترم؟ خوش آمد یخوب-

 انداخت و شرمزده گفت: ریاش سر به ز یحواس یب نیماه خجالت زده از ا یپر

 مزاحمتونم شدم! دیتونه..ببخشممنونم..نظر لطف-

 .دیو لب گز دیدست چپش را پشت دست راستش کوب مادر
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..مهموِن پسرام مهمون منم یخداست..خوش آمد بی..مهمون حبزکمیعز هیچه حرف نیخدا منو مرگ بده دخترم..ال-

 هستند..

 دهیاز پسرانش چ کیرا کدام  سرخ بِیس نیگفت ا یبه نگاه معنادار مادر زد..حتما مادر با خود م یماه لبخند یپر

 برده بودند.. شیسرخ ممنوعه سمت درخت، دست پ بِیس نیا دنیچ یدانست که هردو پسرش برا یبود..اما نم

 یداد..کوروش کم هیبزرگ و دست دوز مادرش تک یبه پشت وشیتعارف مادر همه به سمت خانه حرکت کردند..دار با

 کرد.. یرا با بخار اندک آتش گرم م شیدست هاکوچک نشسته بود و  یآن طرف تر کنار بخار

انداخته بود..مادر به  ریدر خودش مچاله شده بود و سر به ز وشیبه دار کینزد یکم یماه خجالت زده گوشه ا یپر اما

را از  ینیاز جا برخاست و س یبرگشت.. کوروش با لبخند محو ینیدارچ یچا ینیبعد با س یآشپزخانه رفت و کم

 :دینال یدردمند، دست به پهلو گرفت و کم یت..مادر با لبخنددست مادر گرف

 یبش ریدرد دارم..عاقبت بخ یلیچند وقته خ نی..ادهیامونم رو بر گهیبده..درد کمر د رتیآخ مادر جان خدا خ-

 پسرم!

 یگرفتن ها دیند نیاز ا وشیو دار وشیدار یتوجه ی..کوروش از بدندیهم زمان اخم در هم کش وشیو دار کوروش

چهار زانو نشست..دلش  ینیرا وسط هال کوچک گذاشت..خودش هم کنار س یچا ینینزد و س یمادر.. کوروش حرف

گشت و  یناالن  و دردمند برم اش یرا کرده بود..ان وقت ها که خسته از دکون کفش فروش شیها یکودک یهوا

فراموش کردن  یدر پ ایدن یرش در آن سوبود..حال او بدون توجه به ماد شیرایداغ و آب گرم پذ یچا کیمادرش با 

و چروک شده اش  ریپ یفرق داشت..مادرش که کنارش نشست، دست ها یزندگ نیبا ا یاش بود..اما آن زندگ یزندگ

 زد..  یلبخند وشی..چشمونِ مادر به اشک نشست..داردیو بوس تمردانه اش گرف یدست ها نیرا ب

 گذاشت.. فشینح یزانوها یمادر جا گرفت و سرش را رو کنار

 نیاش را در ا یکردند..مادر دوباره جان گرفته بود..اوالدش کنارش بودند و خوشبخت یم یقرار یب بیها عج پسر

کرد و با  ینم یبیاحساس غر گریکه د یماه یکرده بودند..مادر با لبخند به پر لیاش تکم یچند سال آخر زندگ

 بود گفت: رهیبه صحنه مقابلش خ یلبخند حسرت بار

 !اهمیبزرگه و چشموِن س نیدخترم؟ پسرام لوس شدند..مخصوصا ا ینیبیم-

 با خنده چشم بست و گفت: وشیدار
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 نشدند.. اهیکدوم از پسرات چشم س چیمامان متاسفانه ه-

 و گفت: دیکش وشیدار یموها یرا رو رشی..کف دست پدیخند مادر

 صدات کنم.. اهیدوست دارم چشموِن س ینداره ول یبیع-

 شد.. دهیکوروش کش یلب ها یانحنا

 !؟یمن رو چ-

 گل کرد: طنتشیما ش یپر

 چشمونِ سبز!-

 شده بود! نیماه خانه نش یپر یلب ها یبود که دلبرانه رو ی..اما کوروش محو لبخنددندیخند وشیو دار مادر

 و با آه گفت: دیشکمش کش یسرش رو بلند کرد و صاف نشست..دست رو کدفعهی وشیدار

چشمونِ  یمامان برا یپخت یرو خورد..چ کهیکه چه قدر گرسنمه..روده بزرگه روده کوچ یدون یمامان نم یوا-

 !اهت؟یس

 !یمادر برق زدند..از خوشحال ِچشمان

 ...یریجون بگ ارمیپختم االن برات م ی..قرمه سبزاهمیمادرت دورت بگرده چشمونِ س یاله-

 ندیه امده بود..دوست داشت تا آخر عمر کنار مادرش بنشهمه قربان صدقه رفتن مادرش به وجد رفت نیاز ا وشیدار

 شد! یمگر م یو جم نخورد..ول

 ..دیکوروش را کنار گوشش شن یزد که صدا یتلخ لبخند

 !وش؟یدار ششیپ یومدیچرا ن-

 ماه نبود! یسرش را کج کرد..پر وشیدار

 رفت کمک مامان!-

 و چشم در چشم کوروش شد.. دیگز لب
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 حق بده! ی..لعنتنمشیبب امیونستم بت یدرک کن کوروش..نم-

 زد: هیتک یگچ واریو به د دیعقب کش یپوزخند زد..خودش را کم کوروش

 یایحداقل شبونه ب یتونست یهم سد راهت باشه بازم م ی..هرطور باشه..هر مانعوشیمن رو قانع نکن دار-

 بلند کنه.. تونهینم یچا ینیس کی! ؟یدی..کمر دردش رو نددنشید

 شد.. یکرد..انگار فقط او داشت مواخذه  م اخم وشیدار

زد و  بتیماه غ یچرا بعد گم شدن پر دونمی! تو که اصال نم؟یمدت کجا بود نیبس کن کوروش..اگه من بدم پس تو ا-

 از مادرتو اورد.. یهمه مدت چطور دلت طاقت دور نی..تو ایخبر رفت یب

 رو زل زد: رو به واریگرفت و به د نهیپوزخند زد..دست به س کوروش

رو بدون  نیدارم..اما ا یقانع کننده ا لیخودم دال یرفتنم هم حداقل برا یدونم..برا یرو خوب م نیمن مقصرم..ا-

 یدونم که تو تو یبسته..م یو ک شهیباز م یخونه ک نیدونستم که در ا یخونه بود و م نیمن هر روز حواسم به در ا

 !قهیفقط ده دق..اونم یومدین شتریمدت کال پنج بار ب نیا

 را مشت کرد.. شیرا به هم فشرد..چشم فرو بست و دست ها شیلب ها وشیدار

 !؟یجاسوس گذاشته بود-

 نه!-

 پس چـ..-

به لب نشاند..چه قدر  یمصنوع یلبخند دیچیخانه پ یکه در فضا یخوشِ قورمه سبز یخنده مادرش و بو یصدا با

 ..دید یمادرش را شاداب تر از قبل م

سفره گذاشت..کوروش از جا بلند  یتر و تازه را رو یها یره کوچک را وسط هال پهن کرد و سبِد سبزماه سف یپر

ماه  یشود که پر جیکمک بس یهم خواست برا وشیشد و به آشپزخانه رفت و با قابلمه برنج و خورش برگشت..دار

 خوش فرمش نشاند و گفت: یلب ها یرو یلبخند

 ..میرو اورد زی..همه چدیبلند بش ستین یازین-
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پلو  یکی یکیاز سفره نشستند..مادر بشقاب ها را  یخودش رفت و با دو تا نان برگشت..هرکدام گوشه ا و

را باال  شیها نیفراوان آست یبا حظ وشی..ظرف خورش را هم وسط گذاشت و پارچ دوغ را هم کنار سفره..داردیکش

 مادرش مکث کرد.. یبرد که با صدا یزد و قاشقش را برداشت.. قاشق پر برنج را سمت دهان م

 ..پاشو برو دستات رو بشور..بدو پسرم!اهمیچشموِن س یجان مادر..خوبه خودت دکتر وشیدار-

 .دیکش یافتاد..صورتش در هم رفت و پوف شیها یادکودکی وشیدار

 خورشتا! نیذوق کرده بودم واسه خاطر ا یتو حالم..کل یبابا مامان زد یا-

زانو گذاشت و بلند شد..به  یرا رو شیدست ها وشیکوتاه اکتفا کرد..دار یماه هم به لبخند یو پر دیخند کوروش

 برگشت.. سیخ یآشپزخانه رفت و سپس با دست ها

 شروع کرد به خوردن.. هیبار بدون توجه به بق نینشست و ا عیسر

 

 

زد..انگار  یته بود و حرف ممادرش نشس شیداخل اتاقک کوچک خانه تشک ها را پهن کرد..کوروش هنوز پ وشیدار 

 بوده.. نشانیبه اندازه سالهاست حرف نگفته ب

 کالفه از اتاق خارج شد و دست به کمر زد..خطاب به کوروش تلخ گفت: وشیدار

 ارباب کاختون حاضره.. دیی..بفرمایور دِل مامانم که چ ینشست یکنم خودت رفت یحمال یکاشت نجایاقا منو ا یه-

 وشیکلمه متنفر بود..از جا بلند شد و سمت دار نی..آخ که چه قدر از ادیاخم در هم کش« ارباب»از لفظ کلمه  کوروش

 آرام به کمرش زد و او را سمت مادر هل داد.. یرفت..ضربه ا

 ..ادیم رتیگ یچ نمیبرو حسود بب ایب-

 یشکر م ریکرد و ز ینزد..مادر با عشق به دو پسرش نگاه م یو حرف دیخند وشیکرد و وارد اتاق شد..دار یاخم

 ماه خجالت زده و معذب سمت مادر رفت و گفت: یگفت..پر

 بخوابم؟! دیمن کجا با دیببخش-
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 ماه گفت: یرا صدا زد..خطاب به پر وشیزد و دار یگل از گلش شکفت..لبخند مادر

 !زکمیباهات حرف بزنم عز ی..دوست دارم کلیخواب یخودم م شیدخترکم پ-

 امد.. وشیلب نشاند که داربه  یماه لبخند گرم یپر

 جانم مامان..-

 با درد از جا بلند شد و گفت: مادر

 ..میدخترم بخواب نیتو هال پهن کن تا من و ا اریزحمت پسرم دو تا تشک ب یب-

 یماه دستش را سمت شالش برد تا رو یرفت..پر اطیتکان داد و وارد اتاق شد..مادر به ح یبا لبخند سر وشیدار

سرش  یرو عیو شال را سر دیکش ینیکه کوروش با دو تا تشک وارد هال شد..هسرش درستش کند 

 ..نداختیبه او ن یگذاشت..کوروش نگاه

 «پسر! نیقدر مغرور بود ا چه»

 کجا بندازم تشکا رو؟!-

 کرد؟! یم نیزد..چرا با او چن خیکالم کوروش  یسرد از

 مادر گفت وسط هال..-

 زد.. شیماه صدا یب وسط هال پهن کرد..خواست برود که پرتکان داد و تشک ها را مرت یسر کوروش

 اقا کوروش..-

ماه احساساتش را  یتا بتواند مقابل پر دیماه انداخت..سال ها طول کش یبه پر یاز هر حس یعار ی..نگاهبرگشت

 کند.. یچشمانش مخف یپشت سرد

 بله..-

کند..از  عشیبپرسد و او هم ضا دیترس یسد..مبپر دیترس یکرد.. م یباز شیداشت..با انگشت ها دیکرد..ترد مکث

 که مادر وارد هال شد.. اوردی..دهان باز کرد تا سوال را به زبان بدیترس یپسر م نیکالم ا یسرد
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 کوتاه وارد اتاق شد.. یریبه عقب برگشت و با شب بخ دیماه را د یماه سکوت کرد..کوروش که سکوت پر یپر

ماه هم  ی..پردیاش را محکم کرد و دراز کش یتشک نشست..گره روسر یو روبه چهره نشاند  قیعم یلبخند مادر

اش را از سر برداشت  یآمدند..روسر ینم نجایبه ا گریو کوروش احتماال د وشیتشک نشست..دار یلبخند به لب رو

 آورد.. یبا خود م یراحت اسبماند وگرنه لب نجایدانست قرار است ا یرا مرتب کرد..نم شیو موها

 و آرام گفت.. دیماه کش یپر یچشم ها یزد و دست به رو یبالش گذاشت..مادر لبخند یرخ با مادر سر به رو به رخ

 مونه! یچه قدر چشمونت خوشگله دخترم..مثل ماه م-

 داد.. یدوباره م یبه انسان جان شیایر یب یها فیتعر نیزن با ا نیماه لبخند زد..چه قدر ا یپر

 شما خوشگله! یمثل چشما-

 یم داریب ییصدا نیدارد..با کوچکتر یدانست کوروشش بدخواب ی..آرام..مبادا پسرانش بدخواب شوند..مدیخند رماد

 گذارد.. یهم نم یشود و تا پگاه پلک رو

که جوون و شاداب  ی..گذشت اون دورانگهیشدم د ریسو نداره..پ گهی..هرچند چشمونِ من دزکمیعز ینیریش یلیخ-

 کرد.. یرو جلب م یا نندهیبودم و چشم هر ب

 داد: رونیب نهیاز س فیخف یآه

 وقت نداشتم! چیرو ه یخوشگل نیو کاش هم ا-

 

 مادر چسباند و چشم فرو بست.. یمادرش سرش را به بازو یمهر ها ادیمادر شد و آرام با  کیماه کنجکاو نزد یپر

 نشست.. رشیپ یلب ها یرو یماه انداخت.. لبخند یبه پر یبا لبخند از گوشه چشم نگاه مادر

 !زکم؟یآقا باشه که بخره..نه عز کی دیهمه ناز تو رو با نیا-

مادر خودش در  ادیدوباره مادرش کنارش است.. کردیزن را دوست داشت..حس م نیا بیماه لبخند زد..عج یپر

 یها و با نوازش گذاشتیم شیزانوها یو او هم سر رو نشستیزنده شد..آن هنگام که مادرش سر نماز م ادشی

 ..دیدر دل کش ی..آهگرفتیآرام م شیزلف ها یمادرش رو
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 تنگ شده بود! بیمادرش عج یبرا دلش

وجودش  ریگ بانیکه سالهاست گر ینهفته در اعماق وجودش دارد..غم یمادر غم کردیچرا حس م دانستینم

 هست..

 از خودتونه.. یبزرگ-

 تلخ تر! ی..کمدیخند مادر

 جمله معنادار مادر را بفهمد.. یقرار است تا باق یب ماهیمتوجه شده که پر کردیم حس

 شد.. رهیخ شیروبه رو واریزد و به د شیموها یرو یاش فشرد..بوسه ا نهیرا به س ماهیو سر پر دیبه پهلو چرخ مادر

 ..هرچقدر همگرفتمیلحظه آروم نم کیبودم.. زیو جست و خ یدِه مشغول باز یبوته ها و درخت ها ونِ یهمشه م-

 ..دادمیامون نم "نازگل، نازگل" زدیمادرم صدام م

 ییابتدا ی..اون دورانا رفتن به کالساییقرار بود برم راهنما نکهیخوشحال بودم..خوشحال از ا یلیوقت ها خ اون

خب پدر من اجازه داد..عروسم  یکالسا ول نیبره به ا تونستیبود که م یکالس داشت و کمتر کس یخودش کل

تو شهر بود و واقعا  رستانیبشم..اون زمان دب رستانیکه شدم سخت تالش کردم تا بتونم وارد دب ییراهنمانکرد..وارد 

روز که داشتم از باغ  کیرو داشتم که بابام نزاره من برم..خالصه بگم برات که گذشت و گذشت  نیهراس ا گهید

 خونمون همه جمع شدند.. یجلو دمید گشتمیانگور برگم

 

بودند و قل  شیآت یها دوتا دوتا رو گیغذا و شربت فضا رو پر کرده بود..د یکرکر بلند شده بود..بوهرهر و  یصدا

احمد  یکه گذشت با صدا یهمونجا سرجام موندم..کم قهیچند دق ی..انقدر تعجب کرده بودم که براکردندیقل م

 پسرخالم توجه همه سمتم جمع شد..

 اجازه وارد شده یو که شانس در خونت رو زده و باومد..بدو دخترخاله بد یبه به اصل کار-

و وارد خونه شدم..زن ها مشغول  دمی..اخم در هم چدندیمزش غش غش خند یب یشوخ نیخودش و دوستاش به ا و

 بود! یبزن و برقص و کل انداختن بودن..تا وارد شدم همه به سمتم برگشتن..انگار عروس

 !"نازگل"نبود جز  یخت برگشته کسبود و اون عروس ب یانگار واقعا عروس یول
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 میوارد اتاق شد ی..وقترونیب دیکش تیدستم رو گرفت و من رو از وسط جمع مییمات مونده بودم که زن دا انقدر

 رو برداشت و سرم کرد.. یرنگ دیسف یروسر

 و گفت: دیبه صورت بهت زدم کش یخنده دست با

 انداخته.. هیتو پرواز کرده و سا یها یآرزو یاالدرست ب نی..خوش به حالت..مرغ آمینازگل یخوشبخت ش-

 دمیخراب شده..و اون موقع فهم میزندگ یرو یچه سقف دمیو از اتاق خارج شد..و اون زمان بود که فهم دیخند

 بدجور خونه خراب شدم!

 خانان زاده بود..پسر خانِ در اومدم که ارباب  یحال به عقد کس نیسال سن داشتم..با ا ۱۳ تایبودم..نها بچه

 نام داشت! "دونیفر"سال از من بزرگتر بود و ۲۰بود..

 ینشوندنم..دم آخر یدیاسبِ سف یزدن به صورتم و من رو رو دآبیسرخاب سف یبود که کم یآخر عروس یدما دم

 دهیخم یشرمنده بود..کم یسرخ شده بود و بابا کم هینگاهم برگشت سمت مامان بابام..مامانم که صورتش از زور گر

 بود.. رتریشکسته تر و پ ی..کمدیرسیبه نظر م تر

 نداشتن.. یسرخم شد..حاللشون کردم..گناه یروونه گونه ها یبستم و قطره اشک چشم

 فقر! جز

 

بخونه..بابا نبود  ییهمراهم نبود..مامان نبود که برام الال یکس گهیرهسپارم کردن..د میدیکاخ ارباب که رس یکاینزد

زبونه زدن آتشش  یکه صدا کیکوچ ینفت یبخار کیبود با  کیاتاق تار کیم گرمشون کنه..و برا رهیتا دستام و بگ

 !گرفتیاتاق رو در بر م یفضا

 ! کردم؟یچه م نجایخودم اومدم..ا به

 برسه؟! انیبه پا نجاینازگل قرار بود ا یقصه زندگ آخر

از  نینچنیعروس خاندان بودم و ا نی..اولکز کرده بودم کیو تار یگوشه از اون اتاق کاهگل کی میتی یبچه ها مثل

 بودند.. دهیسنج نقدریرو هم اقتمیبودنم درصد ل تیبه حساب رع دی..شاکردندیم ییرایمن پذ
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در حال باز شدن و رها شدن  میچادر گل گل یرو فمیظر ی..مشتاافتادیهم م یشب بود که پلکام داشت رو یآخرا

 باز شد.. یبد یبود که در اتاق با صدا

 خمار خوابم گرد شد..دوباره دست هام مشت و سفت شدند.. یانداخت..چشمها هیجوان داخل اتاق سا یمرد امتق

 زبون از زبون باز کنم و ناله کنم که صداش بلند شد. خواستم

 !؟ینازگل باش دیبا-

 من.. یهم فقط برا دیتکون دادم..صداش..رفتاراش..لحنش..همه و همه ترسناک بود..شا یترس و لرز سر با

 پناه! یب یدخترک

 شد.. کمیاتاق رو بست و نزد در

 ! برق خاموشه چرا؟!؟یگوشه کز کرد نیچرا ا-

 ..میکردیخونه هامون رو گرم م یآمد با چراغ نفت یم ادمی..برق چه بود؟! تا کردیباز خواستم م داشت

 و دست سمت دکمه هاش برد.. دیکش ینگفتم..کالفه پوف یچیه

 !؟یینجایاکه چرا  یدونیم-

 بچه.. ی..فقط و فقط برادونستمیهام رو به هم فشردم..م لب

 

 متوجه شده بودم.. یرو به خوب نیاون اصال حالش خوب نبود و ا اما

 گفتم.. دیلرز یکه به وضوح م ییصدا با

 !؟یک..کن کاری..چیخوایم..م-

 ..مغرور بود و..دینزد..نخند لبخند

 !سرد
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شدم  رهیگرد شده از ترس بهش خ یبلند کرد..با چشمها نیزم یرو مثل پرکاه از رو فمیلباسم گرفت و تن نح قهی از

 ..دیکه اخم در هم کش

که دلت  دونمیخوب م نمی..ایینجایبه اجبار ا دونمیم یازت ندارم..ول یدل خوش نی..همچیمن بترس یبرا خوادینم-

 یی..تموم شد اون روزایرو خوب تو گوشت فرو کن نیا دی..اما باستیکه دل منم باهات ن نطوری..همستیبا من رضا ن

به بعد زن  نیصد تا الشخور روت بود..از ا هو نگا یدیچرخیدشت و ده م یکه واسه خودت هلک و هلک تو

..به حرف بابامم یدیگوش م کنمیهم من امر م ی..هرچستیعهدت دست خودت ن گهید یچه نخوا ی..چه بخوایارباب

 شد؟! همرفی..شیکنینم یاصال توجه

جرئت نکردم الم تا کام باز کنم..تنها به تکون  یکه حت گفتیم نیسهمگ یو لحن تیحرف ها رو با جد نیا آنچنان

..کمربندش رو باز کرد..اما نیزم یپرتم کرد رو دیکه از چشمم چک یاکتفا کردم و چشم بستم..قطره اشک یدادن سر

 گفت: آخربار  یرادستش سمت شلوارش بره نگاهم کرد و ب نکهیقبل از ا

پسر  کی دنییزا ی..فقط و فقط برایستین شیب یو کلفت تیکن حس ملکه بودن بهت دست نده..رع یسع-

 یتو همون سگ دون یکنیو گورتو گم م رونیب یشیعمارت پرت م نیمحکم از ا یاردنگ کی..بعد از اونم با یینجایا

 ..یکه بود

 مانند شده بود دفاع کنم.. یکه سگ دون یو خونوادم و بهشتاز خودم  تونستمینم یحت یشده بودم ول یعصب

 یایداشتم..تموم رو لیادامه تحص یکه برا ییها یپرداز الی..تموم آرزوهام..تموم خاهامیشب تموم شد..تموم رو اون

 معلم شدن..

 یکس حرفاخارج شدم..شدم خانوِم ارباب..برع میدخترانگ یبایز یایشب تموم شد و من از دن کی یتو زیچ همه

و برعکس رسومات اون  بی..اما عجتیرع کینبود..اونم مثل من بود.. ی..مادرش زن بد ذاتکردمیم یارباب خانوم

 یتا خانوم رنیارباب زن بگ ی..از شهر برادییزاپسر  یتیزن رع نکهیبود که بعد از ا نیموندگار شده بود..رسم بر ا

گرفتن زن سوم نداشت..دم مرگ  یبرا یکرده بود و ارباب هم رغبت فوت شیچند سال پ دونیکنه..اما زن دوم پدرِ فر

 !نهیرو بب دونیفر یپسرا نکهینداشت جز ا ییآرزو چیبود و ه

مرگ گذاشت و نوه  نیارباب آرزو به دل سرش رو به بال یعنی دونینبود..پدر فر یالز باردار یگذشت..خبر یسال چند

هم به  دونیاز نازبانو مادر فر یو مراقبت و پرستار کردمیرا کمک متو کا یلیخ گهید ی..برعکس زنادیهاش رو ند

شده بود ارباب..سنگدل تر از  دونی..فردادینم کفاف گهیبود و عمرش د ماریعهده من بود..اون بنده خدا هم ب

 رحم تر و نامروت تر از گذشته قبلش.. یقبل..ب
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 یول ستی..بد ذات ننهیمهربونه اما ظاهرش ا یلیبونه..خمهر دونیکه نگران نباش..فر گفتیمدام تو گوشم م مادرش

و  دیهام شبونه پر کش ینشد..تمام دلخوش داریب گهیو د دیشب خواب کیکه گذشت نازبانو  یگند اخالقه..مدت

مدت  نیا یتو یلیبشه..خودم بودم و خودم..خ مرحمکه برام  یبرام مونده بود و نه حام ینه مادر و پدر گهیرفت..د

 یخانوم نیهم ینشم برا ریکردم تحق یپا کد بانو..سع کیشده بودم  یسالگ۱۸سن  یتو بایر شده بودم و تقرپخته ت

وقت بود که بهم  یلیاومد به اتاقم..خ دونیبودم فر یاطیشب که مشغول خ کی..کردمیخودم رو حفظ م استیو س

 ..ون شبا یول میدیدیرو م گهینهار نشستن همد زی..در حد همون سر مزدیسر نم

و لب  دیماه رو بوس یریپ یشانیسرخ شده بود..بغض کرد..پ هیانداخت که چشمهاش از فرط گر ماهیبه پر ینگاه مادر

 زد:

که گرچه بد بود باهاشون  ستنین شیب یخاطرات نایبشن..ا یخوشگلت بارون یرو نگفتم که چشما نایا زکمیعز-

 دخترم.. شمیگناهکار م یکه کل ندازمی هیگر پسرام رو به یسوختم و ساختم..اگه قراره امانت

صورت مادر خم  یشد..رو زیخ میتشک ن یو رو دیکش سشیخ یچشمها ریزد..دستش رو ز یماه لبخند تلخ یپر

 و مهربان گفت: دیمادر رو بوس دهیچروک یشانیشد و پ

و  یکس یهمه ب نیا یبراقشنگتون رو بدونم..دلم  یمشتاقم زندگ یلیدل نازک و لوسم مادر..اتفاقا خ کمیمن -

 سوخت! یلینازگل سوخت مادر..خ ییتنها

 تلخ تر! ی..کمدیخند مادر

همه رنج رو  نیا یهمه درد رو متحمل شدم..چجور نیا یچجور گمیوقتا با خودم م ی..خودمم گاهزکمیعز دونمیم-

 هی..دست بقستین ..از نظر من سرنوشت دست خود آدمکنهیو دم نزدم..زمونه ادم رو عوض م دمیو چش دمید

 یبفهم کشهیکه خودت مدت ها طول م ندزن یرو بهم نم زیو همه چ زنندیدست م تیزندگ یآدماست..اونا آنچنان تو

 شد و چه کرد و که کرد! یچ

بود..منتها او از  هیمادر شب یایبا دن شیایگذشته تلخ خودش افتاد..چقدر دن ادیهم فشرد..به  یماه با بغض لب رو یپر

 ه فرار کرده بود و مادِر صبور نه!آن مهلک
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 حواله ساعت کرد.. یاش رو محکم کرد و نگاه یاز جا بلند شد..گره روسر مادر

 ..میها غافل شد هیکه از ساعت و ثان میتو رو خدا..اونقدر گرم صحبت شد نیها..بب هیعجب رسم-

 یشال م ریکه موهاش رو به ز طورنیسرش انداخت..هم یو شالش رو از کنار تشک برداشت و رو دیماه خند یپر

 فرستاد گفت:

..صحبت که چه عرض شهیو گرم هست که آدم خواه ناخواه جذبتون م وایشما اونقدر ش یواال مادرجون صحبت ها-

 به خدا! نیجواهر کهیت کیکنم..خودتون 

 قدم برداشت.. اطیو سمت ح دیخند مادر

 و گفت: ماهیبرگشت سمت پر اطیبه در ح دهینرس

غفلت  ترسمیو م گنیدارن اذون م گهی..االن دکنمیم فیرو بعد برات تعر شیون تو بشم دختر نازم..ان شاهلل بققرب-

 ..ادیکنم و خدا قهرش ب

 تکان داد و لبخند زد! یماه سر یپر

رس به ..با تستادهیکنارش ا یا هیکه حس کرد سا ردیماه از جا بلند شد تا او هم وضو بگ یرفت، پر اطیکه به ح مادر

 دهنش نشست.. یرو یقدرتمند یدست ها دیکه کش ینی..هستادیمقابلش ا یسبز رنگ یعقب برگشت که چشمها

 اون مرد گذاشت که چراغ هال روشن شد.. یدست ها یرو رو فشیگرد شده دو دست ظر یچشمها با

 بود.. ستادهیا واریو منگ گوشه د جیخمار خواب و گ وشیبرق..دار زینگاه برگشت سمت پر هردو

 چه خبره؟! نجایا-

راه  اطینکرد و سمت در ح ماهیبه چهره بهت زده پر یبرداشت..توجه ماهیدهن پر یبا اخم دستش رو از رو کوروش

 افتاد..

 !کنهی..خفتت میداد نزن یدیرو د یکه کس یکیتار یبه بعد تو نیاز ا ریبگ ادی -

رفت  اطیگنگ کوروش رو دنبال کرد..کوروش که به ح یچهره ا .باخورده بود. کهیهمه صراحت کالم  نیماه از ا یپر

 مشکوک به او انداخت و سخت گفت: یشد..نگاه ماهیپر کینزد وشیدار
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 !؟یداریب یاز ک-

 ..وشیبرگشت سمت دار ماهیپر نگاه

 دروغ نبود! اهل

 !دمینخواب-

 ..دادیرا م زیماه گواه همه چ یچشماِن پر یکرد..قرمز باور

 ..دیشلوار گرمکنش برد و اخم در هم کش بیبه ج دست

 !داره؟یب یکوروش از ک-

او  یبازو یرو وشیبگذرد که دست دار وشیبدش آمد..خواست از کنار دار یهمه شکاک نیماه اخم کرد..از ا یپر

 نشست..

 ..یجوابم رو نداد-

 پرخاش کرد.. سمتش

 نداره جوابتون رو بدم..از شک متنفرم! یلیدل-

 ده که نه..پوزخند!..خندیخند وشیدار

 ..ینگفت-

 .دیکوب وشیدار نهیماه برگشت و دو دستش را تخت س یپر

 عقب نرفت.. یقدم

 بدم.. حیبهتون توض نمیبینم یلیگفتم که دل-

را از دست  ماهشیخشم المصحبش پر نیهم نیخشمش نداشت..از سر یرو یکنترل یشد..از بچگ یعصب وشیدار

 داده بود..

 ..کردیم یباز وشیبا اعصاب دار دیاعصابش خرد شده بود..نبا ماهیپر یهمه کله شق نیا از
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 !؟یکردیم کاریخفا چ ی..با داداِش من تویکیتار یوقت شب، تو نی..به من جواب بده..اماهیبس کن پر-

 با داد گفت.. بایاخرش را تقر جمله

 از حرص! ماهیو پر از خشم وشیمادر، نگاه هردو برگشت سمت او..دار "خدا مرگم بده" یصدا با

 !؟یزنیمادر؟! چرا سر مهمون داد م هیچه کار نیا-

 فوت کرد.. رونیو نفسش را پر حرص به ب دیبه صورتش کش یبه خود آمد..دست وشیدار

 داد نزدم مامان..-

 رتیبا غ یکه کس دیآیم دیپد یتنها زمان تیعصبان نیاست..و ا یچقدر عصب وشیکه دار دانستیخوب م مادر

 کند.. یبد باز وشیدار

 را گرفت.. شیآمد و شانه ها ماهیپر سمت

 !زمیعز ای..بمیآروم ش میبخون نمازمیبر ایدخترم..ب میبر ایتو ب-

 نهیزود هم آتش خشم و ک یلیبود و خ یا قهیدق شیها تیبود..عصبان نیشد..هم رهیخ ماهیبا ندامت به پر وشیدار

 را بدجور سوزاند.. ماهیقلب نازک پر قیکستر عمخا نیهم دانستی..اما نمشدیاش خاکستر م

سمت  افتیرا که ن یبه اطراف انداخت..کس ی..نگاهو مادر که وارد آشپزخانه شدند کوروش وارد هال شد ماهیپر

 بود.. زیقدم برداشت..شاهد همه چ وشیدار

 خفا! در

 ! با نفرت؟!ش؟یخودت کن فتهیعاشق و ش یخواستیم ینجوریا-

 گرفت و برگشت سمت کوروش.. ریه کالفه اش را از زنگا وشیدار

 ..دانستیدعوا م نیرا مسبب ا او

 ..دیکوروش شد و او را سمت خود کش قهیبه  دست

 ..یتعصب دارم لعنت ماهیپر یکه تا چه اندازه رو ی.دونی..میکن یمن باز رتیبا غ دیتوِ..تو نبا ریهمش تقص-
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حواله صورتش  یلیاش س یاش پس زد و به احترام بزرگتر قهی یاز رو را وشیشد..دست دار یبار کوروش عصب نیا

 نکرد..

 ی..حافظش رو از دست داد و برای..از دستش دادیرو نابود کرد ماهیو تعصب مزخرفت بود که پر رتیغ نیبا هم -

 یعاشق پر هنکیروانشناسم..قبل از ا کیکه من  یدونیم تمیخوِد لعنت وشیمحو شد..دار تینکبت یاز زندگ شهیهم

محضت غوطه ور نکن..گفتم  یوونگیو د یکدفعه ای شی..جنونِ..اون رو تو آتستیعشق ن نیبهت گفتم ا یماه هم بش

 نگفتم.. ایکارو با اون..گفتم  نیاون دختر از گل پاک تره..گفتم نکن ا

بود اما  کالم کوروش مثل روز روشن یها قتیبه تنش نشست..همه حق یجمله آخر و سخت کوروش، لرز با

 !خواستی..نمردیکه بپذ خواستینم

 ..گرفته بود..دیلرزیم شیانداخت..صدا ریبه ز سر

 !؟یاز کِ -

 و سرد گفت: دیکش شیبه موها یاخم کرد..دست کوروش

 !؟یاز کِ یچ-

 !دونستمیو من نم یعاشقش شد یاز ک-

 

 

 اش کرد. یکوروش عصب پوزخند

که  ایحق به جانب و مغرورت..در ب افهیاز اون ق ای..در بیمن رو بسوزون یخوایو م یزنیچرا راه به راه پوزخند م-

 !گم؟ی..دِ مگه دروغ میبدجور اوقاتم رو تلخ کرد

 شلوارش فرو برد و سمت اتاق گام برداشت.. بیرا داخل ج شیدست ها وشیاعتنا به دار یب کوروش

 رو به قبله پهن کرد.. قفسه کوچک اتاق برداشت و وسط اتاق  یرا از رو یسبز رنگ سجاده

 مکث کرد.. وشیدار یکه با صدا دیبگو ریراست کرد تا تکب قامت
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 شینیبب یخوایماه زِن منه..محرم منِ..ناموسِ منه..هر جور م یبدون پر یکنم ول یناحق خوامیکوروش نم نیبب-

 کنمیم دیکوروش..تاک کنمیم دیتاک یهممون..ول ی..برایمن مهم یباشه برا ینداره..زنِ برادرته..باز هم هرچ یبیع

 ...صدم درصد هم روش فکر و نظر داش کی یکه حق ندار

 ماند.. مهینصفه ن وشیشد، حرف دار دهیکوب وشیهوا به دهان دار یکه ب یمشت با

 ..زدیکه از شدت خشم نفس نفس م ستینگر یدهانش گذاشت و به کوروش یزده دست به رو بهت

 خودش خواست و بد کرد! ی..ولاوردیب شیبه رو استخوی..نمدیبگو خواستینم

 او شد.. خیکوروش نگاهش م ادیفر با

! مرد بودن؟ ناموس؟ ؟یزنیم ی.حرف از چ.یرو در حق برادرت تموم کرد یببند اون دهنت رو پسر..ببند که نامرد-

و  نهینب ینت رو هر احدالناسز سِ یکه گ نهیبه ا رتیغ ی..فکر کردوانهید آخه د رتیاز غ یفهمیم ی! تو چرت؟یغ

که  ستین نیا رتی..غستین نیا رتیبرادر من..غ یکرد اهبه جنال زنت روشن نشه؟!؟ آره؟!؟؟ اشتب یچشم هر نامروت

قطره  کی یکه نزار نهیا رتی..غفتهیبه زنت ب یناموس یب کینکرده چشم  یکه خدا یچادر چاقچر کن یزنت رو ال

زنت دامن  یآه به گلو یغم به دِل زنت روشن بشه..نزار یکه نزار نهیا رتی..غادیب رونیزنت ب یاشک از چشما

 رتی! غ؟یفهمیم نهی..آره گناه ایبزن چارهیدختر ب کیبه صورت  یلیرو با س یا گهینامرد د کیکه گناه  نیا.نه بزنه.

 !؟یروشن شد نهیا

پر کرده  وشیدردناک دار یها دنیکوروش و آه کش نیخشمگ یبود و سکوت..تمام خونه رو نفس زدن ها سکوت

 رهیکه دو برادر درست کرده بودند خ یمهلکه ا نیبودند و به ا ستادهیماه و مادر بهت زده کنار در اتاق ا یبود..پر

 بودند!

بود که کوروش  دهیبود..تاحاال ند دهیگونه کوروش را ند نینداشت که بدهد..تاحاال ا ینداد..جواب یجواب وشیدار

 بود که.. دهیند کند..ندبل شیدست به رو

 گرفته بود! یکوروش را بد به باز رتی..غدیکش یپوف

بلند و از  یسجاده برداشت و داخل مشتش فشرد..با گام ها یخم شد و مهر کربال را از رو نیسمت زم یعصب کوروش

 را محکم بست! اطیح یفرط خشم از اتاق خارج شد و در ورود
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و قطره  دیکش وشیدار یخون ینیقدم برداشت..دست به ب وشیکرد و سمت دارماه را رها  یپر یبا بغض بازو مادر

کف  وشی..دارصورتت فرود آمد مادر. یکه رو یبشکنه دست دیبگو توانستینم یشد..حت شیروانه گونه ها یاشک

ست و ب شانیهردو یدر اتاق را به رو الفهصورت خود برداشت..آهسته و ک یو دستش را از رو دیدست مادر را بوس

 زد.. هیپشت در تک

که بدجور با  دانستی..مدیگنجیبلند کرده باشد..هنوز هم در ذهنش نم شیکه کوروش دست رو شدیباورش نم هنوز

 ..کردیم یکار نیچن دینبا یکرده بود ول یباز رتشیکوروش و غ

 گذاشت و چشم بست.. شیزانوها ینشست..سرش را رو نیزم یدر سر خورد و رو گوشه

 شده بود امروز! یوزر عجب

 

 

 ..کردیفکر م وشیکوروش و دار یبود و به حرف ها ستادهیا واریماه بهت زده گوشه د یپر

 هم تمام معادالتش را برهم زده بود.. نیبود اما هم دهیاز حرف ها را شن یکم قسمت

 گهینامرد د کیکه گناه  نیا .نهزنت دامن بزنه. یآه به گلو یغم به دلِ زنت روشن بشه..نزار یکه نزار نهیا رتیغ"

 "!؟یروشن شد نهیا رتی! غ؟یفهمیم نهی..آره گناه ایبزن چارهیدختر ب کیبه صورت  یلیرو با س یا

 زن داشت؟! نامزد داشت؟!  وشیدار

 بود؟! اوردهیبه زبان ن یزیسر خورد..پس چرا تاحاال چ وارید گوشه

 صورتش گذاشت.. یبه رو دست

 چرا زنش نبود؟! پس

 نهیا رتی! غ؟یفهمیم نهی..آره گناه ایبزن چارهیدختر ب کیبه صورت  یلیرو با س یا گهینامرد د کیکه گناه  نینه ا"

 "!؟یروشن شد

 زده بود..زنش کجا بود..ماجرا چه بود؟! یلیداشت..زنش را زده بود..به زنش س زن
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 کف دو دستش صورتش را پوشاند و چشم فرو بست.. با

 دو برادر انقدر گنگ و نامفهوم بودند..ماجرا از چه قرار بود؟! نی.چرا اشده بود. جیهمه گ نیا چرا

 چه بود؟! وشیگاه دار یگاه و ب یهمه محبت ها نیا لیدل

 چه بود؟! وشیمواخذه کردن اول صبح دار نیا لیدل

 زن نداشت.. مگر

 حرف ها چه بود! نیا

 ماه نشسته بود.. یکنار پر یشکا یشانه اش نشست سر بلند کرد..مادر با چشم ها یکه رو یدست با

 افزوده شود و دم نزد؟! شیبه غم ها خواستیم یگناه تا ک یمادرِ ب نیباز هزارم گرفت..ا یبرا قلبش

 مادر دلسوز و فداکار چه بود؟! نیا گناهِ

مادر  هنی..سرش را به سدیو مادر را محکم به آغوش کش اوردیمادر را نگاه کرد..طاقت ن یپشت پرده اشک چشم ها از

 فشرد و آهسته هق هق کرد..

ماه شدت گرفتند..مادر همانطور که کمر  یپر یکه اشک ها خواندیم یجان سوز ییالال شیو برا ستیگریهم م مادر

 نیدختر آرام و مت نیدختر مهربان بود..چه قدر ا نیبه حال دخترک لبخند زد..چه قدر ا کردیماه را نوازش م یپر

 ..کردیو ناله م ختیریخانه اشک م نیهر سه فرد ا یاماه داشت بر یبود..پر

 ..کردیو بغض م ختیریم اشک

 و... ختیریم اشک

 خود گرفت.. یدست ها نیرا  ب شیو دست ها دی..گونه چروک مادر را بوسکه بند آمد سر بلند کرد اشکش

 گفت: گرفته

 ازدواج کرده بودند؟! وشیاقا دار-

 تلخ لبخند زد مادر
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 ود بهت؟!نگفته ب-

 شیداد و همانطور که موها هیماه را به شانه اش تک یزد..سر پر یتکان داد..مادر لبخند ینف یبه معنا یماه سر یپر

 زمزمه کرد.. کردیرا نوازشش م

 یلیکه دوستش داشت ازدواج کنه..خ یخوشحال بود..بعد از سال ها عاشق شده بود و قرار بود با کس یلیپسرم خ-

ازدواج کنه اما  تیرع کیبا  دیبهش گفته بود که اول با دونی..فردمیگنجیتو پست خودم نمخوشحال بودم و 

 کیفقط  دیبا دونی..به خواست فرکنهیازدواج م یدختر شهر کیو با  دهیبه خواسته پدرش نم یتیاهم وشیدار

نند..نامزد که کردن ک یکه رسما خواستند زن و شوهر بشن عقدشون رو رسم یتا وقت شدیخونده م نشونیب غهیص

 یبود و وقت شهیاما کوروش هم زدیبه سر من م وشی..دارختیعالم به سرم ر یپسرم کوروش رفت خارج..همه غما

 سرم خراب شد.. یا روینبودش رو حس کردم، انگار دن

 و بغضش را قورت داد.. دیکش یآه دیحرفش که رس ینجایا به

و رو کرد..دلبر خواهر کوروش  ریرو ز یافتاد که همه چ یاتفاق وشیدار یدتو دوران نامز لیچرا و به چه دل دونمینم-

و گرفته بود و شدت دعواهاش با نامزدش  یعصب یلیاون مدت خ یتو وشیگرفت..دار یمیبدخ یضیمر وش،یو دار

 شهیهم یو نامزدش برا کنندیجاده تصادف م یکه همه رو ترسونده بود..آخر سر هم تو یشده بود طور ادیز یلیخ

 باور نداره.. وشیدار یمرده ول گفتندی..هرچند همه مشهیمگم

 ..اندازدیو نگاه در نگاهِ مادر م داردیشانه مادر برم یماه بهت زده سرش رو از رو یپر

 !وش؟یطاقت اوردن اقا دار ی..چطوریزیچه داستانِ غم انگ یوا-

 ..دیتلخ خند مادر

بِد  یضینابود شد..هم بخاطر از دست دادن نامزدش و هم به خاطر مر نگو دخترم..نگو طاقت..پسرم از دو جهت-

 .خواهرش

 ماه متفکر گوشه لبش را خاراند.. یپر

 !د؟یدیرو ند وشینامزد اقا دار چیسوال، شما ه کی-

 تکان داد.. ینف یبه معنا یسر مادر
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 دیبود اون دختر رو چون با دهید دونیهمه رو موقع مراسم عقدش شگفت زده کنه..فقط فر خواستیم وشینه دار-

 ...کردیم دشییتا

 بود؟! یاسمش چ-

 مادر.. گذرهیماجرا م نی..سالها از استیخاطرم ن-

 زد.. نهیداد و دست به س هیتک واریماه گرفته به د یپر

 به سر بردند.. وشیرو اقا دار یچه دوران تلخ و سخت-

 آره تکان داد.. یبه معنا یبا غم سر مادر

 نگاه هردو به آن سمت برگشت.. اطیاز شدن درِ حب یصدا با

 ..کردیم ییخودنما یوارد خانه شد..داخل دستش نون سنگگ خوشمزه ا کوروش

..مطمئن بود که کندینم یجهت کار یو ب هودهیکوروش ب دانستیاز کار کوروش ناراحت شده بود اما م نکهیبا ا مادر

 است.. ختهیر یزهر وشیدار

 ردم!نون تازه و گرم او-

 ..دیبلند شد..سمت کوروش رفت و گونه اش را بوس یزد و دستش را به زانو گرفت و به سخت یلبخند مادر

 ..یدیدستت دردنکنه پسر گلم..زحمت کش-

 را گرفت و به سمت آشپزخانه حرکت کرد.. نون

 زده بود.. هیتک واریماه..ماتم زده به د یکوروش برگشت سمت پر نگاه

 ...یچارگیو ب یس نفس تنگنداشت..ح یخوب احساس

 کرده بود.. ینقاِب غرورش مخف نیپشت ا بیعج که

 ..گرفتیرحمانه قلبش را نشان گرفته بودند هنوز هم آتش م یکه ب وشیدار یحرف ها از

 نگاه چپ به او کرده باشد..  یذره ا ماهیو پر وشیدار تیبعد از محرم یحت دیآینم ادشی
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 با کوروش بد کرد.. وشیدار

 حواله صورتش کرده بود و او با جانِ دل نوشجان کرده بود اما از نظر کوروش واقعا حقش بود.. یبود مشت تدرس

 ..کردیم دنیو از پدرش هم د زدیم یبه شرکت سر دیکار داشت..با ادی..امروز زگریرفت د یم دیبا کردیم حس

 شده است.. ریدلگ یهم حساب ریتاخ نیاز ا مطمئنا

 هن کرده سفره صبحانه شد به کمکش برخاست..که مشغول پ مادر

 شده بود امروز! یروز عجب

 

*** 

 

 

 یلیم دونمیکه اصال نم یلیو کوروش به دال وشیمثل سابق نبود.. دار زیچ چیه گهید میاز خونه مادر برگشت یوقت از

 !ردمکیم یخودم زندگ یمزاحم بودم که فقط برا چارهیوسط مِن ب نیندارن و ا گهیهمد دنیبه د

درسم رو ادامه بدم  خوامیبالخره به زبون اوردم که من م یبگم ول وشیکه خواسته ام رو به دار دیهفته طول کش کی

 داشتم از اون بپرسم. یگفت که هر سوال یچون و چرا قبول کرد و حت یو اون هم ب

 درس بخونم. باغ یکرده بودم که تو دایپ یدیشد لیزدم. م رونیرو برداشتم و از اتاق ب کتابام

 .کردیصحبت م یتلفن ینرگس ثابت موند که پشت به من با کس یرفتم نگاهم رو یم نییپله ها که پا از

که دوباره در حال آمار  دیکه فهم شدیم ینبود و به راحت یپشت تلفن باشه کار سخت دیبا یک نکهیزدن ا حدس

 به رز هستش.. وشیدادن دار

 خارج شدم.. الیو تاسف تکان دادم و از یاز رو یسر
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بهم داد و گفت  وشیدار روزیرو د لیموبا نیزنگ خورد. ا بمیداخل ج لیرنِگ باغ که نشستم موبا دیتاب سف یرو

رو به  لینکرد و موبا یتوجه ل،یگرفتن موبا یممانعت کردم برا یکنم و من هم هرچ دایپ اجیممکنه که بهش احت

 اش کرد.شرمنده زحمت ه شیاز پ شیدستم داد و من رو پ

رو داشتم و بعد هم از او شماره مادر رو هم  وشیتنها شماره دار نمیشماره ناشناس قفل شد. داخل مخاطب یرو نگاهم

 بهم داد.. وشیالتماس دار یبعد از کل

 مکث کردم! یلحظه ا یرفت تا صفحه تماس رو لمس کنه که برا شیپ انگشتم

 و چشم فرو بستم.. دمیزدواند..لب گ شهیبه جانم ر یچرا حس بد دونمینم

 جواب دادن و جواب ندادن سردرگم بودم. نیو ب کردمیم کاریچ قایدق دیبا تیموقع نیا یتو دونستمینم

 یناگهان میتصم کی یط نیشدن نداشت. بخاطر هم الیخیکه پشت خط بود قصد ب یکه کس دمیکه گذشت، د یکم

 انگشتم دکمه سبز تماس رو لمس کرد..

 رو کنار گوشم گرفتم و منتظر شدم.. لیلرزون موبا یبه تنم هجوم اورد..با دست ها کبارهیبه  استرس

 آروم! یینفس ها یاومد جز صدا ینم ییصدا

 خود اومدم.. به

 الو؟!-

-... 

 هم سکوت!  باز

و  یجد ییاوردم و خواستم قطع کنم که صدا نییرا پا لیباشد موبا یمزاحم تلفن دیشا نکهیا الیو به خ دمیترس یکم

 ..دیچیپ یگوش یمحکم تو

 !یباش الیدر و یجلو گهید قهیتا دو دق-

 قطع کرد! و

 شدم.. رهیخ لیزده به صفحه موبا رتیح
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 کوروش بود.. یصدا نی...انیا

 کردمیبودم و حس م دهیترس بیعج یچرا ول دونمیتاب بلند شدم. نم یدهنم رو قورت دادم و هول کرده از رو آب

 ..کندیدم در نباشم پوست از سرم م گهید قهیاگه واقعا تا دو دق

 مانتوم فرو بردم. بیرو داخل ج لمیتاب گذاشتم و موبا یرو رو کتابام

 .مودمیرو پ یباغ تا در خروج ریلرزون مس ییپاها با

 هنوز مونده بود.. گهید هیثان ۳۰نگاه کردم.  لیکه از در خارج شدم به ساعت موبا یوقت

متر از  کیبلند که از سمت چپم بلند شد  یبوق یبود اما با صدا یکردم شوخ الی.خ.دمیدرب باغ ند یرو جلو یکس

 .دمیجا پر

مدلش به انتظار من نشسته  نیآخر نیگرد شده به چپ برگشتم که نگاهم به کوروش خورد که سوار ماش یچشمها با

 بود.

 باعث تعجبم شده بود. نیو هم دمیندشدم. نگهبان را  نیماش کیافتاده نزد یسرم مرتب کردم و با سر یرو رو شالم

 ..کردیاش را ترک نم یوقت محل نگهبان چیه او

 گشود.. میدر سمت شاگرد را برا ستادمیکه ا نیماش کینزد

 مدلش شدم. نیآخر نیسوار ماش یکردم و به سخت سیرو با زبون خ نمیریز لب

 

 

 

 !دمیترسیم یلیکه داشت خ یبتیمرد و ه نیفرو بردم. از ا قهیحد ممکن داخل  نینشستم سرم رو تا آخر یوقت

 !؟نییپا یچرا سرتو انداخت-

 دهنم رو سخت قورت دادم..از گوشه چشم نگاهش کردم.. آب
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 !شنومی..مدیدار یفکر کردم کار دیزنگ زد-

 را لمس کرد. ششیداد و با دست راستش ته ر هیگوشه لبش نشست..دست چپش رو به لبه در تک یخند شین

 سرت رو بلند کن! کنمیصحبت م باهات یوقت-

گر او  انیکه نگاهم از رو به رو سمتِ نگاه عص نیبار مقاومت نکردم. آهسته و آرام سرم رو بلند کردم. بدون ا نیا

 بلغزد لب زدم.

 !دییخب حاال بفرما-

م و سمتش . دهان باز کرددمیچیشدم و اخم در هم پ یسکوت کرده عصب دمید یبزنه اما وقت یبودم تا حرف منتظر

 لبم حرفم در نطفه خفه شد.. یرو یگرم یبکنم که با نشستن لب ها یتا اعتراض دمیچرخ

 گرد و قلبم به تپش افتاد.. میچشمها

 فرو رفت.. ینیدر سکوت سهمگ یمتوقف شد و همه چ زمان

 ..زدیم من یچشم بسته بود و بوسه به لب ها یحرکت چیرحمانه، بدون ه یحبس شده بود و او ب نهیدر س نفس

پهن و مردانه اش گرفتم و  یبا خود امدم با تمام قوا از شانه ها یاما وقت شمینم نیریش یوارد شدنم به خلصه ا منکر

 او را با عقب هل دادم..

 !نتوانستم

 !نخواست

 بود! یقو یلعنت

 ..دیکوتاه خودش عقب کش یاز مکث پس

 نبود.. شیلب ها یرو یزهرخند یحت ایلبخند  چیه اثر

 بودم.. رهیسبز رنگش خ یو بهت زده به چشمها هشوک

 کرد.. چه
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 کرد.. نیچن چرا

 !د؟یبوس مرا

 و نشست و اشک در چشمانم حلقه زد، چشم فرو بست.. میکه در گلو بغض

 و نگاهش را سمت جاده برگرداند.. دیکش یپوف

 !نییبرو پا-

پوستم را  یدیم همانند خون تمام سفو آتش خش یدواند..سرخ شهیبه تمام جانم ر یو پست یو کوچک ریتحق حس

 شعله ور کرد..

 که داشتم داد زدم: یتمام خشم و نفرت و قدرت با

 ..فیکث یعوض یپست یلیخ-

 نزد..نگاهم نکرد..باز هم چشم فرو بست! یحرف

مشت  شیحسم به بازو یکم جان و ب یسخت بود..با مشت ها یلیعار خ یمِن ساده و ب یشدن برا ریهمه تحق نیا

 نداشتم.. یکرده بودند توجه سیکه تمام صورتم را خ ییو به اشک ها زدمیم

 گذاشتم.. نیداشبرد ماش یشدم نگاه از او گرفتم و سرم را رو یکه گذشت و خال یکم

 و قلبم را در چنگ گرفته بودم.. زدمیم هق

 ..کردیم درد

 حقارت! دردِ

 بود.. نیخوف ناک ماش یحاکم بر فضا یبد سکوت

 شدن را بچشد.. ریبود تا دردِ سخت تحق یمحکم یلیزدن نبود...حق او س او مشت حق

 او مردِ زخم زبان زدن بود.. یول

 حال بهم زن! یغرور و سخت مردِ 
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در رفت و قبل از  رهیدستم سمت دستگ دمیکشیرو باال م مینیداشبرد برداشتم و همانطور که آب ب یرو از رو سرم

 بلند شد. شیدابکشم ص نییآنکه آن را به سمت پا

 !یستیماه ن ینفرت نداشته باش..تو پر-

 خوردم.. کهی

 ..ستادیا میبرا زمان

 چه شد؟! قایدق

 و سمتش برگشتم.. دیچشمم کش ریزده دستم را ز بهت

 !؟یگفت ی..چیچ-

 سمتم..نگاهش نافذ بود.. برگشت

 !خیبود و  سخت

 ..نه؟!یستین وشیماهِ دار یتو پر-

 

 چه؟! یعنیحرف  نی..انی..استمین وشیماهِ دار یگفت؟! من پر یگشتم..او چه مزده سمتش بر رتیو ح شوکه

 یراه چیه ژنیکردم اکس یمالش دادم..حس م یرا کم مینا وارهیبردم و با انگشت سبابه د میرو سمت گلو دستم

ن را هم درک کدامشا چیحس ناشناخته به تمام تنم هجوم اورده بود که ه یندارد..کل میدر گلو افتنی انیجر یبرا

 شدم.. یمخوفِ جمله کوروش، نم یکدام از واژه ها چیکردم..متوجه ه ینم

 حالت خوبه؟!-

 !د؟یرس ینگاهش قرار دادم..خوب بودم؟! واقعا حالم خوب به نظر م رراسیرا در ت سمیخ یپلک زدم و چشمها

 بهم..بگو-

 رو بگم.. یچ-
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اوردم و  نییگرفت..دستم را پا یمسخره اش حالم را به سخره مغرور  نیفرو بستم..حالم خوب نبود و او هم با ا چشم

 مشت کردم.. میپا یرو

 بود؟! یحرفت چ نی..از انیبهم بگو منظورت از ا-

 خوره.. یبهت نم-

 ام را سمت نگاهش سوق دادم.. یعصب یو چشمها دمیکش یقیشدم.. نفس عم کالفه

 خوره؟!! یبهم نم یچ-

 رد..را لمس ک ششیزد و ته ر یخند شین

 خوره.. یشدن بهت نم یعصب-

دستم را  تیخاطر با عصبان نیکوروش را نداشتم به هم یها یاالف باز نیگرفت..حوصله ا یام م هیداشت گر گرید

 از جا کنده شد.. یبیبد و مه یبا صدا نیماش کدفعهیبردم و قصد رفتن کردم که  نیماش رهیسمت دستگ

توجه به اطرافش، اخم  یبرد گرفتم و با ترس سمت کوروش برگشتم..بگرد شده دستم را محکم به داش یچشمها با

 راند... یرا م نیرا در هم برده بود و با سرعت نور ماش شیها

فرو رفتم و دو  یداد در صندل یبهم دست م یبودم و احساس بد زاریبه شدت از سرعت ب نکهیهم از ترس او و ا من

 زدم.. غیدهانم گذاشتم و از درون ج یدستم را رو

 کردم! یاوردم سنکوپ نم یم شانس

 !رمنتظرهیغ وانهید کینبود.. شیب یا وانهیمرد د نیا

 یرا م نیماش یو او با تمام سرعت در جاده خاک میخارج شد یاز جاده اصل دمیگذشته بود که فهم یادیز مدت

کردم تمام  ی..حس مستیام اصال خوب ن یچقدر گذشته بود اما متوجه شدم حاِل جسمان قایدانم دق یراند..نم

 روده ام قصد باال آمدن دارند.. اتیمحتو

 شدم.. رهینقصش خ یجان سمت کوروش گردن کج کردم..به صورت ب یقرمز و باد کرده، ب یچشمها با

 رحم بود! یمرد ب نیقدر ا چه
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 لحظه! کینگاهش به نگاهم گره خورد..فقط  یلحظه ا یخودش حس کرد برا یام را که رو رهیخ نگاه

را  نیپدال ترمز فشرد و ماش یرا محکم رو شیپا یوسط جاده خاک کدفعهیامان  یکه ب دید یدانم در نگاهم چ ینم

 نداشتم جز حس خالء! یحس چینگه داشت..ه یبه سخت

 شل شد و حالم زار! میو پا دست

 نیقدر وجودِ ا نی.چرا احکم مرگ را دارد. میبرا جانیه دیبرگرداندن سرم را هم نداشتم..چرا نفهم یِنا گرید یحت

 چرا؟! قایبود..دق بیعج میمرد برا نیقدر وجودِ ا نیسوال بود..چرا ا میمرد برا

 خراب بود! یلیگونه ام سرخورد..حالم خ یهوا رو یب یبه اشک نشسته ام را آهسته بستم..قطره اشک یچشمها

دست  ریاس میبازو یمن را گشود و ک در سمت یرفت و ک نییپا نیاز ماش یک دمیگذشت و نفهم یوقفه م یب زمان

 درازم کرد.. یخاک نیزم یرو یک یحت  دمیو نفهم دیکش رونمیب نیمردانه اش شد و از ماش یها

 ام شد! یمرد وارد زندگ نیا یک دمیبدتر از همه آن ها نفهم و

..در دمیآب نوش یکم آب را به دهانم گذاشت..جرعه جرعه و آرام  با کمک او یو بطر دیرا آرام به آغوشش کش سرم

 یکوروش رو رهیمهم نبود جز نگاهِ خ میبرا زیچ چیه دیتاب یرحم به صورتم م یکه سوزان و ب یآن گرما و آفتاب

 !میچشمها

 ام! یمرِد مجهول زندگ نیکردن از ا تی..بالخره به حرف آمدم..بالخره آماده شدم..آماده شکادندیلرز میها لب

 و ناالن گفتم:آب را پس  آهسته پس زدم  یبطر

 چـ...را؟!-

 ..نرم و کمرنگ!دیخند نزد..سخره نکرد..پوزخمد نزد..خند شیبار لبخند زد..ن نیشدند..ا دهیکش شیلب ها یانحنا

 و آرام، گرم و دلبر! محو

 !ستینپرس..حالت خوب ن یزیفعال چ-

 خـ..وبم!-
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 کیگنگ بود..هنوز هم  میبرا زیچ کیو چشم فرو بست..هنوز سرم در آغوشش بود..هنوز هم  دیکش یقیعم نفس

 سوال داشت.. یجا میبرا زیچ

 قلبش نشانه چه بود؟! دیحرارت تن و کوبش شد نیا

 !؟یمطمئن-

 یبه سراب گریزند و چند قدم کوتاه د یلنگ م انیایکه در ب یمنتظر! درست مثل تشنه ا اریبودم..خسته و بس خسته

 اش شده بود! یزندگ ریکه اس دیرس یم

 مطمئنم!-

 !م؟ینیبش نیتو ماش-

کوروش سرم را به آغوش گرفته و حرف  یجا یگریکردم کس د یآرام و نرم حرف زدن از کوروش نبود..حس م نیا

 قبل نبود.. قهیچمد دق یخبر از اون کوروش عصب گریزند..د یم

 دوست داشتم! شتریکوروش را ب نیمن ا اما

 خوبه! نجاینه..هم-

 آشنا بودند.. میچشمها برا نیر، سبِز چشمانش را درخشنده تر کرده بود..چه قدر احواله آسمان کرد..پرتو نو ینگاه

 بگو کوروش!-

که  یی..از حرف هادمیترس یباشه تکان داد..اب دهانم را قورت دادم..م یبه معنا یرا به هم فشرد و سر شیها لب

 !دمیترس یداشتم و م میقرار است بشنوم به شدت ب

 ینم یخوب دینو شیدست ها ی..گرمادیگذاشت..قلبم لرز میموها یانتظار رو یحساب و ب یرا باال اورد و ب دستش

 نداشتم! یحال خوب یبود ول ینداشتم..حس خوب یداد..قلبم امان نداشت..حس خوب

 ..نکن!یلعنت

 ..یستین وشیماه دار ی..پریستیماه ن یتو پر-

 :دیکش ینفس
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 یبراش م وشیکه دار یستین یماه یبود..تو پر وشیاشق داردل نه و صد دل ع کیکه  یستین یماه یتو اون پر-

که داداشت به  یستین یماه یزاشتند.. تو پر یم ابونیسر به ب گهیهمد یکه از غمِ دور یستین یماه یمرد..تو پر

و ..تیستین وشیماهِ دار ینابود کرد..تو پر رشیکه پوالد مثل سگ خواهرم رو ز یستین ییماه یدلبر حمله کرد..تو پر

 !یستیماه..ن یپر یستین وشیماهِ دار یپر

مقابلش  نیزم یاوردم..سرم را از آغوشش جدا کردم..متعجب و گنگ، رو ینام و نشانش نم یب یاز حرف ها سر

 شد و سخت لب زدم: دهیآرام به هم کش مینگاهش کردم..اخم ها رهیو خ مینشستم..مستق

 !یگیم یچ فهممیدرست حرف بزن کوروش..نم-

او  یزد که جا یکوباند..عربده ا نیماش کیبه الست یرفت. لگد محکم نیبلند شد و سمت ماش نیزم یرو از یعصب

به  یسمتم برگشتم و با آن چشمها تیفرو برد و با عصبان شیموها یمن حنجره ام درد گرفت..دو دستش را محکم ال

 :دیخون نشسته اش غر

به  یزنی..چرا خودتو میلعنت یستیکس ن چیه ماهی! تو پریستین شویماهِ دار یتو پر گمی! م؟یفهمینم وی! چ؟یفهینم-

چرا  ؟ینیبیرو نم وشی..چرا دارینیب یرو ساده م زی..چرا انقدر همه چیچرا انقدر مظلوم ؟یاون راه..چرا انقدر ساده ا

انقدر به  یرکنه..کدوم دکت یداره بهت حبت م یمثل چ ینیبینم ا..پرینیبیمتفاوتش رو نسبت به خودت نم یرفتارها

 نای..هاان؟ اضشهیو نگران پلک نزدن مر رهیگیغم به بغل م یو شب تا صب کنار رختخوابش زانو دهیبها م ضشیمر

 یچیکه هنوز که هنوزم توجه ه دنتیهمه ساده د نی! بازم بگم از ا؟یبازم برات بگم..بازم بگم لعت ای هیکم لیدل

 مـــاه، بگـــو! یبهم بگو پر اد؟یم ادتی یزیشتت چ! آره؟ اصال تو از گذ؟یوشی..تو عاشق داریستین

 

** 

 

لرزان زمزمه  ییماه حلقه زد..بغض کرده با صدا یپر یاشک در چشمها نشیکر کننده و رفتار خشمگ ادیفر نیا از

 کرد..

 ..یگیدروغ م-

 ..دیازچشمش چک یبارهق زد..قطره اشک نیا
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 ..یگیدروغ م یدار-

گرفت و  نیرا به زم فشی..کف دست ظرختندیر یداغش م یگونه ها یدانه رو دانه به شیهق زد..اشک ها شتریب

 سست  بلند شد..

 کوروش.. یگیدروغ م یدار-

 یم جیرا احاطه کرده بود..حالش خوب نبود..سرش گ شیگلو یآمد..سالخ بد ینم رونیب شیصدا از گلو گرید

 اش گرفت و چشم فرو بست.. قهیرفت..دستش را به شق

کرد  یم الیگران تمام شده بود..چه قدر خ شیکوروش برا یدور سرش در گردش است.حرف ها ایکرد دن یم حس

 بود..چه قدر بدبخت بودم و چه ساده اعتماد کرده بود! چارهیساده بود..چه قدر ب

مرد با  نی..باز هم نجاتش داد..ادیگرفت..باز هم به دادش رس شیرفت که کوروش نگران از بازو یاهیس شیجشمها

 رفت.. یشانه به شانه اش راه م یناج کیبه دنبالش بود..مثل  هیسا کیبود..مثل  شهیهم شیها یرحم یود تمام بوج

 آمد.. یوقت به چشم نم چیکه ه یینجات داد..منجالب ها گریمنجالب د کیرا باز هم از  او

ماه را  یش اشتباه گرفته بود..او پرماه یاورا با پر وشینبود..دار وشیماهِ دار یخورده بود!پر بیماه چه ساده فر یپر

 با دلبرش اشتباه گرفته بود..

 گناه.. کیکرد..آن هم تنها به  یم یکرد..او داشت با دلِ پاک و ساده اش باز یم یماه باز یداشت با دِل پر او

 ماهش هست.. یکرد که او همان پر یگمان م چون

 هرگز نبود!  یول

 

*** 

 

را در دل و  یکند که چه انقالب بزرگ یشود.خوب درک م نیکند تا سوار ماش یش مو کمک ردیگ یم فشینح یبازو از

 موضوع ناخشنود و ناراحت نبود! نیهم از ا ادیماه راه انداخته است. هرچند ز یجان پر
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چکد.  یماه به شدت م یپر یاندازد. عرق از سر و رو یماه م یبه پر یشود. نگاه یزند و سوار م یرا دور م نیماش

 :دیگو یکند. زمخت م یرا دور فرمان حلقه م شیو مشت ها ندینش یصاف م یصندل یرو

 !؟یبهتر-

اورد. آرام  یرا به حرکت در م نیکشد و ماش یم یقیشود. نفس عم یم الشیخیشنود. ب یماه نم یاز جانب پر ییصدا

را در ذهنش بسنجد.  زیچ با خودش خلوت کند و همه یماه کم یبود تا پر نیسکوت ا نیراند.تنها قصدش از ا یم

ماه  یپر ییآخر و نها میچرا انقدر تصم دانست ی. اما خودش نمردیبگ میفکر کند و آزادانه تصم یخواست کم یم

 مهم شده است.  شیبرا

را با  نیماش یبعد سکوت حاکم بر فضا یبخشد. و کم یجان م نشیبه سرعت ماش یشود کم یکه م یجاده اصل وارد

 بود! ید.. خلوت کافده یپرسشش خاتمه م

 ماه قرار داده بود. یپر اریرا در اخت یمهم نبود زمان کم شیرسد و اصال برا یفرا م یریگ میتصم نوبت

 شنوم! یخب م-

 .. سکوت بود و سکوت!دینشن ییهم صدا باز

ازد. در  اند یماه م یکوتاه به پر یکند و نظر یکند. گردنش را کج م یسکوت تعجب م نیگذرد از ا یکه م یقیدقا

 شود. خواب بود! یماه مواجه م یبسته پر یبا چشمها یکمال ناباور

شود.  یدگرگون م بیو هم حالش عج ردیگ یکند. هم خنده اش م یرا کنار جاده متوقف م نیزند و ماش یم راهنما

 یم مصورتش خ یشود و رو یکج م یصندل یاست. رو ریو نفس گ بایز یلیخ شیحالت برا نیماه در ا یپر دنید

 لختش را نوازش کند. یکند تا تره از موها یشود. دلش تمنا م

 !یکم فقط

 یزند و از صندل یم یاست. لبخند قیعم یلیخ شیدهد که خوا یماه نشان م یآرام و دلنواز پر ینفس ها یصدا

 یکه پر یطور ،یدهد به آرام یتکانش م یدارد و پس از آن که کم یرنگش را بر م یکاپشن چرم مشک نیعقب ماش

 اندازد.  یاو م ینشودکاپشن را رو داریماه ب

 یم نیشود. دستش را سمت ظبط ماش یبهتر م یکند.حالش کم یو کولر را خاموش م ندینش یصاف م یصندل یرو

 زند. یرا برهم م نیسکوتِ آرام بخش ماش یلیگوش نواز شادمهر عق یبعد صدا یا هیبرد و ثان
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 دست منه تو دستاتو 

 اتویدنمنه همه  سهم

 با تو مونمیم یمن جونه

 اتویرو یتو خوابم هرشب

 به خود من حرفاتو بگو

 جاتو رنیگینم یدونیم

 با تو عشقم فقط

 اروم شم تونمیم

 مثل هرشب بازم

 تو اغوشم،  ایب

 به جز تو یهر ک رو

 بندمیم چشامو

 !ندمیتو ا نمیبیرو م تو

 

 ماه! یآرام و معصوم پر گردد سمت چهره یرسد، مگاهش برم یآهنگ که م ینجایا به

 کند: یلب زمزمه م ریکند و ز یرا دور فرمون مشت م شیقفل شده دست ها یزند و با فک یم یتلخ لبخند

 «!ندمیتو آ نمیب یتو رو م»-

 

*** 
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بود و به حال خراب  ریبودن آسمان را دوست نداشت.دلگ یابر نیشود. ا یم رهیمقابلش خ یهدف به آسمان ابر یب

 یریدلگ نیفشارد. دوست داشت ا یگذارد و ته خودکار را به لبش م یلپش م ریزد. دست ز یتر دامن ماش بد یفعل

ها را بشورد و با  یبد نیتمام ا کبارهیبودنش به  درشتو  زیو باران ببارد. دوست داشت باران با همه ان ر ابدی انیپا

باران مانند همه  ریشعر بخواند. دوست داشت ز خودش یباران عاشقانه قدم بزند و برا ریخود ببرد. دوست داشت ز

 کتاب ها عاشق شود!

 !ابیو نا یافتنیکه در افسانه ها خوانده بود. کم، دست ن ییآن عشق ها از

 یبه روسر یشود. دست یبلند م زشیکند و از پشت م یرها م زیم ی. خودکار را رودیآ یدر اتاق به خودش م یصدا با

 شود. یدر اتاق باز م دیگو یکه م یدییکشد و با بفرما یاش م

 اندازد. یم ریکشد و سرش را به ز یرا در هم م شیاخم ها وشیدار دنید با

 سالم!-

 دهد. یخش دار پاسخ م ییصدا با

 سالم..-

. دستش را ستدیا یو درست مقابلش م دیآ یجلو م ی. چند قدمدیآ یماه اصال خوشش نم یحالت پر نیاز ا وشیدار

کشد.  یدهد و سرش را عقب م یواکنش نشان م عیماه سر یاما پر ردیماه را بگ یپر فیانه ظرکند تا چ یبلند م

 ماند.  یهوا م یدستش رو ریمتح وشیدار

 یراحت شود اما م وشیو از شر دار ابدیب یکند تا بهانه ا یدست و آن دست م نیافتد و ا یماه به من من م یپر

 محض بود! یدانست نامرد

حاضر  یماه دوست نداشت و حت یکه اصال پر یکه پناهش داده بود اما با منظور یبود در حق کس یدانست نامرد یم

 بماند. یزندگ نیخانه و ا نیهم در ا ینبود لحظه ا

 شده؟ یزیچ-

 کشد. یبه لپش م یو کالفه دست ستدیا ی. صاف مدیآ یماه به خود م یپر
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 نشده من خوبم! یزینه چ-

 شود. یم نهیکشد و دست به س یه جلو مگردن ب یموشکافانه کم وشیدار

 شده! یگفتم چ ،یخوب دمینپرس-

زند.التماس تنها  یموج م شیشود.التماس در چشمها یم رهیخ وشیسبز رنگ دار یرمق به چشمها یماه ب یپر

 گذاشتنش!

 !نیخستم که اونم بخاطر حجم درساست.. هم ینشده، فقط کم یزیباور کن چ-

نشد. متوجه شده  چشیپاپ گرینبود اما د نیهم زیدانست همه چ یکند. م یراست مکشد و گردن  یعقب م وشیدار

 تیکند تا در موقع یاش را خاموش م یخودش کرده..کنجکاو ریماه را درگ یپر تیتمام ذهن قیعم یزیبود که چ

 رود. یعقب م یچند قدم نیبه زم رهیفشارد و خ یبرجسته اش را به هم م یشود.لب ها ایحالش را جو یبهتر

 ...زارمیباشه، پس من تنهات م-

 :دیگو یو در همان حالت دلخور م ردیگ یرا به در م دستش

 !ریشبت بخ ،ینره شامت رو بخور ادتی-

بندد و  یرا م شیکشد و چشمها یم یماه آسوده خاطر نفس یرود پر یکه م نیشود. هم یاز اتاق خارج م هیبا طمان و

مناسب تر که هم حال  یتیچه کار کند. قصد داشت در موقع دیدانست با ینم قای. دقردیگ یدستش را به سرش م

و  دیبگو وشیرا به دار قتیباشد همه حق دهیرا سنج زیهمه چ یو هم حساب وشیخودش خوب باشد و هم حال دار

 ینیرا بفهمد تضم قتیحق وشیدانست اگر دار ی. مردیبگ نجایماندنش در ا یبرا یاساس یمیازش بخواهد ته تصم

کند که هرگز نبوده است.  یرا باز یتوانست تا آخر عمر نقش آدم یباز هم نم یماه نخواهد بود ول یماندن پر یراب

در آغوش  ریدلگ یشده بود اما هنوز هم ابرها کیتار کیشود. آسمان تار یم ریتحر زیم کیکشد و نزد یم یپوف

 یدسته صندل یکند و رو یاش را از سرش م یبندد و روسر یشود و کتابش را م یکردند.خم م یم یآسمان دلبر

او بود را با جان  اریدر اخت یکه مدت یتخت و اتاق نیکشد. ا یم شیرو یو دست ندینش یتخت م یکند. رو یپرتش م

را  یزیسرنوشت چ یسخت بود ول شیخانه برود برا نیکه قرار است از ا نیفکر کردن به ا یو دل دوست داشت.حت

 ست.خوا ینم نیجز ا شیبرا
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دهد و دوباره  یلپش قرار م ریگذارد و دستش را ز یبالش م یخزد. سرش را رو یم رشیزند و آرام ز یرا کنار م پتو

و  ینگرد که از فرط خستگ یلجوج و گستاخ آسمان م یشود. آن قدر به ابرها یم رهیرحم خ یو ب یبه آسمان ابر

 شود! یرحم رها م یب یایند نیاز ا کبارهیبه  ادیز یاز درس خواندن ها یسوزش ناش

 

*** 

 

در هم  شیکوروش سگرمه ها دنیشود. با د یخارج م الیاز و وشیمتفکر در حال قدم زدن در باغ بود که دار کوروش

 بود. ی. هنوز هم از دست برادرش عصبرودیم

افتد که وسط  یم به راه نشیبلند و بدون توجه به کوروش سمت ماش یدوباره او، با گام ها دنیمکث از د یاز کم پس

 شود یکوروش متوقف م یراه با صدا

 ..یکردیم یزیچ یسالم کیقبل تر ها -

 آمده است. نجایبه ا یکه به قصد خاص زدی. حدس مندینش یم وشیدار یلب ها یرو یپوزخند

د و بر یشلوارش فرو م بی. دست راستش را در جردیگ یچرخد و مقابل کوروش قرار م یپاشنه پا م یتامل رو بدون

 :دیگو یشود م یم رهیبرادرش خ یبه سبِز چشمها میهمانطور که مستق

 تونمیم یجزء قبل تر ها حساب کنم. و حت تونمیرو هم م شیپ هیثان کی نیهم یقبل تر ها قبل تر ها بود، من حت -

 باشم.. یا گهیآدمِ متفاوِت د کی هیهزارم همون ثان یتو

 کیدارد و آرام  یسمتش برم یقدم وشیدار یتوجه به اخم ها یما او ب. ادیآ یکوروش به مزاقش خوش نم شخندین

 گذارد.. یپهن و محکم برادرش م یشانه ها یدستش را به رو

 ..یعذرخواه یاومده بودم برا-

 فشارد! یشانه برادرش را محکم و مردانه م و

ورش سخت بود که کوروش پا با یبرا یذات کوروش مهربان است اما کم دانستیزند. م یدر دل لبخند م وشیدار

 !یعذرخواه یگذاشته باشد برا شیپ



 ویرانگر ماه

124 
 

 هم برادر مغرور و خودخواهش! آن

 رود! یو مرور خاطرات گذشته طفره م یادآوری از

 بابتِ؟!-

 خواند.. یدستش را م کوروش

 ..یلیهمون س-

 زند. یلبخند م و

 شود. یم نهیکند و دست به س یم کیرا بار شیچشمها وشیدار

 شم؟ببخ تونمیم-

 ؟ینبخش یتونیم-

 بوده! نیخورد. تا بوده هم کهیصراحت کالم  نیا از

 ؟یچرا خودت رو خسته کرد ستیخب اگه برات مهم ن -

 داشتم.. لیدل-

 شود. یم کنجکاو

 ل؟یو اون دل-

 :دیگو یم یجد کوروش

 ماه باشه.. یپر تونهیم-

 :دیگو یکبود م یکند و با صورت یکند. مشتش را گره م یرا مخف دشیشد تِیتواند عصبان یبار نم نیا

 ؟یلعنت یاریمگه قرار نبود اسم اون و رو زبونت ن -

 کند. یبار کوروش داغ م نیا
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 کاریچ ایکنم  کاریبخوام چ که من ستیمربوط ن چیهمون شبم بهت گفتم به تو ه وش،یواسه من داستان نخون دار -

 هوا برت داره.. ای یبش یرتیروش غ یکه بخوا ستیماه هم زِن تو ن ینکنم. پر

سرِد کوروش مشتش  یتلخ و گزند ها یاز حرف ها نیخشمگ زند،یهمانطور که از شدت خشم نفس نفس م وشیدار

 زند: یم ادیکوباند و فر یرا با تمام قدرت به تنه درخت کنارش م

 ..ید خفه شو لعنت-

 وشی. اما دارزدیلحظه هاش را در هم برآرامش آن  توانستینم ایدن نیدر ا زیچ چیشود. انگار ه یآرام م کوروش

به خون  یو با چشمها کشدیتند م یدو سر نفس ها یاژدها کیو گرسنه از نبوِد شکار، مانند  یببر زخم کیمانند 

 شود. یم رهینشسته اش به کوروش خ

 کشد. یاو را به آغوش م کبارهیدارد و به  یبرم وشیسمت دار یقدم کوروش

 شود! یجا سکوت م همه

 .باردینم گریهم د نیو زم خواندینم گرید مانآس

 دهد. یاراده از دست م یهرگونه تکلم یماند و زبانش برا یهوا خشک م یدستانش رو ریاما متح وشیدار

 یکند و آرام کنار م یم قیخالص برادرانه اش را به وجود برادرش تزر یرویگذرد، کوروش با تمام توان ن یکه م یکم

 کشد.

 شود. یم رهیکوروش خ یکند و به چشمها ی. سکوت مدیگو یمن چیه وشیدار

 ..ینیدر آن ها بب یتوانستیرا نم زیچ چیدرشان مشهود نبود. ه یزیناخوانا بودند. چ شیچشمها

شده و کم کم در حال شعله ور  داریاش ب یکه بعد از سال ها تازه از خواب زمستان یرا مگر آتش تنِد عشق زیچ چیه

 شدن است!

 هزار بار با خود گفتند: یآمد که روز یروز نکهیآرام بود تا ا زیچ همه

 آمد! یکاش نم-

 دارد. یبه عقب برم یکند و قدم یرا رها م وشیدار یشانه ها کوروش
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 شده بود سوال و هزاران پاسخ نامعلوم! شیبرا زیماند. همه چ یهمانطور مات و مبهوت کارِ کوروش م وشیدار اما

 کند. یآرام م یمکث وشیدار یکند که با صدا یو قصد رفتن م چرخدیپاشنه پا م یرو وشیاربدون توجه به د کوروش

که جواب تک  یهست یتو تنها کس زنمیهنوز حرفات برام گنگه، هزار تا سوال دارم، هزارتا سوال که حدس م-

 نیکامال به جواب ا دونمیمو خوب هم یسوالِ من رو بد نیفعال جواب مهم تر خوامیفقط ازت م ،یدونیتکشون رو م

و  یاون دختر، با تمام مشخصات ظاهر یگیم که هیبده که منظورت چ حیمن درست توض یبرا ،یسوالم واقف و آگاه

اگه اسمشون هم متفاوت بود حرفت رو  ی!؟ حتستیماه من ن یماهِ من، پر یمشابه با پر یو روان یو اخالق یباطن

 ماهِیپر یاون اتاق نشسته پر یکه تو یقانع شم که اون دختر تونمیره نمجو چیکوروش ه یول کردمیبدجور قبول م

 من نباشه. یو عشق واقع یمن نباشه، زندگ مِمن نباشه، محر

 کیو درست بود. اما فقط  یمنطق شیشود. تمام حرف ها یم رهیو گرفته به کوروش خ ردیگ یم ینفس تلخ وشیدار

 .ندینب یهشدار رو الک نیو ا یمراقب باش دیهشدار دهد که بتدر قلب کوروش  توانستیاحساس خالص ناب م

تا قانعم کنه. بهم بگو داداش، بگو که  خوامیم یکوروش، من ازت حرف حساب و منطق یجواب حرفام رو نداد -

 حرفام دروغه اما..

 کشد. یانتظار حرفش را م کوروش

 و مدرک معتبر و قانع کننده.. لیاما با دل -

 شود. یوارد م یو حرص در اوردن یالیخیرود. باز هم کوروش از در ب یاعصابش م یوکوروش ر پوزخند

 شود. یرخ به رخ م وشیبرد و با دار یشلوارش فرو م بیدستش را داخل ج کی کوروش

 کشد. یم وشیدار دهیفک کش یرقصاند و رو یآزادش را در هوا م دست

 نیکوروش قصدش از ا ندیشود تا بب یترساند. منتظر م یرا م وشیبندد که دار ینقش م شیلب ها یرو یکج لبخند

 فشارد. یرا با دستانش م وشیکه ناگهان کوروش با تمام قدرت فک دار ستیها چ یباز رکیز

 .اوردیآخ به زبان نم وشیدار اما

 شود. یم یچهره اش کبود و عصب یول
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فکر نکن  ،یدیانجام م بیغر بیعج یو مدام کارا یحرف بزن ینیشیادم نم نیچرا ع ؟یچته کوروش باز رم کرد-

دست رو برادر  یبه سرت نزنه که تونست یفکر نیزشتت رو فراموش کردم ها، نه برادر من نه هرگز چن یلیاون س

 بهت نگـ.. یچینگه. به حرمت مامان ه یچیو اونم ه یبزرگترن دراز کن

به  بیعج یافتد و با خشم یفس مشود. به نفس ن یدر نطفه خفه م وشیزند حرف دار یکه کوروش م یداد با

 شود. یم رهیخ وشیدار

 شود. یترسناک م شیمرد برا نیا یها ادیفر بیعج

ماه به من اتهام  یمامان و پر یاونجا جلو ینگفتم. تو اگه حرمت نگه دار بود یچیو ه یزر زر کرد یهرچ گهیبسه د -

مثال  ؟یمیو ش کیزیبا درس ف یدرس اخالق بد ی.خوایتو اخه..م یزنیم یتا دعوا شروع نشه..حرف از چ یزدینم

و چهارتا  یتو فقط درس خوند نجاسیمشکل ا گهید ن ن د شه؟یم میدرس خوندم و حال یلیمن خ یبگ یخوایم

 یرانیا کی یلیبرادرانه نبود. اون س یلیهوا برت داشته. نه داداشم اون س  ،یاپولو هوا کرد یفکز کرد ینسخه نوشت

. زنت بود که بود به تر از خودش بلند نکنه فیضع ایکه دست رو زن جماعت  یرو صورت کس تنشسیم دیبود که با

. محرم ستیماه تو ن یاون اتاق المصب خونت نشسته پر یکه تو یماه یپر نیرو بدون ا نیشد.اما ا تدرک که بدبخ

 نفهم. ینامحرم. پس انقدر دور و برش نپلک و بهش دست نزن تو ستیو عشق تو هم ن یزندگ ستگیتو ن

 شیو اشک در چشمها شیو همانطور که بغض در گلو ردیگ یکوروش را م قهی یعصب وشیزند دار یکه م یداد با

 زند: یکند حنجره اش آتش گرفته، داد م یکه حس م یزند، طور یحلقه م

 !؟یبتوچه آخه لعنت یقبول..ول میریگ نایهمه ا-

 

*** 

 میاهلل الرحمن الرح بسم

 

 ماه یپر

 پوریعل زهرا
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و  دیکش شیبه خرمن موها یامد. دست ریبه تنش داد و از تخت به ز یبهش فشار اورده بود. کش و غوص یخستگ

را آرام  شیکرد و چشمها یدر گذاشت. مکث رهیدستگ یدر اتاق شد و دستش را رو کیاش را به سر کرد. نزد یروسر

 هم گذاشت.  یرو

سوء تفاهم  نیبزند. قصد داشت تمام ا وشیرا به دار شیته جان کندن حرف هاهف کیداشت که برود و بعد از  میتصم

از خودش تصورکند.  ریغ یاو را کس وشیببرد. دوست داشت خودش باشد. دوست نداشت دار نیامشب از ب نیرا هم

 ماهش! یپر ؟یآن هم چه کس

ه پوست صورتش را نوازش داد. سالن ب یهوا یفشرد.خنک نییرا به سمت پا رهیفرستاد و دستگ یلب صلوات ریز

به لب نشاند و از اتاق خارج شد و در را پشت سرش بست. دوباره دستش را باال برد و از درست بودن  یلبخند تلخ

 یکرد. حت یشد و لمسش م یم کشیزدن وشیرفت که دار یافکارش به آن هنگام اریاخت یشد. ب نیشالش مطم

 نبود! اجیاحت یکه درمان یزمان

 شیب یدکتر شیبرا وشیکرد دار یرفتارها و حرکات نشده بود. چه ساده بود که فکر م نیبود که متوجه اساده  چه

 ! ستین

 دنیاز پشت سر بلند شد. متعجب به عقب برگشت. با د یکس یسمت پله ها برداشت که با صدا یو قدم دیکش یپوف

از خجالت رنگ  شیکرد گونه ها یاهش منگ یشلوارش فرو برده بود با ژست خاص بیکوروش که دستانش را در ج

انداخت و آرام  ریگرفت. سر به ز یگر م اریاخت یو ب دیکش یکوروش خجالت م دنیگرفتند. هنوز هم از آن روز از د

 بود. یخواستن یلیخ شیماه برا یپر فینرم و لط یزد.صدا یتکان داد. لبخند محو یکرد. کوروش سر یسالم

 !؟یرفت یکجا م یداشت-

 لباسش در هم قفل کرد و آرام گفت: یرا جلو شیه معذب دست هاما یپر

 !نییرفتم پا یم-

 شد. دهیکش یکوروش به لبخند کج یلب ها یانحنا
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 !؟یک شیپ یریم یبود که دار نیمنظور من ا ن،ییپا یریم یدار دونمیاون رو که م-

آگاه است و خودش را به آن  یهمه چ به رکیدانست که کوروش ز یرا باال انداخت. خوب م شیابرو یتا کیماه  یپر

و متعجب  دیرا برچ شیعادت لب ها یچپ بزند. از رو یگرفت او هم خودش را به کوچه عل میراه زده است. تصم

 گفت:

 ! من؟ نه!!؟یک شیپ رمیدارم م-

 لبخند زد. کوروش

 !اریبن بسته به خودت فشار ن-

 زد. یماه خودش را به خنگ یپر

 کجا بن بسته؟!-

 جذاب و لذت بخش بود. شیماه برا یحرکات کودکانه پر نیر کوروش سکوت کرد. تمام ابا نیا

 !یخودتو توش راه بد یه یدار یکه سع ییهمون جا-

 گرفت. طنتیماه رنگ ش یپر یچشمها

 نرگس! شیپ نییپا رمیخوام برم دارم م ینم یینه بابا من جا-

 با هم خوب شده؟! ونتونیتاحاال م یاز ک-

 ماه گرد شد. یپر یچشمها

 !ن؟یدونیشما از کجا م-

 کرد. زیرا ر شیزد و چشمها یپوزخند کوروش

 درصد فکر کن من ندونم! کی-

 گفت: دهیبرچ یتکان داد و با لبان یماه سر یپر

 !نیگیراس م نمیاره ا-
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 یبپوست لبش شده بود که کوروش آرام و  دنیماه هم معذب در حال جو یحاکم شد و پر نشانیب یسکوت کدفعهی

 گفت: اریاخت

 نکن!-

 شد و آهسته گفت: رهیکوروش خ یماه متعجب به برق چشمها یپر

 رو؟! یچ-

 کیماه گذاشت و با  یماه شد و دستانش را دو طرف صورت پر یپر کیقدم بلند نزد کینداد. با  یفرصت کوروش

 !دی دل او را بوسماه فشرد و از جانِ  یکوچک پر یلب ها یرا محکم رو شیرا بست و لب ها شیحرکت چشمها

که دست و  دیبوس یاو را م یماه حبس شد و قلبش به تپش افتاد. کوروش آن چنان خواستن یپر نهیدر س نفس

 خودش را به آغوش گرم کوروش سپرد. اریاخت یشل شد و ب شیپا

 رینان به زماه همچ یاز او جدا شد. سر پر یماه کاشت و به آرام یپر یلب ها یبوسه اش را به رو نیآخر کوروش

به کوروش  میماه از نگاه کردن مستق یبلند کرد. پر یزد و چانه اش را گرفت و سرش را به آرام یبود. لبخند محو

از گر گرفتن  نیو ا دیکش ی. خجالت مروشکو یبه جز چشمها دیلغز یهرکجا م شیباک داشت. مردمک چشمها

وروش نکرد. بغض نکرد. هق نزد. افسوس نخورد و حس بوسه ک یبرا یاعتراض گریبار د نیمشخص بود. ا شیگونه ها

 شدن بهش دست نداد.  ریتحق

لذت بخش تمام شده بود. آن  شیبوسه برا نیدوانده بود. ا شهیدر تمام جانش ر یبار، برعکس هربار حِس خاص نیا

ه نوازش ما یصورت پر یمصمم تر شد. کوروش دستش را از رو مشیتصم یدانست چرا برا یقدر لذت بخش که نم

 شلوارش فرو برد. بیگونه برداشت و در ج

 !؟یرو گرفت متیتصم-

محکم  یال به ال دیترد یهنوز هم کم شیقورت داد. با وجود تمام مصمم بودن ها یماه اب دهانش را به سخت یپر

 شد. یم افتیبودنش 

 آره..-

 !؟یانجامش بد یخوا یاالن م-
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 االن خوبه؟!-

 !یرو دار تشیموقع یکه تو چه زمانبه خودت داره  یبستگ دونمینم-

 هنوز هم سردرگمم! دونم،ینم-

 گرفت. ینفس کوروش

 چرا سردرگم؟!-

 ترسم! ینامعلومم م ندهیاز آ-

 او اثبات کند. یخواست بودنش را، جانش را، تمامش را برا یشد. م کشیدوباره نزد کوروش

 !؟یچرا بترس-

 ماه تلخ گفت: یپر

 برم! نجایاز ا دی. باشمیم ییبشه، دوباره وارد تنهاحرف ها زده  نیکه ا یچون وقت-

 کنم! یمن کمکت م-

 اش رنگ تعجب گرفت. یعسل یچشمها

 شما؟-

 تعجب داره؟! یجا-

 تکان داد. یماه سر یپر

 نداره! یلی. اصال دلدیندارم که کمکم کن یاز شما انتظار ینه ول-

 .دیکج خند کوروش

 م رو دارم!قانع کننده خود لیکارم دال نیا یمن برا-

 بخواند. شیرا از چشمها شیخواست صدق حرف ها یماه سر بلند کرد. م یپر
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 نشسته بود گفت: شیکوروش در گلو یکه از حرف ها یو بغض یپناه یتمام ب با

 !؟یگیراست م -

 یمشت شد و همانجا قسم خورد که حت شیدست ها یلحظه ا یبه درد اومد. برا تیهمه مظلوم نیکوروش از ا قلبِ

 ماهش چه کرده بودند؟! یبا پر یماهش آسوده خاطر باشد.لعنت یز جانش هم بگذرد تا پرا

و  دیماه حلقه کرد و او را محکم به آغوشش کش یپر فیظر یحرکت دو دستش را دور شانه ها کیو با  اوردین طاقت

دختر عاشقش نبود.  نیود امهم نب شیمهم نبود نامحرم بود. برا شیعطرش را با تماِم وجود به مشامش فرستاد. برا

 یمهم بود که او کس شیبرا نیقدم گذاشته بود. تنها ا ردخت نیا یبود که ناگهان در زندگ بهیغر کیمهم نبود  شیبرا

 یجهان را به رگبارِ خشمش م نیوگرنه تمام ا دیایدختر بند ن نیاز نفسش بگذرد تا نفِس ا یبود که حاضر بود حت

 بست!

تر  زیرا ت شیدستانش حس کرد، حلقه دستانش را تنگ تر کرد و گوش ها ریماه را که ز یشدن عضالت پر منقبض

 ماه را حس کند. یگوشنواز ضربان تندِ قلب کوچکِ پر یکرد تا صدا

 !شیآهنگِ سال بود برا نیباتریشد گفت ز یم دیشا

اش  نهیاه بسته و نفس در سم یماه رساند که چشماِن پر یرا به الله گوش پر شیخم تر کرد و لب ها یرا کم سرش

 حبس شد.

و در هر لحظه که  ی. هرکجا که باشییسر نزنه که من تو رو بسپرم به آغوش تنها التمیبه خ یوقت و هرگز حت چیه-

 تیزندگ ی..پس مطمئن باش و گام هاینیب یمن رو م یکه برگرد نیپشت سرتم. هم هیسا کیمنم هستم. مثل  یباش

 یو از رو رهیگ یمنِ که شونه هات رو م یدست ها نیمطمئن باش ا یفتیب نیزم یا خواستبردار. هرج یرو با استوار

 ! هرگز!گذارمیماه هرگز تنهات نم یگذرم. پر یاز نفسم م ادیکنه. مطمئن باش نفست که بند ب یبلندت م نیزم

 تازه و ناب! یداشت. حس یبیماه نشست. حس عج یپر یلب ها یرو یکمرنگ لبخند

 خود نواخت: یدر دل برا یکوروش به وجد آمده بود که به آرام یایر یخالص و ب یرف هاقدر از ح آن

 «! تعهد» یعنی نیو ا-
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 ماه*** ی***پر

 

 وشیسالن در گردش بود. همچنان منتظر آمدن دار یساعت و در ورود نیپا انداخته بودم. نگاهم ب یاضطراب پا رو با

مطمئن  گریکه گذشت، د یگریمنتظر بمانم. مدت د گرید یگرفتم کم میشب گذشته بود. تصم مهیبودم. ساعت از ن

مبل بلند شدم. سمت راه پله ها قدم برداشتم  یو از رو دهیکش ی. پوفدیایامشب به خانه ب وشیدار ستیشدم قرار ن

 وشیارگرد شده نگاهم به آنجا برگشت که د یو با چشمها دهیباز شد. ترس یبد یسالن با صدا یدر ورود کدفعهیکه 

نتوانستم قدم از قدم بردارم. مات و مبهوت همانجا  رتیافتاد. از شدت ح نیزم یتلو خوران وارد شد و همانجا رو

 نیزم ی. رودمییبه خود آمدم و به سمتش دو کدفعهیبلند شد و  وشیبودم که ناله دردناک دار ستادهیا میسرجا

 گرفتم. شینشستم و از بازو

 گفتم: دهیترس

 ؟!حالتون خوبه-

 را به سمتم گرداند. کبود بود! صورتش

 !ستمیخوب ن-

 یزیچ چیه یول ابمیکوچک ب یجراحت یحت ایچاقو  ایاز خون  یاسترس تمام جانش را از نظر گذراندم تا مگر رد با

 :دمینشد. متعجب پرس افتی

 !دیستیهم ن یزخم ست؟یچرا حالتون خوب ن-

گذاشت. دستش را به سمت قلبش برد و مشت  میزانوها یرا رو یسرخ و تب دارش سرش به سخت یچشمها با

 اش کوباند. نهیلرزانش را به قفسه س

 کنه! یدرد م نجایا-

معده ام در حال باال آمدن بود. از خودم بدم آمد. به گناه  اتیبهم دست داد. احساس کردم تمام محتو یبد احساس

 . شدم زاریرحم ب یروزگار ب نیشدم. از ا زارینکرده از خودم ب

 روان شد. میشکست و اشک ها بغضم



 ویرانگر ماه

134 
 

 ..دونمیم-

 !؟یرحم یو ب یدونیم-

 کرد. یم یاشتباهش پافشار یکرد. داشت به رو یاشتباه م داشت

 .دیلرز میصدا

 !ستمیماهت ن ی. من پرستمیدردت ن نیمن عامل ا ستم،ی..من نوشینه دار-

 درد! یرا بست. از رو شیچشمها

 کوروش..بهت گفت؟!-

 .دیام لرز چانه

 کرد. مینه..اون فقط من رو متوجه سادگ-

 دهانش را سخت قورت داد. اب

 چرا؟!-

 را به هم فشردم. میها لب

 چرا؟! یچ-

 .دیچک نییاز چشمش  به پا یرا باز کرد.قطره اشک شیچشمها

 ..یستیماهم ن یچرا پر-

 لرزش گرفت: شیصدا

 یول یچرا اون یستین ینگات مثل اونه ول ..چرایستین ی..چرا صدات مثل اونه ولیستین یول یاون هیچرا شب-

 ماه؟! ی..چرا پریستین

 عاشق بود فقط! یبودم. کم دهیفهم دیکش یکه م یرا از عذاب نیداد. ا یزدم. داشت جان م هق
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رو  یرحم که من رو درست سر راه تو قرار داره..من یب یلیرحمه..خ یب یلیروزگار خ نی..گردش اوشیدار دونمینم-

 ماهِ تو! یرو که خودمم نه پر ی. منتمسیکه مال تو ن

 نشست. کمکش کردم. یگرفت و به سخت نیرو به زم دستش

 !؟یباش یخوا ینم-

 ؟یچ-

 .دیلرز یم شیکرد. مردمک چشمها نگاهم

 ماهم! یپر-

 بود! سی. خدمیکش میبه چشمها یدست

 ..تونمینم-

 م را از نظر گذراند.صورت یحسرت بار تمام اجزا یرفت. با نگاه نییباال و پا شیگلو بیس

 کند تا گفت. مرد و زنده شد تا به زبان اورد. روح از تنش جدا شد، تا لب زد. جان

 من عاشقت شدم!-

 فراموشم شد. دنیزد. نفس کش ینم گریام حبس شد.ناباور نگاهش کردم. قلبم د نهیدر س نفس

 !؟یچـ...چ-

 . تلخ!دیانداخت و خند نییرا پا سرش

 شقت شدم!بود..عا یبی..عجزیچ-

 لب زدم. ناباور

 !رممکنهیغ نیا-

 تکان داد و نگاهم کرد. یسر
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که رو به روم  یماه یپر نیبار من عاشق خودت شدم. عاشق تو..هم نیممکنه، ا یلیماه. خ یممکنه پر-

 که.. ینیکه داره عشقم رو باور نداره..هم ینیشده..هم یخوشگلش بارون یکه چشمها ینینشسته.هم

 مرا به حال وامانده ام رها کرد. یمرا به حال خودم گذاشت. کم یت کرد. کمو سکو دیکش یپوف

 یخوام که با من زندگ یماه ازت م ی..پریریرو بگ متیو تصم یفکر کن قیخوب و دق یلی..خیخوام که فکر کن یم-

 !دمیکنم..قول م ی..خوشبختت میکن

 نشسته بود. میدر گلو ی. بغض بددیلرز پلکم

بود. او  ی. نامردختمیر یزد و من اشک م یدادم. حرف م یزد و من جان م یشکستم. حرف م یزد و من م یم حرف

ماهش هستم عشق به من داده بود. عشق  یآن که من پر الی..او به خدید یماهش را در من م یعاشق من نبود. او پر

 !یاز سِر دلتنگ یبود! وابستگ یوابستگ کیهم نبود. 

 بود! یو درماندگ ینامرد تینها نیبود. ا افتهیو ن دهیبود او را ند ماهش که سالها یاز پر یدلتنگ

 نیعشق اشتباه و ممنوعه شدم. متوجه ا نیاشتباهات شدم. متوحه ا نیدلم را که باز کردم متوجه تمام ا چشم

 نامرد شدم! یوابستگ

با لب  شیلب ها نکهیاشود. قبل از  یتر م کیهر لحظه به صورتم نزد وشیخود که آمدم حس کردم صورت دار به

و  دیاز چشمش چک ی. اشکمانیلب ها نیقرار دادم ب یدستم را مانع ردیکند و تمام جانم آتش بگ دایتماس پ میها

 نوک انگشتم را تر کرد.

 ببوسمت؟! یزاریچرا نم-

 شکست. بغضم

 اشتباهه..نکن! نی..اوشینه دار-

 زد. یتلخ و پر بغض لبخند

 کنه؟! ینم دیکوروش ق یبرامنِ؟.. یاشتباه فقط برا نیا-

 شدند. سیتب دارش خ یزده نگاهش کردم که چشمها بهت
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 ..دمتونی..خودم دالیخیب-

 انداختم.. ریاحساس کردم. خجالت زده سر به ز یپوستم را به خوب ریخون به ز هجوم

 ..کدفـیاون..اتفاق -

 تحکم حرفم را قطع کرد.. با

 ..یستی..مجبور نیبد حیتوض ستین ازیبسه..ن-

و تا خورده اش بکشد،  دهیچروک راهنیبه پ یبلند شد. بدون ان که دست شیاز جا یغم نگاهش کردم که عصب با

 که غم در آن مشهود بود زمزمه کرد: یرا مشت کرد و با لحن شیدست ها

رو  من گهیماه..د یپر یراحت گهی. اونم تو مسئله عشق..دادیشدن خوشم نم ریشدم. از تحق یمتوجه همه چ گهید-

شانسم رو امتحان کنم و عشقم رو بهت اعتراف کنم..قبول  نیخواستم آخر ی..فقط مینیبیخودت نم کیهم نزد

 ی..من عاشق تو نشدم..من عاشق پربگنچشمات راس  دیرو گفتند..شا قیچشمات تمام حقا یچرا ول ی..نگفتینکرد

خوام ناراحت و سرافکنده  ینم گهیکنم..د ینم اشتباه گهیاما االن د دمیماهِ خودم شدم که تو وجوِد تو اون رو د

عمرم هم روش..اما  یِ. باقختمیماهم رو حس کردم و در غمِ نبودنش اشک ر یو نبوِد پر یباشم..چند ساله که دور

سابق..دوباره عاشق شدم..دوباره  وشیدوباره بشم همون دار یمدت باعث شد نی..ایبود مدت نیازت ممنونم که ا

خوبم و  گهیچند سالم رفع بشه..االن د یبود که دلتنگ یچند روز برام کاف نیو روزم..هملذت بردم از شب 

ماه  یتو پر نکهیا نثابت کرد یکرد برا یم یهمه پافشار نیکوروش چرا ا دونمیخوشحالم..تو هم خوشحال باش..نم

 یها ی. داداشمه..سخت.هیرو بدون کوروش پسر خوب نیا ست،یمهم ن گهیکه هست و برامم د یهرچ یول یستیمن ن

..اما االن دی..درست برعکس من..من تو ناز و نعمت بودم و کوروش تو فقر و حقارت شدشیزندگ یتو دهیکش یادیز

که از  یچند سال نیخودشه تو ا یداره دسترنج زحمت ها هک یکه دستش هست خودش به دست اورده..هرچ یهرچ

که کوروش داره از صد تا  یاالن عزت یمهندس نشد ول ایتر مثل من سخت درس نخوند و دک دیخدا عمر گرفت..شا

راحت  ینه..ول دمینکش یادیمنم زحمت ز گمیدکتر مهندس هم باالتره..من فقط درس خوندم و پزشک شدم. نم

رو که با دست دوختم و  ییتو بازار تا کفشا افتادمیتابستون هلک و هلک راه ن یو تو گرما مستونز یبود..تو سرما

کوروش مرد تر بود! مطمئن باش اگه  یبشه، بفروشم..من مرد بودم ول یشد هر شب دستام تاول بزنه و زخم یباعث م

 رتشیداره..غ رتیکنه..غ یداده مراقبته واقعا هست..کوروش مرِد تعهده! دست رو زن جماعت بلند نم نیبهت تضم

که اشک به چشم ناموسش  نهیا رتشی.نه غلباس تنگ نپوشه. ایکه نزاره ناموسش موهاش رو بپوشونه  ستین نیبه ا

 !نهیاز دست نده..آره کوروش داداشم هم شهیهم ینزنه تا اون رو برا یلی..به ناموسش سنهینش
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 زد و دل مرا داغ تر کرد.. ادیخشک تر. حرف ز شی. دهانش خشک شده بود و گلودیکش یقیعم نفس

 !دی.چه با عشق از بودن برادرش گفت و لرزبرادرش اعتراف کرده بود. ستیمهربان به تمام هست و ن چه

 وشیبه مانند دار یرو اثبات کرده بود. تاکنون مرد یو جوان مرد یکه مردونگ یبه تمام معنا بود. مرد یفرد وشیدار

 مرد! یلیمرد بود..خ وشیبودم..ار دهیند

 

*** 

 

 نیبه ا یچند بار یاشتم که بروم. حترا ند ییکردم جا یهرچه فکر م یسخت شده بود ول میبرا گرید نجایدر ا ماندن

 یبودند، اجرا م دهیبر میدانستم اگر به آنجا برگردم قطعا حکم مرگ را که برا یم یفکر کردم که به روستا برگردم ول

بود و  شیکردن ها ی. نرگس که همچنان مشغول فضولاستخو یدرد و دل کردن م یدلم هوا بیکردند. امروز عج

. هوا رو به دمیبه دو هفته است که او را ند کیشد گفت نزد یم دیکرد. شا یم یز من دورتوانست ا یتا م وشیدار

نوروز را به خود  یو آسمان داشت حال و هوا دیکش یرفت و برف ها در حال آب شدن. بهار داشت سرک م یم یگرم

تراس  ی. رودمیکش یفمانده بود. پو یباق دیبه ع گریهفته د کیشد گفت  یتر حساب کنم م قیدق اگرگرفت.  یم

 لب نواختم. ریمادرم را ز یشگیشدم و همان آواز هم مینشستم و مشغول شانه کردن موها

 جان زن مار یم ایب

 جان زن مار یم

 بار رونیب یبوت روغن

 بار رونیب

 کمرا هف جا دود یت

 کار یبوسته ده م جورا

 زن مار / بله جان
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 تلمبار / بله کهنه

 انبار / بله بشکسته

 روس مار / بلهع یم

 

که در آغوش مادرِ  یبه آن شب دیمادرم تنگ شده بود. اسم مادر که آمد ناخودآگاه ذهنم پر کش یقدر دلم برا چه

و  نمیدوست داشتم دوباره او را بب یلیمن گفت. خ یشب را به صبح رساندم و او از خاطراتش برا وشیکوروش و دار

از کوروش  یکمک بخواهم و نه نشان وشیاز دار نستمتوا یود که نه مب نجایخاطراتش را بشنوم. اما مشکل ا یباق

 آزاد! یِزندان کیبه دو هفته بود که شده بودم  کیداشتم. نزد

بلند شد. صدا  نییاز طبقه پا یدختر غیج غیج یبردم که ناگهان صدا یخودم به سر م یشگیافکار هم نیهم در

 زدم. رونیرا سرم کردم و آرام از اتاق بام  یاعصاب بود. متعجب روسر یبلند و رو یلیخ

رز که با  دنینگاه کردم. با د نییخم شدم و به پا یکم ستادمینرده که ا کینبود. نزد یکس دم،یکش یاطراف سرک به

 تحمل بود. رقابلیدختر واقعا غ نیحرص بستم. ا یرا از رو میزد چشمها یرا صدا م وشیدار غیج

 عشقـــــــــم! ییمن! کجا یِجونم...دار ی..دار!ـــــــــــــــــــــوشمیدار-

 نییاز همان پا وشیدار یصدا کدفعهیزد که  ینکره اش صدا م یرا با آن صدا وشیکرد و دار یم غیج غیج نطوریهم

 .افتمیآمد  یم رونیاز کتابخانه ب بیبلند شد. دنبال رد صدا گشتم که او را همانطور که دست در ج

 سرت رز؟ یرو یگذاشترو  نجایشده باز ا یچ-

 چسباند. وشیبه دار عیبه گردنش داد و خودش را سر یقر یبرق زدند. با لوند شیچشمها وشیدار دنیبا د رز

 !؟دمیکش یچند روز چ نیکه اصال ا یدونیمن! قدِ نخود..نم یِ سالم عشقم..دلم برات تنگ شده بود دار یواا-

 سرد گفت: وشیدار

 !؟یدیکش یچ-

 نداشت به من من افتاد، اما خودش را نباخت. وشیرا از دار یسرد نیکه انتظار ا رز
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 تو.. یِکردم از دور ی..اصال داشتم دق مدمی...عذاب کشدمی..رنج کشزدلمیخب معلومه عز-

 نشست. وشیدار یلب ها یرو یضیعر پوزخند

 جمعت کنند..نه؟! نیزم یاز رو تونستندیفکر کنم نم گهید یدیکش ی..اگه رنج نمیو انقدر بشاش یدیخوبه رنج کش-

جعبه  فشیناراحت شود دست برد و از داخل ک وشیآب دار دار کهیت نینازک کرد و بدون آن که از ا یپشت چشم رز

 اورد. رونیشده بود ب نیکه با ربان قرمز تزئئ یمشک

 غرور گفت:گرفت و م وشیرا در دست دارد جعبه را سمت دار ایآس یافتخار انگار که جام ملت ها یناز و کل با

 کردم.. دایرو پ نیاستانبول رو راه رفتم تا ا یابونای..کل خدمشیتو خر یچقدر خوشگله؟ برا ینیبیم-

 با طعنه گفت: وشیدار

 ممنون!-

 !؟یکن یوا بازش نم-

 نه..-

 کنار دستش گذاشت. زیم یو دمغ شده جعبه رو رو دیلب برچ رز

 ..زمیراشک ب تیناز کن منم از غمِ دور یباشه حاال تو ه-

 زد. شخندین وشیدار

 خوش گذشت؟-

 به اشک نشسته بود لب زد. یکه مصنوع ییبا چشمها رز

 !؟یچ-

 زد. نهیدست به س وشیدار

 پاپا شِی..پگمیاستانبول رو م-
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 تکان داد. یبا غم سر رز

 برام لذت بخش نبود.. شیبق یچون تو نبود یپاپا خوش گذشت ول دنیآره د-

 !زی..تمسخر آمدیخند وشیدار

 با تو خوش گذرونده.. یکل گهیبهم زنگ زده بود..م نیعجب..شرو-

 به تته پته افتاد. یچشم بهم زدن کیرز گرد شد و به در  یچشمها

 !؟یشناسیرو از کجا م نی..تـ..تو شرون؟یشـ...شرو-

 که بشناسم.. میریگ-

 ابروش رو باال انداخت و ادامه داد: یتا کی

 !یرفت به پاپات سر بزن ادتیکه  یشد باهاش یگفت که انقدر غرق خوش یم-

 را مشت کرد. شیبا حرص دست ها رز

 چرت گفته..غلط کرده..من اصال با اون نبودم!-

 !؟یعکساتون چ-

 دختر! نیبود ا بکارینقش بست. چه فر میلب ها یرو یشد. پوزخند آروم یگرد تر نم نیاز ا گریرز د یچشمها

 نکنه..اون..فرستاده؟!-

 ریتاسف تکان داد. ز یاز رو یبه رز انداخت و سر دارانهیخر یبه عقب برداشت. نگاه یو قدم سکوت کرد وشیدار

 لب آروم گفت:

 !نمتیخونم بب یخوام تو ینم گهید-

 راهش را کج کرد و رفت! و

 نشست! نیزم یشد و شکست خورده همانجا رو رهیخ وشیرفتن دار ریمات زده به مس یاما رز با نگاه و
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*** 

*** 

رفتن به سرم زده بود. کفش هام رو پاک کردم و از اتاق خارج شدم. نرگس مشغول آب  رونیب یدلم هوا بیعج امروز

 !زیت شیچهارتا شد و گوش ها شیچشمها دنمیبود. با د ییرایبزرگ سالن پذ یدادن به گلدان ها

 خانوم؟! نیبریم فیتشر ییجا-

خارج شوم.آن  الیبود من از و دهیم داشت. تا به حال ندبهش فشار اورده است. حق ه یحساب یدانستم که فضول یم

 !ییهم به تنها

 !رونیخوام برم ب یاره م-

 را باال انداخت. شیابرو یتا کی

 اقا خبر دارن؟!-

 ..دونمینم-

که به مشامم  یخنک بهار یبدون آن که منتظر باشم تا با سواالت زشتش بازخواستم کند از سالن خارج شدم. هوا و

 آمد و زمستان در حال رفتن بود! یتازه شد. بهار م کبارهیبه  خورد روحم

 شهیچه م یشد. ول یم یاساس یخانه تکان کیکرد و در قلبم  یگونه قصد رفتن م نیدِل من هم هم یغم ها کاش

 تنبل شده بود! یکرد که صاحب خانه کم

مشغول  شهی. نگهبان مثل همستادمیا یدرب خروج کیباغ عبور کردم و نزد یسنگفرش ها یآرام از رو یقدم ها با

 خارج شدم. الیتاسف تکان دادم و از و یاز رو یچرت زدن بود. سر

 لشانیدانستم دل یکه نم ی. دم و بازدمدمیکش یزدم و نفس م یشهر بزرگ قدم م نیازدحام ا ونِ یم بیدر ج دست

 کیخدا از خلقت من چه بود؟!  لیاصال دل دم؟یکش یمن نفس م دیچه بود؟! حکمتشان در چه بود؟! اصال چرا با

 کس! یموجود تنها و ب
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به صفحه اش انداختم. مثل  یهدف نگاه یدر اوردم و ب بمیرا از ج لمینشست. موبا میدر گلو یخفه کننده ا بغض

 شود؟! ایو از حالم جو ردیبا من تماس بگ یداشتم؟! انتظار داشتم کس یبود. واقعا چه انتظار یخال شهیهم

به  یفوت کردم و محکم دست رونیانداختم. نفسم را سخت به ب بمیرا داخل ج لمیو دوباره موبازدم  یپوزخند

 !دمیکش  سمیخ یچشمها

کردم بدبخت تر و  یبه مغزم هجوم اورده بودند. انگار حس م کبارهیبه  یخراب بود و تمام افکار منف یلیخ حالم

 بزرگ وجود ندارد. یایدن نیآشفته تر از من در ا

با  ینگاهش کردم. مرد نسبتا جوان ریدر کنارم متح ینیراه رفتم که با ترمز ماش ابانیآن قدر کنار خ جیو گ هدف یب

 چندش آور گفت: یرا برانداز کرد و با لحن میزننده سرتاپا ینگاه

 !یدر خدمت شما هستم خوشگل خانوم-

 «!؟یچ»احمق سر تکان دادم: یآدم ها مثل

 کنارش کرد و گفت: یزد. با دست اشاره به صندل یو چشمک دیکش ششیبه ته ر یخنده دست با

 بپر باال چشم قشنگ!--

 گاریعکس العمل من خونسرد به س دنی. با ددمیآن به خود آمدم. جا خورده و وحشت زده خودم را عقب کش کی

 :دیزد و پرس یانگشتش پک محکم یال

 !؟یتازه کار-

 کردم؟! یچه م نجایام. من ا دمیترس نداشته ام را جمع کردم تا نفهمد چه قدر جسارت

 !تیخاص یب یبرو گمشو عوض-

 که لرز به جانم نشست. یطور دیخند بلند

 !؟یکن یم یچه غلط ابونایوقت شب تو خ نی..پس اکهیخودت رو به اون راه نزن زن-

 یاز ما م ادیاصله زبا ف یتاکس کیبه اطرافم نگاه کردم.  دیایکه به کمکم ب یکردن کس دایپ یو دستپاچه برا هراسان

 «دربست»رفت. از ترس راننده مزاحم بلند داد زدم:
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هم  ی. تاکسدمیی. به سرعت به طرفش دوستادیجلوتر ا یلیاز سرعتش کم کرد و خ یکلمه معجزه کرد و تاکس نیا

 دنبالم آمد و گفت: یمن کم دنییدو یدنده عقب گرفت. راننده مزاحم پا به پا

 .گریرسوندمت ج یخودم م-

که نشستم از ترسم اول به راننده اش نگاه  یاو را از رو برد و رفت. داخل تاکس یتاکس دنیمن و رس یتوجه یب

. چون دمیکش یآسودگ یاز رو یکه دنبالم شده بود نفس یکه انگار متوجه مزاحم ییمو دیسپ رمردیپ دنیکردم. با د

 و گفت: دیکش ینشستم آه متاسف یوقت

 رفته.. نیدم از بمر یرحم و مروت و مردونگ-

 :دیمکث پرس ی. با دمدمیکش یجواب دادن به لحن دلسوزانه او، همچنان تند نفس م یجا به

 دخترم؟ یریکجا م-

جلو بدم و با  نهیآدم ها س هیافتادم. دوست داشتم مثل بق میها یبدبخت ادیخواستم بروم؟ دوباره  یکجا م کجا؟

 !؟یزندگ یبرا یکاشانه ابه خانه ام! اما کو خانه؟ کو  میاقتدار بگو

 شد. دهیکش رونیبه ب نیماش شهیو نگاهم از ش دمیکش قیعم یآه

 !میکجا بر گمیباالتر..خودم م ابونیبه دو تا خ نیبر-

تمام او  یمهر یکه با ب ی..سربار کسوشیشدم سربار دار یدوباره م دینکردم.با یمتعجب نگاهم کرد که توجه رمردیپ

 چرا! دانمیکه نم یلیدل را از خود رانده بودم. به

 دنیمطمئن بودم مزاحم است آن را برداشتم. اما با د نکهیبلند شد. با ا بمیاز داخل ج لمیموبا یهمان موقع صدا در

 کوروش قلبم به لرزه در آمد! یشماره آشنا

 «است! یاصل لیهمان دل نیا دیشا»در دل زمزمه کردم: اریاخت یآن ب کی

 را کنار گوشم گرفتم. لیشد. موبا دهیدکمه سبز کش یم روآن که متوجه باشم دست بدون

 بـ..له؟!-

 !نییپا ایب-
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 گرد شد. میچشمها متعجب

 ؟یچ-

 ..نییپا ایب یزود از تاکس-

 که قصد رفتن کرده بود گفتم: رمردیبه پ ریقطع کرد. بدون اراده و متح و

 !شمیم ادهی. پدیاقا نگه دار-

 لخور نگاهم کرد.د یجلو سردرگم و کم نهییاز آ رمردیپ

 ..اول مطئن شو خب..یشیم مونیبعد هم پش یریگیدخترجان حالت خوبه؟ مگه مردم االف تو هستن که دربست م-

به اطرافم نگاه  دیگازش را گرفت و رفت. با ترد یشدم. تاکس ادهیپ نیاز ماش عیگفتم و سر یخداحافظ شرمنده

 !یبود از هرگونه عابر یلخا ابونیخ یول ابمیاز کوروش ب یانداختم تا مگر رد

 میها یمدام با من و سادگ یزدم. لعنت میپا یجلو زهیبه سنگ ر یخورده و ناراحت از دروغ کوروش لگد شکست

 از سمت چپم بلند شد. ییآشنا یافتاده سمت خانه قصد رفتن کردم که صدا یکرد. با شانه ها یم یباز

 رو داشته باشم؟که قصد مسخره کردن تو  کارمیانقدر ب یکن یفکر م-

 یکه به شدت واضح بود سمت کوروش برگشتم. م یتمام تنم را در بر گرفت. با لبخند یدانم چرا اما خوشحال ینم

 !دیگو یدانستم دروغ نم یدانستم، م

 سالم-

 امد. رونیب ابونیدرختان کنار خ ونِ یزده بود و از م نهیبه س دست

 ؟یسالم..خوب-

 را برانداز کرد. میو سرتاپا ستادیاره تکان دادم. مقابلم ا یبه معنا یسر یلبخند کمرنگ با

 ؟یزنیچرا پرسه م ابونایخ یوقت شب..تو نیا-

 انداختم. ریکمرنگ شد و سر به ز میلب ها یرو لبخند
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 دلم گرفته بود!-

 چرا؟-

 در بر گرفت. نگران بود. نگرانم شده بود! ینیریبود که وجودم را حس ش شیصدا یتو تیجد یکم

 هم باشه. ادیز ییاز تنها تونهی..اما مستیواضح ن یلیخ لشیخب دلخـ..-

درونش شعله ور بود  تیجد یکه کم یگوشم اورد و با لحن کی. سرش رو نزدستادیا کمیسمتم برداشت و نزد یقدم

 زمزمه کرد:

 ییتنها احساس دیمن هستم نبا یمگه نگفتم تا وقت ؟یبترس دینبا زیچ چیمن هستم از ه یمگه نگفتم تا وقت-

 مگه نگفتم؟! ؟یخودت بودن بکن الیخ دینبا یمنم تو حت یمگه من نگفتم تا وقت ؟یبکن

تلخ باشد  نکهیا یبه جا میبرا شیبه شماره افتاد. حرف ها می. نفس هادیبلند تر بود. قلبم لرز یآخرش کم جمله

 !نیریش یلیبود. خ نیریش

 گفتم: آهسته

 ..نیگفته بود-

 ورتش زد.به ص یو دست دیکش یپوف

 ..یدیو بعد دوباره مثل احمق ها با کارات من رو عذاب م یدونیم ادیخوشم م-

 نیکه بهشون واقف بودم ا ییها یبار سکوت نکردم. حق داشتم. مقصر من نبودم. احمق من نبودم. با تمام آگاه نیا

 کردم. یکارهارو م

 شدم و آهسته زمزمه کردم: رهیخ شیچشمها شده بود به سیکه تند از اشک خ ییرو بلند کردم و با چشمها سرم

 ..ستمیمن..احمق ن-

 :دیلرز میصدا

 ..ستمی..من..مقصر نستمیمن ساده ن-
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 مشت شدند: میها دست

 اریاخت یکه ب گرمیباز کیندارم..تنها  نیکن یم شیکارگردان نیکه شما دوتا برادر دار یباز نیا یتو ینقش چیمن ه-

 یرو هم نخوندم انتظارات لنامتونیف یکه حت ی..از منستیانصاف ن نی..ادونهیزش نما زیچ چیشده که ه یباز نیوارد ا

 دهیکنه..اونقدر بزرگ که شونه هام خم یم ینیسنگ هامشونه  یبزرگه.. اونقدر بزرگ که رو یلیکه خ دیدار

 کنم توان راه رفتن و ادامه دادن رو از من گرفته.. یحس م گهیشده..اونقدر بزرگ که د

 بلند تر گفتم: یو کم دمیبغض کش پر ینفس

 یکه انقدر داره نبودنش زندگ هیک یماه اصل یتو و برادرت مهم شدم؟ بگو پر یچرا انقدر برا م؟یبهم بگو..بگو من ک-

اونم..بهم  هیکه انقدر من شب هیک یماه واقع یعاشقشه..بهم بگو پر وشیکه دار هیماه ک یکنه؟ بگو پر یمن رو نابود م

 بگو..

سوخت. مشت  یم سمیخ ی. هوا خنک بود و چشمهادندیلرز یم هیاز زور گر میبلند شده بود و شانه ها هقم هق

 گونه قضاوت بشم.. نیحق من نبود که ا نیحق من نبود. ا نیگرفتم و از ته دل زار زدم. ا نهیرا به س میها

هم شد..از خودم هم  شتری..بامدید نام بن هی..گردیگرفته شد..تمام تنم لرز ییحصار دست ها ونیآرام م میها شانه

بدم  زیشدم..از همه چ یم دهید فیدانم چرا انقدر در مقابل کوروش ضع یاحساس هم بدم آمد که نم نیبدم آمد. از ا

 !زیآمده بود..از همه چ

 یامان م یشده بود که ب یضربان قلب اتمیو آرامش ح دمیرا که باز کردم خودم را در آغوش کوروش د میچشمها

کار را  نیکرد. انقدر با احساس ا یاش بود نوازش م نهیس یآرام و نوازش گونه سرم را که رو شی. با دست هادیپت

 است! شیپ قهیدو دق روشکوروش همان کو نیشک کردم که ا یلحظه ا یداد که برا یانجام م

 آرام کنار گوشم بلند شد. شیصدا

 یپر ی..حق داریکه ساده ا ی..حق داریکه ندون یر..حق دایستیوقت مقصر ن چیماه..تو ه یپر یحق دار-

 !یماه..مطمئن باش حق دار

 لرزون زمزمه کردم. ییصدا با

 خوام بدونم! یم-

 را محکم فوت کرد. نفسش
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 هنوز نه!-

 اش بلند کردم. نهیس یرا از رو سرم

 ن؟یعذابم بد نیخوا یم یچرا کوروش؟ چرا هنوز نه؟ تا ک-

 !دمشیدر چشمانش مشهود بود که نفهم یزیشد. چ رهیخ میو به چشمها دیرا گز لبش

 مکث گفت: یدم با

 ینفر نیمطمئن باش اول ی..ولستیماه..هنوز وقتش ن یرو درست کنم پر زیکنم که همه چ یرو م میدارم تمام سع-

 ..ییکه قراره بفهمه تو

 تکان دادم. یبه ناچار سر یکه قانع نشده بودم ول نیا با

 کنم! یمصبر  شهیباشه..مثل هم-

 باز هم خطرناک! یلذت بخش بود ول یلیحرف! آغوشش خ یازش جدا شدم. نگاهم کرد. ب دیو با ترد آرام

 خوام برم خونه.. یم-

 مکث کرد. سپس نفسش را پر صدا فوت کرد و گفت: یاندک

 اونجا؟ یبرگرد یخوا یم یمطمئن-

 نگاهش کردم که گفت: متعجب

 خونه من! یایب یتونی..میخوا یاگه م-

 ی. ممیهوا بود که ندانستم چه بگو یب شنهادشیتمام تنم گر گرفت و داغ شد. آن چنان پ یدرخواست ناگهان نیا از

 از خجالت سرخ شدم. اریاخت یب یبد نبود ول تشیدانم قصد و ن

 راستش..من..مـ...ـ-

 زد و دستش را مقابل صورتم گرفت. یپوزخند

 خوش بگذره! ،یبهتر از خونه منه..باشه هرطور راحت یلیخ وشیخونه دار دونمی..میبگ یزیخواد چ ینم-
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 را برگرداند و قصد رفتن کرد. شیزده نگاهش کردم که دلخور رو هول

 ..ستین نیمنظور حرف من ا یعنی زهینه نه..چ-

 فرو برد و منتظر نگاهم کرد. بی. دستانش را در جدیسمتم چرخ آرام

 ه؟یپس منظورت چ-

 کردم خجالت زده گفتم: یم یباز گونه که با انگشتانم همان

 ترسم مزاحمتون باشم.. یراستش م-

 که ادامه دادم: دیرا در هم کش شیها اخم

خودم اجاره  یبرا کیکوچ یباشم و خونه ا یکردم  برم بگردم و دنبال کار مناسب یبود که داشتم فکر م یمدت-

 و نه شما ! وشمیم اقا دارنه مزاح ینجوریخورم..ا یبه بن بست م رمیم یاز هر راه یکنم..ول

 شد! نی. نگاهش خشمگستادیا کمیرا با زبانش تر کرد و نزد لبش

 یتونیم یفکر کرد ؟یهست یقو یلیخ یفکر کرد ؟یشجاع یلیخ یماه؟ فکر کرد یپر یفکر کرد یتو با خودت چ-

 ؟یشهر پر از گرگ جون سالم به در ببر نیا یتو یتونیم یفکر کرد ؟یایاز پس خودت بر ب

 تکان داد: یزد و متاسف سر یوزخندپ

بود  یراننده تاکس رمردِیکه اون پ یبرات نشد نه؟ شانس اورد یفکر کنم اتفاق امشب و اون مزاحم درس عبرت-

..از اون به بعدم رونیب نداختتیاشغال م کیو بعدم مثل  یبود یشب تا صبح مهمون اون اقا گرگه م دیوگرنه االن با

 یو زنده به گورت م کننیچال م کیکردن بعدم  تپار کهیکه خوب ت ی..تا وقتیکیمون روال..هر شب مه نیبه هم

 کنند..

 گفت: یاشاره اش را سمتم گرفت و عصب انگشت

 یتو چرا نم ؟یخودت ندار یبرا یمنبع دفاع چیزمونه تو ه نیتو ا یفهم یماه؟ چرا نم یپر یتو دختر یفهمیچرا نم-

مثل تو و امثال تو تختشون رو پر  یکیگرفتن تا  نیرندشت همه گرگاش کمشهر د نیجامعه..تو ا نیتو ا یفهم

کنه تو  یکس باور نم چیه یفهم یچرا نم ه؟ندار یتیاهم چیکشور حرفت و خودت ه نیتو ا یفهم یکنه..چرا نم
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 گرده و یهمه انگشت اتهام ها سمت تو برم یفهم یچرا نم ؟یگناه یکنه تو ب یکس قبول نم چیه ؟یستیمقصر ن

 ماه؟چرا؟! یپر یتو دختر یفهم یچرا نم ؟یدم بزن یحت یتونینم

همه کوروش را در  نیحرف ا کیکردم  یهم نم الیخ ی..حتستمینگر یکوروش م بیمانده بودم و به انفجار مه مات

گفت..حرف  ینم راهیداغش را سمت من پرتاب کند..اما ب یکوه آتشفشان تمام گدازه ها کیو او مانند  زدیهم بر

 نیتوانستم در ا ینم یکار چیکردم..من ه یم عمل اریاخت یزده بودم و ب یبود.. خودم را به نفهم قتیحق نیع شیاه

 !یقدرت چینداشتم..ه یقدرت دفاع چیرحم انجام بدهم..ه یزمانه ب

 انداختم و شرمنده گفتم: نییسرم را پا نادم

 ..یگیدرست م-

 کمیکه آرام شود. آرام که شد نزد دیطول کش یزد. مدت یش چرخفرو برد و دور خود شیموها یدستش را ال یعصب

 اشاره کرد. ابانیسرد به ان طرف خ یو با لحن ستادیا

 برو سوار شو..-

تکان دادم  یحرف سر یپارک کرده بود. ب ابانیرا درست گوشه خ نشیکه اشاره کرده بود نگاه کردم. ماش یسمت بـه

را دور زد و سوار شد.  نیمثل دفعه قبل جلو نشستم. او هم ماش. میحرکت کرد نیو پشت سرش به سمت ماش

 یکه به حرکت امد دستش سمت ظبط رفت و بعد از دم نیرا روشن کرد. ماش نیماش یرا چرخاند و بخار چییسو

بسته شد.  اریاخت یب میآهنگ که بلند شد چشمها یخاص توقف کرد. صدا یآهنگ یو باال کردن آهنگ ها رو نییپا

 آرام بود و گوش نواز! شهیمثل هم

 نکنم هیتو بارون باشم و گر شهیم مگه

 همه غمو نیکنم ا یکجا خال پس

 کشند حال منو یم گهیهم د گارامیس

 ابونیتو خ میرفت یم ییدوتا زمیعز یبود کاش

 بارون ریز میشدیم وونهیچتر د یب

 حال دوتامون ریمهم نبود غ یچیه
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 شهر منم نیعاشق ا نیتر وونهید هنوز

 به هم زدم ایواسه داشتنت با دن نم

 *یانیهند الیعاشق*دان نیتر وونهی*د

*** 

 

 آرام گفت. یشدم صدام زد. لبه در رو نگه داشتم و منتظر نگاهش کردم. با مکث ادهیکه پ نیماش از

 بهت بدم.. یشنهادیخواستم پ یم-

 فرستاد و در ادامه حرفش گفت: رونیرو محکم ب بازدمش

 یبه سوالم جواب بد قیدق دیازت بپرسم و تو هم با یسوال کی دیاما قبلش با-

 تکان دادم که گفت: یسر

از  یدوست دار یخوب برات فراهم بشه مطمئن یجا کیاگه  یعنی ؟یبر نجایاز ا یخوام بدونم واقعا قصد دار یم-

 ؟یبر نجایا

 بودن داشت. فکر نکرده گفتم: فقط حکم مزاحم میبرا نجایخوشنود شدم. ماندن در ا اریاخت یب شنهادیپ نیا از

 اره دوست دارم..-

 شد.  دهیلبش کش کنج

 نه! ای یقبول کن یداره که بخوا یخب به خودت بستگ یول دمیم شنهادیخوب پ یجا کیباشه من برات -

 تکان دادم که خارج از باورم گفت: ی. سردیگو یکردم خانه خودش را م گمان

که  وشمی..دارستمین ششیخب اونقدرا هم پ یول زنمیاوقات بهش سر م رشتی..من بهیخونه مامان نازگلم..تنها-

 یداره که بخوا یبه نظرم البته باز هم به خودت بستگ هیخوب شنهادیبهش سر بزنه..پ کباری یهفته ا دی..شاینیبیم

 نه! ای یقبول کن
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 زدم. یبود. مشتاق لبخند یخوب دلم گرم شد.خوب نبود، عال شنهادیپ نیا از

 نباشه؟ شونیا یبرا یدوست دارم. اما خب مزاحمت یلی. منم مادرتون رو خهیالع یلیخ-

 زد. لبخند

رو  شنهادیپ نی..اشهیهم خوشحال م یلیبابت دلش رضاست..خ نیکه از ا دونمی..مشناسمیمن مادرم رو خوب م-

 یبر یریبگ یقانه ااحم میتصم نکهیو خواستم قبل از ا یستین یموندن راض نجایواقعا از ا دمیبهت دادم چون د

 اونجا..

 مکث گفت: یانداختم که پس از دم ریسر به ز شرمنده

 ..هوا سرده!گهیبرو خونه د-

 فقط..-

 ؟یفقط چ-

 .دمیگز لب

 برم؟ دیبا یکه ک نیفقط ا-

 را در صورتم بکاود. اقیهمه اشت نیا لیخواست دل یکه سکوت کرد. انگار م دیدر نگاهم چه د دونمینم

 ..وسائلت رو جمع کن!زنمیدا خودم بهت زنگ منگران نباش..فر-

 .دمیخند تلخ

 ندارم..فقط خودمم..بازم ممنون! یوسائل-

 آرام گفت. یتکان داد و خداحافظ یسر

به حرکت در آمد و با  نشیباغ راه کج کردم که ماش یرا بستم. سمت در ورود نیگفتم و در ماش یلب خداحافظ ریز

. به اطراف نگاه دمیکش یقیکه داشتم باز کردم. وارد که شدم نفس عم یدیکل از کنارم گذشت. در را با یتک بوق

 بود. یکردم. نگهبان مشغول باغبان
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 زدم. شیصدا آهسته

 سالم-

 داد. هیدستش را به درخت کنارش تک لیبرگشت و ب سمتم

 د؟یدار ی. شرمنده متوجه نشدم. امرریسالم خانوم. شب بخ-

 م.اشاره کرد الیزدم و به و یلبخند

 اوردن؟ فیدشمنتون شرمنده. اقا تشر-

 تکان داد. یسر

 وقته اومدن.. یلیبله خانوم. اقا خ-

دستانم هم به لرزه در  یچرا ول دانمیاسترس به قلبم رخنه کرده بود. نم اریاخت یگفتم. ب یلب ممنون ریشده ز دمغ

حس کردم.  وشیپنجره اتاِق داررا درست کنار  یکس هیقدم برداشتم که حضور سا الیآمده بود. ناچار سمت و

به هم فشردم و مردد دوباره حرکت کردم.  ار میباشد کم نبود. لب ها وشیکه دار نی. حدس استادمیا میسرجا

کرد.  ریقلبم را تسخ کبارهیبه  یتمام اضطراب ها را کنار زدم. لبخند زدم. خوشحال دمیبه در که رس کینزد

. آن هم فردا میبه آرزوها دنیاز رس یاز خودم بودن. خوشحال یبروم. خوشحال نجایکه قرار بود از ا نیاز ا یخوشحال

 . هرچه زودتر بهتر!تربعد  یو فردا ها

 

*** 

 

 برات دردآوره.. نجایانقدر ا دونستمینم-

 کردم. حیحرفش را تصح شرمنده
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بحِث دردآور  دیباور کن یجبران کنم ول تونمیهرگز نم دیمدت به من لطف داشت نی. انقدر که شما اوشینه اقا دار-

من  یول دیباش یو راض دیکن یاگه شما هم بزرگوار یکنم. حت یمزاحم حس م کی. من خودم رو مدام ستیبودن ن

 شما دارم. یمزاحمتم برا نیاز ا یندیمعذب هستم و حس ناخوشا

 .دیردد سمتم چرخدور خودش راه رفت، م یکم نکهی. پس از ادیکش شیبه موها یبلند شد و دست شیاز جا کالفه

 ؟یبر یخوا یواقعا م یعنی-

 دسته مبل ضرب گرفت. یمبل نشست و با دستش رو یزد و دوباره رو یتکان دادم. لبخند تلخ یسر متاسف

ازت  ییزایچ کی دیبا یکه بر نیاما قبل ا یباشه هرطور راحت یول یکن یهم اصرار کنم تو قبول نم یهرچ دونمیم-

 بپرسم..

 تکان دادم. یو سر اوردمیحال نه ن نیگرفت. با ا یباز جانم را به دیترد

 باشه..-

 به صورتش زد و کالفه گفت: یدست

 حاال؟ یبر یخوا یکجا م -

 بگم.. تونمینم-

 را باال انداخت. شیابرو یتا کی

 ..یبگ یخوا ینم ای یتونینم-

 گفتم: شرمنده

 بگم.. تونمینم-

 انه؟یکوروش در جر-

 .دمیلب گز آهسته

 اره..-
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 زد. یزخندپو

 هواتو داره.. یحداقل راحته کس المیباشه خ-

 مکث گفت: یاز کم پس

 ..یواقف زیکه به همه چ دونمی..مهمه و میرو بهم بگ قتشیحق نیع دیرو بدونم که با ییزایچ کیخوام  یم-

 سرم را بلند کردم. دیترد با

 ...دمیکه بتونم جواب م یتا حد-

 مکث گفت: یانداختم. با دم ریسخت نگاهم کرد که سر به ز وشیدار

و  هیاصل و نسبت چ یخوام بهم بگ یدرباره گذشتت بدونم..م کمیخوام  یازت م یول یستیماهِ من ن یتو پر دونمیم-

 ..ییاصال تو از کجا

 ن؟یبدون نیخوا یچرا م-

 ..پرسمیالزمه که م-

 پنهان بمونه.. تمیدوست داشتم هو-

 گفت: یحرص

 ..یماه من یکه همون پر یکن یکارات من رو مشکوک م نیبا ا-

 زده گفتم: هول

 ..نیندونه هم یزیچ میاز زندگ ی. فقط دوست داشتم کسستیطور ن نیا دینه نه باور کن-

 گفت: تلخ

 ..نه؟!یزاریب یماهِ من باش یکه پر نیچه قدر از ا-

 دست بردار نبود! ی. لعنتدمیکش یرا بستم و پوف میچشمها اشفته
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 یا گهیکه دوست ندارم من کسِ د نِ یکنم به خاطر ا یم یمن جانب دار دینیب یفا. اگر ملط دیطور فکر نکن نیا-

 باشم..دوست دارم خوِد خودم باشم..

 لب زد: غماگونهیسست شد.  شیصدا لحن

 اما من که عاشق خودت شدم!-

به  یحس چیه یکردم وقت یچه م یشدم. ول زاریاز خودم ب یلحظه ا یشد. برا یهمه محبت ته دلم خال نیا از

 یمن شده. لبخند تلخ فتهیبه نامزدش ش ادمیدانستم به علت شباهت ز یکه م نینداشتم ان هم بخاطر ا وشیدار

 زدم و آهسته گفتم

نکش. قبال هم گفتم تو عاشق  شیحرف ها رو پ نیا گهیکنم د یازت خواهش م ینه ول ای یباور کن یتون یم دونمینم-

..راحتِ وشیدار یتا راحت باش رمیم گهید ی..ولینیب یاون رو تو وجوِد من مکه  یو عاشق نامزدت شد یمن نشد

 راحت!

 به ناچار! ایبا اجبار  ایبود.  رفتنینگفت. سکوتش عالمت پذ یزیرا به هم فشرد و چ شیها لب

 زد.  میمبل بلند شدم و قصد رفتن کردم که صدا یرو از

 بهم.. ینگفت-

 بود! هستادی. مقابلم ادمیسمتمش چرخ آهسته

 رو؟ یچ-

 را در فضا چرخاند. نگاهش

 ..یماه؟ قرار بود از گذشتت بهم بگ یپر یزنیم یچرا انقدر خودت رو به خنگ-

 .دمیدر هم کش یرا کم میها اخم

 خب منم که گفتم دوست دارم پنهون بمونه..-

خورد..دستش را  وارید کار رو چند بار تکرار کرد که کمرم به نیعقب رفتم. هم یبه سمتم برداشت که قدم یقدم

 صورتم خم شد. فاصله اش اصال مناسب نبود! یداد و رو هیتک واریکنار سرم به د
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رو  نیکنم بهت، ا ی..وگرنه شک میجواب بد دیبا پرسمی..هر سوال ازت ممیندار یدوست دار ایدوست دارم -

 مطمئن باش..

 تکان دادم. یو سر دمیکش یپوف یعصب

 ..گمیمرو هم ن یزیهرچ یباشه ول-

 داغش ناآرام بود! یتر کرد. نفس ها کیشد و صورتش را نزد دهیلبش کش کنج

 ..بپرسم؟!یتو دوست دار یباشه هرچ-

 عقب بردم و لبه کتش را گرفتم. یرا کم سرم

 عقب برو... کمیباشه بپرس فقط قبلش -

 لب زد. آهسته

 من راحتم..-

 .دمیتو هم کش اخمامو

 ها! گمینم یزینه چاما من ناراحتم...عقب برو وگر-

 بود! متیسانت عقب تر برد.همان هم غن کی بای. فاصله صورتش را تقردیخند

 بگم حاال.. یخب چ-

 یزیچ کیخوام  یکردم اما م یم تتی. تا االنم داشتم اذدونمیاز گذشتت م ی..به اندازه کافیبگ یزیچ ستین یازین-

 راست بود؟! یبهم گفت متدیبار که د نیکه همون اول یقیرو ازت بدونم..تمام حقا

 کرد در مقابلش حس کمبود دارم! یاحساس م دیرا رسا ساختم. نبا مینازک کردم و صدا یچشم پشت

 شک نداشته باش..-
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معذب بودم که کتش را گرفتم و خواستم به  یکیهمه نزد نیزد. از ا یرا بسته بود و دم نم شیکرد..چشمها سکوت

داغش را کنار گردنم فوت کرد. مور مورم شد و سست  یخم شد و نفس هاعقب هلش دهم که ناگهان کنار گوشم 

 داد زدم: یشده با تمام قوا به عقب هلش دادم. عصب

 ..وشینکن دار یشرویاز حدت پ-

در  شتریو مضطرب ب دهیاو سست شده بود. ترس ینبود ول یبه دور خودش زد. ضربه ام کار یکرد و چرخ یا خنده

 آمد. یساعد به نظر نمفرو رفتم. حالش م وارید

 !؟یخورد یزیچ-

سمت  واریبه د دهیترسناک شد. اب دهانم را قورت دادم و چسب یبه قهقهه ا لیاش شدت گرفت و در آخر تبد خنده

 بود! یزد. خنده اش خاموش شده بود. جد میدر را لمس کرد بلند صدا رهی. تا دستم دستگدمیدر خز

 یب نی..تو با ایکن ی..تو نابودم میکن یتو ناخوشم م یهم کوکه..ول یلیلم خرو بدون من حا نیعجله؟ ا نیکجا با ا-

 ؟یکن یم رونیمن رو از درونم و اتیرحم

 مضحک کرد و به خودش اشاره کرد: یا خنده

 ماه؟! یمن حدم رو بدونم؟ مـــــــــن؟ چرا واقعا؟ چرا کوروش ندونه؟چرا پر-

 و بلند داد زد: یعصب

 من حدم رو بدونم؟ هــــــــــــــــــان؟! یول یچرا اون راحت ببوست-

و به  دمیکش یغیج دهیبه در اتاق خورد. ترس یعقب رفتم که مشت محکم یاز ترسم را قورت دادم و قدم یناش بغض

 داد کوروش از پشت در بلند شد. یسرعت از در فاصله گرفتم. صدا

چته تو؟!باز  ؟یلعنت یزنیماه داد م یکوندمش..چرا سر پرالمصبو تا هنوز نش نیباز کن ا وش؟یدار یچته باز رم کرد-

 المصبــــــــــــو! نیا گمیکن م

فاصله گرفتم. تا در باز شد کوروش  وشیدر اومد. با ترس از در و دار کیو نزد دیبه موهاش کش یکالفه دست وشیدار

 یمعطل یمن ب دنیطراف نگاه کرد. با دگرفت و به ا وشیدار ی. نگاه از نگاه عصبدیداخل اتاق پر یوحش یمثل ببر ها
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مُرد..آن  میو زمان همانجا برا دییگرا یبه خاموش کبارهی هب زیو با تمام قدرت در آغوشم گرفت.همه چ دییسمتم دو

 هم در آغوش او!

 

*** 

 

 شیزانوها یو کالفه کنارم نشسته بود و آرنجش را رو یخراب گوشه مبل کز کرده بودم. کوروش عصب یحال با

بودم! هم از  دهیشد. ترس یکردم هق هقم قطع نم یگرفته بود. هر کار م شیدستها نیذاشته بود و سرش را بگ

 نشده کوروش.. ینیب شیو هم از رفتار پ وشیدار

نبود.  ندیرفتار کنه و از همه بدتر مقابله کوروش در برابر برادرش اصال خوشا ینجوریا وشیانتظار نداشتم دار اصال

 یکدام حرف چیبود. ه رهیپا انداخته بود و کالفه به کوروش خ یما نشسته بود و پا رو ییبل رو به روم یرو وشیدار

را پاک  میچشمها یسیو خ دمیچشمهاسم کش ریبه ز یدست هزد.خست یدامن م شتریبه ترس من ب نیزدند و هم ینم

بلند  می! از سرجاگریاما خسته بودم ددو برادر را متحمل شدم.  نیبود که نشسته بودم و سکوت ا یادیکردم. مدت ز

 یکه برش داشتم صدا نیبود رفتم که از قبل اماده اش کرده بودم..هم ییرایکه گوشه پذ میدست فیشدم و سمت ک

 کوروش از پشت سرم بلند شد:

 !؟یکجا به سالمت-

بود. پر از  یچ دانمیکه نم یبود. پر از احساس ی. بغض کرده برگشتم. نگاهش کردم. نگاهش پر از خستگدیام لرز چانه

شده بودم  یمرد نیا ریوقته اس یلیچشمها شده بودم! خ نیا ریوقته اس یلیانگار خ یول یدانم چجور ی! نمیدلتنگ

 نیا نیکه تا ابد ب شدمیم یرفتم وگرنه سد یم دیبود! با یکاف نجاتیکرد! اما تا هم یکه برام همه کار کرده بود و م

 شد! یدو برادر ماندگار م

 برم! دیکوروش..با-

 هم دچار توهم شده بودم! دیلرزش داشت. شا شیدانم اما حس کردم صدا یحرکت کرد. نم شیگلو بیس

 کارها.. نیبعد از همه ا-

 رحم گفتم: ی. بدیاز چشمم چک یاشک قطره
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 !فتادهین یکدوم کارها؟ اتفاق-

 را بست. شیچشم ها یشلوارش فرو برد و عصب بیرا داخل ج شیزد. دست ها یپوزخند

 ..یبر زارمینم-

 بود! یراه ما م انیپا دیبا نیدادم. ا انشیآرام آرام پا یخوب در بر گرفت ول یدلم را حس ته

 بمونم کوروش..درکم کن! تونمینم-

 جلو آمد. یقدم

 ..بهم بگو!شهیداره مانعت م یچ ؟یخوا ینم ای یتونینم-

در  یحس چیبود. ه یما نشسته بود. نگاهش خنث یتماشابه  ییرای..از همان گوشه پذوشیبرگشت سمت دار نگاهم

هم  دیوقت بود سردش کرده بودم! شا یلیخ دیوقت بود سرد شده بود. شا یلیخ دیکرد. شا ینم انیطغ شیچشمها

 .اورمیتا حرفم را به زبان ب دیرا بخش نیاش پنهانش کرده بود. اما هرچه بود به من قدرت ا یتفاوت ینقاب ب ریز

 ..به نفع..وشیودنم به نفع همست..به نفع تو..به نفع دارکوروش نب-

 شد.. دهیلبش کش کنج

 و به نفع؟-

را  فمیانداختم. گفتنش سخت بود. نگاه سردرگم و منتظر کوروش سخت ترش هم کرده بود. دسته ک نییرا پا سرم

 فشردم و تلخ گفتم: میمشت ها ریز

 هم به نفع من! دیشا-

 گفت: تند

 افتویق ادیکنارت باشم..بگو بدم م ادی..بگو بدم مگهیبگو..بگو د تیحرف نزن..با قاطع یو بعضو اغلب  دیاز شا-

 !؟یمعطل یماه..د واسه چ ی..بگو پرارمیاسمت رو به زبون ب ادی..بگو بدم منمیبب

 از اشک بود. نگاهم درد و زبانم تلخ شده بود! سیرا با درد بستم..صورتم خ میچشمها
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 بالخره به زبان اوردم. یبود ول نجایمن و کوروش هم یماجراقسمت  نیسخت تر دیشا

 آ..آره!-

را بدهد. سختم بود. سخت بود  میها یرحم یتا پاسخ ب ستادمینا گرینزدم..د شیصدا گرینگاهش نکردم. د گرید

ساعت  یاتاک عقربه ه کیرفتم. ت یم شهیهم یبرا دیراه را..با نیدادم ا یم انیپا دیرفتم. با یم دیبا یرفتن، ول

سست و لرزان سمت در قدم  یو با گام ها اختمشانه ام اند یرا رو فمیرفت. ک یم ورتمهیاعصابم  یرو یوارید

به سکوتش  یتند کوروش کم یبرداشتم. هنوز که هنوز سالن پر از سکوت بود. پر از سکوت عذاب آور که نفس ها

 زد! یدامن م

بار برنگشتم. برنگشتم که نگاهش کنم.  نیپشت سرم بلند شد. ااز  وشیدار یصدا دیدر رس رهیکه به دستگ دستم

کردن  یکه نگاه به نگاه کوروش بندازم و خودم را ببازم! من آدم بد بودن نبودم. من آدم باز دمیترس ی..مدمیترس یم

 نبودم! یخوب گرینبودم. من باز

تو قلب من  دی..شاشهینم دایر از کوروش پتو بهت یکس برا چینرو..قبال هم بهت گفتم..ه یریبخاطر من م یاگه دار-

 !یهست نیتو قلب کوروش اول یول یدوم بود

 ی. به وفاداردمیشیهم فکر کردم. به عاقبت تلخش هم اند شینجایرا شروع کردم به ا یکار کی یزدم. وقت یلبخند

 و سکوت دردناک کوروش! وشیمبهم دار

 دی. امقیعم یکوروش بلند شد. قلبم لبخند زد، لبخند یصدا بار نیبدهم در را باز کردم که ا یآن که جواب بدون

 !یگرچه واه یدیگرفت. ام یقلبم با به باز

 ..یاگه..اگه رفت-

تنگ کرده بود. بگو..بگو  میرا برا دنیراه نفس کش شیحرف ها نیوقفه انداختن ب نیام حبس شد. ا نهیدر س نفس

 !یلعنت گهید

 تمام شدم! کبارهید شدم..گفت و به منتظر نگذاشتم و گفت..گفت و نابو اما

 هرگز برنگرد! گهید-

دل  یرحم یرا بستم..حقم بود. با ب میتب دارم شد. چشمها یدانه دانه روانه گونه ها میشکست و اشک ها بغضم

 شکستم و دل شکسته شدم. حقم بود که نابود شدم. حقم بود که نابود شدم و دم نزدم!
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 یم ابانی. رهگذر ها با سرعت از کنار خدمید کیو تراف نیانبوه ماش انیدم را مرا باز کردم خو میکه چشمها یوقت

 ها شلوغ بود و ازدحام مردم سرسام آور!  یگذشتند تا خودشان را به اتوبوس برسانند. تاکس

نجات  شیها یباران و رگبار نیبودند تا از دست ا نیا یو مردم همه در پ دیکوب یو زمان م نیشالق وار به زم باران

 تنها.. یها..دختر نیهمه ا نی. اما در بابندی

 ...زانیو گر لرزان

 کرده از درد.. بغض

 شده از اشک.. سیخ

 گز کرده بود.. ابانیخ گوشه

خوب بود اما نه با  ییکس تر هم شده بود. تنها یکس بود و ب یکردند..ب ینگاهش م زیها معصومانه و ترحم آم رهگذر

 شده بود! یکه دلداده اش شکسته اش کرده بود! شب سخت یکه شکسته شده بود..دل یدل

 !؟یخانم خوب-

 بود.؟! دهیاو هم حال و روزم را د یعنیکرد.  یبود و نگران نگاهم م ستادهیکه کنارم ا یبرگشت سمت مرد نگاهم

 خـ...خوبم!-

 برات برسونمت خونتون.. رمیبگ نیماش ایپاشو دخترم ب-

 ؟!بود. اما خونمون یمهربان رمردیپ

 نـ..ندارم!-

 !؟یفرار کرد-

 کاش! یخوردم؟! ا یها م یانداختم. به فرار یحال و روزم نگاه به

 تنهام! یِ رو ندارم..تنها یدادن..رهام کردن..کس مینه..فرار-

 زد.  یلبخند رمردیپ
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 !میباشه دخترم..پاشو بر-

نجاتم آمده بود.  یشد که برا یم دهید ییبود. مثل فرشته ها یخوب رمردیبه حرفش گوش کردم. پ یدانم چرا ول ینم

 باز کرد. میزد و در را برا نیرا به زم شیعصا رمردی. پستادیکنارمان ا یدست بلند کرد. تاکس یا یتاکس یبرا

 دخترم! نیبش-

کنار  شیرا بستم. صدا میحرکت کرد. با درد چشمها نیآمد. کنارم که نشست ماش یول دیا یکردم همراهم نم الیخ

 شد.گوشم بلند 

 دادن دخترم؟! تیچرا فرار-

 گفتم: دردآلود

 کس بودم. چون عاشق شده بودم! یچون تنها بودم. چون ب-

 خدا بزرگه دخترم..ناراحت نباش..خودش نگهدار عشاقه!-

 کرده گفتم: بغض

 من برداشته. یوقته نگاه رحمتش رو از رو یلیکنم خدا خ یکنم..حس م ینم الیاما خ-

عشق، عشق به خداست..به  یو هدف اصل رینره مس ادتیتوجه داره..اما  شتریا به عاشقا برو نگو دخترم..خد نیا-

رو به  ینکن..تا خداست هست همه چ ییوقت احساس تنها چی..هبتهیبارون رحمتش نص یبش کیقرب خدا که نزد

 راهه!

 برنگردم! گهیاما بهم گفت د-

 !شهیم مونیاش پشحرفش رو از ته دلش نزده..مطمئن ب نیاگه عاشقت باشه ا-

اش قلبم را به لرزه در اورد.  یخال یچرخاندم که جا رمردیرا باز کردم. نگاهم را سمت پ میزدم و چشمها یلبخند

. صاِف صاف بود. انگار دمیتشک کش یبه رو یبود. دست یخال ینگاه کردم که خال یا یزده به صندل رتیمتعجب و ح

 بود.ننشسته  یصندل نیا یرو یکه سالها بود کس

 :دمیبه راننده نگاه کردم. آهسته پرس نیماش یجلو نهییاز آ مضطرب
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 اون اقا کجا رفت؟!-

 .دیباال پر شیمتعجب ابروها راننده

 !؟یکدوم اقا آبج-

بود. برام حرف زد. سوار  رمردیشده بودم. اما اون پ وانهیبود؟ نکند د یچ گرید نیا ایولو شدم. خدا یصندل یرو کالفه

 نارم نشست. به درد و دل هام گوش کرد..اما االن..کرد. ک نمیماش

 ببرمت درمونگاه؟ ؟یآبج یخوب-

 به سرم زدم.  یدست نیو غمگ کالفه

 نه خوبم!-

 شدم ام! وانهیکرد د یم الیکرد اما نگاه متعجبش دست از سرم برنداشت. خ سکوت

 !ستادیابالخره  نیشد و مقصد کجا بود اما ماش یچگونه ط میکه رفت یریمس دمینفهم

از راننده بپرسم  یکه سوال نی. قبل از ادمید یآشنا و خاک یرا که باز کردم خودم را درون کوچه ا میچشمها 

 خودش به حرف آمد.

 !ایکوچه اقاق نمیا یآبج ایب-

 نِم خاک! یو بو یکاهگل یها واریزد. د یچشمک م میبه رو ییآشنا یمیزده به اطراف نگاه کردم. دِر قد شگفت

 خواستم! یاز خدا م یگرید زیچ کاش

 ..ممنونم..یلیخ-

 در را ببندم، مردد گفتم: نکهیشدم. اما قبل ا ادهیرا باز کردم و پ در

 بهتون ادرس داد؟! یاما..ک-

 . رنگ نگاهش متعجب شد.دیصندلش اش چرخ یرو راننده

 ها.. یرو داد نجایخودت آدرس ا ؟یآبج یخوب-
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گفتم و خواستم در را ببندم که دوباره  یامد. باشه ا ینم ادمیداده ام که ادرس  یتکان دادم. من؟ من ک یسر جیگ

 زد. میصدا

 !؟یمارو بد هیکرا یخوا ینم یآبج-

 تر لب زدم: جیو گ متعجب

 !ه؟یکـ...کرا-

 رو روشن کرد. نیکالفه ماش راننده

 ..فقط مراقب خودت باش..خداحافظ!مینخواست هی..کرایآبج یچیبسم اهلل..ه-

شده بود امشب. سردرگم وسط  یعجب شب ایشد. خدا زانیشل کنارم آو میبستم، حرکت کرد. دست هارا که  در

 یکشاند. با قدم ها یدر م نیمن را سمت ا بیعج یکردم. جاذبه ا ینگاه م یمیبودم و به در قد ستادهیکوچه ا

خوش به  یرا با حس یمحمد یگل ها ر. عطدمیکش یقیرا بستم و نفس عم میآهسته خودم را به در رساندم. چشمها

. دیطول نکش ادیز دنمیبه در زدم. انتظار کش یرا باال بردم و تقه ا میعمقِ جان فرستادم. معطل نکردم و دستم ها

 و رفتند! دندیپر کش کبارهیبه  میخودم را محکم به آغوشش پرت کردم و تمام درد و رنج ها دمیمادر را که د

 

*** 

 

 یشد نگاه م یکه از سوپ کنارم بلند م یگوشه خانه گرفته بودم و با لذت به بخار ینفت یبخار یرا رو میها دست

گرم تر کند. هنوز  میو خانه را برا اوردیب زمیرفته بود تا ه اطیسوپ پخته بود و به ح میکردم. مادر با آن پادردش برا

با  یکرد. ول یاستفاده م یمیوسائل قد نیاآمده بود هنوز مادر از  ودکه به وج یچرا با وجود تمام امکانات دمیفهم ینم

که با خود تا به  ییداشت. انگار تمام درد و اندوه ها یگریعالم د زبانشیخانه و گپ زدن با م نیحال نشستن در ا نیا

خوش  یزعفران یاچ میگذاشته بودم. مادر کنارم نشست و برا شانیکول کرده بودم همان جا پشت در خانه جا نجایا

 .ختیر یرنگ

 ..رنگ به روت نمونده!یریبخور مادر جون بگ ایب-
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 فاصله گرفتم. یجمع و جور نشستم و از بخار یزده کم خجالت

 به خدا! دیتو زحمت افتاد یلی..خنیممنونم..خجالتم ند-

 گفت: د،یمال یرا با دست م شیزد و همانطور که پا یلبخند گرم مادر

 و کوره..حداقل با اومدن تو چراغ خونم روشن شده.. سوت شهیخونه که هم نیمن برکته، ا یمهمون برا-

 رفته آهسته در ادامه گفت: لیتحل یو با صدا دیکش یآه

 یکنم خدا رو که کوروش از وقت یزنند. حاال باز شکر م یبه من سر نم ادیکدومشونم ز چیدو تا پسر دارم که ه -

بگم که اصال انگار نه انگار..دو هفته  یرو چ وشی.دار.ندازهیم ینگاه رزنیدو سه بار به مِن پ یاومده حداقل هفته ا

 من حکم معجزه رو داره.. یبرا ادیب کبارمی

مشغول ماساژ  یبرداشتم و خودم با آرامش و دقت خاص شیپا یمادر نشستم. دستش را از رو کیو نزد دمیخند

 کمر مامانم را! ایدادم  یساژ مبابا را ما یزانو ایبود.  نیروستا بودم کار هر روزم هم یشدم. وقت شیدادن پا

 و خرسند است گفت: یداد چه قدر از کارم راض یکه نشان م یو با لبخند دیکش یقینفس عم مادر

 مادر.. ینیبب ریخ یتو تنم..اله ادیبه خدا انگار جون م یکنم ول یبده دخترم، شرمندم که خستت م رتیخدا خ-

 یدر سکوت گذشت که با حرف یقیبود..دقا رهیکمرنگ به من خ یا لبخندزدم و به کارم ادامه دادم..اما مادر ب یلبخند

 خود ثابت ماندم. یکه مادر زد در جا

 ..یکرد یو خونم رو چراغون نجایافتاد به ا رتیکه مس یاز دست کدومشون دلخور شد-

 و موهام رو به عقب فرستادم. دمیبه  شالم کش ی. دستدمیزده کنار کش خجالت

 !ا؟یک-

 را داخل شکمش جمع کرد. شیو پا زد یلبخند

 میفهم ی..از نگاهِ طرف ممیکرد یو جوون می..بالخره ما هم جوون بوداستیمنظورم با ک یدونیکه م دونمیم-

خداروشکر من رو محرم  یعنی یهمه خونه به خونه من پناه اورد نیا نیاز ب یوقت دونمیچشه..االنم بهم بگو مادر..م
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با خودش حمل کرده..بگو دخترم..بگو کار  یطوالن انیرو سال یادیز یدل رازها نیا ..بگو مادر کهیدونیاسرارت م

 کدومشون بوده..

که بهش  یو از کوروش نهیب یکه من رو نامزد سابقش م وششیگفتم؟ از دوتاشون؟ از دار یم یزدم..از ک یتلخ لبخند

و سرگشته پسرت  فتهیل نه صد دل شد کیگفتم  یگفتم عاشق شدم؟ م یگفتم؟ م یم یکرده بودم؟ از چ دایحس پ

گفتم  یداد..بازم م ی..بازم پناهم میچ وقتپسرات..اون  نیشدم ب یبهش برسم؟ بهش بگم مانع تونمینم یشدم ول

 گفت جات امنه امِن! یدخترم! بازم م

 به شونم زد. یکه دست دمیکش یآه

..بهم بگو بزار شناسمیپسرام رو خوب مبگو..من  یول یمادر از پسراش گله کن کی یسختته که از جلو دونمیم-

 کمکن کنم..

را  لمیکنم.دوست داشتم تمام دق و دل هیرا..دوست داشتم گال زی..همه چمیبگو شی..دوست داشتم برادیام لرز چانه

 بهتر از مادر؟! یکنم و چه کس یخال یکی یاو جار بزنم..دوست داشتم خودم را برا شیپ

 ..وشینامزدِ اقا دار-

 زد. لبخند

 !زمیراحت باش عز-

 هم نرفت! نییفرو بستم و بغضم را قورت دادم.نشکست اما پا چشم

 ..نامزدش..وشیدا...دار-

..هنوز یزود ازت خواستم برام سفره دلت رو باز کن یلینگو..منم بد کردم..خ یخوا یدخترم؟ م ستیحالت خوش ن-

..خسته ادی..تو هم حتما خوابت ممیبخواب میریبگ رمای..نگو دختر ماهم..بزار برم تشکا رو بمیوقت دار یمن و تو کل

 ..شرمندم دخترم!یا

و از جا برخاستم. به دنبال مادر رفتم و تشک ها را از او گرفتم. به  دمیکش میچشمها ریبه ز یزده دست خجالت

مادر کنارم  و مانتو ام را که در اوردم یپهن کردم. روسر یبخار کیخواسته مادر تشک ها را کنار هم وسط هال نزد

 خوش آمد! مزاقمزدم. جانمش به  شی. قبل از آن که چشم ببند صدادیدراز کش
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 ..نینگ ی..به کسشهیم-

 ادامه دهم..مطمئن و مهربان گفت: نگذاشت

 ی..خوب بخوابزکمی..راحت بخواب عزیینجایفهمه تو ا ینم یمنم..کس زبانیو م ییمهمون تو یمطمئن باش تا وقت-

 دخترم!

که تا خوِد  یشده بود. به گونه ا بهیمن غز یاما آن شب خواب با چشم ها دی. مادر خوابدمیو دراز کشزدم  یلبخند

 بودم! یزندگ ی! من کجادمیشیاند فتدیکه افتاد و قرار است ب یهم نگذاشتم و به اتفاقات یصبح پلک رو

شد. اما  میام خواب مهمان چشمهاصبح بود که آرام آر یرا بستم..دم دما می. چشمهادمیو به پهلو چرخ دمیکش یآه

گذارد..خدا الرحم  ینم میکند..خدا تنها یفرو روم با خود گفتم..خدا خودش کمکم م قیقبل آن که به خواب عم

 است! نیالراحم

 

 ***کوروش***

 

 از کفت رفته ها! یدست دست کن ه،یکوروش چند بار بهت بگم برادر من، قرارداد خوب-

و  دیزد، با انگشت سبابه و شست چشمانش را مال هیگردانش تک یبه صندل یرد و عصبپرت ک زیم یرا رو خودکارش

 محکم به محمد گفت: یداد و با لحن هیتک یخسته سر به صندل

بار بهت  نیکمیصد و  ی. صدبار هم بهت گفتم، االنم براندمیشرکت قرارداد نم نیمن با ا یهر چه قدر هم اصرار کن-

بهش شک کردن..اون وقت  سایرو هم..پل زهیر یکاسه کوزمونو م زنهی..کلک بازه..مادیم نمخوش اروی نی..من از اگمیم

 که کالمون پس معرکست. میاگه ماهم باهاش همدست ش

 گفت: یشانه اش گذاشت و با دودل ی. دستش را روستادیاش ا یزد و کنارش صندل یچرخ زیکالفه دور م محمد

 میداره المصب..اگه ازش نگذر یرنگن..ما هم که زرنگ تر..سود خوباونا هم ز یکوروش..ول یگیم یچ دونمیم-

 ..میرقبامون باش هیجلوتر از بق یلیخ میتونیم

 گفت: تیبا قاطع شیبه چشمها رهیکت محمد را تکاند و خ قهیبلند شد.  یزد و از پشت صندل یپوزخند کوروش
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رو سر پا  نجایخودم ا یکه با زور و بازو یمن م؟یکه حروم پشت حروم مرتکب بش نیا متیبه ق ؟یمتیبه چه ق-

داداش، اصرار کردنت  یدونیمحمد؟ م یمتیرسوندم..به چه ق گاهیجا نیرو به ا نجایکه با نون حالل ا یکردم...من

شرکت قرارداد  نیبشکنه..من با ا ستین رسنگ قرا نی..منتها ایکوبونیبه سنگ م خیم یکه انگار دار هیجور

 ..والسالم!بندمینم

دفعه در دفتر باز  کیگرفت که  شیدست ها نینشست. سرش را ب زیم یرو به رو یچرم یصندل یکالفه رو دمحم

خطاب به کوروش  یمیصم یقدم برداشت و با لحن زیشرکت داخل آمد. لوندانه سمت م یبارویجوان و ز یشد و منش

 گفت:

 اومدن باهاتون کار دارن.. یسعدان یاقا-

 یبود که حت یکوروش به قدر تیرو نگاه کرد. شدت عصبان یکه مات منش سمت محمد برگشت یعصب کوروش

 کند.. خیاش توب یادب یب نیرا بخاطر ا یحوصله نکرد منش

 محمد؟!  گهیم یچ نیا-

 گفت: یبلند شد و خطاب به منش شیاز سرجا یعصب محمد

 ..حال و حوصلتو ندارم..ینیبه کارت برس ام رونیبرو ب-

 با اخم گفت: یمنش

 ..نیکنیم ی...چرا سر من خالنیختیاومده و شما به هم ر یبه من چه که سعدانوا -

 نزدن.. یالم تا کام حرف گریتمام شد و د ینیمحمد و ام انیزد که  مجادله م یداد یعصب کوروش

 !رونیب نیگمش نیبر-

داشت  یکه سع یو لحن یبا حرص از اتاق خارج شد و در را محکم پشت سرش بست. اما محمد با خونسرد یمنش

 و گفت: ستادیکند کنارش ا قیآرامش را به وجود کوروش تزر

..باور کن کوروش نجایا ادیخبر نداشتم قراره ب یکه حت زمیبه روح مامان عز یول یناراحت دمیکوروش حق م نیبب-

 ..یرعلیبه جون ام گمیراست م
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کرد از اتاقش  یور که کت را تنش مبرداشت و همانط یصندل یبدون توجه به محمد کتش را از رو یعصب کوروش

مو ثابت ماند. کنج لبش  یچاق و ب یمرد یمکث نگاهش رو یخارج شد و نگاهش را در اطراف چرخاند. بعد از دم

بود. نقش  یسخت نبود.سعدان شیبرا ادیمرد ز نی. شناختن استادیمرد ا کیاستوار نزد یشد. با قدم ها دهیکش

 را نقشه برآب کرده بود! شیمرد زبل تمام نقشه ها نیکرد. ا یم یازب شیبرا لمیف نیعمروعاص را در ا

 !ومده؟ین هیمعاو-

 بلند شد. دستش را سمت کوروش دراز کرد و با خنده گفت: یصندل یمرموز از رو یو لبخند یبا خونسرد یسعدان

 ..یشد لی.ستاره سه.متیدید یم شتریتر ها ب یمی..پارسال دوست امسال آشنا..قدزیبه به جناب کوروش خان عز-

 کرد و زهرآلود گفت: عشیضا یتوجه به دست دراز شده سعدان یب کوروش

 کرده بودم.. نیآره کم-

 ن؟یکم-

 زد. نهیو دست به س دیکش یهوم

 !رمیمثل تو رو بگ ییکرده بودم تا مچ روباه ها نیآره کم-

به شانه کوروش زد و  یدوستانه دست به حالت اول خود برگشت. عی.اما سردیکرد و دستش را پس کش یاخم یسعدان

 گفت: یبا خنده ساختگ

 که.. یدار نهیبس کن پسر..تو هنوز هم ک-

 گفت: دیجوش یآتشفشان م کیکه مانند  یدر ظاهر خونسرد اما درونش در حال کوروش

 !ستمین یا نهینه اشتباه نکن من اصال آدم ک-

و با  ستادیکوروش رخ به رخش ا اوردیبه زبان ب یزیکه چ نینگفت..نگاهش مرموز شد اما قبل ا یزیو چ دیخند مرد

 کرد کنار گوشش زمزمه کرد. یکه سنگ را هم از ترس آب م یلحن

 کنم! یام زنده بمونه..در جا خفتش م نهیک زارمیمنتها نم-
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 هم نفسش را یو سعدان دیشده بود. کوروش آرام کنار کش جادیا یخفقان آور یمرد حبس شد. فضا نهیدر س نفس

نداشت جز نگاه  میب یزیچ چیاز ه یموذ ینمانده بود. سعدان یتا قبض روح شدنش باق یزیآسوده رها کرد. چ

 ترسناک کوروش!

 زنده نزاره.. نیزم یآدم ها رو رو یسر کی دیکوروش جان..آدم با هیحق..حق با تو-

 تکان داد. یسر تیبا رضا کوروش

 ..یریگیرو زود م زیخوبه..خوشم اومد ازت..همه چ-

 به عقب برداشت. یکرد و قدم یمصلحت یخنده ا مرد

 ..دمتیبرم..خوشحال شدم د دیکوروش خان..من با شمینم فتیباشه پس مزاحم وقت شر-

 کرد. خکوبشیکوروش در جا م یچشمان کوروش محو شود صدا یاز جلو عیتا سر دیکه چرخ نیهم

که..حالِ  یدونیرو براش در نظر نگرفتم..م یقبت خوببگو حواسش باشه دست از پا خطا نکنه وگرنه عا هیبه معاو-

 ..جاسوسات احتماال تا االن برات گزارش کار دادن..یانی..مطمئنا در جرستیکوک ن ادیچند روز ز نیا میروان

 شیمرد امان نداد تا حرف کوروش به اتمام برسد و با تمام سرعت از شرکت خارج شد. کوروش که خسته چشمها اما

 محمد از پشت سرش بلند شد. یذاشت صداهم گ یرا رو

 نیچ نایکرده بودنا..اه اه..ا چارمی..د المصبا بیبهشون بد یزهرچشم نیچن کردمیدمت گرم بابا.. اصال فکرش رو نم-

 !گهید

 یتا کیو  دیپاشنه پا چرخ ینزد. کوروش رو یبود الم تا کام حرف زیکه تاکنون با ترس شاهد همه چ چارهیب یمنش

 باال انداخت. را شیابرو

 !یمن بعدا با شما کار دارم جناب مهندس صادق-

 زیم یرا از رو فشیحوصله از کنار محمد گذشت و وارد دفترش شد. ک یگفت. کوروش ب یخجالت زده چشم محمد

روحش را شاد و خرسند کرد.  یکه به مشامش خورد تن ب یسرد بهار یاز شرکت خارج شد. هوا عیبرداشت و سر

را بست و  شیکه شد، چشمها نیاشگرفتند. سوار م یو جان م دندیرقص یم میدستان نس انیاش در م یشالق یموها

 یاز تمام تنش م یبود. خستگ امدهین شیبود که خواب به چشمها یگذاشت. چند شب نیفرمون ماش یسرش را رو
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قلب و روحش هم با خود برده رفت،  رونیرا زد و از آن خانه ب یهمه چ دیماه ق یکه پر ی. درست از همان شبدیبار

 نیاز ب کبارهیرا به  شیها یبود تا تمام خستگ یمنبع آرامش کیبود. دنبال  دهیمدت ند نیرا هم در ا وشیبود. دار

 شیمرهم درد ها توانستیکس به اندازه مادر نم چی. هافتیببرد. چشم که باز کرد نگاه مادرش در چشمانش تالطم 

 کرانش حرکت کرد. یرا روشن کرد و با عشق سمت بهشت ب نشیاراده ماش یدر دل زد و ب یباشد. لبخند

 

*** 

درست وسط آسمان بود.  دیظهر بود و خورش کیگشت. ساعت نزد رهیاش خ یشد و به ساعت مچ ادهیپ نیماش از

 یخانه و صاحبخانه اش را م نیلبش نشست. دل تنگش چه قدر ا یرو ینگاهش به در خانه خورد و لبخند کم جان

بود. درست بود مادر  نیاش هم شهیهم مکوتاه در را گشود. رس یآرام به در زد و بعد از گذشت مدت ی. تقه ادیطلب

اخالق کوروش  نیاز ا شهیداشته باشد. مادر هم یکرد تا اعالم حضور یبالخره ادب حکم م یکرد ول یم یتنها زندگ

 کرد.  یخرسند بود و خدارا شکر م

 یریرا که د یبهار یناب عطر شکوفه ها یوافر بو یو با حظ ستادیه شد همانجا دم در اکوچک مادر ک اطیح وارد

را گشود و نگاهش را به اطراف گرداند. نگاهش به درختان  شیسپرد. با لبخند چشمها نهیشکفته بودند به س ستین

 وهیهروقت م یان کودکرود که در دور یادش نمیبا آن ها داشت.  یاز بچگ یادیگره خورد که خاطرات ز یا وهیم

خانه  اطیبه ح عیآن ها را دوباره بچشد، سر ذیآن که باز هم بتواند طعم لذ یخورد برا یم یبیس ای السیزردآلو، گ

کرد غرق لذت  یکاشت و حاال که به دسترنج خود که نگاه م یرا درون باغچه کوچکشان م شانیرفت و هسته ها یم

درخت  کیکوچک شده بود عوض کرد. نزد یبه باغ لیه که حاال تبدرا سمت باغچ رشیمس اریاخت یشد. ب یم

را  شیرا داخل دهان گذاشت و چشمها ی. دانه ادیچ دهیدرشت و رس یالسیدست بلند کرد و گ ستادیکه ا السیگ

 یکرد. هرگز نم نیریکامش را ش السیو ترش گ نیریزبانش له کرد. عصاره ش ریرا ز السیگ یبست و با لذت وافر

راه  نیدر ح کدفعهیکه به خانه برود اما  دیزد و چرخ یمحبوبش است. لبخند وهیم السیشود که گ نیت منکر اتوانس

 به گوشش خورد.  ینرم هیگر یصدا

کرد و  ی. اخمدیند یزیچ یاطراف را از نظر گذراند ول یمکث به عقب برگشت. کم یو با کم ستادیوسط راه ا متعجب

گذشت.  السیرا با دست گرفت و از کنار درخت گ السی. شاخه مزاحم درخت گجلو رفت یآهسته کم یبا قدم ها

در  یزیچ کدفعهیآرام بلند شد.  ییها زمزمه یتر کرد. صدا زیرا ت شیتر و بلند تر شد. گوش ها کینز هیگر یصدا

 ماه نبود. اما او.. یپر یشباهت به صدا ی. صدا بختیقلبش فرو ر
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درختان  یتر شد. بالخره ال به ال کیو نزد کیلرزان به صدا نزد ییقرار و چشمها یب یندانست و با قلب زیرا جا وقفه

خانه مشغول حرف زدن با خود بود. با  یکاه گل واریشده بود و رو به د یمخف بی. پشت درخت سافتیاو را  وهیم

مارکش  یلباس ها یوکه ر یبه خاک یافتاد. حت زردآلوسست شد و همانجا کنار درخت  شیپاها اریاخت یاو ب دنید

کردن و  هیبود که پشت به او در حال گر یبود دختر تیاهم یاو دارا یکه االن برا یزینداد. تنها چ یتیجمع شد اهم

 ادیها را ز ییتنها نیکرد. او هم ا یدرکش م یاش دلش گرفت ول ییبود. از تنها شیدرد و دل کردن با خود و خدا

 ..یکرده بود ول شهیپ یگدر زند یادیده بود. او هم صبر زیچش

 .طاقت نداشت...!ندیبب وسی. طاقت نداشت انقدر او را سر خورده و ماندیبب نیو غمگ فینداشت او را انقدر ضع طاقت

قرار از گوشه  یب یچه که نتوانست بغض مردانه اش را پنهان کند و قطره اشک ایبود  یدانست از سر دلتنگ ینم 

 عیانقدر سر ایکرد گردونه دن یفکرش را م ی. کدیچرخ یچه قدر بد م ایزد. دن ی. لبخند تلخدیچک نییچشمش، پا

 کرد؟! یفکرش را م یباشد که دوباره همه خاطراتش تکرار شود..ک

داد. آرام چشمانش را بست.  هیچشمش را زدود. سرش را به تنه درخت تک ریز یسیو با پشت دست خ دیکش یآه

 اش! یمیکهنه و قد یزخم ها یشد به رو یدرمان شیماه برا یپر یاصد نیدلنش یهمه ء جانش گوش شد و نوا

 ..یدیقدر بد شد..خداجونم..خودت که د نیشد..چرا ا ینجوریخداجونم..چرا ا-

 ..دیاز شدت بغض لرز شیصدا

 نی..اگهیبود د یچ نیرفتم..ا یخودم رو م یزندگ ریکه داشتم مس یدینبودم..خودت د یکه کاره ا یدیخودت د-

 بودم؟! ی..بنده بدایکه بودم دور کرد. خدا ییو من رو از جا میاومد وسط زندگ کدفعهیکه  بود یچ

 لب زمزمه کرد: ریزد و آهسته ز یلبخند تلخ کوروش

 !ایلیخ یدال رانگری..ویرانگریبد؟ بد که چه عرض کنم تو خود و-

..بگو حقته یکرد ی..بگو ناشکریزندگ نیابا  ی..بگو بد تا کردیبودم بهم بگو..بگو حقته پر یخداجونم اگه بنده بد-

 ..بگو خــــدا!یبزنم تو گوشت تا ادم ش یلیس کی

 را مشت کرد.. شیقرار تر از او از جا برخاست و دست ها یو ب اوردیقرارش بلند شد. کوروش طاقت ن یب هیگر یصدا

 با خودت! ینجوریماه..نکن ا یکه روت بلند شه..نکن پر یدست شکنمیم-
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که  یکردن زمان و مکان و فرد یتکان نخورد. حالج شیاز جا یخورد. از شدت شوک تا لحظه ا ین بدتکا دخترک

. بغضش را قورت داد و چانه لرزانش را با دندان متوقف کرد. با دیطول کش شیدرست پشت سرش قرار داشت برا

تا به  دیطول کش یشد. کم بلند درخت ریمکث از ز یبعد با کم یبه لباسش چنگ انداخت و اندک فشیظر یمشت ها

 قرار کوروش چرخاند. یبعد نگاه مضطرب و لرزانش را سمت نگاه ب یکم یول دیایخود ب

 !یکن تیقرار نبود انقدر خودت رو اذ-

 گرفته بود! یصاحاب کوروش را به باز یماه دل ب یداد. پر یماه خودش را آزار نم ینگفت همه حرفش را..پر اما

 !یایقرار نبود..ب-

کوروش..بغض مردانه اش  یشد بر گلو یریت یاز اعماق جانش نبود و در دل از خود متنفر شد ول نکهیکه زد با ا یحرف

 شکستن قلقلک داد. یرا برا

 !یانصاف بش یقرار نبود انقدر ب-

 ماه را.. یجان پر دیتلخ کوروش آتش کش لحن

 !؟یکن یم کاریچ نجایا-

 نشاند.را به لبش  یماه پوزخند یمسخره پر سوال

 !؟یکن یم کاریچ نچای..تو اامیکه خونه مادرمم اجازه ندارم ب دیببخش-

 تحمل! رقابلیهم بد شد..باز هم سرد شد..باز هم شد همان کوروش غ باز

 ..امیخواستم ب ینم-

 شد: نیغمگ لحنش

 نداشتم برم! ییاما جا-

 گفت: یعصب کوروش

 !؟یاومد رونیب یشتکه دا ییو خودت از جا یکرد یلجباز ای ینداشت ییجا-
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 ماه اما همچنان آروم و بغض دار بود. یپر یصدا

 یخواد سربار کس یخواد اونجا بمونم!دلم نم ی..من دلم نمستیمن ن ی! اونجا جاوشه؟یمنظورت خونه دار-

 سرم باشه.. یخواد همش منت رو یدلم نم یکسم..ول یندارم..درسته ب ییباشم..درسته جا

 یومدیاگر واسه خاطر من بود که م ؟یاونجا بمون یخواست یچرا نم قایدق یول یگیت مباشه باشه قبول..تو درس-

منِ  یتو ه یها یندونم کار نی..اایپنهون کار نیا ی..ولنجایا یومدیو با من م یکرد یحداقل به حرفم م ایخونه من 

 نه؟! ای یفهمی..مندازهیرو به شک م یلعنت

 اما.. فهمم،یم-

همه واسه خاطرت  نیا یالمصب مهم نبود ی..اگر تویمن مهم یبهت بفهمونم..تو برا یجور..چید اما نداره لعنت-

پشت سرت بود و در  یچه سرنوشت یدونی..تو که نمیلعنت یایدن نیا یچه خبره تو یدونی..تو که نمزدمیسگ دو نم

 نیفکر کن..بش کمی نی..بشیبکن یکار کینکه سرخود یا یبجا ا،یبچه باز نیا یماه پس به جا یپر یدونیانتظارته. نم

 !؟یخواد...اوک ینم یو ک نهیغم به دلت بش خوادیم یک نیخواد..بب یصالحتو م یک نیبه خودت نگاه کن..بب کمی

کوروش  هیو منطق زیشده بود و در جواب حرف تحکم آم زانیکوچک لب و لوچه اش آو یماه مانند دختربچه ها یپر

 تکان داد. یسر

 تو! میکن، برحاال هم اشکاتو پاک -

 .دیرا زدود و آب دماغش را باال کش رچشمشیز یسیماه با نوک انگشت خ یپر

 .امیبعد م مونمیم کمیتو برو..من -

 !میرینه گفتم که..با هم م-

 !نهیبب ینجوریخواد مادر من رو ا یخواهش کنم؟ دلم نم شهیم-

ماه و حرف زدن با او  یپر دنیبرداشت. دمکث سمت خانه قدم  یتکان داد. با کم ینگفت و سر یزیچ گرید کوروش

هم بسنده  نیحال به هم نیداد. با ا یآزارش م یزیبهتر از قبل بود اما هنوز هم چ یلیدوباره داده بود. حالش خ یجان

گشاده و بشاش نگاهش سمت کوروش  ییزدن بود، با رو جاروکه مشغول  ینیبود. با لبخند در را که گشود، مادر در ح

 صاف کرد. یرش را به سختبرگشت و کم
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 ..اهمیبه خونم..چشمونِ س یمادر؟ چه عجب..صفا اورد یمادر...سالم دورت بگردم..سالم درمون دردم..خوب یوا یا-

 :و گفت دییسمت مادر رفت و او را تنگ در آغوش گرفت. عطرش را با جانِ دل بو یوصف نشدن یبا انرژ کوروش

 برام! یباش شهیهم یتصور کنه..اله تونهیکس نم چیر دوست دارم که همامان، من دورت بگردم..عاشقتم..انقد-

نشاند و با  ینفت یبخار کینزد ییو دستش را گرفت. او را جا دیکوروش را بوس یشانیبا لبخند و اشک شوق پ مادر

 ذوق کنارش نشست:

دل نگرونتون  ؟یرفتت..خوبمع یبرام بگو..از خودت..از اون داداش ب کمی..خب مادر یمادر..صفا اورد یخوش اومد-

 مادر؟ ی! تندرست؟ی..االن خوبشهیقرار م یب هوی..دلم گهی..منم مادرم دنیهست بهم سر نزد یشدم..چند وقت

 با لبخند سر تکان داد. کوروش

بدجور تو  یآخر سال نیرو سرم..ا ختهیشرکت و دفتر و همه ر یتر شدم..کارا یعال دمیبله مامان جانم..تو رو که د-

 افتادم.. ریه گمنگن

هست که  یصالح کیداره..حتما  یحکمت یزیهرچ ،ینکن..هرکار ی..ناشکرادینگو مادر..نگو پسرم..خدا قهرش م-

 مادر.. شهیکارت روا شه..ان شاهلل خودش حل م ستیقرار ن

 ان شاهلل مامان من که دلم روشنه!-

 ..زنهیبه ما نم یکنه؟ اصال که سر یم کاریآره مادر..اون داداشت چ-

 که! یدونینداره..م یریخدا شلوغه..اونم تقص شهی..مطبشم که هممارستانهیب یکارا ریآره اونم درگ-

 اش  زد. نهیبه س یو دست دیکش یآه مادر

و کار و  یاز افسردگ نمیخواهرتون..ا دنی..اون از مردن نامزدش..اون از درد کشکشهیم ی..چه دردرمیبراش بم یاله-

 ..ادیه خودش بزودتر بچم ب یبارش..اله

 خواست وجه او را نزد مادر خراب کند. یخبر نبود، اما نم یب وشیباز هم از خود گفت..از حال دار کوروش

 درد پات چطوره؟!  کم،یاز خودت بگو  الیخیرو ب نایآره مامان تو نگران نباش..ا-

 گفت: دیزد و پر از ام یلبخند مادر
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 به تک تکشون برسم.. دیکار مونده انجام بدم..با یکل ..هنوزشمیمن خوبم مادر ان شاهلل بهترم م-

 شتریب دیو استراحتت هم با یاز جات تکون بخور دینگفت نبا وشیمامان..مگه دار یکنیم یمالحظگ یب گهید یدار-

تر  یخونه بهتر و عال کیحداقل  یاگه دوست ندار ایخودمون.. شیپ میبر ایب میگیم چارهیمن و اون ب یباشه..هرچ

 یول یقشنگ دار یخاطره ها یکل نجای..درسته اهخوب نجایا یگیم ینه..ه یگیم ی..همیریخودمون برات بگ کینزد

 ..خودم مراقبتم..میبر ایتو ب ینزنم ول نجایدست به ا دمیبسه..قول م گهیبه نظرم د

 محکم گفت: یبا لحن مادر

شکل  نجایخاطره بد و خوب ا یاطره دارم..کلخ یکل نجای..با انجاستی..خونه من اامیمن نم یهر چه قدرم اصرار کن-

 کنم.. یتو اون قفسا زندگ امیشم و پاشم ب الیخیرو ب یسال زندگ40 تونمیگرفته..چطور م

 با خنده گفت: کوروش

خودت  یتو باغش و برا یدنج بسازم که هر روز صبح بر ییالیخونه و کیبرات  دمیمادر من..قول م هیقفس چ-

 ..یو صفا کن یدمنوش دم کن

 کوروش زد و گفت: یبه پا یبا خنده مشت مادر

 ..ایبچه لوت نیا هیخُبه خُبه..چشمم روشن..باز لحنت شد شب-

 و گفت: دیخند کوروش

 !گم؟یمگه دروغ م ی..ولزنمیحرف نم ینجوریا گهی..تو فقط بخند..چشم مامان..دیجانِ دلم-

 !شه؟یهم یبرا یبر یبزاردرختا رو  نیا ادیتو..دلت م نیهم ی..ولیگینه مادر دروغ نم-

 ..میریباز م یول میزنی..سر ممیای..ممیاین نجایا گهیکه د ستیقرار ن ی..ولضمیمعلومه که نه مگه مر-

 ..امینه مادر اصرار نکن..راه نداره..نم-

 ..گهیناز نکن د-

 نه!-

 !یتو بگ یباشه اصال..چشم هرچ-
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 قربون اون چشم گفتنات پسرم!-

 !ادینم ییهات؟! بو کو سمنو یخدانکنه..راست-

 ..هنوز درست نکردمیتو که بدتر هیشکمو وشیاون دار گمیمن م یشکمو..هرچ یا-

 که! دهیع گهیچرا؟ سه روز د-

 رو دور زمیریهنوز زوده..ان شاهلل فردا بساط سمنو رو م یباشه مادر ول-

 بشم! تیاون آشپز یآخ که من فدا-

 !یخدانکنه پسرم..راست-

 جانم؟!-

 چرخاند. اطیکرد. نگاهش را از پنجره سمت ح مکث یکم مادر

 !ش؟یدید-

 هم گذاشت. یو چشم رو دیکش یآه کوروش

 !دمشید-

 خب؟!-

 خب؟! یچ-

 و مهربان فرو رفت. دهیفهم یتر کرد. باز هم در قالب مادر کینزد ی. خودش را کمدیکش قیعم ینفس مادر

 کدومتون؟!-

 متعجب نگاهش را به مادر داد. کوروش

 ن؟کدوممو یچ-

 با همان لحن آرام و خونسردش گفت: اوردیبدون آن که خم به ابرو ب مادر
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 !ن؟یو پس نگرفت نیکدومتون بهش دل داد-

 شیهم برا قیانقدر دق ینداشت ول یمادرش شک ینیزبیخورد. در ت کهیمادر آن قدر محکم بود که کوروش  لحن

 انداخت. ریکرد و آرام سرش را به ز یشگفت آور بود. اخم

 ..ستین یکن یمامان..اون طور که فکر م نه-

محرم اسرارت  شهیکه هم ی..منیلیغصم گرفت مادر ..خ یلیخ یکنم..ول یهمون طوره که فکر م قاینه پسرم..دق-

 انصافه مادر؟! نی..ایکن یم یپنهون کار گهی..دیگیبه من نم یزیچ گهیشدم..د بهیباهات غر گهیبودم د

 .دیکش ینفس کوروش

 ..ستین یکن یواقعا اون طور که فکر م یول ی..حق دارمامان دونمیم-

 محکم گفت: مادر

 نگام کن..-

 را بست. شینگاهش نکرد..سردرگم چشمها کوروش

 برم! دینکن..من با تیمامان اذ-

کند.نتوانست دل مهربانش را بشکند.  یاحترام یبلند شود که مادر مچ دستش را گرفت. نتوانست به مادر ب خواست

 آرام گرفت. شیجادوباره سر 

 !رونیب یخونه بر نیاز ا زارمینم یراستش رو به من نگ یتا وقت-

 .دیکش شیبه موها یکالفه دست کوروش

 بگم مامان.. یآخه چ-

 نگام کن..-

نگاه کردن به  یاست ول دهی..مطمئن بود تا االن هم فهمدیفهم یمادر م دانستیمکث کرد..سخت بود..م کوروش

 !یدر و دم زدن از دروغ؟ چه محال خنده دارچشماِن صادق و پاکِ ما
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 !؟یکنینگام نم-

. سد دیلرز یکوروش م یکوروش آهسته به چشماِن مطمئن و مهربان مادر گره خورد. مردمک چشمها نگاه

خواست  یبود اما م دهیداده بود. مادر فهم یدر حال شکستن بود. مادر هم مقاومت را از چشمانش فرار شیچشمها

 تراف کند.کوروش خودش اع

دختر رو  نی..کدومتون دل ا نیریپس بگ نیو نتونست نیحاال بگو پسرم..کدومتون؟ کدومتون دل داد-

 ! ها مادر؟!نیو رفت نیدختر رو شبونه ول کرد نی..کدومتون انیشکوند

 زد. یبه جان مادر م شهیت قشیعم ی. کوروش سکوت کرده بود. نفس هاامدین ییصدا

 خوام دل بگم دل بشُنفم! یکنم..م خیم توبخوا یبگو جاِن مادر..نم-

 هردومون!-

 پروا گفت. یمحکم و ب یادیبه صورتش انداخت. ز یکه زد، مادر چنگ یحرف با

 !یکبر نبیز ای-

 چشمانش را بست. یو عصب دیلب گز کوروش

 تونمیال مبود..حا نیخواستم بگم؟! واسه هم ی..به نظرت  چرا نمیدیترس یدیبدت اومد؟ د یدیمامان؟ د یدید-

 برم؟!

 گونه گفت: حتیاخم کرد. نص مادر

 به حال بدت! زنهیکنه..بدتر دامن م یرو حل نم یزی..فرار کردن که چیکه زد یحرف یپا نیبش یاگه مرد-

 رفت گفت: یبلند شد.همانطور که سمت در م کوروش

 بزارن. هیمونم. البته اگه بق یحرفم و م یبمونم پا دیتو. با یگیممنون مامانم. درست م-

 . ستادیلنگ زنان کنارش ا مادر

 !یبگ یخوا یم یآدم بفهمه چ یزنیمادر. خب تو درست حرف نم یهست ینگران چ-
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 ..ینش رشی. بهتره تو هم درگستین یخاص زیچ-

 .دیآه کش مادر

به  هست بگو یآروم شم مادر. هر چ تونمینم گذرهیم ی. تا ندونم تو دل بچم چگمیم یمن چ یبفهم یستیمادر ن-

 خوام.. یو صالحت رو م ریخدا قسم خ یخداوند

 .دیکش شیبه موها یدست کوروش

 !؟یقضاوت نکن یدیمامان..اما قول م گمتیباشه باشه..م-

 محرم تر از منه برات مادر؟! ی..بگو که کزیتو جون بخواه پسرم..فقط تو خودت نر-

 

 

*** 

 بامداد(( 1 -))تهران

 

 !؟یکه چ نجایا یاریم یریگیدستمو م یاهنگ..بدون همیبر یمن رو م یکجا دار-

 عقب برگشتم. کالفه

 .می..بزار برسگمیرو بهت م زیمقصد همه چ میدیمگه نگفتم رس ؟یایو فقط راه ب یانقدر حرف نزن شهیم-

 !م؟یرس یحداقل بگو چرا نم یخب باشه ول-

 .دمیکش آه

 ..ی. کالفم کردیپرس یسوال م یدار زیر کیماه. از صبح تا حاال  یپر میرس یباور کن م-

 نازک کرد. یچشم پشت
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 گفتم.. یزیچ گهیباشه اصال.. اگه د-

 !یمرس-

 .میشده منتظرمان بود. زود سوار شد نییتع یدر جا نی. ماشمیگذشت یکوچه اصل از

 !هیسالم، کامران-

 چشم!-

 ماه متعجب نگاهم کرد. یپر

 کجاست!؟ گهیاونجا د-

 کردم. اخم

 ؟ینپرس سوال گهیمگه قرار نبود د-

 !دیآخ فراموش کردم ببخش-

 خوبه!-

 سوخت! یم یخواب یاز شدت ب میهم گذاشتم. چشمها یرو چشم

 کجاست؟! گهید هیکامران یکوروش، ول-

 !تیسرخ بود. از عصبان میچشم ها مطمئنا

 شو.. ادهیماه پ یپر-

 اِ چرا؟!-

بزار  گرتیج یکم دندون رو کی. میرسیم گهیساعت د میاعصاب من. باور کن ن یرو یریم یدار زیر کیچون -

 !هیچه کوفت گهیاونجا د میفهمیم میدیرس

 ادب یب-
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 ندادم. تیاهم

 نه؟! گهینفر د کیچرا  ؟یاصال چرا من رو با خودت اورد-

 کرد. یم یقرار یب ختنیر یام برا هیگر

 مـــــــــــاه! یپـــــــر-

 ..آ..آها!ای..بزنمیباشه باشه..اصال من حرف نم-

 یشده و مجلل فضا یچراغان یها ابانیسمت پنجره. خ دیشدم. نگاهم چرخ دنیخواب الیخ یم. بنزد یحرف

تهران، تنها  نانیباال نش یسلطنت یلوکس و خانه ها یها ابانیخ دنیکرده بود. د جادیرا ا یو خاص ریچشمگ

و فقر و  یدر قعر گرسنگ یکی. بودانسان ها اصال درست ن انِ یهمه تفاوت م نینشاند. ا یم میلب ها یرو یپوزخند

کنه.  یتو باتالق پول شنا م یکیو  زنهیدست و پا م یپول یو ب یتو منجالب گرسنگ یکیدر قعر پول و ثروت.. یگرید

 ها رو خرج کنه.. نیا دیبا یحت یچطور دونهیاون وقت نم

 گفت: یش مزد و با آرام یم یکردم لبخند یگله م ینامرد نیکوچک تر بودم و از مادر بخاطر ا یوقت

 :دیفرما یالسالم( م هی)عل یحضرت عل-

را  یماند مگر آن که حق و یگرسنه نم یریخاطر فق نیسهم فقرا را در سفره ثروتمندان قرار داد؛ به هم خداوند

 غصب کرده و خداوند از ثروتمندان بازخواست خواهد کرد.

 )نهج البالغه(

 کند. یماه رشته افکارم را پاره م یپر یصدا

 !اسیرو کی انجیا-

 پرت است. رونیکنم. حواسش به منظره ب ینگاهش م آرام

 ..لماستیفقط تو ف زایچ نیکردم ا یقصرا رو..فکر م-

 است! دهیافتد.حق دارد. ند یماه م یجلو به پر نهییاز آ یا هیثان یزند که نگاه راننده برا یفکر حرف م یقدر ب آن

 ماه.. یپر-
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 .ردیگ یم رونیاز ب ینگاهش را به سخت میصدا با

 هوم..-

ملکه ذهنت و تمام  شهیو م یکن ینخور، چون تا آخر عمر به همون فکر م یرو که ندار یزیوقت حسرت چ چیه-

تباه  تیو زندگ یکن یم شرفتیپ شتریب یبه داشته هات فکر کن. فکر که بکن شهیهم شه،یحال خوشت نابود م

 !شهینم

 پولدارن.. یلیخ ایبعض ؟یاما چطور-

ها هم  یبعض یبرن ول یو  از دسترنج خودشون لذت هم م ارنیها با زحمت خودشون پول به دست م یبعض درسته-

 کنند! یم رونیمنافع خودشون و یها رو فقط برا یلیخ یو زندگ ارنیپول به دست م گهید یراه ها یلیاز خ

 خوشبختن یلیافراد خ نیکنم ا یحس م یول-

 زنم.  یم لبخند

رو  نیا ستین ی. پول مالک خوشبختیدیرو نداشته باشه چون فقط خودت رو عذاب م تیذهن نیوقت ا چیه-

 .ادیاز دو اصل صداقت و اعتماد به وجود م یباز هم جدا از پول، خوشبخت یول ستین یزیپول چ گمیفراموش نکن. نم

 حرفات قشنگه..-

 تیتو زندگ یچ نیم فکر کن بب. به عمق حرفاادیخوشت م انمیمن فکر نکن چون تو از فن ب یحرفا یبه قشنگ-

که همش تو رو  ییزایکمکت کنن و چ ندهیباش که قراره در آ ییزایمراقب چ شهیکمه. هم تیتو زندگ یاضافست چ

 !رونیبندازشون ب تیاز زندگ دنیعذاب م

 ندارم.. یادیز زیچ-

 یو تو ساده ازشون م شنینم دهیهستن..فقط با چشم د تیزندگ یبا ارزش تو یزایچ یلیبه داشته هات فکر کن..خ-

 !یگذر

 !است؟یمنظورت ک-

 !رتیبگم..با چشم بص نمی..اما اشونینیبیگفتم که..چشمات رو باز کن..م-
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 بزند که راننده مانع شد. یحرف خواست

 آقا! میدیرس-

 ممنون..-

 حالت دادم. میبه موها گرمیدستم انداختم و با دست د یکتم را رو میشد ادهیکه پ نیماش از

 !ترسمیمن م ی..ولیکن یاالن اگه ازت سوال بپرسم دعوام م دونمی..مکوروش-

 کنم. یآرام زمزمه م یشوم و با لحن یکنم. نگاهش نگران است. سمت گوشش خم م یم نگاهش

 نترس! زیچ چیاز ه شتمیمن پ یتا وقت-

با شکوه و مجلل  یتخورد، عمار یکه به چشم م یزیچ نیشود. اول ی. در باغ باز مکشمیزند عقب م یکه م لبخند

 :دیگو یم یخورد. با ناباور یم کهیماه  یکند. پر یرا به خود جلب م یا نندهیاست که چشم هر ب

 معرکست! نیا-

را  مانیشود و چمدان ها یم کمانیبماند. نگهبان با لباس مخصوص نزد یباق شیاهایگذارم در رو یزنم. م یم لبخند

 .ردیگ یم

 رستم خان منتظرتونن!-

 !مدونیم-

. میدیعمارت رس یاصل یبه ورود میکه گذشت یعبور یرستم وقت مالک نبود.از سنگفرش ها یشب بود اما برا مهین

عمارت  نیزدن سرتاسر عمارت بود. حق داشت. من هم تاکنون چن دیبا مشغول د یماه اما همچنان با دهان یپر

 یگشوده شد. از سالن کوچک گذاراندمتعمارت توسط خ یبودم. در ورود دهیرا با چشم ند یبزرگ و با شکوه

بود جلب شد.  یکه مقابل در ورود یبزرگ ی. نگاهم به تابلومیشد یخدمتگذار وارد سالن اصل ییو با راهنما میگذشت

زدم. نگاهم  یزده بود. پوزخند هیتک متشیگران ق یژست گرفته و به عصا اریعکس رستم بود که با جذبه بس

 یپلکان یاز پله ها دهیو اتو کش کیش یبرد که رستم با ظاهر یخود به سر م یهواو  ماه، در حال یبرگشت سمت پر

بلندش که آن ها را  یجوگندم یبود. موها دهیخوش پوش و اتوکش شهیآمد. مثل هم نییتمام پا یعمارت، با صالبت

 جذابش کرده بود. شتریبسته بود، از همه ب یدم اسب شهیمثل هم



 ویرانگر ماه

186 
 

 رایبه ما پ یایم رید ری..دزمیپارسال دوست امسال آشنا..کوروش خان عز..نجاستیا یک نیبه به بب-

 ..میبش ریدلگ دیشا یآخر عمر یگی..نمیزنیسرم

 و ترسناک بود. زیازش گذشته اما نگاهش همچنان ه یماه نشست. با آن که سن یپر یرو زشیت نگاه

 دیشده وقت د ادیچند وقت کار و بار ز نیا. منتها میحال شما هست یایجو شهیرستم خان..ما که هم هیچه حرف نیا-

 برامون محدود شده! دیو بازد

 !یسود کرد یلیامسال خ دمیحرفا..کار و بار چطوره؟ شن نیا خالیپسر..ب دونمی..مــــدونمیم-

 و دار دستش بزارن.. هیآره البته اگه معاو-

 . دیخند

 ن مهره سوختن!م یکه اونا برا یدونیخودت دغدغه نکن..م یهرگز اونا رو برا-

 وقته.. یلیخ-

 زد. یکج لبخند

 خوبه..خوبه!-

 زد. یشد. لبخند سرکش قیماه عم یپر یرو نگاهش

 هستن؟! یک بایخانم ز نیبه به..ا-

 و مضطرب بود. دهیماه. چشمانش ترس یسمت پر دیچرخ نگاهم

 نامزدم!-

 کرد. رستم، حالم را خوش تر دیماه خنده دار بود. نگاه نا ام یچشمان پر یگرد

 اهان.. خوشبختم خانم. منم رستم هستم!-

 تکان داد. یماه سر یپر

 !نطوریمنم..هم-
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شده  رهیبه طعمه خ یشکارچ کیماه دوست نداشتم. مانند  ینگاهش را به پر نیتکان داد. ا یسر تیبا رضا رستم

 احتماالت را حدس زده بودم. نیهم تمام ا نیبود. هرچند تا قبل از ا

 . مینشست یسلطنت یمبل ها یوتعارف رستم ر با

 از شرکت بگو.. کمیخب -

ها  نیبکنم. البته ا یادیقرارداد بستم و تونستم سود ز یو داخل یخوب خارج یخوبه..امسال با چند تا از شرکت ها-

 شماست! یهمه از صدقه سر

 زد. یبخش تیرضا لبخند

 نیباز هم چن یول یکن یست معاونتم رو رد مدرخوا شهیهم نکهی..با ایکارت اول بود یتو شهی..تو همیلطف دار-

 ..گمیم یکه دارم چ یدونی..روش فکر کن..مکنمیرو بهت م یشنهادیپ

 کردم. یرو رد م یشانس نیبودم. محال بود چن نجایا نیهم یزنم. برا یم لبخند

 کنم. یروش فکر م-

همشون رو به نحو  دی..بامیمه داربرنا یحساب باز کردم..کل یلی..روت خیندازینم نیدفعه رومو زم نیا دونمیم

 .میاحسنت انجام بد

 قراره جلسه برگزار بشه؟! یک یخوبه ول-

 .میشیهمه دور هم جمع م یعمارت اصل ی. فردا شب توکنهیرو خبر م هیبا خسرو همانگ کردم. بق-

 هم هست؟! انی. شاهیعال-

 !ست؟یمنظورت با معاو-

 .زنمیم یکج لبخند

 ..یریگیزود م-

 اندازد. یمپا  یرو پا
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 همون.. قایباشه..و تو هم دق نیزبیت نیچن تونهیباهوش م کیفقط -

 !یگرگ-

 و  از همه مهمتر.. یندار یعاطفه ا چیگرگ صفت..ه کی..یگرگ کیبا خودت تکرار کن..تو  شهیرو هم نی..انیآفر-

 شود: یبراق م نگاهش

 !دهیاما تن به قالده نم رهیپذ یچون مرگ رو م ادیاز گرگ خوشم م-

 زند. ی. خدمتکارش را صدا مزنمیم یمطمئن لبخند

 کن! ییرو همراه نامزدشون تا اتاقشون راهنما شونیا عیسر-

گنگ است. با اشاره من،  شیبرا زیمن ثابت مانده است. انگار همه چ یماه رو یپر دهی. نگاه ترسمیشیجا بلند م از

 !ستمیا یزند. م یم میکه رستم صدا میکن یپشت سر خدمتکار حرکت م

 کنه! یکه سکوت گرگ غوغا م دوننیکنند اما نم یحواست باشه کوروش..بزار کفتارا حکمران-

 :میگو ی. بدون آن که برگردم مزنمیم لبخند

 کنه! ینقش من رو باز یشغال چیه زارمیاگه نابود بشم، نم یحت-

 است! یرستم خوشحال و راض یصدا

 !زانمیعز اعتماد کردم. شبتون خوش یبه خوب کس دونمیم-

..منظور از شغال زی. حواست نبود رستم خان عززنمیم یدهم. لبخند کج یدهم و به راهم ادامه م یتکان م یسر

 !گهیکس د چینه ه یی! طعمه گرگ تویتو هست قایدق

*** 

 

 اتاق در گردش است. یجا یجا نی. هنوز هم نگاهش سردرگم و ناباور بندینش یتخت م یرو

 ماست! یا خونه تو روستااتاقاشون اندازه دو ت-
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 .زنمیم لبخند

 زیچ چی. ههیموقت یزیاستفاده کن! هرچ تیزندگ یحاال نیفکر نکن. از هم زایچ نیماه. گفتم که به ا یبس کن پر-

عمارت با تمام دار و دستش تو  نیفردا ا نیهم دی. شامیآدما به طور دائم ثبت نشده. من و تو که خبر ندار یزندگ یتو

 باشه. پس از امروزت استفاده کن و به فردا فکر نکن! تعمار کی یخانمان فردا تو یب کیممکنه  بسوزه و شیآت

 زد. لبخند

 نیریش یلیروستا خ یتو یزندگ ییخدا یرو تجربه کردم ول ییجا نیهمچ کیبارم  کیخوشحالم که  یلیاوهوم. خ-

 کنه. منظورم آرامشه! ینتقل نمبه آدم م یخوب یلیو حس خ نهیجو سنگ یلیخ نجایتر و لذت بخش تره. ا

 نگاهش متعجب به تخت دونفره خورد. کدفعهیدهم. حق با او بود.  یتکان م یسر

 ! پس من کجا بخوابم؟!ه؟ینجایدونه تخت ا کیچرا -

 .زنمیم یبار طنتیش لبخند

 تخت! نیهم یرو-

 !؟یخواب یپس تو کجا م-

 اندازم. یباال م یا شانه

 تخت! نیهم یرو-

 برد. یش دل مگونه ا یسرخ

 ..که!شهینم-

 .کشمیو گوشه تخت دراز م زنمیتفاوت تخت را دور م یب

 !یراحت نیخوابم تو هم گوشه..به هم یگوشه م نیچرا نشه..من ا-

 بخوابم؟! نیزم یرو شهیم-

 نه!-
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 :دیگو یزده م خجالت

 راحت ترم!-

 !ری..شبت بخیباشه..هرطور راحت-

 کوروش..-

 .کشمیم یپوف

 بله؟-

 ..یمقصد بهم بگ میدید رسقرار بو-

 !م؟یصبح صحبت کن شهیخستم. م یلیاالن خ یحق با توئه ول-

 شد. مظلوم

 !ری..شب بخیباشه هرطور راحت-

 گم! یم« !ریشب بخ»لب  ریزنم و ز یم لبخند

 

 یکنم صدا یصبح بود. تماس را که وصل م 9. ندازمیبه ساعت م ی. نگاهشمیم داریاز خواب ب لمیزنگ موبا یصدا با

کنم. البته باز  یراحت صحبت م الیبا خ ستین رنظریخط ز نیشود. چون مطمئن بودم ا یاز پشت خط بلند م یعل

 شرط عقل بود! اطیهم احت

 مرتبه؟ ی! همه چ؟یسالم کوروش. خوب-

ماه رو  ی..اصال هم به من شک نکرد. تازه چشمش پرنهیزبیو ت قیدق یلیخ میزدیسالم..آره..همونطور که حدس م-

 گرفته.  هم

 یدقت کن یخوام که حساب یخطر داره اما م یلیکه خ نیبا ا یشد یباز نیچرا تو وارد ا دونمیخوبه..م-

. هیباشه. رستم فرد خطرناک یدر همه حال اوک زیخوام همه چ یاما باز هم ازت م یایکه از پسش بر م دونمیکوروش..م
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ش انتقامت بدجور روشنه تو رو انتخاب یآت ونستمدیچون م یبدم دودل شدم ول شنهادیکه بهت پ نیقبل ا یحت

 کردم.

 لبخند زدم.

 !ن؟ی..مستقر شدیعل دونمیم-

عنوان  چیحواست باشه کفشت رو به ه یتحت کنترله. راست زی. همه چمیعمارت هست ییرو به رو یالیو یآره ما تو-

 کی. داخل کشو اتاقتون هم میکرد یداخل پاشنه کفشت جاساز یمخف یو فرستنده ا کروفونیم کی. ما یعوض نکن

ماه تا در مواقع  یبه پر یدی. اون رو مکشندست کیمات کیدر واقع اون  یمتره، ول یلیم 4.5 بایرژ لب هست که تقر

گوش  یکه داخل همون کشو هست وصله و حتما اون رو تو یشنود هم به گوشواره ا کیازش استفاده کنه.  یضرور

 !یکن یماه م یپر

 وجه شدم!خوبه. مت یاوک-

ماه رو اماده کنه.  یتا پر ادیم الیخدمتکار زن به اسم ل کی یامروز قبل از رفتنتون به عمارت اصل ی. راستهیعال-

که  یو مدرک شهیمشخصات ظاهر نایتو پر داره. ا یکلیمتوسط و ه یقد ره،یت یقهوه ا یچشما د،یسف یپوست

کن. از طرف ماست.  نانی. بهش اطمارهوشه لبش دگ کیخال کوچ کیکه  نهیا یبد صشیتشخ یبه راحت یتونیم

 برم. تو هم با دقت طبق نقشه عمل کن. فعال! دیبا گهیهست. خب من د زیخودش حواسش به همه چ

 باشه. فعال!-

 بود. کله شق! دهیخواب نیزم یماه ثابت ماند. رو یپر یکه قطع شد نگاهم رو تماس

 زدم. شی. آرام صدادیرس یبه نظر م باتریز خواب ینشستم.صورت معصومش تو نیزم یرو کشینزد

 ماه! یپر-

ها را تحمل  یخستگ نیتمام ا دیبا اتیبخاطر عمل یول میبود دهینبود که خواب یادیز مینشد. حق هم داشت. تا داریب

 اش که به چشمانم خورد لبخند زدم. یرا باز کرد. نگاه عسل شیبار آرام پلک ها نیزدم. ا شی.دوباره صدامیکرد یم

 . زودتر پاشو!میصبحانه بخور میبر دی. باریصبح بخ-

 گرد شدند. خمار گفت: چشمانش
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 چه خبره؟! نجایا ؟یصبحانه چ-

 را درک نکرده. تیبود هنوز موقع معلوم

 .میماه. بلند شو قراره باهم حرف بزن یپر میعمارت یما االن تو-

 نشست. با اضطراب گفت: شیسر جا خیس

 کوروش! ترسمیمن م-

 نگران بود. نگاهش

 من هستم نگران نباش.. یگفتم که..تا وقت-

 ؟یبود؟! مگه تو گرگ ی. منظور از گرگ چزدیم یترسناک یرستم حرفا رمردِ ی. اون پترسمینه من از تو م-

 .دمیخند

 دایپ یماه اصل یپر یخوا یرو بگم. مگه نم زی. گفتم که پاشو قراره باهات حرف بزنم و همه چستمینه من گرگ ن-

 ؟!بشه

 تکان داد. یسر

 .میصبحانه بخور نییپا میبه دست و روت بزن تا منم حاضر شم بر یآب کی عی..پس پاشو سرگهیخب د-

 بلند شد. یکرخت با

 خورم! ی. صبحانه نمرونیخوام برم ب یاما من نم-

 .دمیکش یپوف

 . خوبه؟نجایا ارنیصبحانه رو ب گمیباشه پس م-

 تکان داد. یسر

 آره!-
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 اورند،یکه خبر دادم که صبحانه را به اتاق ب یرا برداشتم. وقت لمیکه شد، موبا یبهداشت سیوارد سرو گفتم. یا باشه

و نمناکم از  سیخ یدوش کوتاه و مختصر، با روبدوشام از حمام خارج شدم. موها کیوارد حمام شدم. بعد از گرفتن 

 بود.  زوانیام آو یشانیپ

 باشه! تیعاف-

 خورد. یتخت نشسته بود و صبحانه م یه برگشتم. روما یزدم و سمت پر یلبخند

 صبحانه اوردن؟! ی. کیسالمت باش-

 ؟یدیم حی. بهم توضدونمینم اشونمی. اسم بعضهینجایا زیعالمه چ کی..نجایا ای. تو رو خدا بشیپ قهیدق کی نیهم-

 خوشمزن! یلیخ

 یچرم قبل یهمان کفش ها یطبق گفته علتکان دادم. وارد کلوزت روم شدم و لباسم را عوض کردم.  یلبخند سر با

 را مقابل صورتم گرفت. کیماه با ذوق ظرف پنک یتخت که نشستم، پر یام را به پا کردم. رو

 !خورن؟یم نایا نیچ نایتو رو خدا..ا نیبب-

 ها را برداشتم.  کیاز پنک هیال کیو  دمیخند

 واقعا؟! هیچ نایا ؟یخند یچرا م-

 شامپوش محشر بود! ی. بودمینمناکم کش یبه موها یزدم و دست یلبخند

درست  کنینازک ب یو ورقه ها یوحش یکه از شهد و آلو میضخ کیپنک کی. هییکایصبحانه آمر کی نیا-

 خوشمزست، امتحانش کن! یلیشده.خ

 شد. رهیها خ کیگر به پنک کنکاش

 بهتره! میصبحانه خودمون رو بخور نیداشت. هم یسخت یخدا. چه اجزا ای-

. خواست به دهان ببرد که دینون تست مال یکره برداشت و رو یکردم که با کارد مخصوص تکه ا ید نگاهش ملبخن با

 کره اش مالوندم. یبِه را رو یاز مربا یمچش را گرفتم. گنگ نگاهم کرد که قاشق

 حاال بخور!-
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 جمع شد. صورتش

 مربا دوست ندارم!-

 نم.ک یماه کنترلش م یام گرفته اما به خاطر پر خنده

 . خوشمزست!کنمیبد باشه بهت تعارف نم یزیمطمئن باش اگه چ-

 خورم! یرو با کره م کیک نینه خودت بخور. من هم-

 شوم. یم متعجب

 ک؟یکدوم ک ک؟یک-

 کند. ینان تست اشاره م به

 ..گهید نیوا هم-

 یم یشتریخنده ام شدت ب به شیزنم. صورت بامزه و متعج یکنم و از ته دل قهقهه م یبار خنده ام را کنترل نم نیا

 کند. یم ییها یزبان نیریچه ش دهیدهد. ند

 . نونه!ستین کیاون ک-

 شود. یچهارتا م شیچشمها

 بودم! دهیند ینون نیمن تاحاال همچ ؟ینون؟ نوِن چطور-

 کشد. یم خجالت

 چه قدر احمقم!-

 یرا به دهانم م یو تکه ا کنم یم میشوم. نون تست را به دو قسمت تقس یو سمتش خم م کشمیبه لبم م یدست

 گذارم.

 !میبر دی! حاال هم بخور که زود بانیهم یدیخانم. ند یپر یستیاحمق ن-

 گذارد. یبه دهان م یا لقمه



 ویرانگر ماه

195 
 

 !م؟یقبل از رفتن حرف بزن شهینم-

 دهم. یام را قورت م لقمه

 . بعد صبحانه!میزن یم-

 کند. ی. متعجب نگاهم مکشمیدهد که کنار م یتکان م یسر

 .نیبش نجایا ایخدمتکار اومد ببره. بعد هم ب یرو بزار کنار تا وقت ینیس یشد ریشدم. تو هم اگه س ریمن س-

کند  ی. هنوز هم لجباز است. منتظر که نگاهم مزنمی. لبخند مندینش یم میحرف رو به رو یب کنم،یکنارم اشاره م به

 کنم. یشروع م

 نجایا یواسه چ پرسم،یبرات بگم. اما ازت دوباره م اتیجزئ رو با تمام زیهمه چ تونمیچون وقت تنگه نم نیبب-

 !م؟یاومد

 !یماه اصل یکردن پر دایواسه پ-

کنه. اما شک  یم یکشور زندگ نینقطه از هم کی یهنوز زندست و داره تو وشیماهِ دار یدرسته. من مطمئنم پر-

با  وش،یماه و دار یبعد از نامزد کردن پر شیپ . پوالد چند سالدمیماه، پوالد رو د یبرطرف شد که برادر پر یمن زمان

از همون  ینبودم ول رانی. من اون موقع ابرهیرو م واهرمو دل خ کنهیم ی. تظاهر به عاشقشهیدلبر خواهرم دوست م

تا بتونه  دوزهیو زمان رو به هم م نیبود که زم یبود. شدت عالقه دلبر به پوالد به گونه ا زیدور حواسم به همه چ

 خواهرماه  یکه پر نهیا یموفق بود. اما نکته اصل یازدواجش با اون جلب کنه. پوالد تا حدود یبابام رو برا تیرضا

خبر بوده، فقط متوجه شده که دلبر عاشق و  یبرادرش ب یماجرا نداشته و از تموم کارها نیا یتو یصنم چیپوالد ه

 یلیکه دلبر خ ی. تنها کسشهیصرف کنه اما موفق نمکنه تا دلبر رو من یتالش م یلیخ وشیشبفته پوالد شده. دار

خواد تا برگردم اما  یو ازم م زنهیبهم زنگ م یلینبودم. بابام خ رانیداشت من بودم که اونم من ا یروش حرف شنو

کنند و  بیدلبر خودش متوجه اشتباهش بشه. چند نفر رو گذاشته بودم تا پوالد رو تعق دیاجازه بد گمیمن بهشون م

به  زیو درست شب تولد دلبر همه چ فتهیو بد م رممکنیغ یلیاتفاق خ کی نکهیون کامل به اون باشه تا احواسش

 یخوب تیو موقع مونهیم مارستانیاحوال بوده ب ضیماه مر یکه پر نیاون شب به خاطر ا وشی. دارنهیشیم اهیس اکخ

 وشیتا دار کنهیخواهرش رو مسموم م یقصد غذا که پوالد بوده که از شمی. اما بعدا متوجه مشهیپوالد فراهم م یبرا

نقشه پوالد انقدر  یبشن ول ی. من از افرادم خواستم تا به صورت ناشناس وارد اون مهمونادیبخاطر اون نتونه به تولد ب

 کنند.  یخورن و رد پوالد و دلبر رو گم م یافراد من هم گول م یبوده که حت انهینیزبیر
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. اونجا ادیم وشیپاره به خونه دار ییو لباس ها یداغون و خون ید که دلبر با ظاهربو یزمان یاصل بتیمص شروع

 شهیاتفاق م نیمتوجه ا وشیدار یشکل ممکن به دلبر ت*جا*و*ز کرده. وقت نیکه پوالد به بدتر شمیمتوجه م

کنه. اما انگار اب  دایپ تا پوالد رو کشهیم شیآت هو زمان رو ب نیو زم شهیماه سرد و تلخ م یناخودآگاه رفتارش با پر

دکترها رو  نیبهتر وشی. دارکنهیاتاقش حبس م یو خودش رو تو شهی. دلبر از همه نظر داغون منیزم یشده رفته تو

 نهادلبر  نداشته. ت یبرا یکارها درمان نیکدوم از ا چیدرمان کنند اما ه یو روان یتا بتونن دلبر رو از نظر روح ارهیم

به دلبر  یلیهم چون خ وشیبه بابا نگه و دار یزیاتفاق چ نیبود که از ا نیداشته ا وشیدار که دلبر از یخواسته ا

کنم به  یخواد تا برگردم اما هربار درخواستشو رد م یبارها از من م وشی. دارکنهیعالقه داشته به خواستش عمل م

روز به روز  وشیماه و دار یپر نیفات بگذره تا اختال ین اتفاق میاز ا یخودم روشنه. چند ماه یکه فقط برا یلیدال

و  شهیپرت م وشیکنند و حواس دار یجر و بحث م نیماه داخل ماش یو پر وشیشب دار کیکه  نیتا ا شهیم شتریب

 یکنند که اون مرده ول یم الی! همه خشهیگم م شهیهم یماه برا یکنند و درست از همون روز پر یم یتصادف بد

 یکرد تو همون پر الیخ وشیو دار یکه تو اومد نیندارم. تا ا یباور نیالبته من هم چن و ستیباور ن نیبه ا وشیارد

و  یاز دست داد شهیهم یو حافظت رو برا دهید بیکرد تو بعد از اون تصادف سرت آس ی. اون فکر میماه خودش

وسط من متوجه  نیا . اماشمیم زیگردم و متوجه همه چ یکرد تا دوباره تو رو عاشق خودش کنه اما من برم یسع

گفتم  وشیرو که به دار نیکنند. ا یم یزمان واحد زندگ کیکشور دو همزاد با دو اسم مشابه در  کیکه تو  شمیم

 گذاشتم... اتیعمل نیپا به ا گهید یشخض لیدال یسر کیو  هیقض نیاثبات ا یباور نکرد اما من برا

 بود. رهیکردم. شگفت زده به دهانم خ نگاهش

 کنه؟! یم یکشور زندگ نیا یمثل من داره تو یکی یعنینه؟ چطور ممک-

 مثل تو! قایدق-

 .دیاش کش یشانیبه پ یدست متزلزل

 !له؟یبه چه دل نجایشدم. پس حضور من ا جیواقعا گ-

 .زنمیم یلبخند

اون ور  فرستهیجنس هاشو م یچرم فِ یصادرات کفش و ک قیباند بزرگ مواد مخدره و از طر کیرستم سردسته -

 دست راستش پوالده! یاز معاونا یکی.و آب

 زده دست به دهان گرفت. رتیماه از شدت تعجب گردشد. ح یپر یها چشم
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 نــــــــــــه!-

 تکان دادم. یسر

. هم باند میچند نشون بزن ریت کیتا با  میقصد کرد میرو شروع کن اتیعمل نیا میگرفت میتصم یدرسته. ما وقت-

سوم  نهی. خوشبختانه به گزمیکن دایماه رو پ یو هم پر میکن ریم پوالد رو دستگه م،یبزرگ رستم رو منهدم کن

 .میکرد دایپ یدسترس

 گفت: ناباور

 ماه رو؟! یپر یعنی-

بوده  یپوالد کس می. متوجه شدمیکرد دایپ کنهیم یرو که توش زندگ یمکان ی. ولمیدیآره. اما خودش رو هنوز ند-

برخورد  یسرش با سنگ شه،یپرت م نیماه از ماش یپر یو وقت شهیماه م یو پر وشیکه اون شب باعث تصادف دار

و بعد از اون همه  رهیداره و م یماه رو برم یپر عیشده بوده پوالد سر ینیب شینقشه از قبل پ کی نیو چون ا کنهیم

نابود  شهیهم یارو بر وشیخواسته دار یخوره که م یم نیبه ا شتریحرکت پوالد ب نیماه مرده. ا یکنند پر یفکر م

 یخصومت شخص کیکه پوالد  میشیمتوجه م نایماه. با همه ا یپر دنییهم از ربا نیکنه. اون از نابود کردن دلبر و ا

 باشه! تونهیم یاون چ میدونیداشته اما هنوز نم وشیبا دار نهیرید

 چه خفن!-

 .کشمیماه رو م یلپ باد کرده پر اریاخت یخندم و ب یم

 یعنی یماه اصل یتا نقش پر ینقشه شد نیفکر کن که تو وارد ا نیداستان فکر نکن. به ا نیودن احاال تو به خفن ب-

 ..یکن یخواهر پوالد رو باز

 ماه مجال سرخ شدن نداد. یحرف به پر نیا یشگفت

 !؟یچــــــــ-

ز پسش بر که تو ا دونمیم یول دستیچیپ کمی. ستیحال آن چنان ساده هم ن نیو در ع ستین یبله. کار سخت-

 ..یایم

 !ترسمیاما من م-
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 درست پشت سرتم! هیسا کیمطمئن من باش من مثل -

 کنم؟! کاریچ یزندگ یشبا-

 .زنمیم لبخند

 !ینیبی..اون موقع من رو میستیچراغ برق وا ریت کی ریفقط ز هیکاف-

 .دیسرخش کرده بودم، کش شیپ یبه گونش که چند یزد. دست یلبخند

 !دمی. قول مکنمیبشه همه کار م دایپ یماه اصل یپرکه  نیا یقبوله. من برا-

 ..یقولت حساب کنم. ممنونم ازت. راست یرو تونمیکه م دونمیم-

 یکشو یکه مقابل تخت بود حرکت کردم. طبق گفته عل یرنگ دیاومدم و سمت دراور سف ریکرد. از تخت به ز نگاهم

 یکند. ب یهم توجهم را جلب م یقرمز رنگ کیمات کیآن  . بعد ازابمی یاول را گشودم. جعبه گوشواره را به سرعت م

 نقص بود!

 !؟یگردیم یدنبال چ-

 .رمیگ یدارم و سمتش م ی. گوشواره را برمستادیسرم ا پشت

 گوشت کن. یرو تو نایا عیسر-

 !؟یواسه چ-

 .گمی. آهسته دم گوشش مشمیخم م سمتش

رو از  نایا دیعنوان هم نبا چی. به همیهست یتیوضعچه  یبدن تو صیکه تشخ نیا یفرستندست برا کیشنود داره، -

 !یاریگوشت در ب

 دهد. یتکان م یسر

 اوهوم.-
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را به دست  فیاندازم. ک یدراور گذاشته بودمش م یکه از قبل رو یچرم یدست فیدارم و داخل ک یرا هم برم کیمات

 سپرم. یماه م یپر

 !ه؟یچ نیا-

 اندازم. یباال م یا شانه

 فیک-

 کرد. یاخم

 !یتوش انداخت یکه چ نهی..منظورم افِیک دونمیم-

 رژ لب!-

 برداشت. فیرا از داخل ک کیمات متعجب

 !ه؟یچ گهیرژ د-

 .روندیباال م میابروها

 ه؟یرژ لب چ یدونیواقعا نم یعنی-

 اندازد. یباال م یا شانه

 . نایا هیچ دونمینه واال. چه م-

 .دیآ یخوشم م یلیخ ییایر یو ب یسادگ نیخندم. از ا یم

 کنم.  یو سرش را باز م رمیگ یرا از دستش م کیمات

 !هیچه قرمز قشنگ-

 .زنمیم لبخند

لبت و لبت  یرو یکشیرو م نیکه تو ا نیا یعنیرنگ کردن لبه.. یرژ لب. برا نی. اادیخوشت م نایکم کم تو هم از ا-

 !شهیقرمز م
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 شود. یم خوشنود

 ش کنم؟امتحان یزاریچه قدر قشنگ. م ؟یگیواقعا راست م-

 بزار من برات بزنم.  یبکش یستیچون تو بلد ن یچرا که نه ول-

کشم. نفس در  ینازکشم یرا به لب ها کیشوم و با دقت مات یبزند سمت صورتش خم م یآن که بگذارم حرف بدون

 اندازد. یخاص بود و  قلبم را به تالطم م یلیعطر تنش خ حهیشود. را یام حبس م نهیس

 تموم شد!-

 بود! رینظ یکنم. ب یکشم نفس جبس شده ام را آزاد م یکه م عقب

 .ندینش یلبش م یرو یکند لبخند مهربان ینگاه م نهییرا که داخل آ خودش

 قشنگه.. یلیخ-

 کشد. یسر انگشتانش را به لبش م اطیاحت با

 دوسش دارم. -

 کنم. یلب زمزمه م ریز

 منم دوست دارم!-

 .میگو یهول زده م د،یرا که از دستم کش کیذوق برگشت. مات با

 .ستین یمعمول کیمات کی نینه نه صبر کن..اما من همه ماجرا رو بهت نگفتم. ا-

 خب؟! ستیرنگ کردن لب ن ی..مگه براستین یمعمول کیمات کی نیکه ا یچ یعنی-

 تفنگه! کی نیدر اصل ا یدرسته که رژ لِب ول-

 !؟یچـــــــ-

 اسلحه کشندست.  کیدر واقع  یول رسهیرژ لب به نظر م کی هیتو نگاه اول کامال شب نیآره درسته. ا-
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 اندازد.  یم نیزم یرا رو کیبه سرعت مات دهیترس

 بکشم. ممنون! تونمیاستفاده کنم. آدمم نم نیاز ا ستمی. بلد هم نترسمیخدا من م ای-

 .ندینش یآوردند و م یتاب نم شی. پاهاندینش یلرز به جانش م کدفعهی

. ترسمیم یلیعمارت و دار و دستش خ نیدارم. حس دلشوره. از ا یبد یلیوروش..حس خک تونمیباور کن نم-

تو  دنِیمنتظر دوباره د ایلیخ یول ستیچشم انتظار من ن ی. درسته کسادیسر هردومون ب یینکرده بال یخدا ترسمیم

 هستن!

 شده باشد. هیکه ذات الر یکند. بدجور! مانند کس ی.سرفه منمینش یو کنارش م زنمیم یتلخ لبخند

چرا همش خودم رو شکست خورده  دونمینم یشروع نشده ول یکوروش..درسته هنوز باز ترسمیبخدا م-

 کنه. یم یداره بد باهام باز ی..زندگنمیبیم

دور  شدمیخورد اگر حصار م یبه مشکل برم یزندگ نیا یکشد. کجا یدر درونم شعله م دنشیبه آغوش کش یتمنا

 بازوانش؟!

 بلند شو!-

 زند. یم هیکند. سست به دراور تک یبلندش م میصدا کمتح

. اما من به تو رمیراه رو م شیبق ییانصراف بده خودم به تنها نجاینداره. از هم یبیع یتونینم یکن یاگر حس م-

. میما هست یباز نیا روزیو مطمئنم که پ یایکه از پسش بر م دونمیو م دونستمیکردم. بهت مطمئن شدم. م نانیاطم

به سالمت.  یو بر یتمومش کن نجایبهتره هم یکن تیاذ وو هم من و هم خودت ر یبخون اَسی هیاگه قراره همش آ اما

 والسالم!

 بخش بود. امیالت شیبرا میحرف ها یشود. انگار یآرام م لرزَش

 !یعنوان تنهام نزار چیباشه..من هستم..تا آخرشم هستم. اما قول بده به ه-

 قدر ارزش داره؟! به نظرت مادرم برام چه-

 شود. یم آرام
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 !یلیخ-

 به جون اون قسم!-

 . همان قدر پاک و خالص!ندینش یبه دل م لبخندش

 دارم. جانیواسه امشب ه یلیبهتره..خ نییپا میپس زودتر بر-

 گذارم. یهم م یو چشم رو زنمیم یلبخند

 !می. بزن برنطوریمنم هم-

 

*** 

 

 !م؟یریکجا م میاالن دار-

 کنم. میاز عمارت ترس یقشه کلن کیخوام  یم-

 !؟یواسه چ-

 !یازینقشه رو بدم دست سرهنگ ن نیا دیبا نکهیا یبرا-

 کشد. یدستم را م متعجب

 !؟یسیپل کیاالن تو  یعنی-

 کشم. یم یقیعم نفس

 نه!-

 !؟یهست یپس چ-

 شود. یم دهیلبم کش یانحنا
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 !ستمین سیخب پل ی. ول میمامور مخف کی-

 پس؟! یا کارهیچ-

 زنم. یم لبخند

 من روانشناسم!-

 شود. یباز م دهانش

 . خوش به حالت!ی. هم مامور مخفی. هم طراح کفشیتو. هم روان شناس یهمه سمت دار یخدا چه باحال. چ یواا-

 شد.مهربان گفتم. نیجمله، لحنش غمگ آخر

 کشورم! یبرا فستیوظ کیچرا خوش به حالم؟ هرکدومش -

 و دستانش را بغل زد. دیکش یپوف

 نکردم. دایمن به تنها آرزوم دست پ ی..حق با توئه.. ولدونمیم-

 .ردیگیعمق م لبخندم

 ه؟یمنظورت پزشک-

 شود. یم متعجب

 !؟یدونیتو از کجا م-

 بود. امدهیبه سراغمان ن یگردانم. هنوز کس یاندازم و نگاهم را به اطراف م یباال م یا شانه

 ..کالغا برام خبر اوردن!گهید گهید-

 زند. یم میبه بازو فینح یمشت

 ..بهم بگو..من تا حاال به تو نگفتم!گهیدروغ نگود-

 شوم. یبرم و سمت صورتش خم م یفرو م بمیرا در ج میها دست
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 !یدیبعدا فهم دیشا-

 دهد. یروند. با کف دست مرا به عقب هل م یباال م شیابروها

 حدست بزنم.. تونمیاصال نم ؟یمشکوک یلیخ یدقت کرد-

 خندم. یم

 خوبمه! یها تیاز خاص گهید یکی نیا دیشا-

 زند. یم لبخند

 !؟یخوب دار تی..مگه چند تا خاصیهم که هست فتهیخودش-

 برد. یهست دردش جان م یدهم. چند وقت یگردنم را ماساژ م پشت

 نکن! ری. فکرتو درگستی..قابل شمارش نادهیز یلیامم خب مسلما خ-

 بر شده است.کند. هوا چه قدر امروز دل ینازک م یچشم پشت

 مونه! یتو نم یها تیواسه فکر کردن به خاص یدارم که وقت یمن انقدر دغدغه فکر-

 دارم. یبرم نیزم یرا از رو ی. شاخه کوچکندینش یلبم م یرو یشخندین

 !فته؟یخودش یگیبعد به من م-

 کشد؟! یجان م شی. گفته بودم و خنده هادیگو ینم یزیو چ دیخند یم

 .زندیکشم. کنجکاو کنارم زانو م یخاک م یرو یفرض ییخط ها و نمینش یم نیزم یرو

 !؟یکشیم هیچ نایا-

 حافظم بمونه! یکنم تا تو یرو رسم م نجایو مهم ا یجزئ یدارم قسمت ها-

 منم کمکت کنم؟! یخوا یم-

 گذارم. یچانه ام م ریو مشتم را ز زنمیم لبخند
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 !؟یچه کمک قایدق-

 شود. یغنچه م شیها لب

 کنم؟ دایرو پ نجایحساس ا یبرم بگردم جاها یخوا ی.م.یخب هرکمک-

 رود. یلپش غنج م دنیکش یبرا دلم

 خواد! ی. نمزهینه خانم ر-

 کند. یرا باد م لپش

 االن از راه برسه! یکی ترسمیم یباشه ول-

 نترس فکر اونجاشم کردم!-

 !؟یچه فکر قایدق-

 فشارم. یرا با دو انگشت م میچشم ها کالفه

 !ماه یپــــر-

 !زنمیحرف نم گهیباشه باشه اصال د-

کنم.به  یم میعمارت را ترس رونیب یتند و ماهرانه نقشه ظاهر یلیدهم. خ یو به کارم ادامه م میگو یم یا خداکنه

پنهان کردن اجناس  یمکان ها برا نیدهم چون مطمئنا از ا یم تیاهم شتریب دید رقابلیو غ زیر یقسمت ها

 از راه برسد.  یکنم به سرعت کارم را تمام کنم چون هر لحظه ممکن بود کس یم یکنند. سع یاستفاده م

 ها! یشد یم سیکاش پل-

 بود! هیبه گر هیشب شتریکنم. خنده که نه ب یخنده نگاهش م با

 نه؟! شهیخراب م یدهنت ه پیکاله ز-

 اه باشه اصال!-

 .ستدیا یتکانم. کنارم م یک شلوارم را مشوم و خا یشکنم. از جا بلند م یدهم و چوب را م یتکان م یسر متاسف
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 ها! شهی!؟ داره شب ممیبر-

 !ادیم الیاالن ل م،یبر دیبا گهیآره د-

 !ه؟یک گهید الیل-

 اونجا چه خبره؟-

در نظرم  یشود؟! راه چاره ا یم داشیاز کجا پ نیکشم. ا یرا در هم م میکه از پشت سر آمد، اخم ها یمرد یصدا با

 یدانم چه م یشود. نم دایکله گنده اش پ یها گاردیاز باد یکیسر و کله  یموقع نیردم چنک ی. فکرشم نمدیآ ینم

 کشم. یو او را محکم به آغوشم م رمیگ یماه م یپر یفرز از بازو یشود که در حرکت

 !؟یهست یتو ک-

 یبارد. خونسرد یاز سر و جانم م یقرار یافتد. ب یماه به تالطم م یشود. قلب پر یحبس م مانیها نهیدر س نفس

 گردم! یشود. هنوز برنم یکنم.دستانم حصار دستانش م یماه را از خودم جدا م یکنم و آهسته پر یخود را حفظ م

 !؟یحاضر-

 کنم. نگاهش نگران است. یگوشه چشم نگاهش م از

 حاضرم!-

 برگرد! ؟یهست یتو ک گمیم-

 نوز در دستانم است. آرامش همچنان برقرار است!ماه ه یگردم. دستان پر یآرام برم ،یبیعج یآرامش و خونسرد با

 !؟یبه من دستور بد یکن یتو چطور جرئت م-

 ماند که نگهبان با قدرت در دست دارد. یثابت م ینکفیکالش یماه اما رو یرود. نگاه پر یباال م شیابرو یتا کی

 !شناسمتی! من نم؟یهست یک-

 . دیآ یخوشحال رستم از پشت سر م یاز آن صدا دست زدن و بعد یکنم صدا یبخواهم خودم را معرف تا

 !ی. حقا که خوِد گرگستیتو کارت ن دنیاما گرخ ،یکه سمت دار نیپسر..جدا از ا ینه خوشم اومد. جنم دار-
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 چرخم. یم همزمان

 !ن؟یشک داشت-

 کند. یرا پشتش قفل م دستانش

 کردم! یاگه داشتم، مطمئن باش هرگز تو رو انتخاب نم-

 افتد. یکنم. از ترس به تته پته م یم گاردیبه باد ی. از گوشه چشم نگاهزنمیم یمند تیرضا لبخند

 ندارم! یری..من..تقـ...تقصدیباور کن-

کند وگرنه  یگله م سیرئ یکنم. رستم ادعا یندانستن م الیدانم قرار است چه شود اما خ یخندد. م یم رستم

 !ستین شیب یالشخور

 !نیچشم رو صدا بزن کی-

 شود. قالده اش سفت، محصور دستان نگهبان است.  یرستم م کیبزرگ جثه نزد ید سگبع یکم

 کنه؟! کاریخواد چ یم-

 ماه نگران است. یپر رخسار

 !یچشمات رو ببند یتونیم-

 لرزد! یشود. م یم دهیکش میبازو

 تو رو خدا! می..برتونمینم-

 !یگرفت یم میها تصم نیقبل از ا دی..بامیحق رفتن ندار-

 اه کردم!اشتب-

 !؟یجا زد-

 ختنیر یقرار است. از گوشه کنار ها اشک چشمانش تمنا یب شیکند. مردمک چشمها یکنم. نگاهم م یم نگاهش

 دارد.
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 !؟یخوب-

 کند. یم بغض

 !اصال

 زنم. حواسش را خوب پرت کردم! یم لبخند

 دارم االن. ی.حس خوبیاما من مطمئنم تو خوب-

 شوم. ین طرف کند که با کف دست مانعش مبه آ ینگاه میخواهد ن یلرزد. م یم

 نگاه نکن!-

 .دیگو یدار م بغض

 !؟کشنشیدارن م-

حواس. چه وحشتناک خوراک سگ  یب گاردیباد چارهیماه نبود. ب یاصال مناسب حال پر تیوضع فیگزم. توص یم لب

 شد! یشکار

 نه!-

 .ردیگ یم دیرنگ ام شیچشمها

 نکشنش! میبگ شهیزنده مونده؟ م یعنی-

 !میخشن باش دی. باستیجزء نقشمون ن نی. امیدخالت بکن تونمینم ما-

 رود. یم ریبه ز سرش

 !میدار تی! انسانمیخشن بودن رو دوست ندارم. ما انسان نیاما من ا-

 !میستیمن و تو االن خودمون ن یآره ول تیدر واقع-

 پس؟! میهست یک-
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هم براشون مثل آب  زانشونیکشتن عز یکه حت ییا. کسمیباند قاچاق مواد مخدر نیمن و تو االن جزء بزرگتر-

 خوردنه!

 شود. یم سیاش خ یعسل یچشمها

 کوروش! یخطرناک شد-

 !دی..شادونمینم-

ببرند. هنوز ناله  نیرا از ب نیزم یشده رو ختهیشوند تا خون ر یم جیکنند. چند نفر بس یرا جمع م گاردیباد جنازه

 وداع گفت!  ایدن نیبا دهن بسته از ا چارهیگوشم بود. ب ریز گاردیباد فیخف یها

 

*** 

 

 داغونن! یلی..خپوشمیلباس ها رو نم نیمن ا-

 کنم. لباس دکلته را سر و ته گرفته بود. یخنده نگاهش م با

 ..شیبرعکس گرفت-

 نگاهم کرد. گنگ

 !؟یچ-

 کنم. یو درستش م رمیگ یرا از دستش م لباس

 هم خوبه! یلیحاال درست شد. نگاش کن. خ-

 .دیگو یم کرمتف

 کو؟! یروسر یبهتر شد. ول کمیآره -

 !یسرت کن سیکاله گ دی..بایپوش دینبا یروسر-



 ویرانگر ماه

210 
 

 !؟یچــــــــ-

مثل  دیخب با یول ستین یحجاب یبودن به ب ی..البته امروزیهست یزِن مثال امروز کی..تو االن یکشیم غیچرا ج-

 !میباش نایا

 .ندینش یتخت م یکند و رو یم اخم

 کنم. اصال دوست ندارم! ینم نکارویمن ا-

 .نمینش یکشم و کنارش م یم یپوف

قبول  طشمیتموم شرا دیبا نجایا یایب یتو قبول کرد یوقت نینه؟ خب بب یگیم گمیبهت م یهرچ یدقت کرد-

 !شهیکه نم ینجوری..ایکن

 چاره چه بود؟! یول ستیدهد. حالش خوش ن یم رونیرا آرام ب نفسش

 !میط بخاطر هدف اصل. اما فقدمیباشه انجامش م-

 دهم. یتکان م یو سر زنمیم لبخند

 ممنون!-

شود.  یبعد لباس بر تن از آنجا خارج م یشود و کم ی. وارد کلوزت روم مردیگ یگزد و لباس را از دستم م یم لب

 نگاهش خندان است!

 قشنگه! یول ستیمناسب ن ادیلباسش ز نکهیخارج از ا یول-

 شوم! یم نهیست به سدهم و د یتکان م یسر تمندیرضا

 .ادیم الیکه االن ل نیبش یاون صندل ی. فقط برو روباستیآره. واقعا ز-

 چرخد. یو سمت من م ندینش یم یصندل یرو

 !ه؟یک الیل ینگفت-

 شوم. یتخت بلند م یرو از
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 امشب درست کنه! یمهمون یکه ظاهرت رو برا ادی..مسهی..پلشگرهیآرا کی-

 نگرد. یبه خودش م نهییآ کشد و درون یبه صورتش م یدست

 دوست دارم! شیدست به صورتم نزنه؟ صورتم رو بدون آرا شهینم-

 !سهیصورتت کار کنه. اصل کار کاله گ یرو تیال شیآرا کینگران نباش. بهش سپردم فقط -

 هست؟ یچ یچ -

 دهم. یم هیاش تک یخندم و به دسته صندل یم

 !ومدهیتا حاال ن نایاز ا یچیشما ه یتااون روس یتو یعنیماه.  یپر یواقعا برام جالب-

 کند. یرود. حرارت صورتم، صورتش را گلگون م یعقب م یاندازد و کم یباال م یا شانه

پشت  ایکه اونم موقع عروس میشناختیسرمه م کیآخر آخرش  می..من و مرهیچ زایچ نیا میدونینه واال...ما چه م-

 قشنگ بود! شمیی. خدادنیمال یعروس م یچشما

 کشد. یم یآه

 !میو پلو بخور میو سرمه بکش میکه زود عروس ش میرو داشت نیا یآرزو میبچه بود یچه قدر وقت-

 صورت بامزه اش را نخورم! گرید یقینبود تا دقا ینی. تضمستمیا یم شیبه رو یخندم و کنجکاو رو یم

 پلو؟ چرا؟!-

 برد. یشال م ریرا ز شیآمده از موها رونیخنده چند تار ب با

 یم نیگذاشتن و اونام همچ یقابلمه بزرگ پلو م کیعروس و دوماد اندازه  ی. جلومیداشت یعروس یخه وقتآ-

مامان نرگس من بود. دستپختش محشر  شهی. آشپزشونم همدنیکردن که انگار صد ساله غذا ند یخوردن و به به م

 ین و پلو بخورن. سرمه کشونم که براکردن تا زودتر عروس ش یآرزو م لیفام یهمه بچه ها گهید یچیمحشر بود. ه

بردن خونه مادرشوهر..بعد  یعروس رو م ،یچند ساعت قبل شروع عروس شهیداشت. هم یجشن خاص کیخودش 

بود که مادرشوهرش هنرمند  یبا عروس شهی. شانس همدیکش یبا انگشتش واسه عروس سرمه م دیمادرشوهرم با

 .میدیخند یفقط بهشون م یما بچه ها تا آخر مهمون کهشدن  یعروسا انقدر خنده دار م یبود. بعض
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 یشوم. صورت معصوم و لب ها یزنم و محو نگاهش م یبرد. لبخند م یدل م دشیسف یو با دندان ها دیخند یم

بودم مرا وارد خلسه  دهیلب ها را چش نیکه قبال طعم ا نیکرد. حس به ا یسرخش مانند جادو مرا مجذوب خودش م

 یکردم. مطمئنا عواقب بد یم یخوددار دیبا یلب ها سهم من شود ول نیا گریست داشتم بار دکرد. دو یم یبیعج

 کشد. یم ریماه خجالت زده نگاهش را به ز یشناسد که پر ینگاه کردنم زمان نم یداشت. انگار یم شیرا در پ

 !الیل ومدین-

زد  ینم یحرف گرید یا هیدهم. اگر تا ثان یم ریینگاهم را به ساعت تغ ریو مس میآ یزند به خود م یکه م یحرف با

 . دمیبخش یخودم را نم

 !رسهیم گهیآره االنا د-

 هم وقت شناس است! الیزنم. ل ی. لبخند مدیآ یشود که در به صدا م یحرفم تمام نم هنوز

 

*** 

 چرخم. یم نهییزنم و مقابل آ یم لبخند

 کردم! یشده اصال فکرشم نم یعال-

 بایخوش برخورد و ز یکنم. زن یتشکر م الیاندازم و از ل یم ریرا معذب کرد. سر به زکوروش و نگاهش م لبخند

 داد. یاش او را خاص جلوه م ییایدر یبود.مخصوصا آن چشمها

رو بارها بهم گوشزد کرد که  نیکنم. سرهنگ ا دیرو دوباره بهتون تاک یزیچ کی دیبا ی. راستزمینکردم عز یکار-

 شونیکه قراره حرکت بعد دیکن ینیب شیپ نیتونیاصال نم یعنی. ستنیرستم کم ن یدم ها.آدیبهتون بگم مراقب باش

 خودش.. یبه چشمها یاعتماد نداره، حت یکس بهرستم اصال  میمتوجه شد میکه داشت یقاتیتحق یباشه. ما ط یچ

م اما منتظر کوروش اورد یسر در نم یادیز زیگردانم. من که چ یفشارم و نگاهم را سمت کوروش م یرا م میها لب

 رود. یدر فکر فرو م یمانم. کم یم

 یادیتله ماست و اعتماد ز یرستم االن کامال تو دونمیکه م ییرو تا االن متوجه شدم. اما تا جا نیدرسته، خودمم ا-

 !دوارمیماجرا ام نیا انیبه پا یلی. من خمیکرده و مسلما ما هم موفق هست داینسبت به من پ
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. نگاهش به ساعت دیکند و رژ لبش را تجد ی. شالش را مرتب مستدیا یم نهییآ یدهد و رو به رو یتکان م یسر الیل

 دارد. یکند زمان کم یگردد، حس م یبر م

خوبه.  یخدارشکر تا االن همه چ ینفوذ کنم ول نجایتونستم به داخل ا یزودتر برم. به سخت دیخوبه، منم با یاوک-

 . خدانگهدار!دی. پس فعال مراقب خودتون باشمیه ما هستبره قطعا برند شیپ ینجوریاگه هم

 شوم. یرود که همراهش م یدر م سمت

 بازم ممنون بابت زحمتتون!-

 .دیگو یکشد و آهسته م یبه شانه ام م یزند. دست یچرخد و لبخند م یمکث م یکم با

 زیچ چیوجه بابت ه چیبه ه . تشکریریدست باال بگ یلیکن خودت رو خ یمهمه.سع یلیماجرا خ نیا ینقش تو تو-

 یبا دست پس بزن یشیرستم که م کیکن نزد ی. سعننیبه پات بش دیو همه با ینکن.مغرور باش. فکر کن ملکه هست

سگ گرسنه دنبالت باشه منتها مراقب باش هار نشه. و در آخر  کیرستم مثل  شهیکن هم ی..سعیبکش شیبا پا پ

خوب باشه.  دی..رفتارت با پوالد هم بایکن یدل رستم روشن م یرو تو دیو نقطه ام یشیرفته رفته از کوروش سرد م

تا  یهست یعال لهیوس کیو تو دست کوروش  یتا از دست کوروش رها بش یخوا یجور که انگار ازش کمک م کی

 !؟یازت استفاده کنه..اوک

 ماست! شیحواسش پ دانم که تمام هوش و یاما من م لیاندازم. نگاهش به موبا یبه کوروش م ینگاه مین

 باشه!-

 زند. یم میدهم. صدا یم هیمکث مر چرخم و به در تک یشود. با کم یدهد و به سرعت از اتاق خارج م یتکان م یسر

 !؟یدیانجامش م-

 کنم. یم تعجب

 رو؟ یچ-

 که گفت..سرد شدن رو یهمون-

 تر شده.. قیدق یلغزد. کم یمردمک نگاهش م یرو نگاهم
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 !دیابه هدف ش دنیرس یبرا-

 

*** 

 

چنان فاخر  یدر رفت و آمد بودند. همگ بایز یینگرم. زنان و مردان با ظاهرها یبه اطراف م بیوسواس و غر ینگاه با

آدم  نیهمچ دنیشوم. دست خود آدم نبود. د یگذشته ام خجالت زده م رانهیحق یاز زندگ یلحظه ا یبودند که برا

 کرد. یم یبه نادان کیرا تحر یهر کس ییو فضا طیمح نیبا چن ییها

 !؟یحاضر-

 شده بودم! باتریز یامشب کم دیکند. شا یمحو نگاهم م یگردد. با لبخند یسمت کوروش برم نگاهم

 حاضرم!-

 شود! یدهد. حالم بهتر م یتکان م یسر مطمئن

 !!نیخوش آمد یلیخ یلی! خزانمیعز نیبه به خوش آمد-

 شود! یچرخد. حالم بد م یبرهنه ام م یبدن کم یترسناکش روو  زیشود. نگاه ه یرستم تمام تنم سست م یصدا با

 !نیانگار شما بهتر یول میما که خوب-

. دمیترس یم شیکشم. دست خودم نبود. از چشمها یعقب م یدهد خودم را کم یکه به رستم دست م کوروش

 شود! یروع متازه ش یباز زنم،یم یو لبخند محو میآ یبه خود م رد،یگ یدست رستم که مقابلم قرار م

با  یبا دست پس بزن یشیرستم که م کیکن نزد ی. سعننیبه پات بش دیو همه با یمغرور باش. فکر کن ملکه هست »

 «سگ گرسنه دنبالت باشه منتها مراقب باش هار نشه  کیرستم مثل  شهیکن هم ی..سعیبکش شیپا پ

 خوشوقتم!-

بخش  تیکنم نگاه کوروش رضا ی. حس مدیآ یم جسارت خوشش نیشودو نگاهش گرم. از ا یم دهیلبش کش کنج

 است!
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 !ه؟یبدونم چ تونمی. مدمیمن اصال اسمت رو هم نپرس ی. راستبایز یبانو نطوریمنم هم-

 بود! متیهم غن نیشروع هم یبرا ینابلد بودم ول یکم دی. شازنمیم یدهم و لبخند فاخرانه ا یتکان م یسر

 ماه! یپر-

 به دنبال طعمه بود! یوزاند. حقا که همان شغالس یعمق قلبم را م شیچشمها برق

 !؟هیاسمت چ ی! معنایو خاص بایچه اسم ز-

 شود. یقامتم استوارتر م یدهم. کم یام را جلو م نهیس

 محافظ ماه هم هست! یچون ماه..البته به معنا یپر-

 کشد. یبه شانه کوروش م یو دست زندیم یلبخند

 داشته باشن! یانتخاب نیهم چن هید بقش ی..کاش میکرد یحقا که انتخاب درست-

 کارد. یرا در رخسار کوروش م یو طرز نگرشش اخم بد شیگو لحن

 ممکنه دچار خطا بشن هیدرسته..اما بق شهیمن هم یالبته که انتخاب ها-

 زند. یم شیاز پشت سر صدا یگاردیبعد باد یدهد. دم یتکان م یمرموز سر رستم

 رستم خان..پاکرو اومد..-

 خندد. یاز ته دل م کدفعهیو  ردیگ یرستم عمق م لبخند

 کاریچ دیکه با دونمیخونمه.. من م یتو استیگله منم..ر سی..حقا که خوِد رئادیکه م دونستمی..مــــدونستمیم-

 مشتم گرفتمش؟! یتو یچطور یدیکوروش جان؟ د یدیکنم.. د

 یبرد و قدم یفرو م بشیخونسرد دست در ج یکرد. کوروش اما با ظاهر یم فیتعر شیها یو از حقه باز دیخند یم

 دارد. یسمت رستم برم

 شدم... کیمن به کارتون مطمئن بودم که باهات شر-

 کند. یشده نگاه م کمانیکه حاال نزد یو به مرد زندیم لبخند
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 مشتمونه! یتو زیهمه چ گهیخودش اومد..د-

با  انسالیم یدارد.مرد یرستم نقش مهم و اساس یمرد برا نیا یماند. انگار یثابت م دیمرد جد یکوروش رو نگاه

 و مرتب! کیش یظاهر

 میوسط باشه تا ما بتون یبساط نی..مگه چننمتیبیفرهادجان..پارسال دوست امسال آشنا..کم م یخوش اومد یلیخ-

 ..مینیتو رو بب

 گذارد. یو دست در دست رستم م زندیم یپوزخند فرهاد

 هستم! نجایا یابت چب یدونیرستم..خودتم م یخوش زبون شد-

 شود. یخونسرد م رستم

 معامله بزرگ! کی یبرا-

 !ستمین ینرمال ادیشدم..اما حواست باشه من آدم ز کیبود باهات شر یبزرگ سکیر نکهیبا ا-

 شود. یم کی. نوبت کوروش بود. نزددیگو ینم یزیچ رستم

 ..کوروش هستم!تییخوشبختم از آشنا-

 شود. یتفاوت م یفرهاد ب نگاه

 ..میها رو ندارم..بهتره زودتر جلسه رو تموم کن یو تعارف باز ییآشنا نی..حوصله انطورینم همم-

 کند. یمکث م شیسرجا یبردارد اما کم یخواهد قدم یم

 رستم؟ یجلسه رو برگزار کرد نجای..چرا ایراست-

 کند! یشود اما ظاهر خونسردش را حفظ م ینگاهش خشن م رستم

رو  یو خاص کیدرجه  ی. مهمان هاستیکه ن یزیبرگزار کنم..کم چ یدنج و عال یجا کیدادم جلسه رو  حیترج-

 هستم! رایپذ

 زند. یم یلبخند کج فرهاد
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 ..یهست ی..مارمولک بدشناسمتیحق با توئه..بالخره من م-

سمت  گردد یشود. نگاهم برم یوارد عمارت م شیها گاردیتفاوت همراه باد یخندد و ب یبه حرف خود بلند بلند م و

 بود! یکوروش..عصب

..واسه من فروشمیو م خرمیتو رو م ی..من صدتایرو..مارمولک باباته عوض یعوض الغوزیمردک  نیا فهممیاصال نم-

 ..هیدست ک ایدن فهمهیزدم م نشیدم در اورده..اومدم بهش درخواست شراکت دادم هوا برش داشته..بعد که زم

 است. نیرد. کوروش اما همچنان خشمگدا یرستم خنده را به لبم باز م یها غرغر

 معامله قراره جور بشه!؟ نیامشب ا یمطمئن-

که همه افراد امشب تو جلسه حضور  نهیداره ا دیکه امشب با شب بعد سال جد یصد در صد مطمئنم..اما فرق-

 !شهیخوردن م مثل آب هیزدن بق نی. زممیامشب فرهادپاکرو رو طعمه خودمون کن میخوبه..ما اگه بتون نیندارن..ا

 دهد. یتکان م یسر کوروش

 !میشیبلند نم زیمعامله جور نشه از سر م نیا یتا وقت-

 یها ی..اون قدر فرهاد رو مست و غرق در حوربندستیفر یقبل جلسه کم ی..منتها برنامه هانهیاصلشم هم-

 باشه! شیکار زندگ نیکه امضا کردن قرارداد براش مسخره تر میکن یم مونیبهشت

 برنامه نداشتم! نیبه ا یکند. حس خوب یبه جانم رخنه م استرس

 باشه خاطرم هست.. یاوک-

 اما بازم حواست باشه پسرجان..-

 رود. یکوروش باال م یابرو یتا کی

 در چه مورد!؟-

 رود! یدر قلبم فرو م یبد ری. تردیگ یرستم سمت من سوق م نگاه

 کشتار! یبرا یهشدار بود..هشدار نگاهش
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 !بامونیز یبانو یدر مورد پر-

 

 «کوروش»

 

 به وضوح مشهود است. شیاندازد. لرزش دست ها یپا م یاضطراب پا رو با

 ماه؟ یپر یخوب-

 من! وانهیبرد از دِل د ینگاه لرزانش هم دل م ی. حتزدیر یدر قلبم فرو م یزیکند چ یکه م نگاهم

 خوبم. فقط...-

 !؟یفقط چ-

 گرداند. یرا به اطراف م نگاهش

 یجور خوف بد کی..نهیش ی..سر و وضعاشون اصال به دلم نمومدمین ییجاها نیترسناکه..تاحاال چن زیچ همه کمی-

 ..ندازهیرو تو دلم م

 زنم. یم لبخند

جماعت  نی..ایفقط خودت خوب باش شهیکن هم یاما سع یبدون شمینداره تو باق یاولشه..البته لزوم ناینترس..ا-

 دستشون باالتر و باکالس تر باشن..که از بغل  نهیا تشونیفقط قصد و ن

 دهد. یکند و سر تکان م یم ینچ

 واقعا که..چه قدر کوته فکر!-

 !ستدیرود. کاش زمان با یلپش غنج م دنیکش یبرا دلم

 ادیکه بهت گوشزد کردم. امشب به احتمال ز ییزایحواست باشه به اون چ ینکن..راست تیحاال تو خودت رو اذ-

 !؟یداشته باش یپه برخورد دیبا گهید یدونی..مادیپوالد م
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 ..ادمهیاره -

 من فعال برم! نیبش نجایخوبه..پس تو ا-

 شود. یم زیخ مین یصندل یدارد و رو یبرش م ترس

 کجا؟!-

 روند. یباال م میابروها

راف اط نیا یسر و گوش کی..من فعال برم هینباش..من حواسم سر تا پا به تو زیچ چیماه گفتم که بهت..نگران ه یپر-

 یحواست باشه حرفا یول یرینداره گرم بگ بیسمتت اومد ع یاگه کس یاوضاع در چه حاله..راست نمیآب بدم بب

 !دت..هم جنس خوگهید استیک یدونی..منظورمم میو روزمره بزن یعاد

 زند. یم یبیدلفر لبخند

 به چشم. حواسم سرتاپاگوشه.. یا-

ماه  یکه االن داشتم مطلق به پر ینگران نیشتریب دیوم. شاش یدهم و از انجا دور م یتکان م یلبخند سر با

 بود..دختر ناوارد..ساده و خوش نگر..

 ..ششونیکوروش خان رستم خان گفتن ببرمتون پ-

 شود. یکج م گاردیسمت باد نگاهم

 کجان؟!-

 ..نیایهمراه من ب-

 

ام  ینگران شتریها به کنار..ب نیمه اشوم تا مهمان رستم از در وارد شود. ه یو منتظر م نمینش یم یمبل چرم یرو

 نداشتم.. شیاز رستم و کارها یدل خوش چیبرد و من ه یبه سر م نییماه تنها در سالن پا یبود که پر نیا

 .دیخب خب انتظار ها فکر کنم به سر رس-
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 یر دست مو با اقتدا ستمیا یشود. م یپوش در نظرم جلوه م کیبلند قامت و ش یآوردم فرد یرا که باال م سرم

 دهم.

 خوشبختم..کوروش هستم!-

 شود. یم دهیرسد. کنج لبش آهسته کش یکردم مرموز تر به نظر م یآن چه فکر م از

 کوروش خان..باراد هستم! نیهمچن-

رستم است. به  یمیاز دوستان صم یکیدانستم که باراد پسر  یگذارد. م یم مانیهردو یشانه ها یدست رو رستم

 دارد!« سرپ»حکم  شیکه برا یحد

 نیزتریو کوروش جان هم از عز زهیمن عز یبرا یلیخوشحالم که شما دو تا رو دارم. باراد جان خ یلیخ-

 یسور درست و حساب کیخوام  ی. ممیموفق هستم. امشب قراره برنده ما باش یلیکه با شما دوتا خ دونمیهاست..م

و جهان اول  رانیا خیتار یاسم من تو دخوام من بع یبه ثبت برسه..م خیتار یکه تو یجلسه بدم. سور نیبعد از ا

 باشه..

 .ردیگ یچرخد و رستم را در آغوش م یم باراد

 . بدون شک!میما هست یباز نی. مطمئنا برنده انمیب یخوشحالم که شما رو بعد چند وقت م یلیممنون عموجان..خ-

 . کند یدهد و به سمت در اشاره م یتکان م یسر نیو تحس تیبا رضا رستم

 ..زانمیعز می..برمیبه شک فرهاد و دار و دستش دامن نزن ینجورینشه و ا یطوالن ادیز بتمونیبهتره غ-

ماه که  یپر یچرخد و نگاهم رو ی..نگاهم از بدو ورود داخل سالن ممیشو یم نییسر رستم وارد سالن پا پشت

 کشم! یم یا ماند. نفس آسوده یهست ثابت م یبا دختر ینشسته و مشغول گپ زن شیسرجا

 ..برو جانم کنارش باش!یهست زتیدل نگران نامزد عز یلیمعلومه خ-

ماه باشد.  یبه پر شتریحواسم ب یلیخ دی. بادیربا یبار واقعا ترس دلم را م نیهست. ا شهیرستم مرموز تر از هم نگاه

در  شتری. خطر بردیگ یماه نم یپرنگاه از رخسار  یا قهیدق یبرا دیماند. شا یماه ثابت م یپر ینگاه باربد کنجکاو رو

 شود. یحس م نیکم

 !رمی..من فعال میاوک-
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 شود. یو موبلوند از کنارش بلند م زنقشیر یدختر ستمیا یماه که م یپر کینزد

خواست کنارش باشم.  یجون انقدر ناز و خانومه همش دلم م یپر نیمن جاتون رو تصاحب کردم. ا دیببخش یوا یا-

 م!هست نیمنم نگ یراست

 .نمینش یم یصندل یدهم و رو یتکان م یسر 

 خوشبختم!-

 یرایپذ کیبه  کیکند. شراب ها  یکج م زباریشود که راهش را سمت م یاش م یرفتار سردم باعث دلخور انگار

 شود. یتازه شروع م یاصل یشوند. باز یمهمان ها م

 ..یخور یعنوان نم چیبهت تعارف کرد به ه یزیچ یاگه کس-

 م.شو یم بلند

 بدن؟ یچرا؟ مگه قراره چ-

 کنم. یکه اغشته به شراب سرخ بود اشاره م یها ینیس به

 اونا شرابن..-

 .دیگو ی.متعجب مزندیحالت دارش را پشت گوش م یقهوه ا یشود و موها یم بلند

 !ه؟یچ گهیشراب؟ شراب د-

..فقط میرو شروع کن یو باز مینیبش زیبرم پشت م دی. باستیبدم؟ االن وقت ن حیبعدا راجع بهش بهت توض تونمیم-

 کنم نخور! یم دیتاک

 !دمیباشه قول م-

 خوبه!-

سخت در  ندهی. آزنمیم یو سرو کردن شراب هستند. پوزخند دنیاندازم. همه مشغول خند یم یاطراف نگاه به

 یفکر نم انجی. عمل کردنش آن هم ارسدیبه ذهنم م یزیخواهم قدم از قدم بردارم که چ یانتظار همه شما هست. م

 ییبایهست که به طرز ز یوسترماه حواسش معطوف ل یچرخم. پر یگزم و به عقب م یکنم بد باشد. لب م
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 یمردانه ام محصور م یدست ها نیرا ب فشیکنم و دست ظر یاش استفاده م یحواس یب نیکند. از ا یم ینورافشان

 کنم.

 نگو! یچیه-

 .میشو یم یو وارد سالن اصل میرو یکند. از پله ها باال م یمتعجبش سکوت م نگاه

 . دیخوش آمد زیمهمانان عز-

 یبه رستم م کینزد ی. کمدیگو ینشسته است و به مهمانانش خوش امد م زیچرخد. در صدر م یرستم م یرو نگاهم

 .ردیگ یقرار م مانی. باربد رو به رومینینش

 کوروش جان.. یخوش امد-

 .رمیگ یم زیم ریماه را از ز یدهم. دست پر یتکان م یو سر زنمیم یلبخند

 چه خبره؟!-

 اش لرزان است. یکنم. لبخند مصنوع یم نگاهش

 ببوسمت؟!-

 شوند. یچشمانش گرد م رتیح از

 هوم؟!-

مضطرب فارغ شود.  یحال و هوا نیخواستم از ا یگردانم. م یخندم و نگاهم را بر م ی. مدیگو ینم یزیتا کام چ الم

 کند! یگرگون مکه حال مرا هم د دنیوگرنه بوس

 و محکم باش! نیکردم..حاال هم درست سرجات بش ینترس..شوخ-

 !دمیباشه قول م-

 ..یدیم ادیقوال ز نیتو از ا-

 اِاِاِ -
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 ...الیخیباشه ب-

 یم زیشوند و پشت م یبعد فرهاد و افرادش وارد سالن م یکند. کم ینازک م یو پشت چشم دیگو ینم یزیچ

 دوزد. یهستند و باربد هم چشم به من م گریهمد رهیرود. رستم و فرهاد خ ی. همه جا در سکوت فرو منندینش

 ..میبهتره جلسه رو شروع کن-

خرفت حال درست  رمردیچرخد. پ یگذارند. نگاهم سمت فرهاد م یم زیم یرو یکنند و تکه کاغذ یموافقت م همه

 لرزند! یهم م شیهادست  یقرمز و پوست صورتش متورم شده است. حت شیندارد. چشم ها یو حساب

بره،  رونیدر ب نیاز ا یزیچ ای یجلسه کامال محرمانه هستش و اگر قرار باشه حرف کی نیکه ا دیدونیم یهمگ-

 عاقبت فرد خالفکار مرگه..

 دهند. یبا دقت گوش به رستم م یهمگ

اسم واقف هستند.  نیا همه افراد گروه به بایهستش و تقر «اهیرز س»اسم باند ما  دیانیهمونطور که همتون در جر-

برند. افراد ما فعال در آلمان  یکه در آلمان به سر م یخارج ینفر هم اعضا 20داره و  یداخل ینفر اعضا 23باند ما 

باهاشون در  یمستقر شدند و ما با تماس تلفن وسرلوفقطار شهر د ستگاهیا کینزد کیآپارتمان کوچ کیداخل 

 . میارتباط هست

 گذاشت. یطالعات رو خوب کف دست م. ازنمیم یخاص لبخند

ارسال  ایو استرال کایچون ژاپن، امر یا گهید یروانگردانمون رو به کشورها یقرص ها میکه بتون نیا یاما ما برا-

 !میریگ یاونا بهره م یروانگردانمون از یقاچاق قرص ها یو برا میریگ یها تماس م یها با آلمان سکوتکیدر د م،یکن

 .دیآ یاد به صدا در ماز افراد فره یکی

 ..میفتیب ریگ دیراه مطمئنه؟ شا نیکه ا میکن دایپ نانیما از کجا اطم-

 کند. یمشت م زیم یزند و دستش را رو یم یلبخند سخت رستم

 !دیریعنوان من رو دست کم نگ چیشرط اول شراکت: به ه-

 !دیدوم شراکت: وسط حرف من نپر شرط
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 .دیکن یم یدنبا خداحافظ نیبا ا گهیبا د یول دیببر فیتشر دیتونیم دیدار یشرط سوم شراکت: اگر مشکل و

 .زدیخ یبرم شیشود و از جا یم یعصبان مرد

به  یندار یحق چیکنم و تو هم ه ی..من هرکار دلم بخواد میحرف بزن ینطوریبا شرکاءت ا یکن یتو چطور جرئت م-

 نیباشه تا بتونه از پس چن یفرد حرفه ا دیبا یلیخ. ستین ینکنم..بحث مشارکت ما الک کاریبکنم چ کاریچ یمن بگ

 به تو اعتماد کنم رستم خــــــان! تونمی. چون نموندنش زیم نیا ی. فرهاد من رو به زور پاادیبر ب یسخت اتیعمل

 کیشل یگذارم. صدا یماه م یرود به سرعت دستم را مقابل چشمان پر یکه سمت اسلحه اش م گاردیباد دست

 بزنند! غیشود زنان حاضر در مجلس ج یگلوله باعث م

چشمم  یحرف رستم حرف بزنه و به اون اعتماد نداشته باشه...جنازش رو از جلو یهست که رو یعاقبت کس نیو ا-

 ..االی. دیدور کن

 گرد شده به تته پته افتاد. یبا چشمها فرهاد

 چه..وضعشه؟! نیا-

 گذارد. یبرگه را مقابل فرهاد م گاردیآورد. باد یم رونیب زشیم یرا از داخل کشو یزند و برگه ا یلبخند م رستم

 امضاش کن!-

را  شانیبه زور پلک ها یندارند. از زور مست یکدامشان حال خوش چیاندازد. ه یگنگ به افرادش م ینگاه فرهاد

 مقاوم نگه داشته اند.

 باشه..-

و  زدیخ یشود رستم خوشحال از جا برم یم . برگه که امضاردیگ یانگشتانش م انیلرزان خودکار را م یدست ها با

 کشد. یم ادیچرخد و فر یرود اما ناگهان به سرعت به عقب م یسمت در م

 ..دشونیبکش-

کشم و سرش را  یماه را در آغوشم م یدانم چگونه پر یکند که نم یم یکار نیچن ینیب شیرپیمقدمه و غ یب انقدر

 کنند! یبه خودشان هم رحم نم یعوض یها یفشارم. وحش یام م نهیبا تمام قدرت به س
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 الیاندازد. به قول ل یو داد زنان  و مردان حاضر در مجلس خوف و وحشت را در دلم م غیگلوله و ج کیشل یصدا

راه  یمحشر یصحرا نیکردم که قرار است چن یباشد. هرگز فکر نم ینم ینیب شیعنوان قابل پ چیرستم به ه

 .ندازدیب

 

 

*** 

 

 ود..نب نیقرارمون ا-

 بار.. نیآخر یبرا نیباراد ا یکن فیتکل نییتع یتو برا ستیقرار ن-

 کشد. یباراد را در هم م یرستم اخم ها یصدا تحکم

 ..رانیو در ازاش من برگردم ا یزنینم یدست به کشتن کس گهید ی..گفتیاما تو قول داد-

 گردد. یخندد و سمت باراد برم یم رستم

به  یکار گهی. من قول دادم دکنهیصدق نم یقانون نیبد چن یآدم ها یها براهنوزم سر حرفم هستم پسرم منت-

 هست.. نطورمینداشته باشم و هم یعاد یآدما

 رستم خان..-

 نگرم! یم ریو به آفتاب دلپذ نمینش یرنگ م دیسف یصندل یرو واریگردد. همان جا گوشه د یسمت من برم نگاهش

 جانم پسر..-

 !م؟یا کنقراره محموله رو جابه ج یک-

 ..گهیروز د 5 قیدق-

 سفر همراه ما باشن؟ نیا یتو ایقراره ک یول یاوک-
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 هم خودش را.. دی. باربد همچنان نظاره گر ماست. نگاهش را دوست نداشتم. شاندینش یم زیپشت م کنارم

 هیرانعمارت کام یتو کیسور کوچ کیخوام  یم لیتا فردا..به مناسبت سال تحو شهیمسئله فاش نم نیفعال ا-

 بدم. حیرو به همه توض زیبرگزار کنم و همون شب همه چ

 تاباند. یزده اش را سمت من م خی. نگاه ندینش یم باراد

 !؟یتو کشت ادینامزدت هم قراره ب-

 کند. یم یدست شیبدهم که رستم پ یخواهم جواب یخورم. م یاش جا م رمنتظرهیحرف غ از

 یول رهیخ تتیو ن یچه قدر نگران خانوم ها هست دونمی. من که مستینها  دنیسوال پرس نیباراد جان االن وقت ا-

 کنم. یم یرو خودم اوک زیفردا شب همه چ

 نوشد. یرا درجا م زیم یآب رو شهیزند و ش یم یپوزخند باربد

 به هم. مخصوصا با اون ادا زهیرو به ر زیباشه و همه چ یزن داخل کشت کیخواد  ی. دلم نمستیبحث نگران بودن ن-

 ..یکیفالنه.. یکیاسهاله  یکی شهیگرما زده م یکی شهیآب زده م یکیو اطوار هاشون..

دارد از زبان من حرف بکشد  یمن را دارد و سع تی. واضح بود قصد عصبانمیآ یکنم و به حرف م یبار سکوت نم نیا

 خودم واقفم! یاما سخت در اشتباه بود. من تماما به حرف ها

نامزد  یرو هم بدون نیهست که به خودم مربوطه و بهتره ا ینباشه مسئله ا ایباشه  یکشتکه نامزد من داخل  نیا-

نامزد من همراه منه. پس ممنون  یچه نخوا یمجموعست پس چه بخوا نیا یرو یاصل یگذارها هیاز سرما یکیمن 

 کامال داشته باشه.نامزدش رو  یتا هوا هست یکیحتما  دیو بدون نیانقدر نگران خانم ها نباش گهیکه د شمیم

 یو هرچ ادیزن ن کینظم و برنامه انجام بشه و  یمهمه که همه کارها رو نیمن ا یندارم..برا یمن به نامزد تو کار-

 رو هم.. زهیرو بر میختیر

توجه  یزند که ب یزل م میبه چشمها نیخشمگ یبا نگاه یکنم. باربد منتظر و عصبان یو سکوت م زنمیم یپوزخند

 .میگو یخطاب به رستم م الیخیو ب زمیخ یبرم میتمام از جا یکمال خونسردبه او و در 

به اتاق ما باشه  یلینامزد من در کمال آرامش باشه پس حواستون خ امیم یخوام وقت یکار دارم. م رونیمن تا شب ب-

 اتاقمون هم رد بشه.. یکس از دوقدم چیخواد ه یوجه دلم نم چیبه ه دیهم بدون نویکه ا
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 نجایماه را ا یلرزد. اگر مجبور نبودم هرگز پر یکه تنم از ترس م ردیگ یصورتش را در م یپهنا یقیبخند عمل رستم

 گذاشتم. یتنها نم یهمه گرگ وحش نیا انیو م

 ما جاش امنه امنه..خوش بگذره! شیراحت باشه کوروش جان..نامزدت پ التیخ-

 یتا شب نشده برم دیکنم. با یم و سمت عمارت حرکت مده یتکان م ی. سرامدیمعنادارش به مزاقم خوش ن لبخند

 کنم! یپس عجله م ال،یگشتم و

 

*** 

 

 

نگرانم..دختر ساده  کمیماه  یپر یهست منتها برا زیکردم. حواسم به همه چ یدگیمن به تا االن به تمام امور رس-

 اصال ساخته نشده.. یباز نیا یکنم برا ی..حس مهیا

 .ستدیا یکنارش م زند و یرا دور م زشیم یعل

بابت  نیاز ا التیماه هست..تو خ ی..ما تمام حواسمون به پرهیقض نیا یگفتم که پسر..تو اصال ناراحت نباش برا-

 جمع باشه..

 زند. یبه شانه ام م یضربه ا یکشم که عل یام م یشانیبه پ یدست

 ؟یخوب-

 د.زن یکند و دست به کمر م یم یکنم. نچ یم دییچرخم و با چشم تا یم

 ..ی..ناآرومی..کالفه ا یهست .. سردرگم تیزیچ کیکنم  ی. حس مکنمیرو حس نم نیاما من ا-

 «نکنه؟!»:دیگو یدفعه م کیو  ردیگ یمتفکر به خود م حالت

 زند. یم یکنم با لبخند بشکن یکه م یاخم
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 گرده داداش.. ریپس درست حدس زدم. دلت گ-

 توپم. یم یخراب به عل یبا اعصاب نمینش یم یصندل یرو

 سرگردا چه قدر فضول شدن؟! یدقت کرد-

 .دیگو یزند و آهسته م یزل م می. با دقت به چشمهاندینش یخندد و کنارم م یم

 عاشق جذاب شدن؟! یچه قدر روانشناسا یو دقت کرد-

 کوبم. یم یبه شانه عل یتوانم لبخندم را مهار کنم و مشت ینم

 گمشو اونور تا نزدمت..-

 دارد. یرا برم زیم یشود و پرونده رو یخنده بلند م با

 !ست؟ی..جالب نخی..اونم تو..قطب یبشه که تو هم عاشق بش یروز کیکردم  یفکر نم یجدا از شوخ یول-

 چرت و پرت نگو..-

 .دیگو یم یزند با خونسرد یپرونده را ورق م یک برگه ها همانطور

کس  چیخواد ه یدلمون نم میشیاشق که م. عمینطوری. ما مردا هممون همستینه داداشم چرت و پرت ن-

که به همه  نیواسه ا ؟یواسه چ یدونی..مزننیهمه جا جار م شنی..زنا تا عاشق ممیبفهمه..درست برعکس زنا هست

بفهمه  یاحد و ناس چیخواد ه ینم ندلمو میشیاوناست..اما ما مردا که عاشق م یهست که فقط برا یکیبفهمونن که 

..اما میبرسه که عشقمون رو از دستمون بقاپن..ترسو و خودخواه یروز میترسی..ممیدار چمونه..البته خب حق هم

 !میوقت نبود چیکاش..ه

کشم.  یم قیعم ینفس رمیگ ی. پشت پنجره که قرار مزمیخیکنم و از جا برم یرا مشت م میشوم. دست ها یم گرفته

خاطرات  ادآوری.. باز هم یعل یمن و نه برا یه براما داشته باشد. ن یبرا یانیراه جر ستیقرار ن یکنم زندگ یحس م

 به کامش تلخ کرده بود.. اش یزندگ یلیکه ل یخاطرات ادآوریشود.  یتلخ گذشته شومش م

 وقته فراموشش کردم. یلیغصه نخور داداش..خ-
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انستم د یداشت خودش را هم گول بزند. اما من م یسع شهیزنم. هم یبه دروغ آشکارش م یهمان پشت پوزخند از

 بود. یا وانهیکه چه عاشق د

 ..ی..تحمل کردیفراموشش نکرد-

 ..نهیریمن ش یهنوز هم برا ینگو..فکر کردن به اون لعنت نویا-

 برم. یفرو م بمیرا داخل ج میها دست

 کرد؟! یکه داشت با فرهان فرار م یزمان یحت-

 فشارد. یرا م شی. بغض و آه گلوردیگ یم شی. صدازندیم یپوزخند

 یعال ی. کمتر از گل بهش نگفته بودم..همه چوردمیاخم به صورتش هم ن یشد. تاحاال حت ینجوریچرا ا دونمینم-

 دمید کدفعهیشد که  یچ دونمی..نمدمیچرخ یپرنده دور و برش م کیفرشته بود و من مثل  کیبود..اون 

 نیپود..ا ییشده و قلبم از تنها اهیس میدگهمه زن دمیرو هم با خودش برده..د مونمیو ا نیرفته و تمام د دمی..دستین

 نبود کوروش اما ساختم.. یحق من از زندگ

 گردم. یبرم

 ..یدیجنگ یبا خاطراتش م یمدت داشت نی..تو فقط ایفراموشش نکرد یپس قبول دار-

 !دی..شادونمینم-

 !؟یکن یاگه بخواد برگرده قبولش م-

 تلخ! یشک هابه ا ختهیآم یزند. لبخند یکند و لبخند م یبلند م سر

 تنگشه.. یلیبه روش بازه..حق بده کوروش..دلم خ شهیدر قلب من هم-

 کرد. لیتبد اسیرا هم به  دمیام نیاشک مردانه اش که از گوشه چشمش روانه شد آخر قطره

 شده بود! رانیو یعل
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*** 

 

 «ماه یپر»

 

 یکشم و شالم رو از رو یم یپوف .شهیدر اتاق بلند م یصدا کدفعهیمحبوبم هستم که  یقیگوش کردن موس مشغول

کردم..اما  یپشت دره بعد در رو باز م یک دمیپرسیاول م دیبا ادیم ادمیکنم تازه  یدر و باز م یدارم. وقت یتخت برم

 .شمیمپشت در متعجب  بهیفرد غر کی دنیشده بود..با د رید گهید

 ..دییبفرما-

 ماه؟ یپر-

 نیکه کوروش در ا یکند. آن هم زمان یترس به دلم رخنه م یشناسد. کم یمرا م دهیپرد. ند یابروم باال م یتا کی

 قصر حضور ندارد.

 خودمم..-

 ..ایهمراه من ب-

 ..ارمی..به جا نمدیببخش-

 .دیگو یشود و آرام م یم دهیلبش کش کنج

 باراد هستم!-

 

*** 
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کرد تا  یاز عمارت را ط یادیز ریسرفتم..م یاما داشتم همراهش م یو به چه قانون نانوشته ا لیدانم به چه دل ینم

 مخوف قرار داشت. ییراهرو یکه در انتها دیرس یدست آخر به اتاق

 :میگو یدارم. آرام م یبه عقب برم یچرخد قدم یاندازد. سمتم که م یبه دلم رو م ترس

 م؟یریکجا م میدار-

 اندازد. یاش م یبه ساعت مچ یدهد و نگاه یسوالم را نم پاسخ

 !یشیخودت متوجه م-

که به شدت استرس و اضطراب امانم را  نیکنم. با ا یحرکت م میکه آمد یریچرخم و از مس یکرده با حرص م اخم

 کنم خودم را شجاع جلوه دهم. یم یبود اما سع دهیبر

 .زنمیم غیاز شدت ترس ج کدفعهیشود.  یم دهیبا قدرت از پشت کش میدهم که ناگهان بازو یسرعت م میقدم ها به

 ز سرم بردار!!دست ا-

 کند. یم میکه ناگهان رها ندینش یبه چشمانم م اشک

 !؟یهست یتو ک-

 بار هزارم.. یبرا نی..ایسوال رو نپرس نیبهتره ا-

 شوند. یمشت م میدست ها زنمیکه نفس نفس م همانطور

همه  شمیمجبور م ینطوریا ه؟یکشونده ک نجایکه من رو از اتاقم تا ا یحق ندارم بدونم کس یعنیبپرسم؟  دیچرا نبا-

 رو به نامزدم بگم.. زیچ

 .ندینش یلبانش م یرو یپوزخند

 نامزدت؟ -

 شود. یم قیعم لبخندش

 کرد.. یول نم نجایهرگز تو رو تک و تنها ا یبراش ارزش داشت یاون اگه به فکر تو بود و تو هم ذره ا-



 ویرانگر ماه

232 
 

توجه باشم  یب شیکردم به حرف ها ی. پس سعمیهست تیدانستم که ما در مامور یراست بود اما من م یکم حرفش

 خودم را حفظ کنم. هیو روح

 خوام برگردم تو اتاقم.. ی..حاال هم از سر راهم برو کنار میگیباشه اصال تو راست م-

 مجبور هستم نگهت دارم.. یاومد نجایمتاسفم..حاال که تا ا-

 خندم. یم کیستریه

 رم تو اتاقم!!ب خامیواست حکم کرده؟ راتو بکش برو م یک ؟یگفت یچ-

 ..ستمیتو ن زیبرام حکم کنه..من مثل نامزد عز یکس ستین یازیخودم..ن-

 ..زنماایم غیکنار ج یاگه نر-

 !قیخندد..عم یم

خورد انقدر گستاخ  ی..به ظاهر ارومت نمادیخوشم م یلیجسور خ ی..از دخترایچقدر جون دار نمیبزن؟ بب غیکو ج-

 بزن! غیاز ته دل ج ..حاالشنوهیکس صدات رو نم چی..هیباش

کند که ناگهان  یم یقرار یب ختنیر یام برا هیشوم..گر یزار م یآدم ها هیشب شتریکه نه..ب یشوم. عصب یم یعصب

 خورد.  یزنگ م لشیموبا

خواهم از فرصت استفاده  یشمارم و م یم متیکند. فرصت را غن یو تماس را وصل م ندینش یصورتش م یرو یاخم

 کند. یدستان محکمش م ریفهمد و مچم را اس یا مقصودم را زود مکنم تا فرار کنم ام

 کند. دایشوم تا تماسش خاتمه پ یو منتظر م دهیکش یپوف

  اد؟یچرا نم-

 .دیگو یبندد و شمرده م یرا م شیچشم ها کالفه

 کنه.. یم چارتیبهش بگو اگر باراد دستش بهت برسه ب یباشه باشه متوجه شدم ول-

 یرو دیتا دوباره بفهمه نبا یرسون یحرفم رو به گوشش م نیکه گفتم..ع نی..همیمن شاخ بش یاخواد تو بر ینه نم-

 کنه.. یچیحرف من سرپ
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 کند. یم اخم

 رستم..بهش بگو فقط منتظر باراد باش.. االنم کار دارم..فعال خداحافظ! یگور بابا-

 کند. یپرت م بشیکند و داخل ج یقطع م یرا عصب یگوش

 !؟یزرنگ یلیخ یفکر کرد-

 مطمئنم.. ستیبه فکر ن یازین-

 فشارد. یم یو مچ دستم را کم زندیم یپوزخند

 ..یبود چارهیوگرنه ب ومدین اروی نیواسه من زبون نزن دخترجون..شانست گرفت که ا-

 کشم. یم رونیمشتش ب ونیکنم و دستم را از م یم اخم

 داره.. یکه زبون بزنم..به تو چه ربط رمیگ-

 ترسم! یشود. م یم دهیلبش کش کنج

 داره.. یبه من چه ربط گمیاالن بهت م-

زنم  یم غیکشد. با حرص ج یدهد و با قدرت دستم را م یاز تمام شدن حرفش مهلت صحبت کردن به من را نم پس

 ماند. یم جهینت یب میدستش نجات دهم اما تمام تالش ها ونیکنم تا دستم را از م یو تقال م

کنم  ی. خوب که به فضا دقت ممیآور یکوتاه سر از باغ در م یاز کدام در اما پس از مدتدانم از کدام راه و  ینم

او انگار که گوشش کر شده باشد  یکند ول میزنم تا مگر رها یداد م تی. با عصبانمیپشت باغ هست شومیمتوجه م

بشر کجا  نیشود. آخر ا یتنگ م شیو بودن ها وروشک ی. چقدر ان لحظه دلم براردیگ یم دنیمرا به نشن یحرف ها

 یکلبه را م یدر چوب ی. عصبمیرس یم یکلبه کوچک کیبه  میرو یراه م شتریکه ب یتوانست رفته باشد. کم یم

 کند. یو با قدرت من را داخل کلبه پرت م دیگشا

 برو تو..-
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ناگهان  هیصدم ثان کشد و در یبلند م یکلبه عادت کند داد یکیبه تار میکنم و چشمها یخواهم فضا را حالج یم تا

رحم  یاما باراد ب رمیگ یکشم و پشت باراد پناه م یم یغیشود. از ترس ج یهرکول به سرعت مقابلمان ظاهر م یسگ

 کشاند. یکشد و من را دوباره مقابل خودش م یدستم را م

 و سخت گرسنه! یسگ وحش کیدخترجون؟..سگ!  یفهم ی..سگِ..منی! آره همش؟ینیب یرو م نیا-

پشت  یبلند تر یفشارد و با صدا یم شتریرا ب میکنم. اما باراد مچ دست ها یلرزم و هق هق م یبه خودم م ترس از

 .دیگو یگوشم م

به طلوع  دهی..نرسیبه کوروش بگ یزیامروز چ یدرصد بفهمم از ماجرا کیتا بهت بگم اگه  نجایفقط اوردمت ا-

اما بدون  یباش دهیاون ور شن ایور  نیاز ا دونمی..نمیشیم گرسنه وونیح نی..خوراک همگهیهرروز د ایفردا  دیخورش

 شد؟! رفهمیکاراش رحم نداره..ش یوقت تو چیباراد ه

شده بود  کمینزد یلیکه سگ خ نیلرزد، مخصوصا ا ینامحسوس م میترس در حال سکته زدن هستم و دست و پا از

 زد. یدامن م شتریسرخش به وحشت من ب یو چشمها

 آ..آره!-

 خوبه..-

بندم اما ناگهان از پشت  یرا م میچشمها یمرگ قطع یو برا زنمیم یغیکند که از شدت وحشت ج یم میرها کدفعهی

 روم.. یگرم فرو م ییشوم و در جا یم دهیکش

 کشم.. یم قیعم ینفس د،یآ یبسته شدن در کلبه که م یصدا

 گذرد...! یگوشم م خیاز ب خطر
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عزیزای دل زهرا سالم دوباره، برای ادامه داستان اصال نگران نباشین. دارم روی ادامش به 

تحقیق زیادی داره اخه ادامه ای جنجالی براتون ترتیب کنم که احتیاج به شدت کار می

 ��حتما و حتما نظرتونو برام کامنت کنیداا دادم

 ❤دوستون دارم

 

 

 

 های مجازی و چاپ شده هم دیدن فرمائیداز بزرگترین سایت فروش رمان 

/https://www.shop.romankade.com 

 

این رمان رمان اختصاصی سایت و انجمن رمان های عاشقانه میباشد و تمامی حقوق این اثر برای رمانهای عاشقانه 

 محفوظ میباشد .

 

 جعه کنین .امر سایت رمان های عاشقانهشتر به برای دریافت رمانهای بی

www.romankade.com 
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http://www.romankade.com/
http://www.romankade.com/
http://www.romankade.com/

