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:آرایی صفحه و طراحی  رمان های عاشقانه  

 

 :  wWw.Romankade.com  سایت آدرس

 

   : ROMANHAYEASHEGHANE@ تلگرام کانال

 

 است محفوظ رمان های عاشقانه  نزد کتاب این حقوق تمامی

  

 یداده شده است و کپ قرار ( www.romankade.com) رمانکده به ادرس  تیدر سا یرمان بصورت فروش نیا

و در صورت مشاهده  باشدیممنوع م یو ... به هر عنوان لیها موبا شنیکانال انتشار در اپلک تیرمان داخل سا نیاز ا

 . باشدیم یریگیقابل پ ییاز سمت مراجع قضا

 ارائه گزارش  یتلگرامم برا ید یا دیقرار ده انیموارد لطفا مارو در جر نیدوستان در صورت مشاهده ا پس

@roman_admin قائل هستند . تیهامون اهم سندهیدوستان که حقوق نو ی. با تشکر از همگ باشدیم 

 

 

 

 نام خدا  به

 

س رو خانم کال نیو هرکدوم با گفتن، خسته نباشبچه ها بلند شد  یگفتگو یاهویه حیبه صدا در اومدن،  زنگ تفر با

 ترک کردن.

 مثبت شون رو با لبخند جواب دادم یپاسخ انرژ ز،یم یجمع کردن لوازمم از رو نیح

http://www.romankade./
https://t.me/romanhayeasheghane
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 کوتاه، از کالس خارج شدم. یدوشم انداختم و با قدم ها یرو رو فمیکردم، ک میسرم تنظ یرو رو چادرم

 

 خونه شدم. یقد گذشتم و راه میقد و ن یپسر بچه ها ونیبا همکارانم از م یاز خداحافظ پس

 دشوار و سخت بود.  اریکار بس یدبستان یاز پا افتادم، سر و کله زدن با پسر بچه ها گهید یامروز هم مثل روز ها 

 .شدیمن م یاز حد و اندازه  شیب یموضوع باعث خستگ نیهم

 تر از روز قبل تو محل کارم حاضر بشم. یهرروز پر انرژ کردمیم یاما من عاشق شغلم بودم و سع 

 

 

چرخش در و باز  کیبا  افتنشیشدم، پس از  فمیداخل ک میدست دیکردن کل دایو مشغول پ ستادمیدر ا یبه رو رو

 کردم.

 

 .دمیکردم و به در واحدمون رس یکیمون شدم، پله هارو دوتا  یاپارتمان دو طبقه ا یراه پله  وارد

 

نشدم و هنگام رفتن به اتاق،  یگرفتن جواب یسالم کردم انتظار،  برا یبلند یبعد از وارد شدنم به منزل با صدا 

 لباس هام به اشپزخونه رفتم. ضیتخت انداختم.  بعد از تعو یرو رو فمیچادرم رو از سرم کندم، ک

 اندام مادرم پشت به من بود و مشغول پختن شام. 

 سالم._گفتم:  یموارد شدنم به ارو نیح

 گفت: یمامان بدون برگردوندن سرش بامهربون 
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 مادر. یجان خسته نباش حایسالم فر _

 گفتم: یگذاشتم و به اروم زیم ینشستم و سرم رو رو یصندل یرو

 م؟یدار یمامان جان! گرسنمه شام چ یمرس_ 

 با ذوق گفت: مامان

 زرشک پلو. ،یهمون غذا که دوست دار_ 

 گذاشت. زیم یظرف ساالد رو رو سپس

 

 بلند کردم. زیم یرو از رو سرم

 غذا شد. دنینشست و مشغول کش میکنار یصندل یبرنج رو سیهمراه د مامان

 حوصله گفتم: یب

 اد؟یبابا نم_ 

 گذاشتن قاشق اول تو دهنش گفت: نیح 

 .ادیفردا ب دیشونه باال انداخت، شا تهینه مامور _

 غول خوردن غذام شدم.رو تکون دادم و مش سرم

چشمم زدو و  یمطالعه مو رو نکینشستم، ع یصندل یاز صرف شام و شستن ظرف ها به اتاق ام پناه بردم رو پس

 شاگرد هام شدم. یامتحان یبرگه ها هیمشغول بررس

!!! تعجب کردم از زدیاحسان چشمک م ییاسم پسر دا یصفحه گوش یرو  دم،یزنگ تلفنم دست از کار کش یبا صدا 

 وقت شب .... نیتماس اش، اون هم ا

 داشت!!!؟؟ رتیح یجا



 ققنوسراز 

 
6 

 

 لب زمزمه کردن ریگشاد شده و ز یبا چشم ها 

 چرا به من زنگ زده!!!؟؟؟ ( نی)ا _

 تماس رو برقرار کردم. اتصال

 ؟! نیبله بفرما_

 گفت: ی. به ارومشدیم دهینامرتب احسان کامال مشخص شن ینفس ها یصدا

 ؟؟ رمیچند لحظه وقتتو بگ شهیم ؟یسالم دختر عمه خوب هست_

 گفتم: عجالن

 سالم بله،بله امرتون ؟! _

 مودب گفت : یول دستپاچه

 ؟ مینیسر همو بب هیفردا  شهیم_

 گفتم : اریاخت یافتاد که ب یچه اتفاق دمیحرف تعجب اورش نفهم نیا بابت

 ما بهم مربوط باشه !؟ یحرف ها کنمیفکر نم ییپسر دا یدر چه مورد_

 گفت:  یبه اروم زدیکرد و تو همون حال که خنده تو تُن صداش موج م یخنده ا تک

 کارتون چندتا سوال داشتم. ن،راجعیشیمتوجه م دیریحاال شما دعوت منو بپذ_

 اسوده شد المیکه خ ینداره، کم یخودم گفتم اگه راجع کار باشه اشکال با

 نداره!!  یرادیباشه ا_فتم: اراده از کنترل زبونم گ یب

 گفت : یشاد و سرحال تر یبا صدا ییدا پسر

 درتون منتظرتونم!  یباشه پس ساعت چهار جلو_
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کردم مامان هم مثل من متعجب بود.کار و شغل من  فیمامانم رفتم و ماجرارو تعر شیبا احسان پ یاز خداحافظ پس

 با احسان داشته باشه؟ تونستیم یچه ارتباط

 سوال کنه  خوادیم ییاشنا ایدوست  یبرا دیگفتم که شا مامان به

ه ب یو خوشحال ینشون کردن تو باشه با شاد یاش برا تیباشه و ن ریامر خ دیمادرانه  که شا یمامان با  توهم ها یول 

 اتاق اش رفت و منو با هزاران عالمت سوال تنها گذاشت..

و در  بافتیخام م االتیمادر خ گرفتیازمن م یسراغ ای کردیاز من م یکه سوال یبود، هرکس نیاخالقش هم مامانم

 هاش پوچ بود. الیاخر تمام خ

و در اخر به بن بست  اوردیدر م یبرام روشن شده بود اما هنوز پندار ام سر از هر جواب یسوال احسان کم لیدل گرچه

 .دیرسیم

 

 

 تکون دادن سرم،  افکار مزاحم رو از سرم دور کردم. با

 موش کردن المپ به اتاقم رفتماز خا بعد

اخه _دمیپرسیو دائم از خودم م رفتمیسرم گذاشتم. با خودم کلنجار م ریدست هام رو ز  دم،یتخت دراز کش یرو

 داره؟ کاریاحسان با من چ

 نداشت. یا دهیفا یکردم،ولیو افکارم رو از نو مرور م خوردمیاما هربار به بن بست م 

  

 پوش. کیپسر جذاب و ش کیبزرگ من بود  ییمحمودم دا ییپسر دا احسان

 با خواهرش. ینداشت حت لیفام یبا دختر ها یخوب ی ونهیهمه رو بخندونه؛ م کردیم یشوخ بود و سع شهیهم

 !کردیم ریموضوع فکرم رو درگ نیهم  
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 داشته باشه و بهم زنگ بزنه،  برام قابل درک نبود. یاحسان، با من کار مهم نکهیا 

تر از خودم،  به اسم )فرهاد( داشتم که تو گرگان مشغول  کیبرادر کوچ کیبودم و  یموسو یتک دختر، خانواده  من

 بود ییهوا رویبود، پدرم مشغول کارتو ن لیتحص

 

 .شدیسال کار کردنش بود، و باز نشست م نیاونسال اخر یول بردیبه سر م تیوقت ها تو مامور شتریب و

بود و  شونیا یخونه به عهده  تیداشت و مسول اریو در اخت یوم ها، شغل با ارزش خانه دارهم مثل تموم خان مادرم

خونه برامون فراهم کرده  طیجوء رو تو مح نیتر یمیو صم نیمثل تموم مادر ها برامون کم نذاشته و بهتر شهیهم

 بود. 

 مون بودم؟  یچهار نفر یدختر دردونه و فرزند ارشد خانواده  حایفِر من

 یاز مدرسه ها یکیتونستم تو  ،باالخرهیکار یو هزار جور دَوندِگ یاز دانشکده فرهنگ سانسمیبعد از گرفتن ل 

 بشم. سیمحلمون مشغول تدر کینزد

عاشق معلم شدن بودم،  یاز بچگ دادم،یدرس م یدوم دبستان یبود و به پسر بچه ها سمیهم سال سوم تدر اونسال

 .دمیکه با تالش و کمک خدا به هدفم رس کردم،یبه بچه ها تصور م خودم رو مشغول درس دادن شهیهم

چشم هامو بستم و تو دلم   یاز عالم واقع الیخیاز تماس احسان،ب المیاز مرور خاطرات گذشته، و دور شدن خ پس

 شم داریصبح ب شیش ستیو قرار ن لهیخداروشکر کردم که فردا روز تعط

 

 

*** 
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گنجشک ها  یجون باز کردم. صدا مهیمون بودن، چشم هامو ن اطیدرخت ح یکه، رو شاخه  ییگنجشک ها یصدا با

و نشستم، پاهامو تو دلم جمع  دمیکه رو لبم بود به کمک دستام خودمو باال کش یبا لبخند کرد،یگوشم رو نوازش م

 کردم و به سمت پنجره چشم دوختم،

خنده ام گرفت،از رو  طنتشونیاز ش دن،یپریهم م یر و کله شاخه نشسته بودن و به س یدوتا گنجشک کنار هم رو 

 تا بهم بستمیموقع خواب موهامو م شهیانداختم، هم یکنار تختم به خودم نگاه یقد نهیا یتخت بلند شدم و جلو

 هنوزم مرتب بود. زه،ینر

 ریو دستمو زبردم  نهییا کیصورتم و نزد شد،یچون بزرگ بود مشخص نم یپف داشت ول یکم میعسل یچشم ها 

 چشمام گود افتاده  بود. ریالغر شدم، ز یاحساس کردم کم دم،یچشمم کش

 روز افتادم. نیبه ا دنیانقد بچه ها حرصم م _موضوع لب هامو جمع کردمو و اروم گفتم: نیاز ا کالفه

 

 رایاخت یمامان نبود، ب دم،یسرک کش ییرایراه افتادم، داخل پذ سیبرنداز کردن خودم شدم و سمت سرو  الیخیب

 شد دهیچشمم سمت ساعت رو به روم کش

 رفتم. سیاسوده و خاطر جمع سمت سرو یالیساعت نه صبح بود، مطمعن شدم مامان هنوز خوابه و با خ ،

 لیبودم تکم دهیکه چ یاشپزخونه شدم و صبحانه رو اماده کردم، از نظرم سفره ا یاز شستن دست و صورتم راه بعد

 صبحانه به اتاق مامان رفتم و پس  از زدن دو تقه به در اتاقش،  وارد شدم. زیاز برانداز کردن مبود، بعد 

 نترسه اروم صداش کردم: نکهیا یهنوز خواب بود، برا مامان

 مامان جون؟  _

 مامان؟

 از چند بار صدا کردن، بعد

 خورد و چشم هاشو باز کرد. با لبخند گفتم: یمامان تو جاش تکون 

 .میصبحانه بخور ایب دم،یو چ زیمامان جون م ر،یسالم، صبح بخ_
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 گفت: یتخت، به اروم یبلند شدنش از رو نیح مامان

 ساعت چنده؟  ر،یسالم، صبح توام بخ_

 همون لبخند رو لبم گفتم: با

 است. قهیساعت نه و ده دق _

 شدم. یو سمت اشپزخونه راه  دمیو نکش یا گهیحرف د انتظار

بعد از تماس احسان  شبیشاگرد هام شدم که د یبرگه ها یاز خوردن صبحانه، به اتاقم رفتم و مشغول بررس بعد

 فراموششون کردم.

 

 چشمامو بستم ...  دمویتخت دراز کش یرو نیهم یکردم برا یاز تموم شدن کارام احساس خستگ پس

 یلب غرغر کنان، گوش ریرژه رفت، کالفه و ز سرم یرو میگوش یساعت نشده بود که خوابم برده بود صدا مین هنوز

 یلندنسبتا ب یدکمه اتصال  رو، برقرار کردم، با صدا اریاخت یباز بود، ب مهیکنار تختم برداشتم، چشمام ن زیاز رو م

 گفتم:

 !ن؟یبله، بفرما _

 گفت: یمتعجب و خندون احسان بود،که به اروم یصدا

 مزاحم شدم؟ ؟یدختر عمه؟ خواب بود _

 کامال مشخص بود گفتم: میکه شرمندگ یاروم تر یصداش از جام بلند شدمو و نشستم، با صدا دنینش از

 ن؟یبودم، شما امرتونو بفرما دارینه،  نه ب _

 راحت شده بود گفت: الشیخ یکه تا حدود احسان

 کنم بهت. یاور ادیاهان پس گفتم زنگ بزنم قرار امروز و  _
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 گفتم: یو تکون دادم و به اروم سرم

 نه فراموش نکردم ساعت چهار. _

 

 خنده و ذوق گفت:  با

 ن؟یندار یفعال کار شمیپس مزاحم م گهیبله د_

 گفتم: یبه اروم شیهوی تیمیهمه صم نیاز ا متعجب

 خدانگهدار! رینخ _

 یمیصم انقدر هویداره؟ چرا  کاریپسر با من چ نیاخه ا_: دمیگرد شده از خودم پرس یاز قطع تماس با چشم ها پس

   ؟یبخاطر چند تا سوال کار نه؟فقطیمنو بب خوادیشده باهام؟چرا م

 

 ! اما باز هم بن بست ...گشتمیخودم دنبال جواب م یچرا؟ دائم برا دونستمیواقعا نم اما

پس  شهیمشخص م زیبستم و خودمو به صبر دعوت کردم، روحم رو قانع کردم که امروز ساعت چهار همه چ چشمامو

 .دمیفهمیباشه باالخره م یبهتره صبور باشم و عجله نکنم هر حرف

 

 

 .دیساعت موعود رس دن،یشڪساعت، و انتظار  نیاز گذشت چند بعد

نداشت  یچون ابروهام بور بود و رنگ چندان دم،یشڪچشمم  یخط چشم از گوشه   هیو  ستادمیا یقد نهیا یجلو

 یرژ صورت هیرنگارنگم  یرژ لب ها نیاز ب نه،ڪ شتریشو ب ییخود نما هڪ دمیشڪابروم  یمداد رو مڪی

 و ذبج دیسف یمانتو هی ردم،ڪموهامو مرتب  ارمڪبرداشتم، بعد از تموم شدن  مرنگڪ
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 .ردڪیم لیمڪرو ت پمیت ،یڪو مش دیسف یو شال چاخونه  یڪمش نیبا شلوار ج بلند،

 و جواب دادم: یتختم رفتم و گوش نارڪ زیزنگ تلفنم سمت م یصدا با

 ن؟یبفرما ییالو سالم پسر دا_ 

 جلو درتونم؟ ؟یمزاحم شدم، حاضر شد ؟یسالم خوب_گفت:  یشاد یبا صدا احسان

 گفتم: ینسبتا اروم یصدا با

 .امیبله االن م _

 یاریمشغول اب اطیشدم، مامان تو ح یراه اطیو سمت ح ردمڪ میسرم تنظ یتماس چادرم و رو ردنڪقطع  نیح

 : دیصورتشو سمت من برگردوند و با تعجب پرس فشامڪ یدرخت ها بود، با صدا

 ؟یردڪ الهڪشال و  شالهیا جاڪاوا _

 گفتم: نداختمیرو شونم م فمویڪ هڪ همونطور

 .نهیمنو بب خوادیم گفتیبهت نگفتم احسان زنگ زده بود، م شبیمگه د_

 گفت: یافتاده بود با خوشحال ادشیانگار تازه  هڪ مامان

 اره، اره االن اومده؟  _

 جلوش و گفتم:  دمیبا عجله پر هڪاب و بست خواست سمت در بره  ریحرفش ش نیگفتن ا نیح

 .شهڪخجالت ب نهڪمم رونیب اینه مامان جون شما ن_

 داد تا اثر تعجبش بره. ونڪحرفم تو بهت بود سرشو ت دنیبا شن هڪ مامان

 ها؟ یگیهمه رو م یباشه پس برو ول_گفت:  یاومد با مهربون رونیازحالت بهت ب یار لحظه ا بعد

 .رونیدادمو از خونه اومدم ب ونڪت سرمو

 سمتم اومد. ییشد و با خشرو ادهیمن پ دنیبا د هڪبود  دشیسوار سمند سف احسان
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ر و سوادادم ونڪت یبا لبخند سر رد،ڪاشاره  نشیو به ماش گرمیوقتتو نم ادیسالم دختر عمه بفرما سوار شو ز_

 یتا هوا نییپا دمیشڪپنجره سمت خودمو  میراحت یبود، برا ردهڪپر  نویماش یعطرش فضا یشدم، بو نشیماش

و من  یاون مشغول رانندگ بود، وتڪس نمونیو راه افتاد، ب نییپا دیشڪو  یعوض شه، احسان دست نیماش

 م؟یبر یدوست دار جاڪخب دختر عمه _گفت:  یاروم یبا صدا ردم،ڪیو نگاه م رونیب یفضا

با ذوق نگا ه ام  هڪ یڪحرف ناخوداگاه سرم سمتش برگشت و چشمم گره خورد به دوتا چشم مش نیا دنیشن از

نبره، شونه باال انداختم  یپ رمیبه نگاه خ هڪنیا یشدم اما برا شیڪمش یچند لحظه مبهوت چشم ها رد،ڪیم

 .میرب نیدونیجا صالح مهر شناسمیهم نم ییجا رم،ینم ییمن معموال جا دونمینم_

برداشتن  نیح رد،ڪشاپ بزرگ ترمز  یافڪ هی یجلو قهینگفت بعد از چند دق یزیداد و چ ونڪت یسر احسان

 گفت:  نیاش از رو ماش چیسو

 شدم، یشد و منم به ناچار پشت سرش راه ادهیحرف پ نیو به دنبال ا نیبفرما_

احسان  هڪشده بودم  نشیدلنش یفصا یبود، محو تماشا یگرم و دوست داشتن یلیشاپ خ یافڪداخل  یفضا

 رد،ڪ میدونفره راهنما زیم هیمنو سمت 

 گارسون سمتمون اومد و سفارش هامون رو گرفت و رفت. هڪ مینشست زیم پشت

 نمڪبه احسان نگاه ن ادیز ردمڪ یسع

 

 ..ختیاحسان قلبم ر یباصدا هڪ ردمڪزدن به فضا سرگرم  دیخودمو با د نیهم یبرا

 گفت:  یمهربون با

 نه؟ هیقشنگ هیجا_

 زدم و گفتم: لبخند

 !نهیدلنش یلیاره خ _

 درسته؟   یردڪتعجب  یلیحتما از دعوتم، خ_داد و گفت:  یونڪسرشو ت احسان
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 گفتم: یاز تعجب مچاله شد و به اروم صورتم

 !ردمڪاره خب تعجب  _

 

 شد! رهیخ یو به نقطه نا معلوم دیشڪموهاش  یال دستشو

 .زدمینم یبود و حرف نییپا مسر

 ته؟یتو زندگ یسڪتو  حایفر_و گفت:  ردڪلباشو تر  احسان

 گرد شده گفتم: یحبس شد، با چشما نهیاسمم اونم به زبون احسان، نفسم تو س دنیشن از

  ه؟یپسر عمه؟! منظورتون چ یچ یعنی _

  ردڪ یخنده ا ڪت

 ؟یعالقه دار یسڪبه  ؟یو دوست دار یسڪ هڪنیخب منظورم ا_ 

 ؟ینه براچ_زبونم گفتم:  نترلڪاز  اریاخت یلحظه جا خوردم ب هیسوالش  از

  دیخند

 نم؟ڪباور _

 گفتم: ینسبتا بلند یبا صدا ختیاش اعصابمو بهم ر ڪش

 ..نیست،مختاریبرام مهم ن _

 نداشتم! خواستم مطمعن شم! یناراحت نشو منظور_گفت:  زدیبرق م هڪ یچشم ها با

 به شما داره؟ یمن چه ربط یبشه؟ احساس و عالقه  یچ هڪ _حق به جانب گفتم: ردموڪبهم گره  انگشتامو

 بعد از رفتنش احسان گفت: مینڪ وتڪباعث شد س زیم دنیچ نیگارسون ح حضور

 دختر عمه! یفهمیانشاله م _
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 گفتم:  یاروم تر یبا صدا نیهم یبروز ندم برا تمویاعصبان ردمڪ یهام از خشم بهم گره خورد سع ابرو

 قراره بفهمم؟ ویچ_

  دیخند احسان

 !ا؟یستیاصال صبور ن _

 بدونم! دیبه من مربوطه با هڪ یچون تو مسله ا_و گفتم:  ردمڪچشم غره بهش  هی

 با خنده گفت: احسان

 گفته به تو مربوطه!؟  یڪعه  _

 بهش دمیتوپ یعصب

 !؟ییپسر دا نیاالن خودتون گفت یچ یعنی _

 باال برد  میبه عالمت تسل دستاشو

 . گمیباشه، باشه م _

 !ردمڪحرفش اروم شدم و منتظر بهش نگاه  نیا از

 داد. ونڪو سرشو ت دیخند زیر زیگرفت و ر نییانداخت، سرشو پا ینگاه بهم

و نگامو ازش  ردمڪفرستادم و دستامو بهم گره  رونیحرص ب یاز رو ینفس رد،ڪیام م الفهڪداشت  گهید

 گرفتم!

 

 دختر عمه!! نڪخب حاال قهر ن_

 و گفتم: ردمڪحرف رومو سمتش  نیا دنیشن با

 !!شیخب بق_ 
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 گفت: یمهربون یبه چشمام بود با صدا رهیخ

 .رهیقصدم خ _

 ابرمو دادم باال و به زور گفتم: یتا هیمنجمد شد،  مڪحرف ف نیا دنیشن از

  ر؟یخ_ 

دعوتت  نیبرا هم ستیتو دلت ن یسڪ هڪخواستم قبلش مطمعن شم _داد و گفت:  ونڪسرشو ت احسان

 .ردمڪ

 حرف ها سرم به دوران افتاده بود. نیا دنیشن از

 هامو دور تا دور رستوان چرخوندم و نفس مو با چشم

 

 فرستادم. رونیب صدا

 حبس شد. نهینفسم تو س زیم یرو ینوشته  دنید اما

 که احسان درخواست کرد. یکیسفارش ک ینگاه به کاغذ رو هینگاه به احسان انداختم و  هی

 « ؟یکنیبا من ازدواج م»کاغذ نوشته شده بود  یرو

 نه؟ڪ یاحسان از من خاستگار نه؟ڪچطور مم 

 ؟یکرد یاز من خاستگار_لب گفتم:  ریز

 لب احسان کمرنگ شد و تعجب جا خوش کرد. یگوشه  تبسم

 .کردیتماشاش م رتیسمت کاغذ بود و با شک و ح نگاهش
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 از جام بلند شدم و سمت در پا تند کردم. اریاخت یب 

 :گفتیدائم م هڪ ومدیاحسان از پشت سرم م یصدا 

 !ستین ینڪیم رڪف هڪبدم اونجور  حیبرات توض نڪصبر _ 

 !مامان درست بود،توهم نبود یحرفاشو بهم فهمونده بود، تموم حرفا یهمه  اما

 از اونجا دور شدم! ردموڪبلند  یسڪتا نیسر خط دستمو با اومدن  اول دنیرس با

 به تپش افتاده بود.. قلبم

 شده بود .. ڪدهنم خش 

 اونجارو ترک کردم. نیهم یبرا نمڪشاپ رو تحمل  یافڪ طینتونستم مح هڪبرام سخت بود انقدر سخت  باورش

 .سوختیم یاز فرط خشک گلوم

 .دمیکش یقیهامو بستم و نفس عم چشم

 باور کنم؟ سخت بود .. تونستمیم چطور

 من از در خواست احسان نبود. یناراحت

با من حرف  رهیاز خانواده ام اجازه بگ نکهیا هیدختر ها اشتباه گرفته بود و جا ی هیبودم چون من رو با بق ناراحت

 .زدیم

 و در حق من و خانواده ام کرده بود...ر یاحترام یب نیخانواده داشتم و اون بزرگتر من

 

 

 د..احسان بو یاوردم، شماره  رونیب فمیاز ک مویلرزون گوش یاومدم با دستا رونیب االتمیاز خ لمیزنگ موبا یصدا با
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دست من نبود، انگار  ارشیچرا از کارش ناراحت شدم، اخت دونمینبود، نم یخوب تیحرف زدن با احسان، موقع یبرا

 که بدو و برو. دادیهولم م یکی

 اومدم. کالفه سرمو تکون رونیحال،احسان رو تنها گذاشتم و از اونجا ب نیزشته با ا یلیکارم خ دونستمیم نکهیبا ا 

 .فمیو چپوندم تو ک یدادم و گوش

 چقدر طول دونمیدادم و چشمامو بستم تا افکار مزاحم رو از ذهنم دور کنم. نم هیتک نیماش یصندل یبه پشت سرمو

 یسست،  سمت در خونمون راه یبا قدم ها ،یتاکس ی هی. بعد از حساب کرادمیکه راننده گفت به مقصد رس دیشک

رو فراموش  دمیامروز  بخاطر عجله کردنم کل ماا ومدم،یبه خونه م شدیکه  به راه پله وصل م یاز در شهیشدم؛هم

 یزنگ گذاشتم و فشارش دادم، بعد از چند لحظه در باز شد.برا یاشارمو رو ستادم؛انگشتیا اطیدر ح یکردم، جلو

ا دست به کمر و ب دیدر و شن یشدم، مامان تا صدا ییراینشه با لبخند وارد پذ شونمیمامان متوجه حال زار و پر نکهیا

 از تعجب جلوم ظاهر شد.. پر یچشما

 ؟یکرد ریچقدر د_

 مبل ولو شدمو گفتم:  یدر اوردن چادرم رو نیح

 ..دیسواالش طول کش کمی _

 گفت: نشستیمبل روبه رم م یکه رو همونطور

 داشت؟ کارتیچ شد؟یخب چ_ 

 دادمو گفتم: یدستامو تو هوا تکون کالفه

 .نیراجع کارم سوال کنه، شونه باال انداختم،فقط هم خواستیکار مادر من م چیه _

 گفت:  گرفتیکه انگشتشو جلو دهنش م مامان

 راجع کارت چرا؟ ه؟یواااا!  چه کار _

 چشم هامو چرخوندم گفتم:  مردمک
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 ..گهیسواال د نیحقوقم چقدره و از ا ،یقرار داد ایام  یبدونه من رسم خواستیمامان جان، م دونمیچه م_

 مچاله شده، بلند شد و رفت اشپزخونه. ی افهیکج کرد و با ق دلباشوینرس یا جهیحرفام به نت دنیکه از شن مامان

 از اب در اومد.. قتیکه توهماتت، حق یمامان جون خبر ندار یدلم گفتم ه یخندم گرفته بود.تو  افشیق دنید از

 یمشک یتخت نشستم، عکس چشما یلباسم رو ضیجمع کردم سرمو تکون دادم و رفتم به اتاقم، بعد از تعو لبامو

 یمشک ی.موهادیدرخشیم مردونه اش مثل ماه ینگاهم هک شد، چقدر چشماش براق بود چهره  یاحسان رو به رو

 دهیچیقلبم تو سکوت اتاق پ یصدا دنشده بو خی،قلبم به تپش افتاده بود، دستام  گرفتیم یلختش قلبمو به باز

نداده بود و  تیبه وجود خانوادم اهم نکهیا یبرا یکنار لبام نشست، از طرف یاحسان تبسم یچهره  یاور ادیبود، از 

دغدغه  نیسر در گم بودم و باورش برام سخت تر گهیکرده بود ناراحت بودم، و از طرف د یرسما از خودم خاستگار

 بود.. 

 یلمس گوش یصفحه  یاومدم و انگشتمو رو رونیو تصور احسان ب الیاومد، از خ میگوش یکه برا یامیپ یصدا با

 کردم. و به اطراف اتاق نگاه دمیاحسان بود، مثل برق زده ها از جام پر ی دم؛شمارهیکش

 

 .خندنیو بهم م دنیعالم منو تو اون حال د یکردم همه  حس

 رو باز کردم: امیتو اتاق مطمعن شدم، پ میاز تنها یوقت

 تو دختر. یانقدر حساس دونستمینم ؟یرفت یگذاشت هویچرا  ؟ییکجا حایفر_

د از عشق بو دونمیشده بود، نم نیگوشام سنگ رهیگیم شیپوست صورتم داره ات کردمیدهنمو قورت دادم، حس م اب

 از حرص. ای

 فرستاد. گهید امیبودم که پ ومدهین رونیاز اون حال ب هنوز

 جواب بده؟ نگرانت شدم. کنمیخواهش م_

اگه جوابش رو  ،یبودم، نگاهمو دوخته بودم به گوش ستادهیفرستادم، وسط اتاق ا رونیبستم، نفسمو ب چشمامو

 ن دادمو نشستم لب تخت..سرمو تکوشدیبد م یلیخ دادمینم



 ققنوسراز 

 
20 

 

 حالم دست خودم نبود اگه ناخواسته دلخورت کردم شرمنده، من خونه مونم. ،ییپسر دا دیببخش_

 چشم دوختم. یو باز به گوش دمیکش ینفس راحت امیاز فرستادن پ بعد

 اسمش با دنیبود که احسان زنگ زد!  با د دهیطول نکش یا قهیچند دق هنوز

 

 جواب دادم: اریاخت یکرد، ب دنیقلبم شروع به کوب زم

 .نیبله بفرما _

 شم؟ینگرانت م ی؟نگفتیرفت یگذاشت هویتو، چرا  ینصفه جونم کرد_گرفته گفت:  یبا صدا احسان

 از تعجب گشاد شد.  چشمام

 قلبم خوشحال شدم و لبخند زدم! مینگران من شده!؟ از صم یعنی 

 گفتم: یاروم به

 خارج شد. ارمیحالم از اختواقعا  خامیشرمنده شدم معذرت م_ 

 و خنده گفت: یکه دوباره حالت شوخ گرفته بود با مهربون احسان

 !رهیگیقلبم م ا،یقهر نکن گهید یول رونیب برمتیباشه پس دوباره م_ 

 !دونستم؟یحالمو نم نیا لیگرفتن،دلیم شیخجالت ذوب شدم گونه هام ات از

 گفتم:  شدیکه به زور از حنجرم خارج م ییبا صدا 

 ؟یندار یکار کنهیمامانم صدام م ،ییپسر دا_

 بلند گفت:  یصدا یتعجب و کم با

 ها اسممو صدا کن، باشه؟ ییپسر دا یبه من نگ گهید_

 خجالت. یحرص نه! از رو یحرفاش برام سخت بود، از رو ارم،تحملیطاقت ب  تونستمینم تونستم،ینم گهید
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 م:گفت ینسبتا بلند یکنترلم با صدا ی. براکردمیلفن رو قطع مقطعا ت دادم،یبه حرفاش گوش م شتریب اگه

 قطع کنم، خدافظ! دیشرمنده، با _

م همون کرد الیانقد تند که خ د،یکوبیو کنارم گذاشتم و دستامو رو قلبم گرفتم، م یبا احسان، گوش یاز خدافظ پس

 .شهیلحظه،  از جاش کنده م

  دمیکش قیچند تا نفس عم چشماموبستم،

 بهش داشتم یدادم،احساسیو جواب احسان رو م گرفتمیم میومدم،تصمیبا خودم کنار م دیبا

 

 تا امروز، تجربش نکرده بودم. که

 ی. حس خوبشدیم دهیمسجد محلمون د یاتاقم، گنبد گل دسته  ی. از پنجره دیچیاتاقم پ یفضا یاذان تو یصدا

 لبخند زدم و از خدا کمک خواستم. داد،یبهم م

پس از وضو گرفتن رو به قبله نشستم و  سپردم،یخودمو بهش م دیکردم،بایبا خدا خلوت م دیقلبم با ارامش یبرا 

 قلبمو به خدا سپردم. 

کنه  رشتیتا راه درست رو بهم نشون بده، صبر و تحملمو ب ره،یراه دستمو محکم بگ نیمهر گذاشتم ،تا تو ا یرو سرمو

 و ازار ندم و تصورشون رو از خودم خراب کنم. نگراید ارمیو بدون کنترل اخت یتا با زود رنج

 

 با خدا، ارومم کرد. ازیو ن راز

 از جمع کردن جا نماز سبز رنگم از جام بلند شدم و سمت پنجره رفتم. بعد

 اتفاق بود. نیبرام بهتر ،یزمستون یشب ها نیخنک و دلنش یهوا 

 شد سمت  احسان.. دهیفکرم کش ناخوداگاه،

 ..شدیمحو نم یچشم هاش از فکرم و ذهنم لحظه ا ری.تصو دیچیگوشم پ یصداش تو اهنگ
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 رفت..( یعاشق شد حایلب زمزمه کردم )فر ریلبام نقش بست، اروم ز یرو یاحسان لبخند یچهره  یاور ادی با

دادمو سمت  یدست از فکر کردن برداشتم، سرمو تکون کرد،یخوردن شام دعوتم م یمامان که برا هیصدا با

 شدم. ینه راهاشپزخو

 .نهینشستم و منتظر مامان موندم تا بش یصندل یرو

 نشستن با تعجب گفت: نیح مامان

 پس؟ یکشیوا چرا نم _

 لبخند گفتم:  با

 ه؟یگفتم: مشکل طنتیبا مامان مهربونم شروع کنم، شونه باال انداختم و با ش خوامیخب م_

 و لب زد: که از تعجب چشم هاش گشاد شده بود، سرش و کج کرد مامان

 ..مینه واال بخور_

 خندم و گرفتم و شروع به خوردن شام کردم. یجلو یمامان خنده ام گرفته بود، با هزار بدبخت ی افهیق دنید از

 یینمایس لمیف هیکردن  دایو رو کردم،با پ ریرو ز ونیزیتلو یمبل ولو شدم و شبکه ها یاز شستن ظرف ها رو بعد

 و مشغول تماشا شدم. دمیدست از کنترل کش

 اومد کنارم نشست و مشغول تماشا شد. الیظرف پر پوف هیبا  مامان

 گفتم: لمیف یو تماشا الیخوردن پوف نیح

 اد؟یم یمامان، بابا ک_

 انداخت و گفت: یبه ساعت نگاه مامان

 .وفتهیساعت ده راه م_ 

 زدمو گفتم: یلبخند
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 ..دیکش نتونستم امروز باهاش حرف بزنم، دلم براش پر _

 بهم کرد. ینگاه هیروشو سمتم برگردوند و  مامان

 دوخت! ونیزیاز جانبش بودم اما سرشو تکون داد و دوباره چشماشو به تلو یحرف منتظر

 ؟ینگام کرد ینجوریمامان؟ چرا ا شدیچ _تعجب گفتم: با

 

 .سرشوشدهیچ گهیرفته به باباش زنگ بزنه بعد م ادشیخانم از صبح، انقدر هول قرار با احسان بود که به کل _

 .حایتو فر یدار ییداد و گفت عجب رو یتکون

 قلبم طبل زد.. یاسم احسان دوباره حال و هوام عوض شد، دوباره  صدا دنیشن با

 دهنمو قورت دادم،دستام مشت شده بودن  اب

 .دمیکش قیو محکم بستم و نفس عم چشمام

 گفتم: ینسبتا اروم یصدا با

 بود. ادینه بخاطر اون نبود مامان، کارم ز _

 بود.. یچ دمیکار داشتم، خوبه کاراشم د_لب گفت:  ریتکون داد و ز یسر مامان

 زول زدم. ونیزیاز مامان گرفتم و به تلو نگاهمو

 شدم. یبه مامان سمت اتاقم راه ریو گفتن شب بخ لمیف یاز تماشا بعد

 بردم. میدستم و سمت گوش ناخوداگاه،

 رو باز کردم. امیاحسان باشه پ نکهیا دیداشتم، به ام امیپ هی

 بود. یغاتیتبل امیپ اما

 .دمیگذاشتم و دراز کش زیم یو کنار تخت، رو یگوش دیناام
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 باطل. الیخ یدوست داشتم احسان بهم زنگ بزنه، اما خب زه چقدر

 .باختمیم ایزود نیخودمو به ا دیتوهمات من بود نبا همش

و تو دستام گرفتم بدون توجه به اسم  ینشستم، با عجله گوش خیوس دمیاز جام پر م،یلرزش گوش یصدا دنیباشن

 مخاطب

 رو برقرار کردم  تماس

 الو سالم؟_

 بود که مخاطب فرهاده.. نیا یشاد پشت تلفن نشون دهنده  یصدا

 و ذوق گفت: یمهربون با

 ا؟یریگینم لمونیماهت خواهر جان؟ تحو یسالم به رو _

 گفتم: باخنده

 قربونت یاله _

 

به دندون  نمویحرفم لب پا نیبا هم ی.مساوکردمیاالن داشتم بهت فکر م نیفرهاد دل به دل راه داره ها، هم بشم

 زدم تو سرم بابت دروغم. یکیگرفتمو و با دست چپم 

 خوشحال شد گفت:  یلیحرفم خ نیکه از ا فرهاد

 چخبر؟ ییکجا یفدات بشم خواهر_

 تو چخبر؟ ست،ین یخبر یموقع شب، بعدم سالمت نیباشم ا خوامیکجا م زمیام عز خونه_ 

 ؟یامروز کجا بود نمینکن.بگو ب اید نه د خواهر من، منو س_

 شد، با شک و ترس گفتم:  خیحرف فرهاد مو به تنم س نیا دنیشن از
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 باشم اخه؟ خواستمیکجا م_

 ؟یقرار نداشت یبا کس انایاح نمیگفتم بب_

 صدامو صاف کردم 

 ها.. دونهیاحسان قرار داشتم، البته مامان م ییاها اها امروز با پسر دا_

 داشت؟ کارتیخانم، چ حایفر گهیپس بگو د_

 لباسم گفتم: یگرفتن گوشه  یبه باز نیباال انداختم و ح یشونه ا 

 مهم نبود! گفت،ینم یچیه _

 جون یباشه ابج_گفت:  طنتیمنو و احسان با خبره! با ش یها بود که از تموم حرف نیا یفرهاد نشون دهنده  رفتار

 منم گوشام درازه عر عر، باور کردم خب؟

 .شدمیداشتم از خجالت و حرص نابود م گهید

 گفتم: معترض

 مارستان؟یدانشگاه نه که ت یرفت ا،یشد ونهیرسما د ؟یزنیکه م هیچه حرف نیا_ 

 نجابتتم خواهر جونم! نیهم ی ونهیمن د_کرد و گفت:  یبلند یخنده  فرهاد

 کردیم یرو ادهیداشت ز گهید

 گفتم: یاروم یصدا با

 ؟یندار یکار ادیفرهاد من خوابم م گهیخب د _

 ا؟یترشیوقتشه م گیمواظب خودت باش درمورد اون موضوع هم فکر کن، د زمینه عز_ 

 داختم.تخت ان یو قطع کردم و رو یگوش یبدون خداحافظ رفتیداشت رو مخم راه م گهید

 .دمیکش قیدستام گرفتم و چند تا نفس عم نیب سرمو
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 اخالق بچگونه ام، زود از کوره در رفتنم بخاطر هر موضوع  نیا

 خودمم کالفه کرده بود. یکیکوچ

 که چرا باز هم انقدر زود رنج شدم. دادیازارم م نیرو نداشتم و هم یحرف و شوخ چیه ی جنبه

 

 ریوتص بستمیچشمامو رو هم بذارم، تا چشم هام رو م تونستمیبخوابم اما نم خواستینداشتم، دلم م یو روز خوب حال

 ..شدینگاهم حک م یاحسان روبه رو یچهره 

 هیلپ تاب مو روشن کردم و  شونم،یاز حال پر ییرها یکه تو دلم به وجود اومده بود،وبرا یبیاز احساس عج کالفه

 هام زدم. لیمیبه ا یسر

 ناشناس خورد، شوکه و متعجب بازش کردم .. لیمیا هیاونا چشمم به  یشتم که بعد از بررسدا یکار لیمیتا ا چند

 قلب شکسته! هیکنار،  تینها یبا نماد ب دیکل هیشده بود، عکس  یعکس نقاش هی

 بود.! بیعج برام

 عکس رو فرستاده بود.. نیا یکه ک دونستمینم

 گذشته بود! کیفرستادم، ساعت از  رونیدادمو نفسمو با صدا ب یسرمو تکون کالفه

 شده بود.  گانهیبمونم به گمانم امشب خواب با چشمام ب داریموقع شب ب نینداشت تاا سابقه

 دای دمیصفحه رو بستم و رو تختم دراز کش نیهم یفرستاده رو نداشتم برا یعکس رو ک نکهیا دنیفهم حوصله

 شد؛یاز فکرم خارج نم یازدواجش به من،  لحظه ا ادشنهیپ یاون با من و حت یدفعه ا کی رییاحسان و تغ

 ..کردیکردن رو تو قلبم شعله ور م یتالف شیسردش ات یهاش و نگاه ها یکم محل ادی

 احسان داشتم.. یبه نگاه ها یبیعج یحس ها شیخودمو گول بزنم، من سال ها پ تونستمینم اما

 کنم.. میتا حسم رو از خودم و قلبم قا کردم،یخودم رو ازش دور م شهیهم اما

 مسخره ام کردن،  افتادم. یکرد و همه کل عیمنو ضا لیفام یکه کنار همه  یروز ادی
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 .میمادر جون جمع بود یاونروز  همه خونه  ادمهی

 اول دانشگاه بودم.  ترم

بر  یخانوادگ یها عادت داشتم تو جمع شهیکنار، حوض نشسته بودن، هم اطیفرش پهن شده،  کف ح یرو همه

 میتار مو از روسر هیبود که  نیچادر سرم بود و حواسم جمع ا شهیبگردم، هم دهیپوش لیفام یدخترا ی هیعکس بق

در حال کل  شهیبا دخترا نداشت و هم یخوب ی ونهیاحسان م خوندم،یلب حوض نشسته بودم و کتاب م اد،ین رونیب

حواسم به  کردن،یم یباز قتیگوشه نشسته بودن و جرات و حق هی لیفام یکل کردن باهاشون بود، پسرا و دخترا

 بحث و سواالتشون 

 .زدمیم یلبخند هیو منم  دیکشیخنده هاشون نگاهمو سمتشون م یسرو صدا یگاه نبود،

 .رمیاحسان باعث شد نگامو از کتاب بگ یبه کلمات کتابم بود که صدا رهیخ نگاهم

 که دختر عمه؟ گمیم_ 

 تموم بچه ها شدم، هول شدم  ی رهیخ یدم متوجه نگاه هاکه بلند کر سرمو

 لکنت گفتم: با

 ن؟یبله بفرما _

 گفت: دیکشیپر پشتش م یبه موها یکه دست احسان

 قت؟یحق ایجرات _

 ابروم باال بردم با لبخند  گفتم: یتا هی جیگ

 و دوباره به کتاب چشم دوختم.. نیشما خوش باش کنمینم یمن باز_ 

 نکن واال! یاصن باز ،یا زهیخبه بابا چقد تو پاستور_گفت:   یبا پوزخند صدا دار احسان

 توش کامال مشخص بود گفتم: تمیکه اعصبان یبلند یبهش انداختم و با صدا ی زیحرفش نگاه ت نیبا هم یمساو

 !قتیحق _
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 اخت و سرشو تکون داد و لب زد:اند یلبش به بچه ها نگاه یلبخند کج گوشه  هیکه انگار تعجب کرده بود، با  احسان

 عاشق تو شده؟؟ یتا حاال کس نمیبگو بب_

 چشمام گرد شد، دستامو کنارم تکون دادم و با تعجب سوالشو تکرار کردم: بشیسوال عج نیا دنیشن از

 عاشقم شده؟  یتا حاال کس_

 بچه ها به عالوه احسان بلند شد.. یقهقه  یحرفم صدا نیبا هم یمساو

 رفتار شون گفتم: نیاز ا متعجب

 مگه خنده داره؟ هیچ_

 ا نیدختر عمه، واال معلومه باا یوا _

 

 سوالو نپرسما، محمد اصرار کرد. نیعاشق شما شه، من گفتم ا شهیحاضر نم یشما کس خالق

کنار بچه ها نشسته بود به من  اطیح یگوشه  مکتین یشد، رو دهیاسم محمد چشمم سمت نگاهش کش دنیشن با

 .کردینگاه م

ه بود ن الیخ یبود نه ارامش داشت، نه ب یخوند،  نه خوشحال بود نه ناراحت،  نه عصب شدینم زیچ چینگاهش ه یتو

 درک حالش برام سخت بود، ریدرگ

 گفتم:   یدنسبتا بلن یبا صدا دمیچیدستم پ ینگاه امو ازش گرفتم و از جام بلند شدم کتابمو بستم و محکم تو یعصب

جرات نداره به من نگاه  نکهیاما نه بخاطر اخالقم، به خاطر ا  شه،یعاشق من نم یمشخصه که کساقا احسان، کامال _

 کنم، تا بتونه با اسم عشق منو از راهم کج کنه. یبندازه که براش دلبر

قم که با شما دارم رو با عش یاخالق ستیدر ضمن قرار ن _دادم و گفتم:  یکه کتابم رو گرفته بودم، تو هوا تکون یدست

 !نیهم داشته باشم پس حد خودتون رو بدون
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 یب یکینگاهش پر از خشم بود،  یکیگشاد به من زول زده بود،  یبود احسان با چشما رتیهمه پر از ح یها نگاه

 تفاوت،  

 بودم، ستادهینگاه ها سمت من بود که کنار حوض ا یاز تعجب همه  یکیپر از تمسخر و  یکی

 بهم چشم دوخته بود. نیکه با تحس یتک تک شون گذروندم و چشمم افتاد به دوتا چشم مشک یاز چشما نگاهمو

 لبش بود. یلبخند گوشه  هیو  کردیبهم نگاه م یبا ذوق و خوشحال داداشم

 مادر جون شدم. یچادرم از کنارم،  وارد ساختمون خونه   یجمع کردن گوشه ها نیاز ش گرفتم و ح نگاهمو

ا شدن و من ب ریاجازه از من سراز یبود، ب دهینشستم بغضم امانم رو بر نیزم یه اتاق رسوندم و روبا سرعت خودمو ب 

 وونمینسبت به من د شیتفاوت ی.دلخور از سوال احسان و بزدمیام پسشون م دهیکش یحرص و غم با سر انگشتا

 .کردیم

 تلخ یخاطره  نیا یاورد ادی د،یچشمم بردم، اشکم از پشت پلکم چک یرو سمت گوشه  انگشتم

 

عشقش  شیخاموش کردن ات یقطره اشک برا هی نیاحسان تمام احساساتم نسبت بهش رو خاموش کرد،  انگار هم از

 بود. یکاف

 بودن حالم اصال قابل درک نبود. زیدلم در حال ست یو عشق تو حرص

 صالح منه. یچه کار دونستمیکرده بودم و نم ریدلم گ یدو راه یتو

 به ارامش برسم.. یبشن تا کم ریچشمامو اروم بستم و اجازه دادم اشکام سراز بم،یحال غر نیا یم براقلب دنیتپ از

 ..دیرس خواستمیکه م یباورم شه که باالخره اون روز تا

 من، در مقابل عالقه اش به من به زانو در اومده بود.. یاحسان روبه رو باالخره

 

 ز کردم.چشم هامو با ز،یزنگ ساعت کنار م یصدا با
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 خوندن نماز یصبح بود، وقت برا میو برداشتم و ساعت و نگاه کردم، شش و ن ینشده بودم، گوش ریاز خواب س هنوز

 ی نهیا یصبح داشتم، با عجله از جام بلند شدم، بعد از شستن دست و صورتم، وضو گرفتم و نمازم و خوندم. جلو

چشم هام  یم پف کرده بود. انگشتامو نرم رویعسل یچشم ها شبمید ی هیبه صورتم نگاه کردم، بخاطر گر یقد

 .دمیکش

 .ادیو پفش کمتر به چشم ب یبه چشم هام زدم تا قرمز یمداد مشک هی 

 شدم. یتو دستم گرفتم و سمت اشپزخونه راه فمویلباس هام، چادرم و ک دنیاز پوش بعد

 نشستم و مشغول خوردن شدم . زیصبحانه اماده شده در انتظار من بود، پشت م زیم

 خواب الود گفت: یخسته و چشم ها یشونم سرمو عقب برگردوندم، بابا، با چهره  یرو یفرو اومدن دست با

 دخترم؟ یچطور_ 

 جام بلند شدم و بغلش کردم . از

 بغل کردنش با خنده گفتم: نیح

 بهترم شدم. دمیخوبم بابا جون، تورو د_

 منو از خودش جدا کرد  بابا

 موند. رهیصورتم چرخوند و به چشم هام خ یهاشو تو اجزا چشم

 پف کردم گفت: یاشاره به چشم ها با

 ؟یکرد هیشده؟ گر ینجوریچرا چشمات ا _

 زدمو گفتم: یلبخند

 کار داشتم. یکمی دم،یخواب رید شبینه بابا جون، د_  
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 یچشمات به ب یقرمز نیبابا؟  ا یکرد هیچرا گر_گفت:   یوبا لحن مهربون و ارومتر دیاروم به بازوم کش دستشو

 دنشون،یکه با بار خورهیم ییصدا یاروم ب یبه اشک ها خوره،ینم یخواب

 . رنیرنگ طوفان بگ تیدوتا چشم عسل نیا د،یرو گونم کش انگشتشو

 شه،  ریبابا، که هر لحظه امکان داشت دوباره اشکام سراز یاز حرف ها ییرها یبرا

و چادرمو برداشتم و  فیام از نگاه بابا، ک دهیکردن د مییقا یدوه ام به ساعت اشاره کردم و برامملو از ان یچشم ها با

 برم. دیشده بابا، من با رمید_اروم لب زدم: 

 انداختم و ریز نگاهمو

 چادرمو سرم کردم. ،یبابا رد شدم مقابل در ورود یجلو از

 صدام کرد. بابا

 حا؟یفر_

 پشت به بابا بود، دلشو نداشتم به چشماش نگاه کنم. اندامم

 گفتم: اروم

 جانم؟ _

 

 .کنمینازتو در اوردن، خودم نابودش م یاشک چشم ها ،یچه کس ایو  یزیاگه بفهمم چه چ ه،یقو یلیدختر من خ_ 

 بابا، لبام و محکم بهم فشار دادم و چشمام و بستم. یحرفا ینیصورت احسان و تحمل سنگ یاور ادیشدت بغض و  از

 گفتم:  یاروم یصدا با

 .دونمیبابا جون، م دونمیم_

 از در خونه خارج شدم. یو بالفاصله بعد از خداحافظ دمیرو نکش یا گهیحرف د انتظار
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 .دمیکردم به در راه پله رس یکیهارو دوتا  پله

 افتادم. نیزم یشون رو از دست دادن و رو ستادنیقدرت ا نیزم یسستم کنار در رو یپاها

 

 داد،یفشار م شتریرحم بغض گلوم رو محاصره کرده بود و هر لحظه ب یب یدهنم گرفتم و چنگال ها یجلو دستمو

 چشم هامو بستم و

 اشکام

 

 شدن. ریاراده سراز یب

 شده بودم. نیبدنم به لرزه افتاده بود،  سنگ تمام

 .شمیدارم له م یشخص یها لگد ونیانگار سالهاست م 

 

 خودمو باخته بودم. من

 .شدیعشقم شعله ور م شیاحسان ات یچهره  یاور ادیشده بودم، هرلحظه با  عاشق

 هق هق ام بلند شه. یدهنم گرفته بودم که مبادا صدا یدستمو محکم جلو 

 شده. رتیشده، د رتید حا،یفر هیگذشت که با تلنگر به خودم گفتم، کاف قهیچند دق دونمینم

 . دیکوبیم نهیو قلبم بدجور تو س زدمینفس م نفس،

 نیزم یاز رو فمیکمک دست هام از جام بلند شدم و چادرم و تکون دادم تا گرد و خاک هاش بره بعد از برداشتن ک با

 از در خونه با نام خدا خارج شدم.

 پام ترمز زد. یجلو ینیبرنداشته بودم که ماش یچند قدم هنوز
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 باهم بوجود اومده بود،   کیو الست نیکه از برخورد زم یبد یو بو نیترمز ماش یصدا جیگ 

  بودم

 ..نیبه کف زم رهیقلبم بود و خ یرو دستم

 سرمو بلند کردم. کردیکه اسممو صدا م یمرد یاشنا یصدا با

 ...یافتاد به دوتا چشم مشک چشمم

 

 ..یافتاد به دوتا چشم مشک چشمم

 کرد؟یم کاریچ نجایا احسان

 زبونم از کار افتاد و قدرت تکلمم رو از دست دادم.   دنشید با

 گفتم: یلبخند اجبار با

 نجا؟یبله؟ شما؟ ا _

 

 اشاره کرد و گفت: نشیاومدم ببرمت مدرسه به ماش 

 .نیبش ایب _

 

 ابرومو باال دادم و با تعجب گفتم: یتا هی

 ؟یچ_ 

از دور  _داد و گفت: یو سرشو تکون دیبه موهاش کش یچهره ام خنده اش گرفته بود دست دنیکه از د احسان

 .گهید هیکی رمونیبا خودم گفتم برسونمت، مس دمتید
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 تعجب گفتم: با

 .ستین نوریشما که سرکارتون ا هیکیما کجا  ریمس _

 اد:فرستاد و دستشو  تو هوا تکون د رونیکه انگار کالفه شده بود نفسشو ب احسان

 نه؟ ای ییایخب حاال م _

 .دیرقصیو م خوردیکه پرده با برخورد باد تکون م ییرایپذ یچشمم افتاد به پنجره  اریاخت یب

 احسان قدم برداشتم. نیدهنمو قورت دادمو سمت ماش اب

 خودش جلو تر از من نشست و استارت زد. دیمنو د یتا قدم ها احسان

 تکون دادمو منم نشستم. یتوجه به رفتارش سر یب

 .گذشتیچرا زمان نم دونمینبود. اما نم یطوالن ادیمدرسه تا خونه ز ریمس

 استرس به ساعت مچ دستم نگاه کردم. ساعت هفت و ربع بود.  پر

 شده؟ رتید_ 

 .کردیفقط نگاش کردم، داشت روبه رو رو نگاه م یسمت احسان برگردوندم، لحظه ا سرمو

  ؟یکنینگاه، نگاه م یه شدهیچ _نگاهم کرد اروم گفت:  ونطیرو عوض کرد وش دنده

 .ینطوریهم یچیه_گشاد، و زبون گرفته گفتم:  یبرگردوندم و با چشما سرمو

 باشه دختر جون، قبول._کرد و گفت:  یتک خنده ا احسان

 !شمیم ادهیجا پ نیهم ییممنونم پسر دا_شدن به  در مدرسه اروم گفتم:   کیدهنمو قورت دادم با نزد اب

به  گفت: د گفتم یبلند یبه فرمون، با صدا دیکه انگار شوکه شده بود، ترمز کرد و  محکم با کف دست کوب احسان

 عح! ییمن نگو پسر دا

 گرد شده گفتم: یبراقش  دوختم  با چشم ها ینگاهمو به چشما عیسر تشیشدت اعصبان دنید از
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 موضوع انقدر مهمه که باعث خشمتون شد؟؟؟ نیا _

 باال اورد به چشمام نگاه کرد! میو دستاشو با حالت تسل دیکش یقینفس عم 

 متوقف شده بود. زمان

حالتم،  نگاهمو  نیاز ا ییرها یسخت شده بود برا دنمیداشتم تمام عمر نگاهمون بهم گره بخوره، نفس کش دوست

 ردوندم.ازش گرفتم و رومو سمت پنجره برگ

 اخه؟ هیچ ییدوست دارم اسممو  بشنوم من اسم دارم پسر دا_گفت:   یاروم یبا صدا احسان

 چند لحظه سکوت کرد و دوباره گفت: 

 ..میلیباهم فام یناسالمت یکن یبگیبا من غر خوامینم_

 نظر داشتم. ریچشم ز یحرکاتشو با گوشه  تمام

  ؟یکنیم یبگیباش چرا غر لیفام یدخترا ی هیتو هم مثل بق_شد و گفت: رونیب یخم کرد و مشغول تماشا سرشو

 یمن که قصد بد ؟یکنیم یبگیبرام، چرا غر یزیگفت:تو هم عز یشونیپر یاروم سمت من برگردوند و با صدا سرشو

 ندارم؟ 

 

 بوجود اومده بود، برام سخت بود. نمونیکه ب ینیجو سنگ تحمل

 ره بچه شده بودم.خود شدم دوبا یاز خود ب دوباره

 شده بود و چشم هام در حال دوران بود. نیسنگ سرم

سمت در مدرسه حرکت  عیبلند و سر یشدم و با قدم ها ادهیپ نیشد و با سرعت از ماش دهیسمت در کش دستم

 کردم.

 احسان برگردوندم.. نیسرمو سمت ماش  دم،یمدرسه رس یدر ورود یجلو یوقت

 هاش رو فرمون بود خودش هم  دست
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 ..کردینگاهم م داشت

 چشمامو بستم بغضمو قورت دادم. کرد،یم وونمیطرز نشستش و نگاهش، د نیا

 سمت احسان بلند کردم. یخداحافظ یدستمو برا اریاخت یب

 گفت: یبلند یاورد و با صدا رونی.سرشو ب دیکش نییاش رو پا نیماش شهیش احسان

 دارم.. یدنبالت کار مهم امیم مواظب خودت باش، ظهر_ 

ما  بودن و به ستادهیاحسان ا یصدا دنیانداختم، چند نفر از شن یبه اطراف نگاه اریاخت یبلندش ب یصدا دنیشن از

 نگاه کوتاه، به راهشون ادامه دادن. هیهم بعد  گهیچند نفر د کردن،ینگاه م

 .شدمیم ستین گرانید ینگاه ها ریز داشتم

 ببره و برام درد سر شه.. ییموضوع تو مدرسه بو نیاز ا یدوست نداشتم کس 

 شدم. یبلند سمت ساختمون راه یانداختم و با قدم ها ریز سرمو

ها پرنده عشق رها شدن و من سبک  ونیلیتازه متولد شدم،انگار از وجودم م ایکه گو یداشتم، حس یبیعج حس

 ..زدنیبال م ارشونی یعشق، سو یپرنده ها نیشدم که ا

 زیاز فکرم گر یاحسان لحظه ا ی جمله

 

 نبود.. ان

 توهم»

 «ندارم یمن که قصد بد ؟یکنیم یبگیبرام، چرا غر یزیعز

 

 لبم جون گرفت.. یرو یلبخند ناخوداگاه



 ققنوسراز 

 
37 

 

 من نهان بود... یموضوع برا نیبودم و ا زیعشقم، عز یبرا

 

 با همکارام سمت کالس قدم برداشتم. یاز سالم و احوال پرس بعد

سرو صدا ها از  نیبود که ا نیا یسالن،  نشون دهنده  یتو فضا زیرو م دنیبچه ها و کوب غیشدن  ج دهیچیپ یصدا

 .ستادمیباعجله درو باز کردم و تو چارچوب در ا اد،یم رونیکالس من ب

ه ب ظیهاشون رفتن و نشستن، دستام مشت کردم با غ یدر، از ترس، با عجله سمت صندل یمن جلو دنیبچه ها باد 

 .ستادمیا زمیاروم کنار م یتک تک بچه ها نگاه کردم و با قدم ها یچشما

 بلند گفت: بر پا. یزد و با صدا زیهوا رو م یکالس ب مبصر

 معلم رو خوندن. یبلند شعر خوش امد یحرفش بچه هاهم بلند شدن و با صدا نیبه دنبال هم و

ت از شدت درد مش دم،دستمویکوب زیمحکم رو م تمیبدون کنترل  خشم و عصبان د،یچیسرم پ یبلندشون تو یصدا

 :دمیکش ادیفر یبلند یکردم.با صدا

 ه؟یچخبره؟ مگه عروس_ 

 .کردنینگاه م زیبه م نهیدست به س ایبود و بعض نییتک تک شون پا ینگاها

 .کردیترم م وونهید زدیحرف نم یکس نکهیا

 دمیغر

 ن؟یچتونه؟ زبون ندار_

 .کردیم یبود و با خودکارش باز نییه سرش پابه مبصر کالس دوختم ک نگاهمو

 .زیرو م دمیرفتم و کوب زشیم سمت

 پس من تورو چرا مبصر کردم ها؟_

 چه وضعشه؟ نیا
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 )مبصر(یسعادت

 گفت: یلرزون یباال گرفت و با صدا انگشتشو

 ندارم. یریگفتم شلوغ کردن! بخدا من تقص یهرچ دنیاجازه؟ به حرف من گوش نم یخانم موسو_ 

 .دیلرزیگذاشته بود، با شدت م زیم یگره خورد به دستاش،رو نگاهم

 کرد. میبرداشت و پشتش قا زیرد نگاهمو گرفت دستاشو از رو م یوقت

 گذاشتم. زینشستم و سرمو رو م یصندل یفرستادمو دستامو کنار پهلوم رها کردم. رو رونینفسمو ب کالفه

 .(یلیحا،خیفر یتند رفت یلیخودم لب زدم )خ یبرا اروم

 .نیاریکتاباتونو در ب_گفتم:  ینسبتا بلند یبرداشتم و با صدا زیاز رو م سرمو

 

 

 بچه ها کتاب هاشونو جمع کردن و از کالس خارج شدن. حیزنگ تفر نیبه صدا در اومدن دوم با

 کردم. میتو دستم گرفتم و چادرمو رو سرم تنظ فمویک

 از حرکت متوقفم کرد. میگوش ینرفته بودم که صدا رونیاز در کالس ب هنوز

 و به اسم مخاطب چشم دوختم. دمیکش رونیب فمیاز ک مویگوش

 تکون دادمو اتصال و برقرار کردم. یسر کالفه

 الو؟ _

 ؟یخسته نباش ؟یخانم خوب حایسالم فر_

 عقب گرد کردن سمت کالس،  نیح

 ممنون خوبم! امرتون؟_و گفتم:   دمیکش یقینفس عم 



 ققنوسراز 

 
39 

 

 زدم و نگاه کردم. میو قطع کرده با شک رو صفحه گوش یمطمعن شم گوش نکهیا یبرا لحظه سکوت کرد چند

 پشت خط بود. 

 قطع کنم؟! نیندار یاگه کار_گفتم:  کالفه

 نه، نه.  _گفت: یاروم یبا صدا احسان

 رفت. ادمیلحظه حرفم  هی

 بعد مدرسه منتظرتم. حایفر_فرستاد و گفت:  رونیپر صدا ب نفسشو

 جمله اش. نیا دنیشن با

 قلبم بلند شد. یصدا

 از بچه ها نشستم و دستمو مشت کردم. یکی یصندل یرو اریاخت یکرد ب خی دستام

 به خونه اطالع بدم بعد. دیبا_دهنمو قورت دادم و اروم لب زدم:  اب

 دختر. گهیبودنت خوشم اومده د یمدل سنت نیمنم از هم _و گفت: دیخند احسان

 .دمیکش یقیلبام نشست، چشمامو بستم ونفس عم یرو یلبخند

 !زدیحرف م نیمهربون و دلنش چقدر

 .کردیقلبمو نوازش م صداش

 : گفتیاحسان چشمامو باز کردم که م یصدا با

 ساعت استراحتت مزاحمت شدم شرمنده. شمیمزاحمت نم گهیمن د حایفر_

 کرد که صداش دلمو لرزوند. یدلبر یخنده  تک

 ..رمیدر مدرسه منتظر موندم تا زنگ و بزنن،تا باهات تماس بگ یجلو یک از

 



 ققنوسراز 

 
40 

 

مدرسه تا بهم زنگ بزنه، چقدر احساسم بهش  یبخاطر من اومده باشه جلو شدیباورم نم د،یکوب نهیمحکم تو س قلبم

 بود. نیریش

 رو لبام نقش بست . یخوشحالم کرد،   لبخند  شناختیبود و زمان رو م یمثل من مقررات نکهیا

  یخداحافظ یاروم یصدا با

 نگاه کردم . رهیخ یو چند لحظه به گوش کردم

 !یزدیحرف م شتریچقدر زود گذشت کاش ب_لب زدم اروم

 کردم پیمامانم تا یلبخند برا با

 فعال.( کنم،یم فیخونه، دوباره احسان کارم داره، اومدم برات تعر امیم رید کمی ؟ی)سالم مامان جون خوب

 چک کردن نوشته هام ارسالش کردم.بار  نیاز چند بعد

استکان  هی دنیبا نوش تونستمیتا شروع کالس وقت داشتم م قهیجام بلند شدم و سمت دفتر حرکت کردم پنج دق از

 به ارامش برسم. یکم ،ییچا

 

 واز مستخدم تشکر کردم. دمیام رو نوش ییچا

 . دیچیمدرسه پ یفضا یزنگ  تو یصدا

 برداشتم. زیرو از رو م فمیبلند شدم و ک یصندل یرو از

 اروم، سمت سالن حرکت کردم. یقدم ها با

 بود. دهیچیسالن پ یبچه ها تو یاهویه یصدا

 کنج لبم نشست. یقد لبخند میقدو ن یپسر ها اقیشور و اشت از

 .شدیبهم القا م یشون حس خوب طنتیش از
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 .ادمستیبه بازوم از حرکت ا یبچه ها بودم که با برخورد شخص یتماشا محو

تو چشم هاش نگاه کردم، لبامو بهم فشار دادم تا  دمیدستمو رو بازوم کش اریاخت یشد و ب دهیاخمام تو هم کش 

 نزنم. یحرف

 

 بود، نگاهشو ازم گرفت. یهاش پر از شرمندگ چشم

 گفت:  یاروم یکنارش تکون داد و با صدا یمعذرت خواه یبه نشونه  دستاشو

 گفت: حواسم نبود.. یکرد با لبخند محو یاشاره ا شی.. به گوشیشرمنده خانم موسو_

 یاز بازوم کش دستمو

 

 گفتم: یاروم یمرتب کردن مقنعه ام با صدا نیو ح دم

 نداره !  یرادیا _

 .یدیسع یبا اجازه اقا_دادم و گفتم:  یتکون سرمو

 از کنارش گذشتم و سمت کالس قدم برداشتم. 

 باشه.. یکور!انگار مجبوره سر گرم گوش یغر زدم پسره  لب ریفرستادم و ز رونیکالفه نفسم رو ب 

 بازوم رو خورد کرد.  

 زدم و وارد شدم. یارامش بچه ها لبخند دنیدر کالس، از د یجلو دنیرس با

 رو خوندن. یبلند شعر خوش امد یمن از جا بلند شدن و با صدا دنیها با د بچه

 . نیساعت قبل رو انجام بد یها نیتمر_گفتم:  یبلند ینشستم و با صدا یصندل یرو 

 بچه ها بلند شد. یاهویه یتموم شدن جمله ام صدا با
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 جا بلند شدم و از

 .کنمیم یبررس ن،یهاتونو انجام بد نیساکت، تمر_گفتم:  یبلند یصدا با

 بچه ها اروم شد. یصدا

 تکون دادم و نشستم. یسر 

 ام، نگاهم رو از برگه گرفتم. زیکنار م یشخص بودم که، با احساس حضور یامتحان یبرگه ها یبررس مشغول

 بود. رهیصورتم،خ یو براق اش رو یمشک یها چشم

 برگه ها نگاهم رو ازش گرفتم و گفتم: یبررس نیح

 شده؟یچ _

 اش باعث شد چشم از کاغذ ها بردارم. یطوالن سکوت

 .ستمیچونه اش، از شدت بغض موجب شد از جام بلند شم و کنارش با لرزش

 

 مچاله شده گفتم: یچونه اش گرفتم و با چهره  ریرو ز دستم

 ؟یکنیم هیشده پسرم چرا گر یچ _

 هم اوج گرفت. یمیسل ی هیمن، گر یتموم شدن جمله  با

 اراده دور کالس چشم چرخوندم. یب

 .دندیخندیصدا م یثابت مونده بود و ب یمیسل یبچه ها رو یهمه  نگاه

 گفتم: یخنده اشون، از جام بلند شدم و جد دنید از

 ه؟یچه وضع نیا _

 خنده داره؟ یکس ی هیگر
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 بچه ها اوج گرفت. یخنده  یتموم شدن جمله ام صدا با

 اش شدت گرفته بود. هینگاه کردم که گر یمیسل به

 گفتم: یبلند یبا صدا کالفه

 شده؟یبگه چ یکیساکت، _ 

 بچه ها قطع شد. یصدا

 نفر از ته کالس بلند شد و گفت: هی

 کرده. سیشلوارش رو خ یمیخانم اجازه؟ سل _

 ثابت موند. یمیجمله نگاهم تو نگاه سل نیا دنیشن با

 کنارش زانو زدم و با غم بهش نگاه کردم. 

 نداره. یزم؟اشکالیعز یکنیم هیچرا گر_فرستادم و گفتم:  رونیب نفسمو

 هق هقش بلند شد. یصدا

 گفت: ینلرزو یصدا با

 بهتون بگم. دمیترس یخانم اجازه شما کار داشت _

 از جام بلند شدم و رو به مبصر گفتم: دمیکش یقیرو بستم و نفس عم چشمام

 کنه. زیجارو تم نیا ادیبرو بگو مستخدم ب _

 رفتنش از کالس گفتم: رونیب نیاز جاش بلند شد، ح مبصر

 دنبالش. انیزنه بزنگ ب یمیهم بگو به خانواده سل ریمد یبه اقا _

 گفت و از کالس خارج شد. یچشم   
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فرد رو به تمسخر  گرانید شهیهم خجول بودن باعث م یبرام اصال لذت بخش نبود از طرف گرانیکردن د مسخره

 دغدغه بود. نیضعف هارو داشتن و سرکله زدن باهاشون بزرگتر نیهر کدوم از شاگرد هام ا رنیبگ

 مسخره نکنن.. گروید گرفتن،همیم ادیپسرا  یحساب هیتنب هی با

 سر کالس من.. حداقل

 

 شدم. یراه یاروم سمت در خروج یاز تموم شدن مدرسه با قدم ها بعد

 در پارک شده بود. یاحسان افتاد که جلو نیدر مدرسه، چشمم به ماش یبه جلو دنیرس با

 حرکت کردم . نشیاراده سمت ماش یب

 شد و با لبخند گفت: ادهیپ نیمن از ماش دنیبا د 

 .یخسته نباش _

 زدم و گفتم:  یلبخند

 ..نطوریممنون، شما هم هم_

 و گفت: دیموهاش کش یتو یمتعجب دست 

 من چرا؟ _

 با همون لبخند گفتم: نیباز کردن در ماش نیح

 از انتظار.. _

 و  با خنده گفت: دیکوب شیشونیپ یپشت دست رو با

 .شدمایم وونهیداشتم د گهید  یگفت یا_ 
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 نشستم. یصندل یرو

 دنبال من احسان هم نشست و استارت زد. به

 خنده گفت:  با

 شااهلل؟یا یکنیاز دستم فرار نم گهیبار که د نیا_

 کردم. یچادرم باز یگرفتم و با گوشه  نییاونروز سرمو پا یاور ادیو  یشرمسار از

 گفت: یمهربون یسرشو سمتم چرخوند و با صدا 

 .چوقتیه_ 

 پر از بغضم رو به نگاه اش دوختم و منتظر سرم رو تکون دادم. یچشم ها اریاخت یکلمه ب نیا دنیشن با

 . اروم لب زد:دیکش یقیداد و نفس عم هیتک یصندل یرو به پشت سرش

 .رینگ نییسرتو پا چوقتیه _

سردم  و مشت کردم و چشمام و  ی. دستادیچیفضا پ یقلبم تو یحرفش اب دهنم رو قورت دادم، صدا نیا دنیشن از

 .دیاز پشت پلکم چک یاشک یبستم.قطره 

 انداخت.  نیگوشام طن یاحسان تو یصدا

 . کنمیناراحت نباش. خواهش م حایفر_

 خمار احسان نگاه کردم. یرو بهم فشار دادم و به چشم ها لبام

 نگه داشت. ابونیکنار خ نیو ماش دیکش یقینفس عم احسان

 گذاشت و سکوت کرد. فرمون یرو رو سرش

 گفتم: یاروم یو با صدا دمیگونه ام کش یسرد و لرزونم رو رو یانگشتا 

 بهم بگو، لطفا. ؟یهمه سال از من گذشت نیچرا ا _
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 از اتمام جمله ام  بعد

 سرشو از رو فرمون بلند کرد. 

 کنج لبش نشست. یچشمام زول زد و لبخند یتو یا لحظه

 شد. یاستارت زد و راه یحرف چیه بدون

 حس ارامش لذت ببرم. نیدادم.سکوت کردم تا از ا هیتک یصندل یچشمامو بستم و سرمو به پشت 

 و دمیکش یقی.نفس عمدادیبهم دست م یبود. حس خوب دهیچیپ نیماش یعطر تن احسان تو یو بو کیموز یصدا 

 یصدا نینفس هاش،طن یتنش، صدا ید. بوبو نی.چقدر دلنشدمیهام کش هیر یمرد مورد عالقه ام  رو تو یبو

 هامایکه فقط تو رو یکه تا به امروز نداشتم حس یبیمعجزه بود.حس عج نیمردونش.  وجودش کنار من بهتر یدلربا

 بود.

 ل چقدر

 

 بخش بود. ذت

 .شدیکاش هرگز تموم نم 

 شدم. رهیخ رونیب یچشمامو باز کردم و به منظره  نیترمز ماش یصدا دنیبا شن 

 رفتم. نییپا نیشد. از ماش دهیکش رهیدستم سمت دستگ اریاخت یمطلق، ب ییبایهمه ز نیا یتماشا از

 من بود. یپا ریشهر ز تموم

 من و مرد مورد عالقه ام. یپا ریز

 

نبود که خداوند رحمتش را بر انجا  ییرو در اغوش خود پنهان کرده بود..وجا نیزم یرنگ همچون مادر دیسف برف

 .باشد دهینبار
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 هیر یرو، تو ریخنک و دلپذ ینرم گذاشتم و دستام رو کنار پهلوهام باز کردم.هوا یها یدیسف یهام رو اروم رو قدم

 .دمیهام کش

داشت. انگار  یدیبا حضور احسان لذت جاو ییبایهمه ز نی.اشدیم دهیاروم احسان از پشت سر شن یقدم ها یصدا

 شده بود. لیتکم زیهمه چ

 .دیچیگوشم پ یمهربونش اروم تو یصدا

 مگه نه؟ هیقشنگ یجا_

 و گفتم:  ستادمیلبم، رو به روش ا یهمون لبخند رو با

 قشنگه؟ ؟یچ_

 احسان از تعجب درشت شد با خنده گفت:  یها چشم

 

 ست؟یقشنـگ ن _

 و با ذوق گفتم:  دمیبهم کوب دستامو

 واقعا معرکه اس. ست،یقشنگ ن_

 شد. رهیزد و تو چشم هام خ یلبخند احسان

 .رمیصورتم باعث شد رومو ازش بگ یاجزا ینگاهش رو ینیسنگ

ها و ترس  یزاریاحسان تموم ب یاومدم، اما چشم ها رونیمرد نامحرم ب هیشدم که من چرا با  زاریاز خودم ب یا لحظه

 هامو ازم گرفت.

 ..خوندیمن م یدوست داشتن رو از چشم ها دیو شا گشتیچهره ام دنبال حسش م یتو دیشا کردینگاهم م قیعم

 بود. دهیکردم، چون زمانش نرس یهمه سال ازت دور نیا حایفر_
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 هام فراموش شده بود. تیها و شکا هیو خوش منظر تمام گال ییمکان تماشا نیانگار با حضورم در ا 

 اروم لب زدم:  

 جا. نیلحظه،  هم نیمهم االنه، هم ست،یمهم ن گهید_

 نگاه ام باعث شد یروبه رو یمنظره  یبایز قاب

 .رمیاز برف بگ دهیپوش یرو سمت کوها انگشتم

 گفتم: اروم

 !..مگه نه؟ هیمحشر یچه منظره  نیاونجا رو بب _

 اراده سمت احسان رو برگروندم . یب

نگاهش  شی. هرلحظه اتزدیکنج لبش بود. چشماش برق م یمن ثابت مونده بود. لبخند یاحسان رو ی رهیخ نگاه

 .شدیشعله ور تر م

 هام از شدت خجالت، داغ شده بود. گونه

 گفتم:  یرو ازش گرفتم و با لبخند مصنوع نگاهم

 .نیرو بب ؟منظرهیکنیچرا منو نگاه م_

 و با لبخند سمت من قدم برداشت. دیکش یقینفس عم احسان

 مردونه و جذاب اش گفت: یاصورتم چرخوند.  با صد ینگاه اش رو تو تک تک اجزا  ستادیمن ا یرو روبه

 توعه! یعسل یمحشر من، چشما یمنظره  _

 همه عشقش نسبت به خودم  نیا دنیشن از

 لرزون و سردمو مشت کردم. ی. دستادیکوب نهیس یتو قلبم

 جز عشق نبود. یزیاحسان چ یچشم ها یتو 
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نهال  هی. مثل نداختیعشقش هر لحظه تو دلم شعله م شیبود. ات یبدنم مثل خون جار یاحسان تو رگ ها عشق

 نیحس بهم تلق نیو هرروز و هر لحظه در حال رشد و تکامل بود. کنار مرد مورد عالقه ام بهتر زدیدلم جوونه م یتو

 بود. االتمیکه تا به اون روز تجربه اش فقط تو خ ی.  حسشدیم

 

 اومدم. رونیب نمیریش االتیگونه هام از خ یاشکم رو یحس گرم با

 دیچشمش چک یاز گوشه  یاشک ی. با بستن چشماش قطره زدیبود و چشماش برق م ستادهیمن ا یروبه  احسان

 لبخند سمت من برگشت گفت: هیو با  دیکردنش پشتشو بهم کرد؛  دستاشو به صورتش کش میقا یبرا

 .هیکردن کاف هیگر گهید _

 خم کرد و اروم لب زد:  یشد.سرشو کم رهیتر اومد و تو چشمام خ کینزد

 مال من باشن. دیچشمات فقط با نیا_

 طبل قلبم، تموم بدنمو لرزوند. یزدم و صدا یلبخند ناخوداگاه

 .حایفر ییفقط تو ایسهم من از دن_.کالفه سرشو تکون داد، ننیمنو بب دینگاهات فقط با نیا _

 م: جونم گفت یلرزون و ب یو با صدا دمیکش یبستم، نفس اروم چشمامو

 انقد دوسم نداشته باش._

 چرا نداشته باشم؟_گفت:  طنتیزد و با ش یلبخند

 انداختم و گفتم:  نییازش گرفتم. سرمو پا نگامو

 .رمیمیمن م ،یروز دوسم نداشته باش هیاگه _

 پام زانو زد. یجلو

 باال گرفت و نگاهش تو چشمام ثابت موند. یکم سرشو

 دستشو سمتم اورد. اروم
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 قدم عقب رفتم. هیو  دمیترس یا لحظه

 چادرم نشوند. اهیس یپارچه  یرو یاروم یچادرم برد، بوسه  یو گوشه  دستش

 .ستادیقلبم از حرکت ا یا لحظه

 پاهام سست شدن. اد،یز جانیهام به شمارش افتاده بود، از ه نفس

 چادرم، گفت: یرها کردن گوشه  نیح احسان

 .مونمیعاشقت م شهیهم کنم،یرگز فراموشت نمپر از ارزش، ه یپارچه  نیقسم به حرمت هم _

 و نرم افتادم. دیسف یبرف ها یاراده از کنترل لرزش زانو هام، رو ینداشت، ب یجون پاهام

 

 شد. ایو احوالمو جو دیتر کش کیبا ترس خودشو نزد احسان

 بستم  دستمو کنارم تکون دادم و اروم گفتم:  چشمامو

 خوبم._

 احسان پر از عشق بود. نگاه

 حواسش به من و حرکاتم بود. تموم

 دادم. یبه خودم اومدم از جام بلند شدم و چادرمو تکون یوقت

 دنبال من احسان هم بلند شد و اروم گفت: به

 حالت خوبه؟ _

 زدم و گفتم:  یلبخند

 .یلیاره خ_

 خم کرد و لبخند زد. یبه چشمام بود. سرشوکم رهیخ نگاهش
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 گرد کردمو با خنده گفتم:  چشمامو

 ؟یکنینگاهم م ینجوریچرا ا شده؟یچ_

از خاطرم بره.دستاشو اروم تو  زشیچ کی یحت خوادیذهنم حک کنم، دلم نم یصورتتو تو یخواستم تموم اجزا_

 چ یاز جلو ذارمینم ،یبود که اگه سهم من بش نیلبخندم برا ا_موهاش فرو کرد و گفت: 

 

 .یتکون بخور شمام

 

 گرفتم و اروم گفتم: نییهام داغ شدن، از شرم و خجالت سرمو پا گونه

 .میبر شهیم _

 حرکت کرد. نیداد و سمت ماش یتکون سرشو

 برداشتم. نیاروم و لرزونمو سمت ماش یها قدم

 حرکت کرد و اروم لب زد: م،احسانیشد نیسوار ماش 

 .گمیم نایامشب به مامانم ا حایفر _

 جمله اش جا خوردم، با تعجب گفتم: دنیشن از

 امشب؟ _

 با خنده گفت: احسان

 بشه. یزود رسم یلیخ زیهمه چ خوامیاره م _

 دادم و چشمامو به پنجره دوختم. یتکون سرمو

 .یبرا توام بهتره، راحت تر ینجوریا _ 
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 لبخند رومو سمت احسان چرخوندم و گفتم:  با

 .یممنونم که به فکر من_

 خانم. ییتموم فکرم تو_و گفت:  زد یچشمک احسان

ثل روز نبود م نیو حرفاش برام سنگ شدمیناراحت نم گهیچرا د دونمینگفتم.نم یزیگرفتم و چ نییخجالت سرمو پا از

 بود. زیگر ارمیو دنبال بهونه نبودم حالم و حرکاتم همه از اخت کردمیاول فرار نم

 گفت: یگ با مهربونکردن اهن یپل نیبرد و ح نیدستشو سمت ضبط ماش احسان

 به افتخار شما. نمیا _

 .دیچیپ نیماش یتو فضا کیموز یصدا

 بستم و گوشامو به اهنگ سپردم. چشمامو

 نگاه و بشکن  یسرد

  ستیما ن یسزا فاصله

  شهیبمون واسه هم تو

  ستیحق ما ن ییجدا نیا

 

 

 استماع اهنگ چشم هامو باز کردم و به احسان چشم دوختم با

 

 

 تو ارزومه  موندن
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 لحظه هی یواسه  یحت

 تو  یب رمیمیم

 

 من بود لبخند زد و نگاه ازم گرفت. یسرشو برگردوند جهت نگاهش چهره  

 

 بهانس  هیمن  خوندن

 سرود عاشقانس  هی

  گمیبرات ترانه م من

 که باهاتم  یبدون تا

 بودنم  لیخودت دل تو

 تو یب رمیمیم شهیتو شب سحر نم یب

 

 فرمون ضرب گرفته بود.. یو با دستش اروم رو خوندیلب م ریز

 

 

  دمینم ایعشق تو به همه دن من

  دمینم ایو به کوه و در ادتی یحت

 

  دمیکش یقیهامو بستم و نفس عم چشم
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 شهیواسه هم مونمیتو م با

 بخواد  ایدن اگه

  میتو تنها بمون منو

  رمیمیم واست

  دمیرو م ایدن جواب

  شهیواسه هم مونمیتو م با

 

 شدم رهیباز کردم و به احسان خ نگاهمو

 بلند داد بزنم و بگم خواستم

 عشقت رو  من

  دمینم ایهمه دن به

  دمینم ایرو به کوه و در ادتی یحت

  مونمیتو م با

  شهیهم واسه

 بدنم تو قلبم جمع یسلول ها یگفتم .. انگار که همه  ادیبگم اما سکوت کردم و همه کلمات رو تو دلم با فر خواستم

 ..گرفتنیعشق و اعتراف من و جشن م افتیشده بودن و تماشاگر ض
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 رستوان ترمز کرد. هیتموم شدن اهنگ احسان کنار  با

 . میهم وارد سالن شد یو شونه به شونه  میشد ادهیپ نیماش از

 از خوردن ناهار کنار احسان  بعد

 . میخونه راه افتاد سمت

 ناهار عمرم رو خوردم  نیراف کنم که لذت بخش تراعت تونستمیم نیقی هی

 ...زدمیبال م ارمیپر داشتم و تو اسمون قلب  انگار

 

 در مون. یبه جلو دنیرس با

 گفتم: یسمت احسان برگردوندم و با قدردان رومو

 بود. یازت ممنونم، روز خوب _

 و تو چشمام زول زد دیکش یقینفس عم احسان

 خم کرد و گفت: سرشو

 .یمال خودم گهید _

 زدمو سرمو تکون دادم. یلبخند

 ؟یجلو، تو که موافق انیب گمیم نایمن به مامانم ا حایفر

 باال انداختم و گفتم: شونه

 حرف اول و اخر با بابامه. نیبب _

 گفت: دیاحسان رنگ غم گرفت نا ام نگاه

 ؟یکنینم یتالش چیه یعنی _
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 زدم و گفتم: یلبخند شیدلگرم یبرا

 .کنهیبابا هم قبول م دلم روشنه، _

 .دیدادو دستشو اروم رو فرمون کوب یسرشوتکون احسان

 نگران نباش. کنم،یم ادیاز دستم بر م یهرکار_گفتم:  شیدلگرم یبود.برا کالفه

 بزنم.. یکه رو حرف پدر حرف ستمین یدختر دونستمیخودم هم نگران بودم م اما

 مواظب خودت باش._تکون داد و اروم گفت:  سرشو

 . نطوریتوهم هم_لبخند کنج لبم گفتم:  باهمون

 شدمو و سمت در حرکت کردم. ادهیپ نیماش از

 و تو قفل در چرخوندم. دمیکش رونیب فیمو از ک دیکل

 احسان دست تکون دادم. یعقب برگردوندم و برا سرمو

 زد و حرکت کرد. یورود من به خونه احسان بوق با

 تم.اروم پله ها رو باال رف یقدم ها با

 در بردم و وارد خونه شدم. رهیسمت دستگ دستمو

 تعجب دور خونه چشم چرخوندم . با

 از مامان و بابا نبود. یخبر

 رفتم به اتاق چادرمو از سرم کندم. نیباال انداختم و ح شونه

 اروم وارد اتاقم شدم. یقدم ها با

 چشمام یرو یگره خوردن دست با

 شدن نگاهم. کیتار و
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 .دمیکش یبلند غیاراده ج یقلبم شدت گرفت و ب ضربان

 

 چشمام، اب دهنمو قورت دادم. یبرداشتن دستاش از رو با

 ترس سرمو .. با

 

 چشمام، اب دهنمو قورت دادم. یبرداشتن دستاش از رو با

 فکم منجمد شد. دنشیترس سرمو به عقب برگردوندم و با د با

 .دیخندیدل ماروم اما از ته  یشده بود با صدا نیزم پهن

 .ستادمیچشممو نازک کردمو و دست به کمر ا ی گوشه

 .مردمیچه وضعشه؟ داشتم از ترس م نیچته تو فرهاد؟ ا _گفتم: یجد یلیخ

 

خواهر خوشگلم  یوا_گفت:  زدیکه خنده توش موج م ییبا صدا نیبلند شدنش از زم نیفرهاد شدت گرفت ح خنده

 ؟مگه نه ایدیترس یلیشده بود. خ یدنیچه د

 سرمو تکون دادم و دستامو مشت کردم. کالفه

 .یرو اب بخند _کج کردم و گفتم: دهنمو

 تخت انداختم. یو چادرمو رو فیسمت اتاقم قدم برداشتم و ک اشیتوجه به لوس باز یب

 مبل ولو شدم و یلباسام رو ضیاز تعو بعد

 و روشن کردم. ونیزیتلو

 چخبرخواهر جون؟_کنارم نشست و گفت:  فرهاد
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 سالم_باال انداختم و گفتم:  شونه

 

 .یت

 ؟یاومد یتو ک _گفتم: ونیزیجابه جا کردن کانال تلو نیح

 اصال؟ یاومد یچ برا

 نشست. نیزم یاز جاش بلند شدو رو به روم رو فرهاد

 به سراغش اومده بود. طنتیش دوباره

 ومدم؟یتنها خواهرم م یبرا مراسم خاستگار دیمن نبا یعنی_زد و با خنده گفت:  یچشمک

 خبر اد؟منیب خوادیم یک ؟یچ یعنی_خوردم و گفتم:  یجملش چشمام گشاد شد .با عجله تو جام تکون دنیشن از

 ندارم که؟

 .گمیبهت م یدونه بوسم کن هی _گرفت و گفت: کمیدست به کمر صورتشو نزد فرهاد

 .دمیاراده سرمو خم کردمو و گونه اش رو بوس یب

 .دیقر دادن سمت اتاقش دو نیداد و ح ی.کمرشو تکوندیکه چه چسب یوا_ذوق از جاش بلند شد و گفت:  با

 از جام بلند شدم و یشدت حرص و کنجکاو از

 

 .دمیدر اتاقش دو سمت

 فرهاد درو باز کن؟ _گفتم: یبلند و جد یوبا صدا دمیحرص به در کوب با

 کرد. موونید شتریو ب دیچیسرم پ یخنده هاش تو یصدا

 کجان؟ نایخب بگو مامان ا_و با التماس گفتم:  دمیشدت حرص پامو به در کوب از
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 .شدیم دهیشن فیضع یلیخ صداش

 کجا رفتن؟_به در چسبوندم و گفتم:  گوشمو

 کنن. دیرفتن برا امشب خر_

 فرستادم و لبام و جمع کردم. رونیبا حرص ب نفسمو

 تخت ولو شدم. یسمت اتاقم حرکت کردم و رو کالفه

 و ناراحت بودم. یعصب

 هام زدم. لیمیبه ا یسر هیحالتم لپ تاب مو باز کردمو  نیفرار از ا یبرا

 توسط همون فرد ناشناس، چشمام گرد شد. دیجد غامیپ هی دنید با

 لب زمزمه ریز

 ه؟یک گهید نیا _:کردم

 بارم همون عکس رو فرستاده بود. نیا

 اومدم و لپ تاب و خاموش کردم. رونیمچاله شده از صفحه ب افهیق با

 احسان و مرور کردم. یو حرفا دمیکش یقیعم نفس

 .گمیم نایگفت امشب به مامانم ا احسان

 دادم و کالفه از جام بلند شدم. یتو هوا تکون دستامو

 خاستگار امشب احسانه؟ یعنی

 .رمیشدم و خودمو قانع کردم تا با احسان تماس بگ رهیخ ینامعلوم ینقطه  به

 

 گوشام اروم گفتم: یاحسان تو یشدن صدا دهیچیپ با
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 سالم؟_

 سالم، انقدر زود دلت برام تنگ شد؟_و گفت:  دیخند احسان

 افتاده بودم   یبد یدو راه یدهنمو قورت دادم، تو اب

وع موض نیا دیبکنه. اما با یا گهیاون نباشه و راجع من فکر د ،ییبه احسان بگم خاستگار امشب تو نکهیاز ا ترس

 .شدیمن روشن م یبرا

 ن؟یریم ییبپرسم، امشب جا خواستمیم_صاف کردم و گفتم:  صدامو

 .میریاره م _سکوت کرد و با خنده گفت: یا لحظه

 کجا؟_چشممو نازک کردم و گفتم:  ی گوشه

 دختر خانم . هی یخاستگار_احسان شدت گرفت باهمون خنده تو صداش گفت:  خنده

 گرفت. خندم

 م؟یما که باهم بود نایبه مامانم ا نیگفت یک _همون خنده گفتم: با

 .گمیخانم اجازه؟ بعدا برات م _گفت: یاروم یو با صدا دیکش یقینفس عم احسان

 ؟یندار یباشه، چون وقتم کمه قبول، کار _دادم و گفتم: یتکون سرمو

 .نمتیبیم زم،ینه عز_

 بهم القا شد. یاز زبون احسان، حس خوب زمیعز یکلمه  دنیشن از

 قلبم گذاشتم. یمو رو یبستم و گوش چشمامو

محتاج عشق احسان  شتری. با هر تپش قلبم، بخواستیو مدام عشق احسان و رو م زدیم ادیفر نهیس یتو قلبم

 .شدمیم
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 .دمیکش یبلند غیاراده ج یقلبم شدت گرفت و ب ضربان

 

 چشمام، اب دهنمو قورت دادم. یبرداشتن دستاش از رو با

 فکم منجمد شد. دنشیترس سرمو به عقب برگردوندم و با د با

 .دیخندیاروم اما از ته دل م یشده بود با صدا نیزم پهن

 .ستادمیچشممو نازک کردم و دست به کمر ا ی گوشه

 .مردمیچه وضعشه؟ داشتم از ترس م نیچته تو فرهاد؟ ا _گفتم: یجد یلیخ

 

خواهر خوشگلم  یوا_گفت:  زدیکه خنده توش موج م ییبا صدا نیبلند شدنش از زم نیفرهاد شدت گرفت ح خنده

 مگه نه؟ ایدیترس یلیشده بود. خ یدنیچه د

 سرمو تکون دادم و دستامو مشت کردم. کالفه

 .یرو اب بخند _کج کردم و گفتم: دهنمو

 تخت انداختم. یو چادرمو رو فیسمت اتاقم قدم برداشتم و ک اشیتوجه به لوس باز یب

 مبل ولو شدم و یلباسام رو ضیاز تعو بعد

 و روشن کردم. ونیزیتلو

 چخبرخواهر جون؟_کنارم نشست و گفت:  فرهاد

 .یسالمت_باال انداختم و گفتم:  شونه

 ؟یاومد یتو ک _گفتم: ونیزیجابه جا کردن کانال تلو نیح

 اصال؟ یاومد یچ برا
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 نشست. نیزم یاز جاش بلند شدو رو به روم رو فرهاد

 به سراغش اومده بود. طنتیش دوباره

 ومدم؟یتنها خواهرم م یبرا مراسم خاستگار دیمن نبا یعنی_زد و با خنده گفت:  یچشمک

 خبر اد؟منیب خوادیم یک ؟یچ یعنی_خوردم و گفتم:  یجملش چشمام گشاد شد .با عجله تو جام تکون دنیشن از

 ندارم که؟

 .گمیبهت م یدونه بوسم کن هی _گرفت و گفت: کمیدست به کمر صورتشو نزد فرهاد

 .دمیاراده سرمو خم کردمو و گونه اش رو بوس یب

 .دیقر دادن سمت اتاقش دو نیداد و ح ی.کمرشو تکوندیکه چه چسب یوا_ذوق از جاش بلند شد و گفت:  با

 از جام بلند شدم و یشدت حرص و کنجکاو از

 

 .دمیدر اتاقش دو سمت

 فرهاد درو باز کن؟_گفتم:  یو جدبلند  یوبا صدا دمیحرص به در کوب با

 کرد. وونمید شتریو ب دیچیسرم پ یخنده هاش تو یصدا

 کجان؟ نایخب بگو مامان ا _و با التماس گفتم: دمیشدت حرص پامو به در کوب از

 .شدیم دهیشن فیضع یلیخ صداش

 کجا رفتن؟_به در چسبوندم و گفتم:  گوشمو

 کنن. دیرفتن برا امشب خر_

 فرستادم و لبام و جمع کردم. رونیبا حرص ب نفسمو

 تخت ولو شدم. یسمت اتاقم حرکت کردم و رو کالفه
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 یعصب

 

 ناراحت بودم. و

 هام زدم. لیمیبه ا یسر هیحالتم لپ تاب مو باز کردم و  نیفرار از ا یبرا

 توسط همون فرد ناشناس، چشمام گرد شد. دیجد غامیپ هی دنید با

 لب زمزمه ریز

 ه؟یک گهید نیا _:کردم

 بارم همون عکس رو فرستاده بود. نیا

 اومدم و لپ تاپ و خاموش کردم. رونیمچاله شده از صفحه ب افهیق با

 احسان و مرور کردم. یو حرفا دمیکش یقیعم نفس

 .گمیم نایگفت امشب به مامانم ا احسان

 دادم و کالفه از جام بلند شدم. یتو هوا تکون دستامو

 خاستگار امشب احسانه؟ یعنی_

 .رمیشدم و خودمو قانع کردم تا با احسان تماس بگ رهیخ ینامعلوم ینقطه  به

 

 گوشام اروم گفتم: یاحسان تو یشدن صدا دهیچیپ با

 سالم؟_

 سالم، انقدر زود دلت برام تنگ شد؟ _و گفت: دیخند احسان

 افتاده بودم   یبد یدو راه یدهنمو قورت دادم، تو اب
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وع موض نیا دیبکنه. اما با یا گهیاون نباشه و راجع من فکر د ،ییتگار امشب توبه احسان بگم خاس نکهیاز ا ترس

 .شدیمن روشن م یبرا

 ن؟یریم ییبپرسم، امشب جا خواستمیم_صاف کردم و گفتم:  صدامو

 .میریاره م _سکوت کرد و با خنده گفت: یا لحظه

 کجا؟_چشممو نازک کردم و گفتم:  ی گوشه

 دختر خانم . هی یخاستگار_احسان شدت گرفت باهمون خنده تو صداش گفت:  خنده

 گرفت. خندم

 م؟یما که باهم بود نایبه مامانم ا نیگفت یک _همون خنده گفتم: با

 .گمیخانم اجازه؟ بعدا برات م_گفت:  یاروم یو با صدا دیکش یقینفس عم احسان

 ؟یندار یول، کارباشه، چون وقتم کمه قب _دادم و گفتم: یتکون سرمو

 .نمتیبیم زم،ینه عز _

 بهم القا شد. یاز زبون احسان، حس خوب زمیعز یکلمه  دنیشن از

 قلبم گذاشتم. یمو رو یبستم و گوش چشمامو

محتاج عشق احسان  شتری. با هر تپش قلبم، بخواستیو مدام عشق احسان و رو م زدیم ادیفر نهیس یتو قلبم

 .شدمیم

 

 احسان و هوس داشتنش تو تموم وجودم بود. عشق

 اروم از اتاقم خارج شدم. یبا قدم ها ،ییرایسالن پذ یدر تو فضا یشدن صدا دهیچیپ با

 نیمرد اخه، چرا نگفت یدختر تون از فضول نیمامان جون ا_ها از دست مامان گفت:  کیگرفتن پالست نیح فرهاد

 ه؟یخاستگارش ک
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 .دمیبازوش کوب یو با تموم قدرتم رو دمیسمتش دو اریختا یجمله اش، ب نیا دنیشن با

 لبش بود. یگوشه  یبود. لبخند تلخ ستادهیا وارید یگوشه  مامان

 نکن بچمو فرهاد. تیاذ_گفت:  یلرزون یپلک اش با صدا یپاک کردن اشک اش از گوشه  هنگام

 .گهیندارم د طاقتشو

مادر من  مینزد یما که حرف _گفت: طنتیباال انداخت و با ش یبه وجود اومده فرهاد شونه ا یعوض کردن فضا یبرا

 دختر شما فضوله.

 بابا کجا موند؟ اصال

 .رونیحرفش از کنارم رد شد و زبونش و در اورد و از خونه رفت ب نیدنبال هم به

 دهنمو قورت و چشمامو بستم. اب

 دغدغه بود. نیخاطرات گذشته برام سخت تر یاور ادی

 دشوار بود. یلیاشکام برام خ زشیاز ر یدار خود

 اتاقم. رمیمامان من م گهیخب د_گفتم:  یلبخند مصنوع هیدادم با  یتکون سرمو

 شد. انیبرنداشته بودم که قامت بابا تو چارچوب نگاهم نما یقدم هنوز

 .دمیو گونه شو نرم بوس ستادمیپاهام ا یپنجه  یهمون لبخند سمتش رفتم و دستامو رو شونش گذاشتم رو با

 بوسه بارون کرد. مویشونیزد و پ یلبخند بابا

 بود. یو دلچسب نیریحس ش چقدر

 مامان از اغوش بابا دل کندم و رومو سمتش گرفتم. یصدا با

 ..و
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 ن؟ی. امروز که باهم بودیخاستگار انیاحسان م یامشب برا حایفر

 مامان جون من که بهت اطالع دادم._گفتم:   یاروم یگرفتم و با صدا نییشرم و خجالت سرمو پا از

 نگفت. یزیخبر بودم، به من چ یکارش ب نیاز ا واقعا

 که زنگ زد گفت. یی.زندامیدونیاره دخترم م _و گفت: دیدستشو رو بازوم کش بابا

 . نیممنونم بابا ، که بهم اعتماد دار_زدم و گفتم:  یلبخند

 لبخند باز کرد. هیچشماشو بست و با  میدلگرم یبرا

 ؟یخوایمامان جون کمک نم_گفتم:  یاروم یجو باصدا رییتغ یبرا

 ..یانقد که تنبل یاریوقت کم م انیم گهینه تو برو اماده شو. دو ساعت د_نگاه کردنش به ساعت گفت:  نیح مامان

دادم و سمت اتاقم قدم  یفرستادم سرمو تکون رونیچشم هامو دور سالن چرخوندم و نفسمو پر صدا ب مردمک

 برداشتم.

کرد؟  یتختم ولو شدم و به احسان فکر کردم چقدر زود اقدام به خاستگار یاومده رو شیپ طیاز شرا جیو گ گنگ

  ه؟یچ یعجله اش برا

 شد. دهیکش میاراده دستم سمت گوش یب

 داشتم. غامیپ هی

 .حایفر شهیعشق من تو وجود تو خالصه م_

 .ستین یاسون کار یسهم من باش نکهیا

 ..تا ابد.. . شهیهم زمیخوشبختت کنم عز دمیم قول

 بود نوشته هاش. نیو دلنش نیریش چقدر

 .ختیریگمونم از تموم کلمات دلکشش  قند م به
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 برام لذت بخش بود. چقدر

 کردم. میذهنم ترس یچهره اشو برا یبستم و تک تک اجزا چشمامو

 بود. یقشنگ بیترک چه

 دیدرخشیتو صدف م دیدندوناش که مثل مروار  یدیسف نشیریچشماش،  طن صداش، طرز نگاهش، لبخند ش رنگ

 داشت.  یابرو هاش برام  تازگ یکمون یحت

 .گرفتیم یکنار احسان برام رنگ دگرگون یزندگ چقدر

 بود. نیتلق هیچند سال با احساسم مبارزه کردم. اما احساس من به احسان مثل  نیا چقدر

 انتخاب بود. نینبود و عالقه ام بهش بهتر نیکردم تلق دایپ نیقی اما

 .نیبفرما_گفتم:  یاروم یدر اتاقم از جام بلند شدمو با صدا یصدا با

 چشمم بود. یخندونش جلو یفرهاد و چهره  قامت

 ب انگشتشو

 

 تو؟  امیب شهیم_گرفت و با ناز گفت: خانم اجازه؟  اال

 تو خوشگلم. ایب_خنده سرمو تکون دادم و گفتم:  با

اور ب یعنی_گرد شده لباشو غنچه کرد و گفت:  یو با چشما نهیجمله ام تو بهت بود دست به س دنیکه از شن فرهاد

 ؟یکنم با من بود

 اره . _تکون دادم و گفتم: سرمو

 .نیبش ایب _تخت اشاره کردم و گفتم یرو

 کنارم نشست و تو چشمام زول زد. یمخالفت چیه بدون
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 تو دلت مونده؟ یبگو داداش گلم چ_و گفتم : دمیخند

 از جمع شدن اشکاش برق زد. چشماش

 شده؟یچ_اومدم روبه روش رو زانو نشستم و گفتم:   نییزدم از تخت پا خی یمچاله شده و دستا یچهره  با

 کرد. میو نگاهش و ازم قا دیبه گونش کش دستشو

  ؟یچه زود بزرگ شد حایفر _مردونش گفت: یض تو طن صداهمون بغ با

 من که از تو هم بزرگترم!  ینکه تو بزرگ نشد_نگامو ازش گرفتم و گفتم:  کالفه

 مرور گذشته..  یبرا کردیم  ینیفرهاد برام روشن بود مقدمه چ منظور

 .کردیگذشته حکم مرگ منو صادر م یاور ادی

هنوز تو  ادشیزهرش رفته بود اما  سوختیمونده بود هنوز تو دلم م ادگاریکه ازش به  یقیشد، اما زخم عم فراموش

 سرم مونده بود.

 دستمو رو سرم گذاشتم. شونیبلند شدم و پر نیتپش قلبم از زم یصدا با

 اتاق مقابل نگاهم در حال دوران بود. تموم

 شدم. نیبستم بدون کنترل حرکت زانو هام پخش زم چشمامو

 یزیچ هیتروخدا  ی؟ابجیشد ینجوریچرا ا حایفر_لزونش گفت:  یو صدا هیکنارم نشست و با گر ینگران با فرهاد

 بگو؟

 .کردیو چرخش اتاق دور سرم کالفه ترم م شدیم دهیهم کوب یرو دندونام

 بسه.خوبم._دندون هام گفتم:  نیب از

 .ستمیمطمعن ن_گفت:  یگرفت و با نگران دستامو

 اروم شدنش سرمو چند بار تکون دادم و چشمامو بستم. یبرا
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 ؟یاز گذشته گفت یزیبه احسان چ _

 . همش گذشته گذشته گذشته.گهیبسه د _گفتم: ینسبتا بلند یاراده با صدا بدون

 ازش ظیاز اون روزا مونده که بخوام جار بزنم؟ نگاهمو با غ یسابقم بود فراموش شده مگه چ ریتو تقد یمن هرچ یبرا

 گرفتم و گفتم: 

 بشنوم. خوامینم یزیچ گهید_

 .شنونیباشه، باشه اروم تر م _گفت: یاروم یکنارش  تکون داد و با صدا دستاشو

 نزدم. یهمون حرص و استرس تو وجودم، سرمو تکون دادم و حرف با

 یازدواج کن یکه بخوا یخوشگلم، با هرکس یاورد گفت: ابج کیو سرشو نزد دیتر کش کینزد یکم کلشویه فرهاد

 ..  یبهش بگ دیبا

برام زنده نمونده که بخوام به احسان بگم در ضمن  شیو پنج سال پ میاز قد یزیچ_گفتم:  یبستم و جد چشمامو

 .ستیمعلوم ن یزیهنوز چ

 شدم. رهیباز کردم و به نگاه فرهاد خ چشمامو

 گذشته برام مرد چالش کردم تو قبرستون دلم._لب زدم:  اروم

 .رسینبش قبر هم گناه کب _دادم و با تمسخر گفتم:  یکنج لبم نشست. دستامو تو هوا تکون یپوزخند

 براق فرهاد هنوز روم ثابت بود. نگاه

 .یدونیبه صالحه خواهرم. تو مصلحت و بهتر از من م یهرچ_گفت:  دیتکون داد و نا ام سرشو

 حرکت از جاش بلند شد. هیزد و با  یلبخند

 گفت: پاشو اماده شو یبا مهربون و ستادیسرم ا یباال

 اون حرفا رو بهش بگو. یازدواج کن یخواست ی. اما با هرکشهیم رید

 بود نیبه کف زم نگاهم
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 باشه._گفتم: اروم

جونمو تا دم  یبلند، جسم ب یکه به وجود اومد با قدم ها یاز جو دل ازرده ا ییرها یخروج فرهاد از اتاقم برا با

 .دمیپنجره کش

 

 برخورد باد  با

 یو زمستون سرد

 .دیگونه هام پر کش یها یپوست صورتم، تموم داغ به

 سبک   سرم

 نگاهم خشک شد. یمردمک عسل یشد و اشکام تو تر

 هام مهمون کردم. هیو تو ر یتازه و دلچسب زمستون یو هوا دمیکش یقیعم نفس

 شدم. حمام یبعد از انتخاب لباس هام راه شونمیاز  حالت پر ییرها یبرا

 

 اتاقم شدم. یحمام مفص و سبک شدن جسم و روحم راه هیاز  بعد

 تا ساعت موعود زمان داشتم که اماده بشم. نیهم یاز مهمون ها نبود و برا یخبر هنوز

 یجدا کردم و رو زیرنگ ام رو از او یکرم یو برداشتم،روسر دمیو شلوار سف زیلباس هام رو باز کردم و شوم کمد

 تخت انداختم.

 تموم وجودم رو به رعشه انداخته بود. استرس

 .کردمیزده ام رو مشت م خی یو دست ها فرستادمیلب صلوات م ریز

 دور بشه. یروح یکردم تا چهره ام از حالت ب شیارا یرفتم و کم نهییا یجلو
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 .زدیو پر شتاب م عیام سر نهیس یتو قفسه  قلبم

 .دمیکش یقیچشم هام رو چرخوندم و نفس عم مردمک

 خندون گفت: یمقدمه باز شد و مامان با چهره  یاتاقم ب در

 اومدن. نایا ییدا گهید ایب یاوا مادر تو که اماده نشد_

 گفتم: شدیکه به زحمت از حنجرم خارج م ییو تکون دادم و با صدا سرم

 اومدن؟ ایک_

 ابرو هاشو باال انداخت و لب هاشو جمع کرد. مامان

 ستا؟یب نخو م،حالتیدعوت کرد ویشام ک_

 هاشو کنارش تکون داد..  دست

 زشته. ایهمه شون اومدن، توام زود ب_

 مادرم. یخال یموندم به جا رهیو مبهوت خ مات

 لب غر زدم. ریفرستادم و ز رونیپر صدا ب نفسمو

 .شهیم ریجو گ نهیبیم الشویمامانم که تا فام نیا_

 یشدم، با کم رهیبه چهره ام خ نهییتو ا گهیو بار د دمیلرزونم از شدت حرص و استرس لباس هامو پوش یدست ها با

 کرده بودم. یادیز رییتغ شیارا

 گذاشتم. ییرایپر از لرزشم قدم به پذ یرنگم و سرم انداختم و با پاها دیسف چادر

 و حضار نگاه کنم. ییرایبه پذ کردمیبه پارکت ها بود و رغبت نم رهیخ نگاهم

 و د زدیم عیتند و سر قلبم
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 خشک، خشک شده بود. هنم

 سالم دادم. ینسبتا بلند یزحمت لب هام رو تر کردم و با صدا به

 جوابم و دادن. همه

 به احسان نگاه کنم. خواستیچرا اما دلم نم دونمیو گذرا تو سالن گذروندم.نم نگاهم

 جون و اقا جون هم بودن. مادر

 کردم. یلبخند سمت اقاجون رفتم و روبوس با

 .نیایچقدر هم به هم م_کنار گوشم گفت:  دنمیبوس نیزد و ح یجون لبخند مادر

 کنار لبم نشست. یتبسم

 هم دیو به ام میهم زنده موند یبرا م،یشیکیهم نفس م یبرا م،یشد دهیهم افر یداد بزنم و بگم اره ما برا خواستم

 دو جسم.. یتو میروح کیخواستم بگم اصال ما  م،یکنیم یزندگ

 نزدم.. یبگم اما زبون به دهن گرفتم و حرف خواستم

 کردم. یهم روبوس میمر ییمحمود و زندا ییکنار مادر جون گذشتم و با دا از

 .گفتیمدام از کماالتم م ییو دا کردیبر اندازم م نیبا تحس ییزندا

از جا بلند شد و  رمیسمتش م دیکه د یمبل تک نفره کنار اشپزخونه نشسته بود، هنگام یاحسان، الهه رو خواهر

 کرد. یباهام روبوس

 

 مادر. ینکرد یبا احسان احوال پرس_که مامان گفت:  نمیفرهاد بش شیکردم کنار برم و پ قصد

 لبخند گوشه لبش به من زُل زده بود.. هیشاد مامان گره خورد با  یبه چشم ها نگاهم

 به مامان انداختم. یزیهامو گرد کردمو نگاه ت چشم



 ققنوسراز 

 
73 

 

 خودمو امضا کرده بودم.. یادب یب یرسما نامه  کردمیم ییاعتنا یاز کار گذشته بود و اگه بکار  گهید اما

 .ییپسر دا نیخوش اومد_گفتم:  یاروم یدوختم و با صدا نیچشم هامو به زم مردمک

 ممنونم دختر عمه._

 شد. دهیبود که ناخوداگاه نگاهم سمت احسان کش زیدختر عمه انقدر ت لفظ

 ابرو هاش. نیاخم کوچولو ب هیبود و  نییپا نگاهش

 خنده ام گرفت. ییبه من نگو پسر دا گهیجمله احسان که گفته بود د یاور ادی با

 که فرهاد نشسته بود راه افتادم. یبه لبام زدم و خرامان، خرامان سمت مبل یزحمت مهر خاموش به

 

 چادرم شدم. یبا گوشه  یفرهاد نشستم و مشغول باز کنار

 کردن. یبابا به جمع همه از جا بلند شدند و احوال پرس اومدن با

 اورد. رونیب بشیسبز رنگ شو از ج حیمبل نشست و تسب یرو بابا

 .زدندیبابا برق م دهیکش یانگشتا ونیم حیتسب یرنگ یها دونه

 برخورد ارنج فرهاد به پهلوم چشم از پدر گرفتم و سرمو سمت فرهاد چرخوندم. با

 نزدم. یدم و حرفبراش گرد کر چشمامو

 اما حاال زمانش نبود. کشمتشیخونه مهمون نبود رسما م اگه

 تر بشه. کیبهم نزد یتا کم دیباال تنه اش و سمت من کش فرهاد

 تروخدا اخمشو نگاه کن.._گفت:  یاروم یصدا با

 بود. یشدم که منظورش با ک نیا یایفرهاد نگاه کردم و با حرکت ابرو هام جو یبه چشم ها جیگ

 تر کشوند. کینزد کلشویخورد و ه یتو جاش تکون یکم
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 ه؟یامشب ک یخواهر جون..سوژه اصل یچقد تو باهوش_

 .دمیجو نموییانداختم و لب پا یفرهاد نگاه یچشم به چهره  یگوشه  از

کردم که  دایپ نیقی_گفت:  زدیکه خنده توش موج م ییبا صدا گرفتیخنده اش و م یکه به زحمت جلو فرهاد

 سوژه احسانه؟ یدونینم گهیحاال د ،یخنگ

 ..اهیس ی ارهیگرفتم و نگاهم گره خورد به دو س گرانید یکنار لبم نشست گوش از حرف ها یتبسم

 نگاه احسان بودم. نیذره ب ریچشم هاشو تنگ کرده بود انگار ز کردینگاهم م رهیخ

 کمک به اشپزخونه رفتم. یگرفتم و برا ارمیمادرم چشم از نگاه  یچند لحظه گذشت که با صدا دونمینم

 .دمیساالد و غذا ها به کمک الهه و فرهاد سفره رو چ نییاز تز بعد

 شدند. ییرایپدر و مادر مهمون ها سر سفره اومدند و مشغول پذ یاز تعارف ها پس

 چقدر خوشمزه شده زهرا جون دستت درد نکنه._گفت:  نیبا تحس ییخوردن غذا زندا نیح

 نوش جونتون._خورد و سرشو با افتخار باال گرفت و گفت:  یجاش تکونتو  مامان

 درد نکنه زنداداش..  حایدست فر_لبخند پر از فخر گفت:  هیهاشو با ناز باال انداخت و با  ابرو

 انداخت و ادامه داد.. یبه من نگاه مامان

 .رهیاومده خونه تو اشپزخونه درگ یبچه ام از وقت _

مامان چشم دوختم و لبامو جمع کردم اما کار از کار گذشته بود و مامان خانومم به هدفش  گشاد به یچشم ها با

 بود. دهیرس

 رفت. نییکردند و من پس از حرف مامان لقمه غذا به زحمت از گلوم پا دیو تمج فیتعر یکل همه

 خوردن نیو همه  از کماالتم گفتند،  بماند که فرهاد ح دیدو بشقاب غذا کش اقیکه احسان از سر شوق و اشت بماند

و به  زدیبماند که مامان با افتخار لبخند م کرد،یمن رو از فرط حرص گلگون م یو گونه ها دیخندیم زیر زیغذا ر
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و  ظیپر از غ ینگاه ها انیم نیاما از ا کرد،یم دیتمج بود دهیکه هرگز نچش یو دائم از دستپخت روختیفخر م ییزندا

 برام مهم تر از احوال بابا نبود. یا گهید زیچ چیاشفته ام کرده بود و ه مهیمشوش پدر سراس

 .دیمن از شدت خجالت، لحظه موعود رس دهیهمه و سر خم شماریب یاز سرف شام و تشکر ها پس

دوختم و سرم رو از فرط خجالت تا  نیو باز کرد و من نگاهم رو به زم کردیم نییکه سرنوشت من رو تا یبحث اقاجون

 انداختم. ریگردنم ز نییپا

دوتا  نیخانواده ا لیوسط جواب شما حکم تشک نیهمه روشنه حاج مسعود، اما ا یاحسان که برا تیخب قصد و ن_

 نیجوون و خانوده اش هم بب نیو سواالتتو بپرس تا ا طیبسم اهلل، شرا یهست یحاال اگه راض کنه،یجوون و امضا م

 چند مرده حالجن.

 تو دس حیبود و نگاهش به تسب نییکه تا اون لحظه سرش پا بابا

 

ون خداروشکر خدا بهش رم،یبگ میبچه هام تصم یزندگ یبرا تونمیواال اقاجون، من نم_سرشو باال گرفت و گفت:  تش،

که  دونمیام م فهین وظاما م_باال اورد و گفت:  یگرفته بود و کم حیکه تسب یدست یریگ میعقل داده و قدرت تصم

 کنم نظرمو بگم و بچه هام رو اگاه کنم. ییراهنما

کرده،که  یاما مگه احسان من خالف زنم،یحرفو م نیحاج مسعود شرمنده ا_که تا اون لحظه خاموش بود گفت: ییزندا

 د؟یمثبت باشه، شما اگاهش کن حایاگه نظر فر

 شیپ ینکرده سو تفاهم ییو نبردم که خدا یمن اسم کس ست،ین نیمنظور من ا_انداخت و گفت:  نییسرشو پا بابا

 .ادین

 اون ها بود. میمن تصم میبود که تصم یجور تشونینحوه برخودم با بچه هام رو منظورمه از همون اول ترب من

 نه؟ ایپسر ما  نیبه ا یدیدختر م نمیحاال حاج مسعود به ما بگو بب_کرد گفت:  یخنده بلند ییدا

هاش  اما بابا لب دیچینه گفتن بابا تو سرم پ یاواش گوش هام   کر شدن صدا یکه از بلند ی، سکوتسکوت کرد بابا

 تو دستش بود. حیباز هم به تسب رشیو نگاه خ نییخاموش بود و سرش پا
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 ییچرا اما احساس کردم تو اون جمع جا دونمیکوتاه از جا بلند شدم و سمت اتاقم قدم برداشتم.نم دیببخش هی با

 تا به پناهگاهم برسم. دمیقدم زدم  اما انگار پرواز کردم بال زدم دو ستیمن ن یبرا

سر خوردم و نشستم، سکوت بابا  نیزم یکنار در رو کردم،یدم و باز دم م یحبس شده بود به سخت نهیتو س نفسم

 برام نهان بود.. لینبود، اما چرا و به چه دل تشیرضا یهرگز نشونه 

 رفته بود.. شیبا انتخاب پدر پ میکه تموم زندگ یمن یکردن برا هیبود  گر لیدل یجهت و ب یب دیشا

 به اجبار نه.. 

 ..هرگز

 بود و تمام.. تیانتخاب هام، از سر رضا تمام

 ..خوادیهارو برام م نیو بهتر کنهیانتخاب رو م نیداشتم بابا بهتر نیقی چون

 یبخاطر عالقه  دیبار مثل سابق نبود، شا نیا اما

 

 رو تنومند تر کرده بود. شهیتو سرم ر ادشیانداخته بود و  شهیمن به احسان که تو قلبم ر یمیقد

 سپردم. ییرایحاضر در پذ یدر رفتم و به استماع صدا کیتخت انداختم نزد یجام بلند شدم و چادرم و رو از

 نییتع ینب پدر برادستور از جا کی دیو شا امیپ کیصدا  کیلرزش  کیشوک  کیبه قلبم خورد،  یریت انگار

 سرنوشت من..

دخترم  یزندگ یکه من برا یاما از نظر صالح و مصلحت کنم،یم دتونیسف شیبه ر یاحترام یشرمنده اقاجون ب_

 .نهیهم هم حایکه نظر فر دونمینکشه م یا گهید یحد بمونه و به جاها نیما در هم تیلیبهتره که فام دونم،یم

 

 اشکم یقطره  نیدهنم گرفتم و با سقوط اول ینداشت تموم بدنم به رعشه افتاده بود، دست هامو جلو یجون پاهام

 محبوس شد. نهینفسم تو س
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گذاشته بودم که بعد  ونیکه با خودم در م ییهام و تموم لحظه ها و حرف ها و راز ها میاهام،تصمیارزو هام، رو تمام

اغشته  یدلم خنده ام گرفت خنده ا یالیسر قلبم اوار شدند به خوش خ جا بر کیوصال به احسان بگم، همه باهم، 

تا اعتراف  دمیگذشته به احسان هزاران کلمه رو کنار هم چ یگفتن اتفاق ها و راز ها یکه برا یبه بغض و درد.. من

 سبک بشم اما حاال تموم شده بود..  یکنم و کم

 ،یچشیرو نم یهرگز طعم عشق و خوشبخت_انداخت:  نیهام طناشنا تو گوش  ی بهیغر ی نهیمملو از بغض و ک یاوا

 دعا.. ذارمیمن م نیتوعه..تو اسمشو بذار نفر یمن برا هیارزو نیا

 

 که چه بر سر قلبم اومد.. دمینفهم  ،ییمن خودم هم اونشب کذا و

 

چند ساعت، چند قرن پشت در رو زانو افتادم که با باز شدن در اتاقم سمت در چشم  قه،یچند دق ه،یچند ثان دونمینم

 حال زارم دستپاچه در اتاق و بست و کنارم نشست. دنیچرخوندم فرهاد با د

 بهت خواهرم؟ شدهیچ_

 نازک اشک مقابل نگاهمو تار کرده بود. پرده

 فتن؟ ر_خش دار از فرط بغض گفتم: یفرهاد چشم دوختم و با صدا به

 شد. رهیاتاق خ یداد و به گوشه ا یتکون سرشو

 دادم و چشم هامو بستم. هیتک واریبه د سرمو

 بد جور بهشون بر خورد. نایا ییدا حا،یفر ختیبهم ر یلیاوضاع خ_

 کرد؟ ینجوریچرا بابا ا_فرستادم و گفتم:  رونیضربه زدم و نفسمو پر صدا ب واریسرم اروم رو د با

 .گهیبگم باباست د یچ_

 وقته. رید گهیپاشو خواهرم پاشو برو بخواب د_گرفت و گفت:  بازومو
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 .کنمیکن فرهاد خواهش م دایبرام پ لشویدل_فرهاد نگاه کردم و با التماس گفتم:  یچشم ها به

 .. نیبدم، هم لیدخترمو به فام خوامینم گهیبابا م حا؟یفر یچ لیدل_

 فرهاد؟ یپس دل من چ ن؟یهم_و با بغض گفتم:  دمیهامو تو هم کش ابرو

 اجازه نداد ادامه حرفم رو بزنم و سکوت کردم. هیگر

 .دیپرس دیبا شک و ترد احسان

  ؟یمگه تو احسان دوست دار_

 انداختم و با پشت دست اشک هامو پاک کردم. نییپا سرمو

 .شدمینگاهش داشتم محو م ریشد ز رهیتر گرفت و بهم خ نییجلو اومد و سرشو پا یکم فرهاد

 ؟یبا دو بار قرار رفتن و چند تا اسمس دلتو باخت_

 مملو از اشکم سقوط کرد.  یام از چشم ها هیحرفش لرزش چونه هام شدت گرفت و گر نیا دنیشن با

 ازم گرفت. ظیبا غ نگاهشو

 ..حایفر یساده و احمق باش یدسته دخترا نیاز ا کردمیفکر نم_

 دهیچند بار تکون دادم و بر یشدم و دستشو تو دستم گرفتم، سرمو با نگران رهیفرهاد خ یالتماس به چشم ها با

 من ...من..چند ساله از احسان..._گفتم:   دهیبر

 به وجودم رخنه کرده بود.. یو شرمسار بغض

 از گلوم

 

 ..سوختیشده بود و م نیعقده سنگ شدت

 اس، اما حاال ..طرفه  کیعالقه احسان  کردمیفکر م_گفت:  یگرفته ا یبا صدا فرهاد
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 فرستاد و از جا برخواست رونیپر صدا ب نفسشو

بازم  یهمه سال عشقشو تو دلت نگه داشت نیا_تکون دادن سرش گفت:  نیهاشو کنار پهلوش رها کرد و ح دست

 روش ..فراموشش کن. نمیا ،ینگه دار، تو که دفن کردن و کشتن و خوب بلد

گرون تموم شد اما با  یلیفرهاد چشم دوختم باورش برام سخت بود حرف هاش برام خ یشک به رقص لب ها با

غم بغل  یاوار شد انگار بند بند وجودم زانو دامیتوقع،انتظارم همه باهم بر سر قلب ش  د،یخروجش از اتاق تموم ام

 ..کردندیم یقلب شکست خورده ام، سوگوار یگرفته و برا

 

من بعد از  یتعجب و دلخور یقرار بود همه  یهاش گذشت، اما دل من هنوز ب یشب با تموم مشقت و سخت اون

 ..کردیباهام نگرفته بود ازرده ترم م یو تماس یامیپ نکهیاحسان بود ..ا یالیخیبابا ب یجواب منف

 ..نیسنگ بود سخت و سنگ کهیت هیگلوم مثل  بغض

 شده بودند. نیوز دشوار شده بود و انگار گوش هام داغ کرده و دنمینفس کش راه

 ..فشردیبختک گلوم و محاصره کرده و با تموم قدرتش حجره ام رو م چنگال

 کابوس منهدم تر.. نیا ریمن ز فینح کلیو ه شدیخوف ناک کابوس بلند تر م یخنده  یلرزش تنم، صدا باهر

 مقابل نگاهم رو گرفت.. یاشنا اما مبهم یتموم لحظات خفقان بار حال و روزم چهره  ونیم در

 و جذاب بود .. بندهیهم طرز نگاهش فر هنوز

 سمتم گرفت و اروم،اروم عقب رفت.. دستشو

...انقدر  مگرفتیازش فاصله م شتریب داشتمیکه جانبش بر م یسمتش گرفتم و طرفش پرواز کردم اما با هر گام دستمو

 که از نگاهم معدوم شد و گمش کردم...

 ؟یسارا کجارفت_زدم:  ادیو با تموم قدرتم فر دمیخودم چرخ دور

 انقدر بلند و کر کننده بود که  صدام
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 من بود.. یخوف ترس و نگران یوحشت از جام بلند شدم ..تموم بدنم غرق، عرق شده بود..لرزش تنم نشون دهنده  با

 گذاشتم.. میشونیپ یرو دادم دستمو هیتک واریکمک دست هام بلند شدم.. با دوران سرم و لرزش پاهام به د با

 رفتم.. سیاروم سمت سرو یکه به خودم اومدم با قدم ها یکم

 ..دیچیپدر تو گوشم پ یصدا ییرایورودم به پذ با

 ر؟یبابا، صبح بخ یچطور _

 ..ریسالم صبح شماهم بخ_و با لبخند گفتم:  دمیکش یقیعم نفس

 صبحانه بخور. ایب_گذاشتن لقمه تو دهنش گفت:  نیازم گرفت و ح نگاهشو

 .امیباشه االن م_قدم برداشتم و گفتم:  سیسرو سمت

 چشم دوختم .. نهییاب رو باز کردم و به ا ریش

 هنوز رو چشم هام مونده بود.. شبید  ،ی هیهام هنوز نمناک بود اثرات گر چشم

اما برام لذت  سوختیم یبهم دست داد،  گونه هام از شدت خنک یحس خوب دم،یپر اب کردم و به صورتم پاچ مشتمو

 داشت..

 هنوز تو  وجودم بود.. شبیو استرس د خاطره

 فشار دادم تا بلکه بتونم افکارم رو پراکنده کنم.. یچشم هام گذاشتم و کم یاشاره و شصت ام رو گوشه  انگشت

 د..من شحال  الیخیچه زود ب گفتمیو م زدمیم ادیلبم نشست تو دلم فر یگوشه  یدادم و لبخند تلخ یتکون سرمو

 شب بود اما مشقتش برام قدر هزاران سال زجر اور بود.. کی

 .رونیب امیاالن م_و گفتم:  دمیبه در دست از فکر کش یبرخورد تقه ا با

 اروم از در خارج شدم. یبه خودم انداختم و با قدم ها نهییاخر رو تو ا نگاه
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 دو زانو نشسته بود. یرو سیسرو یو باز کردم، فرهاد جلو در

 ..ییاون تو هیاز ک حایچخبرته فر_باز شدن در از جاش بلند شد و حق به جانب گفت:  یصدا با

 طعنه به شونه ام زد و رفت داخل.. با

 اشپزخونه شدم. یدادم و راه یحالتش خنده ام گرفته بود سرمو تکون از

 از مامان نبود .. یمشغول لقمه گرفتن بود اما خبر زیپشت م بابا

 نشستم. یصندل یشدم و رو اشپزخونه داخل

 بخور دخترم .._گذاشت و گفت:  زیم یمن ظرف مربا و کره و مقابلم رو دنیبا د بابا

 مامان خوابه؟_برداشتن نون از سبد گفتم:  نیح

 نکردم.. دارشیاره خودم ب_

 بذاره. نیرفتار بابا متعجب شدم چطور ممکن بود بابا خونه باشه و مامان سر به بال از

 د؟یکن دارشیب ومدیکه دلتون ن دینگ_گفتم:  دیشک و ترد با

 .. رسونمتیصبحانه تو بخور، اماده شو م_بدون حرف از جاش بلند شد و گفت:  بابا

 کردم که با مامان حرفش شده.. دایپ نیقیکه بابا کرد،  یبرخورد با

 اتاقم شدم. یو بعد از خوردن صبحانه راه دمیکش یقیعم نفس

 شدم. ییرایپذ یبرداشتم و راه زیرو از او فمیهامو تنم کردم، چادر و ک لباس

کنم  و روشن نیتا ماش_و گفت:  ستادیمن ا دنیکفش هاش بود با د دنیشده بود و در حال پوش زیخ میمقابل در ن بابا

 .نییپا ایب

 کفش هام از خونه خارج شدم. دنیدادم و پس از پوش یتکون سرمو

 



 ققنوسراز 

 
82 

 

 دو زانو نشسته بود. یرو سیسرو یرهاد جلوو باز کردم، ف در

 ..ییاون تو هیاز ک حایچخبرته فر_باز شدن در از جاش بلند شد و حق به جانب گفت:  یصدا با

 طعنه به شونه ام زد و رفت داخل.. با

 اشپزخونه شدم. یدادم و راه یحالتش خنده ام گرفته بود سرمو تکون از

 از مامان نبود .. یمشغول لقمه گرفتن بود اما خبر زیپشت م بابا

 نشستم. یصندل یاشپزخونه شدم و رو داخل

 بخور دخترم .._گذاشت و گفت:  زیم یمن ظرف مربا و کره و مقابلم رو دنیبا د بابا

 مامان خوابه؟_برداشتن نون از سبد گفتم:  نیح

 نکردم.. دارشیاره خودم ب_

 رفتار بابا م از

 

 بذاره. نیطور ممکن بود بابا خونه باشه و مامان سر به بالشدم چ تعجب

 د؟یکن دارشیب ومدیکه دلتون ن دینگ_گفتم:  دیشک و ترد با

 .. رسونمتیصبحانه تو بخور، اماده شو م_بدون حرف از جاش بلند شد و گفت:  بابا

 کردم که با مامان حرفش شده.. دایپ نیقیکه بابا کرد،  یبرخورد با

 اتاقم شدم. یو بعد از خوردن صبحانه راه دمیشک یقیعم نفس

 شدم. ییرایپذ یبرداشتم و راه زیرو از او فمیهامو تنم کردم، چادر و ک لباس

کنم  و روشن نیتا ماش_و گفت:  ستادیمن ا دنیکفش هاش بود با د دنیشده بود و در حال پوش زیخ میمقابل در ن بابا

 .نییپا ایب



 ققنوسراز 

 
83 

 

 کفش هام از خونه خارج شدم. دنیدادم و پس از پوش یتکون سرمو

 یصندل یحرکت کردم و رو نیاروم سمت ماش ی. با قدم هاکردیم میرو تنظ نهییپشت فرمون نشسته بود و ا بابا

 نشستم.

 چشمات چرا پف کرده؟_گفت:  نیروشن کردن ماش نیح

 ودم بود..اون هنوز تو وج یمملو از غم و اندوه که تلخ  یلبم نشست، لبخند یگوشه  یتلخ لبخند

 بخاطر ستین یزیچ_و لب زدم:  دمیها و غم ها رو بلع یشد تموم تلخ دهیکش نیپنجره ماش ی شهیسمت ش نگاهم

 .هیکم خواب

 نزد. یسکوت کرد و حرف بابا

 ممنون، دستتون درد نکنه._به بابا گفتم:  یشدن به مقابل در مدرسه با قدر دان کینزد با

 کردن نداره. هیارزش گر یزیچ چیه_نگه داشت و گفت:  ابونیو کنار خ نیماش

 بسالمت.._رو فرمون گذاشت  دستشو

سمت مدرسه قدم  یاروم خداحافظ یشدم با نغمه  ادهیپ نیاز ماش یو پس از مکث کوتاه دمیگز نموییپا لب

 برداشتم.

اراده سرمو سمت  یب  ن،ابویخ ی گهیاحسان سمت د نیماش دنیقدم سمت مدرسه گام برداشته بودم که با د چند

 بابا برگردونم.. نیماش

لب خدا خدا کردم که بابا  ریسمت مدرسه قدم زدم.ز دیبابا تکون دادم و بدون مکث و ترد نیماش یبرا دستمو

 ..وفتهین یو اتفاق نهیاحسان و نب

ده رنگ ش یشیکه مشغول صحبت با مستخدم بود و صورتش با انواع لوازم ارا یورودم به سالن نگاه خانم بلند قد با

 شد.. دهیبود سمت من کش

 سمت من پا تند کرد.  یلب زمزمه کردن جمالت ریمستخدم و ز یرقص لب ها با

 دست هام مچاله کردم ونگاهمو ازش گرفتم. یچادرمو البه ال ی گوشه
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  د؟یشما ینم موسوخا_راهمو گرفت و حق به جانب گفت:  مقابل

بله _لبم نشست با شک  گفتم:  یگوشه  دیپر از ترد یشوکه شدم، تبسم ینسبتا بلندش کم یصدا دنیشن از

 خودمم، امرتون؟

 دیو نذار دیغرور دانش اموز هاتون و له کن دیشما عادت دار_کرد و شونه هاشو باال انداخت و لب زد:  زیهاشو ر چشم

 رون؟یبرن ب

رو تو دستم  فمیکردم بر خالف رفتار زن خوش رو باشم بند ک یاز فرط تعجب گشاد شدن سع کردم چشم هام حس

 خانم محترم؟ شمیمتوجه منظورتون نم_گفتم:  یکج کردم و با لبخند تصنع یفشردم، سرمو کم

 ..یمیمن مامان پارسام، پارسا سل_گفت:  یبلند تر یهاشو بهم گره زد و با صدا دست

ته پسرتون بهم نگف یمیواقعا متاسف شدم خانم سل_اراده ابرو هام باال انداختم و گفتم:  یب روزیاتفاق د یاور ادی با

 .رونیبره ب دیبود که با

ا به شم یاصال ک د؟یزنیشما که سر بچه ها مدام داد م ایپسر من نگفته _گفت:  یجلو تر اومد و با لحن تند یکم

 د؟یکن تیمارو ترب یبچه ها نیخوایاخالق و رفتارتون م نیمدرک داده؟ با ا

خانم محترم،  _گفتم:  ینسبتا اروم یولوم صدام رو گرفتم و با صدا یحرفش متعجب شدم به زحمت جلو دنیشن از

چون من در هفته پنج روز باهاشون سرکار دارم اون هم فقط چند ساعت که  شهیبچه شما به من مربوط نم تیاوال ترب

 گهیبدم د ادیکنم و اداب و معاشرت و بهشون  تیربو چند تا بچه رو ت یخوام سدوما من اگه ب شه،ینصف روز هم نم

کرده بود و من تو اون  سیمن که شلوارشو خ شیاومد پ یسوما پسر شما وقت مونه،یدرس خوندن نم یبرا یوقت

 ساعت اصال سر بچه ها داد نزدم که بخواد بترسه..

و  هیکه مشکلشون چ دیپرسیاز شاگرد هاتون م ستیبد ن_که تا اون لحظه ساکت بود لب هاشو تر کرد و گفت:  زن

هاش  یمدرسه چون مورد تمسخر هم شاگرد ادیب ستیحاضر ن گهیمن د یموضوع بچه  نی.. بخاطر همستیترس ن

 قرار گرفته..

از من هم  رادیبقول شما ا دیکردم و شا هیها رو تنبمن تموم بچه  نه،یشما مت شیفرما_تکون دادم و لب زدم: سرمو

 فیاالن تشر یلیچرا بعد از گذشت چند ماه از سال تحص نیاما شما که مادرش دمیباشه که مشکل شاگردمو نپرس
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ع و به من اطال نیومدیم یلیشروع تحص یابتدا دیداشت با یاگه پسر شما مشکل د؟یکنیم تیو از من شکا نیاورد

 چون من واقعا وقت ندارم به مشکالت تک تک دانش اموز هام برسم. نیدادیم

 به فرض_فرستاد و گفت:  رونینفسشو پر صدا ب یمیسل مادر

 

 ..رونیهر وقت خواست بره ب دیمن اجازه بد یبه بعد به بچه  نیاز ا نهیشما هم  ا ی فهیمنم.. اما وظ فرض

و تموم  شدنینم میمستق یصراط چیدغدغه بود چون به ه نیسخت تر ییادم ها نیحرف زدن با همچ انگار

 مشاجره شدم و  الیخیاوار کنن..ب گرانیو بر سر د راتیبود که تقص نیتالششون ا

 برم. دیبا اجازتون من وقت کالسم شده با_رو شونه ام جابه جا کردم. فمیدادم و ک یتکون سرمو

 اروم سمت دفتر قدم برداشتم. ینشدم و با قدم ها یا گهیحرف د منتظر

 تر کرد.. نیافکارمو وز ینیاون زن سنگ یها حرف

 از احسان و فراموش کردنش برام پر از م یدور فکر

 

 مادرش هم بهش اضافه شد.. یو حرف ها یمیسل یبود که ماجرا شقت

 ..شدیم دهیافکارم نبود و ناخوداگاه فکرم سمتش کش دست

به  دیبود که مسببش من نبودم ..شا یار مادرش برام ناراحت کننده بود اما اتفاقو رفت یمیسل یغرور شکسته  فکر

و روش کار من نبود..من دنبال  نیجز قوان نی...اما ا کردمیراجع دانش اموز هام سوال م دیمن با یمیقول مادر سل

لمه و با عشق کلمه به ک رفتمیتمام سرکارم م اقیکه با اشت ینبودم من فقط معلم بودم، مدرس یو مددکار یکارگاه باز

 مدرسه رو یتوقع داشت اما افراد کوتاه فکر شدیمعلم  م هیبود که از  یزیتنها چ نیا دی...شاکردمیم یکتاب رو هج

 ..گرفتنیخاله اشتباه م یبا خونه 

 

 دفتر شدم.. یهامو جمع کردم و راه لیاز تموم شدن زنگ اخر کالس با عجله وسا بعد
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جلو رفتم و منتظر شدم  ستادمیاز حرکت ا د،یچند لحظه صبر کن یخانم موسو_: گفتیکه م یصانع یاقا یصدا با

تون  سیبا روش تدر یکار_ام تموم کنه بعد تموم شدن حرفاش روبه من کرد و گفت:  گهید یحرفشو با همکار ها

  دیندارم اما لطفا با بچه ها خوب رفتار کن

 افتاده؟ یفاقاراده گفتم: مگه ات یحرفش جا خوردم ب از

 ثبت نام کنه. گهید یپرونده پسرشو گرفت تا ببره مدرسه  یمیبله بخاطر رفتار شما امروز مادر پارسا سل_

 کردم خود دار باشم و بروز ندم. یشدم اما سع ناراحت

 چشمم چشمک زد. یجلو ریمد یخال یبزنم و از خودم دفاع کنم اما تا سرمو بلند کردم جا یکردم حرف قصد

نه خو یافتاده راه یبه زحمت تعادلمو حفظ کردم و با شونه ها کردیهام گزگز م قهیشق یو ناراحت تیشدت عصبان از

 شدم.

 اومده بود.. شیاتفاقات پ ریفکرم درگ ریمس تموم

 دیبود که افتاده بود و شا یمن ناراحت و دل ازرده بشه اما اتفاق یاز دست کار ها یدوست نداشتم کس چوقتیه

 م خودم بودم..مسببش ه

افکارم پاره شد با ترس رومو برگردوندم و نگاهم سمت  یرشته  شدیم دهیکه از پشت سر شن ینیبوق ماش یصدا با

 ..دیصدا رقص

 بود لب هامو جمع کردم و همون جا خشکم زد .. ستادهیاحسان پشت سرم ا نیماش

 شم .. نیبا سرش اشاره کرد که سوار ماش احسان

 

 شم .. نیه کرد که سوار ماشبا سرش اشار احسان

جلو  نیهم ینگاه چند نفر بودم برا نیذره ب ریهم درست نبود چون ز ستادنمیا ینداشتم سوار بشم اما از طرف دوست

 ضربه زدم.. نیپنجره ماش یشدم.. رو زیخ مین یرفتم و کم

 .نیبش ایب_زد و گفت:  نییرو پا شهیش
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 .نیشما بفرما رم،یممنون خودم م_انداختم و گفتم:  ریز نگاهمو

 لطفا .. حایفر_

 ..نینگاه کردم تموم التماسش رو تو چشم هاش جمع کرد و گفت: بش بهش

 گذرا انداختم.. یصاف کردم و به اطراف نگاه کمرمو

حبس شد..از شدت  نهینفسم تو س کردینگاهم م رهیبود و خ ابونیخ ی گهیکه سمت د ییبرق چشم ها دنیبا د اما

 درخشش نگاهش بدنم به رعشه افتاد..

 ..کردیم زیچشم هاشو ر شدیم رهیخ یخمار که وقت یبود ..همون طرز نگاه،همون ابهت، همون چشم ها خودش

 از نگاه پر غرورش و کم نکرده بود. یزینکرده بود چهره اش پخته تر شده بود اما چ یرییتغ چیه

م ازش گرفت رمویو عرق سرد پشت کمرم رو گرفته بود..اب دهنمو قورت دادم و نگاه خ زدیقلبم تند م د،یلرزیم پاهام

 باز کردن در نداشت.. یبرا یزده ام قدرت خی یدست ها

 جابه جا شدم.. نیو کنار زدم و تو ماش نیکمک احسان در ماش با

 حرکت کرد .. احسان

 تو تموم وجودم بود .. استرس

 ..رفتیرم رژه مس یپر جبرش تو یحرف ها تموم

 بترس.. از نگاهم.. ،ینگاه من زوم ریز شهیهم_

 پارک شده بود چشم دوختم.. نشیکه ماش ییکردم و به جا میکنار پنجره رو تنظ ی نهیا باترس

 همون جا بود هنوز

 دادم .. هیتک یصندل یچشم هامو بستم و سرمو به پشت کالفه

 رقم خورد... نینگاه شاه دنیبا د میروز زندگ نیتر نحس



 ققنوسراز 

 
88 

 

 که اتکا به پولش بود.. یپر از تکبر..اسم ی..اسم یبیچه اسم غر نیشاه

 زخم هاش رو احساسم خوب نشده بود .. هنوز

 ..شدیزهر کاراش هنوز تو وجودم حس م یتلخ

باز هم نفسم حبس  دنشیپشت سرمو نگاه کنم تا با د دمیترسیم دمیکش یدور شدن از اون محل نفس اسوده ا با

 .بشه.

 احسان بندفکر هام پاره شد و گوش به حرف هاش سپردم.. یصدا با

 نگفت؟ یزیبابات چ_

 نه.._

 ؟یباهاش حرف نزد_

 فعال نتونستم.._

 به آه بود.. هیشب شتریکه ب دیکش یقیعم نفس

 ؟یباهاش حرف بزن یخوایاصال م_

 ..دونمینم_مکث گفتم:  یانداختم و با کم نییپا سرمو

 حالت خوبه؟_

 گفتم:  کالفه

 نه .._

 .. دیچیتو صداش پ ینگران

  شده؟یچ_

 شدم رهیخ رونیب یبلند کردم و به منظره  سرمو
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 نداشتم.. یروز خوب_

 بخاطر  اومدن من روزت خراب شد؟_

 ..هیچه حرف نیگفتم: نه، نه اصال ا شیتشو با

 تو بود.. دنیتنها قسمت خوبه امروز د_لب زمزمه کردم  ریز

 ؟یهست یزینگران چ ؟یشد یجور هی یدیتا منو د شدهیپس چ_

 .. ستین یمهم زینه چ_

 کن.. ادهیپ نجایمنو هم شهیم اگه

 نبرم جلو درتون؟_

 بشم. ادهیپ جایبهتره هم شبیممنون با اتفاق د_

 شدم.. ادهیپ ن،یسرکوچه پارک کرد و بعد از تشکر از ماش نیماش احسان

 ..رمیگیباهات تماس م_بستن در گفت:  نیح

 لب باشه گفتم و در و بستم.. ریز

 

 مطمعن شدم که احسان رفته.. نیو زم کیگوش خراش برخورد الست یاز وارد شدنم به داخل کوچه، با صدا پس

 تو تنم بود دائم پشت سرمو نگا یبیخوف عج هی هنوز

 

 کردن منو کنه.. تیدنبالم باشه و هوس اذ نیشاه دمیترسیچرا اما م دونمینم کردم،یم ه

 عرق کردم مچاله کردم.. یدست ها یچادرم، البه ال زد،یاسترس کف دستام عرق کرده بود، قلبم تند م شدت ار
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...سرم از ومدیمختلف به سراغ ذهنم م یکردم، تموم دغدغه ها و افکار ها شتریانداختم و  سرعتمو ب نییپا سرمو

 ..کردیشدت درد گز گز م

 گرفتم و سرمو بلند کردم.. نیم نگاهمو از زمبه جلو درمون فاصله داشت دنیتا در با رس چند

 مردمک چشم هام از حرکت خشک شد.. دنشید اما

 ..ختنیسرم ر یسطل اب داغ رو هی انگار

 زد.. یو لبخند دیداده بود ..دستاشو به اغوش کش هیدرخت کنار در مون تک یتنه  به

 ثابت مونده بود.. نیشاه یچهره  یرو سمیشدم ..نگاه خ مونیقدم جلو رفتم.. اما پش هی

بود که  یداشت..سواالت کارمی..چ خواستیم یشده بود ...چ داشیبودم قدم بردارم ..بعد از پنج سال دوباره پ مردد

 ..گذشتیدائم از ذهنم م

 شباهت به اه نبود.. یکه ب ینفس دمیکش قیعم نفس

 قدم برداشتم.. دیترد با

 ..زدیهام از شدت ترس دو دو م گونه

 ..دمیکش رونیب فمیاز ک دمویمونده کل یچند قدم باق نیرفتم.. تو اازش گ نگاهمو

 کنارش گذشتم.. از

 بانو.. یخسته نباش_

 ..ستادمیا

..هنوز همون غرور تو صداش انعکاس شیتر از قبل..پخته تر از پنج سال پ بندهی..صداش..خودش بود ..فرصداش

 داشت..

 ..دیاواش چهار ستون بدنم لرز دنیبا شن 

 ..دیاز رو در قاپ دیسمت در بردم..خواستم تو قفل بچرخونمش که با عجله جلوم و گرفت..و کل دویکل
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 عقب رفتم.. یباهاش برخورد نکنم عجالن قدم نکهیترس ا با

 دیباال کش نشویب

 سالمت کو؟_

 بود .. ریز نگاهم

 به پا بود.. ییدلم غوغا تو

 کن .. گامین_

 نداشتم باهاش چشم تو چشم بشم.. جرات

 دیجلوتر کش خودشو

 دیدندون هاش غر نیب از

 دلم تنگ شده برا چشات.._دیکن د المصب..زمزمه وار نال گامین گمیم_

 دمیبا عجز باال کش نگاهمو

 صورتش چرخوندم.. یچشم هامو تو اجزا مردمک

خوش فرمش و لب دهن  ینیاش، ب دهیکش یابرو ها ش،یقهوه ا ینکرده بود ..چشم ها یتحول چیاش ه چهره

 نگاهم حک شده بود.. یمناسبش جلو

مقابل نگاهم بود..هم از صورت هم از  ایادم دن نیتر ختیمن نه.. انگار بد ر یو جذاب بود..اما برا بندهیاش فر چهره

 ..رتیص

 ؟یدزدیچرا نگاهتو ازم م ه؟یچ_

..قدرت هم کالم شدن باهاشو تونستمیبگمم،  نم یزیچ خواستمینزنم ..اگرهم م یبه دندون گرفتم تا حرف زبون

 نداشتم..

 هاشو باال انداخت ابرو
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 حرف بزن، بذار صداتو بشنوم.._

 ..دمیکه پنج ساله صداتو نشن یدونیم اخه

 ازش گرفتم و به اطراف کوچه چشم دوختم.. نگاهمو

 ها اشنا ها نبود.. هیاز همسا یره گذر خبر یاون وقت ظهر خلوت بود..بجز چند تا بچه مدرسه ا تو

 تو حنجره ام خفه شده بود  صدام

 برم تو .. خوامیبرو کنار م_زحمت گفتم:  به

 اومد.. جلوتر

 ؟یدلم؟ سرما خورد زیصدات چرا گرفته عز_

 مون انداختم.. ییرایپذ یبه پنجره  ینگاه میمکث باز کردم ن یبودم چشمامو بستم و با کم کالفه

 بود.. بسته

 نداره.. یمورد شک هی نیکه تو ا دونستمیاما م ترسمیفکر کنه ازش م خواستمینم 

 گفتم:  یضعفمو حس نکنه با حالت دستور نیاز ا شتریاما غرورمو حفظ کردم تا ب دیلرزیصدام م 

 ..!شهیبرات گرون تموم م نییپا ادیبرو بابام خونس..ب ایب_

 افتاد.. نینار چشم هاش چزد .. خنده اش انقد پر رنگ بود که ک ییدندون نما لبخند

 من.. یحایفر ستیببرمت دکتر؟ اخه فکر کنم حالت خوش ن یخوایم_

 ..دیگفت که تنم لرز ظیمن رو انقدر غل یحایفر

 

 افتاد.. ینم  یخوب یبرن اتفاقا ییجا کردنیقصد م ای ومدنیفرهاد کنار پنجره م ایکنم، اگه  بابا  سکیر تونستمینم
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رام  دادمیخوش بهش نشون م یتا رو دونستم،یکردم، هنوز حالت نگاهش همون بود..رگ خوابشو خوب م نگاهش

 ..شدیم

 

 

که نگاهش  یی..ازش متنفر بودم از چشم هاستیاالن وقتش ن کردیمخالف رفتارم بود اما عقلم حکم م افکارم

 خواستیحفظ ابرو..دلم م یمان از لحظه ا یدشمن بودم ..ول دنیشنیبودم، با گوش هام که صداشو م زاریب کردنیم

 بود.. مکار ه نیهم قیال نیسرش داد بزنم و تو صورتش تف بندازم ..اما شاه

  ختم،یو از سرم دور ر دمیافکارم جنگ با

 التماس و خواهشمو تو چشم هام جمع کردم.. تموم

 ..میزنیخب؟ فعال برو بعدا باهم حرف م ستیاالن وقتش ن نیشاه_لب زدم:  یاروم یصدا با

 شدم.. رهیخ زدیچشم هاش که لبخند م به

 باشه؟_تکون دادم و گفتم:  سرمو

 رو بهش دادم.. ایبود، انگار تموم دن یمن کاف یجمله  نیهم

 اره؟ ما؟یحرف بزن یگفت:قول داد یاومد و با لبخند خاص جلو

 تکون دادم.. دیدهنمو قورت دادم، سرمو چند بار با تاک اب

 .. دمیکه قول م شه،بگوینم ینجوریا _

 ..بردیداشت حوصلم رو سر م گهید

 هام داغ کرده بودن.. گوش

 قول.._با انزجار ازش گرفتم و گفتم:  نگاهمو

 برو.. حاال
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 قدم جلو اومد .. هی..دیخند

 قدم عقب رفتم هیترس  از

 ..رشیبگ اینترس ب_گفت:  یناراحت با

 ..رمیبردم تا ازش بگ کیو مقابلم گرفت..دستمو نزد دمیسمتم دراز کرده بود ..کل دستشو

 ..دیو عقب کش دیکل

 ..رمیدوست داشتم محکم دستاتو بگ_

 

 ..دمتیند کیکه پنج ساله از نزد یدونیم اخه

 بود.. زی..جمالتش نفرت انگشدیسخت تر م هیبه ثان هیثان تحملش،

 و گفتم دمیبه روش پاچ یمملو از تنفر لبخند

 

 و بده.. دیباشه، کل_: 

 و رو دستم گذاشت دیکل

 اتالف وقت درو باز کردم و داخل شدم.. بدون

 کردم در و ببندم.. قصد

 بسته شدن در شد .. مانع

 ترس سرمو باال گرفتم و به پنجره چشم دوختم .. با

 وونه؟ید یکنیم کاریچ_گفتم:  اروم

 ..یقول داد_کرد و گفت:  زیهاشو ر چشم
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 .. دونمیگفتم: اره م کالفه

 ..دمیبا تموم قدرتم در و بهم کوب سپس

 ..چشم هامو بستم..دستمو رو قلبم گذاشتم..ستادمیبه در ا پشت

 ..زدیو بدون وقفه م تند

 خونه شدم.. یراه میتامل به خودم اومدم و بعد از مرتب کردن اوضاع ظاهر یکم با

 

 از ناهار و حضور مامان و بابا نبود.. یتو خونه خبر گهید یبر خالف روز ها اونروز

 لباس هام به اشپزخونه رفتم.. ضیبه قار و قور افتاده بود بعد تعو یکردن شکمم که از شدت گرسنگ ریس یبرا

 غذا افتاد.. ینگاهم به ظرف ها خچالی یو باز کردم ..با نگاه کردن به محتوا خچالیدر

 ..شبیدست نخورده از د یها غدا

 اجاق گذاشتم.. یفرستادم و قابلمه رو، رو رونیبپرصدا  نفسمو

 قدم برداشتم.. ییرایو سمت پذ دمیاز گرم شدن غذا تو بشقاب غذامو کش بعد

 مشغول خوردن شدم.. ونیزینشستم ..بعد از روشن کردن تلو ونیزیتلو یجلو

 باز شد.. ییرایقاشق نخورده بودم که در پذ چند

 سمت در چرخوندم.. سرمو

 داخل شد.. زدیتوش موج م یکه خستگ یبا چهره ا فرهاد

 ازش گرفتم و سالم دادم.. نگاهمو

 داد و سمت اتاقش رفت.. یسالم

 ؟یچرا اونجا نشست_رفتنش به اشپزخونه گفت:  نی.. ح رونیبعد از اتاق اومد ب قهیدق چند
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 راحتم.._باال انداختم:  شونه

 اونجا.. امیباشه پس منم م_

 ه؟ینجوریچرا ا افتیق_گفت:  نشستیمبل م یو دستش بود و روکه بشقاب ت همونطور

 ببره.. نیبا شاه دارمیاز د یینکنه فرهاد از حالت چهره ام بو نکهیاز ا دمیترس دمیترس

 ه؟یچجور_گفتم:  یالیخیتکون دادمو با ب سرمو

 و تو دهنش برد.. قاشق

 .. یشد دهیانگار پالس_

 ام؟ وهیمگه م_هامو باال انداختم:  ابرو

 هاشو درشت کرد  چشم

 اره خب .._

خنده به لبام  خواستیخودش م الی..به خذاشتیکه سر به سرم م مونیبچگ یهم شروع کرده بود ..مثل وقت ها باز

 ..ارهیب

 ندادم.. جوابشو

 کرد  صدام

 اد؟؟ینم ییبو هی حایفر_

 د؟یشو چند بار باال کش ینیب یها پره

 ..دمیاطراف و بو کش یهاموجمع کردم و با کنجکاو لب

 ..ادینه بو نم_گفتم:  دیترد با

 گذاشت و از جاش بلند شد.. زیبشقابو رو م 
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 اد؟یم ییبو هی گفتی..و مدیکشیاطراف و بو م قیدق

 ..دمیترس از جام بلند شدم و باز بو کش با

 تکون دادم سرمو

 .. یکنینه بابا فرهاد ..البد اشتباه م_

 اومد.. جلوتر

 ...دیو اطرافمو بو کش ستادیا مقابلم

 انزجار نگاهم کرد.. با

 مچاله شده بود.. صورتش

 قفل کرد.. شینیعوق گرفت و دستشو رو ب حالت

 ... یگرفت یترش یبو گهید حایگفت: اح فر یحالت چندش با

 حالتش تو بهت بودم.. از

 تعجب به حرکاتش چشم دوختم.. با

 تازه متوجه حرفش شدم.. اما

 بد..؟؟ یو بو یدگیاز پالس منظورش

 من بودم.. منظورش

 

 

 بد..منظورش من بودم.. یو بو یدگیاز پالس منظورش

 حالت تعرض سمتش حمله کردم.. با
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 و فرار کرد داخل اتاقش.. دیخند

 بودم.. یعصب یحساب

 .. دمیدر کوب یوقفه رو یو ب تند

 ..ارمیبه زبون م یچ دونستمیشدت خشم نم از

 ..کردیترم م یشیفرهاد ات یخنده ها ی..از طرفدونستمیو نم یهمه ناراحت نیا لیدست خودم نبود..دل حرکاتم

که اروم شدم سمت اتاقم رفتم و در و محکم بهم  یکردم..کم یدر خال یاون روز و رو یاتفاق ها یها یدق و دل تموم

 ..دمیکوب

 اواخر.. نیو زود رنج شده بودم..مخصوصا تو ا یعصب

 ..دونستمیهم نم لشیدل

 ..کردمیم هیخفه گر یو با صدا دمیچرخیها اطراف اتاق م ونهوید مثل

 ..نداختمیچنگ م مویو رو تخت دمیکوبیم واریاز حرص سرمو به د یگاه

 شدن من.. یشدن اشک هام و ضعف و عصب یجار یبود برا یفرهاد تلنگر یجمله  کی

موضوع باعث شده بود لوس  نینزده بودند و هم یخانوادم هرگز به من حرف یاز اعضا کی چیبود که ه نیا یبرا دیشا

 ..امیو ننر بار ب

 که خوابم برد.. دمیکش ادیخفقان تو دلم فر یکردم و با صدا هیانقدر گر انروز

 شب بود..۷شدم ساعت  داریب یوقت

 قهر کردن با فرهاد نبود.. یبرا یبرم اما واقعا زمان مناسب رونینداشتم از اتاق ب دوست

 ..شبهیبه خاطر اتفاق د کردیفکر م ننیقیتو جمع باشم بابا  خواستمینم یلیبه هر دل اگه

 ..شهیداشتم که وصال م دیبودم اما هنوز ام دلخور
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 رفتم.. رونیاز اتاقم ب نیهم یبرا

 ..کردیمبل نشسته بود و اخبار نگاه م یرو بابا

 رفتم و سالم دادم.. جلو

 ..نیبش ایسالم بابا جان ..ب_گفت:  یگرفت و با مهربون ونیزیاز تلو نگاهشو

 زدم ..کنارش نشستم.. یلبخند

 بابا جون؟ یخوریم ییچا_

 ..اریب ستین یزحمت_

 جا بلند شدم از

 ..فمهی..وظ یچه زحمت_

 ختمیر ییچا دوتا

 گذاشتم زیو رو م ینیس

 ..نییبفرما_

 برداشت و تشکر کرد.. شویچا بابا

 سمت اتاق مامان رفتم.. 

 تقه به در زدم و در و باز کردم.. دو

 مشغول نماز خوندن بود.. مامان

 دادم و منتظر موندم نمازش تموم شه.. هیکنار در تک به

 قبول باشه.._

 نمازشو جمع کرد.. جا
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 قبول حق.._

 گرفتم  ییرایسمت پذ سرمو

 م؟یبخور ییچا نیاینم_

 جاش بلند شد و چادرشو در اورد.. از

 ..امیم_

 بابا رفتم.. شیزدمو و پ لبخند

 هم اومد.. مامان

 یب یسخت سکوت

 

 بود.. نمون

 ؟یاخه چرا احسانو رد کرد_رو به بابا گفت:  یبا دلخور مامان

 مقدمه.. ی..چه بشدینم باورم

 هم سوال منو داشت.. مامان

 ..میدونستیکدوممون جوابشو نم چیکه ه یسوال

 انداختم و از جام بلند شدم.. نییپا سرمو

 شدم.. مونیبابا پش یبرم ..اما با صدا استمخو

 بابا.. نیبش_

 شدم... رهیخ نیجام نشستم و به زم سر

 ..زدیهام از شدت خجالت دو دو م گونه



 ققنوسراز 

 
101 

 

 دستام مچاله کردم و گوش سپردم.. یالبه ال کمویتون نییپا

مثل احسان دامادشون  یارزوشونه پسر یادیز یباشه..خانواده ها ی..نکه پسر بدستیدختر من ن قیاحسان ال_

 بشه..

 

 کرد و ادامه داد یتامل

 من صالح دونستم احسان و رد کنم.._

 ؟یچ حایپس نظر فر_معترض گفت:  مامان

 _نگاهشو از مامان گرفت و رو به من گفت:  بابا

 ؟یبا احسان ازدواج کن یدوست دار تو

 اره.. گفتیاره ..عقلم م گفتیبود ..قلبم م یسخت سوال

 ..دیطلبیزبونمم با تموم وجود عشق احسانو مداشتم  نیقی

 الل شده بودم.. اما

 ..خوردیبود و تکون نم دهیهام بهم چسب لب

 نزدم.. یانداختم و حرف نییپا سرمو

 خجالت نکش به بابات بگو.. حا،یفر_

 به مامان دوختم.. نگاهمو

 نزدم.. یکردم و حرف سکوت

 مبدل شده بود.. میفرد زندگ نیتر بهیا اون لحظه بابا به غربا پدر راحت بودم ..مثل دو تا دوست..ام شهیهم

 خجالت نکش ..بگو.._اروم گفت:  بابا
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 ..دمیترسیشهر گم شده بود م یاهویکه تو ه یبه سر قلبم اومده بود..مثل دختر بچه ا یچ

 قلبم و جواب پدرم.. یگم شده بودم..گم شده بودم تو حسم تو عشقم تو ترسم تو دوراه من

 ..دمیکه به زحمت تو گلوم خشک شده بود نال ییبلند کردم و با صدا سرمو

 ..دونمینم_

 معترض از جاش بلند شد  مامان

 نه؟ ای یازدواج کن یخوایم یدونینم ؟یبا قلبتم مشخص نکرد فتویتو تکل یعنی ؟یدونیکه نم یچ یعنی ؟یدونینم_

 نشون داد یکی یکیدستشو  یانگشتا

 خانواده داره ..هم ... هم با کماالته ..هم احسان

 ..بذار خودش جواب بده..هیبسه خانم..کاف_گفت:  دیحرف مامان پر ونیم ظیبا غ بابا

 داره.. دیترد یعنی..دونهینم گهیاحسان باشه.. م دیحتما که نبا کنهیکه ازدواج م ؟معلومهیکنیشلوغش م چرا

 به من کرد.. رو

 بره.. نیاز ب دایکه ترد ی..تا وقتیفکر کن یچند روز وقت دار_

 وسالم

 زد و از جاش بلند شد و سمت اتاقش رفت.. حرفشو

 ..سادیجلو اومد و مقابلم وا مامان

 چونم گذاشت.. ریز دستشو

 بلند کردم.. سرمو

 نمناکم به مامان نگاه کردم.. یچشم ها با

 ..دونمیمادر..م یدوسش دار دونمیم_گفت:  یبا دلسوز مامان
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 ..یشرمنده دلت ش عمر هیبابات بگو ..نذار  به

 گفت و رفت.. نویا

 اهامیحس و عشقمو تو دلم دفن کرده بودم..من که تو رو ی..مامانم احساس منو خونده بود..من که همه شدینم باورم

 کردم.. هیکردم..تو دلم داد زدم، زجه زدم و براش گر یبا احسان زندگ

 زدینگاهم قلبم تند م ی..با حضورش جلوکردمیحسش م دمش،یدیکه م ییکردم برا تموم روزا هیگر

 

 ی فتهی..شداشتمیو راز دوس داشتن احسان و تو دلم نگه م ختمیری..اما تو خودم مکردمیدست و پامو گم م و

 به دست هام بسپاره.. ارمویاش شدم و سکوت کردم..سکوت کردم تا خدا دست  ونهیوجودش شدم و دم نزدم..د

 کنه.. یکیتا خدا خودش قلب عشقمو باهام چشم هامو به عالم و ادم بستم  

 من سند بزنه.. یبه مردمک چشم ها مویخلقت نشستم ..تا خدا نگاه زندگ یقدم زدم و به تماشا ادشی با

 زنمیچشممه..قدم م یخوشم جلو یخوشمو برسونه..روز ها یهمه سال سکوت کردم که خدا اون روز ها نیا

 ..شهیشم..اما اون دور م کشینزد

 ..رمشیبگ تونمی..نم تونمیاما نم رمیگی..دستمو سمتش م رهیگیم فاصله

 ..دهیاشک هام رو م یقطره  کیکای شیخدا جواب ستا دونمی..مکهیروز وصال نزد دونمیم

 ..دونمیپامه رو نم یکه جلو یحکمت وجود موانع اما

 

 اتاقم شدم.. یافتاده راه یکه تو جمعمون بوجود اومده بود با شونه ها یاز خوردن شام تو جو دل ازده ا بعد

هاش  هیبه تک یاما انقدر دلخور بودم که حت ذاشتیکلمه هم با فرهاد حرف نزدم..مدام سر به سرم م کی اونشب

 ..شدمیمعترض نم

 تخت نشستم و پاهامو تو خودم جمع کردم.. یرو
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 برداشتم.. مویو گوش دمیزانو هام کش یرو رو پتو

 ..پاسخ از احسان داشتم یتماس ب دو

 ..ختیر یقلبم هٌر میگوش یاسمش رو صفحه  دنید با

 صداشو بشنوم..اما عقلم مخالف بود.. خواستیشدم..دلم م خوشحال

 با جواب عقل و قلبم بودم که دوباره زنگ زد.. زیحال ست در

 ..زدیکلمه مقابل چشم هام چشمک م نیتر بایز 

 زدم.. لبخند

 اتالف وقت نبود.. زمان

 استماع نفس هاش.. یصداش..تشنه  دنیشن صیبودم..حر صیحر

 ..کردیم یکه با روانم باز یمبهم ی..همون صداشدیم دهیکه از پشت تلفن شن یدم و باز دم همون

 و وصل کردم.. تماس

 من رسوندن.. یبه گوش ها ارموی یدست به دست هم دادن و امواج صدا یارتباط یها گنالیبند س بند

 شدم ..اصم شدم..الل شدم.. کر

 و بشنوم.. ییصدا چیدوست نداشتم ه گهید

 ..کردیم یبند بند وجودم که اسممو هج یصدا فقط

بگم جانمو تموم  خواستیاحسانم کنم..دلم م یتک تک تار مو یبگم جانم ..بگم جانم و جونمو فدا خواستیم دلم

 حسمو افشا کنم ..اما

 ..ستادمیاحساسم ا مقابل

 لب زدم.. اروم
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 بله؟  _

 ؟یسالم، کجا بود_

 گرفته بود.. صداش

 قلبمو تو چنگ هاش فشرد.. یکس انگار

 سل_

 

 ..ام

 ..میخوردیشام م میداشت یام ..منته خونه

 نوش جونت .._

 کرد.. سکوت

 سکوتشو تحمل کنم تونستمینم

 ؟یحرف بزن یخواینم_

 رفت.. ادمیانگار تموم حرفامو   دمیصداتو که شن دی..خند خوامیچرا م_

 ش کرد..گوشه لبم جا خو یتبسم

 کلمه به کلمه حرفاش بشم.. ی..دوست داشتم فدازدیحرف م نیدلنش چه

 

 بابا از فکرم گذشت.. حرف

هنوز  .. بگم کهمیسهم هم ش دیبشه..شا دی..بگم که شادیبه احسان بگم ..بگم که بابام نظر منم پرس خواستیم دلم

 هست.. یدیام
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 زدم و گفتم:  ایبه در دلمو

 فکر کنم.. شنهادتیامشب بابام گفت راجع پ_

 گرفت.. یموج خاص صداش

 شد.. شاد

 کرد.. ذوق

 گفت:  یحالت سوال با

 واقعا؟_

 ..دمیکش یقیعم نفس

 اره واقعا.._

 د؟یپس چطور شد که نظرتو پرس_

 ..کاریچ خواستیجواب رد داد جواب منو م نکهیبود؟ بعد از ا یبگم..واقعاهدف بابا چ یچ دونستمیکردم..نم تامل

 بود؟ یاش چ دهیفا گهید چرا؟

 داشتم بگم..  یچ

 که منو تو برزخ وجودش گرفتار کرده بود.. یدونمی..نمدونمینم جز

 باز هم گرفت.. صداش

 ناراحت نشو .. _

  حا؟یفر دینظرتو نپرس شبیچرا د یول

 بره.. نیاز ب دتی..به من گفت فکر کن تردهیهدف بابا چ دونمیناراحت چرا..حق باتوعه..من واقعا نم_

  دیبا تعجب پرس احسان
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 ؟؟یدیچه ترد_

 کردم.. تامل

 راجع ازدواج باتو.._

 نزد..سکوت کرد.. ینگفت..حرف یزیچ

 ؟یالو ..هست_کردم قطع کرده با شک گفتم:  فکر

 اره.._

 مگه تو .. یول

 شباهت به اه نبود.. یکه ب دیکش قیعم نفس

  ؟یشک دار متیتو تصم_

 به احساسم نسبت به احسان دو دل نشدم.. چوقتیه

 زدم.. لب

 بگم؟؟ تونستمیم یچ_

 ..یکه فکرشو کن میمصمم  تر از اون ممیتصم تو

 ..نتونستم حرف دلمو بگم.. دمیخجالت کش اما

 

 شد.. طونیش صداش

 ؟یدوسم دار یعنی_

 مقدمه بود.. یب سوالش

 خنده ام گرفته بود.. طنتشیش از



 ققنوسراز 

 
108 

 

 داشتم داد بزنم و بگم من عاشقتم ..عاشق.. دوست

 ..کردیلب هام حرکت نم اما

 مقدمش.. یو ب ییهویسوال  نیلبخند بزنم به ا خواستمیم فقط

من، کمتر از  ی..وجودش ..اعترافش..براارمیمحبت  یلحظه ها بودم..تشنه  نی..چقدر منتظر اکردمیم ریها س ایرو تو

 معجزه نبود..

 

 ..؟حایفر_

 کردم ی.با محبت..با تموم وجودم هجعشق. با

 جانم؟_

 شوکه شد.. دمی..شا دیکرد ..خند ذوق

 به زبون اوردم.. یکه چ دمیعکسلعمل احسان تازه فهم با

..قربون اون لرز صدات از  ونتمیدختر..من عاشقتم.. د یاون جان گفتنت بشم..تو که جون به لبم کرد یمن فدا _

 بشم من.. اتیحجب و ح

  گفت؟یبار بهم از حسش م نیاول یبرا کرد؟داشتیقلب شو افشا م یتموم راز ها کرد؟یم اعتراف

 د؟یشنیمن خبط م یگوش ها ای

 قلب من.. یقلبش بودم و اون فرمانروا یملکه  المی..به خکردمیبودم..انگار تو اسمون قلب احسان پرواز م خوشحال

 منم بگم.. خواستیم دلم

 به دوشم نکشم.. ییبار عشق و تنها نیاعتراف کنم..سبک بشم و ا بگم،

 ..میریمونو جشن بگ یو شب هم راز میپاکمون لذت ببر یداشتم باهم، کنار هم ..از اعتراف ها دوست
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 ..دنیابراز منو ..با وجودشون جون بخش نیتر بایکنار هم نشستن و ز یگریپس از د یکیها  کلمه

 پونزده ساله بودم.. یدختر بچه  هی یتو خوندم؛ وقت یچشم ها یاهیمفهوم، عشقو از س _

 

 دی..شا شدیم دهینفس هاش به وضوع شن یدلمو زدم..و با سکوت احسان مواجه شدم..ساکت بود اما صدا حرف

 ..گذشتیکه از ذهنم م یادیز یها دیهم خوشحال..و شا دیشوکه شده بود ..شا

 عاشقانه ام سراغازش لذت بخش بود.. یتجربه  نیاول

 کردم.. صداش

 ..کیبا اسم کوچ رنایا

 احسان؟_

 ..ذوق کرد..دیخند

 کرد یبلند چند بار مدام پشت سر هم هج یصدا با

 جانم ..جانم..جانم.._

 و پاهام خشک شده بود.. دیلرزی..دستام م دیخندی..لبام مدیتپیمحکم م قلبم

 ..دمیکش قیعم نفس

 سبک شده بود.. یبودم کم دهیبه دوش کش ،ییراز عشق و عالقه ام، که سالها، تنها نیبار وز انگار،

 نشستم.. اهامونیابراز عالقه و رو  ینیبه شب نش ارمیاسوده،با  الیهامو بستم و با خ چشم

 

 

 کردم.. یادیز یو اعتراف ها دمیشن یادیز یحرف ها اونشب
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 بهم دست داده بود .. اقیپرواز و اشت حس

 بود.. نیبهتر لمینداشتم اما به لطف وجود احسان اتمام ل یشروع خوب اونروز

 

 مدرسه شدم.. یبعد از حاضر شدنم راه صبح

 ..دمیترسیعکسالعمل همکارام و کارکنان مدرسه م از

حال نگران بودم و احوالم دست خودم نبود ..دلشوره امونم و  نیاما با ا کننیو قضاوتم نم دنیبهم حق م دونستمیم

 بود.. دهیبر

 افتادم.. نیحرفم به شاه ادی

 از دستش فرار کنم.. دیبا یو باچه بهانه ا یچجور دونستمینم

 موجود فرار کرد؟ نیاز دست ا شدیم امامگه

 نگاهش بودم.. نیذره ب ریز شهیخودش هم بقول

 نبود.. دیبع یچکاریه ازش

 ..گرانیکردن د دیو تهد ریکردن و تحق تیخصلتش بد بودن بود ..اذ تنها

 ..گرفتیقدرتش با پولش جون م تموم

 کنان از پدر ثروتمندش.. هیارث

 سارا از ذهنم خطور کرد.. ادیو گدار افکارم،  ریاون گ تو

 رو.. بایساده و ز دختر

 ..رستانمیدوست دوران دب نیبهتر
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و  دیپوشیمارک م یلباس ها شهیکه هم یپولدار..دختر یخانواده  هیمغرور..دختر ناز پروده  یدختر ساده ول هی

 دختر عاشق اما احمق.. هی..شدیهمه م یانگشت نما

 تموم غرور،تکبر و ثروتش به زانو در اومده بود.. 

 اورده بود ..شکست خورده بود و مسبب تموم اتفاقات کم

 

 ..کردیبا وجود من تصور م شویزندگ شوم

 چرا؟ اما

 ...دیاز نفرت و شا دینداد..شا یکه هرگز بهش جواب صادقانه ا ی..سوالدونمینم

 ی همه

 ..شدیاز ذهنم دور نم یلحظه ا نشیپر از نفر یهمون دعا یهاش..حت هی.زجر ها و گر..کاراش.حرفاش

ه بهم زد ک یمحکم یلیرحم زمونه چنان س ی..صداشو بشنوم ..باهاش حرف بزنم..اما دست ب نمشیبب خواستیم دلم

 نتونستم یحت

 نیتکه گوشت در گوشه تر کی شد به لیغرورش تبد یدوستم با همه  نیکه بهتر نیواز سرم بگذرونم..ا الشیخ  

 من زجر اور بود.. یاتاق..برا ینقطه 

 

..درست مثل خاکستر شدن..پودر شدن..و از همه مهم تر سوختن یخودت باش زمشیکه ه یشیسوختن توات مثل

 سارا..

 

 هاش گذشت .. یهم با تموم سخت انروز

 ..زدیهنوز تو چشم م مکتشین یرو شیخال ینبود اما جا یشاگرد ممتاز یمیسل گرچه
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 گرفتم.. شیخونه رو در پ ،راهیساعت کار بعد

 نگاهم سبز شد.. یجلو نیشاه نیچند قدم از مدرسه دور نشده بودم که ماش هنوز

 هم ترس و اضطراب مثل خوره به جونم افتاده بود.. باز

 لعنت فرستادم.. نیلب به وجود خودم و شاه ریز

 زده بودم.. نیبه شاه روزیکه د یربط یبابت حرف ب کردمیخودمو شماتت م دائم

 خالص شدن از وجود نحسش.. ینداشتم،برا یا گهیواقعا راه د اما

 زد و منتظر نگاهم کرد.. ییدندون نما لبخند

 قدم برداشتم و راه خودمو رفتم.. ییاعتنا یب با

 همونجا خشکم زد.. دمیبلند و پر از خشمش که از پشت سرم شن یبا صدا اما

 ..کنمیم اهی..وگرنه روزگارتو س نیبش ایب_

 نبود..گرگ صفت و پست بود.. دیبع ازش

 ..ارهیها، بال سرم م یاهیکه باالتر از س کردمیم دایپ نیقی دیبا کنمیم اهیروزگارتو س گفتیم اگه

 ر شدم..و باز کردم و سوا نیعقب ماش یناچار،عقب گرد کردم بدون اتالف وقت در صندل به

 نشست.. تیعصبان با

 ؟یچرا عقب نشست_گفت:  ظیسرشو برگردوند و با غ 

روپا و س یچون ادم ب ای نم؟یمثل تو بش یزیکنار ادم نفرت انگ خوادیو دلم نم زارمیداشتم بگم..بگم چون ازت ب یچ

 ؟یهست یپس فطرت

 ..دیکه انگار اسمون شهر غر دیعربده کش یبلندش تنم به رعشه افتاد..طور یصدا با

  ؟ید باتوام مگه الل_
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 به لرزش افتاده بود... پاهام

 خفه در گلوم لب زدم یانداختم و با صدا ریز سرمو

 ..ادیم شی..سو تفاهم پشناسنیمنو م نجای..ا میبر نجایاز ا_

 شدم رهیصورت مملو از خشمش خ به

 برو ..لطفا_

 لحظه با مکث نگاهم کرد.. چند

 گ چهرش عوض شد..رن انگار

 ازم گرفت و پاشو رو پدال گاز گذاشت.. نگاشو

 ...ارهیسرم ب ییوقت هوس نکنه بال هی..خودمو به خدا سپردم که گفتمیلب ذکر م ری..زدیلرزیبدنم از ترس م تموم

 هام از شدت استرس مشت شده بود.. دست

 به لرزش افتاده بود.. پاهام

 سرد سرد بود... خیتموم بدنم مثل  و

 

 ..ستادیسر کوچمون ا کینزد

 بود؟ یک ارویاون _گفت:  تیبرگشت و با عصبان سمتم

 اضطراب، ترس، همه باهم به وجودم حمله کرد.. استرس،

 یا گهیسراغ احسان بره تنمو لرزوند از طرف د نکهیاز ا ترس

 ..شدیبرام گرون تموم م د،یدیم ییواهمه داشتم اگه اشنا ن،یشاه نیشدن تو ماش دهید از

 ..اوردمیلجشو در م شتریکار ب نی..بااشدیبشم اما نم ادهیپ نیداد بزنم و از ماش خواستیم دلم
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 زحمت خودمو کنترل کردم  با

 اشاره کردم رونیدهنمو قورت دادم و با سرم به ب اب

 ..ارنیحرف در م ننیها بب هیمحلمونه، همسا نجایا_

 ن؟یها دود شهیش ینیبینم ؟یریچرا طفره م_

 منو بده.. جواب

 ها نبود.. شهیبود..انقدر تو افکارم غرق شده بودم که حواسم به ش نی.. حق با شاهدمیباال کش نگاهمو

 بلند کرد صداشو

  ؟یفکر کن یخوایبا توام؟ هنوز م_

 ارو؟یکدوم _

 !یگرفتیقلوه م ،یدادیدل م روزیهمون که د_

 گفتم: یجد یلیتنفرمو تو صدام جمع کردم..خ تموم

 ؟یمن ی کارهیداره؟ مگه تو چ یچه ربطبه تو _ 

 کنار لبش نشست.. یپوزخند

 کرد یاروم هج اروم،

 همه کارتم.._

 ...اوردیداشت شورشو در م گهید

 ..دونستیمالک من م خودشو

 بود..دوست داشتم بزنم لهش کنم.. نیحرفش برام سنگ نیا
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االن از جاش کنده  نیفکر کردم هم یانقدر تند که لحظه ا زدیاز شدت خشم داغ کرده بود..قلبم تند م صورتم

 ..شهیم

 تموم تنفرم به چشماش زول زدم با

 ..یغلط کرد_

 گرفته بود شیکردم دهنم سوخت..زبونم ات حس

 ..زدیلب هام م ی..انگار قلبم روکردیهام گز گز م دندون

که حس کردم تموم دندون  دیدهنم کوب یرو من دست بلند کرده بود..چنان با پشت دست تو نی..شاهشدینم باورم

 هام خورد شد..

 بود.. دهیامونمو بر بغض

 ..رفتیم نییتند، باال پا تیاش از شدت عصبان نهیپر از خشم بود..س نیشاه نگاه

 پر کرده بود.. نویکل ماش ینفس هاش فضا یصدا

 در بردم تا باز کنم..  ،ی رهی..اما تا به خودم اومدم دستمو سمت دستگلحظه مبهوت کارش بودم  چند

 قفل بود.. اما

 

 

 

 قفل بود.. اما

 ..دمیرو کش ره،یو دستگ دمیکوب شهیش یدستم محکم رو با

 باز کن درو.._



 ققنوسراز 

 
116 

 

 رو پدال گاز گذاشت و با سرعت حرکت کرد.. پاشو

 ..رهیکجا م دونستمینم

 سرخ، سرخ شده بود.. تیاز شدت عصبان صورتش

 ..خواستمیو کمک م زدمیداد م  ه،یگر همراه

 بود که به من کمک کنه؟ یک اما

 د؟یشنیصدامو م ن،یبا اون سرعت ماش یکس مگه

 ..دیلرزیو تموم بدنم م زدیبود..قلبم تو دهنم م دهیامونمو بر هیگر

 وجودمو محاصره کرده بود یهمه  ترس

 

.. 

 بلندش ارومم کنه.. یها ادیداشت با فر یوسع گشتیقب برمع یرانندگ نیح قهیچند دق هر

 لب اشهدمو خوندم.. ریز

 نداره.. یبرگشت ابرو مندانه ا رمیکه م یراه نیا دونستمیم

 ..کردیم وونهیشده بود و داشت منم د وونهید نیشاه

 ؟یداریچرا دست از سرم بر نم ؟یعوض یخوایاز جونم م یچ_گفتم:  هیمملو از اشک و گر یالتماس و صورت با

 کلمه بود.. کیحرفش بهم  ی همه

 خفه شو .._

 .. میچقدر راه اومده بود دونمینم

 بلند شد.. میگوش یصدا نی.. تو همون حخواستمیواز خدا کمک م ختمیریاروم اشک م اروم
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 ..دمیکش رونیب فمیو از ک یعجله گوش با

 ..دیکش رونیو از چنگم ب یکه داشت گوش یدستشو عقب اورد و با تموم زور نیشاه

 نگاه کرد.. یگوش یصفحه  رو

جواب _گفت:  یپام انداخت و با حالت دستور یهمراهمو رو خوردیزنگ م لمیکه موبا ینیدر همون ح یاز تامل بعد

 بده بگو اداره ام..

 باال گرفت  دیبه حالت تهد انگشتشو

 بهت نرسه.. چکسیکه دست ه ییجا برمتیوگرنه م ،یبه حالت اگه لو بد یوا_

 ..کردمیم یبزرگ سکیر گفتمیبودم، اگه به مامان م دهیترس

 و جواب دادم .. یگوش کنمیخودم رامش م نکهیا الیخ با

 ..دیلرزیهنوز م صدام

 جلوه دادم.. یضیسرد و مر یهوا موینیاب ب دنیلرزش صدام و باال کش لیحالم شد و من دل یایجو یبا نگران مامان

 و ازم گرفت.. یگوش نیاز اتمام مکالمه شاه بعد

 اروم شده بود.. یبود و کم ساکت

 در ترمز کرد هی یبعد جلو یکم

 شد و سمت من اومد.. ادهیپ نیاز ماش خودش

 ترس عقب رفتم.. با

 شد و دست راستشو جلوم گرفت.. زیخ مین

 ..نییپا ایب_

 با التماس و خواهش تکون دادم.. سرمو
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 فرستاد ونریپر صدا ب نفسشو

 ارمت؟یبه زور ب ای ؟ییایخودت م_

 ام گرفته بود.. هیهامو بستم ..دوباره گر چشم

 لب زدم هیالتماس و گر با

 ؟یکه دوسش دار یترو به جون هرک کنمی..من ابرو دارم..خواهش م میبر گرد ایب نیتروخدا ..شاه_ 

 و به اطراف نگاه انداخت.. دیکش قیعم نفس

 ..دیکنارم نشست و درو بهم کوب تیعصبان با

 و کنار در مچاله شدم.. دمیعقب کش خودمو

 تو شکمم جمع کرده بودم و با چادرم روشونو پوشنده بودم.. پاهامو

 به پا بود.. یشی..اما تو درونم اتختمیریاشک م اروم

 داد..و چشم هاشو بست.. هیتک یصندل یبه پشت سرشو

 اش فشرد.. قهیشق یشصت و اشاره شو رو یها انگشت

 بود؟ یاون پسره ک_

 نگاش کردم.. یچشم ریز

  دمیباال کش موینیب

 ..المونیاز فام یکی_

 نگاهشو بهم دوخت ظیغ با

 داشت؟ کارتیچ_

 ؟یروان ی وونهیبگم اخه به تو چه د خواستیم دلم



 ققنوسراز 

 
119 

 

 ..ارهیسرم ب ییهر بال تونستیبود ..م وونهید هیمگه جرات داشتم؟ اون  اما

 رمیو زبون به دندون بگ امیبودم باهاش راه ب مجبور

 کارمند اموزش، پرورش بشه.. خوادیداشت.. م یسوال کار_

 ..دمیکلمات و کنار هم چ نیچطور و از کجا ا دونمینم

 بار واقعا جواب داده.. نیا کردمینبودم اما حس م یخوب یدروغگو

 چشم هاشو نازک کرد  ی گوشه

 واقعا؟_

 ر تکون دادم..چند با دیبا تاک سرمو

نو م یواشکیمدت که نبود  نیداشتم که تو تمام ا نیقیساده و زود باور بود..چون  یلیزرنگ بود اما خ نیشاه گرچه

 ..دییپایم

 ..شدیم دایها پ نیسرو کله اش زودتر از ا کردیحس م میو توزندگ یحضور مرد اگه

 دلم خداروشکر کردم که انگار باور کرده.. تو

 هاشو تر کرد  لب

 نگاهم کرد.. رهیلحظه خ چند

 ..گفتمیقفه ذکر م یزبونم تند و ب ریو پر هوس بود که ز زیانقدر ت نگاهش

 ..دیجلوتر کش یکم خودشو

 به در  چسبوندم.. شتریو خودمو ب دمیترس

 پشت سرت دره؟ ؟یفرار کن یخوایکجا م_گفت: یزیحالت تمسخر ام با

 با نفرت ازش گرفتم.. سمویخ نگاه
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 جلو اورد.. سرشو

 نفسش هاش هرم

 ..خوردیصورتم م یرو 

 ..شدیحرارت چندشم م نیا از

 هامو محکم و محکم تر بستم و خودمو به خدا سپردم.. چشم

 نترس چشم هاتو باز کن.._

 هامو تو دهنم جمع کردم و چشم هامو باز کردم.. لب

 ..دادمیانجام م اریاخت یب گفتیکه م یاز شدت ترس هرچ گهید

 .کردیمجبورم م دادم،یهم انجام نم اگر

 چادرمو تو دستاش گرفت.. ی گوشه

 لبش نشست.. یگوشه  یپوزخند

 تو لباس بره.. یگرگ هیتو _

حجب و  نیاحمقم..اخه منم دل به هم هیاحمقن..منم  هی..همه یخودت کرد ی فتهیحجاب و چادرت همه رو ش نیا با

 دادم.. تیساختگ ییایح

 چرخوند  صورتشو

 بهت دست بزنم.. یارزششو ندار یتو حت_

 حرف هاش برام قابل هضم نبود.. درک

 بودم.. رتیبهت و ح تو

 .. گفتیم فیپشت سر هم اراج یچ
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 ی..من هرگز نخواستم خودمو،اعتقاداتمو به کسگشتمیم لیخودم دنبال دل یهر کلمه و جمله اش تو وجودم برا با

 بشناسونم..

 نداشتم.. ایبا ر یخودم بودم و کار من

 ارزش داشت.. ایدن ا،یبرام دن دونستیلمس نم قیکه منو ال نیدومش خوشحال بودم هم یبابت جمله  اما

 بعدش زجر اور بود.. یجمله  اما

 

 ..گهیبار د کیبه کنار ..اما..اگه  نایا یهمه _

 هوس پرسوجو راجع شغلت کنه.. یهر احد و ناس ایدوستت، اشنات و  لت،ی.. فامگهیبار د کیفقط  

 ..رمیگیگل م لتویدر محل کارت... هم دهن همون فام هم

 ..دمیترس

 موضوع.. نیو داشتم به جز هم یو مشقت ی..طاقت و تحمل،هر سخت مردمیمن م وردیسر احسان م ییاگه بال 

 از وجودم بود.. یمین احسان

 مرگ من بود.. شینبود من و غم، ناراحت نبودنش

 شد و جلو نشست.. ادهیپ نیکه زد از ماش حرفاشو

 ریطول مس تموم

 

 نزد.. یحرف و

 جو دل ازده خالص شم.. نیکه زود برسم خونه و از ا کردمیدلم دعا، دعا م تو

 برام سخت بود.. نیاحوال شاه درک
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 ..نهیون شاهفرد مهربون، هم نیا  کردم،یکه باور نم شدیم قیانقدر عم شیمهربون یا لحظه

وقت رفتارش تناسب نداشت و  چیکه تحملش، دشوار بود..ه شدیهم انقدر سگ صفت و بد خلق و تخس م یگاه اما

 در حال رنگ عوض کردن بود.. شهیهم

 

 

 

 درمون ترمز کرد.. یجلو

 و باز کرد.. نیقفل درماش 

 کنار پنجره گذاشت.. ارنجشو

 ..نییبرو پا_

 اضطراب اطراف و نگاه کردم.. با

 معمول کوچه خلوت بود.. طبق

 شدم و در خونمون رو باز کرد.. ادهیپ نیعجله از ماش با

 ..دمیپشت سرمو نگاه کنم در و بهم کوب نکهیا بدون

 خشک شده بود.. دهنم

 زحمت قدم برداشتم و وارد خونه شدم.. به

 اومد.. ییرایدر، داخل پذ یصدا دنیبا شن مامان

 ؟یکرد ریسالم مادر، چرا د_
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 .. نهیقرمزمو نب یدوختم تا چشم ها یقال یبه گال نگاهمو

 اتاقم قدم برداشتم.. سمت

 ..دیطول کش کمیکارم _

 اتاقمو باز کردم داخل رفتم.. در

 غذا بخور.. ایب_

 و بستم.. در

 اشتها ندارم مامان.._

 نزد.. یحرف گهید مامان

 ال زارم برده بود..به ح یاز حالت چهره ام پ ننیقی

 نشستم .. یصندل یهامو که عوض کردم رو لباس

 کار داشتم.. یکل

 و نداشتم.. یکار چیه یبخوابم ..حوصله  خواستیم دلم

 مجبور بودم .. اما

 خوابم برد.. یچقدر کار کرده بودم که از شدت خستگ دونمینم

 شدم.. داریاتاق از خواب ب یاذان تو فضا یشدن صدا دهیچیپ با

 بود.. کیو تار رهیجا ت همه

 گذاشتم و از جام بلند شدم.. زیهامو کنار م دست

 ..رفتیم جیاز شدت درد، گ سرم

 و روشن کردم.. المپ
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 انعکاس نور المپ،چشم هامو بستم.. با

 حفظ کردم.. یچشمم گرفتم..تعادلمو به سخت یجلو دستامو

 خودم که اومدم.. به

 از اتاق خارج شدم.. 

 ل خونه رو گرفته بود..خوش غذا ک یبو

 اشپزخونه شدم.. یاز شستن دست و صورتم راه بعد

 رو پهن کردم و کنار خانواده شام و خوردم.. سفره

 فرهاد ازار دهنده بود.. یها نگاه

 ..کردیم ییاعتنا یب شتریب دیدیمنو که م ینیسنگ سر

 کردم به اتاقم برم ..از جام بلند شدم.. قصد

 صدام کرد.. بابا

 بابا؟ یفکراتو کرد_

 ..ستادمیا

 به مامان انداختم.. ینگاه

 ..کردینگاهم م منتظر

 انداختم  نییپا سرمو

 ..نیبه نظر من بهتره،به اقا احسان فرصت بد_

 قاشق و تو بشقاب انداخت بابا

 من .. یجواب نشد برا نیا_
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 نه؟ ای شییخوایکلمه بگو..م کی

 بود.. نییپا سرم

 ..کردیز گز مگ یهام از فرط داغ گونه

 ..دیچیتو سرم پ گهیبار د صداش

 بگو بابا .._

 به زحمت از گلوم خارج شد.. صدام

 ..نیاگه نظر ..منو ..بخوا_نکلت گفتم:  با

 .. نظرم مثبته..من

پدر نگران  یینها میاز دوش هام افتاد..اما از شدت خجالت، عواقب و تصم نیتموم شدن جمله ام انگار بار سنگ با

 بودم..

 حبس کردم و بدون اتالف وقت سمت اتاقم پا تند کردم.. نهیتو س مونفس

 کالمه ..نه.. کیحرف من، هنوز هم _بابا، با تحکم گفت:  دمیدر که رس یجلو

 ..دیباریوقفه م یهام ب اشک

 بود.. ریتو چنگال درد و غم اس دلم

 

 ..اما بدونِ  من..یانتخابش کن یتونی..مستین ی..بدون که،  پدرت راضشیخوایاما اگه تو م_

 ..سمینتونستم وا گهید

 بردم..وارد اتاق شدم.. رهیسمت دستگ دستمو

 برام مهم نبود..دست هامو رو گوشام گذاشتم و گهیمامان و بابا د یو بحث ها جر
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 کردم.. یم هیدر سر خوردم..زار، زار گر پشت

 ..ختمیریصدا اشک م یب یها ادیو با فر دمیکوبیپاهام م یاراده رو یمشت شدمو ب ی..دست هازدمیدلم زجه م تو

 !کردمینم دایپ یگشتم، اما ..جواب یم لیدنبال دل دادم؟یپس م ویچ تقاص

 

 

 

 چقدر گذشته بود که پشت در نشسته بودم.. دونمینم

 به در خورد.. یا تقه

 همون جا نشستم.. رهیو م شهیم الیخیباشه ب یهرکس نکهیا الیندادم..به خ یجواب

 در باز شد.. اما

 پنهون کنم.. شونمویگرفتم تا صورت پر یا گهیاسترس سرمو سمت د با

 ..ومدیمادرم م یبو

 مادرم داغ دلم تازه شد.. یاستنشاق بو با

 کنم.. هیگر یها ،یها خواستیم دلم

 قلب لجبازمو نداشتم.. یتاب یاشک هام و ب کنترل

 و بست .. در

 کنارم حس کردم.. وجودشو

 ..دیکمرم کش یمهربونش و رو یها دست

 ؟ی...مادر..خوبحایفر_
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 ..ستادمیاما با سماجت مقابل اشک هام ا سوختیم گلوم

 نگفتم.. یزیچ

 و سرمو تکون دادم.. دمیگز نموییپا لب

 نگاهم کن دخترم.._

 بشم.. رهینا معلوم خ یبه همون جهت و همون نقطه  خواستی..دلم م تونستمینم

 و سمت خودش چرخوند..چونم گذاشت  ریز دستشو

 ..نگاهش ..حرف قلبمو خونده بود..نگاهش

 ..یبه رنگ عاشق یهاش غم داشت..غم چشم

 مادر و فرزند.. عشق

 شه؟ی...م شهی..اما داغش که کمتر نمدونمیم یشی..سبک مشهیدرست نم یزیچ هیصبور باش..با گر_

 هامو به زحمت از هم جدا کردم.. لب

 ناله لب زدم با

 ..شهینه..نم_

 ؟یخوریپس چرا غصه م_

 بگم.. تونستمیم یچ

 ..کردینم یاریبگو ..اعتراف کن..اما زبونم  گفتیم دلم

 سرمو تو اغوش گرفت.. مامان

 بود.. حهیرا نیمن بهتر یبرا رهنشیپ یبو
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 ..کردیام خارج م یو هر، باز دم، تموم غم هامو از هست شدیاز عشق مادرم م زیهر دَم تموم وجودم لبر با

 تنش بودم که اروم شدم.. یغرق بو راتقد

 بلند کردم سرمو

 مامان؟_

 و مهربون قی..عم کردیم نگاهم

 جانم ..؟_

 چرا بابا ازم_

 

 بود که قبال گفت؟ یحرفش همون ینظرمو بگم،وقت خواست

 ازم گرفت.. نگاهشو

 ..تونهیبا احسان ازدواج کنه، م خوادیم حای..گفت اگه فردمیازش پرس_

 دیخند یهام از خوش چشم

 انتخاب بابا.. ایاحسان.. ای..گفت ستین یاما ..خودش راض_

 ..شدینم باورم

 بذاره.. یشرط نیهمچ بابا

 ..اما حاال.. کردینم یانقدر تو انتخابش پافشار چوقتیه

 اشک شد.. زیهام لبر چشم

 ..دیکش میدست هاشو رو گونه اشک مامان

 فقط صبور باش.._
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 رو هوا بود.. میتموم زندگ یصبور باشم ..وقت تونستمیم چطور

 ..زدمیهر سو تحت فشار بودم و دم نم از

 ..دمیشنینم یی..اما صداخواستمیدلم از خدا جواب م تو

 دی..به امشدیتموم غصه هام تموم م دی..شاکردیرو درست م زیزمان همه چ دیصبور بودم ..شا دیبه قول مامان با دیشا

 ..از جام بلند شدمو سمت تخت رفتم..دیپر از ام یکلمه  نیهم

 از اتاق خارج شد.. یبعد از مکث طوالن مامان

 جونم بود.. یبخش تن ب یتنش انرژ یاما هنوز بو رفت

 کردم.. پیسراغ لب تاپم رفتم و سواالت شاگرد هامو تا یخواب یسر ب از

 .هام زدم. لیمیبه ا یسر نترنتیاز تموم شدن کارام و گشت و گذار تو ا بعد

 فرستاده بود.. امیزده بود..بازهم پ لیمیکه قبال برام ا یناشناس فرد

 

 

 

 فرستاده بود.. امیزده بود..بازهم پ لیمیکه قبال برام ا یناشناس فرد

 

 باز کردم.. امویپ یکنجکاو با

ه کرد سیخ مویشونیسست شده بود..دست هام به لرزش افتاده بود...عرق سرد رو پ اریاخت ی..پاهام بشدینم باورم

 بود..

 ..فرستادیبرام م نیعکس هارو شاه اون
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 ..کردیاعتراف م تشیحاال به هو و

 تخت ولو شدم.. یاضطراب صفحه رو بستم و رو با

 

 ..رفتیسرم رژه م یمختلف تو یها افکار

م پا به تالطم..افکارم مشمئز کننده بود..تو ذهن، پر از شدمیم وونهیداشتم د گهیبودم که د شونمیغرق افکار پر انقدر

 بهم نرسه.. یتا دست احد ناس ذاشتمیفرار م

بابا و احسان، عشقمو انتخاب کنم..اما با  نیکه ب گرفتمیم میبا خودم تصم ی..گاهدمیکشیو م نیمرگ شاه ینقشه  ای

و تموم  زیکه همه چ دادی..عقلم فرمان مشدمیالل و ساکت م دادمیکه به افکارم م ییجواب ها

نه..به احترام پدرم..به خاطر  دم...انتخابم..عشقم و احسانم رو فراموش کنم..بخاطر حفظ خوکنم..حسم..احساسم

 دیاگه تهد دی..شادمیترسیخرخره ام بود..م یدرست رو نیشاه ی..فشار دست هانیاطیاز دست ش ارمیحفظ جون 

 و بس...اما حاال... کردمیم یجون خودمم که شده پدر رو راض متینبود..به ق نیشاه

 افکارمو پاره کرد.. یرشته  م،یگوش امکیپ یصدا

 برداشتم.. مویبردم و گوش یپاتخت یرو دستمو

 

 ؟؟یداریب_

 

ه بس با نگاه کردن به اسم چ نیاراده لبخند رو لبام نشست..نگران بودم..از ا یبود که ب نیاحسان، انقدر دلنش غامیپ

 هرگز.. تونم؟یلبخند بزنم؟ اصال م تونمیم یکس

 

 ..دارمیاره ب_
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 ..دیتو دستام لرز میبعد گوش قهیدق چند

 جا بلند شدمو کنار تخت نشستم.. از

 

 الو سالم.._

 

 ..دیچیتو گوشم پ صداش

 

 سالم، مزاحم که نشدم.._

 

 تکون دادم  سرمو

 

 ؟یداشت ی..کارینه، نه اصال..مراحم_

 ..دیکش قیعم نفس

 

 حالت خوبه؟_

که اعتراف کردم به حال زار و  دمیدیم کی..احسان رو به وجودم انقدر نزدستادیچرا اما زبونم مقابل عقلم ا دونمینم

 ..شونمیپر
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 ..ستمینه..خوب ن_

 تو صداش موج زد.. ینگران

 

 زم؟یعز شدهیچرا؟ چ_

شبانه روز فاصله  کیکالمم..   یعاشقانه ام و سرد یاعتراف ها نی..بتونستمیسرد باشم..اما چطور م خواستیم دلم

به  ..ونیشاه یتحت فشار ها ونهیبراق احسانم..د یچشم ها ی ونهیشده بودم ..د ونهیبود..من د یوانگیته د نیبود..و ا

 ..زدمیمهر سکوت بر لبام م یجرم عاشق

 

 ..ستین یمهم زیچ_

 

 ؟یدونیمنو محرم.. نم ای ستیمهم ن_

 

 جام بلند شدم.. از

 

 حرفو نزن احسان نیا_

 نه.. ای ارمیذهنم رو به زبون ب یبودم حرف ها مردد

 راستش.._

 قورت دادم..تامل کردم.. حرفمو
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 خودم نگه دارم.. دوست داشتم ناراحتش نکنم..  یداشتم احسانو برا دوست

درست شده..دوست داشتم، نفس هاش، صداش، چشماش همه و همه وجودش رو مالک  زیداشتم بگم همه چ دوست

 ..شدیخودم کنم..اما مگه م

 ..فشردیحنجرمو م گهید یطرف و شرط بابا هم از طرف هیاز  نیشاه یها فشار

 

 شده؟یجان.. چ حایفر ؟یراستش.. چ_

 

 ..دمیبه زحمت کلمات و کنار هم چ دمیگز نموییپا لب

 بابام ..._

 ..دهینم تیرضا اصال

 

 ..چشم هامو بستم و با ناله لب زدم..دمیترسیعکسعملش م از

 

 

 

 ..چشم هامو بستم و با ناله لب زدم..دمیترسیعکسعملش م از

 متاسفم.._

 بود که منو ترسوند.. قیکرد..سکوتش انقدر عم سکوت
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 الو احسان .._

 

 خفه بود.. صداش

 کردم و به گوشام چسبوندم تا راحت تر بشنوم.. ادیز مویگوش یصدا ولوم

 

 ؟یپس جواب تو چ_

 ..دمیگذاشتم و با مکث نال میشونیرو پ دستمو

 

 ..شهینم ی..راضشهینم یراض_

 

  ؟یخوای؟نمیخوایخودت که منو م_

 

بودو داد  زیلبر ادشی..بگم سهم من باش..حق من باش..خواستم تموم عشقشو که وجودم از خوامیبگم م خواستم

نگه داشتن اعتماد خانوادم و بستن دهن  ینجات جون عشقم..برا یحفظ عالقه ام..برا یبزنم..اما سکوت کردم..برا

 مردم..

 بودنشو لمس نکردم.. یکه هرگز واقع یاز گذشته ا دمیترسی..م دمیترسیم

 کرد.. صدام

 

 نظرت عوض شده؟ حا؟یفر_
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 کیخودمو فدا م دی..باکردمیتمومش م دیبا

 

 دستور روزگار.. میو تسل گرانید یبودم..قربان یقربان شهیمن نشه...من هم یتا سرنوشت احسان فدا ردم

 شدم ..نابود شدم و باختم.. رانیکه من و دینفهم یتم..گذشتم و شکستم..اما کسخودم ..عشقم..انتخابم گذش از

شدم در بند حسرت و داشتن  ریمغلوب شدنمو از حنجره ام ازاد کردم..صدام ازاد شد اما من اس یزحمت نغمه  به

 عشقم..

 

 من ..از اول هم ..اشتباه بود.. ی..عالقه میتونیما نم_

 از چشم چپ.. ناری..ادیچشمم چک یاز گوشه  یهامو بستم..اشک سمج چشم

 رو با قطرات اشکم باختم.. دمی..و من ..تموم ام دیام نیاخر یعنی نی..ادیاشک از چشم چپ چک یبودم.. وقت دهیشن

 

 شروع رابطه ام با مخالفت پدرم شروع بشه.. خوامی..من نممیو تموم کن زیهمه چ_

 متاسفم.. واقعا

 ...خداحافظ

 و قطع کردم.. یگوش

 فرو رفته بود که.. یدر چنان سکوت اتاق

 ..دیغرش اسمون لرز با

 پنجره مچاله شدم و زجه زدم.. کنار
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 یکائنات ..برا یاشنا..کنار خلقت خدا ..کنار معشوقه  بیغر اریو من همراه  ختیاسمون همراه من اشک ر اونشب

من و قلب  یفاجعه بود...برا نیمن بدتر یبرا نیاکردم و  یگذشتم و ضعفم..سوگوار یو سکوتم..برا بیدل غر

 شکست خورده ام..

 

 

 

 شدم.. داریاز خواب ب جهیروز بعد با سر درد و سر گ صبح

گم کرده بودم..و خودم تو  موینبود..من زندگ الیخ هی نیگم کردم..و ا یزیچ هی کردمیم الیداشتم ..خ یبیعج حس

 دست سرنوشت.. ریشده بودم..اس ریاس یو تاب زندگ چیپ

 احسان مواجه شدم.. یو تماس ها امکیپ ادینگاه کردم..با حجوم ز میبه گوش یوقت

 بودم.. نیو غمگ کالفه

 کنم؟ بجز گذشت..بجز سکوت.. تونستمیم کاری.. اما چسوختیبه حال جفتمون م دلم

 

 مدرسه شدم.. یپرت کردم و راه فمیو تو ک یگوش

 نشد.. میمن ترم  ،یاز زخم قلب شکسته  یها گذشت..اما ذره ا یگهم با تموم دغدغه ها و خست اونروز

 دنبالم بود.. نیشاه ریتمام طول مس تو

 نشه.. دایاحسان پ یکه سر و کله  کردمیلب خدا، خدا م ریز

 و خداروشکر کردم.. دمیکش قینفس عم دمیدر رس یجلو یوقت

 سوت و کور بود.. خونه

 ..دمیاتاق ها سرک کش داخل
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 در حال نماز خوندن بود.. مامان

 رو لبام نشست.. یلبخند

 به اشپزخونه زدم.. یلب قربون صدقش رفتم..بعد از عوض کردن لباس هام سر ریز

 اجاق بود.. یغذا رو ی قابلمه

 بردارم.. یمامان باعث شد دست از فضول یداخلش بودم که صدا یمحتوا ریدرگ

 گشنته؟ یلیخ_

 به گاز کردمو شونه باال انداختم.. پشتمو

 ..وفتمیدارم پس م گهید_

 ..دیکش رونیها رفت و دوتا بشقاب ب نتیکاب سراغ

 کجان؟ هیبق_نشستن گفتم:  نیرفتم و ح زیم سمت

 غذا شد.. دنینشست و مشغول کش کنارم

 رفتن سر کار شون.._

 

 هامو باال انداختم.. ابرو

 رفتن؟ یک_

 صبح.._

 یجا

 اشتهامم کور شده بود.. گهی..دکردیم تمیاذ شونیخال

 تلفن خونه، بلند شد.. یغذامو خوردم و قصد کردم برم اتاقم که صدا یلیم یب با
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 خواست بلند شه.. مامان

 رو شونه اش گذاشتم  دستمو

 ..دارمیغذاتو بخور ..من برم نیبش_

 گوشم بردم  کیو نزد تلفن

 الو؟_

 بود .. سکوت

 ..دمیپرس یبا حالت سوالو نگاه کردم و  یگوش صفحه

  ن؟یالو؟ بفرما_

دست به دست هم دادن تا با رسوندن صداش  یارتباط یها گنالیعذابش باهام بود..و حاال س رفتمی..هرکجا مصداش

 زجرم بدن..

 شماره ام و بردار..بهم زنگ بزن..کارت دارم.._

 نبود.. یکار سخت نیشاه یخونه مون برا یکردن شماره  دایهام به شمارش افتاده بود..پ نفس

 ..کردیترم م یشیموضوع ات نیهم و

 ؟یدار کارمیچ_گفتم:  یاروم یصدا با

 نداره..فقط بگو چشم.. یداشته باشم..به تو ربط تونمیم یهرکار_

 هامو با انزجار بستم.. چشم

 هام از شدت خشم، تند بود.. نفس

 ..نجایزنگ نزن ا گهیکردن شماره من برات مثل اب خوردنه ..د دایپ_

 ..دمیو بهم کوب یگوش
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  دیاز اشپزخونه سرک کش مامان

 بود مادر؟ یک_

 ..!!نیبود..شاه نیبگم..بگم شاه تونستمیکردم..کاش م تامل

 من.. ی ایفرد، تو دن نیتر زیانگ نفرت

 رفتم به اتاقم گفتم:  نیانداختم و ح نییپا سرمو

 فروش.. یبرا کردنیم غیبود..محصول هاشونو تبل یغاتیتلفن تبل_

 که قانع شده بود، مشغول کار خودش شد.. مامان

 خودم متنفر بودم..دروغ ..پشت دروغ.. از

 گرفته بود.. ارمویهاش اخت ییو زور گو نیشاه

 دروغ بگم .. کردیم مجبورم

 کنم.. یرویکنم و از خواسته هاش پ یکار پنهون

 ش،یحرفاش، کاراش، و بد صفت ن،یموضوع برام زجر اور بود و تنفرمو از خودم، ضعفم،ترسم، گذشته ام، از شاه نیا

 ..کردیچند برابر  م

 

 

 

 ..دیترکیسرم داشت م تیشدت سر درد و عصبان از

 بود.. دهیامونمو بر الینشستم..فکر و خ نیزم یرو

 بودم که تلفنم زنگ زد.. االتیخ نیهم تو
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 ..سوختی..دست بردار نبود..دلم به حال جفتمون مشدیمن باورم

 ..بخاطر خودمون..عشقمون..شدمی..بد مدی..باگذشتمی..مدی..بابودمیسرد م دیکرد..با شدیم کاریچ اما

 

 فرستادم و رد تماس و زدم.. رونینفسمو ب کالفه

 

 بلند شد.. میگوش امکیپ یصدا

 انصاف؟ یب ییمنم بشنو یحرف ها یخوای..نم حایفر_

 اشک شد.. زیهام لبر چشم

 دادم.. هیتک واریاروم به د سرمو

 

 ..همه و همه دست به دست هم داده بودن..میهام..حسرت هام..خموش عقده

 ..ارمیرد  یبرا

 ..کردمیتنفر از وجود خودمو، به وضوح حس م حس

 درون افکارم، تو دست هام جو یحرف ها تموم

 

 گرفت.. ن

 

 م..نوشت مویدروغ یها حرف
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 درون ذهن،احسان و بکشم..تا اونو از خودم برنجونم و متنفر کنم... یمعصوم و دوست داشتن یحایفر تا

 

 ..دمیصفحه کش یشصتم رو رو انگشت

 .. دیلرزیم یاما دست هام از شدت ناراحت نوشتمیم عیسر

 و قلبم.. دیباریوقفه م یهام ب اشک

 ..شدیاروم، اروم منهدم م قلبم

 

 که بود گفتم.. ی..هر حرفیمزاحمم نشو..وگرنه با، بابام طرف گهید_

 ازاد کنم نیشدم..اما نوشتم..نوشتم تا خودم و احسانم رو از بند اسارت شاه رانیشدم ..و نابود

 ..خدافظ...یفهمیچرا نم خوامتینم_

 

بودم که احسان بهم زنگ بزنه و بگه دوستم  یکه منتظر روز یمن بودم..من نیخودمم سخت بود..اما ا یبرا باورش

 ..روندمیداره ..اما حاال..خودم اونو از وجودم م

 مو تو بالش خفه کردم... هیگر یو صدا دمیکوب نیو رو زم یشدت حرص و بغض گوش از

م ناراحت نناراحتش کنم..اگه با نرفت تونستمیمامان تنهاست اما نم دونستمینرفتم..م رونیشام هم ب یبرا یحت اونروز

 ..خوردیمن غصه م یناراحت دنیبهتر بود تا با د یلیخ شدیم

ها شده بودم..انقدر اشک  تیوحشت داشتم..مثل م نهییخودم تو ا دنی...از دکردیداد م یتو چهره ام ب یو ناراحت غم

 شده بود.. زیبودم که چشم هام پف کرده و ر ختهیر

 ... شیپنج سال پ یعنی طمیشرا نیکه تو بدتر یخدا گله داشتم..من از
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به ذهنم خطور کرد..اما فقط  یبار ها فکر خودکش ی..حتکردمیمرگ م یبار هم کفر نگفتم..انروز مدام ارزو کی یحت

 شدم و دست از پا، خطا نکردم.. مونیبه خاطر مادرم..پش

 اشپزخونه شدم.. یچراغ اتاقمو روشن کردم و راه یو گرسنگ یخواب یشدت ب از

 خوردم و برگشتم اتاقم..لقمه غذا  چند

اروم سمت  یپنجره اتاقم با ترس و قدم ها ی شهیبه ش یزیبرخورد چ یچراغ رو خاموش کنم که با صدا خواستم

 پنجره گام برداشتم...

 اتاقمو اروم کنار زدم.. پرده

 کرد.. دنیقلبم شروع به تپ دنشید با

 کرد؟یم کاریچ نجایموقع شب ا نیا احسان

 دستام مچاله کردم و پرده رو ول کردم.. یالبه ال رهنمویپ ی گوشه

 لحظه مبهوت کارش بودم.. چند

 اتاقم بود.. یپنجره  یروبه رو واریبه د هیتک

 داد.. صیچهره شو تشخ شدیمون هم م کیکوچ اطیح یدرخت ها یالبه ال از

 ه..بود یشانس یلیخ شهیبرخورد سنگ به ش دیشا ایداشت.. یخوب یریبود که نشونه گ مشخص

 که وسط اتاق پرتش کرده بودم.. بلند شد.. میگوش یافکارم بودم که صدا نیرهمیدرگ

 رفتم.. میعجله و دستپاچه سمت گوش با

 ..زدیاحسان رو صفحه تلفن چشمک م اسم

 ..دمیکش قیگذاشتم و نفس عم میشونیپ یرو دستمو

 ... ونهیاخه د یخوری..احسانم ..سرما م میتموم زندگ _تلفن و جواب بدم و بگم: خواستیم دلم
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 کالم من.. یزده بود..تو سرما خیمن مدتها تو طوفان و سرما  یزندگ  اما

 

 قلب و عقلم گرفتار بودم.. یدو راه ونیم تونستم؟یچطور م اما

 شده بود.. دهیکنار هم در افکارم چ دادیو م نیدهن شاه یکه بو یزینفرت انگ کلمات

 ..گهیبار د کیاگه _

 هوس پرسوجو راجع شغلت کنه.. یهر احد و ناس ایدوستت، اشنات و  لت،ی.. فامگهیبار د کیفقط  

 ..رمیگیگل م لتویدر محل کارت... هم دهن همون فام هم

 من و احسان.. نیافتاد ب یم یفاصله و سرد دیبا

 کوالک قطب جنوب.. یبه سرد یا فاصله

 پاهام گذاشتم... نیو خاموش کردم و سرمو به بال یگوش

 

 

 

 از شدت سرما مچاله  شدم.. ن،یزم یتخت  رو کنار

 رغبت نکردم پتو روم بکشم.. یحت

 

 ..کردیبدنم درد م یروز بعد تموم عضله ها صبح

 

 شونم گذاشتم و گردنمو تکون دادم.. یجام بلند شدم..دستمو رو از
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 و  دمیکش یاه بلند اریاخت یگردنم گرفته بود..از شدت درد ب رگ

 رفتم.. رونیسست از اتاق ب یقدم ها با

 مدرسه شدم.. یاز حاضر شدنم راه بعد

 به خوردن صبحانه هم نداشتم.. یلیم یحت

 

 ..ندهیاحوال احسان و ا ریبود..درگ ریمدام درگ فکرم

 که هرگز ازش خبر دار نبودم.. یا ندهیکه مبهم بود..ا یا ندهیا

 

 راهمو سد کرد.. یجلو یبودم که شخص االتیخ نیهم تو

...از ترس نه ..از  دیلرزیخواستن شد..تموم وجودم م زی..تموم تنم لبردمیکه بلند کردم و چشم هاشو که د سر

 طعم عشقش عطش زده بودم.. دنیعشق..از چش

 کم نکرده بود.. تشویاز جذاب یزیبود..اما چ شونیغم داشت..چهره اش پر نگاهش

 دارمیدر مقابل د ونیکلکس نیو مطبوع تر نیتر بایاحسان ز ی.. چهره ردمکیگونه هامو به وضوع حس م یداغ حس

 ناراحت..مسبب تموم غصه هاش من بودم..نگاهمو ازش گرفتم.. ی..حتنیغمگ یبود...حت

 کج کردم قصد کردم برم.. رمویمس

 اومد.. جلوم

 رفتنم شد.. مانع

 کنارش باز کرد.. دستاشو

 سوار ماش... ایب_



 ققنوسراز 

 
145 

 

 گفتم: ظیو با غ دمیحرفش پر ونیم

 ..نی..وگرنه با پدرم طرفدیمزاحم من نش گهیبهتون گفتم ..د_

 چشم هاش نگاه کردم تو

 برو کنار.. ییپسر دا_

 مچاله شد.. یاز ناراحت صورتش

 اومد.. کینزد

 حرفارو.. نی..نگو احاینکن فر_

و تموم راز هامو افشا کنه..تا  خفه شده تو گلوم سر باز کنه یدوختم..هر لحضه ممکن بود عقده  نیبه زم نگاهمو

 ..هی..همش الکهی..همش بازلمهیاحسان بفهمه همش ف

 خفقان لب زدم.. یو با صدا اروم

 برو اونور.._

 ..رمینم ی..تا سوار نشحایفر رمینم_

 ..گرفتیام م هیداشت گر گهید

 خواهشمو تو صدام جمع کردم.. تموم

 ..خوامتی.. نمیفهمیبذار برم..چرا نم_

 طاقت نداشتم..طاقت شکستن گهید

 

 نداشتم.. نیاز ا شیب دلشو

 عجله از کنار نگاه مبهوتش گذشتم و جسم سست شده اش و رها کردم.. با
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 یای..بقازدمیو دم نم شدمیعشقم ...پودر م شیخودم..تو ات شی..تو اتسوختمیتنم داغ کرده بود..داشتم م تموم

 ...شدمیم ستیو ن رفتیجسمم به اسمون م

 

 تموم شد .. میروز هم ساعت کار اون

 ...دمیجونمو تا به خونه کش مهیسستم جسم ن یقدم ها با

 

 ..کردیشدنش راحت م یبابت راض المویموضوع خ نیاز احسان نبود..هم یخبر

 که به احساسم شک نکنه..فقط ازم بگذره...اما منو هوس باز تصور نکنه.. کردمیقلب ارزو م میاز صم اما

 هام کم نشد.. یاز دلتنگ یتموم شد..گذشت ..اما ذره ا اونروز

 ..دمیتخت دراز کش یرو

 تلفنم در اومد.. یبودم که صدا ایرو غرق

 رشته افکار هامو پاره کرده .. زینفرت انگ یصدا نیبودم..که ا یو عصب ناراحت

 و از کنار تخت برداشتم.. یگوش زونیاو یمچاله شده و لب و لوچه  یچهره  با

 بشه.. هیتنب یبراش ناز کنم تا کم خواستیخوشحال بودم..دلم م یکردم..اما از طرف تعجب

 رد تماس زدم.. طنتیش با

 شدم.. شیلبم نشست..منتظر تماس بعد یگوشه  یتبسم

برادرشو  تونهینم یخواهر چی..فرهاد برادرم بود..هومدیکنم..اما دلم نم عیبار ها و بار ها فرهاد و ضا خواستیم دلم

 ر بذاره..منتظ
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 بخاطر دل مهربونش.. رفتمیبا لبخند از جام بلند شدمو و نشستم..تو دلم قربون صدقش م شیتماس بعد با

 جواب دادم.. مویصاف کردم و گوش صدامو

 بله..؟_

 یدانشگاه برا یهمه دخترا گه؟ید یبد گرتویجواب برادر ج یخواستیحاال نم ؟یزدیم جکتیبه.. به ..خااانوم ..چرا ر_

 ..اونوقت تو.. شکوننیمن سرو کله م یصدا دنیشن

 اه بود.. هیشب شتریکه ب دیکش یقیعم نفس

 طرز حرف زدنش خنده ام گرفته بود.. از

 رو لبام ننشسته بود.. اقیهم از شوق و اشت کیتبسم کوچ کی یها بود که حت مدت

 تنگ بود.. یلیبرادرم خ یبرا دلم

 ..بخوابم خوامیم ؟یدار کارمیچ یبگ یتونیم_

و  یکنیم یطونی..تو که شیذاریم نیبعد خودت سر به بال یخوابونی..تو کل شهر و میابج هیچه حرف نیعهِ..عهِ..ا_

 خوابن؟؟یعاشقا که زود نم ؟یبخواب یخوای..حاال م یشیعاشق م یمکیقا

 ..یریخونه م وونهیکه د یریبهم فرهاد؟ تو واقعا دانشگاه نم یبافیم فیاراج یدار یچ_

 ..دیچیخنده اش تو گوشم پ یصدا

 شدم.. وونهیاره خواهرم د_

 خواهر مجنون دارم..خول..خول.. هی اخه

 گفتم:  ی..با کالفگدمیکش قیعم نفس

 ؟یندار یفرهاد کار_

 کرد.. مکث
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 جونم.. یدوست دارم ابج یلیفقط خ_

 مردم و.. یدید هوی..ایدلخور نباش ازم

 ..دمیحرفش پر ونیعصبانت م با

 خوبه؟ ستمی..خدا نکنه..باش ازت ناراحت نهیچه حرف نیا_

 ..دیخند

 ..زمیاره عز_

 نکره تو نشنوم ..مزاحمم نشو.. یقطع کن صدا  گهید حاال

 جمله اش چشمام گرد شد.. دنیشن از

 بلند کردم.. صدامو

 ..یستیتو ادم بشو ن_

 خنده اش گوش اسمون و کر کرد.. یصدا

 عصاب.. یاره من فرشته ام ب_

 ..دیو خند دمیخند

 و با رقص لبام از خنده، چشم هامو رو هم گذاشتم.. دمینخواب هیبا بغض و گر گهید یبر خالف شب ها اونشب

 

 

 از حاضر شدنم از در خونه خارج شدم.. بعد

 

 احسان.. دیکه بلند کردم چشمم افتاد به سمند سف سرمو
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 ..دمیکش قیهامو جمع کردم و نفس عم لب

 ..کردیم وونمیرفتار هاش داشت د نیا

 کنم که دست از سرم برداره.. کاریچ دونستمینم

 انداختم و چادرمو تو دستام مچاله کردم.. نییپا سرمو

 گذشتم.. نشیکنار ماش از

 نگاهم و گرفتم.. یاما به زور جلو نمیچهره اش و بب خواستیم دلم

 سفالت مطمعن شدم که رفت..و ا کیگوش خراش برخورد الست ی..استارت زد و با صدانشیفاصله گرفتنم از ماش با

 لب خداروشکر کردم که احسان هوس سوال نکرد.. ریز

 ..دمیبه اطراف کوچه سرک کش  یکنجکاور با

 بودم.. نیحضور شاه نگران

 نبود.. نیاز شاه یخوشبخاته کوچه خلوت بود و خبر اما

 ..زدیپشه هم تو کوچه پر نم یوجود من حت بجز

 کردم.. شتریو سرعت قدم هامو ب دمیکش یاز سر اسودگ ینفس

 پر از ترس خسته شده بودم.. یو زندگ یموشک باز میقا نیاز ا گهید

 پاک شده بود.. میاز زندگ نیوجود شاه زینفرت انگ ی هیدلم خوشحال شدم که سا ته

 

**** 

 به بازار ببرم.. دیخر یاز اومدنم به خونه و خوردن ناهار قرار شد بعد ظهر مامان رو برا بعد

 استراحت، لباس هامو تنم کردم.. یاز کم بعد
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 یادیز یاز خونه فاصله  دیگشت و گذار و نداشتم اما بخاطر مامان  قبول کردم..چون مرکز خر یچند حوصله  هر

 بره.. رونیب نیهمه راه و با ماش نیمامان ا ومدیداشت دلم ن

 رمش..بود بب اطیبابا که تو ح نیگرفتم با ماش میتصم

 

 ..ایب ارمیدر م نویمامان تا من ماش_گفتم:  یبلند یخارج شدنم از خونه با صدا نیسرم کردم و ح چادرمو

 رفتمیم نییکه از پله ها پا یهنگام

 مادر.. امیاالن م_: گفتیکه م دمیمبهم مامان و شن یصدا

 ..رونیاوردم ب اطیو از ح نیباز کردم و ماش درو

 کردم.. میتنظ نویماش نهییا

 ضبط انداختم.. یفلشمو رو و

 شد و راه افتادم.. نیکالم.. مامان هم سوار ماش یب کیشدن موز یپل با

 ..دونستیو بابا رو مقصر م گفتیمحمود م ییو دا ییزندا یمامان از دلخور ریطول مس تو

 و جمع کرد.. نیشده رو زم ختهیاب ر شدیمگه م اما

 چرا؟ گهیمامان شما د_تکون دادم و با تاسف گفتم:  سرمو

 سرشو سمتم گرفت  مامان

 ف یچ یعنی_

 

 کرده بود؟ لیحرفاشو بهت تحم یبابات  زور گفت.. ک حا؟یر

 نگاهشو ازم گرفت و دستاشو بهم گره کرد یدلخور با
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 داداش منه ..اقا جواب رد دادن.. یحاال چون احسان بچه _

 اصرار مامان بخاطر حس من بود.. لیکه دل دونستمیتموم بشه..خوب م خواستیم دلم

 ..زدیم نهیسنگ منو به س دونستمیم

 گفتم: یبه مامان کردم و به اروم ینگاه مین

 بشنوم.. یزیچ شنهادشیراجع احسان و پ خوامینم گهیمامان..د نیبب_

جواب  دنیکه با شن یمگه تو نبود ؟یخوایاحسانو م یإوااا؟ مگه به بابات نگفت_گفت:  یعصب یو کم ریمتح یصدا با

مدرسه  یو پف چشمات راه یو صبا با قرمز شدیپر م هیرد بابات به احسان اشکت دم مشکت بود؟ نگاهت از گر

 لب غر زد.. ریازم گرفت و ز ؟نگاهشویشدیم

 ..بغض..سکوت.. هیاالنم همونه..گر_

 دادم .. رونیاز دهان ب نفسمو

به  و حسم شدمیم دهیاوصاف من مقصر د نیبود..با ا شتریارزشش ب موندیراز تو دلم م نیا دیاشتباه کردم..شا دیشا

 یجورنیا خواستمی..اما من نمدادمیبروز م دی..نباگفتمیبه مامان م دی..نباکردنیاحساس چند شبه فرض م هیاحسان و 

 و رو کرد.. ریز موی..زندگدشی..تهدنیبشم..اما شاه لیبشه..ارزوم بود با احسان تکم

 رص عوض کردم..رو با ح دنده

 کننده بود.. وونهیسرم د یمختلف تو یافکارها حجوم

 ..اگه اونو..رفتیسراغش م نی..اگه شاهومدیسر احسان م ییبال اگه

 ..نه.. نه

 بسه مادر من.._گفتم:  یجد یتکون دادم و با صدا سرمو

 ..ازش متنفرم..خوامیاحسانو نم گهی..من دگهی..خسته شدم دبسه

 کردم.. یعصب یخنده  تک
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 ..ستیبرام مهم ن گهی..دستمینه اصال ازش متنفرم ن_

 هم تمومش کن.. شما

 نگفت.. یزیبلندم چ یصدا دنیبا شن مامان

 خود من بودم.. نیرفتارم شرمنده بودم..اما ا از

 ..کردیاروم بود..حاال سر مادرش صداشو بلند م شهیکه هم ییحایفر

 ترمز کردم .. دیاخم کنار مرکز خر با

 ..میمامان خانم..بر نیبفرما_گفتم:  یاروم یداص با

 شدم.. ادهیپ نیماش از

 هنوز مامان نشسته بود.. اما

 شدم و سرمو از پنجره داخل بردم.. زیخ مین

 پس؟ ییاینم_

 نگاه پر از اخمشو بهم دوخت.. مامان

 ...میبرگرد ایالزم ندارم..ب یزینه چ_

 گذاشتم.. نیسقف ماش یصاف کردم و دستمو رو کمرمو

 ..اوردمیاز دلش در م دی..باکردمیم شیراض دیبا

 تر اوردم.. نییپا یکم سرمو

 ..گهید ایگفتم..ب زیچ هیبودم  یعصب میبر ایمامان جون ب_

عجب من ت ؟یشد یچرا عصب گمینم ای ستم؟یناراحت ن یخوایاحسانو نم نکهیمن برا ا_ازم گرفت:  یبا دلخور نگاهشو

 رفتارت دختر؟ نیاز ا کنمیم
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 چشام زول زد.. تو

 شده بهت؟ یرفتارات عوض شده..چ_

 هشیکه نم ابونی..تو خمیبر ایمادر من؟ حاال ب یگیم یچ_گفتم:  یچشم هامو چرخوندم و با لبخند تصنع مردمک

 خوبه؟ میکنیحرف زد ..بمونه تو خونه صحبت م

 ..میوش هم وارد ساختمون شدشد و دوشا د ادهیپ نیشده بود از ماش یکه به ظاهر راض مامان

 

پر شده بود..از داخل  دیخر یادیخودش لباس بخره..دست هامون از ز یهاشو کرد و قصد کرد برا دیخر مامان

ا موند ت یببرم..مامان داخل مغازه لباس فروش نیهامونو توش گذاشتم تا به ماش لیفروشگاه سبد برداشتم و وسا

 کنه.. دایلباس مورد نظرشو پ

گذاشتم ..چند قدم بر  یگذاشتم..سمت ساختمون راه افتادم..سبد و تو ورود نیارو که تو صندوق ماشه لیوسا

 نداشته بودم که

 ..ستادمیچهره اش از حرکت ا دنید با

 ..زدیحرف م یمرد هیگذاشته بود و با  بشیهاشو تو ج دست

 کننده بود.. ونهیتو سرم د یادیز یافکارها کرد؟حجومیم کاریچ نجایا نیکردم..شاه تعجب

 لب چند تا فحش نثارش وجود نحسش کردم.. ریز

 ..ومدیدنبالم م هیمثل سا رفتمیم هرجا

 بود.. ادیبود ز ستادهیکه ا ییمن تا جا ی فاصله

 ستون نگاهش کردم.. یشدم  از گوشه  میبود رفتم و قا کمیکه نزد یستون پشت

 ..نجاستیخودش ا یانجام کارا یو برا دهیمنو ند دیرسیظاهر م به

 تصور خدارو شکر کردم.. نیا بابت
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 رفتم.. نییساختمون پا یورود یدادم و از پله ها دیفکر به خودم ام نیا الیخ با

 هیسر ساختمون بود و  نییپا یبه طبقه  یورود یپله  هیدو راه داشت  نییپا یبود که به طبقه  یپاساژ طور طرح

 پله به ته ساختمون ..

 ..نییرفتنم به پا نیکردم و ح یط یکیتا ها رو دو  پله

 ..نهیکه مبادا منو بب دمیکشیبه طبقه باال سرک م 

 ..دمیته ساختمون رس یکردم به پله ها شتریب سرعتمو

 که مامان منتظرم بود قدم برداشتم.. یو سمت مغازه ا دمیتموم شدن پله ها نفس اسوده کش با

 پس؟ یکرد ریچرا د_: دیپرس یقدم جلو اومد و با نگران هی شونمیپر یچهره  دنیبا د مامان

 باال انداختم شونه

 ..دیطول کش امیپارک کردم..تا برم ب ییو بد جا نینکردم که ماش رینه د_

 که پسند کرده بود وجلوم اورد.. یرهنیازم گرفت و پ نگاهشو

 خوبه مادر؟ نیا نیبب_

 ..هیاره واقعا عال_گفتم:  نینگاه کردن به مدلش با تحس نیلباسو تو دستم گرفتم و ح ی گوشه

 بپوشش ها؟ یخوایم

 بود سرشو تکون داد و سمت رختکن رفت.. ومدهیکه انگار بدش ن مامان

 چشممو گرفت.. یسارافون اب هی نیهمون ح تو

 به دلم نشست.. یلیخ مدلش

 .. رونیموندم مامان از اتاق پرو اومد ب منتظر

 رفتم  جلو
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 چطور بود مامان؟ خوشت اومد؟_

 ..دارمیاره خوب بود بر م_

 .میحساب کن میمبارک باشه ..بر_زدم و گفتم:  لبخند

 حساب کردن بعد

 

 مامان.. لباس

 لباس مناسب من هست؟ نیا نیفقط بب_گفتم:  

 سمت لباس گرفتم.. انگشتمو

 چند لحظه به لباس چشم دوخت  مامان

 ..میبخر یاره خوبه دوس دار_

 ...ارهیب زمویزدم و رو به فروشنده گفتم سا خندلب

پوستم  رنگش به_صورتم گرفتم و سمت مامان گفتم:  کیگذاشت و من بالفاصله تو دستم گرفتم و نزد زیرو م لباسو

 اد؟یم

 ..چشم هام گشاد شد..دمیکه از پشت سرم شن ییصدا با

 ..بردارش..ادیبهت م یلیاره خ_

 مامان چشم دوختم.. به

 ..کردینگاهش م رتیح شک و با

 .. ندهیدهنمو قورت دادم..نگران بودم..نگران ا اب

 ..هیمرد ک نیدارم که بگم..بگم ا یاالن به مامان چ نکهیا نگران
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 رومو سمتش برگردوندم.. اروم

 شهیبود..اما با هم یخوند..نگاهش خنث شدینم یزی..تو نگاهش چکردیبهم گره کرده بود و منتظر نگاهم م دستاشو

 فرق داشت..

 تو؟ _گفتم:  یگرفته و حالت سوال یصدا با

 جلو اومد و رو به مامان سالم کرد.. یکم

 جوابشو داد.. یاروم یبا صدا مامان

 بودم .. یخوشبختم ..بنده استاد خانم موسو تونیاز اشنا_لبخند رو به مامان گفت:  با

 کنارش رها کرد.. دستاشو

 ..انیتو دانشگاه فرهنگ_

 شد.. رهیخم کرد و بهم خ یکم سرشو

 االن.. نیخودشون استاد شونیالبته ا_

 ..ومدیخوشم ن چیطرز حرف زدن و دروغ هاش ه از

 ..نی..لطف دارتونییخوشبختم از اشنا یلیخ_محترمانه گفت:  یلیو خ دیجلو کش یچادرشو کم مامان

 

 سرگردون دور مغازه چرخوندم.. نگاهمو

 مامان.. میبر_به مامان گفتم:  رو

 و دستاشو کنارش گرفت  دیحرفم پر ونیم نیشاه

 ن؟یدیکجا؟ لباسو نپسن_

 اروم گفتم:  یلینفرت بهش نگاه کردم و خ با
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 شدم.. مونیپش گهینه د_

 مادر خوشت اومد بردار.._با تعجب گفت:  مامان

 گفتم:  یساعت مچ دستم نگاه کردم..و جد به

 شده.. رمونید گهینه د_

 مامان.. میبر

 نزد و یمامان هم حرف لحن تندم با

 ..میگفت و از مغازه خارج شد یلب با اجازه ا ریز

 پشت سرمو نگاه کنم.. دمیترسیم ی..حتشدمیم وونهیداشتم د گهید

 و دهنم خشک شده بود.. کردنیهام درد م قهی..شقزدیهام از خشم دو، دو م چشم

 نشستم.. نیو باز کردم و ح نیدر ماش موتیر با

 چشمم بهش افتاد.. باز

 بهم چشم دوخته بود.. یغم خاص هی..با کردینگاهش فرق م رنگ

 نداشت.. یتیمن اهم یبرا شینه غم نه شاد اما

 خشک شده از فرط استرس و با زبون تر کردم.. یبا انزجار ازش گرفتم و لب ها نگاهمو

 شدم و با تموم  توانم پامو رو پدال گاز گذاشتم.. نیماش سوار

 ؟یرفتار کرد ینجوریچرا با استادت ا_زده گفت:  رتیمامان ح دیشدنمون از مرکز خر دور با

 ..دینگاهم صف کش یجلو نیشاه یهامو بستم..تموم کارا چشم

 ..ستیاون استادم ن_

 بود؟ یوا پس ک_گفت:  دیبا  ترد مامان
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 فرستادم.. رونیب نفسمو

 ..هست؟ستیبود االن که ن_

 کرده ها دوران دانشگاه..اره.. تتیاذ یلیمعلومه خ_گفت:  یبا حالت خاص که خنده اش گرفته بود مامان

 

 ؟

 ..یلیاره خ_گفتم:  یتکون دادم وبا اه بلند سرمو

 نزدم.. یا گهیسکوت کردم و حرف د ریطول مس تو

 .. کردمینگاه م نیماش نهییاز ا دائم

 باز هم دنبالم باشه.. نیبودم که مبادا شاه نگران

 ..دیکشیخوشبختانه نبود..وجود نحسش و دنبالم نم اما

اال، ح میکردم که حضورش تو زندگ دایپ نیقی گهیتو مغازه.. د شمونیو اومدنش پ دیبا سبز شدنش تو مرکز خر اما

 احوالمه.. ریگ بانیحاالها گر

 

 

 کردیچه مون پارک مو احسان طبق عادت هر روزه اش قبل از رفتنم به مدرسه  سر کو گذشتیپشت سر هم م روزها

 و تماشاگر من بود..

 

 ..شدمیاش م فتهیش شتریکار هاش من ب نیا با

شبونه  یها هیاز اشک و اه و گر یبه روال قبل برگشته بود و خبر مینبود..زندگ یخبر نیهم بود از شاه یمدت

 حسرت و بغض کهنه حناق شده بود تو گلوم.. ی.. کمیدلتنگ ینبود..فقط کم
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 مردم به پا بود.. نیب یاقی..شور و اشتمیشدیم کینزد دیع امیبهمن ماه بود و کم کم به ا اواخر

 نداشتم. دیسال جد یبرا یذوق چیه گهید یمن بر خالف سال ها اما

ن بعد کردم اما مِ یوصال زندگ الی..تا به اونروز با ختونستمیکنم..بخندم..اما مگه م یتنها نباشم..زندگ خواستیم دلم

  ؟یچ

 افتادم.. رستانمیدوران دب ادی

 ته کالس.. یواشکی یها طنتیش ادی..میپر شور جوون یها روز

 معلما.. یها یاز سوت زمونیر یها خنده

 و.. یسال اول یبچه ها یکردنا سوژه

 ..یو درد دل راجع عشق و دلدادگ فیتعر

 خاطراتمو باز کردم.. دفتر

 برگه اول تریت

 نام عشق.. به

 

 ..میواشکی اریبه  میتقد

 وفا؟ یچطوره ب حالت

 برات تنگ شده اخه.. دلم

 انصاف.. یمرحم زخم هام شو ب ایب کنمیم هیگر نیبب ؟ینیبیاشکامو م ؟یخونینوشته هامو م ؟یادمیب اصال

 صفحه.. یسمت قطره اشک خشک شده رو دیلغز نگاهم

 طراوت و زرد شده رو لمس کردم.. یب یها گلبرگ
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  اما

 ..هنوز جون داشتن..هنوز عاشق بودن..مثل من..دنیکشینفس م هنوز

 تلخ رو لبام نشست.. یلبخند

 فراموشت کردم.. ایاز دلم بردمت .. یموندما فکر نکن منتظرت

که تو رو به من برسونه..  یدوختم؟ من هنوز نگاهم به راه توعه..جاده ا ینگامو به کس ایمعرفتم؟ یب ینکن فکر

 قط تو..توِ..ف یاحسانم تموم احساسم برا

 ..دیچشمم چک یسمج و لجباز از گوشه  اشک

 حبس کردم.. نهیتو س نفسمو

 ..دیباریهام گلوله گلوله م اشک

 واشی ی..نگاهاامیعاشق یخودم..برا یبودم..برا دلتنگ

 

 ..میک

 ..میپونزده سالگ یشدنام..برا هول

 نگاه اولم.. ادی

 دلباختنم.. ادی

 ..برمینم ادیو هرگز از  اونروز

 بود.. ییدا یعروس

 ..کمیکوچ ییدا

 خوشگلمو تنم کردم.. ،یپف دار،  عروسک لباس
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 دخترونه اش.. یصورت یایدختر پونزده ساله..با دن هی

 شروع شده بود.. شدیم یچند ساعت مراسم

 کیموز یغوغا نیب ییدا لیموبا ی..صداارنیشام و م یبپرسم ک ییتموم همهمه ها، مامان سراغم اومد تا از دا ونیم

 م شده بود..گ

و قول  دیقبول کردم..بماند که مامان چقدر نازمو کش لمیبود..بر خالف م یاون همه مرد برام کار سخت ونیرفتن م 

 دختر بچه کوچولو بودم.. هیمامانم هنوز هم  یداد..اخه من برا یرنگ یرنگ یها

 

 ..دمیرفتم و اروم سرک کش نییپله ها پا از

 

 دادم و  رونیبودن..نفسمو پر صدا ب اطیخلوت بود و همه تو ح یورود راهرو

 نگاه انداختم.. ییرایکردم.. داخل پذ یهارو اروم ط پله

 و اشناهانبود.. ییاز دا یمرد که حواسشون به من نبود و مشغول صحبت بودن خبر ریچند تا پ بجز

 اطویگرفتم برم باال..چون رغبت  رفتن به ح میبه هدف نخورد تصم رمیت یشدم وقت ییرایبر انداز کردن پذ الیخیب

 نداشتم..

 سمتش قدم برداشتم.. ومدیاحسان که داشت داخل م دنیبا د اما

 جعبه نوشابه بود.. هی دستش

 ن؟یدیمحمود و ند ییشما دا ییپسر دا_گفتم:  ینسبتا بلند یصدا با

 که دینکش یبهم نگاه کرد اما طول عیسر

 تو هم رفت.. اخماش

 کار؟یچ یاومد نجایا_گفت:  یحالت معترض با
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 تو؟ ادیم بهیمرد غر هی یگینم

 زده شدم.. رتیطرز رفتارش ح از

و  تنخیکه اب سرد به بدنم ر موندیم نیزده شد..انگار تو دلم طوفان به پا بود..مثل ا یجرقه ا هیلحظه تو قلبم  همون

 کرد..مثل همون روز مالقاتم با احسان..اثار سرما تموم شد و گرم شدم..گرم ..گرم..کف دستام عرق 

 

 پسر کجا.. کیبابا روم تعصب داشت..اما تعصب پدر کجا و تعصب  شهیهم

 

 بپرسم که.. ییاز دا امیمامانم گفت ب_انداختم و اروم گفتم:  نییسرموپا

 اره؟ دنیم یشام ک یکه،بپرس_ دیحرفم پر ونیم تیعصبان با

 نوشابه هارو سمتم گرفت.. جعبه

 ببر..غذاهام تو راهه..بابام به عمه زنگ زد گفت.. نارویا ایب_

 چند لحظه مکث دستمو سمتش گرفتم.. با

 رو تو دستام گذاشت.. جعبه

 نگاهش کردم.. رتیبهش دوختم و با ح میبا برخورد دست احسان به دستم نگاهمو مستق اما

 بهم وصل کردن.. یبرق چند ولت انگار

 ش..بود اما لذت بخ گانهیکه باهام ب یشد..حس قیبرخورد دستش با، من به گمانم تموم عشق و احساس  به تنم تزر با

 ..بدون پلک زدن..کردینگاهم م رهیمبهوت نگاهم بود..خ اونم

 و قصد کرد بره دیدستاشو کش عیکه سر شدیچ دونمینم

 دهنمو قورت دادم و سمت راه پله رفتم.. اب
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 ..دیلغزیجون بود..و م یپاهام ب اما

 و ابروم بره.. وفتمیاالنه که ب کردمیم حس

 به سرم اومده.. یچ دونستمینم

 حسو دوست داشتم.. نیا اما

 دوم رو باال رفتم.. پله

 صدام کرد.. احسان

 دختر عمه.._

 نزدم.. یاما حرف ستادمیا

 اوردیخودش ن یاما به رو دیلرزیم یکم صداش

 .. رهیگیببرم باال ..دستت درد م نهیاگه سنگ_

 ..دیبار قلبم محکم تر کوب نیا

 رو از کجا اوردم..اما با تموم شدن جمله اش یاون توان و انرژ دونمینزدم..نم یهامو بستم و حرف چشم

 ..دمیکردم و به سالن زنونه رس یتموم توانم پله هارو ط با

 احسان از اون شب به سرم افتاد فکر

 

و ناخواسته..تموم  یدستاش..به طور اتفاق یاون لمس گرم رتیکنارم بود..اون نگاه اون حس تعصب و غ شهیهم و

 من رنگ عوض کرد و سرخ شد.. یصورت یایدگرگون کرد و دن مویزندگ

 عشق..عشق احسان.. رنگ
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 دنشید دیامو به  ادشی..صبح ها با کردمیم هیو از فراقش گر لرزوندیشب موقع خواب عکس نگاهش قلبمو م هر

 کردم.. یو به خاطر وصال زندگ کردمیچشم باز م

 ..چون قلب من مالک داشت و اون احسانم بود.. دمیدزدیاز همه عالم و ادم م نگاهمو

 

 

 

 هامو پاک کردم.. اشک

 اول و کنار زدم.. ی برگه

 دوم ..سوم..چهارم.. برگ

 گذشت.. لمینگاهم مثل ف یجلو رستانمیاسمش تموم خاطرات دوران دب دنیباد

 قلبم بود.. یخنجر تو هیهاش مثل  نوشته

 ی دلنوشته

 ..زمیعز یحایفر یبرا سارا

 ..دمیطعمشو چش ی..وقتدمیعشقو فهم یمعن یوقت

 به وسعت خدا ارزو کردم.. یتو عشق یبرا

 ..خوامیروز هارو م نیخوبم با تو گذشت..برات بهتر یها روز

 ..یخوشبخت باش شهیهم

 اومد.. یسرم فرو م هاش مثل پتک تو جمله

 دهان سارا.. یبود با بو بونهیجمالت حک شده در دفترم غر چقدر
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 کرد.. ی..درست جمالتشو برعکس هجمارستانیاخر تو ب روز

 دعا.. ذارمیمن م نیتوعه..تو اسمشو بذار نفر یمن برا هیارزو نیا ،یچشیرو نم یهرگز طعم عشق و خوشبخت_

 جرم؟ نیگناه؟ به کدام نیکدام به

 ..دمینفهم هرگز

 بهش داشتم.. شهیکه هم ییوفا لیکه مرتکب نشدم..به دل یجرم بخاطر

 ..کردیتصور م نیاز شاه شی..منو مسبب جدادونستیمجرم م منو

 حسد به اون رو هم نداشتم.. الیبار هم خ کی یبرا یمن هرگز،حت اما

 ..شیبه پنج سال پشد  دهیکش اریاخت یخاطرات گذشته..فکرم ب ینام سارا و تداع الیخ با

 بودم.. رستانیکه سوم دب یزمان درست

 ..ومدیبود سارا مدرسه نم یروز چند

 هامو بده.. امیحاضر نبود جواب پ ی.حتدادیجوابمو نم گرفتمیباهاش تماس م هرچقدر

 دونستم؟ینم لشویدل اما

 ..و دم نسوختمیم میگناه یب شیات تو

 

 ..زدمیم

کالس درس و مدرسه برام قابل درک نبود..همش احساس  یمن بود..نبودنش تو فضا یمیتنها دوست صم سارا

 ..کردمیم یو ناراحت ییتنها

 در کالس.. بتیهفته غ کیاز  بعد
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خبر  نیشدن و ا مارستانیشدن سارا تو ب یهاشون متوجه بستر یریگیپ یمدرسه هم  در اومد..ط تیریمد یصدا

 ..دیچیزود تو کل مدرسه پ یلیخ

 ..شدیاروم نم گرفتی..تا حقشو نمکردیسکوت نم یکس یها ییمقابل زور گو چوقتیبود..ه یطونیدختر  شر و ش سارا

 ..دنیگنجیتو پوست خودشون نم یکه باهاش مشکل داشتن از خوش ییشدنش همه بچه ها یخبر بستر دنیچیپ با

 داشت؟ یخوشحال یکس یضیمگه مر اما

 ت..فرق داش گهیبا هم د یهر انسان تفکرات

 افکارو قبول نداشتم.. نیا چوقتیمن ه و

 

 شده سر کالس حاضر شد.. یچیداغون و دست چپ، باند پ ی افهیروز بعد سارا با ق چند

 یو محکم هولم داد..ول دیام کوب نهی..با کف دست سالمش رو سرمیرفتم و خواستم اونو به اغوشم بگ کشینزد یوقت

 نزد..سکوت کرد .. یحرف

 

 اراده چند قدم عقب پرتاب شدم.. یب

 رفتارش تعجب کردم.. از

 ..کردنیزده بودن و مدام در گوش هم پچ، پچ م رتیکالس از رفتارش ح یبچه ها ی همه

 ام..سرم..افکارم همه و همه پر از عالمت سوال بود.. چهره

 با ترس گفتم:..بار دوم سمتش قدم برداشتم و  ارمیخودم ن یکردم به رو یبودم..اما سع دهیترس

 سرت اومده؟ ییسارا؟چه بال شدهیچ_ 

 رفت.. کمتیازم گرفت و سمت ن ظیبا غ نگاهشو
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 و سرشو روش گذاشت.. دیکوب زیرو م فشویحرص ک با

 دور کالس چرخوندم.. نگاهمو

 ..اما جرات مداخله نداشتن..کردنینگاهمون م همه

 و جلو رفتم.. دمیدستمو رو صورتم کش 

 زانو زدم و دستمو رو پاش گذاشتم.. مکتین کنار

 ؟یهفته رو کجا بود هی نیا ؟یزنیسارا چرا حرف نم_

 با حرص بلند کرد و از جاش پا شد.. سرشو

 افتادم.. نیحرکتش تعادلمو از دست دادم و کف زم نیا نیح

 ..دیچیتو کل کالس پ صداش

 ناله زد.. تیخش دار از شدت بغض و عصبان یصدا با

باند  ..دستیبودم بخاطر خودکش مارستانیهفته تو ب هیتو رو سننه؟ مگه برات مهمه که  ؟یغربت یبه تو چه دختره _

 شدشو مقابلم گرفت یچیپ

 مهمه که رگمو زدم؟ مگه

 دختره اشغال، دزد.. ؟یفکر حال و روزم بود یزدیکه مخ نامزدمو م یوقت مگه

 هامو بازو بسته کردم.. چشم

 ..ستادمیز جا بلند شدم و رو به روش اکمک دستام ا با

 ؟یفهمیم ؟یگیم یدار یچ_شک گفتم:  با

 قدم جلو اومد و دست سالمشو تا کنار گوشش بلند کرد هی
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اون چادرت و  ریز یخواستیم یتا ک دمیفهمیاگه نم شم؟یخبر دار نم یاحمقم؟ فکر کرد ی..فکر کرد فهممیاره م_

 هرزه؟ یبزن یمظلومت خودتو به موش مردگ ی افهیق

 دمینال هیبا بغض و گر گرفتیام م هیداشت گر گهید

 ؟یفهمیابرو دارم م حام؟یبس کن سارا..من فر_

 تر اومد و محکم هولم داد.. جلو

 پشت سرم برخورد کردم.. واریاز دست دادم و به د تعادلمو

 ..دمیابرو تر از تو ند یب_

 سور خوردم و نشستم .. وارید کنار

 کردم.. هیزدم و گر زار

 می..اما نشد..ول کنم نبود..به گوششهی..فکر کردم تموم مشدینکردم..خودش مزاحمم م ینکردم..من کار یمن کار_

 ..ومدیدرمون م ی..جلوزدیزنگ م

 نشست.. کنارم

 ..دیباریم شیچشم هاش ات از

 از خشم قرمز شده بود.. صورتش

..پسر مدی..خودم عکساتونو دخورهیمثل تو بهم م یی..حالم از دخترا یگربه صفت یلیخ_خفه از گلوش گفت:  یصدا با

 سرو پا..سرشو تکون داد یب ی چارهیبدبخت..ب ی دهیند

 ..یلی..خطهیسل یبرات متاسفم دختره _

 ونیدر م ینکرده بودم..عکس ییخطا چیبود..من ه بیحرف هاش با من غر یدور کالس در حال دوران بود..همه  سرم

 ..شدمیم وونهیو گنگ بودم..داشتم د جینبود؟ گ

 شد.. چمینکردم باور کن..اون پا پ یمن کار_بغض الود گفتم:  یصدا با
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 بخاطر تو باهاش حرف زدم..تا دست از سرم برداره و باتو باشه، از عالقت بهش گفتم.. من

 بفهم.. 

 با

 

 ..کشمتی..متهیعفر کنمیم یتالف_دیکه تو صداش بود غر یحرص تموم

 

 معاون، از جاش بلند شد.. یتموم شدن حرفش با صدا با

 ..دیدیچشم هام تار م هیشدت گر از

 که زد اضطراب گرفتم.. ییاز همه از حرفا شتریبودم..اما ب دهیترس دشیتهد از

 زد؟یحرف م ینبود..از چ ونیدر م یعکس

 داشتم.. میشدن عفت و ابروم ب ختهیاز ر 

 ..کردیشدت درد گز، گز م هام از قهیگذاشتم.. شق زیرو م سرمو

 زمزمه کردم.. دیشا ی هیلب هزار ا ریز

 و سارا دخالت نکرده بودم.. نیشاه یدعوا ونیاگه اونروز م دیشا

 کردم،یدفاع نم نیاگه از شاه دیشا دمیدیاگه سارا رو مسبب بحث هاشون نم دیشا

 ..شدیاشتباه نسبت به من نم یهم دچار عالقه  نیشاه

 و به من عوض کرد.. نی..نگاه شاهیطرفدار هیاتفاق.. هیسو تفاهم .. هی

 همراهشون تا دم مدرسه رفتم.. ن،یشاه نیسارا با ماش ادیز یبا اصرار ها اونروز

 شون اون دو منو، تو بحثشون دخالت دادن.. یخصوص یشدن بحث به حرف ها دهیبا کش اما
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بزنم سارا قسمم  یحرف نکهین مواجه شدم..قبل از اشو یدر پ یپ یحرف نزدن انکار کردم با اصرار ها یبرا هرچقدر

 و براشون روشن کنم.. ریبجا کنم تا مس یداد تا قضاوت

مشکالتش از من مشورت  یو در همه  دونستیم دهیمنو فهم شهینداشتم اما سارا هم یادیمن تجربه ز اگرچه

 ..گرفتیم

 یکمبود داشت..بخاطر مشاجره ها هی شهیهم شیتو زندگ یفوت مادرش و وجود نامادر لیبه دل سارا

 

 و پر خاشگر بود.. یعصب شیاش تو خونه با نامادر یدر پ یپ

 داشت.. تیموضوع گله مند و شکا نیبابت ا نیشاه و

 بهش حق دادم.. نیسارا رو به صبر دعوت کردم و بابت گله مند بودن شاه من

فتار ر یکالم من باعث دگرگون کی نیگفتم و از سارا خواستم که قدر نامزدشو بدونه و هم نیکه از کماالت شاه یکم

 با من شد.. نیشاه

 .. دیشا

 کمی

 انیم نی..و اکردیبه رابطه م بندیو پا نیشاه ،یلفظ یمحبت و توجه..و کم شدن تکرار دعوا ها و بحث ها یعشق، کم 

 ناقص اون دو شدم.. یرابطه  یمن قربان

 عالقه تصور کرده بود.. کیمن رو  یدفاع کرده بودم..و اون حرف ها نیاز شاه یتین چیمن بدون ه 

 

 و تکرار نکرد.. یخوش یخاطره  چیگذشته برام ه یتداع

 ..دیبهش پاچ یاهیمنحرف کرد و رنگ س رشیمنو از مس یکه زده بود..زندگ ییکرده بود..حرف ها نیکه شاه یکار
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 اومدم.. رونیاز افکارم ب میگوش امکیپ یصدا با

 ناشناس بود.. شماره،

 هامو جمع کردم و دستمو رو چونه ام گذاشتم تا تمرکز کنم.. لب

 نداشتم.. امینسبت به پ یچرا اما حس خوب دونمینم

 عاشقانه بود.. ینوشته  هی

 ..دیچکیحس از کلماتش م نیبدتر اما

 ..زدنیو راجع درس بچه هاشون، بهم زنگ م کردندیم دایشاگرد هام شماره مو پ یمادرا یگاه

 عاشقانه کجا و سوال مادرا کجا؟ امیرفت به مادرا..اما پ فکرم

 افکارم بپا بود که زنگ زد.. نیب یجدال

 جواب دادم.. تلفنو

 د؟یالو بفرما_

 ؟یخواب که نبود ر؟یشبت بخ یسالم خانوم_

 ..شناختمشینم کردمیمردونه اش برام اشنا بود..اما هرچقدر فکر م یصدا

 شما؟_

 .. نمیشاه_گفت:  یبلند یو با صدا دیخند

 و چشم هامو بستم.. دمیهامو با نفرت بهم ساب دندون

 ؟یچرا دنبالم ؟یداریچرا دست از سر من بر نم ؟یخوایاز جونم م یچ_

 ..ادیچون دوست دارم..ازت خوشم م_
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ج بود مال پن ینکرده بودم که ازش بترسم..هرچ ی..من کارکردمیروشن م فمویتکل دی..با زدمیحرف هامو بهش م دیبا

 که بخواد گول بخوره.. یحایبود نه فر یینه سارا گهیبود..د شیسال پ

 گفتم:  یاروم یقانع کردم و با صدا خودمو

 ..یمجرد نم شهیمن که هم اد؟یقراره ازمن خوشت ب یتا ک_

 و گفت:  دیحرفم پر ونیم

 ؟یازدواج کن یخوایم_

 گفتم:  یجد یلیخ

 بابام باشم.. یخونه  تونمیکه نم شهی..همکنمیمعلومه که ازدواج م_

 ..دیکش قیعم نفس

 ادامه بدم.. خوامینم گهیخسته شدم..د تیوضع نیمنم از ا ؟یزودتر بهم نگفت نویخب چرا ا_

 خوشم اومد.. یلیچرا..از حرفش خ دروغ

 ..کردمیداشتم تو اسمونا پرواز م گهید

 ذهنم تو

 ..کردمیازدواجم با احسان اماده م یکردن بابا برا یراض یبرا خودمو

 نگران نبودم.. گهید

 قلبم.. میاز صم یزدم..لبخند لبخند

 ..زدیتو صدام موج م یخوشحال

 خودمو کنترل کنم.. تونستمینم

 ؟ینداشته باش یبا هام کار ؟یمزاحمم نش گهید یدی..پس قول منیممنون شاه_



 ققنوسراز 

 
173 

 

 تکرار کرد.. یجد یلیخ

 ..افتادیاتفاقا هم نم نی..ایگفتی..اگه زودتر مدونستمی..من واقعا حرف دلتو نمشمیمزاحمت نم گهیلبته..البته..دا_

 به خودم زدم.. ییرفتم و لبخند دندون نما نهییا یجلو

 به هر حال ممنون..پس خداحافظ.._

 مکث لب زد.. یباکم

 مراقب خودت باش..خداحافظ.._

 و رو تخت پرت کردم .. یگوش ادیز یخوش از

 کردم.. یو پل یلب تاپ رفتم و اهنگ شاد سراغ

 ..دمیخندیاز ته دل م دمیرقصیم نهییا یخودم جلو یبرا یخوش از

 تموم شده بود.. گهید

 فراموش کنه.. زویو همه چ ادیانقدر زود با حرف من، کوتاه ب نیشاه کردمیفکر نم چوقتیه

دوسش داشته باشم و بهش عشق بورزم با  تونستمیاشتباهش بود..چون من هرگز نم نیبه من..بدتر نیشاه ی عالقه

 ..شدیو اون تشنه تر م دمیکشیکارش هم من عذاب م نیا

 و به خودش گرفته بود.. یرنگ خوش زیحاال همه چ و

 بکشم.. قیپاک و خنک نفس، عم یتو هوا خواستیپنجره رفتم..دلم م کنار

 رو باز کردم.. پنجره

 ..دمیبردم و نفس کش رونیب دستامو

 رو اسمون ها پرواز کردم.. یکور اسارت باز شد و من از شاد یگره  کیو با هر دم و باز دمم  دمیکش نفس

 و ببخشم و اسمشو از ذهنم و گذشته ام پاک کنم.. نیشاه شهیهم یبه خودم قول دادم برا اونشب
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 بودم.. دهیوحم اورده بود و چقدر عذاب کشسر ر ییهاش چه بال تیبا اذ شیمهم نبود سال ها پ گهید

 گذاشتم.. شیخاطرات گذشته در ذهنم باز شد و من قدم به سال ها پ دفتر

 بودم.. یعصب یحساب نیربط شاه یب یکار ها از

 ..رفتیسارا م دنیو قبل از سر رس ومدیروز از خونه تا دم مدرسه دنبالم م هر

 ..زدیهم نم یحرف ی..حتکردمیهاشو درک نم رفتار

 به چهره ام بود.. رهیو خ کردیدنبالم م فقط

 بهش بگم و باور نکنه.. دمیترس ی..مدمیترس یبه سارا بگم امام خواستیم دلم

 و قبول داشت... نیاز من، شاه شتریبه من اعتماد داشت..اما ب سارا

 ..گهیم نیبه شاه زویو همه چ کنهیاگه بهش بگم، قبول نم دونستمیم

 ..شمی..و من مقصر مرهیپذینماون هم متقابال  و

 ..دمیاومده رو به دوش کش شیمشکل پ نیبار ا ییسکوت کردم و خودم به تنها نیهم یبرا

 یحرکت کردم و رو نشیتند سمت ماش یبودم و کالفه..با قدم ها یطبق عادت هر روزه دنبالم بود..عصب اونروز

 ..دمیاش کوب شهیش

 داد و نگاهم کرد.. نییرو پا شهیش

 نگاهمو بهش دوختم و گفتم:  ظیغ با

 د؟یدنبال من هیچرا چند وقته مثل سا دیبگ شهیم_

 هاشو باال انداخ ابرو

 

 ..ت
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 من؟_

 دادم  رونینفسمو ب یعصب

 نه..پس من؟_

 تکون دادن سرش نگاهشو ازم گرفت.. نیکرد و ح سکوت

 ..گمی..وگرنه به سارا مدیوفتیدنبال من راه ن گهید_

 ..دیخند

 چنده؟ لویسارا ک_

 حرفش تعجب کردم.. از

 ن؟یسارا نامزد شماست..انگشتر دستش انداخت ن؟یگیم نیدار یچ_

انگشتر انداختم که باهاش اشنا شم..تفاهم نباشه..همه  ست،یزنم که ن_گفت:  یالیخیهاشو باز و بسته کرد و با ب چشم

 تمومه.. یچ

 گفتم: یگرفته ا یصدا با

 ن؟یفهمیسارا عاشق شماست..م_ 

 تکون داد.. سرشو

 ..فهممیخوب حال سارا رو م نیهم یام..برا گهیدختر د هیمنم عاشق _

 ..دادیداشت ازارم م حرفاش

 ..سوختیم یهام از داغ گونه

 تو تموم وجودم رخنه کرده بود.. حرص

 ..نیا گهید یکیعاشق  وفتادیم ادتونی نیشدیسارا م یوارد زندگ نکهیکاش قبل ا_
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 .زدم و ازش دور شدم. حرفمو

 

 ..دیچیاز پشت سرم تو گوشام پ نیشاه ینوا ن،یبازو بسته شدن در ماش یباصدا

 صبر کن.._

 کردم.. شتریقدم هامو ب شدت

 ..حایصبر کن فر_

 بدنم مور مور شد.. ن،یاز دهن شاه کمیاسم کوچ دنیشن از

  ن؟یاریمنو به زبون م کیاسم کوچ یبه چه حق_گفتم:  تیو با عصبان ستادمیا

 گفت:  زدیکه نفس نفس م ینیباال برد..ح میتسل یبه نشونه  دستاشو

 ..حواسم نبود .. دمیباشه..باشه..نفهم_

 گفت: یبه راهم ادامه بدم که جلومو گرفت با کالفگ خواستم

 هی تونمی..همش دعوا، همش قهر..من نمدهیشدم..اما اون مهلت نم گهید یکیبه سارا بگم عاشق  خواستمیمن م_ 

ها  اد؟یبا پدر و مادر من کنار ب تونهیچطور م ادیکنار ب شیبا نامادر تونهیکنم..اونکه نم میو وارد زندگ یدختر نیهمچ

 ..نیشما بگ

 دوختم  نیبه زم نگاهمو

 کنار.. دی..بفرماشهیبه من مربوط نم زایچ نیا_

 رفت .. کنار

 که منظورش من بودم دمیکه عاشق من شده بود و من اونروز هرگز نفهم یمن دور شدم..دور شدم از پسر و
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 ..دیپشت سرم هوار کش از

 ..کنمیبه همه ثابت م نوی..من عاشقشم..ارسمیبه اون دختر م_

 تکون دادمو گام هامو بلند تر برداشتم.. سرمو

 هر روز منو تحت نظر داشت.. نیو شاه گذشتیها از اون ماجرا م روز

 

 بود.. تیاهم یرام بب گهید

 شب جمعه..تلفنم زنگ زد.. هی نکهیا تا

 ناشناس بود.. شماره

 جواب دادم.. دیترد با

 ..نِیکه شاه دمیکرد فهم یخودشو معرف یوقت

 و قطع کردم.. یبودم..بدون گوش دادن به حرفاش گوش کالفه

 کردم.. فیبراش تعر زویفرهاد و صدا کردم و همه چ نیهمون ح تو

 و نداشت.. نیتر بود و توان مقابله با شاه کیاز من کوچ فرهاد

 من از ترس عواقب و رفتار پدر، مخالفت کردم.. یول میگفت به بابا بگ فرهاد

 فرستاد.. امیکه گذشت پ یکم

با سارا  شهیهم یبرا ییایاگه ب خورمی..قسم منمتیبب خوامیپارک محلتون م کیفردا ساعت سه..نزد_

 اگه رفتاراشو کنار بذاره.. مونمیاش م..بخاطرتو باهمونمیم
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 ..ایب فقط

 حرفاش برام قابل هضم نبود.. 

 کنار نامزدش بمونه ..  خواستیمن م بخاطر

 بودم و بس.. بهیغر هیکه فقط  یمن بخاطر

 فرهاد مشورت گرفتم.. از

 گفت مالقات و قبول کنم.. فرهاد

 دست از سرم برداره.. ینجوریا دیشا

 ..ادیافتاد، سراغم ب یاونشب ساعت موعود با فرهاد برم و اون از دور تماشاگر من باشه و اگه اتفاق یشد فردا قرار

 ..دمیخواب یتموم استرس و کالفگ با

 ساعت مالقات ابراز.. تیو در نها دیها و اضطراب هاش از راه رس یبا تموم سخت صبح

 اراسته تر بود.. گهید یبر خالف روز ها نیشاه

 بود اما تعجب کرده بودم.. تیاهم یزده بود..برام ب پیاما اونروز بهتر ت دیرسیبه خودش م شهیهم

 ..نمینشست و ازم خواست کنارش بش مکتین یرو

 نشستم. مکتین ینقطه  نیدر گوشه تر ادیز یفاصله  با

 

  

 کالفه ام کرده بود.. سکوتش

 گفتم:  یجد یلیخ

 د؟یداشت کارمیچ نیبگ شهیم_
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 برم.. دیبا کار دارم من

 ..اما فاصله رو حفظ کرد..دیسمتم کش خودشو

 نجارویا ینامحرم قرار بذار هیسر بسته با  طیکه تو مح یستین یدختر دونستمیپارک چون م ایگفتم ب دیببخش

 دادم.. شنهادیپ

 گفتم: یکالفگ با

  ؟یخب که چ_ 

 .. حایفر ادیمن از تو خوشم م_

 حرفش.. دنیهامو بستم..از شن چشم

 ..دیچیپ یتو سرم درد بد 

 با نفرت بهش دوختم.. نگاهمو

 خودم متاسفم که اومدم تا حرفاتو بشنوم.. ی..برا یهست یتو ادم پست_

 دیخند

 مگه نه؟ ،یکه قبول کرد نهیهم ی..براادی..توام از من خوشت م یدید_

 به لرزش افتاده بود.. لبام

 شم. التیخیتا ب ایب ی..خودت گفتیاومدم تا دست از سرم بردار_

 ؟یفهمیندارم،  م یبه تو حس من

 گذاشت.. مکتیگاه ن هیرو تک ارنجشو

 ..یکشی..خجالت م فهممیم_

 ..دیلرزیم صداش
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 ..دمی..فهمیو ازم دفاع کرد ینشست نمیاز همون روز که تو ماش یدوسم دار دونمیم

 هاشو بست.. چشم

 کس نداشتم.. چیه رو به هکه مثل خوره به بدنم افتاد یحس نی..اچوقتیتا حاال ه_

 ..شهی..قلبم اروم مببنمتیم یوقت

 بهم دوخت ... نگاهشو

 ..یشیفرصت بده..توام عاشقم م بهم

 ..دادیباشم ازارم م گهیمرد د هیعاشق  نکهیتصور ا یحت

 بودم که از حسم خبر نداشت..عاشق احسان بودم و بس.. یعاشق کس من

 تکون دادم و از جام بلند شدم.. سرمو

 مثل تو ندارم.. یبه ادم یحس چیبسه..من ه_

 زدم و پا تند کردم.. حرفمو

 خودم دست به کار بشم.. دی..پس بایکردیکاش مدارا م_

 هفته بعد از اون مال کیبا اضطراب گذشت و  انروز

 

 ها رو کرد.. دیشد و سر کالس اون حرف ها و اون تهد وونهی..سارا دییابراز کذا قت

 .. از همون روز مالقات بود..زدیکه سارا ازشون حرف م ییاون عکس ها دمیمن بعد ها فهم و

 ..کردیم دیهر بار با پخش اون ها من و وجودم رو تهد نی..اما شاهدمیاون عکس هارو ند ریتصو هرگز

 

 ..دمیدیرو م دنمیو شب ها کابوس زجر کش کردمیچشم باز م ارهیکه سارا قرار بود به سرم ب ییروز با ترس بال هر
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 ازش نداشت.. یخبر چکسیاز اون روز سارا از مدرسه اخراج شد و ه بعد

 ..زدمیو دم نم کردمیهنوز تو وجودم بود..اما مقابله م ترس

 ..دیسارا به گوشم رس یکه خبر خود کش یروز تا

 خبر رو در کل مدرسه پخش کرد.. نیسارا بود ا یخونه  یگیکه در همسا یدختر

 شدم.. مارستانیب یبود..بعد از اتمام مدرسه راه یکه در اون بستر یمارستانیب یسوال ها و پرسوجو در باره  با

 اتش برام زجر اور بود.. یشعله ها نیگرفتن اتاق سارا و سوختنش در ب شیات خبر

 دوست هم مانندخواهرم.. یبرا دمیکردم و زجر کش هیگر مارستانیمدرسه تا ب ریکل مس تو

 مثل پرنده ها داخل سالن پرواز کردم.. دمیرس مارستانیمقابل در ب یوقت

ها به  هیمتوجه شدم بدن سارا چهل درصد سوخته و خدا بهش لطف کرده که همسا مارستانیپرسوجو از کادر ب با

 ..دنیدادش رس

 اتاق سارا شدم.. یمملو از اشک راه یچشم ها با

 مچاله شده بود.. مارستانیب دیتخت  سف یرو یشده دختر یچیباند پ فینح کلیه

 صداش کردم.. هیرفتم و با گر جلو

 ؟یسر خودت اورد ییسارا؟ چه بال_

 برگردوند دیبا ترد سرشو

 چهره اش از ترس بدنم به رعشه افتاد.. دنید با

 به زحمت چشم هامو کنترل کردم که تو صورتش ثابت بمونه.. اما

 ناراحت نشه.. تا

 راست صورتشو قرمز کرده بود..سمت   یسوختگ اثار
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 به زحمت از گلوش خارج شد.. صداش

 من هیارزو نیا ،یچشیرو نم یهرگز طعم عشق و خوشبخت__

 

 

 

 

 دعا.. ذارمیمن م نیتوعه..تو اسمشو بذار نفر یبرا

 

 تکون دادم.. سرمو

 نفسمو محبوس کرده بود هیو گر بغض

 نکردم.. یبدکردم..من بهت  کاریسارا؟ چرا؟ مگه من چ یگیم یچ_

 اتاق و پر کرد.. یکل فضا صداش

 ..رونیبندازه ب نجایدختر و از ا نیا یکی_

 ..دیتو چشمم خشک اشکام

 رفتم و خواستم ارومش کنم.. جلو

 شدم و حرکت نکردم.. خکوبیم شیبا ورود پرستار و نامادر اما

 ..کردیو ناسزا بارم م زدیمدام داد م سارا

 ..دیلرزیشونه هام م هیشدت گر از

 خونه شدم.. یاومدم و با شونه ها افتاده راه رونیسارا از اتاق ب یاصرار پرستار و نامادر به
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که  ییخاموش کرد..و من موندمو اسمس ها شهیهم یو شماره اش رو برا نهیاز انروز سارا هرگز حاضر نشد منو بب بعد

 داده نشد.. لیتحو چوقتیه

ها حبس  وونهیقدم بردارم و خودمو مثل د اطیحاضر نشدم تا دم ح یسوم تموم شد و من سه ماه تابستون حت سال

 کردم..

 افسرده به تمام معنا شده بودم.. کیو من  دیرسیبه ذهنم م یجنون اور یاتاقم فکر ها یواریچهارد داخل

 گشت و گذار.. یبرا یاقینه اشت ،یزندگ یادامه  یبرا یخوردن غذا، نه رغبت یبرا ییاشتها نه

 شاد هم سوخت و تموم شد.. یحایسوختن سارا فر با

 هم عذاب اور بود.. نیشاه یهام فشار ها یتموم بدبخت ونیها م اونروز

 ..دادنیو سوختن سارا ربط م یمنو به خودکش یشونیاز هر سو تحت فشار بودم و خانواده ام پر من

 ..ردمخویکه به وجود من ارتباط داشت ضربه م یمن از هر در نکهیاز ا غافل

 یپ یها  تیمون..عشق احسان و نبود پدر و مامور یمیو تکرار تماس هاش به منزل قد نیسارا..وجود شاه سوختن

 منو زجر اور کرده بود.. یزندگ شیدر پ

 بود.. دهیکش شیهاش به ات یروح من و جسم سارا رو با خود خاه نیبود..شاه نیهام شاه یمسبب تموم بدبخت و

 ..کردیم یزندگ یخودش بدون عذاب و

م روانشناس رفت شیبه روال قبل..پ میاروم شدن روحم و بازگشت زندگ یاز مدتها پدر به خونه برگشت و من برا بعد

 تا درمان بشم..

 ..دیکشیتو وجودم نفس م یادیز یبا سوختن سارا به من وارد کرده بود..مدتها  نیکه شاه یا ضربه

 رات سارا ..و خاط ط،یدور شدنم از اون مح یبرا پدر

 ..میکرد یاسباب کش یا گهید یرو فروخت و ما به محله  خونه

 بهتر شده بود.. روزگارم
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 شد..! دایهم پ نیشاه یسرو کله  د،یجد یلیبا شروع سال تحص نکهیا تا

 

 

 ..اشیبودم..از نگاهاش، از دنبال باز زاریرفتاراش ب از

 ..بعد از تموم شدن ساعت کالس هاگذشتیماه از شروع مدرسه ها م کی

 ..میکه،  باهاش اشنا شده بودم از مدرسه خارج شد یرو بایدختر ز نا،یهمراه م ،

 گفت:  اقیبا اشت نایکه م میبر نداشته بود یقدم چند

 جلو مدرسه؟ ادیهرروز م ؟ینیبیخوشگله رو م نیپسر ماش نیتوام ا حا،یفر_

 گفتم:  دیرخش نگاه کردم و با ترد میخودم بودم..به ن یحال و هوا تو

 نه کدوم پسره؟_

 شد.. دهیکش ناینگاه م یچشم هام سمت سوژه  اریاخت یو نگاه کرد و ب یریچشم هاش مس با

 بشه.. گرانیمدرسه باعث توجه د یجلو نیوجود شاه کردمیفکر نم هرگز

 : دمیپرس یجد یلیلبش بود نگاه کردم و خ یکه لبخند گوشه  نایشک رو به م با

 افتاده.. یچطور مگه؟ اتفاق_

 مکث گفت:  یبا کم نایم

 ..شدیم چمیوقته پا پ یلیراستش خ_

 ..دیخند

 که باهاشم.. شهیم یهفته ا هیچطور بهت بگم  دونمینم_

 باشه.. یادم نیهمچ هی نیشاه شدینم باورم
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 ..ستادمیحرکت ا از

 سم درست

 

 ..نیشاه نیماش ی..روبه روابونیخ ی گهید ت

 نحسش انداختم.. یبه چهره  ینگاه مین

 ..کردینگاهمون م اقیبا اشت همچنان

 بود.. ستادهیکه از توقفم دو قدم جلو تر از من ا نایم

 گفت: نیبه شاه گاهشیگاه و ب ینگاه ها نیسمت من کرد و ح روشو

 پس؟ یستادیچرا ا حا؟یفر شدیچ_ 

 کردم.. راتیخ نیلب هزار ناسزا به وجود چندش شاه ریز

 ..ادیهم ب نایکه سر سارا اومد سر م یی..نگران بودم بالدمیترسیم نایاصال خوب نبود..از عاقبت م لمحا

 گفتم:  ینگران با

 ..ستین یپسره ادم خوب نیا نایم نیبب_

 چشم هاشو تنگ کرد و گفت:  یمون و پر کرد و گوشه  نیب فاصله

 ش؟یشناسیمگه م_

 از گذشته ام باخبر باشه.. یبگم..دوست نداشتم کس نایبه م شیاز ماه ها پ یزیچ خواستیبودم..دلم نم کالفه

 گفتم: یدستپاچگ یتکون دادم و با کم سرمو

 نه بابا..نه.._ 

 ..ادیخوشم نم افشیاز ق فقط
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 ..مونهیم طونیتخسه..مثل ش یلیخ

 ..دینشست و دستشو رو بازوم کش نایکنار لب م ییبایز لبخند

 ..یشدیتو عاشقش م دادیم شنهادیمعرکه اس..حتم دارم اگه به تو پ نی..شاه یکنیاشتباه م_

 هم بدنم مور، مور شد.. الیخ نیتصور ا از

 کردم و گفتم: یعصب خنده

 ..ریخدا نکنه..زبونتو گاز بگ_ 

 زدم و راه افتادم.. حرفمو

 تمسخر گفت:  یبا حالت دو پشت سرم اومد و با خنده و کم نایم

 پر پسره.. ایو سراغ من اومده..ناراحت نباش..دن کردهیحاال چون بهت نگاهم، نم_

 داره راجع من کنه.. یکردم..اجازه دادم هر فکر پوچ سکوت

 داد.. ادامه

 توپشو برات جور کنه.. یاز دوستا یکیبگم  نیبه شاه دمی..قول ماینگران نباش_

، تک خواستیشدم که دلم م یاما انقدر عصب لیچرا و به چه دل دونمی..نم ستادمیا اریاخت یجمله ب نیا دنیشن از

 بود.. دیها از من بع الیخ نیرو از سرش بکنم.  تفکر ا نایم یتک موها

 از شدت حرص  گفتم:  ینسبتا بلند یحالت معترض و صدا با

 نکهیمردمم؟ ا یبا پسرا یکه دنبال دوست یدختر عقده ا هی ؟یفرض کرد ینه؟ تو منو چ یکشیبس کن، خجالت نم_

 کنم؟ ییگدا یابونیولگرد خ یمحبت و عشق و از پسرا

 خانت حسادت کردم؟ نیبه تو، اون شاه ،ینه؟ فکر کرد ای

 تکون دادم و دستامو کنار پهلوم رها کردم سرمو
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 بدوام.. ابونایحرفاش که دنبالش تو خ نینه خانوم ..نه..عشق با ارزش تر از ا_

 دور شدم.. نایو به سرعت از کنار م دمیرو نکش یا گهیحرف د انتظار

 کرد.. هیموند و گر داریسرم ب یو مامان تا خود صبح باال دمیچیپ یاز شدت سر درد و تب به خودم م اونروز

 کردمیم هیو گال زدمیدلم با خدا حرف م تو

 ..ادین نایسر م ییکمک کن بال ایزجر سارا و من بس نبود؟ خدا ا؟یخدا_

 ..کردیخودش م ریو اس یبود و چشم هر دختر یلیپسر تکم نیشاه

 ..کردیو زبون چربش همه رو خام خودش م پیپول و ت با

 ..ارهیسر دوستم ب یی..بالدادمیمن اجازه نم نباریا اما

 ..نمیبش مکیبود و من مجبور نبودم با حال خرابم ساعت ها پشت ن لیروز بعد تعط خوشبختانه

 روز بعد.. صبح

 مساعد بود.. یکم حالم

 به فروشگاه رفته بودن .. دیخر یمامان و بابا همراه فرهاد برا 

 و مرور درس هام.. فیمن بعد از انجام دادن تکال و

 پنجره رو باز کردم در

 شدم.. یزییتماشاگر بارون پا و

 توجه مو جلب کرد.. یپسر رهگذر کلیابر ها..ه ی هیگر زشیر ونیم اما

 ..زدیبارون اروم، اروم قدم م ریعاشقا ز مثل

 ..گذروندمیاحسان و از ذهنم م الیو من خ زدیقدم م اون

 رو لبام نشست.. یلبخند ناخوداگاه
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 .. ارمی الیبا خ میروز صبح زندگ هر

 ..کردیاحسان و پاگشا م منو

 بستم.. یلحظه ا یهامو برا چشم

 شده بودم.. دور رونمیب یواقع یایبود که از تموم دن قیانقدر عم لبخندم

 

 هامو که باز کردم.. چشم

 ..لبخندمو محو کرد..نیشاه ی..چهره اطیح یدرختا یالبه ال از

 ..دیچکیبود و از سرو صورتش اب بارون م ستادهیاتاقم ا یپنجره  یرو روبه

 کردم در پنجره رو ببندم و برم داخل.. قصد

 ..ستادمیبا صداش از حرکت ا اما

 ..نییپا ایلحظه ب هی حا،یفر_

 دارم.. کارت

 ..دمیزمزمه کردم و در پنجره رو محکم بهم کوب ییلب برو بابا ریز

 زنگ خونه در اومد.. یلحظه نگذشته بود که صدا چند

 ..دمییمامان و بابا باشن به سمت اف اف دو نکهیاز ا یخوشحال با

 ه؟یک_گفتم:  یمشتاق یصدا با

 ..ومدین ییصدا

 یکم
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 فرهاد؟ ن؟یمامان شما_..با شک گفتم: دمیترس

 ..ومدین ییباز هم صدا اما

 ..یلعنت_نبودن اف اف هزار بار از ته دلم زمزمه کردم یریتصو بابت

 اف اف رو هم گذاشتم و سمت اتاقم رفتم.. الیخیب

 ..دیبه گوشم رس ییرایباز شدن در پذ یاتاق و که بستم..صدا در

 ..چرخوندمیو تمرکز کردم ..با شک چشم هامو دور اتاق م ستادمیدر ا پشت

 دهنمو قورت دادم و درو اروم باز کردم.. اب

 از شدت ترس مهمون صدام کردم.. یبلند نیقدم عقب برداشتم و ه هی دنشید با

 ..کردینگاهم م رهیباشه خ یتو چهره اش عکسعمل نکهیبود..بدون ا ستادهیدر اتاقم ا یرو روبه

 ..دیپریم نییام از شدت حرص و استرس باال و پا نهیس ی قفسه

دارم که بهشون بگم؟ از دست دادن اعتماد  یو من چ شهیم دایپ نایکه االن سر و کله مامان ا دمیترسیم مدام

 ازار دهنده بود.. الشیخ ی..حتکردیم وونمیخانوادم نسبت به خودم د

 الل شده بود.. زبونم

 ..گرفتیم شیبودن ..داشت ات دهیسر زبونمو بر انگار

 مون و شکست.. نیب سکوت

 حالت با

 

 گفت:  یو جد معترض

 ن؟ییپا ایمگه نگفتم ب_



 ققنوسراز 

 
190 

 

 کردم.. سکوت

 شدم.. رهیخ نیازش گرفتم و به زم نگاهمو

 تو جونم بود .. استرس

 ..کردمیاومد حکم مرگمو صادر م یم رونیکه از ب نیهر ماش یصدا با

 ..گرفتمیابا باشه ..جنون مب نیماش یصدا نکهیا الیخ با

 ها ستم؟یمگه با تو ن_

 ..دیاش رو انقدر بلند و با تحکم گفت که تنم لرز جمله

 شد.. یاشک از چشمام جار ناخوداگاه

 بود.. دهیامونمو بر هیگر

 ..دمیو بغض نال هیگر ونیم

 ..تروخدا برو..انیم نایبرو ..االن مامانم ا_

 ..کردمینگاهشو حس م ینیسنگ

 قدم جلو اومد.. هی

 ترس عقب رفتم.. از

 اتاقم شد و در و بست.. وارد

 منم بسته شد.. دیبسته شدن در اتاق ام با

 گذشت.. لمیف هیاز ذهنم مثل  زیچ همه

 تموم شده بود.. زیهمه چ گهیلب اشهدمو خوندم..د ریز

 ه دهانم کف کرده بود..خدارو سر زبانم تکرار کرده بودم ک ادی..اتقدر ذکر  خواستمیاز خدا کمک م فقط
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 تخت نشستم..چشم هام هنوزم بسته بود..  یجون رو یب

 حس حضورش کنارم.. با

 هامو باز کردم.. چشم

 نگاهشو حس کردم.. ینیبود..سنگ ستادهیا مقابلم

 بلند کردم و با نگاهش مواجه شدم.. سرمو

 ..کردینگاهم م رهیخ

 ..شدمیم وونهید گذرهیتو سرش م یبفهمم چ تونستمینم نکهیا از

 شد.. زیخ میکرد و ن زیهاشو ر چشم

 کننده بود.. وونهینفساش د هرم

 ..شدیبرخورد نفسش با پوست صورتم مور، مورم م از

 با انزجار چرخوندم.. سرمو

 نفس هام قطع شد.. گهیچونه ام حس کردم د ریبرخورد دستش ز با

 با شدت سمت خودش برگردوند.. سرمو

 ..دیدندون هاش غر نیب از

 ؟یریگیچرا نگاهتو ازم م_

 ..دیلرزیهامو بسته بودم و چونه ام از شدت هق هق هام م چشم

 لب هامو از هم جدا کردم.. اروم

 ولم کن..برو..تروخدا.._

 و دیپس کش دستشو
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 زانو زد.. کنارم

 ..دمیلرزیداشتم م گهید

 بود.. دهیهام بهم چسب دندون

 بود.. دهیاضطراب و ترس امونمو بر فشار

 سرد، سرد بود.. خیبدنم مثل کوه  تموم

 پاهام گذاشته بودم.. یبهم گره کرده بودم و رو دستامو

 ..دادمیدستم فشار م یوقفه انگشتامو رو یمدام و ب لیدل یب

 شکست.. نمونویب سکوت

 انگشتشو جلوم تکون داد دیمنتظرتم..با تهد نییپا_

 ..گذرمیراحت ازت نم..بدون که  ییایخودت ن یاگه با زبون خوش و با پا_

 فرستادم.. رونینفسمو ب اطیشدن در ح دهیکوب یصدا با

 ..زدیهام دو، دو م گونه

 کرده بود.. قیو به تنم تزر یانرژ نیکنارم بدتر حضورش

 

 

 

کرده  اونو تصرف شیپ یلحظه ا نیکه شاه نمیبش یتو پناهگاه تونستمیبرم..اما چطور م خواستیبودم..دلم نم کالفه

 بود..

 ..ومدیهم ازش بر م یمن شده بود..هرکار بدتر یکه بدون ترس وارد ملک شخص یکس
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 ..دیرسیتحفن عطرش هنوز به مشامم م یبو

 سرم انداختم.. یحبس کردم..چادرمو رو نهیتو س نفسمو

 و از خونه خارج شدم.. دمیپاهام کش یلرزونمو رو تن

 اروم و ساکت بود.. دمونیو خداروشکر محل جد دیباریگذرا به اطراف کوچه انداختم..بارون نم نم م ینگاه

 قدم برداشتم.. نشیشدمو سمت ماش نیشاه ییدستور زورگو میاجبار تسل به

 پاشو رو پدال گاز گذاشت و حرکت کرد.. نیشاه نیدر ماش دنیبا کوب 

 ..برام اصال اشنا نبود..میکه توش در حال حرکت بود یا جاده

 ..دیلرزیترس بدنم م از

 کردم یاروم کلمات و هج یصدا با

 م؟یریکجا م_

  دیدور فرمون کش دستشو

 خوب.. یجا هی_

 کار؟ی..چیکارم دار یگفت_بهش انداختم و با ترس گفتم:  ینگاه مین

 کنار لبش نشست.. یبهم انداخت و پوزخند چندش یچشم نگاه یگوشه  از

 ..کنمیعجله نکن عشقم..کارمم باهات م_

 کنم.. دایپ ی..با ترس دور جاده چشم چرخوندم تا نشونه ادیلرزیم لبام

 نبود.. یزیچ اما

  ییاشک ها ازشدت

 ..دمیکشیم قیعم ینفس ها اریاخت یب گاهی..گاه و بدیباریحاال اروم اروم از چشام م که
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 ..دمیپر از درخت به در چسب یجا هیتوقفش تو  با

 نوم..خا نیبفرما_سمتم برگردوند و با لبخند گفت:  سرشو

 شد.. ادهیپ نیماش از

 نه.. ایبشم  ادهیبودم پ مردد

 ..گهید ایب_خودش در و برام باز کرد و گفت:  که

 ..رفتیم نییام هنوز محکم باال پا نهیس یهنوز تو تنم بود..قفسه  هیگر اثار

 شدم.. ادهیپ نیتو دستام مچاله کردم و از ماش چادرمو

 بود.. ستادهیاز من ا جلوتر

 زد و با ذوق گفت: لبخند

 چشماتو ببند.._ 

 با ترس تکون دادم.. سرمو

 اومد.. کمیپهن تر شد و نزد لبخندش

 خوردم.. نیماش یعقب برداشتم و به تنه  یقدم

 ..زنمینم بیمن بهت اس_

 گفت:  یجد یلیاومد و نگاهشو تو چشمام قفل کرد..خ جلوتر

 یشیور ممجب شمویم لتیعزرائ ای..تیبه زندگ وفتمیم شمویم بختک ای..چون یازم بترس دی..بایکن یاگه لجباز یول_

 ..یخودتو خالص کن

 دهنمو با صدا قورت دادم.. اب

 ..یحاال چشماتو ببند خانوم_تامل دوباره اروم شد و با خنده گفت:  یکم با
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 چقدر گذشت که با صداش چشم هامو باز کردم.. دومیاراده چشم هامو بستم..نم یب

 ..شدینم باورم

 خواب بود.. مثل

 یرنگ یو رنگ کیکوچ یهوا روشن بود اما با نور چراغا انگار شب بود و با نور المپ ها نکهیجا پر از چراغ بود..با ا همه

 همه جا روشن شده بود..

 درختا بدوم و بچرخم.. نیو بخندم و ب امویبه وجد ب جانیو ه یاز خوش دونستمینم

 ار فحش..ب ریز رمیو بگ نیکنمو و شاه هیگر ای

 کریکرده بودم و مبهوت نگاه م میچادرم قا ریبودم دستامو ز ستادهیحرکت ا بدون

 

 ..دم

 جلو اومد.. ییبا لبخند دندون نما نیشاه

مهلت نداد فکر کنم..به خودم که اومدم دستمو گرفته بود و همراهش  یافتاد که حت یچطور شد و چه اتفاق دونمینم

 ..دمیدویدرختا م نیب

 برخورد دستش با دستم بدنم مور مور شد.. با

 برخورد حس دستامون بود اما احساس گناه کمرمو خم کرده بود.. نیچادرم ب یپارچه  اگرچه

 . بارهیم یو از دستام  داغ سوزمیجهنم م شیتو ات کردمیم حس

 بدون قصد و قرض دستم با دست احسان برخورد کرده بود.. یبار بطور اتفاق کی

 و ناخواسته بود.. یتوش نبود و کامال اتفاق یر حس عذاب وجدان نداشتم..چون قصداون با اما

 ..ناریا اما
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 ..دونستمیرو مسبب تموم اتفاقات م خودم

 نیا او من پدر ت یافتاد..راحت یاتفاقات هم نم نی..اگه با پدر انقدر راحت بودم که حرفمو بزنم..ادمیترسیاگه نم دیشا

 ..کردیمنع م میتو زندگ نیشک منو از گفتن حضور شاه هیترس.. هیحس .. هیحد نبود..

 دمیو هرگز نفهم دونمیاون جو برام سخت بود..خدارو صدا کردم نم تحمل

 توان و شجاعت و از کجا اوردم.. خودم هم در عجب بودم.. اون

 ..دمیکش رونیب نیو دستمو از دست شاه ستادمیحرکت ا از

 و حرفمو زدم.. دمی..نترسدمیبار نترس نیاول یبرا

 ها؟ یچرا دستمو گرفت شه؟ینم تیتو محرم و نامحرم حال ؟یکنیم کاریمعلوم هست چ_

  دمیخودم چرخ دور

  نجا؟یا یچرا منو اورد_

 تو بهت بود.. میهویرفتار  از

 هاشو باال انداخت .. ابرو

  ؟ینیبی..نمدیکارا رو بخاطر تو کردم..غر نیا یهمه _

 ..دیکش ادیقدم عقب رفت و فر چند

 .. یدوست دارم لعنت ؟ینیعشقمو بب ؟ینیقراره منو بب یپس ک_

 مثل پتک تو سرم بود.. صداش

 گفتن نداشتم.. یبرا یزیچ

 نبود.. نیدر ب یحس چون

 فرق داشت.. یلیبامن خ نیشاه
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 ..دمیبغض نال با

 .. یکردیسارا م یکارارو برا نیا_

 زد.. شیتو خودشو ات یبخاطر دور که

 کردم.. ازاد صدامو

 ..یدوسش دار یلیخ ی..که بهش گفتنایبخاطر م_

 ولو شد.. نیزم یرو

 ..فقط تو...خوامیمن تورو م_

 با حرص کنار گوشم گذاشتم.. دستامو

 زدم.. ادیتموم قدرتم فر با

 ..بفهم...نیشاه خوامیعشقو نم نی..من ا خوامی..نمخوامینم_

 بهت نگاهم کرد.. با

 دیخفه از گلوش نال یصدا با

 چرا من؟؟ ایچرا؟ خدا_

 زانو راه اومد و کنار پام نشست.. رو

 و کنارش ولو شدم.. دیکش دستمو

 شد.. رهیلحظه بهم خ چند

 تاسف گفت:  با

 چطور شد که عاشق تو شدم .. دمینفهم چوقتیه_

 اما
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 داشتم.. لیدل شهیخودم هم یبرا

 ..یبا ارزش یلیبرام خ تو

 دشمن بودم.. ومدیم رونیکه از دهنش ب یکلمات با

 ..دیلرزیچرا اما دلم براش نم دونمینم

 ..حاال جلوش به زانو در اومده بودم..زدیحرفارو م نیکارارو ا نیاگه احسان ا دیشا

 افکارم پاره شد.. یصداش رشته  یبلند با

 ..یلعنت یکنیفکر م ید به چ_

 ..یکه دوسم دار بگو

 ..دیاغوش کشبود که منو به  ومدهین رونیکلمات از دهنم ب هنوز

 ..گرفتیام م هیداشت گر گهید

 هق هقم بلند شد.. یصدا

 ..دیکش قیگوشم نفس عم کنار

 ..یبار بگو دوسم دار هیبار ..فقط  هی_

 ..حایفر کنمیبار باهام باش..خواهش م هی

 بود.. ستادهیکرد..انگار زمان از حرکت ا تامل

 جدا شد.. ازم

 کرده بود.. سیهام صورتمو خ اشک

 اورد جلو تا صورتمو پاک کنه.. دستشو
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 لب زدم.. هی..با گردمیعقب کش صورتمو

 بهم دست نزن..تروخدا بهم دست نزن.._

 چنگال گرگ بودم.. ریپناه اس یب یبره  هی مثل

 

 موندن.. یبرا یفرار داشتم نه رغبت یبرا یینا نه

 ..دادمیو اسمون داشتم جون م نیزم نیب انگار

 ..یاهیکابوس به رنگ س هیخواب باشه.. هی نایا یهمه  خواستیم دلم

 بلند التماسش کردم.. یچنگ انداختم و با صدا نیزم یرو

 ..یکه دوسش دار یتروخدا منو ببر خونمون..ترو به جون هرک_

 لب زد.. شیرحم یتموم ب با

 ..دمیبگو ..به عشقت اعتراف کن..اونوقت جونمم برات م_

 حرفو زدم.. نیا لیچرا و به چه دل دونمینم

 ..رمیمیزود م یلیو من هم براش خ شنیتو زندگ یادیز یو قانع کنم که بجز من دخترا نیشاه خواستیدلم م اما

 هوسه.. هیمن مطمعنم..همش  یبه من ندار ی..عشقتنیتو زندگ یادیز ی..دخترایدار نارویتو م_

 گرفتم.. شینگاه کردن به چشم هاش انگار ات با

  ؟یرتو به عشق من شک دا_

 ..دیغر

 ؟یکنیم سهیمقا یتو منو با ک_

 رو شونه ام گذاشت و تکونم داد.. دستاشو
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 وونم؟یح هیکه من  یکنیتو فکر م_

 بودم.. مونیکه زده بودم مثل ...پش یحرف بابت

 ..کردمیم نیوجومو نفر مدام

 بود گفتم: غیج هیکه شب یبلند ینجات جونم از اون معرکه با صدا یبرا

 ..تمومش کن..یدوستت دارم لعنت_

 سکوتش و اروم شدنش.. یبود ..برا یجمله ام کاف نیهم

 از جاش بلند شد.. یلحظه سکوت کرد و با شاد چند

 ..دیخندیبلند م یو با صدا کردیم یبچه ها خوشحال مثل

 ..کردمیاشک و شک نگاهش م نیب

 عقل کل بودنش.. یداشتم برا دیترد

 به تمام معنا.. ی وونهید هیبود.. یروان هی نیشاه

 به تموم اهدافم برسم.. تونمیبا رام کردنش م دمیاون روز رگ خوابشو گرفتم و فهم از

 که ازم یبعد از اعتراف دروغ انروز

 ..منو دم خونه مون برد ..گرفت

 کمال تعجب مامان و بابا، فرهاد هنوز برنگشته بودن.. با

 حموم شدم... یچشمام راه یرفع قرمز یموضوع خوشحال شدم و برا نیا بابت

 حمام مفصل. هیاز  بعد

 و تداراک هاشون متوجه اومدن مهمون جانیه دنیبا د دنیهم از راه رس نایا مامان
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 خونمون شدم.. به

 محمود و خانوادش.. یینبود جز دا یاون مهمون کس و

 

 

 

 که تو وجودم بود کم نشد.. یاز ترس یبا اومدن احسان هم کم اونشب

 ..کردیفرق م ناریاما ا شدمیاروم م دنشیبا د شهیهم

 

 تموم بشه.. یمهمون نیهر چه زودتر ا خواستیم دلم

 

 اتاقم شدم.. یسر درد راه یاز خوردن شام به بهونه  بعد

 

 بهم فهمونده بود که حواسش بهم هست.. گاهشیگاه و ب یبا نگاه ها احسان

 

 بود.. تیاهم یمن  ب یبرا اما

 

 گفتم و به اتاقم پناه بردم.. یگرفته با اجازه ا یصدا با

 

 ..دادیو م نینحس عطر شاه یکه هنوز بو یاتاق
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 تخت ولو شدم و چشم هامو اروم بستم.. یرو

 ..تونستمیبخوابم ..اما نم خواستیم دلم

 ..هیکه به در خورد اروم گفتم: ک یتقه ا یصدا با

 بده در اتاق و باز کرد.. یجواب نکهیا بدون

 الهه و فرهاد چشم هامو باز کردم.. یواشکی یخنده و حرف ها یصدا با

 چشمام سبز شد.. یورود اون دوتا احسان هم جلو با

 مرتب کردم.. مویسر وضعم از جام بلند شدم و روسر یاداوری با

 و گفتم:  دمیچادرمو که رو پاهام بود و تا سرم کش دستپاچه

 ..نیبفرما_

 وارد اتاق شد.. ریسر به ز احسان

 خلوت منو شکستن.. نایفرار کردم و به اتاقم پناه اوردم  اونوقت ا رونیاز جو ب من

 افکارم پاره شد یاحسان رشته  یباصدا

 

 اصرار کردن.. یاتاق شما، ول میایمن به بچه ها گفتم ن_

 زدم  یتصنع لبخند

 

 ..دینداره..خوش اومد یاشکال_

 

 با تمسخر و خنده گفت:  الهه
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 بمونن.. داریوقت ب ریبچه ها تا د دیبره مدرسه، نبا دی.. اخه فردا صبح باحاستیاحسان گفت االن وقت خواب فر_

 ..ختنیسرم ر یرو خیجمله انگار اب  نیا دنیشن از

 ..گرفتمیم شیتنم داشتم ات یبود اما از گرما خی دستام

 ..زدیهام دو، دو م گونه

 بچه ام.. هیکه من  کردیم الیوار عاشق خودش کرده بود..هنوز خ وونهیکه منو د یپسر ،شدینم باورم

 ..لیفام یکدوم از دخترا چینداده بود..به ه تیوقت به من اهم چیهم نداشت چون احسان ه یتعجب

 کنار لبم نشست.. یپوزخند المیخ از

 ام.. نهیبودم با حسم و ک فیلحظه بالتکل اون

 ازش متنفر بودم.. ای ومدیازش خوشم م دونستمینم

 انداختم... ریز نگاهمو

 باهاشون دهن به دهن بذارم.. خواستی..دلم نمارمیو به زبون ب یحرف چیه خواستینم دلم

 جدال با فکر و احساسم بودم که احسان گفت:  ونیم

 دختر عمه.. نیرینگ یجد_

 ..نیاحت نش..نارکنهیم ی..الهه شوخ نییحرفا نیخانوم تر از ا شما

 گفتم:  الیخیب

 منه.. یاز خصلت ها نینداره چرا ناراحت بشم..من هرچقدم بزرگ بشم هنوزم مثل بچه هام..ا یرادیا_

 گفت: یبا دستپاچگ احسان

 

 شما ... هیحرفا چ نینه دختر عمه ا_ 
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 و معترض گفت: دیحرفش پر ونیم یبا کالفگ فرهاد

 ..گهید دیبابا تمومش کن یا_

 نبود.. زهیم زهیکه انقد ر شدیبچه است..اگه بزرگ م حایمعلومه که فر خب

 

 ..کردیبه فرهاد دوختم که از خنده دلشو گرفته بود و با الهه پچ پچ م ظیبا غ نگاهمو

 قابل تحمل بود.. ریموندن تو اون جو برام غ گهید

 تنها باشم.. خواستیم دلم

 

 م؟اتاق خودمو ترک کنم و بر تونستمیم اماچطور

 اونها گوش سپردم.. یتخت و به حرف ها یناچار نشستم رو به

 برداشتم.. زیاونو از رو م میگوش یصدا با

 دوباره تب سرد سراغم اومد.. نیشاه یشماره  دنید با

 دهنمو قورت دادم و رد تماس و زدم.. اب

داره..دلش طاقت  یکار واجب دیشا دیدختر عمه جواب بد_چند بار تماس گرفت که احسان متعجب گفت:  دونمینم

 نداره خب..دلتنگ شده..

 قابل باور بود..من ریداشته باشه غ یاحسان به من حس نکهی..ادیته کش دمیتموم ام گهیجمله اش د نیا دنیشن با

 دورو برش بودم.. یاحسان مثل تموم دخترا یبرا

 نداشت.. یهرگز بهم حس خودم و احساسم شدم..چرا که عشقم یچرا اما اون لحظه شرمنده  دونمینم
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 ..عادت کرده به کارام..ستینه مهم ن_خفه از گلوم گفتم:  یتکون دادم و با صدا سرمو

 چرا اون حرفو زدم.. دونمینم

 به موهاش زد و اتاق رو ترک کرد.. یچنگ یبا تموم شدن جمله ام احسان عصب اما

 من موندم و هزارن عالمت سوال در سرم.. و

 

 

  

 

 

 

** 

 

 که تو چشمام حس کردم، یچقدر غرق گذشته بودم که با احساس خستگ دونمینم

 تختم پناه بردم و چشم هامو رو هم گذاشتم.. یرو

 محو شد.. میاز زندگ شهیهم یبرا نیقلب خوشحال بودم که شر شاه میصم از

 بشه و بخاطر حرف من راحت ازم بگذره.. المیخیکه اون انقدر راحت ب کردمیفکر نم چوقتیه

 خوابم برد.. یک دمینفهم یخوش از
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 مدرسه شدم.. یو بدون خوردن صبحانه راه دمیبا عجله لباسامو پوش صبح

 من بود.. یرو پام بند نبودم، انروز روز ازاد یخوشحال از

 ..کردمیمطمعن شدنم از بابت نبودش،  دائم اطرافمو نگاه م یبرا

 نبود.. اما

 ..کردیبود و نگاهم م ستادهیطبق عادت هر روزه اش سر کوچه ا احسان

 

 سمت مدرسه قدم برداشتم.. یاز خوش ستین نیراحت شد که شاه المیخ یوقت

 از تموم شدن کالسام سمت خونه راه افتادم.. بعد

 سر کوچه مون بودم که اندام احسان مقابل نگاهم نقش بست.. کینزد

 ند سالم کردم..انروز خودم سمت احسان قدم برداشتم و بالبخ گهید یروز ها برعکس

 رفتارم احسان هم شوکه شده بود.. رییاز تغ دیشا

 مکث گفت:  یکم با

 حا؟یحالت خوبه فر_

 ؟یسالمتو خورد_گفتم:  طنتیچشمام نازک کردم و با ش ی گوشه

 و گفت:  دیخند

 خ_

 

 !یخب سالم خانم، خسته نباش یلی
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 بهم گره کردم و گفتم:  دستامو

 ؟یکنیم کاریچ نجایممنونم..ا_

 چشم هاش  گرفت و با سر به پشت سرم اشاره کرد و گفت: یچشم هاشو دور کوچه چرخوند ..دستشو  جلو مردمک

 ..از اب و خوراک افتادم.. ذارهیخانوم اصال محلم نم نیبخاطر ا_ 

 کنترلمو از رفتیراه م زیخ میکه عصا تو دستش بود و ن یزن ریپ یچهره  دنیسرمو برگردوندم..با د یکنجکاو با

 خنده.. ریدست دادم و زدم ز

 .. دیمن احسان هم خند یخنده  از

 از پشت سرم اومد.. ینازک و لرزون شخص یصدا

 ..میخنده سمت صدا نگاه کرد نیح

 لب هزار ناسزا بارمون کرد و رفت.. ریزن ز ریپ

 گفت: یبا ترس تصنع احسان

شو خورد  دهیگول کمر خم دینبا دمیما  به اون خند دید ینلبعک یاندازه  نکی..با اون عمیبر ایب حایاوه اوه فر_ 

 ..کنهیم ممونیهم تقد یزنه دوتا، کف گرگ ریپ میسیوا نیاز ا  شتری..ب

 تکون دادم  و با خنده همراه احسان راه افتادم.. سرمو

 

 درمون رو به احسان با تعارف گفتم:  یجلو دنیرس با

 ..مییباال منو مامان تنها میبر ایب_

 ..ستیاومدن به باال ن ل،یم یکه ب دمیت کرد و من از سکوتش فهمسکو احسان

 ..میو باز کردم و همراه احسان سمت باال قدم برداشت در
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 گفتم:  یبلند یوارد شدنم با صدا نیح

 ؟یسالم مامام خانوم..هست_

 .. دیمامان از اشپزخونه به گوشم رس یصدا

 اپن رفتم و گفتم:  یجلو

 ..میمهمون دار_

 گفت:  یبا کنجکاو کردیکه داشت دستاشو خشک م مامان

 ان شا اهلل؟ هیک_

 دمیبه چهره اش پاچ یسمت احسان کردم و لبخند سرمو

 احسان.. ییپسر دا_

 اومد و سمت احسان قدم برداشت.. رونیکه از حضور احسان متعجب بود با عجله از اشپزخونه ب مامان

 ..نهید تا بشبا احسان..مامان بهش تعارف کر یاز روبوس بعد

 به احسان گفتم:  رو

 ..امیلباسامو عوض کنم االن م_

 نزد.. یلبخند سرشو تکون داد و حرف با

 مامان چشم دوختم. یرفتنم به اتاق به چهره  نیح

 نگاهم کرد که از ترس سمت اتاقم پرواز کردم.. ظیو با غ قیبود..انقدر عم یعصب یحساب

 ..دمیبه سرو روم کش یرفتم و دست نهییا یاز عوض کردن لباسام جلو بعد

 باشم.. نیبهتر ارمی یمقابل چشم ها خواستیم دلم

 گرفتم.. نهییباز شدن در اتاقم نگامو از ا با
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 ستادیدرو بست و دست به کمر جلوم ا مامان

 چخبره؟ نجایمعلوم هست ا_

 هام و باال انداختم و با لبخند گفتم:  شونه

 شده؟ یچخبره؟ مگه چ ،یچ_

 قدم جلو اومد هی

 اونم با تو؟ کار؟یاومده چ نجایاحسان ا_

 دمیبه چشمام کش یدوختم و مداد مشک نهییبه ا نگاهمو

 خونه، اونم قبول کرد.. ادیتعارف کردم ب دمشیعمه اش؟ سرکوچه د یخونه  ادیداره ب یرادیمگه ا_

 

 داشت اروم حرف بزنه گفت: یکه سع ییبا صدا مامان

 ؟یش کردد چرا تعارف نید هم_ 

 گشاد شده از فرط تعجب گفتم:  یگرفتم و با چشم ها نهییاز ا نگامو

 ه؟یچ رادشیمامان؟ زشت نبود تعارف نکنم؟ حاال ا_

 که بزنه .. دیبه ذهنش نرس ینزد..انگار حرف یحرف مامان

 تامل گفت:  یکم با

 ؟یکنیحاال تو چرا خودتو بزک دوزک م_

 چشم نگاه کردم و گفتم:  یگوشه  از

 ..رسمیبه خودم م شهیمن هم_

 تمسخر و خنده گفت: یکم با
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 از خواب پف دار..صورتتم که نگو مثل ارواح.. ایقرمزه  ادیز ی هیاز گر ایچشمات  شهیاره جون عمه ات..خوبه هم_ 

 هات مامان خنده ام گرفته بود.. هیتشب از

 خراب کنم.. یروزمو با زود رنج خواستینم دلم

 لذت ببرم.. مییاز وجود عشقم کنارم و روز رها خواستیبخندم..دلم م خواستیم دلم

 ..دمیخنده سمت مامان رفتم و گونه اش و بوس با

 که پسر مردم منتظره؟ میهاتون تموم شد بر ییاگه بازجو_

 لب غر زد ریز مامان

 ..ریجوگ یپسر مردم متنفر بودا..دختره  نیاز هم روزیتا د_

 ..میقدم برداشت ییرایتکون دادم ودوشا دوش مامان سمت پذ سرمو

 

 

 

 گفت: یما از جاش بلند شد که مامان با مهربون دنیبا د احسان

 ..نیقربونت برم عمه بش یاله_ 

 

 رفتار مامان خنده ام گرفته بود.. از

 خودمو گرفتم و روبه روش نشستم.. یزحمت جلو به

 فت: گ رفتیکه به اشپزخونه م ینیح مامان
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 .شهیناهار اماده م گهیساعت د مین_

 

 .رمیم شمینه عمه، مزاحم نم_که مامان و مخاطب قرار داد گفت: یطور احسان

 و گفت: دیاز پشت اپن  سرک کش یبا حالت معترض مامان

 .گهید کنمیاماده م نیتوام. بش یوقت ناهار کجا بر زمینه عز_ 

 نزد. یو حرفامر مامان شد  میلحن مامان احسان هم تسل با

 بود. یطوالن نمونیب سکوت

 زنگ تلفنم از جام بلند شدم و از اتاق برداشتم. یصدا با

 صفحه که نگاه کردم اسم احسان افتاده بود. به

 کارش خنده ام گرفته بود. نیا از

 نوشتم براش

 بردارم؟ ویتو اتاق گوش یکارت انقدر واجب بود که منو کشوند یعنی_

 

 راه افتادم.. ییرایسمت پذ امیاز فرستادن پ بعد

 

 دوخت.. یبهم کرد و دوباره چشم هاشو به گوش یمن نگاه دنیبود با د یتو گوش سرش

 

 .دیبرام رس امشیکه پ دینکش یطول

 اما روم نشد. یخوشگل شد یلیخواستم بهت بگم خ_
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 گونه هام داغ کرد. امشیخوندن پ از

 نفرستادم. یزیانداختم و چ ریز سرمو

 سر صحبت و باز کرد. نکهیش نگاه کنم، تا ابه شدینم روم

 

 ..ستنین فیمدرسه چطور بود؟ شاگردات که ضع_

 ناچار نگاهش کردم و با لبخند سرمو تکون دادم به

 

 هست اما قابل تحمله فیضع نشونیخوب بود خداروشکر، دانش اموز هامم خوبن امسال ب_

 

. 

 افتاد نیچشم هاش چ یزدکه گوشه  یقیعم لبخند

 .دیقلب خند مینزده بودم اما احسان از صم یتعجب کردم حرف خنده دار ازحرکتش

 

 .یخندیشونه هامو باال انداختم که چرا م یتعجب چشم هامو درشت کردم و با حالت سوال با

 اروم گفت:  یلیو خ دیخم کرد و با خنده لپشو کش سرشو

 .جانتیبامزه بود مخصوصا اون ه یلیخ_

 

 رومو ازش گرفتم.کردم و  یتصنع اخم

 وزمزمه وار صدام کرد.. دیسمت اشپزخونه کش یسرک احسان
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 حا؟یفر_

 کردم نگاهش

 زد و گفت: یچشمک

 ناقال؟ یکرد یباباتو راض_

 فرستادم .. رونیاروم ب نفسمو

 بگم؟ تونستمیم یچ

 کردم.. یتو راض وونهید بیبگم فعال رق 

 ..کردینم دیتورو تهد یکردم ، چون خطر یدلمو راض فعال

 نزدم.. یتکون دادم و حرف سرمو

 نزد.. یسکوت من احسان هم غرق افکارش شد و حرف با

 .میبعد ناهار اماده شد و همراه احسان به اشپزخونه رفت یکم

 و کنار عشقم خوردم.. میناهار زندگ نیبخش تر لذت

 ..شدمیم دنشیست جوژ یو از ته دلم قربون صدقه  ومدمیمن به وجد م بردیکه سمت دهنش م یلقمه ا هر

 ..کردیمقدمه ام مامان با اخم چشم هاشو درشت م یو ب ییهوی یخنده ها از

 نموند.. یکه تموم چشم غره ها از نگاه احسان هم مخف بماند

 بود.. میروز زندگ نیبهتر اونروز

 تو وجودم بود.. یبیاز رفتن احسان هم هنوز ذوق عج بعد

 رنگ عوض کرد و شب شد. اسمون

 ..دمیاسوده چشم هامو رو هم گذاشتم و خواب الیخ من با و
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 یارخفقان ب یمطلق بود..فضا یکیشدم..تار یشخص اهیچنگال س ریبا دم خونه فاصله داشتم که اس یچند قدم هنوز

 به وجود اومده بود..

 ..شدمیتو باتالق اسارت غرق م شتریاما ب زدمیو پا م دست

 ..دیرسینم چکسیبه گوش ه صدام

 اشباح از مقابل نگاهم پاک شد.. یاهیس

 چشم  هاش تنم به رعشه افتاد.. دنید با

 پهن شدم.. نیزم یکه رو دمی..انقدر دور خوردم چرخخواستمیو کمک م کردمیپناه بودم..اطراف و نگاه م یب

 ..ستادیبا پوزخند مقابلم ا نیشاه

 کس بودم.. یب یدختر بچه  هیپاهاش مثل  یجلو

 ..بنهیم فیضع یلیاز اون باال منو خ دونستمیم

 زانو زد.. کنارم

 جلو اورد و گونه ام لمس کرد.. دستشو

 ..دمیعقب کش خودمو

 تر اومد.. جلو

 تکرار کرد.. دوباره

 ..رمیفاصله بگ خواستم

 افتادم.. نیزم یام ضربه زد و رو نهیس یرو تیبا عصبان که
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 هقم بلند بود.. هق

 تو خودم مچاله شدم.. ادشیفر یصدا با

 نگفتم.. ایگفتم  ؟یباهام لج کن دی..بهت گفته بودم نبایبس کن لعنت_

 با ترس تکون دادم.. سرمو

 زد.. مهیتموم قدرتش روم خ با

 زخم هام نبود.. یرو یمرحم چیه نیخفه شو شاه یزدم و کمک خواستم اما بجز نوا ادیفر

 کنار زد چادرمو

 حرکت موندم.. یدهنم که ب یتو دیشت دست چنان کوبمانعش بشم ..امابا پ خواستم

 مانتومو گرفت و با تموم قدرتش پاره کرد.. ی گوشه

 همکارم چشم دوختم.. نیغمگ یافکارم پاره شد و به چشم ها یپاره شدن لباسم رشته  با

 گفت:  ینگران با

 ..یحالتون خوبه خانوم موسو_

 پاک کردم و سرمو تکون دادم.. مویشونیپ یدستمال دستم عرق رو با

 گفت:  یدیسبز رنگشو بهم دوخت و با نا ام یها چشم

 کرد.. یعمق فاجعه خودکش دنیکه بهش تجاوز کردن..بعد از فهم یمتاسفانه اون دختر_

 تمسخر گفت: یو کم یتکون داد و با دلسوز سرشو

 ی..بخاطر پوشوندن و ماست مال کننینم تیچرا از طرف شکا شهیم یکه بهشون دست دراز ییزنا نیا دونمیمن نم_ 

 کردن ماجرا..

 ..ییابرو یترس از ب ذارنیم اسمشم
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 زد یپوزخند

 بهت تعرض شده بابا.. گهیبهشون بگه تو که د ستین یکی_

 که ابروت نره؟ یحفظ کن یخوایم تویچ

 

 حرف زدن.. ینداشتم برا یزیچ

 بذارن که بجز جسم، ییدختر ها یخودشونو جا تونستنیکه هرگز نم ییکوتاه فکر ها یبرا

 پاسخ بود..  نیبود سکوت بهتر دهید بیروحشون هم اس 

 

 نجایا کردمیم حس

 

 ..استیدن اخر

 بهشون نداشتم.. یشباهت چیکه ه کردمیم یزندگ ییادم ها ونیم

 

 کالم اون هم تموم شد   ح،یتفر انیزنگ پا یصدا با

 خراش.. گوش یصدا نیمن چقدر خوشحال شدم از استماع ا و

 کالس شدم.. یراه 

 درس دادن نداشتم.. یبرا یرمق یحت

 درس دادم.. ستادمیبه ناچار مقابل حالم ا اما

 خونه شدم.. یبعد از زنگ اخر با حال زار راه 
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 نگاه کردم.. رهیتخت ولو شدم و به سقف خ یرو

 

 ..ومدیسرم فرو م یهمکارم مثل پتک رو یحرف ها  

 

 برام زجر اور بود.. ییانروز کذا یاور ادی

 خودش و یکرده بود و به گفته  نیکنکور به اجبار منو سوار ماش یدرست روز بعد  برگذار  نیشاه شیسال پ چند

 بود.. ختهیباور من،  ابرومو ر

 

 برم.. هیقض نیجرات نکردم دنبال ا یو به خاطر نداشتم و حت یزیمن هرگز چ اما

 

 ادمی یا گهید زیلباسم.. چ یرو دهیپاره ام و چند قطره خون خشک یو مانتو نیشاه نیان روز بجز نگاه خشمگ از

 ..ومدینم

 

 من عمق فاجعه بود.. یبرا نیا و

 سکوت کردم و دم نزدم.. نیپناه از ترس شاه یب یینکردم و مثل اهو تیثیح یاعاده  هرگز

 برادرم.. رتیمادرم و غ یپدرم..اشک ها یابرو بخاطر
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خون  یتو قلبم فرو کرد و من بجز لکه ها یاون موضوع خنجر  یاور ادیبا  نیکه خواستم تردش کنم شاه یزمان هر

 نداشتم.. یلباسم شاهد یرو

 

 عمرم بود.. یروز ها نیروز ها بدتر اون

 شد تا به حال، روز سابقم برگردم.. یسپر یادیز زمان

 رمکرر و اقدام به خوردن ق یها هیگر ،یافسردگ ،یریگ گوشه

 

 بود.. دیناموق،  از من بع یها یخودکش یبرا ص

 قابل باور بود.. ریسکوت و خفه خون گرفتن،  غ ،یو خودزن هیکه دائم لبخند بر لب داشت، گر یدختر از

 ..زدمینم یالل شده بودم و حرف من

 گفتن نداشتم.. یبرا یزیچ

بعد از  یافسرده  کیو من به عنوان  دادنینم صیحال زارم رو تشخ لیدکتر هاهم دل یشده بودم و حت وونهید 

 ..شدمیم دهید انمیاطراف یکنکور به چشم همه 

 

 مشقت ها و زجر هاش گذشت و من خودم رو ساختم.. یها با همه  انروز

 رو عوض کرده بود .. زیهمه چ زمان

 نداشت.. ینیروح لطمه خورده ام هرگز تسک اما

 درد هام بود.. یرو یاحسان کنارم، مرحمهام وجود  یریهاو گوشه گ یسخت یهمه  ونیم
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 یگاه

 عشق بود.. یمن معجزه  یبهبود لیو دل شدمیرفتن به جلسات مشاوره همراه احسان اروم م با

 وصال به احسان خوب شدم و خودم رو ساختم.. دیام به

 پدرم .. ی دهیمادرم..کمر خم یها هیگر دنید

 برادرم جنون اور بود.. یها یناراحت

 

 ..دیقطره، قطره اب شدن خانواده ام به من دوباره جون بخش دنیبعد از عشق احسان، د دیشا و

 نبود.. ریتاث یب  م،یبه دانشگاه هم در بهبود ورودم

 

 ها دست به دست هم دادن و گذشتن تا من دوباره متولد شدم.. روز

 خودم! یکه سر من اومده بود باخبر نبود حت ییاز بال چکسیهرگز ه اما

 

 در سر داشتن.. یا گهید یها الیخبر دار نبود و همه خ یزیاز چ چکسیمن ه یخداجز  

 ..کردینم دایتعرض راه پ یهم سمت و سو یاشتباه یکه هرگز حت ییها الیخ

 

 

 

 من پاک شده بود.  یاز زندگ شهیهم یبرا نیو حضور شاه گذشتیم یپ ید یها پ روز

 روز بعد قرار بود پدر برگرده و تا اخر امسال بازنشست بشه. دو
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 دستم گرفتم و اروم گفتم:  ریز یکه به در خورد نگاه از برگه ها یتقه ا با

 ..دیبفرما_

 مامان در رو باز کرد و وارد شد.. بالفاصله

 و گفت:  دیروم پاش یلبخند

 ..مادر جون یخونه  میاگه کارات تموم شده اماده شو که بر_

 هامو باال انداختم ابرو

 به چه مناسب؟_

 جمع کرد و گفت:  لباشو

تکون  ییرایمناسبت داشته باشه؟ مادر جون ناهار اش گذاشته همه رم دعوت کرده. سرشو سمت پذ دیوا مگه با_

 داد

 .میبر ایزود باش اماده شو ب_

 تکون دادم و از جام بلند شدم.. سرمو

 رو دوشم انداختم و از اتاقم خارج شدم.. فمویک میمال شیراا یلباس هام و کم دنیاز پوش بعد

 ..کردیم میبود و چادرشو تنظ ستادهیدر ا یجلو مامان

 که به من افتاد گفت: نگاهش

 منتظرم. نییپا ایو بردار ب چیسو_ 

 ..میشد نیدر هارو بستم و سوار ماش دیاز برداشتم کل بعد

 شد و زنگ و زد.. ادهیمادر جون مامان پ یبه مقابل در خونه  دنیرس با

 .میساختمون شد یبزرگ مادرجون راه اطیداخل ح ن،یاز پارک کردن ماش بعد
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 کردن. یورود ما به خونه همه از جا بلند شدن و احوال پرس با

 شهیمثل همتفاوت باشم و  یکردم ب یمادر احسان، ازار دهنده بود..اما سع ،ییزندا یها ییاعتنا یو ب زیت یها نگاه

 باهاشون رفتار کنم.

 بخوابم.. یباال رفتم تا کم یاستراحت به طبقه  یمادر جون برا یاز خوردن اش خوشمزه  بعد

اقوام بامن فرق کرده  یرفتار همه  کردمیبود، حس م دهیاومده بود و جواب رد شن یکه احسان به خاستگار یزمان از

.. 

 اتاق ولو شدم.. یگوشه  کیتشک کوچ یافکارم شدم و رو الیخیب

 ..میدی..چشم هامو رو هم گذاشتم و به ارامش رسخواستیارامش م دلم

 

 

 

 باز کردم.. مهیکه به در خورد چشم هامو ن یتقه ا یصدا با

 به سرو وضعم بکشم. یبه در باعث شد که از جام بلند شم ..و دست یبعد یضربه  یصدا

 دو رگه از شدت خواب گفتم: یصدا با

 .دیابفرم_ 

 باره اروم شد.. کیباز شد و با باز شدن در، قلب من  در

 ..دمیچشم هام مال یانگشت اشاره ام رو چند بار رو دار،یب ایخوابم  دونستمینم

 ..کردیبود و با لبخند نگاهم م دهیدر که نگاه کردم احسان دستاشو به اغوش کش به

 که گفت: کردمینگاهش م رهیخ
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 ؟یکنیم منگاه ینجوریچرا ا شده؟یچ_ 

 مکث دستپاچه گفتم:  یکم با

 اومد.. یفکر کردم ک ،یچیه_

 زد و گفت:  ییدندون نما لبخند

 که؟ ینیبیم گهیمن اومدم د_

 کردم یتصنع ی خنده

 ..هیواقع دمید دمیاره، چشمامو مال_

 ..دیتموم شدن جمله ام احسان بلند، بلند خند با

 کرد.. داریخنده اش تازه منو از خواب ب یصدا

 رفتم و با التماس گفتم: جلو

 ..شنونیم نایتروخدا اروم االن مامانم ا_ 

 گفت:  یالیخیباال انداخت و با ب شونه

 .. ستین نییپا چکسیه_

 

 

 هامو باال انداختم و متعجب گفتم:  ابرو

 وا کجان پس؟_

 ..دی..همشون رفتن خر گهیبازار هست د نایمادرجون ا  ،یهر هفته چهارشنبه تو محله _

 اسم بازار اخم هام تو هم رفت.. دنیشن اب
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 توش کامال مشخص بود غر زدم.. تمیکه اعصبان یصدا با

 ..یخوش گذرون رنیخودشون م خوابوننیواقعا که منو م_

 همون حال سمت چادرم رفتم و سرم کردم.. با

 ؟یکجا شال و کاله کرد_

 خونه مون.._احسان کردم و گفتم:  یبه چهره  ینگاه مین

 کرد یتصنع اخم

 ..یبر یخوشحال نشدم که االن تو بذار هیمن اون همه از رفتن بق_

 ..دمیحرف احسان ترس از

 گفتم:  یاما جد دستپاجه

 ه؟یمنظورت چ_

 و..ت شیاومدم خونه پ دمیاما بعد رفتنشون، دو رون،یگفتم کار دارم از خونه زدم ب یخب اونا رفتن بازار،  منم الک_

 کردم و گفتم: اخم

 من  اصل.. شیپ ییایداره ب یلزوم چه_

 دلخور گفت یو کم دیحرفم پر ونیم

 

 ..رونیب میبر ییکنم ماهم دوتا دارتیب امی..خواستم بحایفکر اشتباه نکن فر_: 

 گونه هام داغ شد.. یانداختم و از شرمندگ ریز سرمو

 ؟یکنیقبول م_گفت:  دیکه د سکوتمو

 هم گذاشتم.. یمثبت رو یزدم و چشم هامو به نشون لبخند
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 توقف کرد.. دیمقابل مرکز خر احسان

 ؟یستادیچرا ا_که پر از عالمت سوال بود گفتم:  یچهره ا با

 ..گهید دیخر میبر_زد و گفت  یچشمک

 لب هاش گذاشت و من مجبور به اطاعت شدم.. یمخالفت کنم که دستشو به عنوان سکوت رو خواستم

 دم برام لذت بخش بود..همه ا نیا ونیرفتن کنار احسان م راه

 ..میزدیو لبخند م میکردیهم نگاه م یهر دو به چهره  کردنیاز کنارمون که با دقت نگاهمون م یعبور هر عابر با

اه که همه بهمون نگ میایبه هم م یلیکه البد خ زدمیهام لبخند م الیمن به خ شدیم دهیکه سمتمون کش یهر نگاه با

 ..کننیم

 چشم دوختم.. بایمردونه و ز یافکارم پاره شد و با دقت به لباس ها یرشته  یلباس فروش یوردمون به مغازه  با

نگاهمو به  ستادهیا قهی راهنیپ کیهاشون  ییبایتموم ز ونیخودشون داشتن اما م یها ییبایلباس ها ز ی همه

 خودش جلب کرد..

 لباسو نیا شدینم یده بودم و اگه اون راض..اما من پسند کر پوشهیمدل لباس ها نم نیاحسان هرگز از ا دونستمیم

 ..دمیخریبخره خودم حتما م

 قهیمدل  یها رهنیپ نیاز ا یتو که، دوست ندار_اروم کنار گوشم با ناله گفت:  دیمو که رو لباس د رهیخ نگاه

 بپوشم..؟  یاخوند

 طنتیش نگاه
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 و با ذوق گفتم:  دمیبه روش پاش یزیام

 ..ادیبهت ب یلیاتفاقا فکر کنم خ_

 من شد.. یخواسته  میمن سکوت کرد و تسل اقیمقابل اشت احسان

 احسان  یبرا رهنیپ دیاز خر بعد

 ..میدیشال خر کیمن هم  یاون همرنگ لباسش برا ی قهیسل به

 ..مینشست نیو داخل ماش میدیخر یاصرار احسان بستن به

 پرسم؟یسوال ازت  هی تونمیم حایفر_شو خورد رو به من گفت:  یبستن عیکه همون ابتدا سر احسان

 اره روهم گذاشتم.. یچشم هامو به نشونه  بردمیکه قاشق و تو دهنم م ینیح

  دیکش قیعم نفس

 ؟یخوایمنو نم یچرا گفت ؟یچرا بعد از جواب رد حاج مسعود تو منو پس زد_

 و تو ظرف انداختم. یهامو تر کردم و قاشق بستن لب

 ؟ینپرس یزیچ شهیم_

 تکون داد ینف یبه نشونه  سرشو

 بهش بگم، مغزم از کار افتاده بود.. تونمیم یچ دونستمینم

 داشتم که بهش بگم؟ یو من چ ه؟یک نیشاه دیپرسیاونوقت م ن؟یشاه دیبه خاطر تهد گفتمیم بهش

 ناراحت بودم.. یلیبابام بودم ..خ یحرفا ریخب تحت تاث_زدم و گفتم:  یلبخند

 یراض بهتره بابامو دمیخب فکرامو کردم د یول_فکر کردن گفتم:  یمکث برا یبه دندون گرفتم و با کم نموییپا لب

 کنم..

 بود.. نیهم یبرا
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 برده بود.. میبه پنهون کار یمن پ یکه از کالفک احسان

 نزد.. یکرد و حرف سکوت

 چرا اما حس کردم احسان باور نکرده.. دونمینم

 تو.. یکی..چقدم رمانتگهیذار دب یزیچ یاهنگ هیبابا _از اون حال گفتم:  ییرها یبرا

 چشم خانم معلم من.._دستشو از چونه اش برداشت و با خنده گفت:  احسان

 کرد.. ی( رو پلی)اهنگ دوستت دارم، دوستت دارم هنوز عشق من و

 

 

مواجه  ییدرشت زندا یها هیمامان و تک زیت یو با نگاه ها میمادر جون بر گشت یهامون دوباره خونه  دیاز خر بعد

 ..میشد

 ..شدیاحسان به وضوح حس م یکالفگ

 ..میدیبا نگاه ارومش به ارامش رس یبه من کرد و من کم ینگاه

 

 گفت: ییکه تموم التماسشو توش جمع کرده بود  رو به زندا یبلند یصدا با

 باال.. ایمامان چند لحظه ب_

 ..دیخشک شونیخال ینگاهم رفتن اونارو دنبال کردم و نگاهم تو جا با

 ..وفتمیمبل ب یگرفت، که باعث شد کنارش رو شگونیمتوجعه شدم که مامان از پهلوم ن دیچیکه تو پهلوم پ یدرد با

 دور نموند.. نیکدوم از حاضر چیکار مامان از چشم ه نیا و

 ..خوامیم حیخونه توض میرفت_کنار گوشم لب زد:  یگونه ا دیحالت تهد با
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 قانع کردن مامان بگم.. یبرا تونمیم یچ نکهیمن موندمو فکر ا و

با احسان سوال کرد و من هم تموم اتفاقات  و  رونیرفتن به خونه مامان راجع رفتنم به ب  ریگذشت و تو مس انشب

 دادم.. حیتوض

 داد.. دنیمامان قانع نشد اما با سکوتش به من مهلت نفس کش اگرچه

 

 

 از اون ماجرا گذشته بود.. یروز چند

 ..شدیبازنشسته م ندهیه برگشته بود و تا ماه ابابا به خون 

 ارمیبه زبون ن یزیکه بابا زد صالح دونستم که فعال چ یبا حرف یبکشم ول شیدوباره حرف احسان و پ خواستیم دلم

 و در زمان مشخص با پدر حرف بزنم..

 ..میشد ییو مشغول خوردن چا میاز خوردن شام همه نشست بعد

 ..میبهتره خونه رو عوض کن شمیخانم حاال که باز نشسته م_ذاشت و رو به مامان گفت: گ زیم یاستکانشو رو بابا

 کرد و ادامه داد یمن نگاه روبه

 با ازدواج بچه ها هم بهتره خونه بزرگ تر باشه.._

 ..خوادیبزرگ م یجا زایچ نیو جشن و ا یمهمون باالخره

 ..کردنیقند اب م لویک لویشدن بابا بابت ازدواجم با احسان ک یراض یحرف بابا خوشم اومد تو دلم برا از

 بود از حرف بابا استقبال کرد  ومدهیکه بدش ن مامان

 ؟یفروشیروکه  نم نجایا_: وگفت

  فروشمیچرا م_دوخت و گفت:  ونیزینگاهشو به تلو بابا
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 یراب ینگه دار نجارویبهتره ا ،ینفروش  حاج گمیمن م_فروش منصرف کنه گفت:  یداشت بابارو برا یکه سع مامان

 خوایسقف باال سر م رهیگیفرهاد، اونم امروز فردا زن م

 

 ..د

رد ک یکه فرهادم عروس میریگیدو طبقه م یخونه  هی میفروشیم نجاروینه خانم ا_پا داشت گفت:  هیکه مرغش  بابا

 خودمون.. شیپ ادیب

 کنه.. یمادر شوهر زندگ شیپ ادیاقا، االن کدوم عروس م یه_ابرو هاشو باال انداخت و گفت:  مامان

 ی..تو خونه ستینخواستنم که مهم ن ان،ی..خواستن مشهیکه خانم..خونه زندگشون جدا م ستیمادر شوهر ن شیپ_

 خودشون خوش باشن..

 بحث هاشون خنده ام گرفته بود.. از

 ن؟یبه هول و وال افتاد ینجوریما انکنه قراره داداشم داماد بشه که ش_تکون دادم و گفتم:  سرمو

 نهکیفرهاد ازدواج نم یریو سرو سامون نگ ینه دخترم تا شما عروس نش_گفت:  یسرشو تکون داد و با مهربون بابا

 .. خونهی..هنوز داره درس م

 حرف بابا گونه هام داغ شد.. دنیشن از

 خجالت لبخند زدم و سکوت کردم.. از

 ؟یحاج یواال کم مونده بود دخترم عروس شه که شما نذاشت_با تمسخر گفت:  مامان

 ..دمیبسه خانم ..تموم شد رفت ..من دختر به احسان نم_گفت:  یعصب یبه مامان کرد و با صدا یزینگاه ت بابا

 ..هیکنم جواب بابا منف یکردم که هرکار دایپ نیقیدوخت و من  ونیزیبا اخم نگاهشو به تلو مامان

 ..میبهم برس میتونیروز بعد ..پس از تموم شدن مدرسه به احسان زنگ زدم تا قانعش کنم ما نم صبح
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بدم و به احساسش لطمه بزنم..اون منتظر جواب من بود و من هر روز با  یاحسان و باز تونستمیسخت بود اما نم برام

 ..چوندمشیپ یبهونه هام و حرف هام م

 ..ستادیمحله مون  ا کیپارک نزد کیسوار شدم و نزددر مدرسه  یاومدن احسان جلو با

 ..شهینم یگفتنش برام سخته اما..بابام اصال راض_جابه جا شدم و گفتم:  مکین یرو

 ..دیکش قیگذاشت و نفس عم مکیگاه ن هیتک یرو ارنجشو

 ؟یکن شیراض یتونینم_شد و گفت:  رهیخ ینا معلوم ینقطه  به

 نه تکون دادم. یبه نشونه  سرمو

 سد کرده بود.. دنمویراه نفس کش بغض

 بشه اما.. ینجوریدوست نداشتم ا_نمناکمو بهش دوختم و گفتم:  نگاه

 دیحرفم پر ونیم

 ؟یاگه من باهاش حرف بزنم چ_

 !کنهینداره..قبول نم یا دهیفا_گفتم:  یدیبا نا ام نیاست برا هم دهیفا یب دونستمیم

 انداخت و سکوت کرد.. نییسرشو پا احسان

 بود.. یو عصب فهکال

 بلند کرد و  نگاهشو تو چشمام قفل کرد سرشو

 م؟یفرار کن یایم_

 تفکرات احسان خنده ام گرفته بود.. از

 ..ستین یکار شدن نیاحسان؟ ا یگیم یدار یچ_بغض و خنده گفتم:  ونیم

 ..کننیتردمون م همه
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 تردت نکنه.. یکس دمیتو قبول کن من قول م_هاشو باال انداخت و گفت:  شونه

 حالل مشکالت نبود.. فرار

 با نبود خانواده ام کنارم اغاز کنم.. مویشروع زندگ تونستمینم من

اما  رفتیو باهاش، م کردیاحسان و قبول م شنهادیمن بود پ یجا یهرکس دیاما از راه درست..شا خواستمیو م احسان

 من قبول نکردم..

 

 ..میبهم برس میتونیا نممنو فراموش کن احسان م_: دمینال هیگر با

 اشک شد.. زیاحسان لبر یباورش سخت بود اما چشم ها دیشا

 ؟یفراموشم کن یتونیتو م_به چشمام، قفل کرد و گفت:  یمملو از اشک شو لحظه ا نگاه

 ..دیلرزیببرم و چشم هامو رو حسش ببندم.شونه هام م ادیفرار کنم..عشقشو از  ادشیاز  تونستمی..نمتونستمینم

 هامو بهم فشار دادم و سرمو تکون دادم.. لب

 شد.. رهیسرشو بلند کرد و به اسمون خ احسان

 زمزمه کرد.. یلب چ ریز دونمینم

 ..کنمیم یباباتو راض_جاش بلند شد و گفت:  از

 .. میهر دو با بهت سمت صدا چشم دوخت دیکه به گوشمون رس ییبا صدا اما

 ..دهینم چون دخترشو به تو شه،ینم یبابا که راض_

 بستم.. یدیهامو با ناام چشم

 همه اش خواب باشه.. خواستی..دلم مکردیم کاریچ نجایا نیشاه

 ..نمیصحنه رو بب نیا کردمیتصور نم هرگز



 ققنوسراز 

 
231 

 

 ..دیپریم نییباال و پا هیام از شدت حرص و گر نهیس

 قدم جلو اومد چند

 خوشبختم.. دنتونیسالم اقا احسان..از د_مقابل احسان دراز کرد و با لبخند گفت:  دستشو

 کرد و دستشو سمتش برد زیچشم هاشو ر احسان

 شناسم؟یمن شما رو م_گفت:  دیترد با

 اوردمتون؟یجا ن به

 .شناسمیاما من شمارو م دیشناسینه نم_نگاه چندششو بهم دوخت و خطاب به احسان گفت:  نیشاه

 هیجان بهم گفته بود  حایفر_شم هاش به من اشاره کرد و گفت: چ با

 

 ..دهیسمج داره که مثل کنه بهش چسب خاستگار

 بود.. یاحسان پر از بهت و ناراحت ی..چهره شدمیم وونهیحرفا داشتم د نیا دنیشن از

 بود.. شیشونیپ یرو یظیبهم گره خورده بود و اخم غل ابروهاش

 ..دمیحرفش پر ونیم یعصب

 ..نیبسه شاه_

 شد.. خکوبیتموم شدن جمله ام نگاه پر از سوال احسان روم م با

 زمزمه کرد  اروم

 اسمتو گفت؟ لب هاشو تر کرد.._

 ! یاسمشو گفت ش؟توامیشناسیتو م_

 تکون دادم سرمو
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 بزنم که یحرف خواستم

 حایفر_اروم بود گفت:  یلیکه خ یبا صدا نیشاه

 ..دادهیم تیمدت باز نیا ینشد بهت بگه همه  روش

 زد لبخند

 به من انداخت یاما من دوست پسرشم..نگاه ادیمعصومش ن یبه چهره  دیشا_

 زود همسرش.. یلیو خ_

 برام سخت شده بود.. دنیحرف ها نفس کش نیا دنیشن از

 ..دیلرزیم پاهام

 دینمناکش روم لغز نگاه

 کرد یهج اروم

اال ..حیخوایو منو نم یازم متنفر یچرا گفت دمی..حاال فهمدمیو فهماون حرفت لی..حاال دلیگفتیکاش زودتر بهم م_

 فراموشت کنم.. یچرا گفت دمیفهم

 

 کا نیخودم مسبب باور احسان شده بودم..خواستم با نشون دادن تنفرم ازش اونو از خودم دور کنم تا شاه من

 

 باهاش نداشته باشه.. یر

 یبود..اما احسان بند قلبم بود ..غصه  یخواستم ازش بخوام فراموشم کنه تا از نبودم عذاب نکشه..عذاب من کاف 

 ..کردیم رونیو امویاون دن

 بار هم به خاطر منفعت خودم نزده بودم گور عشقمو کندم.. کی یکه حت ییاما با همون حرف ها 
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 ..باور کن اح..دمیم حیبرات توض ستین نطورینه ا_و  با ناله گفتم:  دمیحرفش پر ونیم

 باال اورد و چشم هاشو بست.. دستشو

 واضحه.. زیدختر عمه..همه چ هیکاف_

 خودت برام روشن شد.. یبا مدرک با حرف ها زی..همه چستین حیتوض یجا

 

 مشت کرد و از کنارم گذشت.. دستشو

  ستادیا یا لحظه

 به من بود.. پشتش

 ..دیلرزیم صداش

 حرص ایاز بغض بود  دونمینم

 گرفت.. شیخوردم سر باز کرد و و ات هیقلب بخ یبود جراحت ها یهرچ اما

 باشه.. ونیدر م یکس یدروغ بود..حس کردم پا یزد نیکه انروز تو ماش یحرف دونستمیم_

 شد که به چشم هات نگاه کردم..نگاهت رنگ دروغ گرفته بود.. شتریب یوقت نمیقی

 که از تصور احسان عشقم بود.. یا بهیتنها گذاشت..غر بهیغر نیند و رفت..رفت و منو کنار انمو لم،یحرفم، دل منتظر

 دنبالش لغزوندم.. نگاهمو

 شد و رفت.. نیسوار ماش 

 ثابت مونده بود.. شیخال یهام هنوز تو جا چشم

 

 پر شد.. نیشاه یچهره  نیگزیاحسان با جا یخال یجا
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 پاش انداختم و با نفرت گفتم:  یجلو یتموم قدرتم تف با

 .. ازت متتفرم..یپست یلیخ_

 تنها گذاشتم رتشینشدم و اونو با نگاه پر از ح نیاز جانب شاه یحرف منتظر

 ..ختمیو به حال زارم اشک ر 

اشتباه بزرگ بود و من چقدر احمق بودم که نبود  کی نیشاه یکه باور کردن حرف ها دمیرس نیقی نیلحظه به ا اون

 تصور کرده بودم.. شیشگیروزه شو به رفتن هم چند

 یدر دسترسم بود نبود و من با صدا دیکه با یرفتن به خونه به احسان زنگ زدم اما مشترک مورد نظرم وقت نیح

 بوق خط اشغال درد و دل کردم..

 

 

 

 جلو اومد و گفت:  یبا نگران دید شونمویکه حال پر مامان

 تو؟ یشد یشکل نیچرا ا حا؟یفر شدهیچ_

 

 دمیاتاقم راه افتادم و زمزمه وار نال سمت

 استراحت کنم.. خوامیفقط خسته ام م_

 بالشت خفه کردم.. یتخت افتادم و هق هقمو تو یاتاقو بستم بدون عوض کردن لباس هام رو در

 

 بودم از خودم از سرنوشتم از زنده بودنم.. ریدلگ
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 ..سوختمیم میپناه یب شیتو ات من

 که حناق شده بود تو گلوم.. ییاز اونشب تلفن احسان خاموش شد و من موندم و حرف ها بعد

 

 یچشمم افتاب یو ندادم و خودش هم جلو نیشاه یاز تماس ها چکدومیاز احسان، جواب ه مییاز انروز و جدا پس

 بود.. بیخودم هم عج یو برا شدینم

 

 ..ومدنیساختمون م دنیخونه به د دیخر یابر یادیو هر روز افراد ز گذشتیها پشت سر هم م روز

 کنه.. ضیخونه رو تعو دیگرفته بود که تا ع مشویتو مدرسه.بابا تصم یتو خونه بودم و گاه یگاه

موضوع باعث جوش  نینداشتن و هم یپول کاف ای دنیپسن یخونه رو نم ای ومدنیکه م ییکدوم از کسا چیه اما

 ..شدیخوردن معامله نم

 

 اومدن از مدرسه، کارهامو انجام دادم و نمازمو خوندم..  بعد

 ..دیبه گوشم رس ییرایاز پذ  یینماز بودم که صدا یسجاده  سر

 خونه اومده باشن.. دنید یبرا یزدم از امالک حدس

 و رکعت دوم رو خوندم.. ستادمیا نیهم یبرا

 به در خورد و من یخوندن نماز تقه ا نیح

 گفتم: ینسبتا بلند یجواب بدم با صدا تونمیو نم خونمیماز مدارم ن نکهیمنظور ا به

 اهلل اکبر.._ 

 بعد از تموم شدن نمازم سمت در رفتم و بازش کردم.. قهیدق چند
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 ..گفتیزدن خونه بودن و بابا هم از امکانات خونه م دیدو مرد مشغول د 

 گفتم: یاروم یصدا با

 اتاق و نگاه کنن.. توننیم ونیبابا جان من کارم تموم شد..اقا_ 

  دیچیبابا تو گوشم پ یصدا

 راسخ. یاقا دییبفرما_

 من اشنا بود.. یبرا یلیفام نیراسخ چقدر ا یاقا

 که قرار بود خونه رو بخره چشم دوختم.. یمرد یگرفتم و به چهره  نیبابا نگاهمو از زم یتموم شدن جمله  با

 رنگ نگاهم رنگ خشم گرفت.. دنشیبا د اما

 بردار نبود.. دست نیشاه

 تموم همهمه ها.. نیب شدمیم ریو من اس دیچیپ یداشت بهم م زیچ همه

 مامان بند فکر هامو پاره کرد.. یصدا

 لبخند رو به من گفت:  با

 مادر؟ یتوام تعجب کرد_

 دوخت نیبه شاه نگاهشو

 ..میخونه مون استاد دانشگاته تعجب کرد داریخر میدیتا د ماهم

 ..گذرهیتو سرش م یچ دونستمینم

 گفتم:  دستپاچه

 اره تعجب کردم.._

 و اون مرد تعارف کرد و دستشو سمت اتاقم گرفت و گفت:  نیرو به شاه بابا
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 .. دینیبب دیبفرما_

 انداخت و گفت: ریبود سرشو ز دهیکه هرگز از دهنش نشن یبا لفظ نیشاه

 ..میفردا معامله رو شروع کن دید..اگه اجازه بدمیمن منزلتونو پسند یموسو یاقا ستین یازین_ 

 زد و گفت: یمندانه ا روزیلبخند پ بابا

 بله حتما چرا که نه.._ 

 زده بود.. یبود که خودشو به موش مردگ نیشاه یمدت نگاهم به چهره  تموم

باشه که  یبد دهن و بد صفت نیهمون شاه نیا شدیکه من باورم نم کردیو با متانت رفتار م ریسر به ز انقدر

 ..شناسمشیم

 بودم.. زاریازش بترسم ازش ب نکهیاز ا شتریب

 که در حقم کرده بود.. ییها یتموم بد بخاطر

 

 

 باشه.. ییچا هی زبانینشست تا مادر م نیاصرار مکرر مامان،  شاه به

 بهم نگاه هم نکرد.. یمن چقدر با نگاه هام مامانو التماس کردم که بذار بره..اما مادر حت و

  

 ییاون اقا یبدرقه  یبرا بابا

 

 سمت اشپزخونه قدم برداشت.. ییاوردن چا یرفت و مامان برا اطیاز امالک اومده بود تا ح که
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 کردم سمت اتاقم برم که صدام کرد. قصد

 ن؟یریم نیدار یخانم موسو_

 باشه.. نیلحن مهربون از جانب شاه نیا شدینم باورم

 سمت اتاق برداشتم که مامان گفت: یجوابشو بدم..قدم خواستینم دلم

 مهمون ما هستن.. شونیکنار استادت ا نیبش ایاوا مادر ب_ 

 ..دمینکشم،  دندون هامو بهم ساب غیج نکهیا یهامو با حرص بستم، برا چشم

 هاتو.. یمهمون نواز نیسر مامان داد بزنم و بگم تمومش کن ا خواستیم دلم

 

 و گفتم: دمیکه تو صدام بود و بلع یحرص تموم

 من کار مادر جان با اجازه.._ 

 تخت نشستم.. یو با حرص رو دمیرفتنم داخل اتاق درو بهم کوب با

 ..نهیحدس زدم که شاه میگوش امکیپ یصدا با

 بجز اون  یک

 ..زهیارامش منو بهم بر تونستیم 

 و برداشتم .. یگوش

 درست بود.. حدسم

 نوشته بود شیتموم پرو  با

 ..رمایگیگرنه حالتو مو رونیب ایپاشو ب_

 کنار لبم نشست.. یپوزخند
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 عشقمو ازم گرفته بود.. یاز دست دادن وقت یداشتم برا یچ گهید

 ازم دور کرد.. انمویشد تموم اطراف دایپ میاز همون اول که سرو کله اش تو زندگ نیشاه

 ام، احسان.. گهید یدوستا نا،یم سارا،

 باشه.. تونستیم یک ینفربعد دونستیم خدا

 اماده بودم.. یهر اتفاق یبرا گهید

 تموم نفرت نوشتم.. با

 از دست دادن ندارم.. یبرا یزیبکن..چ یخوایکه م یهر غلط_

 ..شدیفکر نکنم اما مگه م یزیکردم به چ یهامو رو صورتم گذاشتم و سع دست

 شدم.. نیکه از سالن اومد متوجه رفتن شاه یبدرقه و خداحافظ یصدا با

 عطرش تو خونه بود.. ی حهیمبل نشستم. هنوز را یاز اتاقم خارج شدم و رو بالفاصله

 ..کردنیاش م نیو تحس گفتنیم نیوارد شدنشون از کماالت شاه نیو بابا همراه هم داخل خونه شدن ..ح مامان

 ساده بودن پدر و مادرم تکوت دادم و افسوس یبرا سرمو

 

 

 

 ..نیشاه یبرا خوردم

 بود که امروز مقابل خانواده ام لباس بره تن کرده بود.. یگرگ نی..شاهکنهیکه رنگ عوض م رهیانقدر دو رو و حق که

 که چشمش بهم خورد با اخم چادرشو از سرش برداشت و گفت:  مامان

 شد؟یازت کم م یمگه چ ینیبش ششیپ یومدیچرا ن_
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 ..گهیعح مامان ول کن د_فرستادم و گفتم: رونیاز دهان ب نفسمو

االن برا  کردیاستادت درستو پاس نم نیاگه هم ؟یچ یعنی گهیوا ول کن د_هاشو باال انداخت و گفت:  ابرو مامان

 ..یخودت معلم نبود

 به مامان نگاه کردم رو

 نزدم.. یمو مچاله کردم و حرف چهره

 مشروط بشم.. مویزندگ یاز درس ها یلیباعث شده بود من خ نیشاه

 گفت: ونیزینگاه کردنش به تلو نیمبل نشست و ح یرو بابا

 ..ستین یزیغرور داره..اما معلومه تو دلش چ کمی..هیمن که ازش خوشم اومد ..ادم خوب_ 

 کرد.. دیبا استقبال حرف بابارو تاک مامان

 

 گذاشتم.. میشونیپ یو دستمو رو دمیکش یعصب نفس

 اش انداخت  گهید یپاشو رو پا بابا

 ه..قرار شد هر هفته باهاش برم کو_

 و بدون کنترل صدام گفتم:  متعجب

 بابا؟ گهیکوه از کجا اومد د_

 نشست و گفت:  شیشونیپ یرو یزده بود اخم کمرنگ رتیکه از لحن تندم ح بابا

 چه طرز حرف زدن دختر؟ نیا_

 نگفتم.. یزیانداختم و چ نییپا سرمو

 باز نشست شدم.. گهیمن که د حا،یبهتر از تو خونه موندن که فر_
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 گفتم: یاروم یبود..با صدا نییسرم پا هنوز

 با اون پسره نه.. یول دیبر نیخوایجنگل، پارک..هرجا م دیکوه بر دیخب بر _ 

 گفت:  یبا حالت سوال بابا

  ه؟یاون پسر چ رادیچرا؟ مگه ا_

 

 بگم.. یچ دونستمینم

 ..ادیفقط ازش خوشم نم دونمینم_باال انداختم و دستپاچه گفتم:  شونه

 

 سکوت کرد.. یلب هاشو جمع کرد و لحظه ا بابا

 

 شده.. یکردم راض حس

 هیبنظر من که پسر موقر_مکث گفت:  یبعد کم اما

.. 

 میبود..چشم هاشو بست و از صم یچه پسر یدید یاره حاج_گفت:  اقیکه تا اون لحظه ساکت بود با اشت مامان

 ماشاهلل بهش.._قلبش گفت: 

 

 تاقم رفتم..از جام بلند شدم و سمت ا کالفه

 ..گذرهیم نیتو سر شاه یبفهمم چ خواستیم دلم

 ه؟یبه خانواده ام چ یکیاز نزد قصدش
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 هامون شروع شد.. یکم کم اسباب کش دیجد یخونه  دیاز فروش خونه و خر بعد

 منزل نو و بزرگ.. دنیبا د ینداشتم..حت یاقیاشت چیو من ه شدیم دیروز بعد ع چند

 لباس و لوازم نو چند برابر شد.. دیخر یمامان و بابا برا اقیاومدن فرهاد به خونه شور اشت با

 برم قبول نکردم.. دیخر یو فرهاد هرچقدر اصرار کردن همراهشون برا مامان

 

 بودم.. رونیاز رفتنشون مثل مرغ پر کنده کالفه و ح بعد

 بود خالص شم.. نیشاهکه به نام  یخونه ا طیهرچه زودتر از مح خواستیم دلم

 ..نایشدم بابت نرفتنم همراه مامان ا مونیکه به جونم افتاده بود پش یدلتنگ از

 ..رونیو از خونه زدم ب دمیلباس هامو پوش اریاخت یب

 بودم.. نایمحمود ا ییبه خودم اومدم مقابل در دا یشد که وقت یچطور و چجور دونمینم

 زنگ زدن .. یبودم برا مردد

 اومدم؟  یچ یبشه؟ بگم برا یخونه شون که چ رفتمیم اصال

 احسان بودم.. یدر خونه  یاراده جلو یحاال ب رفتمیمادر جون نم یخونه  یحت ییکه تنها یمن

 دادم و رومو برگردوندم قصد کردم برم که در خونه شون باز شد.. رونینفسمو ب کالفه

 ..دیچیاحسان تو گوشم پ یبه در بود که صدا پشتم

  د؟یکاردار یباک د؟یابفرم_
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 یدلم وجودمو لعنت کردم که چرا پامو ا تو

 

 گذاشتم.. نجا

 زدم و رومو سمت احسان برگردوندم.. یتصنع لبخند

  ؟یسالم احسان خوب_

 رنگ نگاهش عوض شد.. دنمید با

 چرخوند.. گهیهاشو بست و سرشو سمت د چشم

 ؟یدیچرا جواب نم_خشک شده مو با زبون تر کردم و گفتم:  یها لب

 باال..با اجازه تون.. کردمیوگرنه دعوتتون م ستن،یمنزل ن نایمامانم ا_گفت:  یدوخت و لحن سرد نیبه زم نگاهشو

 از تموم شدن جمله اش از کنارم رد شد و رفت .. بعد

 هام دنبالش کردم و گفتم: باچشم

 م گوش کن..احسان لطفا به حرف ها_ 

 اما بر نگشت.. ستادیا

 شد و استارت زد.. نشیبزنه سوار ماش یحرف نکهیاعتنا به حرفم، بدون ا یب

 اش زدم.. شهیش یحرکت کردم و رو نیسمت ماش اریاخت یب

 زد.. نییرو پا شهینگاهم کنه ش نکهیا بدون

 شدم و با التماس گفتم:  زیخ مین

 تروخدا احسان به حرفام گوش کن.._

 کرد.. همنگا
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 بود.. ایمثل در نگاهش

 ..هیچ انشینتونستم بفهمم که پا هرگز

 نگاهشو بخونم.. نتونستم

 لب زد.. یو جد سرد

 با من داره دختر عمه؟ یشما چه ارتباط یحرفا_

 گذاشتم.. میشونیپ یصاف کردم و کالفه دستمو رو کمرمو

 کننده بود.. وونهیسردش د لحن

 خم شدم و معترض گفتم: یکم

 باهام؟  یزنیحرف م ینجوریچرا ا_ 

 کردم؟  کارتیمن چ مگه

 .دیتو موهاش کش ینگاهم کرد و کالفه دست یا لحظه

 .نیبش ایب_

 شدم.. نیزدم و سوار ماش یمندانه ا روزیپ لبخند

 تن احسانم.. یپر شده بود از بو نیماش یفضا

 ..کردیم یتوجه به من رانندگ بدون

 پارک کرد.. ابونیخ کنار

 .شنومیم_پنجره دوخت و گفت:  رونیبه ب ونگاهش

 انداختم.. نییپا سرمو

 براش بگم.. دیبا یچجور دونستمینم
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 لب اسم خدارو زمزمه کردم قوت قلب گرفتم.. ریز

 کرد.. دنیاروم شد و لب هام شروع به رقص قلبم

 از مقابل نگاهم گذشت.. لمیاون روز ها مثل ف تموم

 

 بود.. میکه تموم زندگ یشخص یکردم برا فیبار تعر نیاول یمقابل چشم هامو به زبون اوردم برا یمن صحنه ها و

 

 کرده بود که مجبور به اعتراف شدم.. رمیگ نیزم یمن به احسان طور ی عالقه

 

 شده بود و نگاهش غمزده بود.. رهیبه لب هام خ یمدت احسان بدون به زبون اوردن کالم تموم

 .. زدمیشت و تا چه زمان داشتم حرف مچقدر گذ دونمینم

 

 و مقابلم گرفت.. یکالمم احسان دستمال یتموم شدن رشته  با

 

 غرق اشک بود.. صورتم

 ازش گرفتم و چشم هامو پاک کردم.. دستمالو

 ..دمیباال کش موینیب

 

 که کمرمو خم کرده بود.. یبار نیاما سبک شدم از ا ،یخوایمنو نم گهیحاال د دونمیم_

 پاهام له کرده بودم..بخاطر حسم به احسان.. ریتموم ابرومو ز من
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 ..دمیکش ادیدست و پا زدم و فر یشخص کلیه ریشکست خورده بودم که ز یزن ننیقیاقکار احسان  مقابل

 تر شد.. قیگلوم سر باز کرده و عم یزخم ها غمیو با هر ج دهینرس یصدام به گوش احد اما

 سکوت کرده بود.. احسان

 جواب سوالم رو هم نداد.. یحت

 و ارنجشو کنار پنجره گذاشت.. دیکش نییرو پا شهیش

 حجوم  با

 ..دیبدنم از سرما لرز یسرد زمستون یهوا

 شدم.. رهیخ ابونیهامو بهم گره کردم و به خ دست

 ..ستادیا ابونیبعد کنار خ یکم

 همون لحن گفت:  با

 پاکمون هست.. یعشق و احترام تو رابطه  یهنوز کم ،اگهیندار ادیو به  یزیاگه از اونروز چ _

 باال تا .. ییایو همراه من ب یبش ادهیپ نیماش نیاز ا یو خجالت بکش یبترس نکهیبدون ا خوامیم ازت

 سکوت کرد و ادامه داد.. یا لحظه

 خانم دکتر .. نیتا ا_

 حرفشو خوندم.. ی ادامه

 نزدم.. یانداختم و حرف نییپا سرمو

 اش جابه جا شدتو ج احسان

 .. یو رازتو بهم گفت یحاال که بهم اعتماد کرد_
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 تفاوت باشم.. یب تونمینم

 رفت.. نییو باز کرد و پا نیماش در

 من تا اخر باهاتم.. یاومد نییاما اگه پا نییپا ییایو ن یقبول نکن یتونیم_شدنش گفت:  ادهیپ نیح

 که بشه.. یهرجور

 ..دیبهم قلب من هم تند کوب نیشدن در ماش دهیکوب با

 از دست دادن نداشتم.. یبرا یزیچ

 احسان گفته بودم.. یرو برا زیکه بود..من همه چ یدکتر هرچ جواب

 خودم بودم.. من

 من مقابل احسان کم نکرده بود.. تیاز شخص یزیاتفاق چ اون

 دستمو

 

 

 

 شدم.. ادهیبردم و پ رهیدستگ سمت

 انداخت و راه افتاد و من پشت سرش قدم برداشتم.. بهم یقینگاه عم دنمیبا د احسان

 وارد مطب شدم.. ییو حساب کرد و من به تنها تیزیو یورودمون به ساختمون احسان جلو رفت و رو به منش با

 دستش بود.. ریز یبرگه ها ینشسته بود و مشغول بررس زیدکتر پشت م خانم

 

 گفت:  یحضور من در اتاق نگاهشو از برگه ها گرفت و با لحن مهربون با
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 خانم.. دینیبش دییبفرما_

 نشستم.. یصندل یرفتم و رو جلو

 

 ..دمیبرام سخت بود اما به زحمت کلمات و کنار هم چ گفتنش

 اشاره کرد و من همراهش وارد شدم.. یروبه اتاق دکتر

 

 ..دیکوبیقلبم تند م شدیتر خارج مکه با رقص از دهان دک یکلمات دنیباشن

 ..دمیکش قیچشم هام گذاشتم و نفس عم یرو دستمو

 

 کردم.. هیخروج دکتر از اتاق از جام بلند شدم و گر با

 ..کردیم سیوقفه گونه هام و خ یهام ب اشک

 

 گذاشتم و از اتاقک خارج شدم.. نیزم یسستمو به زحمت رو یپاها

 

 بود.. یزینشسته بود و مشغول نوشتن چ زشیپشت م دکتر

 ..ستادمیرفتم و ا زشیم کنار

 دستشو مهر زد و مقابلم گرفت.. ریز ی برگه

 لبخند لب زد  با

 سالمت شما.. یبرگه  نیخانم گل ا دییبفرما_
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 ..دیکنار چشمم چک یاشک یقطره  یخوش از

 برگه

 

 شدم.. رهیبهش خ یاز دستش گرفتم و لحظه ا رو

 من بود.. ییکاغذ سند ناسفته عذار کهیت هی نیا

 همه سال از ترس نداشتنش سکوت کرده بودم.. نیکه ا یسند

 بودم.. دهیکاغذ ترس نیبه خاطر هم نیهمه مدت از شاه نیا

 

 هامو پس زدم و سمت در رفتم.. اشک

 

 کاغذ اعتماد نکنه.. کهیت نیاحسان به ا دیشا نکهیاز ا دیچرا اما دلم لرز دونمینم

 کردم.. یپنج سال با ترس و کابوس اون روز زندگ نیبودم و تموم ا نیمن هم اما

 خودم بودم.. من

 ..شیسال پ نیچند یحایفر همون

 نبود.. یترس گهید

 تکه کاغذ.. نینبود فقط با داشتن هم فیضع گهیکه هرگز نتونسته بود از حقش دفاع کنه د ییحایفر

 نرفتم.. قتینبال حقهمه سال د نیدلم خودمو لعنت کردم که ا تو

 

 کرده بود.. غیمو ازم در یهاش فقط ارامش زندگ دیمدت با تهد نیتموم ا نیشاه
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 ..دیپرس یجلو اومد و با شرمسار دنمیاتاق و باز کردم و احسان با د در

 

 ..شدیچ_

 ..ختمیر یو اشک خوشحال دمیبه روش پاش یلبخند

 گفت.. یزیلب چ ریلبخندم چشم هاشو بست و ز دنیبا د احسان

 ..میگذاشتم و همراه احسان از ساختمون خارج شد فمیرو داخل ک برگه

 پام بند نبودم.. یرو یخوش از

 شده بود.. کیتار هوا

 افتادم.. نایمامان ا ادیهوا تازه  دنید با

 مامان سرمو تکون دادم.. یشماره  دنیو با د دمیکش رونیب فمیاز ک مویگوش

 بابت خودم راحت کردم.. والشیمامان و گرفتم و خ ی شماره

 و از احسان خواستم منو تا خونه برسونه.. میشد نیماش سوار

 مقدمه گفت:  یدرمون احسان ب یبه جلو دنیرس با

 ؟یاز اون دوستت ندار یادرس_

 گفتم:  یکردم و با لحن سوال زیهامو ر چشم

 کدوم دوستم..؟_

 

 زد.. شیهمون که خودشو ات_
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 گفتم:  یسارا با لحن ناراحت یاور ادی با

 ..شناسمیشون باشن، اره م یمیاگه هنوز تو اون خونه قد_

 سرشو تکون داد و ازم خواست تا ادرسو براش بفرستم.. احسان

 گفتم: یحالت سوال با

 ؟یچ یبرا_ 

 فعال برو خونه.. گمیبرات م_

 کردم.. یشدم  و خداحافظ ادهیپ نیبزنم از ماش یحرف نکهیا بدون

 احسان اومد و من مطمعن شدم که رفت.. نیگاز ماش یونه رو باز کردم.. و با ورودم به خونه صداخ در

 

 

 ��رمان از زبان احسان ی ادامه��

 

 .وفتمیرفت و درو باز کرد منتظر شدم بره داخل تا راه ب نییپا نیماش از

 

 که بابت رفتنش راحت شد پامو رو پدال گذاشتم و راه افتادم.. المیخ

 راهمو سد کرد.. یجلو یرنگ یمشک نیماش دمیکه رس سرکوچه

 رو بوق گذاشتم و منتظر موندم بره اما چراغ زد.. دستمو

 اوردم رونیزدم و دستمو ب نییرو پا شهیش کالفه

 ؟یچته اقا چرا راهمو بست_
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 ..ستادیا نمیماش یو باز کرد و جلو نیماش در

 چهره اش مشخص نباشه.. شدینور پشت سرش باعث م پرتو

 شدم.. ادهیپ نیکردم و از ماش زیهامو ر چشم

 اومد و با مشخص شدن چهره اش نگاهمو کالفه ازش گرفتم.. جلو

 ..یراسخ نیشاه

 ..شمیم حایزود همسر فر یلیبهت گفته بودم خ_

 بزنم فکشو بترکونم.. خواستیم دلم

  ؟یشد ؟یحاال که نشد_: گفتم یزیهامو با زبون تر کردم و با لحن تمسخر ام لب

 هاشو باال انداخت ابرو

 بچه سوسول؟ یزبون در اورد_

 کنار لبم نشست یپوزخند

 اعتنا به حرفش گفتم: بدون

 بکش کنار.. نتویماش_ 

 شدم و قصد کردم در و ببندم که در و محکم گرفت.. نیسوار ماش 

 دراز تر نکن.. متیلیپاتو از گ_

 ..ینیبیبد م وگرنه

 زمزمه کردم و درو بستم.. ییلب برو بابا ریز

 رفت و سوار شد.. نشیتامل سمت ماش یکم با

 رو گاز گذاشت و رفت.. پاشو
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 دور شدنش حرکت کردم و رفتم.. با

 بود.. ختهیافکارمو به هم ر حایفر یها حرف

 و انروز تو پارک باور کرده بودم تو دلم وجودمو لعنت فرستادم.. نیشاه یحرف ها نکهیا از

 پارک کردمو وارد خونه شدم. اطیو تو ح نیماش

 پس از صبح؟ یسالم مادر کجا بود_استقبالم اومد و گفت:  یورودم به خونه مامان با لحن مهربون با

 انداختم  زیرو او کتمو

 باشم مادر من شرکت بودم. خوامیکجا م_

 کرد  زیاشو ره چشم

 ؟یخونه دم ظهر یالهه که گفت اومد_ 

 تکون دادم  سرمو

 اره اومدم کار داشتم دوباره رفتم._

 از تعجب چشم هامو درشت کردم ییرایوردم به پذ با

 ..یبه دختر خاله افسون خوش اومد_

 از جاش بلند شد تشکر کرد. افسون

 که بگم.. یمهلت نداد_گفت:  رفتیکه اشپزخونه م ینیح مامان

 مبل گذاشتم یرو فمویهامو جمع کردم و ک لب

 نگفتم.. یزیبه سوال من که چ یشما که تا اومدم تو شروع کرد_

 رو به مامان زدم یچشمک

 ..یپس به لطف دختر خاله مهربون شد_
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 گفتم و سمت اتاقم راه افتادم.. یرفت و من با خنده با اجازه ا یچشم غره ا مامان

 م ..هامو عوض کرد لباس

 افتادم.. حایفر ادی

 ..کردیم وونمینمناکش  د یچشم ها یاور ادی

 تخت نشستم و شمارشو گرفتم.. یرو

 از چند بوق جواب داد بعد

 الو سالم احسان؟_

 نگفت؟ یزیخونه عمه چ یسالم خانوم رفت_گفتم:  یزدم و با لحن مهربون لبخند

 دیکرد که دلم لرز یخنده ا تک

 نگفت.. یزینه چ_

 کردم.. سکوت

 که بشه.. یبهش بگم که تا اخرش هستم، هرچ خواستیچرا دلم م دونمینم

 سکوت کردم اما

 

 الو احسان؟_گفت:  یبا حالت سوال دیکه د تاملمو

 جانم؟_قلب گفتم:  میصم از

 ؟یندار یکار_

 دمیرو موهام کش دستمو

 که بشه.. یتا تهش کنارتم، هرچ_
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 ..دیچینفسش تو گوشم پ یصدا

 خداحافظ. یممنون که باورم کرد_

 خ نیو قطع کردم و به زم یگوش

 

 شدم.. رهی

 که به در خورد از جام بلند شدم و در و باز کردم. یتق یصدا با

 افسون تنهاست. گهید ایب_اروم گفت:  یلیخ یجلو اورد و با صدا یسرشو کم مامان

 .خورمیشامم نم ستیحالم خوب ن_گفتم:  یگذاشتم و با لحن اروم واریرو د دستمو

 ..دمیتخت دراز کش یبستم و رو درو

 ..رفتینم رونیاز سرم ب یلحظه ا حایفر الیو خ فکر

معصوم اون همه غم  یباور کنم،پشت اون چهره  تونستمینم چوقتیبود..ه دهیدختر چقدر عذاب کش اون

 ..شدیاشک م زینه لبر د،یخندیم دیفقط با حایفر یاعتنا باشم..چشم ها ینسبت بهش ب تونستمیخفته..نم

 ..دیلرزیم هینه از فرط گر زندیلبخند م یاز خوش دیهاش با لب

 بشم.. لیتکم تونستمیمن بود..من کنار اون م ی مهین حایفر
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دو رگه جواب  یبا صدا یشدم، بدون نگاه کردن به اسم مخاطب گوش داریاز خواب ب میزنگ گوش یبا صدا صبح

 دادم.

 د؟ییبله بفرما_

 شرکت؟ دیاریم فیتشر یک یزیعز یسالم اقا_

 انداختم.. وارید یبه ساعت رو یکردم و نگاه زیهامو ر چشم

 ..میو ن هشت

 شده بود.. رمید

 چشم هام گذاشتم  یشصت و اشارمو رو انگشت

 مگه؟  شدهیچ_

 گفت:  یمضطرب یشرکت با صدا یمنش

حرف حسابشون  دونمینم نجایدو نفر اومدن ا دیتروخدا زود خودتونو برسون یزیعز یچه خبره اقا نجایا دیدونینم_

 ..هیچ

 گفتم: سیرفتن سمت سرو نیجام بلند شدم و ح از

 .رسمیم گهیساعت د میخب تا ن یلیخ_ 

 فرستادم.. رونیو قطع کردم و نفسمو پر صدا ب یگوش

 شرکت شدم... یاز حاضر شدنم راه بعد

باهاشون قرداد بسته  شیو جوان..حدود دو هفته پ یورودم به ساختمون  با حجوم دو تا مرد مواجه شدم..سراب با

 بودم..

 ..گنیدارن م یچ شدمی..اصال متوجه نم گفتنیم یزیکدوم چ هر

 .دیبرسم..دونه، دونه حرف بزن دیبذار ون؟یچخبره اقا_گفتم:  یبلند یکنارم تکون دادم و با صدا دستامو
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 کنارشون گذشتم و در اتاقمو باز کردم.. زا

 داخل.. دییبفرما_

 نشستم.. زمیاز وارد شدنشون در و بستم و پشت م بعد

 رو چشم هام زدم و گفتم:  نکمویع

 .کنمیگوش م دییبفرما_

 مسن بود گفت:  یکه کم یسراب یاقا

 .ستیها هم سازگار ن داریمزاج خر چ،بایندارن که ه یریتاث م،یکه از شرکتتون گرفت ییدارو ها_

 جوان حرفشو ادامه داد یاقا

ن..همه ندار یریتاث چیاز محصول فروشش خوب بود، اما متاسفانه ه میکه کرد ییها غیبا تبل ،یسراب یبله حق با اقا_

 ..خورنیاش دارن محصوال برگشت م

 

 حرف ها تو بهت بودم.. نیا دنیشن از

 گره کردم زیرو م دستامو

 گفتم: نانیبا اطم و

 پرسنل رد شدن.. نیدست بهتر ریاز ز م،یکرد شیاما ما اون محصوالت و ازما_ 

 تک تک شون چرخوندم یهامو رو چهره  چشم

 جواب دادن.. م،یتست کرد_

 شونه هاشو باال انداخت و با تاسف گفت:  یسراب یاقا
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مون با ه م،مطابقیکه بهتون پس بد میو مجبور میکه ازتون گرفت ییمتاسفانه ما محصول ها ،یزیعز یاقا دونمینم_

 ..میکه ابتدا امضا کرد یقرار داد

 شون منصرفشون کنم از جام بلند شدم و گفتم: میبتونم از تصم نکهیا یسخت بود برا باورش

 چک دارم دست مردم.. یکل شم،یمحصوال برگشت بخوره من ورشکست م یاگه همه  ،یسراب یاقا دیحرفو نزد نیا_

 تروخدا.. دینکن

ن ندارن..م یریتاث چیبکنم، اون دارو ها ه تونمینم یشرمنده ام واقعا کار_از جاش بلند شد و با تاسف گفت:  یسراب

 یمردم ب یرو بفروش برسونم که رو یواقعا محصول تونمیوردم،نمیساله مو از سر راه ن نیو اعتبار چند هیکه سرما

 .رهیتاث

 رفتم و سرمو خم کردم جلو

دستگاه گرفتم دست مردم چک  شگاهیازما یکه ازشما گرفتم و برا یپول یمن همه  یسراب یاقا دینکن_

 پولتونو برگردونم.. تونمیدارم..نم

 شو از دست راست به دست چپش داد و سرشو تکوت داد فیک کردیکه در و باز م ینیح

 انبار شرکت. گردونمیفردا صبح دارو هارو بر م_

 مانعش بشم که رفت.. خواستم

 که سمت اتاق برگردونم جوان هم از جاش بلند شد و گفت:  رومو

 متاسفم.._

 بود.. دهیفا یزدن باهاش ب حرف

 کنارم گذشت و رفت .. از

..و حاال با برگشت محصول و فسخ قرار کردمیپاسشون م گهیماه د کیتا  دیو چک که با یبده ایدن هیموندم و با  من

 داد قوز باال قوز شده بود..
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 راه افتادم.. شگاهیفرستادم و سمت ازما رونیو بنفسم کالفه

 در بزنم وارد شدم.. نکهیا بدون

 و سمت من نگاه کردن.. دنیباز شدن در دست از کار کش یبا صدا یدارو ساز میت

 کنترل لحن تندم گفتم:  بدون

 نشده؟ مگه تست نشده؟ شیمحصوال ازما نیمگه ا خوره،یدارو ها داره برگشت م یهمه _

 ..کردمیبهت نگاهم مبا  همه

 ..کردنیشش نفره شون همه با تعجب بهم نگاه م میت

 

 که چشم هاش از تعجب گشاد شده بود گفت: عیرف

 ؟یاحسان؟ امکان نداره؟ مطمعن یگیم یچ_ 

 صورتم گذاشتم یولو شدم و دستمو رو یصندل یرو

 ..گردوننیبودن، معامله رو فسخ کردن، جنس هارم فردا بر م نجایو جوان ا یاالن سراب_

 

 ..خورهیجواب داده چطور برگشت م م،یما همه رو تست کرد_

 

 بلند شد یصندل یاز رو یکه تو حال خودش نبود با ناراحت دهیسپ

 خواهرمم برداشتم. یمن از اون قرص ها و ماسک برا_

 بود.. یراض اون
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 کرد یعصب خنده

 د..جواب داده بو_

 کردم و گفتم: زیهامو ر چشم

 ؟یمطمعن_ 

 چیوزن کم کنه، بدون ه یکم شیتا عروس خواستیم ش،یماه پ هی نیاره، خودم براش بردم هم_تکون داد:  سرشو

 جواب داد.. یعوارض

 

 فرستادم و از جام بلند شدم رونینفسمو ب کالفه

 ..دیکن شیبرگشت خورد رو دوباره ازما یفردا دارو ها_

 باشم سمت اتاقم رفتم.. یمنتظر حرف نکهیا بدون

 کنار گذاشته بودم و از کشو برداشتم.. حایفر یبرا شیماه پ کیکه حدود  یکرم

 هارو جلب کرده بود..از ساختمون خارج شدم. یتوجه مشتر یاش کل عیکه با توض یکرم 

 

 

 

 در.. یبه پالک رو یگاهانداختم و ن یگوش یبه ادرس صفحه  یتوقف مقابل ساختمون مورد نظرم نگاه با

 و باز کردم و سمت در ساختمون قدم برداشتم.. نیاز مطمعن شدنم در ماش بعد

 ..دیچیکوچه پ یتو فضا یخانوم یبعد صدا یزنگ اول گذاشتم و کم یاشاره ام رو، رو انگشت

 ه؟یک_
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 گفتم: یو با لحن مودب ستادمیا فونیا نیلنز دورب مقابل

 رو اوردم.. دیکه سفارش داد یی..براتون کاالشمیهستم از شرکت محصوالت مهراسا مزاحم م یزیعز_ 

 در اومد.. یبعد جلو یرو باز کرد و کم اطیح در

 اقا.. میسفارش نداد یزیما چ_

 گفتم: یو لحن سوال رتیدستم انداختم و با ح یتو یبه برگه ها یسرسر نگاه

 ..؟ستین یدیمنزل سع نجایمگه ا_ 

 کرد و گفت: زیهاشو ر چشم

 سر کارتون گذاشته.. یکس دیسفارش ندادن..شا یزیچرا هست، اما خانم گفتن چ_ 

 کرد درو ببنده و که با دستم مانع بسته شدن در شدم .. قصد

 یگیمحصول اوردم، شما م نیافتادم ا میاز کارو زندگ ستمین کاریسرکارمون گذاشتن، من که ب یچ یعنیخانم _

 ..شهیم یسفارش و اوردن محصول چ نهیپس هزبود،  یسرکار

 باال انداخت و گفت: یشونه ا خانومه

 سارا خانم و صدا کنم خودشون بهتون بگن.. د،یبذار_ 

 که هنوز منزلشون رو عوض نکردن.. دمیکش یاسم سارا نفس اسوده ا دنیشن از

 رو ازشون خواستم.. یدیمنزل سع یصد و هجده رو گرفتم و شماره  یشماره  عیاز رفتن خانومه سر بعد

 داشت شماره رمو از در خونه گرفتم.. ادیاز  بعد

 

 به گوشم خورد ینازک خانوم یبه در بود که صدا پشتم

 اقا.. دییبفرما_
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 رنگش پوشونده بود.. یراست صورتشو با شال مشک ی مهیکه ن یکه برگردوندم چشمم افتاد به دختر سرمو

 انداخت.. نییو سرشو پا معذب شد دیکه د رمویخ نگاه

 ..دیدار کاریشده؟ چ یاقا چ دییبفرما_

 

 گفتم: یدستمو مقابلش گرفتم و با حالت معترض یها برگه

 ه؟یمن چ فیاسم درخواست شده، حاال تکل نیادرس و به ا نیسفارش از ا نیخانوم، ا دیببن_ 

 به برگه ها انداخت و گفت:  یسرسر نگاه

 تماس گرفتن..؟ یبا چه شماره ا_

 منزل شونو گفتم و سارا با تعجب گفت: یکه فکر همه جاشو کرده بودم، شماره  من

 اما شماره مال ماست..! میما سفارش نداد_ 

 تکون دادم و گفتم: سرمو

 هم شماره، هم اسم و ادرس..!_ 

 شد و گفت:  مونیچرا پش دونمیناچار عقب گرد کرد تا بره اما نم به

 هست؟ یحاال چه محصول_

 کاال رو جلوش گرفتم.. حاتیتوض یانداختم و برگه  نییپا سرمو

 شد.. رهیبهش خ یبهش انداخت، و لحظه ا ینگاه

 گفت:  یلحن سوال با

 شده است؟  نیبره؟تضمیهم م یاثار سوخته ا یعنی_

 تکون دادم و گفتم:  سرمو
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 بودن.. یهامون که راض ی..مشتربرهینباشه اره.. م قیعم ادیاگه ز_

 ..دیالبته اگه مدام استفاده کن بره،یم نیو از ب یو پوست مردگ یاز قرمز یهرحال کم هب

 زد و برگه رو مقابلم گرفت یلبخند

 ..ارمیمن برم پولشو ب دیپس چند لحظه صبر کن_

 

 برداره که صداش کردم.. یقدم خواست

 ..دیحاال مهمون باش دیکرم هارو ببر نیا دیبفرما_

 رو ازم گرفت و گفت:  جعبه

 ممنون.._

 ..؟دیکنیحاال تعارف م ه،یتون چ فیو تکل دیکه مامور دیخونیروضه م دیداشت یاز ک یول

 بزنم که مانع شد و با سرعت از مقابل نگاهم رفت.. یکردم حرف قصد

 بعد با دوتا اسکناس تو دستش جلو اومد و دستشو جلو گرفت.. قهیدق چند

 تو دستاش بود.. دستکش

 و گفتم: دمیکش قیعم نفس

 ازتون بپرسم؟ یزیچ تونمیم_ 

 کرد میکرد و شال شو تنظ زیهاشو ر چشم

 ؟یچ_

 نه .. ایبودم بگم  مردد

 زدم  ادی..تو دلم فر ایو دلو زدم به در دمیکش قیعم نفس
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 که خدا بخواد.. یهرچ

 ؟یشناسیم یموسو حایشما فر_

 گفت: دیهاشو جمع کرد و با ترد لب

 به شما چه مربوطه؟_ 

 دادم و گفتم:  رونیاز دهان ب نفسمو

 داره.. ازیبه کمک تون ن_

 جلو تر اومد  یکم

 

 کنار لبش نشست یپوزخند

 نقشه بود؟  نایا همه

 و محصول و شرکت؟ کرم

 هامو بستم و اروم گفتم:  چشم

 .. نییباهات حرف بزنم، مجبور شدم دروغ بگم..تا بکشونمت پا خواستمیم_

 کرد  زیهاشو ر چشم

 ؟یهست یتو ک_

 هامو باال انداختم و گفتم: شونه

 شم باور کن. ییپسر دا_

  دییلبشو جو ی گوشه

 که عاشقش بود؟ ییهمون پسر دا_
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 دوختم.. نیتکون دادم و نگاهمو به زم سرمو

 گفت: یزیلحن تمسخرام با

 

 اشغال پرتش کرد دور، اومده سراغ تو؟  هیکه مثل  نیرو هم، حاالشاه ختنیبا نامزد نامرد من که ر_

 بهش دوختم  رمویخ نگاه

مزاحمش  نیمن سراغش رفتم دوسش دارم، اونم منو دوست داره، اما شاه ومده،ینکرده سراغ منم ن یکار حایفر_

 ..شهیم

 کرد یبلند خنده

 بهم ثابت کرد که باهمن.. نیاما انروز شاه کردم،یمعصومش گول زد؟ منم باور نم ی افهیتورم با ق_

 هامو بستم و سرمو تکون دادم چشم

 ؟یزنیحرف م یکدوم روز از چ_

 کردم قانعش کنم یهامو گشاد کردم سع چشم

 شما رو بهم بزنه؟ ی ونهیم خواستیبود، اون م یباز هیهمش  نیشاه یکارا_

 زد  یپوزخند

 کدوم روز، من حساب روز ستیمهم ن_

 

 از دست دادم .. هامم
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 یزیچ هی یگفت؟من عصب نیکردنم و به شاه دیتهد ی هیو رفت قض دیدو یچ یپس برا خواستیتورو م حایفر اگه

 بزنم.. حایبه فر یبیاس خواستمیگفتم، من نم

 کرد یعصب خنده

 هه اما اون .._

 

 بودم.. جیگ

 ..گفتیم یدختر چ نیا

 برام سخت بود نیجو سنگ تحمل

 متقاعدش کنم  خواستمیم

 هامو بستم و اروم چشم

 

 زدم لب

 

 نداشته.. یارتباط نینزده..اون با شاه یحرف حای..فر ستین نطوریا_

 

 بار تکون داد نیچند سرشو

 ..ستیمهم ن گهید_

 کنار پهلوش باز کرد  دستاشو

 گرده؟یام برم ییبایداره؟ مگه ز یا دهیچه فا گهیسرم اوردن؟ د ییچه بال نیبب_
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 کرویگمراه م قتیسارا منو از حق یبودم حرف ها رانیو ح سرگشته

 گفتم: یبا لحن سوال 

 

 ..؟یبال رو سرت اورد نیاما تو خودت ا_

 

 کرد.. یقیعم نگاه

 

 اما سکوت کرد.. ارهیبه زبون ب یحرف خواست

 رفتنش به داخل خونه گفت: نیح

 

 حال من، مسبب داره.. نیا ،یدونینم یچیتو ه_ 

 

 فتم: رفتم و با التماس گ جلو

 

 کنه؟ینابود م حارویفر یداره زندگ ست،یدست بردار ن نیکمک کن، شاه کنمیخواهش م_

  دیخند

 اون بود.. یمن برا یدعا نیبهتر، ا_

 گفتم:  یلحن اروم تر با
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بهم بگو، تو  یدونیمربوطه رو م نیکه به شاه یزیهرچ ایاز خانواده اش، شغلش، خودش،  یزیاگه چ کنمیخواهش م_

 ..ینامزدش بود یروز هی

 انداخت.. نییپا سرشو

 نزد.. یحرف

 و بست.. در

 ..شدیم دهیحضور گام هاش هنوز پشت در د ی هیسا اما

در داخل انداختم و با لحن  ریکه تو دستم بود کارت شرکت که شماره ام روش حک شده بود رو از ز ییبرگه ها یال از

 گفتم: یملتمس

و من نکهیدارم، حداقل بخاطر ا اجیفکراتوکن،  من به کمکت احت کنمیاهش مخو کنم،یمنه، خواهش م یشماره  نیا_ 

 کمک کن.. ینجات بد یدو راه نیاز ا

 سکوت کردم و ادامه دادم یکم

 شرکت خودمه، بدون ترس امتحانش کن.. یکه بهت دادم از محصوال یاون جعبه ا_

 رفتم و استارت زدم.. نمیکه تموم شد سمت ماش حرفم

 اون محل و فضا که دور شدم .. از

 بهتر شد.. یکم حالم

 و ارنجمو کنار پنجره گذاشتم.. دمیکش نییرو پا ی شهیش

 ..دمیکش قیعم نفس

 بودم.. ریدرگ حایسارا و فر یحرف ها ونیم

 ..شناختمیرو خوب م حایفر

 هرگز اهل دروغ نبود.. اون
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 ..اون کرده بود ی فتهیمنو ش اشیر یپاک و ب یخصلت ها نیهم

 خبر بود.. یازش ب حایافتاده بود که فر یوسط اتفاق نیا

 

 همه رو بشه.. یبرا نیراه کمک مون کنه تا دست شاه نیکه سارا بخواد تو ا کردمیدلم خدا، خدا م تو

 خود سارا.. یبرا یحت

 

 

 خونه حرکت کردم.. سمت

 زنگ خورد.. میوارد شدنم به ساختمون گوش نیح

 کنار لبم نشست یتبسم حایاسم فر دنید با

 به گوشم چسبوندم.. لمویو برقرار کردم و موبا اتصال

 حا؟یجانم فر_

  دیلرزیم یکم صداش

 ؟ییکجا یسالم خوب_

 و گفتم:  ستادمیا یدر ورود پشت

 سالم خونه ام چطور؟ _

 دیکش قیعم نفس

 ؟یکرد دایسارا رو پ_

 فرستادم رونیپر صدا ب نفسمو
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 ..امیاره، االن از اونجا م_

 گفت: دستپاچه

 کنه؟یکمک م شدیچ_

 دادم هیتک واریرو د دستمو

 وارم زنگ بزنه.. دیشماره ام رو بهش دادم، ام دونمینم_

 مکث گفت: یکم با

 و بابا فردا قراره برن کوه. نیشاه_

 ..یلب زمزمه کردم لعنت ریهامو با نفرت بستم و ز چشم

 گفت: یبا کنجکاو حایفر

 ؟یگفت یزیچ_

 شه.. یکنه که بابات راض ینه، نه ..فقط چطور تونست کار_

 کرد ..با اضطراب گفت: رییتغ یکم لحنش

 نگرانم.. یلیخ دونم،ینم_

 کردم ارومش کنم قصد

 نگران نباش، خدا بزرگه.فقط دعا کن سارا زنگ بزنه.. زمینه عز_

 گفت: کالفه

 ه..ندار ییاتو چیه نیکنه؟ شاه تونهیم یزنگ هم بزنه، چه کمک_

 بدم.. دیام حایبه فر خواستیچرا اما اون لحظه فقط دلم م دونمینم

 کردمیخودمم حسش نم یکه حت یدیام
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 یکم کنمیکمکمون کنه..فقط حس م تونهی..اون مدمیامروز از حرفاش فهم دونهیم یادیز یزایمن مطمعنم اون چ_

 ..ترسهیم

 به دل داره.. نهیک یلیاز تو خ و

 که تا اون لحظه ساکت بود اروم گفت: حایفر

 ..چوقتیبه سارا بد نکردم..ه چوقتیاما من ه دونم،یاره م_

 کرد  ریسارا ذهنم رو تو اون لحظه درگ حرف

 سوال بپرسم؟ هی_

 اره حتما.._

 دستپاچه بودم.. یکم

 رو پام گذاشتم فمویراهرو نشستم و ک یپله  یرو

 گمراه کرد.. یکمزد که منو  یحرف هیراستش امروز سارا _

 هامو با زبون تر کردم لب

 کردم! دیو باهاش ارتباط نداشت چرا بهش گفته بود که من اونو تهد خواستیو نم نیشاه حایاون گفت اگه فر_

 سکوت کرده بود.. حایفر

 داره.. یحدس بزنم که چه حال تونستمیم

 اروم و شمرده، شمرده لب زد دیلرزیم صداش

 نزدم .. یحرف نیبه شاه چوقتیمن ه_

 نکرد.. یاما اون کار ارهیسرم ب ییمنتظر بودم سارا بال من

 هامو رو چشم هام گذاشتم انگشت
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 بزنه.. بیبه تو اس خواستهیبوده اون حرفو زده..اون نم یعصب یسارا گفت وقت ،یاره بهم گفته بود_

 ..شدیم دهیکامال شن یارتباط یها گنالیاز اتصال،  س حایفر یکالفه  یها نفس

 گفت: یملتمس یصدا با

 سارا.. شیپ میباهم بر خوامی..ازت م دهیع گهیچند روز د_

 .. نمشیدارم بب دوست

 زمان درست نبود.. نیتو ا مالقاتشون

 رو قانع کنم گفتم:  حایکه بتونم فر یطور اروم

 ..برمتیشد،  م رمیدستگ یزیاگه زنگ زد و چ ست،ینه االن وقتش ن_

 غصه دار شد  یکم صداش

 خبرم نذار.. یباشه، فقط ب_

 تکون دادم و سرمو

 

 :گفتم

 راحت. التیخ_

 وارد خونه شدم.. حایبا فر یاز خداحافظ بعد

 گذاشتم.. ییرایانداختم و قدم به پذ زیرو او کتمو

 ورودم به سالن چشمم به افسون افتاد.. با

 کرد میاز جاش بلند شد و چادرشو تنظ دستپاچه

 .یسالم خسته نباش_
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 زدم و دور خونه چشم چرخوندم یلبخند

 کجان؟ نایمامان ا_

 با عمو محمود. رونیرفتن ب نایخاله ا_

 گفتم: یبلند یبه در اتاق الهه زدم و با صدا یرفتنم به اتاقم تقه ا نیتکون دادم و ح سرمو

 ..نمیبب رونیب ایخول چل داداش ب_

 کردم وارد اتاقم بشم که افسون گفت:  قصد

 دانشگاهه.. ست،یالهه ن_

 از افسون گرفتم و ابرو هامو باال انداختم نگاهمو

 ..یچه دانشگاه یدیدم ع_

 کنن؟ینم لیجلو جلو دانشجو ها تعط مگه

 از جانب افسون نشدم و در اتاقم و باز کردم.. یحرف منتظر

 م..افسون افتاد ادیپر کردن شکمم به اشپزخونه برم که  یاز عوض کردن لباس هام خواستم برا بعد

 نداشتم معذب باشه .. دوست

 تخت افتادم.. یشکمم شدم و رو الیخیب

 

 

 

 

 ..دمیاز خواب پر میزنگ گوش یصدا با
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 که باز کردم نگاهم به ساعت افتاد.. چشم

 بود.. شش

 نگاه کردم.. میشک از جام بلند شدم و به گوش با

 خواب بودم. روزیشش صبح بود و من از د ساعت

 افتاد که چقدر گرسنه بودم.. ادمیتازه  قا و قور شکمم یصدا با

 نکرده.. دارمیخوردن شام هم ب یبرا یحت زمیدلم به حال زارم متاسف شدم که مامان عز تو

 اشپزخونه شدم.. یو صورتمو شستم و راه دست

 ..خوندیبه افسون افتاد که تو سالن داشت نماز م چشمم

 بود.. یخانوم و با وقار دختر

 کنارش گذشتم و اروم گفتم: از

 قبول باشه._

 شد  رهیبه چشم هام خ یا لحظه

 قبول حق.._

 اجاق گذاشتم.. یو پر اب کردم و رو یکتر

 و مشغول شدم.. دمیچ زویم

 جانماز و جمع کرد و وارد اشپزخوده شد.. افسون

 دم کرد.. ییرفت و چا یکتر سمت

 روبه روم نشست .. 

 بهش انداختم.. یسرسر نگاه
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 زد و گفت: یلبخند

 .. یکه نشد ینشد داریهر چقدر صدات کرد، ب شبیخاله د_

 گفتم:  یزیهامو باال انداختم و با حالت تمسخر ام ابرو

 ..میسر راه کردمیفکر م یگفتیاگه نم_

 کردم از حرفم دلخور شد.. حس

 تو دستش دوخت.. یلبخند از صورتش محو شد و نگاهشو به لقمه  اثار

 تونست غذا بخوره، همش فکر شما بود..خودشم ن یطفل_

 تکون دادم و لبخند زدم.. سرمو

 ..مونهیبچه م شیفکرش پ گه،یمادره د_

 چشم هاشو باز و بسته کرد و مشغول شد.. افسون

 ..ختیر ییجاش بلند شد و دو تا چا از

 گفت: یپر انرژ یاومد و با صدا رونیمامان از اتاق ب نیح نینشست تو هم یصندل یرو

 ..زیسحر خ یبه به،  به، دختر خاله و پسر خاله _

 از جاش بلند شد و سالم کرد.. افسون

 جوابشو با محبت داد و کنارم نشست.. مامان

 رو کمرم گذاشت و رو به افسون گفت: دستشو

 ؟یکن داریزود از خواب ب نویتو ا نکهیمگر ا_

 خند رو لب داشت..اراده به افسون نگاه کردم که لب یحرف مامان جا خوردم ب از

 هامو باال انداختم و گفتم:  ابرو



 ققنوسراز 

 
276 

 

 ؟یخندیدختر خاله م شدهیچ_

 هاشو باال انداخت و گفت:  شونه

 ..یطور نیهم یچیه_

 رفتنم به اتاقم گفتم: نیجام بلند شدم و ح از

 ..یتوام مثل مامان ساده ام توهم زد نکهیا ای.. یبازم خوبه، فکر کردم از حرف مامانم ذوق زده شد_

 نشدم و با عجله لباس هامو تنم کردم.. یا گهیحرف د منتظر

 گفتم: یلحن سرد  با

 من رفتم مامان خداحافظ.._

 برداشتم و سمت شرکت حرکت کردم.. زیاز او کتمو

 و جوان طبق گفته هاشون جنس هارو به انبار برگردونده بودن .. یسراب

 از پشت سر صدام کرد یکردن بودن که سراب یمشغول بار خال کارگرا

 ؟یزیعز یاقا_

 سمتش برگردوندم و دستمو سمتش دراز کردم.. رومو

 فشرد و گفت: دستمو

 ؟یدیم یاز جنسات، حاال پول مارو ک نمیا_

 سمت انبار گرفتم و گفتم: دستمو

 ..شنیتست م شن،یم شیطبق همون قرارداد اول جنسا دوباره ازما ،یدونیشما که خودت بهتر م_

 داشت.. درایا اگه

 رو چشم هام گذاشتم دستامو
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 ..کنمیم میچشم پول شمارم تقد_

 که متوجه منظورم شده بود گفت: یسراب

 بره؟یچقدر زمان م_

 ام گذاشتم  نهیرو س دستمو

 امروز شروع کنن.. نیاز هم گمیم شیازما میمن به ت_

 زدم و از کنارش گذشتم.. یلبخند

 خدا عالم حالم بود.. اما

 ..ادیم رونیب نهیاالن قلبم از س ایبه پا بود که گو ییدلم غوغا تو

  عیقدم برداشتم .با ورودم رف شگاهیعجله سمت ازما با

 اومد گفت: جلو

 ؟یاحسان؟ خوب شدهیچ_

 دهنمو قورت دادم.. اب

 اره .._

 ها اومدن.. جنس

 ..شیازما یباال برا ارنیدونه از هر کدوم محصوال رو ب هی یکیبزن بچه ها،  زنگ

 گفتم: عیروبه رف دهیحرف سپ یاور ادیدر رفتم اما با  سمت

 انه؟یکه برا خواهرش برده مونده تو انبار،  ییاز اون دارو ها نیزنگ بزن بهش بب ومده،ین دهیحاال که سپ_

 سرشو تکون داد و زنگ زد.. عیرف

 از قطع تماس گفت: بعد
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 که همه فروش رفته، برگشت هم نخورده.. شیماه پ کی یاون محصوال_

 ادشیخودش برداشته بوده که  یهست، برا شگاهیتو ازما شیماه پ کی یدارو ها یجعبه از سر هیگفت  دهیسپ اما

 رفته ببره..

 تکون دادم و گفتم: سرمو

 شه.. سهیخوب مقا شیماه پ کی یبا محصوال ا،یفقط بهم خبر خوب بد عیرف_

 ..اخوادیطرف پولشو م نیا

 

 بدم.. لشیتحو دیجنسا رو با نیپول هم یجا

 

 رو شونه اش چند بار زدم دستمو

 

 ..یکنیچه م نمیبب_

 سرشو تکو عیرف

 

 داد.. ن

 

 

 

 اتاقم قدم برداشتم و پرونده هارو چک کردم.. سمت
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 نشد.. رمیدست گ یزیباز هم چ اما

 سارا  تماس نگرفت.. یهم گذشت و ول انروز

 

 ..دیاز راه رس دیهم مثل برگ و باد گذشت و ع دیمونده به ع یچند روز باق نیا

 بودم.. شیات یگوله  کیو من مثل  وردنیرو با خودشون به منزل ن حایفر نایعمه ا حا،یمن از فر یخاستگار بخاطر

 

 که افسون قراره عروس من بشه.. کردیوانمود م یبابت مامان خوشحال بود و مقابل عمه جور نیا از

 

 ..کردمیعمه رو حس م یها یدگیرنگ پروضوع  به

 

 در ارتباط بودم .. حایبا فر یمدت فقط تلفن نیا تو

 حدس زدم که کار پدرش باشه.. وردن،یرو با خودشون ن حایمتوجه شدم فر یوقت

 برام روشن کرد.. زیکه باهاش گرفتم، لحن سردش همه چ یتماس با

 

 بشم.. ایکه حاج مسعود از من به دل گرفته بود رو جو یا نهیک لیهرگز جرات نکردم، دل اما

رو هم رد کردن و با تموم تالششون  دیع یلیکار کنان شرکت، پنج روز اول تعط ی هیبر خالف بق شیازما میت

 کردن.. شیبرگشت خورده رو ازما یمحصوال
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 نشده بود .. رمونیدست گ یزیمدت چ نیا تو

 من از هر سو تحت فشار بودم.. اما

 

 ..دمیداشتن نفهم گرانیکه د یو لذت اقیاز اشت یزیو من چ دیرس انیهم به پا دیع یلیتعط

 دوباره سمتش برم.. کردمیاما جرات نم کردینزدن سارا کالفه ترم م زنگ

 

 ..داشتیکار وا م نیمنو از ا بیحس غر کی ؟امایچ دونمینم

 گذشت.. دیاول سال جد ماه

 ..دمیزنگ تلفنم از جا پر یبا صدا صبح

 ..زدیچشمک م یصفحه گوش یرو عیرف ی شماره

 دورگه از شدت خواب لب زدم یصدا با

 ع؟یجانم رف_

 

 گفت: یمضطرب ییصدا با

 ..شگاهیزود خودتو برسون ازما_

 ..دمیو قطع کردم و با عجله لباس هامو پوش یگوش

 رنگ نگاه همه عوض شد.. شگاهیورودم به ازما با

 

 گذاشتم زیرو م فمویکردم و ک زیهامو ر چشم
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 شده؟یچ_

 نشست.. یصندل یسرشو تکون داد و رو عیرف

 امادس.. شایجواب تست ها و ازما_

 گفتم: اقیاشت با

 خوبه! یلیخ نکهیخب ا_

 سرشو تکون داد و گفت: عیرف

 اره خوبه اما .._

 خم کردم سرمو

 ؟یاما چ_

 و مضطرب گفت: دیحرفمون پر ونیم دهیسپ

 اضافه شده.. نیکوتیتو کرم ها وماسک ها ن _

 کردم یعصب خنده

 به پوست داره.. یچه ربط گاره،یتو س نیکوتین_

 سرشو تکون داد و با تاسف گفت: دهیسپ

 ..شهیو دهان جذب بدن م ینیو ب هیاز پوست، ر نیکوتین_

 کردم  زیهامو ر چشم

 ؟یخب که چ_

 گفت: عینشست و رو به رف یصندل یرو

 و تو بگو.. شیبق_
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 تو چشمام زول زد و دستاشو بهم گره کرد عیرف

 

تونه بیشترین آسیب رو به پوست برسونه اما تفاوتش اینجاست که دومین عامل بعد از اشعه آفتابه که می نیکوتین_

وی ر نیکوتیهایی وجود داره اما برای جلوگیری از تاثیرات مخرب نهای خورشید راهبرای مقابله با تاثیر مخرب اشعه

رو گفت؛ دست از  گنیها م یگاریتوصیه قدیمی رو که به س نشه هماپوست، راهی وجود نداره و در نهایت تنها می

  سیگار کشیدن بردارید.

 دیکش قیعم نفس

که  امری اثبات شده  نیکوتیهایی مثل سرطان بر اثر مصرف نجدا از مسائل بهداشتی و احتمال ابتال به بیماری _

تو کرم  نیکوتیشه نادیده گرفت.چون مصرف نرو نمی نیکوتیمسائل مربوط به زیبایی و پوست هم ن است، در زمینه

 از اندازه بود.. شیها و ماسک ها ب

 عکس رو پوست گذاشته. ریتاث نیهم یبرا

 

 فرستادم رونیپر صدا ب نفسمو

 

 که ماسک و کرم ها برگشت خورده.. نهیهم یبرا_

 سرشو تکون داد دهیسپ

 

 و از دست دادن.. راتشونیتو محصول کرم و ماسک ها..تاث نیکوتینه بخاطر وجود نمتاسفا_

 هم زده.. بی..اسچیو خوب نکرده ه پوست

 ..نهیپوستشون لطمه نب نیاز ا شتریها محصول هارو برگردونن تا ب یمشتر نیهم یبرا
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 گفتم: متعجب

 

  ؟یچ یقبل یپس کرم ها_

 

 به هم نگاه کردن و سرشونو تکون دادن.. همه

 کنترل بدون

 بلندم گفتم: لحن

 ..گهید نید بگ شدهیچ_

 کرد ارومم کنه.. یجلو اومد و سع عیرف

 اونا سالمن و جواب دادن.. میو تست کرد یقبل یجنس ها_

 

 ..میو جوان فروخت یو به سراب میبار زد شیکه سه هفته پ ییجنس ها نیا اما

 رام سخت بود..حرف هاش ب هضم

 ممکن بود.. چطور

 بودم.. یعصب

 گذاشتم و هولش دادم عیرف ی نهیرو س دستامو

 کنه؟ ریتاث یکه دارو هارو ب شگاهیاومده تو ازما یمگه به جز شما ها ک ،یبسه مرد حساب_

 بودم.. مونیکه زدم پش یحرف از

 دستام گرفتم .. نیب سرمو
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 که زدم دلخور شدن.. یبود  از حرف نیا یبچه ها نشون دهنده  ی رهیخ یها نگاه

 گفتم: یاروم یصدا با

 ..دیکارو کرد نیکه شما ا ستین نیمنظورم ا_

 تکون دادم سرمو

 فقط کالفه ام.._

 دستشو روسر شونه ام گذاشت و گفت: عیرف

 ..شهیمعلوم م زیاحسان، باالخره همه چ دونمیم_

 

 مضطرب گفت: دهیسپ

 پلمپ نکرده.. نجاروینکردن و وزارت بهداشت ا تیکه مردم شکا میاوردتا حاالم شانس  ه؟یچ فیحاال تکل_

 ..کردیام م وونهیهم د الیخ نیا تصور

 از جام بلند شدم و سمت اتاقم قدم برداشتم.. یعصب

 

 

* 

 

 

 

 شرکت رومو سمتش کردم یمنش یصدا با
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 مقابلم گرفت  یجاش بلند شد و برگه ا از

 از دادگاهه.. هیاحضار ،یزیعز یاقا_

 شده.. تیشرکت شکا از

 کرد.. دنیجمله دست و پام شروع به لرز نیا دنیشن با

 افتادم.. یصندل یهامو بستم و رو چشم

 ..وفتادیاتفاق م نیزود ا ای رید

 گرفته بود. بانمویکابوس گر نیا

 بود.. نیفاجعه هم عمق

 اتفاق.. نیجا و هم نیهم

 ..رفتیگرفته بود و سمت اسمون م شیارزو هام ات ی همه

 خاکستر شده ام.. یغبار دود الود ارزوها ونیمن مونده بودم م و

 

 افکارم پاره شد یرشته  یمنش یصدا با

 حالتون خوبه؟ _

 ..دادیاب و جلوم گرفته بود و دستشو مقابل نگاهم تکون م وانیل

 و پس زدم.. وانیاز جام بلند شدم و ل  سرگردون

 نشستم.. یصندل یاتاقم رفتم و رو سمت

 انداختم.. هیبه احضار ینگاه

 فردا زمان دادگاهم بود.. پس



 ققنوسراز 

 
286 

 

 گذاشتم.. زیرو م سرمو

 ..دیکوبیمحکم م نهیتو س قلبم

 ..خواستیازاد م یهوا هی دلم

 ..قینفس عم هی

 بغض تو گلوم سد راه تموم نفس هام بود.. اما

 ردمبلند ک زیم یسرمو از رو لمیموبا یصدا با

 ناشناس بود.. شماره

 لب غر زدم ریز 

 ندارم.. گهیحال تورو د_

 فرستاد یامیبعد پ یکم

 و بهتون بدم.. یمهم زیچ خواستمیسالم من سارام.م_

 ..رفتیتو سرم رژه م یگمراه کننده ا یتموم افکار ها امیپ نیخوندن ا با

 

 گوشم اوردم.. کینزد لیاش رو گرفتم  و موبا شماره

 از چند بوق جواب داد.. بعد

 .یزیعز یالو سالم اقا_

 جام بلند شدم  از

 د؟یکارم دار د؟یسالم خوب هست_

 مکث گفت: یکم با
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 .خورهیکه به دردتون م دونمیبهتون  بدم، م یزیچ هی خواستمیبله، من فکرامو کردم، م_

 کردم  زیهامو ر چشم

 هست؟ یچ_

 ..گمیخونه ام.براتون م دیایب_

 ردم وو قطع ک یگوش

 دوختم.. نیمو به زم رهیخ نگاه

 بگه؟ خوادیم یچ یعنیبامن داشته باشه؟  تونستیم یکار چه

 کردم. یافکار سمت خونشون رانندگ نیهم الیخ با

 

 به ساختمون کردم.. یشدم و نگاه ادهیپ نیماش از

 زنگ گذاشتم .. یرو انگشتمو

 مکث در باز شد.. یکم با

 بزرگ و پر از درخت شون شدم.. اطیح وارد

 شالشو مرتب کرد و چند قدم جلو اومد سارا

 .نیخوش اومد_

 زدم و تشکر کردم.. یلبخند

 سمت ساختمون گرفت  دستشو

 داخل.. دییبفرما_
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 ..میتکون دادم و همراه سارا وارد خونه شد سرمو

 بود.. یبزرگ و مجلل ی خونه

 مبل نشستم.. نیتر کینزد یمنزل گرفتم و رو نیزایاز د نگاهمو

 رو به روم نشست.. سارا

 زد و گفت:  یلبخند

 ممنونم.. دیکه بهم داد یاول از همه بابت اون کرم_

 خم کردم  سرمو

 نداشت. یقابل کنم،یخواهش م_

 مو برگردونم.. ییباینکردم ز یسع گهیممنونم، من بعد از اون اتفاق، د ایدن کیازتون _

 از محصول شرکتتون استفاده کردم.. یوقت اما

 تا برگردونمش.. رمیم مییبایاز نو بسازم..دنبال ز مویگرفتم زندگ می..تصمدمیکه د رشویتاث

 بهش دوختم.. نگاهمو

 ..دیوارم موفق باش دیخوشحالم که براتون موثر بوده، ام_

 ..غرق افکارش بود..زدیلبخند م هنوز

 مون و شکستم و نیب سکوت

 گفتم: یللحن سوا با

 بود؟  یمطلب مهم ای..؟گوامیب دیچرا گفت دیبگ شهیم_

 دوخت و از جاش بلند شد نیبه زم رشوینگاه خ یا لحظه

 .امیاالن م د،یبله،بله چند لحظه صبر کن_
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 تکون دادم و منتظرش نشستم.. سرمو

 اومد و  نییبعد سارا از پله ها پا قهیدق چند

 رو مقابلم گرفت. یجعبه ا 

 شک نگاهش کردم با

 ه؟یچ نیا_

 هاشو دور خونه چرخوند چشم

 .گمیم دشیریبگ_

 رو ازش گرفتم و رو پام گذاشتم. جعبه

 انداخت نییمقابلم نشست و سرشو پا سارا

 

 ..شهیبراتون روشن م زیهمه چ د،ینیجعبه رو بب نیداخل ا یها لمی..شما خودتون اگه فدمینم حیو توض یزیمن چ_

 حرف زدنش تلفنم زد خورد.. نیح

 به صفحه انداختم.. ینگاه

 بود.. حایفر اسم

 وقت روز تعجب کردم.. نیتماسش ا بابت

 مدرسه بود.. دیاالن با اون

 ! گرفتیتماس نم یساعت کار تو

 سارا گوش کنم. یکردم فعال به حرف ها یجواب دادن بهش شدم و سع الیخیب

 پرتش کردم.. فمیو رو حالت سکوت گذاشتم و داخل ک یگوش
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 گفت:  یاروم یبا صدا سارا

 باشه. یتماس مهم دیشا_

 ..دیدادیم جواب

 تکون دادم سرمو

 

 

 

 ..رمیگیبعدا تماس م ست،ینه نه، مهم ن_

 زد و گفت:  یلبخند سارا

 شاهده.. هیوجود من خودش  یعنی..دمیبه شاهد هم بود، من خودم شهادت م یازیاگه ن_

 گفتم: یبا لحن سوال زنه،یحرف م یحدس بزنم که از چ تونستمیبودم، نم جیحرف هاش گ از

 ه؟یها چ لمیف نیمگه تو ا_

 نزد.. یسکوت کرد و حرف سارا

 سوالمو تکرار کردم  دمیکه د سکوتشو

 بهم گره کرد.. دستاشو

 .دیتا از زبون من بشنو دینیبهتره با چشماتون بب_

 گفتن نداشتم.. یبرا یحرف

 گذاشتم و از جام بلند شدم.. فمیرو داخل ک جعبه

 کردم سمت در برم که صدام کرد قصد
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 اقا احسان.._

 برگشتم.. سمتش

 کالفه بود..شونه هاشو باال انداخت و گفت:  یکم

 همه سال سکوت کردم.. نیحتما براتون سواله که چرا ا دیدید لمویاون ف نکهیبعد ا_

 نداشتم تا حرفمو ثابت کنم.. یبود که پشتوانه ا نیا لشیدل

 مهم نبود.. گهیبشه، د یکه چ کردمیثابت م اصال

 بعد از اون اتفاق ترکم کردن و رفتن خارج از کشور.. میو نا مادر پدرم

 و از دست داده بودم.. دمیهم که تموم ام من

 

 

 گفت:  یزیتکون داد و با لحن غم انگ سرشو

 ..دیبود که شما از من کمک خواست نیا یو بهتون دادم، برا ید یو ید نیاگه ا_

 ..دمیعشق و تو چشم هاتون د چون

 

 ازش  تشکر کردم. یقدر دان یزدم و برا ی لبخند

 

 ساختمون خارج شدم و سمت خونه حرکت کردم.. از

 ..دمیکش رونیب فمیهارو از ک ید یو یاتاقم شدم و د یاز خوردن شام، راه بعد

 کردم.. یو پلهار لمیتاپ مو روشن کردم و ف لب
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 ریغ دمیدیکه م یزیچ

 

 باور بود.. قابل

 امکان نداشت.. نیا

 ..دمیو عقب کش لمیهامو باز و بسته کردم و ف چشم

 صورت اون شخص مکث کردم.. یرو

 بود .. خودش

 ..نیشاه

 جثه تر از حال.. زیجوان تر و ر یکم فقط

 ..دمیکردم و ادامه شو د یو پل لمیف

 برام سخت بود.. باورش

 ..دمیکش یقیدستام گرفتم، و نفس عم نیب سرمو

 از جام بلند شدم و دور اتاق قدم زدم.. کالفه

 ..دیکوبیمحکم م نهیتو س قلبم

 

 تخت ولو شدم.. یتاپ و خاموش کردم و رو لب

 از مقابل چشم هام گذشت.. لمیداخل ف یصحنه ها تموم

 ..زدیوارد اتاق شد و سارا با ترس دست و پا م نیشاه

 کرد.. نیکه تو دستش بود الوده بنز یاق و با بطرات کل
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 ..کردیتندش اونو از خودش دور م یبود اما اون فقط با لگد ها دهیملتمس به زانو هاش چسب سارا

 دیکه به اتمام رس کارش

 روشن،  رو تو اتاق انداخت.. تیدر اتاق خارج شد و کبر از

 .. کردیاتاق پرواز م یجسم غرق اتش سارا بود که مثل مرغ پر کنده هر سو شدیم دهیکه د یزیچ تنها

 سارا رو با خودشون بردن.. یو اتش رو خاموش کردن و جسم سوخته  ختنینفر به اتاق ر نیچند تیدر نها که

 ..دمیفهم یسارا رو م یحرف ها لیدل حاال

 نکرده بود. یخودکش اون

 مسبب داشت.. زیچ همه

 ود..ب نیاون شاه و

 دادم.. رونینفس مو از دهان ب کالفه

 ..دیلرزیاز استرس م پاهام

 

 هم نذاشتم.. یدلخراش از مقابل چشم هام دور نشد و من پلک رو یشب  صحنه ها تموم

 بود.. نیانداختن شاه ریگ یبرا یمدرک مهم لمیف نیا

 

 ..دمیکش رونیب فمیو از ک یگوش حایتماس فر یاور ادی با

 پاسخ.. یتماس ب ده

 

 کارش انقدر مهم بود..؟ یعنی.. شدینم باورم



 ققنوسراز 

 
294 

 

 زیو رو م یشدم و گوش الیخیب دادیاما، با نگاه به ساعت که سه شب رو نشون م رمیکردم باهاش تماس بگ قصد

 گذاشتم..

 بود.. نیبه دام انداختن شاه یمدرک برا نیبهتر لمیف نیا

 ..رسوندیمارو به ارزو هامون م یو همه  اوردیکه اونو از پا در م یزیچ

 اتفاق امروز، اه از نهادم بلند شد.. یاور ادی با

 نداشتم.. میگناه یاثبات ب یبرا یمدرک چیه من

 

 

 

 

  زدیمامان که بلند  داد م یصدا با

 پاشو احسان، پاشو .._

 ..دمیجا پر از

 به ساعت انداختم ده صبح بود.. ینگاه

 مامان افتاد که غرق اشک بود.. یبه چهره  چشمم

 و گفتم: دمیاز جام پر شوکه

 ؟یکنیم هیچرا گر شدهیچ_

 دستشو رو صورتش گذاشت و ناله کرد مامان

 پسرم.. میبدبخت شد_



 ققنوسراز 

 
295 

 

 ببرنت زندان.. اومدن

 کلمه جا خوردم.. نیا دنیشن از

 سر دادم یعصب خنده

 ؟یمادرمن سر صبح یگیم یچ_

 ت ..سرشو تکون داد و جلو رف مامان

 گذاشتم و پشت سرش راه افتادم.. نیسستمو رو زم یپاها

 در بودن.. یکه جلو یو سرباز و سروان سیپل نیچشمم افتاد به ماش دمیدر که رس یجلو

 

 کنار پهلوم  انداختم و گفتم: دستامو

 جناب؟ شدهیچ_

 مقابلم گرفت ییجلو اومد و برگه ها سروان

 .دیشده و باز داشت تیو شکا یتقلب یاسناد از شما به جرم فروش برند ها نیطبق ا_

 به اطراف کوچه انداختم.. ینگاه

 ..کردنیبودن تو کوچه و پچ پچ م ختهیها مثل مار و ملخ ر هیهمسا تموم

 ازشون گرفتم  نگاهمو

 اومده، وقت دادگاهم فرداست. هیبرام احضار_

 به من کرد و سرشو تکون داد ینگاه سروان

 براتون اومده بوده.. شیپ یهفته  ه،یاون احضار_

 تعجب چشم هامو گشاد شد.. از
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 داد.. روزیاونو د یاما منش_

 دیجلو اومد و بازومو کش سرباز

 اقا.. وفتیراه ب_

 رو به من گفت: سروان

 بهت داده.. یتقلب هیاحضار تیاحتماال منش_

 دمیکش رونیاز دست سرباز بتکون دادم و بازومو  سرمو

 کنترل لحن تندم گفتم: بدون

 ه؟یتقلب یچ یعنیلحظه ولم کن اقا  هی_

 کرد  یقینگاه عم سروان

 هفته گذشته.. کیاز وقت دادگاهت _

 بودم.. جیگ

 دوختم نیبه زم نگاهمو

 دیدوباره دستمو کش  سرباز

 .. وفتیراه ب_

 کنترل رفتارم بدون

 دمیکش رونیاز دستش ب ظیبا غ دستمو

 .امیبرم لباسمو عوض کنم م _

 گفت: یبلند یبا صدا سروان

 رفتارت مجبورم دستتو دست بند بزنم. نیچخبرته با ا_
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 باال اوردم میتسل یدستامو به نشونه  

 ..گهید امیباشه، اقا باشه، برم لباس تنم کنم ب_

 تکون داد سرشو

 ..ایزود ب_

 انداختم.. میبه گوش یعجله لباس تنم کردم و نگاه با

 زنگ زدم.. حایچرا اما به فر دونمینم

 خاموش بود.. شیگوش 

 لب زمزمه کردم ریز

 ..یلعنت_

 انداختم و از در خارج شدم.. فمیو تو ک یگوش

 بهم چشم دوخته بود.. یاشک یبا چشم ها مامان

 و به دستم داد و گفت: یا لقمه

 مادر؟ یکرد کاریتو چ_

 تکون داد  سرمو

 ..فقط دعا کن برام..چکاریه_

 هاشو باز و بسته کرد.. چشم

 گفتم: نیسوار شدنم به ماش نیح

 .وفتهیبابا بگو دنبال کارام ب لیمامان به وک_

 ..ختیسرشو تکون داد و اشک ر مامان



 ققنوسراز 

 
298 

 

 شدم و از خونه فاصله گرفتم.. نیماش سوار

 باهاش نداشتم.. ینسبت چیرفتم که من ه یبه محل و

 ..رمیتماس بگ یندم و هر چه اصرار کردم اجازه ندادن با کستو بازداشت مو انروز

 رفتم.. یانروز اسممو صدا کردن و من همراه سرباز سمت اتاق یفردا

 افتاد.. لشیورودم به اتاق چشمم به بابا و وک با

 دمیرفتم و بابا رو تو اغوش کش جلو

 ..به خدا باشه دتیام کنه،یم فیکاراتو رد ینگران نباش احسان، سپهر_

 هامو باز و بسته کردم.. چشم

 گفت: یبا لحن اروم یسپهر

 زندان.. برنتیم یتا زمان دادگاه بعد_

 زندان سرم به دوران افتاد.. یکلمه  دنیشن از

 هامو شونه

 

 انداختم و دستمو تکون دادم باال

 چرا؟ اخه چرا؟_

 دستشو رو کمرم گذاشت بابا

 ..میقبول نکردن سند بذار_

 

 ه؟یک یوقت دادگاه بعد_
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 به بابا انداخت و سپس به من چشم دوخت ینگاه یسپهر

 .گهیماه د کی_

 هامو بستم و اب دهنمو قورت دادم.. چشم

 ..دمیو بلع دمیرفت و من تموم ام نییباال و پا یگلوم به سخت بکیس

 بود.. دمیام نیاخر نجایا

 تموم شد.. زیچ همه

 ز سرم نگذشته بود..ا الشیشدم که هرگز تو خواب هم خ یمکان یمن راه و

 اول گذشت .. روز

 

 هام به جونم افتاده بود.. یبا تموم افکار و بدبخت حایفر الیو خ فکر

 ..رفتینم رونیاز سرم ب یچشم هاش، صداش، خنده هاش لحظه ا ادی

 ازشون نداشتم.. یشناخت چیکه ه کردمیم یزندگ یافراد ونیم فیبالتکل

 رمیتماس بگ حایو زور التماس تونستم با فر یهفته از اسارتم گذشت و با بدبخت کی

 بود نیتنها جواب من ا اما

 ..باشدیدستگاه مشترک مورد نظر خاموش م_

 به سالن بند برگشتم .. کالفه

 هم گذشت. انروز

 

 روز بعد  صبح
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 مالقات بود.. وقت

 

 

 

 صدا کردن و همراه سرباز سمت سالن مالقات قدم برداشتم. اسممو

 بابا که منتظرم نشسته بود، بغض گلومو فشرد.. دنید با

 اشک بود.. زیهام لبر چشم

 .یدینا ام یعنی هیمرد گر یبرا

 نداشتم.. یازاد یبرا یدیام چیه من

 و برداشت و اشاره کرد منم بردارم یگوش بابا

 بردم و به گوشم چسبوندم یلرزونمو سمت گوش دست

 ؟یسالم بابا جان، خوب_

 انداختم نییو پا سرم

 

 نداره. یفیحال و روزم تعر_

 زد یلبخند محو بابا

 دنبال سرنخن.. شگاهیازما یو بچه ها یتا روز دادگاه صبر کن، سپهر_

 ..شهیروشن م زیچ همه

 زدم.. یجون ینداشتم لبخند ب یدیام نکهیا با
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 مامان چطوره؟_

 لبخند زد میدلگرم یبرا

 دلواپسته.. یخوبه، کم_

 

 روان مقابل درمون رو به بابا گفتم:حرف س یاور ادی با

 ؟یشرکت چخبر؟ خانم صمد یاز منش_

 دستشو رو چونه اش گذاشت بابا

 چطور مگه؟_

 صاف کردم گلومو

 ..من بهش مشکوکم..نیازش بپرس لشویبهم داده بود، دل ریدادگاه و د هیاحضار ایگو_

 گفت: یبا لحن سوال بابا

 ؟یمطمعن_

 تکون دادم سرمو

 که اومد جلو درمون گفت دادگاه هفته قبل بوده.. سهیاره، اون پل_

 کرد یقینگاه عم بابا

 کنه.. یریگیپ سپرمیم یباشه، به سپهر_

 

 انداختم.. نییپا یاز شرمسار سرمو

 ازش باخبر باشم خواستیسوال بود..دلم م هیو تلفن خاموشش برام  حایفر فکر
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 نه  ایبودم بگم  مردد

 گفتم: یاروم یبا صدا شرمنده

 سوال بپرسم.. هیابا ب_

 چند بار تکون داد سرشو

 اره بابا جان.._

 دوختم.. نیبه زم نگاهمو

 کرده بود.. خی دستام

 ..دیلرزیم پاهام

 دستپاچه بودم.. 

 افتادم زندان؟ دیچخبر؟ فهم حایاز فر_

 لرزوند.. امویسکوت کرد سکوتش دن بابا

 و دمیاما ترس دمیو نفهم لشیدل

 شدم رهیترس بهش خ با

 بابا؟ شدهیچ_

 انداخت.. نییسرشو پا بابا

 ..یبهتره فراموشش کن_

 چون افتادم زندان؟ ،ینداشت فراموشش کنم؟ بخاطر چ امکان

 پس زدم و افکارمو

 کردم زیهامو ر چشم
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 شده؟یچرا؟ مگه چ_

 دیکش قیعم نفس

 عقد کرد.. شیپ یهفته _

 ..ختنیسرم ر یسطل اب سرد رو کیحرف بابا انگار  دنیشن با

 رفته بود.. نیتکلمم از ب قدرت

 الل شده بود.. زبونم

 تو گوشم بود.. صداش

 دختر پونزده ساله بودم!  هی یتو خوندم وقت یعشق رو تو چشم ها_

 .. دمیخند یعصب

 نگو.. یالک_

 مرگ رو اونجا تجربه کردم.. دیشا

 حالم  نیا دنیکه با د یا لحظه

 ..دیاز چشم بابا چک اشک

 نوا بود.. نیتر زیو نفرت انگ نیبرام بدتر دهیکه اعالم کرد وقت مالقات به اتمام رس یگوش خراش مرد یصدا

 دو رگه  گفتم: یصدا با

 شده اره؟ دروغه.. گهید یکیدروغه نه؟ دروغه که مال _

 ..دمیبابا رو د یتکون خوردن لب ها فقط

 ..ومدینم صداش
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 ضربه زدم شهیش یشدم و رو زیخ مین

 ه؟ اره مال منه؟ماله منه مگه ن حایفر_

 ..دیلرزیبابا م یها شونه

 زدم ادیو فر دمیکوب یرو گوش دستمو

 بگو، بگو که دروغه.. ید لعنت_

 ..زدمیضربه م شهیو به ش دمیکشیم ادیفر

 کرد ارومم کنه.. یکه دستمو گرفت و سع دمیو به سمتم د یسرباز حجوم

 کرده بود سیهام صورتمو خ اشک

 التماس رو به سرباز گفتم: با

 مونه؟یمنتظرم م حایدروغ گفت مگه نه؟ فر_

 ..دمیشنینم حایفر یخنده ها یجز صدا یزیچ

 برم .. نیولم کن_ زدمیم ادیفر

 داشتم.. ییقصد رها 

 برم.. حایفر شیپ تونسمیفرار کنم کاش م خواستیم دلم

 روزگار.. یدست ها ونیبودم م ریاس اما

 دستمو دستبند زدن.. تن سمتم اومدن و چند

 ..دمیسستمو دنبالشون کش یپاها

 تو بهت بودم.. هنوز

 دیچیپ یتو سرم م حایفر یخنده   یبابا همراه صدا یصدا
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 عقد کرده.. شیپ یهفته _

 و باز کردن.. یاتاق در

 ..دیاز چشم هام چک اشک

 عشق من بود!  حاینبودم اما فر فیضع من

 

 شدم.. دهیکوب وارید یضربه رو با

 کرد دارمیمن رو از خواب ب دیچیپ یسرباز که تو اتاقک چهار متر یانعکاس صدا تنها

 ..یشیادم م یتنها بمون نجایتا فردا که ا_

 زانو هام گذاشتم.. یاتاق مچاله شدم و سرمو رو ی گوشه

 لب زمزمه کردم ریز

 !یچرا تنهام گذاشت حایچرا فر_

 

 رفته بود.. حایسخت بود..اما فر باورش

 حق من بود..فقط من.. حایفر

 شدم.. وونهیبشه د گهید یزن کس حایفر نکهیا الیخ با

 اون دوام اورده بودم.. دیزندان رو تحمل کنم..من به ام تونستمیم چطور

 

 یتا بلکه ا دمیکوب واریتموم قدرتم سرمو به د با
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 شده!  گهید یافکار از سرم رها بشه..تا باور نکنم که سهم من حق کس ن

 ..دیلرزیم هیو شونه هام از فرط گر دمیکوبیم واریوقفه به د یب یبا ضربه ها سرمو

 جهنم من بود.. نجایا

 استارت و عشقم.. شیتو ات سوختمیم

 ..مییچهار چوب تنها نیبودم ب ریاس

 مطلق.. یاهیافتادم و س نیزم یام رو قهیدر شق  یو حس گرم یسیخ با

 

 

 

 ��حایفر زبان از ادامه��

  

 به در خورد.. یا تقه

 گفتم: شدیکه به زحمت از گلوم خارج م ییصدا با

 د؟ییبفرما_

 

 شد. انیمامان تو چهار چوب نگاهم نما قامت

 گذاشت و کنار تختم نشست.. زیغذا رو رو م ینیس

 گفت: یگذاشت و با ناراحت میشونیپ یرو دستشو
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 ؟یشد ضیمادر؟ چرا مر هویشد بهت  یاخه چ_

 دوختم واریهمو به دازش گرفتم و نگا رومو

 

 مامان.. دونمینم_

 باشه.. تونهیم یحالم چ نیا لیکه دل دونستمیخوب م اما

 با همون لحن ناراحت گفت: مامان

 

 معذبه خودم اومدم غذاتو بدم.. دمیتو اتاق،منم د ومدیکه ن شهیمنتظرته، واال از اقا ییرایوقته تو پذ یلیپسر خ نیا_

 

 ..دیچشمم چک یاز گوشه  اشک

 دمیباال کش موینیب اب

 ردش کن بره!_

 

 چونه ام و تو دستش گرفت و سمت صورتش چرخوند مامان

 ردش کنم بره؟ یچ یعنی_

 اون پسر شوهرته .. 

 یکلمه  دنیشن از

 شوهر از زبون مامانم دلم گرفت بانهیغر 

 گونه ام سر خورد.. یهام به لرزه افتاد و اشک هام پشت سر هم رو لب
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 رد هاشو درشت ک چشم

 

 تو چت شده؟_

 زورت کرده بود ها؟ یک ؟یپسرو نخواست نیمگه خودت ا ؟یکنیم ینجوریچرا ا 

 

 دوختم ینا معلوم یبه نقطه  نگاهمو

 نده. ریحال ندارم مامان گ_

 نگاه مامان چند لحظه روم ثابت موند ینیسنگ

 بازوم زد و یبلند شدنش رو نیح

 گفت:  یبا لحن دستور 

 ؟یکه چ یدیرو تو اتاقت راه نم چارهیپسر ب نیا یضیبه مر یهفته است خودتو زد هی_

 پاشو لباساتو بپوش برو خونه اش.. 

 بهم انداخت ینگاه میاتاق و باز کرد و ن در

 

هم  شده ناز بشینص یخوب نیدختر ما پسر به ا کننیمردم دخترشون به کور و کچلم شوهر کنن خداشونو شکر م _

 .. کنهیم

 اروم تر کرد  لحنشو

 زود حاضر شو منتظره .._
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 **** 

 از جام بلند شدم و دستامو رو صورتم گذاشتم.. کالفه

 ..دیپریم نییام باال و پا نهیس یشدت هق هق و حرص قفسه  از

 نداشتم.. یبذارم که بهش حس یکس یپامو تو خونه  تونستمیم چطور

 اروم تو دلم ضجه زدم. یو با صدادستام مچاله کردم  یپامو البه ال یرو یپتو

 حق من نبود خدا! خودت نجاتم بده .. نیا

 چقدر گذشت تا به خودم اومدم سرمو تکون دادم و مردمک چشم هامو دور اتاق چرخوندم.. دونمینم

 سر انگشت هام اشک هامو پس زدم و از جام بلند شدم.. با

 

 انداختم.. ینیداخل س یبه غذا یسر سر ینگاه

 نداشتم.. یزیبه خوردن چ یلیم چیبودم اما ه گرسنه

 و از اتاق خارج شدم.. دمیکش نیسستمو رو زم یها قدم

 خروجم از اتاق از جاش بلند شد و چند قدم جلو اومد.. با

 زم؟یحالت خوبه عز_

 قدم برداشتم سیازش گرفتم و سمت سرو نگاهمو

 مامان از پشت سرم اومد یصدا
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 پس؟ یچرا اماده نشد_

 خفه از گلوم لب زدم یباال اوردم و با صدا دستمو

 دست و صورتمو بشورم. رمیم_

 انداختم و پشت در سر خوردم.. سیجونمو تو سرو یب جسم

 دست هام هق هقمو خفه کردم .. با

 اب و باز کردم ریکه به در خورد از جام بلند شدم و ش یتقه ا با

 .امیدارم م_

 رفتم.. رونیب سیو از سرو دمیبه صورتم پاچ یاب دستپاچه

 نگاهشو حس کردم.. ینیخروجم از در سنگ با

 دهنده اش گفت: بیاومد و با همون لحن فر جلو

 ؟یحالت بهتره خانوم_

 رد شدنم از کنارش سرمو تکون دادم نیدوختم ح نیدهنمو قورت دادم و نگاهمو به زم اب

 گفتم: و

 .امیاالن م_

 ..ستادمیا نهییا یاتاقم شدم و جلو وارد

و از  دهیترسناک نترس ی افهیق نیا دنیبا د نیچهره ام از خودم وحشت کردم ..تعجب کردم که شاه دنید با

 نشده.. مونیازدواجش با من پش

 افکار نیا الیخ با

 کنار لبم نشست  یپوزخند
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 رنگ و رو بود.. یام ب چهره

 و لباس هامو تنم کردم.. دمیلب هام مال یرژ رو یکم

 و از در اتاق خارج شدم..رو سرم انداختم  چادرمو

 

 زد و از جاش بلند شد یلبخند دنمیبا د نیشاه

 خانم؟ یحاضر شد_

 ازش گرفتم و جلوتر از اون راه افتادم.. نگاهمو

 من رفتم._بود گفتم:  ستادهیاشپزخونه ا یبه مامان که جلو رو

 کرد.. یاز پشت سرم خودشو بهم رسوند و از مامان خداحافظ نیشاه

 قدم زدم.. کردمیو باهاش حس نم یتیمیصم چیبود و ه بیکه برام غر یمرد همراه

 و باز کردم.. اطیح در

 و باز کرد و من جلو تر از اون نشستم.. نیدر ماش موتیبا ر نیشاه

 اون هم نشست و استارت زد.. بالفاصله

 ..کردمینگاهشو حس م ینیسنگ

 نه..انقدر با نگاهش روم زوم ک میحاال که تنها خواستینم دلم

 ..دمیکش نییرو پا شهیدادم و ش رونینفسمو ب کالفه

 و تو دستاش قفل کرد.. دیبود که دستم و از رو پام قاپ ابونیبه خ نگاهم

 ..دمیدستمو پس کش ظینگاه مو بهش دوختم و با غ اریاخت یب

 اون شهامت و از کجا اوردم اما با تموم نفرت گفتم: دونمینم
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 ؟یکه بهت اجازه ندادم بهم دست بزن یقرار نبود تا وقت_

 بهم انداخت و با دست چپ فرمونو چرخوند.. ینگاه مین

 کرد.. یپل یزد و دستشو سمت ضبط برد و اهنگ یلبخند

 هوس لمس کردن به سرش ن گهیراحت شد که د المیخ یرفتارش شدم و وقت رهیلحظه خ چند

 

 نگاهمو ازش گرفتم و گوشمو به اهنگ سپردم.. زنهیم

 

 مال همه  ایدن

 همه  الیخیب

 تو حالم خوبه فقط با

 راحت چته بگو

 حواسم بهته من

 تار مو ازت هینشه  کم

 

 ..کردمینگاهشو روم حس م ینیسنگ

 به چهره ام نداشته باشه.. یدیخوردم و سرمو کامل سمت چپ چرخوندم تا د یتو جام تکون کالفه

  یعالم هیهرجا 

  یدل تنگم یوقت

 سونمریخودمو بهت م من
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 حساب یب خوامتیم

 تو بخواب  دارمیب من

 بشه روتو بپوشونم سرد

 کجا پرسمیاز تو م عمدا

 

 ها  وونهیمثل د یعنی

  ایمن برو با من ب با

 ..بهیبس عاشقم رفتارم عج از

 دلم  رهیگیاز تو م عمدا

 دلم رهیم توخودش

 دلم رهیگ یبفهم

 ..بهیکه تو رو دوس دارم عج یجور

 

  شدمیم وونهیاهنگ داشتم د نیا دنیشن از

 بود.. زیبرام نفرت انگ نیچرا اما گوش کردن اهنگ عاشقانه کنار شاه دونمینم

 

 کنترل حرکاتم اهنگ و اف کردم و دوباره سرمو چرخوندم.. یب

 پارک کرد .. ابونیو کنار خ نیبزنه ماش یحرف نکهیا بدون

 مون عذاب اور بود.. نیب سکوت
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 بند خالص بشم. نیهرچه زود تر از ا خواستیم دلم

 دادمیجون م نیخفقان بار، ماش  یتو فضا داشتم

 

 گفتم: یبهش دوختم و  عصب نگاهمو

 عح.. گهید وفتیراه ب شمیدارم خفه م_

 زد.. یلحظه نگاهم کرد و لبخند چند

 دیگونه ام کش یجلو اورد و انگشت شصت شو رو دستشو

 ؟یگیخب چرا حرف دلتو نم_

 ..میخونه مون تا تنها بش میکه زود تر بر یگینم چرا

 ؟یشیخفه م یو فاصله مون دار یکه از دور یگینم چرا

 و با همون لحن گفتم:  دیحرف ها ناخوداگاه ابرو هام باال پر نیا دنیشن از

 حرفارو زدم؟ نیا یمن ک وونهید یگیم یدار یچ_

 زد و استارت زد.. یچشمک

 تموم حرفات برهان خلفِ،  گلم.._

 ..فهممیخوب م نویا من

 بلند کردم.. صدامو

 ..ادیتوهم؟ من ازت خوشم نم یکجا اور نوازیا هیچ گهیبرهان خلف د_

 زد و گفت: یلبخند

 و ... میمستق ریتموم حرفات برهان خلفِ..غ دمیفهم یشد نمیاز همون روز اول که سوار ماش_
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 ..دیخند سپس

 

 گفت: بندهیلب هام گذاشت و با همون لحن فر یبزنم که دستشو رو یباز کردم که حرف زبون

 لطفا روز مونو با ،یخانوم_

 

 خراب نکن.. ایتند

 هاشو باز و بسته کرد چشم

 و من سرمو با انزجار سمت پنجره چرخوندم.. 

 دادم و  هیتک یصندل یبه پشت سرمو

 به خدا سپردم.. وجودمو

 به سرش بزنه.. یوونگیدوباره د نیمبادا شاه تا

 

 

 

 

 منو به اجبار اورده بود توقف کرد.. نیکه قبال شاه یدر خونه ا مقابل

 

 ..میدیرس نییپا ایب_شدنش گفت:  ادهیپ نیبهم انداخت و ح ینگاه مین

 ..دمیگرفتم و به اطراف سرک کش یاز صندل مویتک
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 جا پر از درخت بود.. همه

 گذاشتم و در و باز کردم.. رهیدستگ یلرزونم و رو دست

 ستادیو باز کرد و کنار ادر  نیشاه

 ..یبه خونه خودت خوش اومد_

 جرات نداشتم تو صورتش نگاه کنم.. یحت

 سستمو اروم برداشتم.. یدوختم و قدم ها نیچشم هامو به زم مردمک

 مجنون بود.. یبزرگ و پر از درخت ها اطیح

 با من هم قدم شد و دستاشو کنارش باز کرد نیشاه

 و پر کردم از درخت .. اطیچون مجنون تو بودم، کل ح_

 بودم.. زاریبود ب بیغر نیکلمات که با دهن شاه نیا دنیشن از

 انداختم.. نییکردم و سرمو پا سکوت

 و قفل و تو در چرخوند ستادیا یدر ورود مقابل

 برو تو.._

 بندازم وارد خونه شدم. یتو صورتش نگاه نکهیا بدون

 بودن لوازم  یمتیو لوکس  و گرون ق یبزرگ یحت

 نداشت. یتیخونه هم برام جذاب داخل

 ..ستادمیسالن ا وسط

 کتشو از تنش در اورد و سمت اشپزخونه رفت.. نیشاه

 گفت: ختیریداخل استکان ها م یزیکه چ ینیح ییو پررو یلودگ با
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 ..یریاشپزخونه رو به عهده بگ یکارا دیاز امروز به بعد تو با یامروز و مهمون من، ول_

 با نفرت بستم و لب هامو جمع کردم.. مونگاه

 هام از فرط حرص مشت شده بود.. دست

 بزنم.. دیو سف اهیدست به س نیشاه یحاضر نبودم تو خونه  چوقتیه من

 مبل نشست.. یبلند کرد و رو زیو از رو م ینیس

 داد.. هیمبل تک یگذاشت و به پشت زیم یهارو رو استکان

 ؟ینیشینم_کنارش باز کرد و رو به من گفت: دستاشو

 مبل نشستم.. نیتر کینزد یبزنم رو یحرف نکهیبهش انداختم و بدون ا ینگاه مین

 گفت: ظیو با غ دیباال پر نیشاه یها ابرو

 ؟یریگیچرا فاصله م_

 کنارش اشاره کرد  یخال یچشم هاش به جا با

 ..نیبش نجایا ایب_

 به پارکت ها دوختم و اروم گفتم: نگاهمو

 من راحتم.._

 فرستاد رونیاز دهان ب نفسشو

 ..حایلج نکن فر_

 شوهرتم؟ من

 راه گلومو سد کرد.. بغض



 ققنوسراز 

 
318 

 

 دوختم.. نیمنتظر شاه ینمناکمو به چشم ها نگاه

 بود؟ یما چ گناه

 عاشق من! نیعاشق احسان بودم و شاه من

 

 طرفه.. کی یاشتباه عالقه  یبود؟ دلبسته  یچ نیشاه گناه

 جام بلند شدم و کنارش نشستم.. از

 ..دمیهرگز نفهم لیو به چه دل چرا

 همسرم شدم.. ینیدرخواست به همنش میچرا اما من تسل دونمینم

 ....همسر

 !یبیغر یواژه  چه

 

 

 

 حسم بود.. لیبه دل دیشا کردم،یرو حس نم یتیامن چیباز بود اما درونش ه اغوشش

 

 با لحن ارومم شوهر مو رام کنم.. تونستمیشم فقط م رینداشتم باهاش درگ دوست

 

 کنه! یمرد قرار بود تا اخر عمر کنار من زندگ نیاما ا شدینم باورم

 سقف.. نیا ریز
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 نگاهش از خواب دل بکنم.. دنیچشم رو هم بذارم و هر روز با د کنارش

 

 بند افکارم پاره شد نیشاه یباصدا

 

   م؟یلوازم خونه رو عوض کن یدوست دار_

 ینگاه

 

 انداختم.. ونیبه دکوراس گذرا

 

 بودن.. باینو و ز همه

 

 زیهمه چ یبه زود دادن؟یو م نیشاه یکه بو یلوازم ای نمیخونه بچ نیام رو تو ا هیزیداشت جه یمن چه فرق یبرا

 ..گرفتیو م نیشاه یبو

 

 امکان نداشت خانواده ام قبول کنن.. اما

 

 مثل خودش بشم .. یکیبده و من هم  رییبا اون افکارمو تغ یو زندگ ینیکه همنش یاز روز دمیترسیم
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 خواه و سنگ دل.. خود

 

 هامو باال انداختم شونه

 

 با مامانم صحبت کن. دونمینم_

 سر داد یعصب ی خنده

 

 خونه بشه؟ نیمگه مامانت قراره خانم ا_

 دمیلحنش ترس از

 

 

 فتم:هامو بهش دوختم و اروم گ چشم

 بود که.. نیمنظورم ا_

 

 سرشو تکون داد.. منتظر

 

 ..دیباریم شیچشم هاش ات از

 

 شد.. یعصب ینطوریمن انقدر هم بد نبود که ا حرف



 ققنوسراز 

 
321 

 

 

 دهنمو قورت دادم اب

 

 ندن. هیزیجه کننیلوازمت نو عه اما خانواده من قبول نم_

 

 مورد با مامانم صحبت کن. نیا در

 

 لب هاش برد.. کیشو به مبل داد و استکان و نزد هیتک

 

 بعد از تموم شدنش  دینوش و

 گذاشت زیو رو م استکان

 گفت:  یلحن سوال با

 

 ؟یخوریچرا نم_

 

 لب گفتم: ریز

 ممنون دوست ندارم.._

 

 باال انداخت ابروشو
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 ختم؟یتوش ر یزیچ یکنیفکر م_

 جام جابه جا شدم  تو

 

 .ستین نطورینه ا_

 

 دیتکون داد و استکان و سر کش سرشو

 رفتارش تعجب کردم.. از

 

 ازش گرفتم  نگاهمو

 

 بشه، خودمم.. هوشیب یحاال اگه قراره کس_

 

 نزدم.. یحبس کردم و حرف نهیتو س نفسمو

 ..وفتهیدور گردنم انداخت که باعث شد چادر م از سرم ب دستشو

 

 گفت: یمانعش بشم که با لحن جد خواستم

 !یدیچیدور خودت پ هیچ نیا گه،ید رایچادرتو در ب_
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 چادرمو تو دستم مچاله کردم و از جام بلند شدم ی گوشه

 

 گردمیم یچه جور یدیمگه از اول ند_

 .میخاستگار ییاین یخواستیم 

 چشمشو نازک کرد ی گوشه

 

 .. یشوهرت با چادر بگرد شیکه پ ستیقرار ن_

 هامو بستم و دستامو مشت کردم چشم

 بشه؟ یخب که چ_

 

 ..ستادیجاش بلند شد و روبه روم ا از

 ..خوردینفس هاش تو صورتم م هرم

 چرخوندم و نگاهمو بستم گهیسمت د صورتمو

 دستاشو رو پوست صورتم حس کردم یگرم

 ..حایبا من لج نکن فر_

 الل شده بود.. زبونم

 ..شدیاز جانب من خارج نم ییبلند و نامرتبم نوا ینفس ها یصدا بجز

 ..دیرو سر شونه ام کش دستشو

 از سرم برداشت.. چادرمو
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 به تاالپ تولوپ افتاده بود.. قلبم

 

 تو سرم در حال دوران بود.. افکارم

 

 برم .. نجایاز ا تونستمیم کاش

 

 ..شدیتموم م یکینزد نیا کاش

 شدم .. دهیمبل کش سمت

 

 چشم هامو باز کردم، کنارش نشسته بودم.. یوقت

 شد .. ونیزیتلو یشونه ام گذاشت و مشغول تماشا یو باز رو دستش

 

 و خلوت معذب بودم.. یکیهمه نزد نیا از

 ..شدیشونه ام بدنم مور، مور م یتماس دستاش رو با

 

 مو باال انداختم که باعث شد دستش که تعادل نداشت،  سور بخوره.. شونه

 

 اورد کیبرداشت و با لبخند سرشو نزد زیخ سمتم



 ققنوسراز 

 
325 

 

 ؟یشد طونیش_

 تکون دادم.. وسرم

 نه._

 زد چشمک

 

 ..زمیاره عز_

 

 بود.. دهیمنو به اغوش کش امیبه خودم ب تا

 

 تنش حالت تهوع بهم دست داد.. یاستنشاق بو از

 عوق بزنم.. یاز حصار بازو هاش خالص شم و برم گوشه ا خواستیم دلم

 

 بودم؟ بیانقدر باهاش غر چرا

 

 امیب رونیکردم از اغوشش ب یرو بازوش گذاشتم و سع دستمو

 

 دمیدندون هام غر نیب از

 ولم کن .._
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 شد.. رهیجدا شد و چند لحظه تو چشمام خ ازم

 

 ؟یریگیچرا ازم فاصله م میحاال که محرم_

 ختمیانداختم و اروم اشک ر ریز سرمو

 

 بهم فرصت بده._

 

 دستاش گرفت.. نیرو زانو هاش گذاشت و سرشو ب ارنجشو

 

 ..زدینم یو حرف کرده بود سکوت

 ..دمیسکوتش ترس از

 

 رو بازوش زدم و تکونش دادم دستمو

 

 حالت خوبه؟_

 

 به نگاهم گره خورد.. نگاهش

 

 اشک بود.. زیسخت بود اما چشم هاش لبر باورش
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 ..دیدرخشیشفاف اشک، مردمک چشم هاش م یپرده  پشت

 

 هم نبود.. ندیبرام خوشا نینبودم اما حال زار شاه ناراحت

 

 رفت.. یجاش بلند شد و سمت اتاق از

 موندم و هزاران عالمت سوال تو سرم.. من

 حاضر و اماده مقابل نگاهم نقش بست .. نیشاه یچقدر گذشته بود که چهره  دونمینم

 گفت: یاعتنا به وجودم با لحن سرد و خشک یب

 

 ..میاماده شو بر_

 

 سرم کردم و همراهش از در خارج شدم.. چادرمو

 و استارت زد.. میشد نیماش سوار

 تلفنش زنگ زد.. یرانندگ نیح

 انداخت  شیبه صفحه گوش ینگاه مین

 ..دییبفرما_

 

_ .... 

 بله خودمم.._
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_... 

 

 من که پول ماهانه رو دادم .._

_... 

 

 ..امیخب فردا صبح م یلیخ _

 

 کتش انداخت.. بیو قطع کرد و رو ج یگوش

 

 بود.. بیعج یهاش کم حرف

 ..!دادیکجا مشغول بود که ماهانه م نیشاه

 ابرو هاش بود.. نیب یبود و اخم کالفه

 

 توجه به احوالش نگاهمو ازش گرفتم .. یب

 

 کنار زد.. ابونیو کنار خ نیماش

 

 

 که هزار درجه با لحن داخل خونه اش متفاوت بود گفت: یشدنش با لحن ادهیپ نیح
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 .یدیل نییپا نییبفرما_

 

 شدم.. رهیخ شیخال یبه جا یا لحظه

 من عسل هم خوردش.. هیبا  یحت شدینم یمهربون بود و گاه یگاه اون

 

 

 ..گرفتیبه دل نم یا نهیفراموش کار بود و ک یادیهم ز دیتعادل رفتار نداشت..شا نیشاه

 

 رفتم..  نییپا نیافکارم شدم از ماش الیخ یب

 

 

 

 ..میخونه شد یراه نیاز خوردن شام کنار شاه بعد

 

 نرفت.. نییلقمه غذا هم از گلوم پا کیکه  بماند

 

 

 شدنم گفت: ادهیپ نیح
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 باال؟ امیمنم ب_

 تامل کردم و یکم

 

 ازش گرفتم نگاهمو

 

 !یدونیخودت م_

 

 عکسعملش نشدم و سمت در رفتم منتظر

.. 

 

 تا در و باز کنن.. ستادمیهمراهم بود زنگ در و فشار دادم و کنار ا نیشاه چون

 که در خونه باز شد  دینکش یطول

 

 و باز کردم.. ییرایوارد خونه شدم و در پذ نیتر از شاه جلو

 

 لمیخالف م بر

 وارد شه.. نیتا اول شاه ستادمیا

 

 و با لبخند وارد شد.. دیبه لباسش کش یدست
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 کرد.. یبابا  و مامان رفت و باهاشون احوال پرس سمت

 

 از جاش بلند شد و سمت اتاقش رفت.. نیشاه دنیطبق عادتش با د فرهاد

 

 

 مبل نشست و من با گفتن با اجازه سمت اتاقم رفتم تا لباس هامو عوض کنم.. یرو نیشاه

 

 مبل تک نفره نشستم.. یبه سالن رفتم و رو میباطن لیلباس هام بر خالف م ضیاز تعو بعد

 

 بودن.. ییهمراه مامان مشغول خوردن چا نیو شاه بابا

 

 مبل گذاشت یاش انداخت و دستشو رو دسته  گهید یرو پا پاشو بابا

 

 .. کنهیبرگذار م گهید یو تا چند هفته  یعروس گهیم نیشاه_

 

 کردم نیخوردم رومو سمت شاه یهام از تعجب گشاد شد و تو جام تکون چشم

 

 و ندارم. دیجد یزندگ هی یچند هفته؟ من هنوز امادگ یچ یعنی_
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 لب باز کنه باباگفت: نیشاه نکهیاز ا قبل

 

 ..یشروع کن دتویجد یزندگ دیاخر ، اول با_

 بحث خالص شم  نیهرچه زوتر از ا خواستیبودم..دلم م دلخور

 

 اما بابا من.._

 

 لب زد یجد یلیدستشو باال گرفت و خ بابا

 

 !میاگر ندار ایاما _

 

 باباش بمونه.. یخونه  ادیز دیعقد کرده نبا دختر

 بغض سد راه نفس هام بود.. 

 

 تا مبادا اشک هام روان بشه.. دادمیدهنمو مدام و پشت سر هم قورت م بزاق

 

 گفتن نداشتم.. یبرا یحرف

 سکوت .. جز
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 بودم. دهیحرف هامو بلع تموم

 

 تا مخالفت کنم.. کردیم یاریشجاعتشو داشتم و نه زبانم با حرف قلبم هم نه

 پاره شد.. افکارم یمامان رشته  یصدا با

 

 ان؟یم یپدر مادرت ک _

 

 سوال جا خورده بود.. نیا دنیکه با شن نیشاه

 انداخت.. نییپا سرشو

 

 تعجب کرده بود.. انگار

 ناراحت شده بود... ای

 

 انداخت.. یم دیبودن سکوتش منو تو ترد یبود اما طوالن یچ نیحس شاه دونمینم

 

 چقدر گذشت که گلوشو صاف کرد و گفت: دونمینم

 

 ..انیکه حتما م یعروس یبرا_
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 گفت: یتو دستاش بود شونه باال انداخت و با لحن متجسس اریکه مشغول پوست کندن خ مامان

 

 !گهید میو باهاشون اشنا ش مشونی نیبب میدوست دار م،ینکرد ارتشونیواال نکه اصال ز_

 

 ..دیرنگ و روش پر نیکرد و شاه دییحرف مامان و تا بابا

 

 زد،ینم یچرا اما هرگز راجع خانواده اش حرف دونمینم

 یتنها تو مراسم شرکت کرد و روز عقد به بهانه  هیطوالن رشونیخانواده اش مس نکهیا یبه بهانه  یروز خاستگار 

 پدرم رو بست  یدهن مخالفت ها انیم یتو مراسم عروس نکهیا

 کرد.. یدل بابا رو راض و

 بود .. بیعج برام

 

 ..کردنیم یخانواده اش در زابل زندگ نیشاه یگفته  به

 

 انقدر هم دور نبود که نتونن تو مراسم ازدواج پسر شون شرکت کنن.. رشونیمس اما

 قدم بشم و باهاشون هم کالم شم.. شیراه پ نیهم با من صحبت نکردن و من هم نخواستم در ا یتلفن یحت

 

 من گذشت.. یبا تموم سکوت ها اونشب

**** 
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 ..رفتیو کنار م خوردیروز ها پشت سر هم رقم م ی برگه

 

 خودم انتخاب کنم.. ی قهیرو به سل دمیجد یلوازم زندگ تونستمینم یمن حت و

 

 غرق  انقدر

 نداشتم.. دیخر یبرا یوجودم و افکارم بودم که رغبت در

 

 نمونده بود.. یباق شتریسه روز ب یزمان عروس تا

 اقم،یهم بر خالف اشت انروز

 یبرا نیهمراه شاه 

 لوازم نشیچ 

 شدم.. یمنزل مشترکمون راه 

 ورودم به خونه چادرم رو از سرم برداشتم  با

 یکار ها و

 مونده رو سر و سامان دادم.. یباق 

 

 اتاق شدم.. یجمع کردن لباس هام به کمد راه یبرا
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 یبا صدا اما

 شدم.. خکوبیسر جام م نیشاه 

 

 تر کردم. کیکردم و سرمو به در نزد زیهامو ر چشم

 

 لحنش

 

 اروم بود اما 

 متوجه کلمات شد.. شدیم 

 

 قطار  یسرم مثل نوا دمیشنیکه م یزیچ از

 ..دیکشیم سوت

 

 و دستپاچه سمت اشپزخونه دمیکه قطع شد سرمو عقب کش صداش

 رفتم و خودمو مشغول کار نشون دادم.. 

 

 کرد.. اومد و کتشو تنش رونیاز اتاق ب نیشاه
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 گفت: ومدیکه سمت اشپزخونه م ینیح

 

 خانوم من_

 ..گردمیبرم یزود رون،یب رمیسر م هی 

 ازش چوقتیه دونست،یخوب م عادتمو

 

 ..ادیم یو ک رهیکه کجا م دمیپرسینم 

 هم خوب حاال

 که قراره کجا بره.. دونستمیم 

 ..رمیازش اتو بگ خواستیم دلم

 

 نیبهتر نیا و

 ..نیشاه ییاثبات دروغ گو یمدرک بود برا 

 

 نزدم.. یتکون دادم و حرف سرمو

 

 تر اومد جلو

 نشوند .. میشونیپ یرو یو بوسه ا  

 شد و رفت.. رهیبهم خ یا لحظه
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 یبه بوسه ها گهید

 عادت کرده بودم.. میشونیاز گونه و پ شییهوی 

 در وجودم نبود.. یحس چیه اما

 همون یحت

 ت..نداش تی..برام اهمیتنفر و چندش 

 

 جلو نره.. نیاز ا شیب خواستمیاز خدا م فقط

 

 

 ام رو ازاد نهیرفتنش نفس حبس شده تو س با

 کردم و چشم هامو بستم.. 

 

 پنجره رفتم.. کنار

 

 شد و رفت.. نیماش سوار

 

 چادرمو دستپاچه

 سرم کردم و دنبالش راه افتادم.. 

 سر کوچه که گذشت.. چیپ از
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 گفتم: یتکون دادم و با لحن ملتمس نیماش نیاول یبرا دستمو

 

 ن؟یریدربست م_

 

 بود سرشو تکون داد و من سوار شدم.. یمسن یکه اقا راننده

 

 مقابل نگاهم نیشاه نیماش میکه گذشت چیپ از

 نخود شده بود.. هی یاندازه  

 

 از نگاه انقدر

 

 دور بود که از ترس گم م

 نشیکردنش با همون لحن انگشتمو سمت ماش 

 و رو به راننده گفتم: گرفتم 

 

 ها.. دیتروخدا گمش نکن د،یبر نیاقا دنبال اون ماش_

 نفهمه دنبالشم.. فقط

 نهییاز ا راننده
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 انداخت ینگاه نیماش 

 لب گفت: ریو ز 

 حواسم هست دخترم.._

 

 رو پدال پاشو

 گذاشت و فاصله رو کم کرد.. 

 ..کردیم یرانندگ اطیبا احت اما

 

 یرو ط ریچقدر مس دونمینم

 نیتا شاه میکرد 

 ..ستادیا ابونیدل کند و کنار خ یاز رانندگ 

 

 پارک کرد .. نیشاه نیبا فاصله از ماش راننده

 نییپا نیاز ماش نیشاه

 رفت  

 قدم برداشت.. ابونیخ ی گهیو سمت د 

 

 ورودش به ساختمون شکم با

 چند برابر شد... نیشد و تموم تنفرم از شاه لیتبد نیقیبه  
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 رفتم. ابونیخ ی گهیحساب کردم و سمت د نیبا ماش رو هیکرا

 

 ساختمون نگهبان جلو اومد و گفت: اطیورودم به ح با

 کمک تون کنم؟ تونمیم_

 

 تکون دادم و گفتم: سرمو

 و مالقات کنم؟ تیریمد تونمیکمک اومدم، م یالبته، من برا_

 گندم گون بود دستشو سمت ساختمون گرفت و گفت: یجوان با چهره  یکه مرد نگهبان

 

 ..تهیریاول دست چپ  اتاق مد یطبقه  د،یوارد ساختمون که بش_

 

 زدم و سرعت یلبخند

 کردم.. شتریقدم هامو ب 

 ..ارمیو به دست ب خوامیکه م یمتوجه حضورم نشه و هر انچه اطالعات نیکه شاه کردمیلب دعا، دعا م ریز

 

 گذرا به اطراف انداختم.. یو نگاهساختمون شدم  وارد

 افتاد تیریکه به تابلو مد نگاهم
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 اتاق قدم برداشتم.. سمت

 

 و گلومو صاف کردم.. ستادمیدر ا پشت

 زده بود.. خیهام از زور استرس  دست

 ..لرزوندیبلندش کل وجودمو م یو انگار نوا دادیمثل طبل صدا م قلبم

 

 ..دمیدر کوب یدمو روو دست مشت ش دمیکش قیهم چند نفس عم پشت

 ..دیچیتو گوش هام پ کردیورودمو صادر م یکه اجازه  ینازک خانوم یلحظه بعد صدا چند

 بره.. نیبار هزارم اب دهنمو قورت دادم تا استرس هام از ب یبرا

 

 سالم کردم.. ینسبتا بلند یلبخند وارد اتاق شدم و با صدا با

 من نگاهشو از لب تاپش  گرفت و به من چشم دوخت.. ینشسته بود با صدا زیکه پشت  م یخانوم

 سالم، امرتون؟_

 صاف کردم و گفتم: صدامو

 از اشناهامون اومدم .. یکیمالقات  یهستم، برا یمن موسو_

 از چشم هاش برداشت و موشکافانه نگاهم کرد نکشویع

 اسمشون؟_

 به دندون گرفتم.. نمویپا لب

 .. دونستمیاسم شون رو هم نم یحت من
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 عوض کرده باشه.. شویلیاسم و فام نیامکان داره شاه نکهیمطمعن نبودم از ا یحت

 گفتم: یاز افکارم سرمو تکون دادم و با لبخند تصنع ییرها یبرا

 هست.. یراسخ نیاسم پسرشون شاه دونم،یراستش من اسم خودشون رو نم_

 

 داد  یشو به صندل هینگاهم کرد و تک رهیلحظه خ چند

 دستش سمت مبل اشاره کرد و گفت: با

 ..دینیبش_

 مبل نشستم.. یازاد کردم و رو نهیحبس شدمو از س نفس

بزنه ترس تو وجودم  یهم سر تیریسر برسه و هوس کنه به مد نیشاه نکهیاز ا شد،یم دهیمدام سمت در کش نگاهم

 افتاد.. یم

 

  متوجه حضورم بشه و دهن همه نیشاه نکهیقبل از ا خواستیم دلم

 و اصل ماجرا دهن اون رو ببندم.. قتیحق دنیببنده من با فهم رو

 افکارم پاره شد یمسول رشته  یصدا با

 

 د؟یدار کاریچ شونیا یشما با خانوده _

 زدم و گفتم: یلبخند
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شاد  یبه  بهشون بزنم و تا دلشون و کم یبنده لطف دارن، من هم خواستم سر یبه خانواده  یلیخ یراسخ یاقا_

 کنم..

 

 کلمات کنار هم کالفه بودم.. نیکنار هم گذاشتن ا از

 گذارن.. ریخانم تاث نیا یجمالت رو نیو چقدر ا ارمیبه زبون م یچ دونستمینم

 بود.. نیکه متوجه بودم ا یزیچ تنها

 بود که خودم هرگز متوجه منظور و در خواستم نبودم.. یحرف هام انقدر از سر دستپاچگ که

 

 لند شد و دستشو سمت در گرفت جاش ب از

 ..دییبفرما_

 

 ..ختیفرو ر دمیکلمه تموم ام نیا دنیشن با

 نمونده بود.. قتیفاش حق یبرا یراه گهید

 کنه.. رونیگرفت که من  رو از اتاقش ب میخانم تصم نیبود که ا یمعن یکه جمالتم انقدر ب افتمی نیقی

 

 ..دیتا مالقاتشون کن کنمیتون م یمن همراه_

 ..نجانیخودشون هم ا یراسخ یاقا اتفاقا

 

 ..دمیکش یاز سر اسودگ یتموم شدن جمله اش نفس با
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 افتاد.. نیدوشم به زم یاز رو ینیکه بار سنگ انگار

 

 از ماجرا رو بفهمم.. یکم تونمیم نکهیبودم از ا خوشحال

 که نتونم به اهدافم برسم.. شدیکنارم باعث م تیریحضور مد اما

 هش قدم برداشتم..ناچار همرا به

 راه رفتنمون گفت: نیح

 یموسسه  نجایامکانات، خب ا نیاتاق و با بهتر نیاتاق ته سالن، بهتر نیباالست، تو اخر یاتاقشون طبقه _

 ..گهید هیخصوص

 هواشونو داره.. یلیخ پسرشون

 دلتنگن.. شهیاونا هم اما

 زد و سرشو تکون داد یمهربون لبخند

 کرد.. شهیچه م گه،یپدر و مادرن د_

 حرف ها متعجب بودم.. نیا دنیشن از

 

 ..میستادیاز پشت سر از حرکت ا یشخص یکه با صدا میاز پله ها باال نرفته بود هنوز

 که در حال نفس، نفس، زدن بود گفت: یپرستار

 ..ننیشمارو بب خوانیاوردن حالشون بد شده م روزیکه د یسالمند ،یمیخانم رح_

 

 هست رو به من گفت: یمیرح شیلیه شدم فاممسول که حاال متوج خانم
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 تا من برگردم.. دیشما تو اتاق من منتظر بمون_

 تکون دادم و همراهش به اتاق رفتم.. سرمو

 ..دمیدر به سالن سرک کش نیبابت رفتنش راحت شد از ب المیبعد که خ یکم

 نبود.. یخبر

 نگاه کردن به اط نیدهنمو قورت دادم و ح اب

 

 کردم و پله هارو باال رفتم.. شتریسرعتمو ب رافم

 دو طرف سالن نگاه انداختم..  به

 کدوم اتاق ته سالنه.. دونستمینم

 گفتم: ومدیم رونیکه از داخل اتاق ب یسمت پرستار کالفه

 کدومه؟ یراسخ یاتاق خانم و اقا خوام،یمعذرت م_

 ابرو هاشو باال انداخت و گفت: پرستار

 باال! دیشما چرا اومد_

 

 پرستار بزنم.. نیبه ا یبود با پشت دست تو دهن دنیکه مثل ببر در حال دو هیبا گذر هر ثان خواستیم دلم

 گفتم: یو با لحن اروم دمیبه زحمت حرصم رو بلع 

 خودشون گفتن.. یمیخانم رح_

 دروغ رو به زبون اوردم .. نیچرا ا دونمینم

 گذار بود.. ریتاث اما



 ققنوسراز 

 
347 

 

 ست گرفت..دستشو سمت اتاق اخر سمت  را پرستار

 اون در بزرگ اخر سالن.._

 

 تکون سرمو

 

 بودم.. یشاک یخودمون حساب یبه زبون بردن لفظ خونه  از

 

 ..دونستمیهرگز اون خونه رو سهم خودم نم من

 

 کرد.. شدیهم نم یبود که گفته بودم و کار یحرف اما

 ..دیخند نیشاه

 

  خواستیم یکه انگار از شدت خوش قیعم انقدر

 ..ارهیدر ب بال

 زد و گفت: یچشمک

 دونستمینم_

 ..یدار یانقدر قلب مهربون 

 ..گرفتمتیزودتر م وگرنه

 سمت  دستشو
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 گرفت در

 مادرشوهر و پدر شوهرت.. شیتو برو پ_

 و نییمن برم پا تا

 درخواستمو بگم.. 

 رفت  نیشاه

 من وسط سالن موندم.. و

 در هیقض هضم

 ذهنم برام سخت بود.. 

 چم شده بود؟ من

 نجا؟یاومدم ا یدفاع کردم و بخاطر چ یک از

 چقدر فاصله بود و

 پر از مودت احساسم.. میعقلم و تصم یعجوالنه  میتصم نیب 

 بار هزارم پشت  یو برا دمیکش نیرو زم پاهامو

 چادرمو  در

 کردم.. میتنظ

 به در زدم و وارد اتاق شدم.. یظاهرم که دل کندم تقه ا ینظم ده از

 زدم  یلبخند

  یرو و

 نشستم.. یصندل نیتر کینزد
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 پر از بهت اون دو روم ثابت بود.. نگاه

 

 فرط خجالت  از

 انداختم و سکوت کردم.. نییپا سرمو

 تو  نیپدر شاه یگرفته  یکه صدا دیسکوت چقدر طول کش دونمینم

 دیچیپ گوشام

 دخترم؟ یمارو با خودت ببر یخوایچرا م_

 

 !دخترم

 کردم که تو انتخابم اشتباه نکردم.. دایپ نیقیلفظ  نیا دنیشن از

 زدم یلبخند

 و گفتم: 

 ..نیخودم یچون شما هم مثل خانواده _

 

 هر دوشون بهم قفل شد.. نگاه

 زدن و دست دعا برام باال بردن.. یدو لبخند هر

 دو راحت شد.. نیا یبابت مهربون المیخ و

  نیو مادر شاه پدر

 بود.. بیبرام عج نیدرجه با خودش فرق داشتن و ا هزاران
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 هرچه که بود اما

 نجات خودم، یمن برا 

 کرده بودم.. دایپ نیمشترکمو باشاه یخلوت خونه  قیرف  

 

 اون ها پدر و مادر مهربونش بودن.. و

 

 

 و با لبخند تشکر کردم.. دادم

 ..دمیکردم و پشت در رس ادیقدم هامو ز سرعت

 با تموم شدن فاصله ام تا در .. اما

 ..ختیشهامتم فرو ر تموم

 جرات نداشتم وارد بشم.. من

 دست خودم کالفه بودم.. از

 اومد. یباال م یهام به سخت نفس

 در بردم.. ی رهیلب خدارو صدا کردم و با تموم ترس و استرسم دستمو سمت دستگ ریز

 رو که باز کردم.. در

 به نگاهم گره خورد.. نیشاه نگاه

 ه بود و حاال نگاهش قفل من بود..پدر و مادرش زانو زد چریول کنار

 اتاق شدم و در و بستم.. وارد
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 با تعجب به من چشم دوخته بودن.. نیو مادر شاه پدر

 تر رفتم و سالم کردم.. جلو

 ..دمیشن یسالمشون رو به سخت ینجوا

 ستادیاز جاش بلند شد و رو به روم ا نیشاه

 ؟یکنیم کاریچ نجایتو ا_

 فرو خوردن ترسم اب دهنمو قورت دادم یبه پدر و مادر همسرم دوختم و برا نگاهمو

 ؟یکنیم کاریچ نجایتو خودت ا_

 مو هاش فرو کرد و گفت: یال دستشو

 ..زنمیبه سالمندا سر م امیمن هر هفته م_

 باال انداخت شونه

 خانم.. یعادت کن رمیخ یبه کار ها دیبا_

 چشم هاشو نازک کرد ی گوشه

 نجا؟یا یچرا اومدحاال تو _

 مادرش زانو زدم.. یگذشتم  و رو به رو نیکنار شاه از

 بود.. یو سخت ینبود اما چهره اش مملو از خستگ ریپ

 اش رو تو دستم فشردم  دهیو چروک دیسف دست

 دو زن و مرد در حال نوسان بود.. نینگاه ا نیب نگاهم

 بغضم داشتم لب زدم دمیدر بلع یکه سع یطور

 شوهرم اومدم. یبردن خانواده  یمن برا_
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 رو به زبون اوردم.. ارمیبا ذهن و اخت بیغر یاون جمله  لیچرا و به چه دل دونمینم

 بودم.. ومدهین نجایبه ا یگفتن و بردن کس یمن برا 

 

 کرد که اون حرف و زدم.. کاریاون زن با قلب و زبون من چ یدستا یسِرّ گرم دونمینم

 

 ..دمیاز پشت سر شنرو  نیشاه یقدم ها یصدا

 هم مثل خود من متعجب بود.. اون

 به خانواده اش بدم.  ینداشت و تعجب اور بود که من ارزش یتیاهم چیمن ه یبرا نیشاه خود

 

 جمله از عمق وجود و قلبم بود.. نیتر یمیاون جمله و در خواست صم اما

 از اشک و بغض و بهت بود.. زیلبر نیپدر و مادر شاه نگاه

 کردم.. هیاشک از چشم هاشون مقابل بغض سر باز کرده ام کم اوردم و گر زشیر با

  

 شونه ام قرار گرفت.. یرو یدست

 نگاه کردم.. نیبرگردوندم و به شاه سرمو

 

 ؟یگیم یدار یچ یفهمیم_
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 ستادمیجام بلند شدم و ا از

 

 !یفهمیکه نم ییتو نیا فهمم،یاره م_

 اش زدم نهیس یانگشتم رو با

 

 و بابات زابلن اره؟ که مامان_

 ان؟یم یعروس که

 ول کنن. توننیکارخونه و شرکتشونو نم که

 کردم زیهامو ر چشم

 ها؟ یچند تا دروغ بهم بافت گهید_

 بلند کردم صدامو

 ..ستین یخبر یاز عروس ،یارین رونیب نجایتا خانواده تو از ا_

 

 اومدم و با تند کردم.. رونیاتاق ب از

 بودم که صدام کرد.. دهیسالن رس وسط

 اخت یب

 

 ..ستادمیا اری

 گفت: زشیو با همون لحن نفرت انگ ستادیا مقابلم
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 شه؟یم یچ یدونیم وفتهیعقب ب یاگه عروس_

 

 چشم هاش نگاه کردم تو

 !؟شهیم یبگو چ_

 زد و نگاهشو به سقف دوخت.. یلبخند

 مکث گفت: یهاشو جمع کرد و با کم لب

 ..دمیباباتو از مرگ نجات نم گهید_

 ..گمیم یکه چ یدونیم

 تر اورد و اروم گفت: کینزد سرشو

 ها؟؟ رهیسقوطشو از کوه بگ یجلو خوادیم یمن به دادش نرسم، ک نباراگهیا_

 عقب برد و چشم هاشو درشت کرد سرشو

 ؟یهلفدون یکرده و افتاده گوشه  رینکنه اون پسره احسان؟ که مثل خر تو گل گ_

 ..دونمیو نم بافتیبه هم م یچ

 وسط خودم مهم بودم.. نیا اما

 برام مرگ بود.. ییبه تنها نیکنار شاه یزندگ

 دو رو از اسارت.. نیخالص کنم هم ا نیدو نفره با شاه یزن و مرد هم خودم رو از زندگ نیا یبا ازاد خواستمیم من

 از دست دادن نداشتم.. یبرا یزیچ

 ..مونهیم دیتهد هی..اما موقع عمل فقط در حد زنهیم یهنگفت ییحرف ها دنستمیم

 ..اوردیسر بابا م ییواقعا بال ناریهم ا دیشا
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 هرچه که بود.. نیشاه قصد

 و قصد من و ازم نگرفت.. شهامت

 پر از تحکم گفتم: یلحن با

 دست دادن ندارم.. یبرا یزیمن چ_

 .. اریب رونیب نجایدوتا زن و مرد و از ا نیا فقط

 .خوامینم یزیچ گهید

 

 کرد  زیهاشو ر چشم

 خانم؟ یمطمعن_

 تکون دادم سرمو

 ..ترسمیازت نم گهی..ددمیرس خواستمیکه نم یزیمن به چ_

 و ازم گرفت.. زیازدواج با تو همه چ 

 بکن.. ،یبکن ییخوایکه م یهر غلط حاال

 شرطمو گفتم.. من

 ..نیهم

 

 .. گفتمیم دروغ

 داشتم.. یبا ارزش یها زی..هنوز خانواده مو، داشتم..هنوز چدمیترسیازش م هنوز

 ..دونمیچرا اون حرفو زدم ..نم اما
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 ..ارهیسر خانواده ام ن ییکه بال کردمیدلم دعا، دعا م تو

 کرد تموم اهدافمو ازم گرفت.. قیکه نگاه اون زن به بدنم تزر یمهر

 

 بود.. یدلگرم هیخانواده اش کنارم برام  حضور

 برام زجر اور بود.. ییبه تنها نیشاه ینه خو تحمل

 ..دمیترسیم نیکنار شاه یبگم که من از زندگ تونستمیم ننیقی

 که تو اون خونه حکم مرگمو صادر کنه.. دمیترسیم

 کنه.. تمیاذ تونستیبا حضور اون ها نم اما

 و

 ..کردیم یمیو با من صم نیپدر و مادر شاه ننیقیاون اتاق  ییو تنها مشقت

 تصور من بود.. نیا دیشا

 حرف قلبم بود.. اما

 ..گفتیهرگز به من دروغ نم قلبم

 

 تر و خشکشون کنه.. خوادیم یببرمشون ک شه،یم یازشون نگهدار نجایا_

 هامو جمع کردم لب

 .کنهیم یبرا تو چه فرق_

 خودمون من حواسم هست.. یخونه  ارشونیب تو
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 خونه باشن.. دیکه تا روز بعدش با دمیو نشون کشبراش خط  نیشاه یاز مالقاتم با خانواده  بعد

 بار بر خالف  اون

 ..اوردیرو حرف من نه ن نیشاه شهیهم

 راحت.. ستمیتو اون خونه تنها ن نکهیمن هم از ا الیاز اون اتاق خالص شدن و خ یخانواده اش قبل از عروس و

 

 ..میگرفته بشه و اقوام دور هم جمع بش یمراسم حنا بندان مختصر هیاصرار مکرر مامان قرار شد  به

 ..شدیخودمون بزرگ بود و جشن هم تو خونه برگزار م منزل

 به سر و روم بکشم.. یگرفتم خودم دست میبرم و تصم شگاهینشدم به ارا یهر چقدر اصرار کرد راض مامان

 

 نشستم.. نهییا یجلو

 شدم.. رهیچهره ام خ به

 م..که مقابل نگاهم بود من نبود یدختر

 نشده بودم.. الغر

 چشم هام گود نرفته بود اما.. ریز

 ..نگاهم

 ام، وجودم.. چهره

 و همه خسته و ناراحت بود.. همه

 و تو وجودم گم کرده بودم.. یبا ارزش  زیانگارچ
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 و چرا؟ یچ دونستمینم اما

 بودم.. ریدلگ

 خودم.. از

 انتخابم.. از

 ..طمیشرا از

 ..زیهمه چ از

 ..دمیپسند مویزندگ کیو انتخاب خودم شر لیبا م من

 نبود.. اجبار

 نبود.. نیدر ب یکاش همونطور که اجبار اما

 هم نبود.. یا نهیو ک نفرت

تا اون   شدمیهم کالم نم نیدر تمام طول عمرم از همان روز اول با شاه چوقتیو ه کردمیهرگز زبون باز نم کاش

 من رو با  برهان خلف  یحرف ها

 ..گرفتینم اشتباه

 سرم فرود اومد. یمثل پتک رو نیشاه حرف

 

 ..تیخاستگار امیب یخودت ازم خواست_

 

 کردیکالفه ترم م نیشاه یبودم و حرف ها کالفه

 ؟یخاستگار ییایخواستم ب یمن ک_
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 بنشونه گفت:  یکه اصرار داشت حرفشو به کرس یباال انداخت و با لحن شونه

 ..یمجرد باش یتونیاخر عمر نمتا  یهمون روز که بهت زنگ زدم و گفت_

 جلو.. رمی..خودم ممیخاستگار ایبگه ب شهیکه روش نم نیگفتم ا منم

 هاشو جمع کرد لب

 ..یخسته شده بودم از دور گهیمن خودمم د_

 

 حرف ها زبونم قفل شده بود.. نیا دنیشن از

 ..رمیاز فرط تعجب نگاهمو ازش بگ تونستمینم یحت

 منو اشتباه گرفته بود.. یاون تموم حرف ها اما

 

 هنوز تو گوشمه  صداش

 اتاقت بودم.. یپنجره  یبهت زنگ زدم جلو یوقت_

 .. نیماش داخل

 که کردم.. نگات

 همون جا بود که مطمعن شدم .. یدیخندیو م یکردیبارون ذوق م ریز یخوش از

 ..یدلتو بهم زد حرف

 

 ..دمیهامو بستم و بغض حناق شده تو گلومو بلع چشم

 اروم نشدم.. اما
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 بار هزارم به دختر مقابلم دوختم.. ینمناکمو برا نگاه

 ..دمیدرخشیقرمز م لیسرخ مثل  بر یو لباس مجلس حیمل شیاون ارا ریز

 ..دونمیو نم دمیخندیچرا خوشحال نبودم و نم اما

 شده بود.. گانهیمن ب یبا لب ها لبخند

 ..زدمینم دمیمشترک جد یو زندگ مییبایبه ز یهرگز لبخند من

 

 

 پاشنه دارم رو پا کردم.. یگرفتم و کفش ها نهییاز ا نگاهمو

 از جام بلند ش زیکمک م به

 

 ..دمیبه لباسم کش یو دست دم

 ..ستادمیاز حرکت ا ومدیالهه که با لبخند سمت من م دنیدر اتاق خارج شدم اما با د از

 ..تیواقع ایبود  دید یخطا دونمینم

 ..ومدیم شوازمیگانم احسان به پ دهیبه گمان د اما

 ..دیکه رس کمینزد

 ..دمیالهه رو به اغوش کش فیتموم وجودم تن ظر با

و با فرو خوردن بزاغ دهنم بغض سنگ شده ام رو  کردمیتن خواهر جگر گوشه ام رو استنشاق م یوقفه بو یو ب مدام

 ..کردمیاروم م

 بود.. یوانگیاخر د نیا و
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 ..دادیاحسانم رو م یبو بیعج الهه

 سرودم.. هیگال یلب هزار نغمه  ریز

 احسان.. یکاش بود_

 ..یذاشتیتنهام نم کاش

 ..یکردیکمکم م کاش

 متعجب الهه دوختم.. یبه بازوم نگاهمو به چهره  یحس برخورد دست با

 ؟یخوب حایفر شدهیچ_

 گفتم: یتکون دادم و با لحن اروم سرمو

 ؟یاره خوبم، تو خوب_

 و گفت: دیخند

 خوب شدم.. یلیخ دمیتو رو که د_

 گفت: هیزد و با کنا یچشمک

 ..ایبش یمال کس ذاشتمینم یشیانقدر خوشگل م دونستمیم_

 عذاب اور بود.. چقدر

 ..یبپرس یزیازش چ یو نتون یباش ارتیشخص به  نیتر کینزد کنار

 غم  خفته درون نگاهم.. دیشا

 قفل شده از فرط خجالتم.. یلب ها دیشا

 گلوم  بکیتورم حناق سد شده در س  دیاش

 ..ارهیقلبم نشانه گرفته بود به زبون ب یکه به سو یاز جانب احسان که همانند خنجر یشد که الهه خبر باعث
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 فخر گفت: یناز و کم با

 که همه انگشت به دهن بمونن.. رمیگیزن خوشگل براش م هیکه داداشم از زندان ازاد شه  گهیان شا اهلل تا سال د_

 

 ..هیکاف دنیسال براش حبس بر کی دمیکه فهم نیحرف اما هم نیبود استماع ا سخت

 لبام نشوندم یاغشته به درد رو یلبخند

 ..دوارمیام_

 شدم یو همراهش راه دیبازومو کش الهه

 : یقدم برداشتن با لحن اروم نیح

 ..میریافسون و براش بگ میخوایم اد،یان شا اهلل که داداشم ب زمیاره عز_

 کردم  حس

 اسم افسون گونه هام گز گز کردن.. دنیشن از

 تفاوت باشم.. یب خواستیم دلم

 بود گفتم: یکه از تصورم خنث یتا چه حد موفق شدم اما با لحن دونمینم

 ..خوشبخت بشن....هیدختر خوب_

 گفت: یطونیش یبه بازوم اورد و با خنده  یفشار الهه

 خوبه ماشا اهلل اتفاقا اومده یلیاره خ_

 بهم دست داد.. یحرف حس بد نیا دنیشن از

 برام مرگ بود.. نمیعشقمو بب اریافسون به مراسم من اومده بود و من قرار بود  نکهیا

 افکارم پاره شد.. یالهه رشته  یصدا با
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 که.. شدیاگه افسون نبود، داداشم خالص نم _

 پله نیم و پامو رو اولبهش انداخت یچشم نگاه یگوشه  از

 

# 

 ..گذاشتم

 چطور؟_

 شونه هاشو جمع کرد و با ذوق گفت: الهه

 ..گهیداداشم شد د لیاخه افسون خودش وک_

 رو به اسمون بلند کرد و چشم هاشو باز و بسته کرد دستاشو

 شو ثابت کنه.. یگناه یخداروشکر هم  تونست ب_

 ..ستادمیپله ا نیچهارم یرو

 با شک گفت: الهه

 ؟یشدیچ_

 دهنمو قورت دادم  اب

 ..دیلرزیهام از استرس م دست

 ..زدمیم خیخونه از شدت سرما  یگرم یفضا  تو

 پس چرا ازاد نشد؟_

 کرد  زیهاشو ر چشم
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 با لحن پر از شبهه گفت: و

 ؟یک_

 احسان نبود دوختم یشباهت به چشم ها یکه ب ییسر گردونمو به زحمت به چشم ها نگاه

 ..گید ییپسر دا_

 گفت: اقیزد و با اشت یلبخند

 ..گهیاهااان، خب از اول بگو د_

 لب زد یبعد با لحن اروم یکرد و کم یسکوت

 ..نیهم یداره برا یخصوص یشاک_

 مشت شدمو ازاد کردم.. یمو ازاد کردم و دست ها نهیحبس شده در س نفس

 ده؟ینم تیچرا رضا_

 باال انداخت و چهره شو مچاله کرد.. شونه

 که همه منتظرن.. میبر ایحاال ب الیخیاال، بو دونمینم_

 کردم.. یازش گرفتم و پله هارو ط نگاهمو

 ..کردمیو افسون رو به وضوح حس م ییزندا نینگاه سنگ وستمیحضور جمع که پ به

 نشستم.. یصندل یاز افسون استقبال کردم و رو یبه گرم لمیخالف م بر

 ..کردیم یافکار مشوشم رو خط خط کیموز یصدا

 ..وستمیپ لیفام یرقص به جوان ها یاجبار مامان و خاله ام از جا بلند شدم و برا به

 

 شد.. دهیکش ییرقص نگاهم سمت افسون و زندا نیح
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 هم نشسته بودن و مشغول صحبت و خنده بودن.. کنار

 به افسون حسادت کردم.. نکهیلحظه از خودم شرمنده شدم از ا اون

 احوالم دست خودم نبود.. اما

 کرد .. انیب یواژه ا چیبا ه شدیرو نم المح

 بودم.. رانیو یبیطرز عج به

 ..لرزوندیتموم بدنم رو از فرط حرص م ییافسون کنار زندا یها خنده

 و مغلوب بود.. رونیو یشتریهفت ر یکه اسکلت بدنم از شدت لرزش زلزله  انگار

 مبل ولو شدم.. یبغض سنگ شدم رو فرو خوردم و رو یسخت به

 

 

به جمع ها اومدن و من به  کردمیبار مالقاتشون م نیاول یکه من برا یهمراه پدر و مادرش و اقوام نیشاه اونشب

 خانواده ام رو انجام دادم.. یمعن یو تحمل کردم و رسومات ب ییاجبار اون شب کذا

 

 

 

 ن،یه و اقوام شاهشب بعد از رفتن خانواد یها مهیمن گذشت و من ن یحنا بندان طبق رسومات خانواده  شب

 اتاقم شدم.. یاستراحت راه یخفقان اور منزل به بهانه  یاز فضا ییرها یبرا 

 افتادم.. نیزم یورودم به اتاق بغضم که همچون اتشفشان در حال فوران بود رو ازاد کردم و رو با

 ..دیلرزیم هیهام از شدت گر لب
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 حال دوران.. رحمانه به جون موهام افتاده بود و سرم در یهام ب چنگ

 باشه.. ایرو هیکابوس ها فقط  نیا یهمه  خواستیم دلم

 دوختم  ینا معلوم یاز اشکمو به نقطه  زیلبر نگاه

 لرزونمو از هم یها لب

 

 کردن.. دنیدادم شفه هام اروم شروع به رقص فاصله

 کردم؟ کارتیمگه من چ_

 کرد.. دنیمچاله شد و قلبم شروع به تپ هیاز شدت گر صورتم

 ؟یکنیمنو به کدوم جرم نکرده محکومم م ا؟یخدا_

 ..خواستمیو از خدا جواب م زدمیم ضجه

 من و خدام بود.. نیشب خلوت ب اونشب،

 ..یزندگ نیمتهم بودم به تقبل ا من

 خودش ببره.. شیو من و پ ادیعزوجل دلش به حالم رحم ب یکه فقط خدا کردمیدلم خدا، خدا م تو

 نداشتم.. یخودکش جرات

 از عاقبتم.. دمیرستیم

 و نداشتم.. تیمحکوم نیکه تحمل ا من

 خودمو از چشمش بندازم؟ امتیق ام،یو تا ق رمیجونمو بگ تونستمیم چطور

 نه! اما

 جام بلند شدم و سمت حمام قدم برداشتم.. از
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 ..ستادمیا نهییا مقابل

 چهره ام خوف کردم.. یتماشا از

 بود.. دهیصورتم ماس یو اشک هام رو هیپلک هام از شدت گر ملیر

 صورتم زدم.. یرو پر اب کردم و رو مشتم

 نشدم.. خنک

 ..سوختمیم هنوز

 غم داشتم.. هنوز

 حقمو نگرفته بودم.. هنوز

 بود که خدا اجبار داشت اروم باشم و سکوت کنم.. ییاز همون شب ها اونشب

 بذارم.. گریصبر کنم و دندون رو ج شهیهم مثل

 پاره، پاره کرده بود..دندونم جگرم رو  یزیت اما

 باخته بودم.. من

 ..زمویچ همه

 تکون دادم و خدامو خطاب قرار دادم.. سرمو

 ..رمیو بپذ یزندگ نیاروم باشمو ا یاگه اجبار دار_

 .. ببندم زیو چشم هامو رو همه چ رمیبگ یتا خفه بشم و سکوت کنم..تا الل مون یبد دیام هیاجبار دارم که بهم  منم

 ..ینداد یامل چیاگه ه اما

 ..ذارمیو قدم توش م رمیپذیبا اغوش باز جهنمتو م منم

 بود.. سخت
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 نداشتم.. یا هیو انتخاب خدا گال ادیاز  یکه لحظه ا یمن یبرا

 بنده شده بودم.. نیحاال کافر تر اما

 برداشتم.. زیدوش خ ریداغ و باز کردم و ز اب

 ..سوزمیمهم نبود م برام

 ..رمیگیم شینبود ات مهم

 نبود تحملشو ندارم.. همم

 نداشت.. یتیبرام اهم یزیچ گهید

 بدنم افتاد.. دیکه به پوست سف چشمم

 اومدم.. رونیدوش ب ریاز ز باوحشت

 موهام گم شده بود.. یاب از رو دنیچک یگلوله ها نیهام ب اشک

 خودم.. ییهم گم شده بودم در حصار تنها من

 من بود.. دیجد یشروع زندگ فردا

 بده.. رییکه قرار بود سرنوشت من رو تغ یروز

 

 من .. یضجه ها یبود و نوا دهیچیشور،شور اب تو فضا پ یصدا

 گم شده بود.. ن،یاب به زم یشالق ها نیهام ما ب ناله

 ..نیروزگار من رو به زم یو شالق ها زدیرو شالق م نیزم اب

 کردم و اروم شدم.. هیچقدر گر دونمینم

 ..سوختیچشم هام م مستادیکه ا نهییا مقابل
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 داد.. نیاب اشک هامو پوشوند و تسک یو زالل یکردم و گرم هیدوش اب گر ریز

 اب همانقدر که مهربان بود.. اما

 رحم بود.. یگر و ب ستم

 بود.. یچشمم رفته بود و نگاهم پر از سرخ یتو شیاب از شدت داغ بخار

 تنم .. تموم

 ..نگاهم

 ..زبانم

 ..حرکاتم

 ..میها قدم

 بود.. یو همه خنث همه

 نبود.. یاز خدا هم خبر یو ناراحت هیاز گال گهید

 اب رو بستم ریش

 و تن پوشم رو تنم کردم.. 

 ..دیو ذلت سرما نجات داد و من رو به اغوش خود کش یبیپوشم من رو از غر تن

 ..دمیهدف قدم برداشتم و دور اتاق چرخ یکه شدم ب گرم

 بودم.. یچ دنبال

 بود.. گانهیخواب با چشم هام ب چرا

 به عمق فاجعه بردم.. یبله گفتم و حاال پ نیبه شاه شیماه پ کی من
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 تخت ولو شدم.. یبا گام هام چند بار دور اتاق و وجب کردم تا باالخره پاهام از توان افتاد و رو دونمینم

 

 

 که به در خورد زمزمه وار ناله کردم یتقه ا یصدا با

 

 بله؟_

 رو، بر سرم انداختم و پاهامو تو وجودم جمع کردم.. پتو

 صداش استماع

 شد که چشم هامو ناگهان باز کنم.. باعث

 کردم و گوش سپردم به صداش زیهامو ر چشم

 !میکار دار یشو کل داریخانوم، ب حایفر_

 دمیدو رگه از شدت خواب نال یدهنمو قورت دادم و با صدا اب

 .دارمیب_

 ..مایاالن م رونیب برو

 یبعد صدا یکم

 باز و بسته شدن در.. یو صدا دمیو شن نیزم یشدن قدم هاش رو دهیکش 

 

 و نگاهمو سمت در بردم.. دمیتخت غلط یرو

 که بابت رفتنش راحت شد.. المیخ
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 کمک دست هام از جام بلند شدم و تن پوشمو به

 از تنم کندم.. 

 ..ستادمیا نهییهامو تنم کردم مقابل ا لباس

 

 پلکم پف کرده بود و چشم هام سرخ، سرخ بود.. یرو

 دختر مقابلم گرفتم و از اتاق  یاز چهره  نگاهمو

 رفتم.. رونیب

 کردم.. یهارو که ط پله

 افتاد.. نیشاه کلیبه ه چشمم

 ..زدیضربه م نیزم یمبل نشسته بود و با پاش رو یرو

 ازش گرفتم و سمت اشپزخونه رفتم.. نگاهمو

 و خاله ام مشغول صحبت بودن.. مامان

 نشستم.. یصندل یکردم و رو یلب سالم ریز

 

 فرهاد.. یگره خورد به چشم ها نگاهم

 از گرگان اومده حرف نزده.. یکه وقت یبرادر

 زدمو کنارش نشستم.. یلبخند

 هاش سرد بود.. چشم

 فرهاد؟ شدهیچ_
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 ت..رف نییگلوش به زحمت باال و پا بکیدهنشو قورت داد و س اب

 نگرانتم.._

 شد.. دهیکش نیاراده نگاهم سمت شاه یب

 مبل نشسته بود و تماشاگر ما بود.. یرو هنوز

 داشت گوش به حرفامون بسپره.. یاش متعجب بود و سع چهره

 ..دمیاش فهم دهیشده و سر خم زیر یاز چشم ها نویا

 فرهاد چشم دوختم.. یزده  رتیح یازش گرفتم و به مردمک ها چشم

  دمیرو بازوش کش دستمو

 نگران من نباش.._

 حالم خوبه.. من

 نبره.. قتیبه حق یتا پ دمیهامو ازش دزد چشم

 یاز خموش تا

 نگاهم متوجه دروغم نشه.. 

 مردمک  یاز سرد تا

 گانم، غم هامو نخونه دهید

 

.. 
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 افکارمو پاره کرد یمامان رشته  یصدا

 

 بخور پاشو برو خونه ات کاراتو انجام بده.. زیچ هی_

 

  زیر یمتعجبمو بهش دوختم و با چشم ها ی چهره

 دمیپرس شده

 ندارم؟ یمن که کار ؟یچ یبرا_

 

 که داشت  ینیح

 گفت: ذاشتیم زیم یرو ییچا استکان

 .نیگفت که کار دار نیچه بدونم مادر شاه_

 فرستادم و از جام بلند شدم.. رونیپر صدا ب نفسمو

 نیشاه مقابل

 .. ستادیاون هم از جاش بلند شد و رو به رم ا دمیکه رس 

 م؟یبر_

 بزنم.. یتا مبادا حرف بد کردمیو به زحمت کنترل م زبونم

 هامو جمع کردم و گفتم: لب

 م؟یبر یچ یبرا_
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 دیلباش رقص یاغشته به حرص رو یلبخند

 ر نبود گفت:شباهت به دستو یکه ب یلحن با

 کارت دارم. میاماده شو بر_

 

 نداشت. یریکله زدن باهاش تاث سرو

 مامان و فرهاد سمت ما رهیکه نگاه خ مخصوصا

 محسوس بود.. 

 سمت اتاقم رفتم و لباس هامو تنم کرد. یحرف چیه بدون

 اومدم  رونیاز منزل ب نیچطور شد که همراه شاه دمیشدت حرص و بغض نفهم از

 حرکت کردم.. میشگیمشترک و هم یسمت خونه  و

 

 ..مشترک

 ..کردیدر دلم رخنه م یبیواژه غم عج نیکردن ا یهج از

 ..مینداشت یوجه مشترک چیه ما

 ..هرگز

 ماند و بس.. یداشتم تا ابد همان م نیقی و

 

 .از تنها شدنم کنار او. یبا خودم داشتم نه ترس نیکار شاه دنیفهم یبرا ینه رغبت یهدف بودم و حت یب

 ..خواستیارامش م دلم
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 اغوش خدا.. یبه گرم یارامش

 

 

 

 و باز کرد و ازم خواست برم داخل.. اطیدر ح نیشاه

 کردم و وارد خونه شدم.. ادیمنتظرش بمونم سرعتمو ز نکهیا بدون

 و باز کردم.. در

 

 موضوع منو ترسوند.. نینبود و هم چکسیه

  دیبا نیو مادر شاه پدر

 منزل بودن و حاال.. تو

 فرستادم  رونیپر صدا ب نفسمو

 گذاشتم.. میشونیپ یمبل ولو شدم و دستمو رو یرو کالفه

 

 باز و بسته شدن در اومد.. یچقدر گذشت که صدا دونمینم

 از مقابل چشم هام برداشتم.. دستمو

 بود.. نیشاه یکه تو دست ها ییبایلباس عروس ز دنیبا د اما

 اراده از جام بلند شدم و سمتش رفتم.. یب

 و به باال تنه ام چسبود و چند لحظه مبهوت بر اندازم کرد.. لباس
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 ..کردیم تمینگاهش اذ ینیسنگ

 کنار لبش بود.. یو لبخند چندش کردیوجب م کلموینگاهش تموم ه با

 دستامو بهم گره کردم.. دمیعقب کش خودمو

 مشتاقش نگاه کردم و  ینه، تو چشم هانبود خانواده اش تو خو یاور ادی با

 گفتم: یلحن تند ای

 

 کجان پس؟  نایمامانت ا_

 

 دیرو لباش ماس لبخندش

 .شگاهیمامانم رفته ارا_

 .رونیکار داشت با اژانس رفت ب بابامم

 

 هامو باال انداختم و با شک گفتم: ابرو

 مطمعن  باشم؟_

 

 و گفت: دیپشت گردنش کش دستشو

 .. یفکر کرد یاره پس چ_

 

 نگاهم کرد قیدق



 ققنوسراز 

 
377 

 

 

 ..شگاهیبردمشون اسا یفکر کرد_

 

 تکون دادم و گفتم: سرمو

 

 نکردم. ینه فکر_

 شلوارش جا داد.. بیزد و دستاشو تو ج یپوزخند نیشاه

 ..زمیعز یکن یفکر نیهمچ دمینبا_

 ..ارمیرو حرف خانومم نه نم من

 

 نزدم.. یهامو با زبون تر کردم و حرف لب

 

 ..دیپریهرز م یاشتباه بود..مخصوصا که نگاه هاش گاه نیچرا ..اما اعتماد کردن به شاه دونمینم

 مبل برداشتم  یاز رو فمویک

 

 ..گهید میخب بر یلیخ_

 

 گفت: یهاشو جمع کرد و با لحن سوال لب

 کجا؟_
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 باال انداختم  شونه

 

 خونه_

 

 هاشو بهم گره کرد و با تحکم گفت:  ابرو

 

 ..نجایا ادیب شگریقراره ار میرینه نم_ 

 

 اومد.. یخوشم نم ایلوس باز نیاز ا چوقتیه

 شدم.. یجا خوردم و عصب یحرفش حساب از

 ..خواستیکه دلم م یشگاهیخودم تو ارا ی قهیاما به سل کردمیم شیارا

 

 ..ادایاداها اطفار ها خوشم نم نیمن از ا ؟یچ یعنی_

 تعجب کرده بود.. میلحن بلند و عصب از

 ..دمیفهم شیا هیاز تامل چند ثان نویا

 اومد  جلوتر

 

 ؟یزبون در اورد_
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 ..دیلرزی..پاهام مدمیترس

 لرزونم از شدت ترس گفتم: یعقب رفتم و با چونه  یکم

 ؟یخوایاز جونم م یچ_

 

 صورتم اورد کیکرد و سرشو نزد زیهاشو ر چشم

 ..یچیه_

 .. دیخند

 

 ..زمیفقط زبون نفهم نباش همسر عز_

 

 نجایو پر تحکم گفت که من از اومدنم به ا ظیرو انقدر غل زمیهمسر عز لفظ

 شدم و وجودمو لعنت فرستادم.. مونیپش 

 دهنمو قورت دادم و با همون ترس که سر زبونم افتاده بود گفتم: اب

 

 چ... شینه من، ارا ییزبون نفهم تو_

 

 رفت.. نیتو دهنم مغلوب شد و از بکه به دهنم خورد فکم منجمد شد و تموم  واژه هام  یضربه ا با

 و لب هامو لمس کردم.. دمیدهنم کش یبا شک رو دستمو

 ..کردمیلمس دستام رو هم بر لب هام حس نم اما
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 ..رهیداشت جونمو بگ یو بغض گلوم سع زدیلبم دو، دو م پوست

 بود.. یهاش عصب چشم

 

 ..ادیمن که خوشم م ادیتو خوشت نم_

 

 جلوتر اورد. سرشو

 

 ..یکن شیمن ارا ی قهیبه سل ادیخوشم م_

 

 مقابلم گرفت دیتهد یبه نشونه  دستشو

 

نکن که مجبورت کنم  یکار ،یشیکه صبح تا شب جلوش سر سجاده دوال راست م ییهمون خدا یبه خداوند_

 ..یحق عبادتم نداشته باش گهیو د یاز سرت بردار شهیهم یچادرتو برا

 

 نکردنم نداشت.. شیبه ارا یو نماز من ربط حجاب

 کردم ریافکار درون سرمو تفس 

 ؟یفهمیم  کنم،یم شینداره؟من که ارا شیبه ارا یحجابم و نمازم ربط_

 

 تکون داد  نیقیبا  سرشو
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 ..فهممیاره م_

 ..؟یو نماز بخون یچادر بپوش یتونینباشم و من نخوام نم یکه اگه من راض یفهمیم نویتو هم ا اما

 

 حرف هام.. دنیبگم جز بلع تونستمیم یچ

 شرعا شوهر من اون

 

 و من مجبور به اطاعت بودم.. بود

 ..میو معنو ینید یاز ترس، بلکه بخاطر حفظ ارزش ها نه

 کردم و الل شدم تو چشم هاش زول زدم.. سکوت

 

 .. شدیخونده م زیچ کینگاهش فقط  تو

 

 ..ستیدر کار ن یبود که اصال شوخ نیاون هم ا و

 

 مبل ولو شدم.. ینمناکمو ازش گرفتم و رو نگاه

 مبل انداخت.. یکتش رو از تنش در اورد و رو دیکه د سکوتمو

 

 و پر از غضبش گفت: یهمون لحن جد با

 .مهییدختر دا شگریارا_
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 خونه.. ادیهمونه گفتم ب برا

 

 ...دمیشنیو صداشو نم شدنیگوش هام کر م خواستیم دلم

 کنه.. یقراره صورتمو نقاش ینداشت که ک یتیاهم برام

 ..ستیخودم ن ی قهیبه سل شممیو ارا شمیم یختیمهم نبود که چه ر برام

 

 نزدم.. یشدم و حرف رهیخ ینا معلوم یاعتنا به حرف هاش به نقطه  یب

 کردمیحضورشو حس م ینیسنگ

 ..ستادیو باز کرد اما مردد شد و ا ییرایپذ در

 

 ..ریتوام برو دوش بگ ادیم یتا مهر_

 ..نجاستیکه ا لباساتم

 ..دیو زد  و در رو بهم کوب حرفش

 

 که از همسرم نوش جان کرده بودم .. یموندم و شوک تو دهن من

 ..دمیشن میشگیهم یکه از اقا ییموندمو هضم حرف ها من

 ..مینداشت یوجه مشترک چیه یاز نظر اعتقاد نیو شاه من

 فرق داشت.. اون

 از رنگ و محبت خدا درونش نبود.. یبو
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 چقدر گذشت که از نشستن دل کندم و دور خونه قدم برداشتم.. دونمینم

 

 طول اریاخت یبود و پاهام ب زیاز اراده ام گر حالم

 

 

 

 ..کردیخونه رو متر م عرض

 از عاقبتم.. دمیترسیم

 ام.. ندهیا از

 

 

 گانم چشم دوختم.. دهیو به افراد مقابل د دمیباز و بسته شدن در، نگاهمو باال کش یصدا با

 ..یو مهر  نیشاه

 

 انداختم.. یمهر یگذرا به چهره  ینگاه

 اش برام اشنا بود.. افهیق

 ..ایرو ایدر عالم ذر  دی..شا دمشیو کجا د یکه ک دونستمینم اما

 به چهره اش انداختم.. ینگاه مین 
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 بودم.. دهیزن رو قبال د نیصحنه و ا نیمن ا اما

 

 قفل نگاهش شدم.. مینگاه از پارکت ها گرفتم و مستق نیشاه یصدا با

 حموم؟ یرفت_

 نزدم.. یتکون دادم و حرف سرمو

 بلند کرد.. صداشو

 مگه نگفتم برو .._

 دوختم .. یاراده چشم به مهر یب

 ..دیجوبیلبش رو م یبود و بادقت به ما چشم دوخته بود و گوشه  ستادهیا یکنار

 

 گفتم: یمعذب شدم و با لحن اروم یکنار مهر نیاون لحظه از لحن بلند و پر از تحکم شاه چرا اما دونمینم

 راحت.. التیرفتم خ شبید_

 

 از رفتارم و حرفم تعجب کرد.. دیشا

 رام شد .. ستین یخبر یاز حاضر جواب دیکه د یوقت دیشا

 گفت: یاروم یافتاد که با صدا یچه اتفاق دونمینم

 اماده شو  یهرجا که راحت_

 کارشو شروع کنه.. تا

 لحظه تامل کردم و سمت اتاق قدم برداشتم.. چند
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 گفتم: یو رو به مهر ستادمیا دمیدر که  رس مقابل

 ..دییبفرما_

 ادامس درون دهنش رو باد کرد و وارد اتاق شد.. یمهر

 رفتارش تعجب کردم.. از

 دوختم.. ینا معلوم یطه فرط تعجب ابرو هام بهم گره خورد و چشم هام رو به نق از

 ..یپاسخ به رفتار مهر ینبود برا یواضح لیدل

 باال انداختم و وارد اتاق شدم.. شونه

 نشستم منتظر موندم.. یصندل یرو یدستور مهر به

 گفت: یبا لحن سوال زیم یلوازم رو نشیچ نیح

 نه؟ ای یکنیموهاتم رنگ م_

 کردم زبون باز کنم و بگم نه .. قصد

 نزدم.. یالل شدم و حرف نیشاه یبا صدا اما

 مهر سکوت بر لبام نشوندم.. یحضور مهر لیبه دل دیشا

 ..یاره رنگ کن..عسل_

 چشاش.. همرنگ

 

 دم و باز دم دادم.. یهامو با انزجار بستم و به نفس هام اجازه  چشم

 شروع به انجام کار هاش داد.. یحرف چیبدون ه یمهر

 خسته و منزجر بود.. یبدن و گردنم از نشستن طوالن تموم
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اطاعت  یمهر یها یگوشه نشستم و از امر و نه کیو چند ساعت همانند مجسمه ها  دیچقدر طول کش دونمینم

 کردم..

 زمان بودم.. یلیبدنم متوجه طو یاز خستگ اما

 گذشته بود.. یادیز ساعت

 عقب رفت .. یچهره اش رو از نگاهم گرفت  و کم یمهر

 بر اندازم کرد و  گفت: قیدق یا لحظه

 خانم معلم.. یشد یعال_

 من گفت خانم معلم.. به

 ..دونستیاز کجا م اون

 .شهییبهش گفته چون دختر دا نیشاه دیتکون دادم و خودمو قانع کردم که شا سرمو

 

 گفت: یبلند یبا صدا دیکه د سکوتمو

 تموم شد.. ایب نیشاه_

 

 

 ..ستادمیا نهیجام بلند شدم و مقابل ا از

 که مقابلم بود   من بودم.. یدختر

 شده بود من بودم.. ریجذاب و نفس گ  ظ،یغل شینقاب ارا ریکه ز یدختر

 همرنگ نگاهم لون عسل به خود گرفته بود من بودم.. سوانشیکه گ یدختر
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 ..کردمیدر وجودم حس نم ییبایز چیچرا ه پس

 ..دمیبال ینم مییبایو به وجود ز بردمینم لذت نیشاه یچشم ها نیو رنگ تحس یچرا از برق نگاه مهر پس

 بودم.. هیرنگ بغض و گر من

 ..دادیرو م اتمیح انیپوستم افتاده بود و به من دستور پا ریگس درد ز طعم

 نداشتم.. یهم حراس نیهرز شاه یاز نگاه ها یحت

 احساس من جان داده بود.. تموم

 ..شبید

 و صبر بستم.. دیکه با خدا عهد ام یزمان همون

 خود وفا نکرد.. یکه خدا به وعده  یزمان همون

 که دستور اجبار به ادامه داد.. یزمان همون

 معبودم شدم.. یخواسته ها میکه تسل یزمان همون

 شب ..همان جا..همان زمان من سرد شدم و همان

 شد.. تموم

  باختم

 که یزمان و

 و مات... شیشد ومن درون بازوان همسرم ک یلبانم نشست حکم شکست من جار یرو نیشاه یبوسه  مهر
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 اقوام و بغض سنگ یکوب یمن همراه با رقص و پا یعروس روز

 

 من گذشت .. ی شده

 

 کردم که هیو گر ختمیانقدر تو اغوش پدر و مادرو برادرم اشک ر شب

 گونه هام شد.. ینگاهم همراه اشک هام رونه  یها یاهیتموم س 

 شدنش.. روزیپ یبرا دیخندیم نیو شاه ختمیریاشک م من

 به عشقش.. دنیرس یبرا

 بهش یکه من بودم اما حس یعشق

 نداشتم.. 

 ..ییاعتنا یب حس

 تنفر.. حس

 اش محکم و سفت شده بود  شهیکه ر یحس

 رو نداشتم.. ادشیمن هرگز توان تبر زدن به بن و

 

 شدم.. نیار ماشاغوش مامان دل کندم و سو از

 برسونه.. میشگیهم یکه قرار بود منو تا خونه  ینیماش

 ..دادیبا نگاه کردن بهش حس انزجار بهم دست م یکه حت یبود تحمل مرد سخت

 مجبور به تاب اوردن بودم.. اما
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 به  مجبور

 ..یو زندگ سکوت

 گذاشتم.. اتمیح دیجد ریشدم و همراه مردم قدم به مس ادهیدر خونه ام پ مقابل

 اونشب

 اول منزل رفتن و من کنار همسرم تنها موندم.. ی ن،طبقهیو مادر شاه  پدر

 مبل ولو شد.. یکتشو از تنش در اورد و رو نیشاه

 اعتنا به وجودش یب

 حمام شدم.. یعروسم رو از تنم کندم و راه نیاتاق قدم برداشتم و لباس سنگ سمت

 

 دوش  ریز

 رحمش گلومو فشرد .. یب یت و با دست هاهق هقم دوباره جون گرف حمام

 

 ..نیاز حرکات شاه دمیترسیم

  دمیترسیم

 در انتظارمه.. یبعد از خروجم از حمام چه سرنوشت نکهیا از

 ..دمیاز التماس و زجر کش دمیترسیم

  یترس ب اما

 بود.. دهیفا

 سرنوشت بودم.. نیمجبور به تحمل ا من
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 و دوست داشتن.. یعاشق یبه ادعا مجبور

 

 زحمت از اب گرم و زالل دوش دل کندم و تن پوشم رو تنم کردم.. به

 نبود.. نیاز شاه یبود و خبر کیتار اتاق

 هام رو لباس

 ..ستادمیا نهییو مقابل ا دمیپوش 

 نبود.. شیارا بندهیو فر بایاز نقاب ز یخبر گهید

 از یخبر گهید

 نبود.. ریجذاب و نفس گ یحایفر 

 دم بودم.  خو حاال

 ..ینقاب چیساده بدون ه یحایهمون فر من

 ..یلبخند اجبار چیه بدون

 ترس.. یبغض ..باکم یکم با

 ..هیچشم هام از شدت گر یسرخ یکم با

 

 ..دمیبار هزارم بغض سنگ شدمو بلع یهامو بستم و برا چشم

 و لبخند زدم.. دمیبلع

 نگاهم و وجودم.. به

 هامو از هم فاصله دادم و لب زدم  لب
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 ..یسالم زندگ_

 سرنوشت.. سالم

 نبض سکوت سالم

 ..سالم.. سالم

 

 ..دمیتخت ولو شدم و پاهامو به اغوش کش یرو

 تموم وجودم رو  و

 سرنوشت سپردم.. یبه دست ها 

 دم و باز دم نفس هام رو.. یحت

 

 مطلق.. یکیو تار دیکه تموم استرسم پر کش دینکش یطول

 

 

 

 

  نیشاه نکهیاز ا ترس

 باشه تو وجودم زنده شد دهیخواب کنارم

 و چشم هام رو باز کردم.. 

 ..تونستمیینم هنوز
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 زود بود.. هنوز

 ..خواستمیم فرصت

 

 گذرا به اطراف اتاق انداختم.. یاراده نگاه یب

  یحضور من خبر جز

 نبود.. نیشاه از

 و دمیکش یاسوده ا نفس

 از اتاق خارج شدم.. 

 به اطراف خونه انداختم.. ینگاه مین

 بود.. دهیمبل خواب یرو

 از جسم  چشم

 در خوابش گرفتم و سمت اشپزخونه قدم برداشتم.. غرق

 ..دمیصبحانه رو چ زیم

 مشغول خوردن شدم.. و

 مهم نبود برام

 مثل تموم تازه عروس ها منتظرش باشم.. دیو من با دهیخواب نیکه شاه 

 

 مبل خوابش برده  یمشترکمون رو یزندگ مهم نبود که شب اول برام

 نکردم.. دارشیمن مثل تموم زن ها سراغش نرفتم و ب و
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 نبوده و ازارش دادن.. یمهم نبود که لباس هاش راحت برام

 بار دلمو بشکنه.. نیهزارم یبشه و برا یمهم نبود که ممکنه عصب برام

 بود..هام  ییبود و اون خلوت تنها تیبا اهم زیچ کیمن فقط  یبرا

 فرصت.. یبرا یخلوت

 

 سرمو بلند کردم.. نیشاه یبا صدا مییهم زدن چا نیح

 گفت: یو با لحن جد دیکش شونشیپر یبه موها یدست

 سر جام بخوابم؟ امیب یصدام نکرد شبیچرا د_

 

 شدم.. مییچا دنیازش گرفتم و مشغول نوش نگاهمو

 ..دیکوب زیم یاومد و رو جلوتر

 

 و به سرفه افتادم.. دیگلوم پر یتو ییبود که بدون کنترل تعادلم چا یانقدر ناگهان حرکاتش

 

 ؟یدادیتو انجام م فهیوظ دیزنا با یخانوم مثل همه  یومدیخاله ن یبا توام؟ خونه _

 

 سنگ ای کرد؟یم یاور ادیرو به من  یزنانگ فیداشت وظا گفت؟یم یچ

  زد؟یاش م نهیمبل رو به س یخورد شدش رو کمر
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 ام گذاشتم و گلومو صاف کردم نهیس یقفسه  یرو دستمو

 خوابم برد.. یک دمینفهم_

 شدم.. رهیچشم هاش خ تو

 .یمبل بخواب یرو ذاشتمیوگرنه نم_

 ..؟ گفتمیدروغ م چرا

 دم؟یترسیازش م چرا

 کردم؟یدلشو خوش م چرا

 چرا.. دونستمینم

 و اون فقط داشتن ارامش بود.. دونستمیو خوب م زیچ کی فقط

 صفتم.. وانیو رام کردن شوهر ح میزندگ یبرا ارامش

 

 ..دیو کنار کش یزد و صندل یلبخند

 

 چشم هاش بهم اشاره کرد و اروم لب زد با

 .ریپس برام لقمه بگ _

 

 چهره ام از فرط تعجب مچاله شد.. د،یحرف ابرو هام باال پر نیاستماع ا از

 

  ؟یچ_



 ققنوسراز 

 
395 

 

 

 حرفشو با تحکم گفت: گهید بار

 

 ..گهید میبخور ریلقمه بگ_

 

 تکون دادم و لقمه گرفتم.. سرمو

 

 لرزون از شدت ترسم.. یهمون دست ها با

 مملو از اشکم.. یهمون نگاه ها با

 سرد از تکرار سکوتم.. یهمون لب ها با

 همسرم.. یگرفتم برا لقمه

 

 بغض.. یخشم..کم یکم ن،یعشق دروغ یارامش، کم یکم

 نفرت. یکم

 از وجودم بهم.. یاتکه  دنیچیپ تیسکوت.. در نها یکم

 ..نیشاه یدندان ها ریوجودم،سکوتم و غرورم،   ز یله شدن لقمه  و

 

 

 ..شدیم شتریمن ب یها یو دل تنگ گذشتیها پشت سر هم م روز
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 هام تحمل بود.. یجواب تموم دلتنگ اما

 تم

 

 ..کشدونمیغم، درد، سکوت، اشک همه رو بهم بافته بودم و دنبال خودم م وم

 

 سمت اتاقم رفتم و مشغول خوندن نمازم شدم.. نیاز خوردن ناهار کنار پدر و مادر شاه بعد

 

 در اوردن چادرم نیاز خوندن نماز، سجاده ام رو جمع کردم و ح بعد

 تو کارم مردد باشم  یباعث شد لحظه ا نیشاه یصدا

 

 .رونیب میبر میخوایاماده شو م_

 

 گفتم: ینگاه کردم و با لحن سوال بهش

 کجا؟_

 

 کنارش تکون داد دستاشو

 

 دوستانه اس. یدور هم_

 مناسب بپوش.. لباس
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 نداشتم اما مجبور به اطاعت بودم.. یرفتن به مهمان یبرا یلیتما چیه

 داشتن ارامش.. یبرا

 نزدم.. یتکون دادم و حرف سرمو

 

 چونه اش گذاشت یتخت نشست و دستشو رو یرو

 کن.. شیفقط ارا_

 ختم بهش اندا یزیت نگاه

 ؟یخوایم یچ گهید کنمیم شیارا شهیمن که هم_

 

 صاف کرد گلوشو

 ..ستین شیاون که ارا_

 ..شهیمعلوم نم اصال

 کن تو چشم باشه.. شیارا ظیغل

 هامو باال انداختم  ابرو

 ..تونمیمن عادت ندارم نم_

 تحکم گفت: با

 یقبول کن دیشوهرته با یاما خواسته  دونم،یم_
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 سر دادم یعصب خنده

 

 فته؟یشوهرتم، حق دارم، وظ یگیم یخوریتوام، هرجا که به،  بن بست م گهیبس کن د_

 باال انداختم شونه

 با شک گفتم: و

 ..شناسمتیواقعا نم یگاه_

 شونه ام گذاشت یجاش بلند شد و دستاشو از دو طرف رو از

 

 ؟یکردیم کاریچ یاالن داشت_

 

 شدم رهیتو نگاهش خ میباال گرفتم و مستق سرمو

 بودم.. زاریب یکیهمه نزد نیا از

 ..زدمیحرفمو م دیبا اما

  گفتمیو حرفمو م زدمیچشم هاش زول م تو

 

 ؟یک_

 دیبه موهاش کش یو دست دیخند

 

 من! یپا شیپ_
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 فرستادم و دستاشو از سر شونه ام پس زدم رونیپر صدا ب نفسمو

 

 .اوردمیچادرمو در م_

 

 دیتکون داد و دورم چرخ سرشو

 

 چرا چادر سرت بود؟_

 

 هاش کالفه ام کرده بود  سوال

 گفتم: یسمتش کردم و با لحن جد رومو

 حرفتو بزن.. گه،ید هیسواال چ نیا_

 کنار لبش نشست یشخندیهاشو باال انداخت  و ن ابرو

 

 ..گمیم زمیباشه عز_

 تامل کرد و ادامه داد یکم

 

  یخوندیکه براش نماز م ییهمون خدا_

 عمل کنه. شیزنانگ فیبه وظا دیزن با گفته
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 ..؟گفتیم یچ 

 کرد؟یم مجبورم

  کرد؟یم یکش گرو

 باور کنم.. تونستمینم

 کردمینم درکش

 

 منظور؟ یگیم یدار یچ_

 

 دیخند

 نگه داشتن شوهرشه.. یراض زیتو واجب تر از هر چ یبرا_

 شدت حرص دست هام مشت شده بود   از

 کنم ..صورتش تف  یتموم نفرتمو تو  خواستیم دلم

 طلب بود.. فرصت

 ..کردیترم م یموضوع کفر نیو هم دادیحرف هاشو بهم ربط م همه

 جلو تر اومد یکم

 تو چشم هام زول زد.. و

 نفرت نگاهمو ازش گرفتم. با

 باهاش هم کالم بشم.. شدیچندشم م یحت
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 شو باال گرفت.. یانیاشاره و م انگشت

 ..یدو تا راه دار_

 

 اراده بهش چشم دوختم یب

 

 ..نکهیاول ا_

 ندارم.. یانتظار چیو منم ازت ه یگردیم خوامیاونجور که من م ای

 

 تامل کرد و ادامه داد یکم

 اما راه دوم.._

 

 درست انجام بده.. فتویبگرد..اما وظا یخوایهر جور که م نکهیا

 چشم هام زول زد.. تو

 ..قیعم

 .. یزن واقع کیمثل _

 

 حرف هاش تو بهت بودم.. از

 ..خسته
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 ..فهکال

 ..تنها

 بود.. نیپر تحکم شاه یرحم، حرف ها یب یچنگال ها ریاس قلبم

 رفت.. رونیکاشت و از اتاق ب میشونیپ یرو یا بوسه

  نیب یموندم و دو راه من

 ..میزگیو دوش حجاب

 

 سخت.. یلیبود خ سخت

 ..دادمینم نیاما من هرگز تن به اغوش شاه 

 

 .. ستادمیا نهییا مقابل

 بودم.. خودم

 نقاب.. چیه بدون

 مصمم بودم.. ممیتو تصم شهیاز هم شتریب اما

 ..دادمینم میدخترانگ ییایخورد شدن دن یاجازه  هرگز

 شد .. دهیکش شمیسمت لوازم ارا دستم

 ..کردمینبودم اما از شدت حرص و غرور ماهرانه عمل م ماهر

 گذرا به چهره ام انداختم.. ینگاه

 ..شناختمشینم
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 ..شناختمیهرگز دختر مقابل نگاهم رو نم من

 ..دادیم بهیغر یبود و بو بیغر

 بار با تموم وجودم حس تنفر رو لمس کردم.. نیبار هزارم به چهره ام چشم دوختم و ا یبرا

 مقابل پام گذاشته بود.. نیکه شاه یخودم و راه از

 از  نگاهمو

 رفتم.. رونیمقابلم گرفتم و از اتاق ب ی هیصب

 

 گره خورد.. دمیکه به ظاهر جد نگاهش

 جا خورد و چشم هاش پر از بهت شد.. اول

 کنار لبش نشست.. یکه لبخند اشمئزاز کننده ا دینکش یطول اما

 

 ..دیرقصیهاش با خنده م لب

 ..دمیشنیدرونم نم یجز صدا یزیمن چ اما

 

 ..شناسمتی..نمحایفر شناسمتینم گهید_

 

 کردم و سرمو تکون دادم زیهامو ر چشم

 

 کردم تموم تمرکزمو جمع کنم و نگاهم رو رقص لباش قفل شد.. قصد
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 بود.. ایو حجاب و نماز و ..همه ر ینید یکه تموم ادعاها ی..حاال ثابت کردیدیل نیافر_

 

 ..دیخند

 ..یتلنگر بود هیمنتظر _

 ..یمن ونیفرصت و مد نیا

 

 بودم.. متنفر

 خودم.. از

 بودم. زاریب دنشیدیمنگاهم که  از

 دشمن بودم.. دمیشنیگوشام که صداشو م از

 ضجور بودم.. دیتپیحرف هاش م دنیقلبم که با شن از

 انتخاب خودم بود.. نیا اما

 نیا که ییو ارزش ها ییتلنگر تموم دارا هیبا  نیشاه یبودم که حاال به گفته  دهیحجاب نرس یبه اون درک واال دیشا

هام له و مغلوب  ییدارا تیاوار از دست دادن ارج و اهم ریو تموم وجودم ز ختیهمه سال حفظشون کرده بودم ر

 شد..
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 دیتموم افکارم پر کش نیشاه یصدا با

 ..یخودتو ثابت کرد_

 ام.. یواقع یزندگ هیمن دنبال  اما

 چشم هام زول زد  تو

 زنم رو دوست دارم همونجور که از همون ر _

 

 ..دمشیاول د وز

 

 داشت.. زیهاش با هم تما حرف

 چند لحظه قبل دو راه برام گذاشت و حاال.. خودش

 گفتم: یهامو باال انداختم و با لحن بلند ابرو

 که.. یخودت گفت یگیم یدار یچ_

 

 اشاره اش رو مقابل لب هام گرفت  انگشت

 ..یبد بیمنو فر یتونیکه نم یخواستم بدون_

 ..زمیعز نکن همسر یپاک یادعا

 دمیفرستادم و کالفه دور خودم چرخ رونیپر صدا ب نفسمو

 بس کن..  ن،یبس کن شاه_
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  ستیدر کار ن ییادعا

  ؟یعفتم چرا باهام ازدواج کرد یب یکنیم فکر

 ؟ییخوایم یاز من چ ؟یداد بیمنو فر تو

 رم؟یو بپذ یزندگ نیا ییخوایم

 

 دمیگشادش فهم یاز چشم ها نویکرد ا تعجب

 

 تو؟ ایدادم  بیمن تو رو فر_

 گفت: یو با لحن پر از تمسخر دیرو بازوم کش دستشو

 ..یبیع یپاک و ب دمیفهم_

 .. یعوض تظاهر به پاک امابهتره

 ..یباش یخوب همسر

 برات گلستان کنم.. ارویو من در عوض دن یهمسرم باش خوامیم ازت

 زد.. یچشمک

 بود.. دیاغشته به تهد لحنش

 ..یاما اگه زبون نفهم باش_

 برات جهنمه.. ایدن همون

 شاهدتمام تفکرات و خلوتم بود.. خدا

 نداشت.. یتیاز حرف هاش برام اهم کی چیه
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 نباریا اما

 اعتنا باشم.. یبه حرف هاش ب تونستمینم

 

 به اکراه بود.. ختهیام ومدیم رونیکه با نفرت از دهنم با رقص ب ییواژه ها تموم

 ..کنهیم یگرو کش شیاوردن ارامش به زندگ یکه برا هیزبون نفهم اون_

و  مونهیمثل برزخ م ستیشوهرش ن یربط به زندگ یزنش  که حاال ب یدخترونه  ییایکه خبر نداره دن هینفهم اون زبون

 ..کنهیمرگ رو زمزمه م ی هیهر روز هزار بار ا

 ..زنهیم یو ناپاک ییایح یکه به زنش عنک ب هینفهم اون زبون

 اعنتا نسبت به احوال زنشه.. یکه ب هینفهم مرد زبون

 شدم. رهیهام که تموم شد بغضمو قورت دادم و بهش خ حرف

 بود.. بیعج نگاهش

 هاش بند چهره ام بود.. چشم

 اومد.. جلو

 عقب برم اما سفت شده بودم .. خواستم

 حرکت بود.. یسستم ب یپاها

محکوم به تحمل  یو اسودگ شیو من در اغوش همسرم، بدون ادراک اسا چنگال دست هاش شد ریاس فمینح کلیه

 بازوانش بودم.. یحلقه 

 من روان.. یو اشک چشم ها شدیکه تنگ تر م یا حلقه

 بود.. سرد
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 ..یارامش چیه بدون

 

 توان مقابله با نفسم رو نداشتم رنجور بودم.. نکهیا از

 کالم و حرکاتم.. یدرمان سرد یبرا تونستمیم کاش

 عشق .. یپزشک کم زیمراجعه کنم و به تجو یدرمانگاه پزشک به

 محبت.. یکم

 دوست داشتن یکم

 یفراموش یکم

 بخشش یکم

 رو تجربه کنم! یپر از مودت یزندگ زیکند و من ن قیوجودم تزر به

 افسوس که محبت و عشق، بخشش  اما

 نبود.. یفروش

 بدم.. ینشاند پاسخ یداغش که بر گونه و لبانم م یدر مقابل بوسه ها تونستمیم کاش

 

 مقاومت،  شکست خورده ام بود.. ینشانه  نیگرم و گلوله ام از کنار چشمم سور خورد و ا اشک

 

 بودم.. نیتخت کنار شاه یکه گشودم رو چشم

 ..دادیم یبگیغر یمن بو یکه از همه محرم تر بود و اما از تمام عالم برا یمرد کنار

 د..بو بیغر
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 قابل دوست داشتن.. ریاشنا و غ نا

 

  دیگونه ام کش یانگشت شصتشو رو سر

 ..رونیب میپاشو حاضر شو بر_

 زدم و نگاه نمناکمو ازش گرفتم.. یجام غلظ سر

 دور و دور تر.. نیشاه یقدم ها یشد و صدا نییباال و پا تخت

 دلم گذاشتم و با هق هق خفه وارد حمام شدم.. یکه بابت رفتنش راحت شد دستمو رو المیخ

 کردم زیکه به در خورد گوش هامو ت یتقه ا با

 ..گهید رونیب ایب_

 بود.. یکامال دستور لحنش

 بده.. ادیبود پول اب ز دهیترس

 دمیچیزدم و حوله رو دورم پ یپوزخند میمعن یتفکر ب از

 برداشتم و تنم کردم.. زیهامو از او لباس

 گره خورد.. نیشاه یبرزخ یاومدم نگاهم به چشم ها رونیب حمام که از

 ..زدیلب با خودش حرف م ریو ز دیچرخیدور اتاق م کالفه

 ..دیام کوب نهیس یاومد و رو جلو

 تعادلمو حفظ کنم و چند قدم به عقب پرت شدم نتونستم

 

 گفت: یلحن تند و جد با
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 ..رونیب میمگه نگفتم لباس بپوش بر _

 ها؟ یکنیم یساعته اون تو چه غلط سه

 دهنمو قورت دادم  اب

 بودمش دهیند یو کفر وونهید ینجوریحاال ا تا

 کردم با لحن ارومم رامش کنم یباال انداختم و سع شونه

 ..شمینشده که االن حاضر م یزیچ_

 تخت هولم داد یو رو دیکش دستمو

 

 حرف مفت نزن بابا.._

 .. یمثل ادم به حرفم گوش کن دیبا ینمز یاریکه رو حرفم نه ب نگرفتمت

 .. گفتیداشت م یچ نیا

 نکرده بودم.. یکه کار من

 نزدم و مهر سکوت و به لبام نشوندم.. یحرف

 صورتم پرت کرد.. یرو یچنگ زد و به تند نیمانتومو از زم دیکه د سکوتمو

 لباس چشم هامو بستم یبرخورد ناگهان از

 تو سرم اکو شد گهیبار د صداش

 پاشو تنت کن.._

 ..دمیاشک و از چشم هام پس زدم و لباس و پوش یاز رفتنش از اتاق قطره  بعد

 کردم.. یمختصر شیو ارا ستادمیا نهییمقابل ا و
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 و سر کردم و از اتاق خارج شدم.. چادرم

 

 و با چشم هاش به صورتم اشاره کرد ستادیا جلوم

 پاک کن صورتتو.._

 نگاهش کردم.. جیکردم و گ تعجب

 .. دیدر و بهم کوب تیبلند از شدت حرص و عصبان یسمت اتاق هولم داد و با صدا دیبهتمو که د حالت

 ..دیباریم شینگاهش ات از

 لحن بلند و پر از خشم گفت:  با

 ..یبا من هم قدم بش یندار اقتیل_

 نیهم بهتره

 

 ..یو بپوس یبمون جا

 لحن و حرکاتش متعجب بودم.. از

 

 حرکاتش تو عجب بودم.. زیتما از

 ..یلحظه طوفان هیلحظه اروم و  هی

 مرد بگم؟ نیدر مقابل ا تونستمیم یچ

 مرد نب نیا
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 ..ود

 ..دیکشیم دکیمرد رو به  یواژه  فقط

 هام تازه شروع شده بود.. یکه بدبخت دمیگذشت و من هرگز نفهم اونشب

 

 

 

 شتم..از خونه خارج شدم و سمت داروخانه قدم بردا دیترد بدون

 بشم.. نیشاه یهرگز حاضر نبودم مادر بچه  من

 و روبه خانم فروشنده اسم قرص مورد نظرمو گفتم.. ستادمیا رشیپذ پشت

 شلوغ بود.. یکم سرش

 نگاهم کنه گفت: نکهیا بدون

 ن؟یخواست یشما چ_

 دهنمو قورت دادم برام سخت بود.. اب

 ..دمیکشیخجالت م دمیشا

 گفتم: یجلو بردم وبا لحن اروم یزدم و سرمو کم دید اطرافمو

 .یقرص اور*شانس_

 قرص رو جلوم گذاشت.. یبعد اومد و ورقه  یدارو ها رفت و کم یتکون داد و سمت قفسه  سرشو

 کردم و بعد حساب کردن با صندوق سمت خونه قدم برداشتم.. تشکر

 ..شدیکه حاال منزل من هم حساب م یا خونه
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 و تو در انداختم و وارد شدم.. دیکل

 ..ختیریم ییبودن و پرستارشون براشون چا اطیتو ح نیو مادر شاه پدر

 لبخند جلو رفتم و سالم کردم.. با

 دادن .. یبه گرم جوابمو

 صد برابر بهتر بود.. نیام با پدر و مادرش بر خالف رفتارم با شاه رابطه

 بر کرده بود..موضوع محبت اون هارو به من چند برا نیهم و

 گفتم و یلب با اجازه ا ریز

 خونه قدم برداشتم.. سمت

 شدم.. یاز سرم کندم و سمت اشپزخونه راه چادرمو

 اولم نبود.. ی دفعه

 ..خوردمیام قرص م یاز به وجود اومدن بچه در هست یریجلوگ یهمون ابتدا برا از

 ..نیو دور از چشم شاه یپنهان اما

 گفت: یمقدمه ا چیو خنده بدون ه اقیکه با اشت یزمان

 ..میبچه دار بش خوامیم_

 رو گرفتم.. میتصم نیا

 مصمم تر بودم .. ممیتو تصم گهید یاز روز ها شیامروز ب و

 گذاشتم و قصد کردم سمت اتاق برم.. کیس یرو رو وانیرو که خوردم ل قرص

 رنداشتم ..قدم از قدم ب نیشاه یو به خون نشسته  یبرزخ یچشم ها دنیبا د اما

 گفتم: یموقع صبح شوکه شدم و با لحن سوال نیحضورش تو خونه اون هم ا از
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 ؟یاومد یک_

 قدم جلو اومد.. چند

 هاش مشت شده بود.. دست

 قرص درون دست هاش گره خورد.. یکه به ورقه  نگاهم

 برد.. ماتم

 اپن بود اما حاال.. یرو

 ..نیشاه یچنگال ها ریاس

 بگم.. دیبا یچ دونستمیو نم زدیتند م قلبم

 گفت: ینسبتا بلند یقرص رو مقابلم تکون داد و با صدا ی ورقه

 ..رونیببرم ب اقتویل یب یکردم که تو لیکارمو تعط_

 ؟یمنو دار یتو قصد نابود اونوقت

 

 انداختم و با لحن اروم گفتم: نییو پا سرم

 ندارم..من فق.. یمن قصد_

 و سمت اتاق هول داد.. دیکش دستمو

 نبود.. یعیطب کاتشحر

 شده بود.. وونهید

 ..دادیو به پدر و مادرم فحش م کردیناسزا بارم م مدام

 بود و اشک.. هیجواب من گر و
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 ..دیچیپ یخوردم و در کمرم درد بد واریهولم داد و من بدون تعادل حرکاتم به د محکم

 از درد مچاله شد. صورتم

 از درد کمرم .. شتریب اما

 ..کردیشکست قلبم بود که خوردم م درد

 

 ..کردیناسزا بارم م یو با لحن تند زدیو چنگ هاشو به موهاش م دیچرخیاتاق م دور

 زن بود من گرفتم،  خاک تو سرم کنن ..چشم و گوش بسته بودم.. نمیج... ا هیتو _

 ..زتیهمه چ یب یهمون مامان و بابا با

 د ..ش زیخ میمقابل پام انداخت و جلوم ن یتوف

 .. یستین یچیه قیتو ال_

 ها.. یاز من بچه دار بش یخواینم حاال

 ؟یخوریقرص م هیک از

 گفتم: هیاغشته به بغض و گر یتو دلم جمع کردم و با صدا پاهامو

 بفهم.. خوامیمن بچه نم_

 

 ..دیزد که لب هام از هم جدا شد و چونه ام لرز یپشت دست چنان تو دهن با

 ها؟ ؟یکن کاریچ یپس زن شد یتو گ..خورد_

 

 خونه انعکاس داشت.. یتو نیپدر و مادر شاه یها ادیفر یبود و نوا دهیچیخونه پ یشدن در تو فضا دهیکوب یصدا
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 ..دمیکشیم خجالت

 همسرم.. یشدنم مقابل خانواده  ریاز خودم و از تحق اول

 که رهات کنه.. یو التماسش کن یزیهمسرت اشک بر یلگد ها ریز سخته

 کنه و بس.. شتریط شدت ضربه هاشو باون فق اما

 

 رفت .. فمیجونم دل کند و سمت ک یچقدر گذشت که از تن ب دونمینم

 گفت: ینگاه کردن به لوازمم با لحن دستور نیو ح ختیر نیزم فمویک یمحتوا

 کارت بانکات کجاس زود باش .._

 

 ..دمیکمک دست هام جسم مچاله شدمو باال کش به

 

 ..دمیو هق هق هامو بلع دمیباال کش موینیب اب

 کار؟یچ یخوایم_

 گفت: یبلند یبه خون نشسته شو بهم دوخت و با صدا نگاه

 ..تی...به زندگیر یازاد موند یادیز_

 ..یکن یکه غلط اضاف یندار یپول گهید

 ..دیبرداشت و در اتاق و بهم کوب فمیمو از ک یبانک یکارت ها تموم

 بدن.. نمیکردن تسک یخودشونو به اتاق رسوندن و سع نیچقدر گذشت که پدر و ماد  شاه دونمینم

 بودم.. زاریپر ترحمشون ب ینگاه ها از
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 کردم از جام بلند شم.. یهامو پس زدم و سع اشک

 پاهام سست بود و سرم در حال دوران.. اما

 رو به پرستار گفت: نیشاه مادر

 کمکش کن بلند شه_

 بهم انداخت و سرشو تکون داد.. یزیرامینگاه تحق پرستار

 جلو اورد و از ارنجم گرفت و بلندم کرد.. دستشو

 بود.. سخت

 غرورت.. شکستن

 ها.. بهیغر مقابل

 تتیشدن شخص خورد

 خدمتگزار خونه ات.. مقابل

 شدن قلبت مغلوب

 خودت  مقابل

 تیشدن زندگ رانیو و

 دست همسرت.. به

 

 تخت ولو شدم.. یبه سرو صورتم زدم و رو یکمک پرستار اب به

 انتخابم.. یافسوس خوردم برا و
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رحم پسرشون  یب ینجات من از دست ها یبرا یاز خودشون مراقبت کنن قدرت تونستنینم یکه حت یو مادر پدر

 نداشتن..

 من چقدر و

 

 زن و مرد حساب کردم.. نیکمک ا یرو احمقانه

 برام دادنیم نمیکه تسک نیاومد اما هم یازدستشون بر نم یکمک اگرچه

 

 

 ارزش داشت ایدن ایدن

 من تنها بودم اما

 و شکست خورده تنها

 

 

 نبود.. نیشاه یها یوونگیاز د یخبر گهیو د گذشتیهم م یروز ها پ 

 ..دمیکشیم یو من نفس راحت ومدیخونه م کمتر

 

 بود .. سخت

 و تنگ شدن دستم.. یپول یب

 هام پر اسکناس حاال پوچ پوچ بودم.. فیک شهیکه استقالل داشتم و هم یمن
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 حقوقم رو هم ازم گرفته بود.. زیوار یکارت بانک یحت

 یندارم و تموم پس اندازم رو به دست ها یپنهان یبستم که چرا کارت بانک نیمن انروز وجودم رو به بار لعن و نفر و

 سپردم.. نیشاه

 ..همانیدعوت م یاذن خروج داشتم و اجازه  نه

 من رو بخوره.. یتا مبادا ناراحت بشه و غصه  کردمیو سکوت م زدمیحرف م یبا مادرم تلفن هرروز

 : گفتمیو م دمیخندیم

 حالم که خوبه._

 اقاست.. یلیهم خ نیشاه 

 

 نبرده بود.. ییاز اقا ییبو نیشاه

 بود و بس.. وانیح

 ..گفتمیم دروغ

 ..دمیترسیکه م یزیکرده بود و از چ یحرفه ا یبودن من رو دروغ گو نیهشا کنار

 شدن بود.. نیهمرنگ شاه نیسرم اومده بود و ا باالخره

 ..یگو شدن و پنهان کار دروغ

 قصد گناه داشته باشم.. نکهیا یبرا نه

 هدفم ناراحت نکردن خانواده ام بود.. تموم

 ترس از ترحم.. دیشا و
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 ..نیشاه یخوف از ازار ها دیشا و

 

 

 من بود.. دیانسان از د نیبد و پست تر اون

 ..گذشتیاز مقابل نگاهم م شینحس صفت تموم

 هرزش.. یها نگاه

 الوده به ناسزاش.. زبان

 

 بد و زشتش.. یرحمش و تموم کار ها یب یها لگد

 برم.. دیبه منزل اومد و خواست همراهش به خر یازدواج مان با خوشحال لیاوا یدارم روز ها ادی به

 شدم.. یکم شدن بحث ها قبول کردم و همراهش راه یبه رفتن نداشتم اما برا یلیتما گرچه

 

 ..میشد ادهیپ نیو از ماش ستادیا ابونیخ مقابل

 قدم زدن گفت: نیح

 م؟یبخور یبستن میبر_

 کردم .. سکوت

 موافقتم. یبرا نه

 خاطره ام با احسان افتادم.. ادی نکهیا یبرا

 ..دمیو خند میخورد یبستن نیداخل ماش دیبعد از خر یزمستون روز
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کردن نامش در ذهنم، به گلوم چنگ انداخت و من فقط با فرو خوردن بذاغ دهنم ارومش  یبار هزارم با هج یبرا بغض

 کردم..

 

 گره خورد.. نیهرز شاه ینگاهم به نگاه ها یخوردن بستن نیح

 بودم اما.. شکنار

 هاش مدام در حال دوران بود.. چشم

 نبود.. یکار ماهر یداشت پنهون کنه اما مخف یسع

 مون بود.. یکنار زیدر امار دادن به م یچشم هاش و حرکات لب هاش سع با

 با چهره و پوشش باز و زننده.. یدختر

 نداشتم حساس باشم و حساس هم نبودم.. دوست

 نداشتم.. یبه و یبود  و من عالقه ا نیم بود شاهکه مقابل یفقط چون کس دیشا

 اگر احسان.. دیشا

 لب زمزمه کردم ریپس زدم و ز افکارمو

 ..یبه بهش فکر نکن ..تو شوهر دار گهیشون نکن..د سهیمقا گهید_

 نکن.. گناه

 نکن.. گناه

 

 دست بردار نبود.. نیشاه

 ..کردیهرزه بود و مراعات من رو هم نم چقدر
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 نداشتم.. یازش انتظار هرگز

 ..شدیحرف هاش تو سرم اکو م اما

 دوستت دارم..مثل همون روز اول.. یلیخ_

 انداختم.. زیم یرو رو یکنار لبم نشست و قاشق بستن یپوزخند

 نکرد.. یتوجه ا اما

 انداختم.. مونیکنار زیبه م ینگاه میفرستادم و ن رونیپر صدا ب نفسمو

 بود.. نیبه شاه رهیو خ دادیهم امار م دختره

 گفتم : نیرو به شاه یزیبا تاسف ازش گرفتم و با لحن تمسخر ام نگاهمو

 نه؟یبش ادیپاشم برم اون دختره ب یخوایم_

 شد.. رهیبهم خ ینگاهشو ازش گرفت و لحظه ا باالخره

 زد و گفت: ییدندون نما لبخند

 بهتر برو.._

 

 ..شدینم باورم

 مهم نبود اما.. برام

 درونم شکست.. یزیچ اما

 ..دیکشیم دکیفقط نام مقدس همسر بود که نا مرد  مقابلم اون رو به  دیشا

 بود.. همسرم

 قلب نه.. میاز صم  دیشا
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 از عشق نه. دیشا

 کرده بود.. اهیشرعا شوهرم بود و اسمش داخل شناسنانه ام رو س اما

 گفتم: یهامو باال انداختم و با لحن سوال ابرو

  ؟یمطمعن_

 ون داد و رو به دختر گفت:تک سرشو

 ..نیبش نجایا ایب_

 بود.. سخت

 اراده یب اما

 شد.. دهیسمت من کش نیجام بلند شدم و نگاه شاه از

 کجا؟_

 زدم یتصنع لبخند

 خونه.._

 اومدم.. رونیو از رستوان ب دمیرو نکش یا گهیحرف د انتظار

 ..ادیتا ب ستادمیا نیکنار ماش قهیمن.. اما چند دق یباورش دشوار بود برا دیشا

 تنهام نذاره.. تا

 کنه .. یشوهر تا

 نبود.. شیب یباشه به حرف هاش که دروغ بندیپا تا

 

 ..ومدین اما
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 باورم رو قاطع کرد.. نیا و

 شوهرم.. یهرزگ به

به کار من  یکه فقط کار کردمیهم حس حسادت نکردم و تو دلم دعا دعا م یاگر چه کالفه بودم اما لحظه ا انروز

 ه باشه..و بس.!نداشت

 

 وقت به خونه اومد . رید شب

 ..دیگونه ام نشاند خواب از سرم پر یرو نیکه شاه یا دهیخواب کرده بودم اما با کش عزم

 که زد مبهم بود.. یلیس لیدل

 :گفتیکلمه م کیبشم اما اون فقط  ادیم رونیکه از دهنش ب یداشتم متوجه مفهموم کلمات یسع

 ..ینموند ی..گ..خورد یرفت یغلط کرد_

 بار نرفت که خودش گفت برو.. ریهرگز ز اما

 خواست نباشم.. خودش

 بود.. اما خودش

 کوتاه مدتش نابود شده بود.. یداشت و حافظه  مریالزا انگار

 

*** 

 

 گذشته بود.. دیجد یلیاز سال تحص یمیو ن گذشتیهم م یها پ روز

 بود و هر زمان در خواست کارت هام نیهمچنان دست شاه میبانک یها کارت
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 :گفتیکلمه م کیفقط  کردمیم رو

 ..یفکر کن حقوق ندار_

 ..میبخر میبر یخوایم یهرچ

 

 من حق مخالفت و اعتراض و

 

 نداشتم

 ..یپاسخم، فقط لگد بود و تو دهن چون

 

 بود که نتونم اون رو محرم اسرارم کنم. بهیبرام انقدر غر نیبود و شاه ختهیبهم ر احوالم

 

 و سکوت.. کردمیسکوت م فقط

 

 گرفتم و سمت تلفن رفتم یامتحان یتلفن نگاه از برگه ها یصدا با

 بله.._

 مامان مرحم تموم زخم هام شد.. یصدا

 ؟یسالم مادر خوب_

 دمیخند
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 سالم.._

 ؟یقربونت برم مامان خوبم تو خوب یاله

 ..زمیخدانکنه عز_

 ؟یوبم دخترم، خونه اخ منم

 فرستادم رونیب نفسمو

 بله مامان خونه ام.._

 بهت بزنم.. امیسر م هیپس  باشه

 خنده رو لب هام نشست و پر ذوق گفتم: یخوشحال از

 حتما..منتظرم.._

 ..ستادمیا نهییا یو قطع کردم و جلو یگوش

 چشمم کم شده بود.. ریز یکبود

 ..میزندگ یپر از غم به چهره ام انداختم و متاسف شدم برا ینگاه

 بشه.. بمیو کتک نس یهمسرم،  تو دهن یعوض مهربون دیبا که

 ها زدم تا مشخص نباشن.. یکبود یکرم پودر رو یعجله کم با

 و اماده کردم.. ییرایکه تموم شد سمت اشپزخونه قدم برداشتم و اسباب پذ کارم

 

 

 اومد.. زنگ زد یبعد صدا یکم
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 که راحت شد سمت در رفتم و اف اف و جواب دادم المیبه خودم انداختم خ یرفتم و نگاه سرسر نهییا یجلو

 بله؟_

 جا خوش کرد.. نیمامان مقابل لنز دورب ی چهره

 زدم و در و به روش باز کردم.. یلبخند

 ..ادیو باز کردم و منتظر موندم مامان ب ییرایپذ در

 ..خوردیبه گوشم م نیان و مادر شاهمام یاحوال پرس یصدا

 دستش اومد.. یها کیبعد مامان با پالست یکم

 ..دمیرفتم و گونه شو بوس جلو

 تنقالت و به دستم سپرد.. کیصورتمو بوس کرد و پالست مامان

 گفتم: یخم کردم و با قدر دان سرمو

 اخه؟ یدیچرا زحمت کش_

 مبل گفت: ینسشتن رو نیح مامان

 گرفتم.. یدوست دار دونستمیمادر..م یچه زحمت_

 زدم و تشکر کردم.. یلبخند

 ..میشد لمیف یهمراه مامان مشغول تماشا ییاز خوردن چا بعد

 مامان رو به من گفت: لمیف یتماشا نیح

 !خوادیداده زن م ریفرهاد گ_

 تعجب کردم هم خنده ام گرفت.. هم

 پر از بهت گفتم: یچشم ها با
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 خواد؟یم وینه بابا ک_

 تکون داد و با تاسف گفت: سرشو

 ..هیدختر خوب گهیم خواد،یم ویکه ک دونمینم_

 ..مشینیبب میقرار شده بر حاال

 خودمو لوس کنم  یکم خواستینبودم اما دلم م دلخور

 حالت قهر گفتم: با

 .. نیگیحاال بهم م ؟یخوبه واال، پس من چ_

 زد و با لحن اروم گفت: یلبخند مهربون مامان

 .حایفر هیچه حرف نیا_

 زنگ زد گفت.. شبیمنم د به

 چشمم ی گوشه

 نازک کردم و با ناز گفتم: و

 باشه قبول کردم.._

 سرشو تکون داد  مامان

 از دست تو.._

 اومده باشه،  گفت: ادشی یدیکه حرف جد یطور اقیبعد مامان با اشت یکم

 ها.. شهیازاد م گهیاحسانم چند ماه د حایفر یراست_

 ..احسان

 نگاهش غم تو دلم جوونه زد.. یاور ادی با
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 گفتم:  یزدم و با لحن اروم یتلخ لبخند

 ..یبسالمت_

 شونه باال انداخت  مامان

 ..گهیهمش از افسون م ادیراست م رهیچپ م تیزندا_

 دارهه. یاون دختر چ دونمینم

 هاشو جمع کرد  لب

 ..شهیمور مورم م نمشیبیمن که م_

 

 رفتار مامان خنده ام گرفته بود.. از

 و معترض گفتم: دمیخند یبلند یصدا با

 ..نینبود بتیمامان شما که اهل غ_

 گفت: یاروم یچشم هاشو باز و بسته کرد و با صدا مامان

 .. ستمیاالنم ن_

 ..گمیم تویزندا یها فیتعر واال

 .. شهیم مونیفکر کرده ما حسود حاال

 گفت: یلحن پر از فخر با

 

 ..رسهیداماد من نم یاون احسان که به گرد پا مایخوبه حاال ما رد شون کرد_

 دلم زمزمه کردم  تو
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 ..رسهیبه گرد پاش نم اره

 ..نهیزم یادم رو نیو نحس تر نیبد تر نیشاه

 ..رسهیبه گرد پاش نم چکسیه

 پس زدم و رو به مامان گفتم: افکارمو

 شده؟یحاال چ ن،یکردیم فیاز احسان تعر یلیشما که خ_

 لب هاشو جمع کرد و پاشو رو پاش گذاشت مامان

 ..کردمینم فیکه عمرا تعر کنهیم یکاله بردار دونستمیواال م_

  دیهام باال پر ابرو

 گه؟یم یک_

 دستاشو کنارش تکون داد و گفت:  مامان

 کرده بود.. قیتحق یبابات قبل خاستگار ایچه بدونم مادر، گو_

 تو.. یخاستگار انیب خوانیده مفرهاد بهش گفته بو نگو

 کنن که بعد پرسوجو گفتن کاله برداره ..  قیچند نفرو فرستاده تحق اونم

 ماه بعدم که حکم زندانشو صادر کردن.. چند

 ..دیسرم سوت کش دمیشنیکه م ییحرف ها از

 بود.. نیمخالفت بابا ا لیدل پس

 کردم و گفتم: زیهامو ر چشم

 خب.. رفتیبابا خودش م گفتن؟یم یالک دیشا_

 با تعجب نگاهم کرد و دستشو جلو دهنش گرفت: مامان
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 ..گهیراست بوده د یعنیگرفتنش  یاوا ..وقت_

 جمالت مامان رو تو سرم مرور کردم متوجه شدم که حق با مامانه.. یوقت

 احسان بود.. یگناه یو اون ب دینگیلیم یزیچ هیوسط  نیا اما

 شو ثابت کنن.. یگناه یب تونستنیمکاله بردار بود هرگز ن اگه

 به زبون اوردم و روبه مامان گفتم:  فکرمو

 

 ثابت شده و افسون وکالتشو به عهده گرفته که؟ شیگناه یاما الهه گفت ب_

 سرشو تکون داد  مامان

 ..دهیثابت کردن، اما چه فا گهیاره د_

 گفت: یبلند یباال اورد و با صدا دستاشو

 ؟یچ یعنی یفهمیسابقه دار شده م  گهید_

 باال انداخت شونه

 خاک تو سرشون کنن.. گن،یبه همه هم م کشنیحاال خجالتم نم_

 کردم و گفتم: یتصنع اخم

 داداشته ها.. یعه مامان زشته بچه _

 هاشو درشت کرد  چشم

 ؟یخوریداداش منه تو چرا حرص م یبچه _

 حرف مامان جا خوردم!  از

 خوردم؟یواقعا حرص م یعنی
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 حس رو نداشتم.. نیا

 

 بشنوم.. یزینه ..فقط دوست نداشتم چ اما

 ..دیلرزیدست هام م دمیشنیم یزیراجعش چ یهم وقت هنوز

 ..شدیو پاهام سست م زدیتند م قلبم

 دلخور گفتم: یتکون دادم و کم سرمو

 ..خورمینه اصال حرص نم_

 ..میحرف خودمونو بزن بهتره

 نزد و مشغول تماشا شد.. یحرف مامان

 

 بد شد.. هویحالم چرا  دونمینم

 عوق داشتم .. حالت

 شد.. یمعدم خال یو تموم محتوا دمیدو سیسرو سمت

 اصال خوب نبود.. حالم

 دیپرسیدستپاچه سمتم اومد و مدام م مامان

 ؟یشد ینجوریچرا ا ؟یخورد یچ_

 نزدم.. یمبل افتادم و حرف یرو

 ..رفتگیام م هیتفکراتم گر از

 ..لرزوندیباشه تنمو م یحالت تهوع از باردار نیا نکهیا
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 نوازش مو هام گفت: نیح مامان

  ؟یحامله ا دیشا_

 .. دیمادر بشن خوشحال نشدم و تنم لرز خواستنیکه م ییحرف مامان بر خالف تموم زن ها از

 کردم  یعصب خنده

 ..دمیفهمینه بابا اگه بودم م_

  زیچشم هاشو ر ی گوشه

 کرد

 تست بده.. هیبازم _

 

 .شمیخوب م الیخینه مامان ب_

 

 داشتم تست بدم، اما با کدوم پول.. دوست

 جواب موند و من هم قدرت  یمامان ب یها اصرار

 تموم کارت هاموهم ازم گرفته.. چیه دهیکه پول نم  نینداشتم که بگم شاه نویا

 از رفتن  بعد

 استراحت کردم.. یکم مامان

 

 از یخبر گهیو د گذشتیها پشت هم م روز

 ..دیخند یاز خوش نیشاه یبه محض خوردن شام حالم بد شد و چشم ها نکهیحالت تهوع نبود تا ا 
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  نیاصرار شاه به

 انروز دکتر رفتم و تست دادم.. یفردا

 

 ..دمیترسیکه مقابل نگاهم بود م یجواب از

 ..یپاسخ مثبت تست باردار از

 یخنده ها از

 .. نیبلند شاه 

 وقفه خودم هراس داشتم.. یب یاشک ها از

 که ما یزیاون چ شهیدست سرنوشت هم اما

 ..زنهیرو رقم نم میخوایم 

 هام.. یمن مصادف بود با شروع تموم بدبخت یحاملگ

 نازک اشک.. یمقابل نگاهم ..پرده  ی برگه

 گانم رو مبهم کرده بود.. دهید

 ..دیهام لرز دست

 دیچیزن تو گوشم پ یصدا

 ..نیخانم شما باردار گمیم کیتبر

 افتاد.. نیزم یرو برگه

 شدم.. نیو پخش زم دیلرز پاهام
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 کنارم اومد .. نیشاه

 من.. نیتسک یبرا نه

 اروم کردنم.. یبرا نه

 نگاه کردن سند بدبخت کردن من.. یبرا فقط

 شدنش روزیپ سند

 ..و سکوت من.. 

 ..شونیو براش هم مهم نبود حالم زاره و پر دیخندیم

 نحسش انداختم.. یبه چهره  ینگاه مین

 برگه چشم  به

 ..زدیبود و لبخند م دوخته

 پدر شدنت  یبرا نکهیتو صورتش تف کنم و بگم قبل ا خواستیم دلم

 ..یکن هیرحم بودنت گر یو همسر ب اتینامرد یبرا دیبا یکن یخوشحال

 

 ..کردمیو فقط سکوت م زدمینم یحرف چیافسوس که ه اما

 شدنم بود.. یارامش قبل از طوفان نیا و

 خو افتیکه تو شکمم تکامل م یو بچه ا یو به باردار گذشتیها م ماه

 گرفته بودم.. 

 که مثل من بود.. یا بچه

 جنس من.. از
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 که ارام  یدختر

 ..دمینام یشده بود و اونو ارام م جونم

 

 

 

 در و باز کرد و وارد خونه شد.. نیشاه

 قرمز و خمار بود.. یو چشم هاش از شدت مستبود  ختهیاش بهم ر چهره

 از شدت ترس.. دیچرا ..شا دونمینم

 از نگاه خمارش  دیشا

 از نفرت دیشا

 اراده از جام بلند شدم و قصد کردم سمت اتاق برم.. یب

 از تنش در اورد.. کتشو

 ..ستادیباز کرد و جلوم ا رهنشویاول پ یراه رفتن دکله  نیح

 کنار لبش نشست.. یبه سر تا پام انداخت و پوزخند یچندش نگاه

 پسش بزنم و از نگاه هاش رها بشم.. خواستم

 جلومو گرفت.. اما

 گفت: کردیبود و کلمات و کش دار ادا م یعیطب ریکه غ یلحن با

 .. یاز دست من فرار کن یخوایو م یخوشگل یلیخ یکنیمثال فکر م_

 بهت دست نزنم؟ تا
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 ازش گرفتم و به پارکت ها دوختممملو از ترسمو  نگاه

 ؟یدیترس هیچ_

 نزدم.. یکردم و حرف سکوت

 نداشتم.. یلرزونم و قلب پر از تپشم جواب یپاها بجز

 ..دیموهام کش یاورد و رو کینزد دستشو

 ..کردمینگاهشو حس م ینیسنگ

 اوردم.. یو به زبون نم یزیلب جز اسم خدا چ ریز

 صورتم حس کردم.. یدست هاشو رو یگرم

 هامو با انزجار بستم .. چشم

 ..شدینم الیخ یب

 ..دیسر شونه ام کش یرو دستشو

 نکنم.. هیبه دندون گرفتم تا گر لبمو

 ..دیبازوم  لغز یرو دستاش

 جرقه.. کی

 لحظه.. کی

 خدا.. یاتفاق از سو کی

 داشت و عوض کرد و ازم دور شد.. نیکه شاه یمیتصم

 فرستادم.. رونیپر صدا ب نفسمو

 به من بود.. پشتش
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 نظر گرفته ام تا مبادا هوس ازارمو کنه.. رینگاهم حرکاتشو ز با

 سم؟یمقابلش وا تونستمیمگه م کردیهوس هم م اما

 سمتم کرد.. روشو

 بهم دوخته بود.. شویبرزخ نگاه

 دیلرزیتنم م ومدیم رونیکه از دهنش ب یهر کلمه ا با

 ..کردیلرزش تموم وجودم رو مغلوب م نیا و

 شدیهاش تو سرم اکو م حرف

 

 ..یفرار کن یخوایکه م یندار یتو ارزش_

 برامن نداره.. یلذت چیتو بودن ه با

 زبره.. پوستت

 ..مهیمثه س موهات

 ..زنهیبه دل نم یهم که چنگ کلتیه

 دیخند

 ..یکشی..خودتو م ینیو بب دادنیکه برام رگ م ییاگه اون دخترا_

 تو، تو سطل اشغاله.. ی..جایخوابمو ندارتو تخت  ییجا گهید ی..حتیستین یجیه تو

 ..دیتر خند بلند

 ..ماسهیقرون هم بهم نم هیاگه بخوام بفروشمت _

 ..ومدیهاش مثل پتک تو سرم فرو م حرف
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 ارزشم.. یب نیشاه یبرا نکهیا یبرا نه

 با نکهیا یبرا نه

 

 بود.. گهید یدخترا

 نداشتم.. یتیبراش جذاب نکهیا یبرا نه

 بود.. لیدل کی فقط

 ..یزندگ نیگناه محکوم شدم به ا نیبود که به کدام نیاون ا و

 ننگ و اسارت.. نیا تحمل

 

 ..زدمیحرف نم نیکلمه هم با شاه کی یو طبق معمول حت گذشتیهم م یها پ روز

 پر از عشق بود.. مونیو زندگ میبود یزن و شوهر واقع نیشاه الیخ به

 کنه.. یو معذرت خواه ارهیدل منو به دست ب تونهیم یبا شاخه گل کردیم الیخ

 لب گفتم: ریکش ندادن بحث دسته گل رو ازش گرفتم و ز یبرا

 ..دمتیبخش_

 رو کنم.. دنشیاز حرف هاش ناراحت هم نشده بودم که حاال قصد بخش یحت من

 

 که تو راه بود همه ذوق داشتن.. یبچه ا یبرا

 من نه.. اما

 دوسش نداشته باشم نه.. نکهیا نه
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 و تاره.. رهیکه جهان اون زن ت ادیب ایبه دن یقراره از وجود مادر نکهیبودم از ا ریدلگ فقط

 ..دادیو به من م دیخریم یدیجد یهر روز لباس ها مامان

 اوردن بچه رو نداشت.. یبرا یامادگ چیدخترم اماده بود و دل من ه یسمونیتموم س بایتقر

 

 هم خبر نداشت که کجاست.. چکسیو ه ومدیخونه نم نیبود که شاه یادیز مدت

 گفتمیکلمه م کی میاروم شدن جو زندگ یمن برا و

 ..میزنیمسافرته هر روز حرف م_

 

 ..دادیم ینه خبر گرفتیم ینه تماس اما

 ..شدیم داشیبا تموم کارهاش خو گرفته بودم باالخره هرکجا که بود پ باینداشت تقر یتیاهم برام

 

 به به اطراف خونه انداختم.. یدر از جام بلند شدم و نگاه سرسر یباصدا

 در رفتم و بازش کردم.. سمت

 با لبخند وارد خونه شد.. نیشاه مادر

 ..رفتیکه حاال با کمک عصا راه م یمادر

 ..نیخوش اومد_

 مبل گفت: ینشستن رو نیح

 ممنون.._

 ان؟یم یک نایا مامانت
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 تکون دادم  سرمو

 ..شهیم داشونیپ گهی..اما االن ددونمینم_

 بود تعارف کردم.. زیم یکه رو ییها وهینشستم و از م کنارش

 برداشت و مشغول پوست کندن شد.. یپرتقال

 به دستاش بود که گفت: نگاهش

 ؟یامروز باهاش حرف زد_

 کردم زیهامو ر چشم

 ؟یبا ک_

 شد رهینگاهم خ تو

 گه؟یشوهرت د ای_

 اسمش دستپاچه شدم و گفتم: دنیشن از

 اهان .._

 ...اره.. اره

 زدم. حرف

 باال انداخت ابروهاشو

 خب کجا بود؟_

 زدم  یتصنع لبخند

 اهواز بود .._

 ..دمیترسیم
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 بخاطر دروغ هام ارامم هم دروغگو بشه.. دمیترسیم

 کردم.. یانداختم و خودمو مشغول با گوش نییشرم سرمو پا از

 وارد خونه شدن.. یسمونیمامان و تموم اقوامم همراه س نکهینزد تا ا یحرف نیشاه مادر

 استقبال  از جام بلند شدمو سمت در رفتم.. یبرا

 خورد غم تو دلم زنده شد.. ییکه به زندا نگاهم

 کردم.. یو باهاش احوال پرس دمینگاهمو دزد غم

 ..دمیو صورتشو بوس دمیالهه خند دنید با

 احسان بود.. هیشب بیعج

 کردن نامش اه از نهادم بلند شد.. یهج با

 فرار از فکر احسان سرمو تکون دادم و روبه مهمون ها تعارف کردم.. یبرا

 ..دنیهم سر رس نیبعد چند نفر از اقوام شاه یکم

 از تک تکشون استقبال کردم.. یگرم به

 افتاد قلبم تند زد.. یمیچشمم که به سل اما

 ..کردیم کاریچ نجایا شمیسال پ شاگرد

 

 دمیرفتم و دستمو رو صورتش کش جلو

 ؟یکنیم کاریچ نجایا ؟ییپارسا جان تو_

 نزد.. یانداخت و حرف نییپا سرشو

 دور خونه چرخوندم.. نگاهمو
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 به من بود.. رهیخ نیمادرشاه

 خطاب به مادرش گفتم: ینسبتا بلند یصدا با

 با شما داره؟ یپارسا چه نسبت_

 و گفت: دیخند

 دختر برادرم.. گه،ید یپسر مهر_

 گذشته برام زنده شد.. یمهر یاور ادی از

 که پارسا به مادرش زده بود.. یکردن شلوار پسرش و دروغ سیخ لیکه تومدرسه بدل یروز

 همه بهم بد شد.. یو کرد و نگاه ها یزیابرو ر اون

 بود. رشیمدت تموم افکارم  درگ هیگذشت اما  زود

 مهمون ها نبود.. نیب یبه اطراف خونه انداختم مهر ینگاه

 افکارم شدم و سمت جمع رفتم.. الیخیب

 

 

 مبل نشستم.. یرو

 نشست.. شمیبعد الهه پ یکم

 دیزد و دستشو رو شکمم کش یچشمک

 پس؟ نیو زود اورد یسمونیاوع مامان خانم..شکمت که هنوز بزرگ نشده چرا س_

 باال انداختم و با لبخند گفتم: شونه

 .. ارهیب لویزود وسادوست داشت  گهیمامانه د_
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 هاشو جمع کرد و گفت: لب

 پس اقاتون کجاست؟_

 

 باشه؟  تونستیم کجا

 خبر نداشت.. چکسیکه ه ییجا

 ..دیپرسینم یزیچ نیاز شاه چوقتیه الهه

 

 چرا اما از سوالش جا خوردم.. دونمینم

 خودمو نباختم .. اما

 دمیپشت گردنم کش دستمو

 چطور؟_

 هول شد و سرشو چند بار تکون داد یکم

 ..ینجوری،همیچیه_

 زدم  یتصنع لبخند

 رفته مسافرت._

 

 هاشو گرد کرد.. چشم

 متعجب شده بود انگار

 وا چطور تونسته زن حامله شو بذاره بره مسافرت؟_
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 هاش بگم؟ یدر برابر پر سوال تونستمیم یچ

 بودم اما مجبور بودم جوابشو بدم.. کالفه

 

 ..ادیم شیپ گهیکاره د_

 شد که خاله در حال نشون دادن به حضار بود.. یسمونیلوازم س یتکون داد و مشغول تماشا سرشو

 بودم. ریالهه دلگ یسوال ها از

 بپرسه.. یزیندارم چ یشناخت چیکه شوهرمه اما من ازش ه یراجع مرد ینداشتم کس دوست

 

 ..دیچرخیرده بود دهن به دهن مدخترم ک یکه مامان برا یدیو خر یهم گذشت و مهمون انروز

 فخر زنانه بفروشه.. گرانیبه د تونهیو م زنهیبابت خوشحال بودم که مادرم لبخند م نیمن از ا و

*** 

 در چشم هامو باز کردم و دور اتاق چرخوندم.. یصدا با

 به بدنم دادم.. یو کش و قوس دمیکمک دست هام تنمو باال کش به

  خوردیکه به در م ییضربه ها یصدا

 

 دیرسیبه گوشم م هنوز

.. 

 رمقم رو سمت در کشوندم.. یزحمت تن ب به

 بردم و باز کردم.. رهیسمت دستگ دستم
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 باز بود.. مهیهام هنوز ن چشم

 کردم.. زیمقابلم رو انال ی چهره

 چشم هامو تا حد ممکن باز کردم تا متوجه خواب الود بودنم نشه.. نیمادر شاه یچهره  دنید با

 ر کار از کار گذشته بود..انگا اما

 ؟یبود دهیخواب_

 ستادمیزدم و کنار ا یجون یب لبخند

 بله._

 داخل.. نیبفرما

 ..کردیافکارمو خدشه دار م نیشدن عصاش به کف زم دهیکوب یصدا

 دنبالش کشوندم.. نگاهمو

 اعصاش گذاشت.. یمبل نشست و کف دست هاشو رو یرو

 ستادمیکه با صداش از حرکت ا ارمیو ب ییرایکردم سمت اشپزخونه برم و لوازم پذ قصد

 .یاریب خوادینم یزیچ_

 ..نیبش ایب

 و در دلم زمزمه کردم دمیکش یقیعم نفس

 خدارو شکر.._

 نداشتم.. ییرایپذ یبرا یزیچ چون

 تا به خودم برسم.. اوردیرو بابا برام م خچالمی یها دیتموم خر و

 نبود.. ییرایپذ یبرا یزیحاال چ و
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 مبل نشستم.. یهامو دور خونه چرخوندم و رو چشم

 .دیصاف کرد و نگاهشو ازم دزد صداشو

 و از کجا بگم.. یچجور دونمینم_

 ..شدمیمنظورش نم متوجه

 گنگمو بهش دوختم .. نگاه

 به پارکت ها بود.. رهیخ همچنان

 ن؟یبگ نیخوایم یمگه چ شم،یمتوجه نم_

 ..دیفرستاد و سمت من چرخ رونیاز دهان ب نفسشو

 بار نگاهش بند چشم هام شد.. نیا

 .یهوامونو داشت یلیخ ،یکرد یبه ما خوب یلیتو خ_

 ..میستیاصال مثل عروس و مادر شوهر ن ما

 اروم کنارش تکون داد دستاشو

 ..میما مثل مادر،  دختر_

 دوست داره. یلیاقاتم تورو خ واال

 کرده.. تتیکنم بچم اذ کاریچ اما

 دیچشمش کش ریدستشو ز نمناکشو ازم گرفت و نگاه

 تروخدا تو حاللمون کن._

 رفته. یبه ک دونمینم
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 .. دیلرزیتموم بدنم م ومدیم رونیکه از دهنش ب یهر واژه ا با

 حس شده بود.. یکرده بود و ب خیو پام  دست

 ..زدیقلبم تو دهنم م انگار

 هامو با زبون تر کردم لب

 ..دمیند یمادر، من از شما بد هیچه حرف نیا_

 ..دیهم منو حالل کن شما

 دیوار نال زمزمه

خبر  یبرات کنم اما ازش ب یخونه حدس زدم دعواتون شده، خواستم کار ومدیچند هفته بود که نم نیشاه یوقت_

 بودم.

 نداشتم.. ییدعوا نیزبون باز کنم و بگم من هرگز با شاه خواستیم دلم

 باهاش هم کالم بشم.. خواستمینم یارزشه که حت یبگم اون انقدر برام ب خواستیم دلم

 نزدم.. یزبون به دهن گرفتم و حرف اما

 سکوت کردم و شنونده شدم.. شهیهم مثل

 

 دیباال کش شوینیب اب

 بهم زنگ زد.. شیچند روز پ نکهیتا ا _

 شد  رهیچشم هام خ تو

 به توام زنگ زد؟_

 بگم؟ تونستمیم یچ
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 یکه رنگ دروغ و بو ییکه تو ذهنم در حال دوران بود  زبون باز کردم و تموم واژه ها یاراده از کنترل کلمات یب

 زبونم روان کردم یرو رو دادیتحفن م

 اره زنگ زد اتفاقا.._

 ..میحرف زد ادیز

 کردم زمزمه

 ادیز یلیخ_

 گفتم؟یدروغ م چرا

 بردم؟یابروشو نم چرا

 باخبر بشه؟ میاز زندگ یکس ذاشتمینم چرا

 بودم.. زاریحرف هام ب خودم و از

 سستم به زبون اورده بودم.. یزندگ یحفظ ستون ها یکه برا یاز کلمات کی چیه

 نبود.. نیشاه بخاطر

 خودم بود.. یبرا

 از غرورم.. تیحما یبرا

 ..زیترحم ام یفرار از نگاه ها یبرا

 بود.. سخت

 ..زیرقت ام یشدن مقابل نگاه ها له

 من سخت بود.. یبرا

 قفل انگشت هام شد.. دشیو سف دهیچروک یها دست
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 ..دیچیتو گوشم پ صداش

 هاش عذاب اور بود.. حرف

 انزجار.. حس

 ..ییتنها حس

 خورد شدن غرورم.. حس

 قلبم.. شکستن

 کردن بغصم.. فوران

 ؟یقراره پنهون کن یتا ک_

 ؟یقراره دروغ بگ یتاک

 ؟یکنیحفظ ظاهر م چرا

 تو خودت؟ یزیریم چرا

 کن.. بس

 هاتو جمع کن و برو.. لباس

 ..دیلرزیهام م شونه

 ..هیشدت گر از

 حقارت.. ینیسنگ از

 خونه فقط لباس بود؟ نیسهم من از ا تموم

 تموم من
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 خونه اورده بودم.. نیهامو به ا دیهامو تموم ارزو هامو تموم ام یدخترونگ

 خونه ترک خورد و نابود شد .. نیا یها وارید نیهام ب ییدارا ی همه

 درون رحم من در حال تکامل بود.. نیتکه از وجود شاه کیلباس و  کهیحاال چند ت و

 ..دیلرزونم کش یرو شونه ها دستشو

 .زیکارت هاتو گذاشتم رو م_

 اورد داد به من تا نگه شون دارم.. نیشاه شیماه پ چند

 کرد تامل

 ..دهیبه زور ازت گرفته و نفقه هم بهت نم دونستمینم_

 حقوقش دست نخورده بمونه.. خوامیم حایپس انداز فر یمن گفت برا به

 که زنگ زد گفت بدم به خودت.. شیروز پ چند

 انداخته بودم.. نییپا سرمو

 نداشتم.. یا گهینگاه اشک الودم کار د دنیدزد جز

 دیچیصداش تو گوشم پ گهید بار

 پدرت.. یپاشو برو خونه _

 دیلرزیم صداش

 ..ستیحرف من ن نیا_

 ..نهیشاه حرف

 ! ارهیسرت ب ییبال ترسمیم ینر اگه
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 عصا کل خونه رو گرفته بود.. یقدم هاش و نوا یصدا

 و باز کرد.. در

 کردمیحضورشو حس م ینیسنگ

 منو ببخش.._

 ..گفتمیبهت م یسمونیقبل از اوردن س کاش

 ..ومدیدلم ن یخوشحال بود اما

 ..لرزوندیانداخته بود تنمو م نیکه تو گوشم طن یکلمات تموم

 ..کردیچند برابر م نفرتمو

 ..نیشاه از

 خودم.. از

 بچه ام.. از

 روز انداخته بود!  نیکه منو به ا یپوچ یخوشحال از

 ومد؟ین دلش

 دلش به رحم اومده؟ حاال

 راحت شده بود..! حاال

 خانواده.. کی یکردن با ابرو یباز

 خوردم.. یساده و راحت باز چقدر

 

 ..دیهامو به وجودم کوبشدن در بهم، تموم غم  دهیکوب یصدا
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 افتادم و زجه زدم.. نیزم یرو

 

 ..کردمیم هیگر بلند

 ..یعذا دار ون،یش همچون

 از دست داده بودم.. مویشخص زندگ نیتر زیعز انگار

 خودم رو از دست داده بودم.. من

 خودم بود.. یهام برا هیگر

 ..نینبود شاه یبرا نه

 خوشحال بودم.. یلیخ مشیاز رفتنش و تصم دیشا

 له شدنم بود.. لیاشک هام دل اما

 ساده بودنم.. لیدل

 بودنم.. احمق

 گرفتن جون پدرم.. دیتهد کی با

 ..مادرم

 ..برادرم

 ..احسانم

 اورده بودم.. کم

 کم اورده بودم.. یلیها من خ انروز

 ..دمیترسینم کاش
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 بودم.. یقو کاش

 کاش.. یا

 ..گفتمیهرگز بهش بله نم کاش

 ازش هراس نداشتم.. قتچویه کاش

 

 تموم نفرتم دور خونه چشم چرخوندم.. با

 ..دادیو م نیشاه یکه بو یا خونه

 هام بند اومده بود.. اشک

 هام خشک شده بود.. هیگر

 بود.. دهینفرتم زبانه کش اتش

 و از جام بلند شدم.. دمیکمک دست هام تنمو باال کش با

 ترس.. بدون

 ..یدینا ام چیه بدون

 اول و برداشتم.. قدم

 بود.. نیکه وجودم کنار شاه یقاب عکس سمت

 با لبخند.. همراه

 لب داشتم.. یرو انمیخودم و اطراف بیفر یکه برا یلبخند

 شد.. دهیسمت عکس کش دستم

 بار بدون اشک وجودم رو از کنارش رها کردم.. نیا
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 شدم.. رها

 مات و خشک شده بود.. ییعکس ها ریاز تصو یحت

 انداختم.. فیتو ک هامو لباس

 بار هزارم نگاه مملو از نفرتمو دور خونه چرخوندم.. یبرا

 که زندان من بود و همسرم زندان بان و شکنجه گرم.. یا خونه

 شد.. یخونه تداع نیو خاطرات تلخم تو ا ییکذا یلحظه ها تموم

 عزم رفتن کردم.. یوقت

 .کنمیخونه رها م نیهامو تو هم یها و بدبخت یوجودم قول شرف دادم که تموم تلخ به

 تو دستم فشار دادم.. مویدست فیک بند

 برداشتم.. قدم

 و استوار.. محکم

 

 که تو وجودم بود.. ینیشدم با جن همراه

 من بود.. از

 من.. از

 ..یتند کردم سمت در خروج پا

 از پدر و مادرش نبود.. یخبر

 در خارج شدم.. از

 لب زمزمه کردم ریز
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 سپردمتون به خاک.._

 تونو.. همه

 برداشتم سمت پناهگاهم.. قدم

 منزل پدرم.. سمت

 ..زدنیپسم نم چوقتیکه ه یخونه ا یسو

 ..کردمیسکوت نم نباریا

 هام سر زبونم بود.. ادیفر تموم

 تلنگر بودم.. هی منتظر

 نگاه گرم.. هی منتظر

 محبت.. کی

 اغوش باز.. کی

 ..افتمیتموم نداشته هامو در اغوش پدرم  و

 بازوان پدرم اروم گرفت.. یحلقه ها ونیلرزونم م یها شونه

 و هق هقم خفه شد.. افتی نیبسته ام تسک نهیپ بغض

 از اشک بود و مقفل شد.. ینمناکم خال نگاه

 گرفت و بسته شد.. نیخاطراتم تسک یتلخ شده از واژه ها و تداع زبون

 ارام داشت..! بیاغوش پدرم عج 
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 فرهاداز اغوش بابا دل کندم.. یصدا با

 

 :گفتیناسزا م نیو به شاه گردوندیاشاره شو رو به مامان و بابا م انگشت

 ..خورهینم حایپسره به درد فر نیمن که بهتون گفتم ا_

 دخالت نکن. نیشما گفت یه

 داره .. پول

 داره  شرکت

 و زهر و مار داره.. کوفت

 گفت: یبلند ینشست و با صدا نیزم یرو

 حاال کو اون پسر؟_

 من اشاره گرفت  سمت

 رفته ها؟ یبچه هم پس انداخته کدوم گور هی_

 ..ختیریخونه بق کرده بود و اروم اروم اشک م یگوشه  مامان

 بود.. ستادهیبا تموم ابهتش سکوت کرده بود و مقابل فرهاد ا بابا

 از جاش بلند شد و رو به من گفت: فرهاد

 کنه. تتیاذ ذارمینم گهید رم،یگیخودم طالقتو م_

 ؟یکس و کار یب مگه

 ..دیمن سوت کش یکه تو صورت فرهاد فرو اومد گوش ها یلیس یصدا با
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 ولو شدم.. نیزم یو رو دیبلند بابا تنم لرز یصدا با

 تو خفه شو._

 .ستیمعلوم ن یزیچ هنوز

 ل؟یفام یمونده، بشم انگشت نما نمیهم گه؟ید هیچ طالق

 از اشک گفت: زیلبر یدستشو از صورت سرخ شده اش برداشت و با چشم ها فرهاد

 ..دیبازم حرف خودتونو بزن_

 دیاش کوب نهیرو س دستشو

 ..امیمن کوتاه نم نباریاما ا_

 رفت.. رونیزد و از خونه ب حرفشو

 من بلند شد.. یسمت اتاقش رفت و هق هق ها یحرف چیبدون ه بابا

 ..دیسمتم اومد و منو تو اغوشش کش مامان

 ..گفتمیم دمیکه کش ییو من از زجر ها میکردیم هیدو گر هر

 نمناکشو بهم دوخت و با دست هاش صورتمو قاب گرفت  نگاه

 ؟یجدا ش یخوایم_

 کردم.. سکوت

 مردد باشم.. ممیتو تصم نکهیا یبرا نه

 فقط از خجالت بود.. سکوتم

 حرفاتو بزن.. نباریا حا؟یبگو فر_

 دمیانداختم و زمزمه وار نال نییپا سرمو
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 ..وفتهیب نیچشمم به شاه چوقتیه خوامینم گهید_

 شدم.. سبک

 و نگه داشتن راز دلم روحمو رها کرد.. یپنهون کار نیبار سنگ انگار

 کمک مامان از جام بلند شدم و سمت اتاقم راه افتادم.. به

 که هنوز مال من بود.. یاتاق

 ..میخانه پدر اتاق

 ..دادیمنو م یبو

 با من االن فرق داشت.. یلیکه خ ییحایفر اما

 تخت افتادم.. یرو

 خواب کردم. یاروم شدن مامان چشم هامو رو هم گذاشتم و ادعا یبرا

 مامان اروم اروم محو شد چشم هامو باز کردم و دور اتاق چرخوندم.. یقدم ها یصدا

 ..کردیم یازاد یدلم هوا چقدر

 ..دمیشکمم کش یرو دستمو

 برجسته نبود.. هنوز

 بودم.. فیالغر و نح شهیهم همانند هم هنوز

 بدون پدر رو بزرگ کنم؟ یبچه  تونستمیم چطور

 ..ارمیدوام ب تونستمیمردم چطور م ثیاون همه حرف و حد ونیبچه، م نیطرد شده بودم و حاال با ا من

 ..کردیم یکار و نه نیو افکار عقلم ا دادیبه من دستور سقط م میطانیش افکار
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 در اومد.. یجدال با افکارم بودم که صدا نیب

 فرهاد نگاهمو سمت در چرخوندم یصدا با

 م؟یحرف بزن شهیم حایفر_

 چیه بدون

 

 سرمو تکون دادم یحرف

 تخت نشست یبست و رو درو

 حالت خوبه؟_

 زدم.. یتصنع لبخند

 دیگلوم کش یبسته رو نهیزخم پ یجلو اورد و رو دستشو

 اورده؟ یچرا گردنت پوست اضاف_

 نزدم.. یدهنمو قورت دادم و حرف اب

 تو گلوم گذاشته بود.. نیکه شاه یزیت یکه بگم جا دمیکشیم خجالت

 ذهنمو خونده بود یحرف ها انگار

 دیقفل شدش غر یدندون ها نیب از

 زده؟ کهیمرت_

 ..دیچشمم چک یازش گرفتم اشک از گوشه  نگاهمو

 دیچیزمزمه گونه اش تو گوشم پ یصدا

 لعنت بهش.._
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 فرستاد رونیتامل کرد و نفسشو پر صدا ب یکم

 ؟ینگه دار یخوایبچه رو م_

 بگم؟ تونستمیم یچ

 ..دیکشیبچه جون داشت نفس م نیا

 .رمیجونشو بگ تونستمینم

 ..کشهیقلب داره..جون داره..نفس م_

 ..!شیخوایم یعنی نیا_

 نگهش دار.. باشه

 ..رمیگیطالق تورو م اما

 باشه؟

 دمیتکون دادم و با بغض نال سرمو

 باشه._

 ؟یبابا چ اما

 صاف کرد صداشو

 دفعه انتخابش تو زرد از اب در اومده!  نیغرورش شکسته چون ا_

 با فرهاد بود.. حق

 انتخابش بود.. دییمن  حکم تا یانتخاب بابا بود و بله  نیشاه

 دنبال کارات.. وفتمیمدارکاتو بده ب_
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 اشاره گرفتم فمیسمت ک دستمو

 ..فهیداخل ک_

 رفت.. فیاز جاش بلند شد و سمت ک یحرف چیه بدون

 و که برداشت از اتاق خارج شد.. مدارک

 بند اسارت و حقارتم.. نیلب خدا خدا کردن که خالصم کنه از ا ریمن موندم و ز و

 *** 

 و ارامم در اغوشم اروم گرفته بود.. گذشتیها پشت هم م ماه

 به منزل پدرم اومده بودن.. دنشید یبود و تموم اقوام برا روزهفتش

 و تعجب تو نگاه همشون مشهود بود.. یکنجکاو

 هاشون.. لیاز فام یاومده بود نه کس نینه مادر شاه چون

 به حرف اومد و با تعجب گفت: کمیکوچ ییزندا باالخره

 ومده؟یپس مادر شوهرت ن_

 زدم یدهنمو قورت دادم و لبخند تصنع اب

 .ادیب تونهیپاشو عمل کرده،  نم_

 راحت شد.. یکم هیبق الیگفت و خ یاهان ییزندا

 شد.. دهینگاه همه سمتش کش دمشیدیماه م نیبه خونه مون که بعد از چند نیباز شدن در و ورود مادر شاه با

 ..دمیتعجب کنم خجالت کش نکهیاز ا شتریاومدنش ب از

 دروغ گفته بودم و حاال دروغم رو شده بود.. چون
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 بهم انداخت و گفت: یزیام رینگاه تحق ییزندا

 منم سالم تره.. یماشاهلل پاش که از پا_

 به اجبار از جام بلند شدم و سمتش رفتم ییدار زندا کهیت یبه حرف ها توجهیب

 .نیسالم خوش اومد_

 ..دشیبهم بده سمت ارام رفت و به اغوش کش یبه من کنه و جواب ینگاه نکهیا بدون

 بهم بر خورد.. یرفتار سردش جا خوردم و حساب از

 

 

 ..دادیسالمندان رها کرده بودم و اون حاال جواب سالم منم نم یاونو از بند استارت اتاق خانه  من

 شد که چشم هاشو بسته بود.. یمبل جا گرفت و مشغول حرف زدن با بچه ا یرو

 بهم انداختن.. یزیدور نموند و همه نگاه ترحم ام چکسیبا من از چشم ه نیزشت مادر شاه رفتار

 ..دادیتموم نگاه ها نگاه مادر احسان عذابم م نیاز ب اما

 ..رونیگمشو ب گهید هیکه دوست داشتم سرش داد بزنم و بگم کاف کردیم فیاز افسون تعر یجور

 که ساکت باشم و فقط وجودمو ببلعدم.. کردیالقم و ادبم حکم ماخ اما

 قصد رفتن کرد.. نیبعد مادر شاه یکم

 کرد و سمت در رفت.. یبه همه خداحافظ رو

 احترامش از جام بلند شدم .. به

 رفتنش گفت  نیح

 ؟ییایلحظه م هیجان  حایفر_
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 که نگاهشون به ما بود انداختم و سمت در رفتم.. یبه اطراف و حضار  ینگاه مین

 گفت: یلحن اروم با

 دم خونم؟ یبفرست هیاحضار یریخونه بابات نگفته بود که طالق بگ یایگفته بود ب نیشاه_

 لفظ خونم خنده ام گرفته بود.. از

 خودمو گرفتم گفتم: یزحمت جلو به

 اونم  دادیم یمعن هیحرفش فقط  ریتفس_

 ..نی..همهییجدا

 سمت ارام گرفت دستشو

 شه؟یم یاون بچه چ فیپس تکل_

 باال انداختم شونه

 منه. یمشخصه، بچه  فشیتکل_

 شدیم کیاز حرص بزرگ و کوچ شینیب یها پره

 اون بچه پدر داره؟ ؟یچ یعنی_

 زدم.. لبخند

 ..ترسمیازشون نم گهیبهش بفهمونم د تا

 شدم.. یقو گهید

 ازارم بدن توننینم گهید

 گذاشته رفته.. یکدوم جهنم دره ا ستیکه ماه هاست  معلوم ن یکس نم؟یبینم یکو؟ پدر_

 ..شهینم پدر
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 ..خورهیم واریجرز د یدرد ال به

 ..یدرد همون دختر باز به

 ..دیصورتم نشوند برق از چشم هام پر یکه رو یلیس با

 .و باز خواست کردن نیحضار از جاشون بلند شدن و سمت ما اومدن و مادر شاه تموم

 

 ..دادیمثل وز وز مگس گوش هامو ازار م صداشون

 داشن جداشون کنه.. یسع میشده بود و زندا ریباهاش درگ مامانم

 اومدن،  نییفرهاد و بابا از پله ها پا دیچیکه تو خونه پ یبلند یسر و صدا با

 

 افتادم.. نیزم یاومده بود رو شیکه پ یاوضاع دنید با

 انداختن.. رونیاز خونه ب نویچقدر گذشت که به زحمت تن لش مادر شاه دونمینم

 ..لرزوندیهم سوز حرف هاش بند بند وجودمو م هنوز

 تو سرم اکو شد ومدیم رونیب نیکه از دهن مادر شاه یزیام دیتهد یبار هزارم تموم واژه ها یبرا

 . کنمیم ایروزگارتو س_

 ..ینیبیحاال م رمیگیبچه رو ازت م کاریچ خوامی.. من تورو مریطالق بگ تو

 از خودم گله داشتم.. چقدر

 رفتار ها نبود! نیزن ا نیمن به ا یها یخوب حق

 باشه.. دهیخواب یا لهیح نیمعصوم چن یکه پشت اون چهره  کردمیتصور نم هرگز

 زن نبود.. نیشباهت به ا یب نیبودم که شاه دهیرس نیقی نیلحظه به ا اون



 ققنوسراز 

 
466 

 

 که اون رو از وجودش به د یزن

 

 اورده بود.. این

 به کف سالن دوختم.. نگاهمو

 نگاه کنم.. لیفام ینداشتم تو چشم ها ییرو گهید

 دهن باز کنه و منو ببلعه.. نیزم خواستیکه شده بود دلم م یزیابرو ر با

 غرورم .. تموم

 ..تمیشخص تموم

 داشته هامو از دست داده بودم.. تموم

 بودم.. زاریب گرانید زیترحم ام ینگاه ها از

 جمع کردم و سمت تموم ارامشم رفتم.. نیمچاله شدمو از زم جسم

 اغوشم گرفتمش.. تو

 کرد.. سیپاره شد و اشک هام گونه مو خ بغضم

 اپناهگام قدم برداشتم.. سمت

 با تموم وجودم.. همراه

 

 لب زمزمه کردم ریز

 تمومش کن.. ایخدا_

 تمومش کن.. نباریا
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مقابل نگاهم باز شد و حجوم پرتو نور سمت  چشم هام باعث  یتو دست هام جابه جا کردم، در بزرگ اهن فمویک بند

 شد نگاهمو ببندم..

 انداختم و قدم برداشتم.. نییپا سرمو

 و رها شدنم.. یبرداشتم سمت ازاد قدم

 صدا چرخوندم ینگاهمو سمت سوژه  دیچیکه تو گوشام پ یمهربون نیطن با

 .. احسان_

 ..! مادر

 ..دمینگاه نمناک مامان سمتش پرواز کردم و اونو به اغوش کش دنید با

 ..دمشیبوسیو م دمشییبویم

 تموم مادرانه هاش تنگ شده بود.. یبرا دلم

 اغوش مامان که دل کندم سمت بابا رفتم .. از

 ..کردیمردانه باز کرده بود و با لبخند نگاهم م اغوششو

 پسرم. یخوش اومد_

 زدم و غرق ارامش درون بازوانش شدم.. لبخند

 شدم.. نمیکه بابا به کمرم زد دل از اغوشش کندم و سوار ماش یچند ضربه ا با

 بود.. دهیکه تموم حرف هامو،  غم هامو، درد هامو .. همه رو شن ینیماش

 سال و چند ماه پشت فرمون جا گرفتم.. کیاز  بعد



 ققنوسراز 

 
468 

 

 استارت زدن اروم لب زدم نیح

 پسر، دلم برات تنگ شده بود.. یچطور_

 ..دیرسیبود که از موتور به گوشام م یاستارت یجواب اون بهم نوا و

 

 با حجوم دود اسپند و اقوام مواجه شدم.  میدیدر که رس مقابل

 کردم.. یبا همشون روبوس ییخنده و خوش رو با

 به فرهاد افتاد.. چشمم

 کرد.. یخنده سمتم اومد و روبوس با

 شد.. رهیچشم هام خ تو یا لحظه

 قلبم در اومده بود.. یصدا

 هم اومده.. حایپس فر_

 تکون دادم و افکارمو پس زدم سرمو

 محبت هاشو با لبخند و تشکر دادم و ازش جدا شدم.. جواب

 ..ارمیشدم تا حرفب به زبون ن جدا

 ..رمیوفام نگ یاز عشق ب یسراغ تا

 

 و سمت خونه قدم برداشتم.. دنیبر یپام قربون مقابل

 سالن که شدم.. وارد

 دور خونه چرخوندم.. نگاهمو
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 بودم و مردمک چشم هام سر گردون و کالفه بود.. کالفه

 گشتم؟یم یدنبال ک تیهمه جمع نیا ونیم

 که منتظرم نموند.. ییوفا یب دنبال

 فروخت.. گهیمرد د هیکه منو به  یکس دنبال

 م به زندانم خشک بشه..صبر نکرد مهر جوهر اعزا یحت

  

 چشم هام جا گرفت.. یچشم هاش اشک تو خونه  یاور ادی با

 کنم.. هینداشتم گر دوست

 ..شکستیغرورم م دینبا

 ..کردمیبهش فکر م دینبا

 ..شدینم اما

 که برام گرفته بود سر کردم.. یرهنیهمون پ دنیو بو ادیسال با  کی نیا تموم

 ..ختمیکردم و اشک ر سکوت

 مرد بد بود زشت و عار بود.. یبرا اشک

 عار و ننگ بود.. شیوفا یو ب ارمیمن نبودن  یبرا اما
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 و دیخوب رمان مطلع شو تیفیشما از ک نکهیا یفقط برا لیفا نیو ا باشدیم یرمان بصورت فروش نیادامه دارد ا 

 نینسخه کامل ا افتیدر یاست . پس برا دهیدارد ارائه گرد دیکه ارزش خر دیمطمعن شو دیکنیکه پرداخت م یمبلغ

 رمان :  نیا میمستق دیخر نکی: ل   دیاقدام فرمائ ریز یها نکیرمان از ل

 https://zarinp.al/168800         

  

   

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 عاشقانهبرای دریافت رمانهای بیشتر به 

www.romankade.com 
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