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:آرایی صفحه و طراحی  رمان های عاشقانه  

 

 :  wWw.Romankade.com  سایت آدرس

 

   : ROMANHAYEASHEGHANE@ تلگرام کانال

 

 است محفوظ رمان های عاشقانه  دنز 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 

 

  

 پور/ذهن خسته/ عی/فرزانه شفمقدمه

,تعجب یرو....آر ادهیادرپی یفروش یاسباب باز یمغازه ا نیتریمقابل و دمیوغ,شاشهر شل یپس کوچه ها درکوچه

 نکن.من درکنارت هستم.

http://www.romankade./
https://t.me/romanhayeasheghane
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 ...یکن همانمیزمین یتنه ا دبهیوشا یگذریم هرروزبارهاازکنارم

 ...ندازیب یخانه ات رانگاه ی رپنجرهیشودزیکه م شب

 ...نیقلب شکسته ام رابب تیخنده ها وارمحکمید ازپشت

 اشکبارم را.... چشمان

 درکنارت هستم ... من

 ...طلبمیبازشدنه چشمانت رام یکم فقط

 !!!ستیوافسانه ن قصه

 .افتی ی,مراخواهیریازافکارروشن فکرانه ات فاصله بگ یکم

 نکن... اشتباه

 !خواهمیازتوکمک نم من

 کن مرا! یاداوری,به اوشکندیاگردل نازک دخترکت نم فقط

مدل کفش  کی,بگوهرروزیکنیاش م ادهیمدلت مقابل مدرسه پ نیخرا لیوقت که بااتومب همان

که مادرباتمناان راازمادرش گرفته ، من  هیپسرهمسا یا هیعار ینپوشدوباتکبرازمقابلم نگذردکه ردنگاهم به کفشها

 حیتفرتااخرزنگ  ندکهیننش قلبمان بر یخط افتادن رو ی فتدودلهرهیمدرسه ران رمیگیپرخشمش راه م یهانگاه ریز

 ...میهاینکنم باهم کالس یباشم وباز دمواظبشیبا

 ...نشاندیبرگونه ات م یاندازدوبوسه ا یدخترت باافتخاردست درگردنت م نمیبیپدرراکه م یتو

 ختیوقلبم فرور دمید ابانیرادرخ ادشیشده ازمصرف ز دهیکه قامت خم ی,هنگامشیبه چندروزپ المیخ ی پرنده

کنم وازترس خودم  یباشندومن مقابلشان باپدرم احوالپرس میهایتامباداهمکالس مستیوباوحشت به  اطراف نگر

 کردم ،پروازنکند. وارپنهانیراکنج د

 است... تیخودخودواقع 
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 .دنیچند رنگ توراد یگذاشتنم وخواب غذاها نیراگرسنه سربربال شب

 من وهزاران مثل من است... یزندگ تیواقع نیا

 رابازکن... چشمانت

 تعقل... یاندک فقط

 خانواده داشتم! کیکه  ییهادارد.ان زمان انیکندوذهنم درگذشته هاجر یهاحرکت م هیکالو یرو دستم

 جرعه از جام زهربود.جرعه دنیلحظات در کنار هم بودنمان، نوش یهرچندتلخ

 یخترپدرکناربساطه بسته به جانش ود ی دهیمادرمعصومم .قامت خم یبه اشک نشسته  شهیچشمانه هم دنهید

 یکندواهیگاه سرش رابلندم نشیمدرسه اش است وباجروبحث والد یهاانطرفترکه سرش گرم دفتروکتاب

است  هرروزشان یقصه  نیدفترش که ا یخطوط ازترس مورب شده  دوزدبهیچشمش رام کشدودوبارهیجگرسوزم

یملکه شدن باالم یدرجه راتا فورشودمادریپدرک یکه وقت دانستمیها.مجدل نیشدبااینم گرناارامیوارام د

 .داندیپرنسسش م زیبردومران

که  یداشت زخم یتیکرده باانگشتم گرفتم وچه اهم نیبرگ دفترم رامز یچه زمان دانستمیراکه نم یاشک قطره

 .کندیدردنم شانیگرجایکه کهنه شدندود ییتمامه انها یهم رو نیگذاشته؟ا یبرجا

که  یبامرورخاطراته دردناکه گذشته ورد ستیشگیلرزش هم نیکه ا مدهیادامه م لرزندواماهمچنانیم انگشتانم

 .یناارام نیبه ا میا قیعمرم.باخودتکرارکردم ارام بودن راتافا ی هیثان نیگذاشته تااخر یازخودبرجا

 . خمیبرامده ازبطن تار یومن دختر ستمیدانستم که تنهان یم

 بدترازمرگ. یوحت دهیمرگ کشانبه کام  یپول یراازسرفقروب یادیکه کودکانه ز یخیتار

 یمخرب مهمان ناخوانده  یکه ان ماده  یهاراازسرجنگ وجاه طلب یزندگ دهیکشان یجهان است که به نابود خیتار

 .دمید یمرگ م یکه خودرادرچندقدم یوزمان یدراوج بدبخت میخانه هاشودومن  معترف بودم به خوش شانس

که تاشب فاصله  یدانستم چه کنم,درحال ی,درخودمچاله شده ونم یزییخارج روستا,دران غروب سردپا ی کنارجاده

 جان بودم. ی کرهیواردشده برپ ماتهیازنامال ییایده ساله بادن ینبودومن دختر یچندان ی
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 انیشدپا نیکنارم توقف کردوا یلی,اتومبمیشده بودازاشک ها سی,درست همان زمان که صورتم خیدیناام دراوج

 ام ماند. دهیکوچکمان درکنارمادرزجرکش یدرهمان روستا شهیهم یاقلبم براارام,ام یجسم یدردها

 مینامال یردستهایدرمانش به جانش افتاده وانقدرکتکش زدتاجان سپردز یمهربان که همسرش ازدردب یمادر

 .شیمادر یتاپدررامتوجه خودنکندوامادردداشت دردب ستیازاتاق کزکرده گر یروزگار,وارام,ارام ارام گوشه ا

اشم نب یرانیو نیچن کیگرشاهدیتاد ختمیپدرقصدتعرض به مراداشت گر یها یازهم مسلک یکیبعدش که  چندروز

که دانستند یدمیرا,امابا تشیافتندتابسازندازنوشخصیشده را رانیدختربچه و رخواهیخ یوخداراشکرکه ان خانواده 

 .است کن ازدرون نابودشده یدارد,ول یاگرچه ظاهر خوب رانهیو کیساختنه 

 کف زدن مرابه خوداورد. یشدوصدا دهیکش میازاشکها سیخ یها هیمشت شدندونگاهم به کالو میها دست

 یم زازسقفیودردل قامت بلندش راکه به لوستراو دمیاتاق د ررادروسطیوقامت ام دمیعقب چرخ به

 امد. کیشدونزد رجمعیام یکش امده  یلبها ی,ستودم،ولدیرس

 شی.ابروهارمقابلمیکه بدرقم اتوداده بودندبه  فردنفوذناپذ یبه چشمان دمیکش برخواستم وبسرعت دست ارام

 منودادن بهت؟ خبرمرگ：اماده کردم یمواخذه حساب کی یباالرفتندومن خودرابرا

 .زمرایرنیشناختم وام یررامیکه ام جانخوردم

 خوام. یم چیساندو من：ربط گفتم یدادم وب لشیمسخره تحو یلبخند

 ناموفق بوددرپنهان کردنه لبخندنشسته برلبش. شیسع دوباتمامیباالپر دوباره شیابروها

 یوکاف شهیهم یبرا رهستیام دانستیخودخواه شدن را وم یهم بلدبودگاه دواماارامیبار یازچهره اش م یخستگ

 .میگاه برا هیتک نیبود,هم

 باش. نییپا گهیربع د هتای：تگف شدازاتاقیکه خارج م یجستجوگرش را از چشمانم کند و پشت به من درحال نگاه

 .دانستیکه خودش راهمه کاره ام م ییازاو شنومیدانستم که جواب ردنم یخنک ازقلبم عبورکردوم یمینس

مادرانه  یها یدل ناگرون یخانم زحمت کش و گرفتن سفارشاتش که بو نینسر دنهیوبعدازبوس دمیساده پوش یلباس

 داد، ازخانه خارج شدم. یرا م
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دهم وخدامرابکشدکه بازهم اوراازردم منه  صیتوانستم تشخ یهوا هم  م یکیفاصله و در تار نیاازهمر درفکربودنش

 فکر. یب

 شب. یکیپدال گازفشردومن هم طبق معمول زل زدم به تار یرارو شیمحض نشستنم پا به

 روندارم,اره؟ یکه جزتوکس یدون می：جانم شد نهیطن شیکه گذشت صدا یکم

واژه ها را هنرمندانه کنار هم  ردویبگ یدانست چگونه قلبم رابه باز یش دوختم وخوب مرابه مخمل نگاه نگاهم

 .زدیسست قلبم فرونر واریتا د ند،یبچ

 امشب ازدلش دراورم. نیدهمیراندارم وبا یکه واقعاجزاوکس دمیشیکه دوباره به جاده دوخته شد,اند نگاهش

چون  یبداخالق یده ساله  یدهانه دختربچه  قفلردادتاییتغ یحقوق رابه روانشناس یرشته  ربودکهیام

جلسات مشاوره موفق  یبدقلق چون من  وانجام کل یمرابازکندوباالخره بعدازچهارسال کلنجاررفتن بادختربچه ا

من شروع شدوباکمک  یقیحق یازان زمان به بعدزندگ ،وتازهیکه خودش هم دانشجوبودوساله اخر یشد,درحال

 مدرک گرفتم. یقیموردعالقه ام,موس یرشته اودرسم راادامه داده ودر

 کرد. تیهمان سمت هدا کندومرابهیاغناام م یزیچ دچهیراشناخت وفهم روحم

 چرک ترمزکرد. چیساندو یمقابل دکه  یچه زمان دمیشلوغ افکارم بودم که نفهم یایغرق دن آنقدر

 ت نظارهگرمان بودند.باحسر ابانیکه انطرف خ یشدبه چندبچه ا دهیهوش ازسرم بردودلم کش شیبو

 نشست، نامش راخواندم. رهیکه به دستگ دستش

 یعمل م یجامه  یکه باالخره روز دمیشیاند ستادومنیرمردایرفت کنارپ ینگاهم راگرفت وباگفتنه چشم خط

 پناه. یکودکانه ب نیا یبرا ستییبزرگم که ساختنه خانه ها هیایپوشانم به رو

 یم میتقس نشانیهاراب چیوساندو میدهیم هیطرف تکها پا به آنو همانند آن مینینش یلب جوب کنارشان م ریباام

 .یهرکس یبرا ستیبودودرکش اسان ن ییبایز ییایچشمانشان دن یبرق خوشحال دنهی.دمیکن

ذهنم وبغضم رابه  یبلبشو نیقورتش دادم ودردمعده ام اکنون مهم نبوددرا دهییزدم ونجو چمیبزرگ به ساندو یگاز

 .شانیکردم باخوشحال هیباذوقشان وخون گر دمیرو خوردم  وخندهمراهش ف
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 یهم کودک هایطغل نی,گرچه اافتمیازدست رفته ام رابازم هیوکودک شدمیم افارغیوازدن افتمیرام میباانهاخودواقع

 انهکودک یها اقصهیدن کیگرمشان با یدررختخوابها داکنونیکه با دهیاب گند یشب کنارجو مهین نیکردنددراینم

ابه وپ گرفتیارام است وخرده نم یاینجااخردنیا هک دانستیرمی, وامشدیمادرگفته م یخوش اوا یباصدا بودندکهیم

 بود. میپا

 .دهیکه خودش هم داغ د یمرد

 دهیمنه فروپاش یکردبرا یازدست دادوسع یرادرتصادف انمیناج اهمانیکه پدرومادرش, ی,زمانشیسه ساله پ درست

 بعدازده سال ارامشم,دوباره ازدست دادن خانواده ام را. کشمیم یزجر کردچهیمبماندودرک  یاستوارباق

آورد،  یم ادمینشست به  یهم م یزدند و نگاهشان  که با خنده رو یم چیبه ساندو اقیکه با اشت یکوچک یگازها

بچه ها  حیتفرپرافاده زنگ  یاز دخترها یکی یخواندم و روز یدرس م مانیکوچک روستا یرا که در مدرسه  یزمان

 شیاز شهر برا شییگفت که دا یشب قبلش و م یشده اتیب چیزد به ساندو یرا دور خودش جمع کرد و با ولع گاز م

 حسرت ...  دمیو شا میداد یآب دهان قورت م شیبه دهانش، به همراه لقمه ها رهیو ما خ دهیخر

 .میرفت نیبه طرف ماشو  میبرخواست یوبعدازخداحافظ میازشب رابابچه هاگذراند یتاپاس

 یسردرا,مخصوصابرا یبه صبح رساندنه شبها یکردند  ودلم ماندکناره تک تکشان وچگونگ یم ینافرمان میها قدم

 چهارساله. ی هیهان

ذرد و گ یاز مقابل چشمانت م نمایس یدردناک همانند پرده  ریشود و تصاو یمتورم م تیبهانه گلو یب رد،یکه بگ دل

 !!!ایست خدا یو امشب چه شب دمیدرد کشبچه ها  نیمن با ا

 فرستد... یکه م یمزاحم یقصد جان گرفتنم را دارد با موج ها ییگو

 راخوردم گذاشتیم میان راداخل داشبوردبرا شهیرهمیراکه عاشقش بودم وام ییومن کاکائو میکرد یشب گرد یکم 

 چگونه فکرم رامنحرف کند. دانستیواوخوب م

 .ریام ببخش：ربودید یلیکه االن هم خ رنشدهیبازکردم تاد زبان

 .یدون یباشه,وگرنه خودت م باراخرت：گفت تیبه من انداخت وباجد ینگاه مین
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مشاوره اش را,ومن  کندجلساتیکه بازهم اغازم دانستمی,میشکالت تلخ شدبه کامم وار ینیریوش دمیورچ لب

که به دست پدرت کشته شده است  یمادر دنهید ستین کشاندواسانیکه به جنونم م یازتکرارمکررات زاربودمیب

 نشود. مالیخونش تاپا یزدبرایرانداردکه برخ یوکس وکار

 .دیفهم یشدبراحت یخاموش سالن م  یراازچراغها نیجون خواب بوددراتاقش وا نی,نسرمیدیبه خانه رس یوقت

 یکالفه ام م نیتم راواکه تحت کنترل داشت تمام حرکا  یجداشدم ازنگاه نگران و به شدت خسته ا یریبخ باشب

 کرد.

 یم لایفکروخ بدون：درمن نمانده بود نیازا شیب یمتوقف شدم وامابرنگشتم که توان شیپله هاباصدا ی انهیدرم

 .یخواب

ه نثارمن یمهربان ییایدن یفردبه اندازه  نیوا داشتمیازعشق ومحبت بودرادوست م ییایکه دن شیدستور جمالته

 .کردیعقده به دل گرفته م

 .نایقیخوب من خواهدشد یکه امشب هم ازان شبها دانستیدودوزده ام درنگاه دودوزده اش قفل شدوخوب م اهنگ

 یاهویه انیدرم یچه زمان دانمیبه مغز دردناکم هجوم آوردندونم یکه گذاشتم افکارمشوش از هر سمت سربربالش

 قیاززخم عم یراکه اثر میناله ها یاصد دمیشنیانهابه خواب رفتم وخواب که نه,تاصبح ناله کردم وخودم هم م

 روزگاربرروحم بود.

کند و تمام من  یم ریکوچک درد را به جانم سراز یاز ذهنم دلمه بسته و با فشار یکه سال هاست، در گوشه ا یزخم

لحظات  نیمحو در آخر یچکد و لبخند یم شیموها یشکسته که خون از البال یام به سر رهیشود نگاه خ یم

 نهراسم!!!تا  شیزندگ

 یکندم وخودم رابه اب میهایقرار یبه شدت خشک شده  تن ازتخته نظاره گره شب ب یو دهان یشگیباسردردهم صبح

 ندهم. میدست مردنگرانه زندگ گربهید یگرم مهمان کردم تاروزم راخوب اغازکنم وگزک

بدخواب  شبید بازم：کردیم یان همه رنگ دهن کنج انیبودکه درم یقرص خیاماده بودومن امانگاهم م زصبحانهیم

 مادر؟ یشد

 نیاسشنیم روکهیجونم,ام نینسر نه：بود دهیراچش یکس یزدم که اوهم مثل من طعم ب نشیریبه کالمه ش یلبخند

 ؟شلوغش کرده.
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 سلکیازنگاهه نافذش نخواهم داشت وبهتربودتاشب ر یزیکه امشب راه گر دانستمیوم شناختمیم رراخوبیهم ام من

 .دیتربنظرا یکه برچهره ام است ,واقع یتاماسک کردمیم

موردبه مادربخت برگشته ام  غبطه خوردم  نیوفقط درا دمیکش یشماره اه دنهیدوبادیتلفن مرابه سالن کشان یصدا

 ادمی چوقتیعمه شده,بدرقم بامن درافتاده بودوه یادیز یعمه  نیکه ازداشتن خواهرشوهرمحروم بودوا

پس جزؤخانواده  نیکه من ازا ردوگفتسپرک نهیس ربودکهیبه پاکردوبازهم ام یامدنم راکه چه اشوب لیروداواینم

 .نجایا نیایربیباام امشب：شومیمحسوب م

 اورد. یمراداخل ادم به حساب نم چوقتیکه نوک زبانم ماندواوه یبه سالم پوزخندزدم

 دمیناصرباباکش ییهداا یانویبه پ یشب سخت برخواستم و به اتاقم رفتم.دست کیاز گذراندن  یناش یسست با

نامه خودشان  زبایشناسنامه ام ران ینکردندوحت یکوتاه بهیغر کی یزبرایچ چیه اکردنیکه انهاازمه دمیشیواند

ازلبخندبرچهره ام  یدوختم وطرح چشممژده جون  یبایوبه لبخندز ستادمیگرفتند.مقابل عکس چهارنفره مان ا

 یاه کردوقصهیرانوازش م میماندوموهایراکه تاصبح کنارم م میاشفتگ یشبها اددارمیزن فرشته بود. نینشست وا

 کرد. یم فیتعر میبرا ییبایز

 .کندیرا لمس نم نیزم یسفت یحت تیو پاها منگاهتیاز طال نش یو تخت یشویم ونیها که تو دختر شاه پرهمان از

و من تا اخر  ربودیرا م یداریب نیپاورچ نیو خواب پاورچ میهاپشت پلک یایرو شدیها مقصه یزنده یهارنگ نقش

 نبودم. شانیها یقادر به جبران خوب یزیچ چیبودم و با ه نشانیخانواده ووسعت قلب نازن نیا ونیعمرم مد

 باشگاهم برسم.  ناتیتاطبق نظرپزشک محترمم به تمر رومیم نگیوبه پارک دارمیرابرم ساکم

 ی,دکترشودیم چمیادپاپیراکه ز ییبان من,ومن هم زمانهاازز"دکترجان " یکلمه  دنهیرباشنیخوردامیم چقدرحرص

 تادست ازسرم بردارد. بندمیم ششیبه ر

 یهمراه یازدستم برا ستیکه شاک دانمیوم کنمیبامهسااماده م ییارویرو یخودم رابرا شومیباشگاه که م کینزد

 به کوه رفته بودند. مانیهایازهم دانشگاه ی,که باعده اشیپ ینکردنه هفته 

مدت  نیواودرا گذشتیازتمام شدنه درسمان م یکه چندماه ی,درحالهایدوست نیا یمسخره بودادامه  رمبنظ

ومن دردل هوش  کردمیازاونم یادی کبارهمی ی,واالمن سالدهیخودش است که به من چسب نیبارهاگفته بودکه ا

 داردپس؟یاست چرادست ازسرم برنم انیاوکه کامالدرجر دانمیسرشارش راستودم ونم
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عجب,خانم باالخره  چه：ازجاپراندم شیبودکه صدا رونیب گرمید یپا کیراستم رادرسالن گذاشتم وهنوز یپا

 اوردن. فیتشر

ن مابلندش متوجه یها که با صداچند تن از بچه لیژکوند تحو یگفتم وداخل شدم و و لبخند یلب بسم الله ریز

 شده بودند، دادم.

 الیخکالبی：که بشودسربه سرش گذاشت ستین یطیم ,االن درشرابودم شخص قرمزشده ازحرص مقابل مطمئن

 ست؟یبهترن یبش

 یردا دوست：که حواسش به ما نبود را هم حساس کرد یارحم کیراباالبرد و  شیابروباالانداختم که صدا طنتیباش

 ده.ش لیسف ی.افسرده گمیخودت م یخانم.برا یمردینم یگذروندیروزوبامابدم هیتواون خونه؟حاالاگه  یبش لیفس

 ست؟یدانست دردچ یواوچه م قیحقا دنهیدست خودم نبودودردداشت شن لبخندم

لباس ها را رصد کند، مگه کار  یمدل ها نیشهر را شمارش کند و تازه تر ی هیتغذ یکه تمام دکترها نیهم مهسا

 بود؟ ادگرفتهیهم  یگرید

 صف کرد.ا را بههزدن بچهتکان داد و با چندبار کف مانیبه تاسف برا یسر یارحم

 .دببخشی：گفتم دمیکش یبدنم رام یکه هماهنگ بامرب یودرحال ستادمیا کنارش

.اون وامونده روچراخاموش کرده دیببخش یگیبعدم یکنیخوادمیدلت م هرکاری：نازک کردوگفت یچشم پشت

 بچه ها,همشون یجلو یکرد عمی.ضارمیسراغتونگ گهیخونه چراقطع بود؟خوب اگه مزاحمم بگوتاد ؟اصالتلفنهیبود

 ...ندازهینم نیمنوزم یدختره رو نی,امامنه ساده گفتم که ایایکه امکان نداره ب گفتنیم

 کن.خوش فیحاالتعر خوب：,دوست پرحرفمردینفس بگ یبرگونه اش نشاندم تاکم یشده، بوسه اکج سرعتبه

 ابودن؟یگذشت؟ک

 یاره,مسعودم بود.ول دبگمیبا هیاصمنظورت شخصه خ اگه：و درهمان حال گفت دیرا کش شیهاشدو دست خم

 ,جاگذاشت رفت.یووردین فیتشر یدجنابعالید یوقت

 تومهسا,ناراحتم نکن. یگیم چی：ام درهم رفت وگفتم چهره

 پخش شدند و من هابچه
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به  نیب نیا ستیبدن ی.منتهیخداناراحت ی شهیهم توکه：گفت تیستادوباجدیدستگاه قرارگرفتم که کنارم ا یرو

 کجاست؟ چارهیپسره ب نیمشکل ا دونمی.نمیبنداز ینگاه هیدوروبرت هم 

باحرص  زدم،ینفس نفس م دنمیدو ادیکه از سرعت ز یو در حال دمیاستاپ کوب یدکمه  یرامحکم رو دستم

 یرا.هم ببرهینم ییراه به جا ی,اصرارالکدیباراومدجلوومحترمانه جواب ردشن هی یهمونجاست که وقت مشکل：گفتم

 شه؟یم یچ ربوببرهیاگه ام یدونی,مشهیمشکل سازم من یخودش هم برا

 .کنهیخوب باباتوهم.شلوغش م لهخی：راگرفت وگفت دستم

داداش  حال：کف دستش بازشده وچشمان درشتش برق زد وگفت یدهانش به قاعده  یا هیچندثان یبعدازمکث

 محترم خوب هست,ان شااهلل؟

گاه دانش یسالها نیا کباردرطولیوخاک برسرمن که  شیخمعلوم بودونه شو شیشخص نه جد نیدوایباالپر میابروها

 سؤاستفاده گر. نیوسوژه دادم به دست ا رراصداکردمیام میضیبخاطرمر

تادوباره  رونیزدم ب نیریعترازسایدرهمم اضافه کرد,سر یبه فکرها یاالتیکه به لطف مهساخ نیتمر یبعدازکم

 . زنشومیمانده ن یدوست باق کی نیهم یهایگرفتاروراج

 آفتاب بود. یطاقت فرسا یو بدون گرما یخنک تابستان یاز آن روزها امروز

 .دیدوان یرا در پوستم م یکرد، روح زندگ یصورتم را نوازش م نیباز ماش یکه از پنجره  یباد

 نگیشده بودند، گذراندم و بطرف پارک نییکه دوطرفش با درختان شمشاد تز اطیسنگ فرش ح ریرا از مس لیاتومب

 کردم. تیبه ساختمان بود، هدا دهیکه چسب اطیح یانتها  ی دهیسرپوش

جون  نیانداختم و به نسر نیرا در ماش میکه درواقع خودم را گربه شور کردم، لباس ها یا قهیچند دق یاز دوش بعد

که  آورد و حقم داشت یم رزنیخنده بر لب پ بیعج میها یو شوخ می.ناهاررا در کنار هم خوردوستمیدرآشپزخانه پ

 گرفتند.  یاش م دهیخشک یاخبر از لب ه کباری یبودند و سال یا هیآرام سهم یخنده ها

بودم , و فکرم کرده هیهد میهارا به گوش میمال یکه باهدفون اهنگ ینشستم ودرحال بیس ردرختیتاب بزرگ ز یرو

و عاشق  کردیباغ باز م یاریآب یراآن را ب ریها امگردان وسط باغ که غروبآب یرهیخ یاآزاردهنده زیاز هرچ یته

 .دادمیهم به تاب م یتکان یبود، بودم وگه گاه کارنیا
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 درکنارم احساس کردم. یشگیهم ی حهیخودبودم که حضورش راباهمان را درعالم

راحت بودصبح  المیمن خ کتیکوچ یایتودن یدادیوراه م قیچندتارف اگه：رادراورده وبالبخندسالم کردم یگوش

 توخونه. رهیله ات سرنمتاشب حوص

 شام دعوتمون کرده. میمر عمه：سرمست شد ازتوجهش قلبم

 ؟یگفت چی：ازبرادرزاده اش نکرده است یادیزن ازسرلطف  نیکه ا دانستیدرهم رفت وم یبه ان شیها اخم

 راازدهانم داد؟ یخروج کالم یزدم ومگراجازه  یپوزخند

 شب. یماده باشم برابرم استراحت کنم تاا پس：دوگفتیکش شیدرموها دست

اش فراهم اش را در نبود خانوادهبرادرزاده یکه اگر آرامش فکر یاعمه یمهریبر قلبم و ب دیخنج کش شخندشین

 .اششدهنیسنگ یهاشانه یهم بود رو یبار کرد،ینم

 .میاش سپربودبرا نهیبودکه س ییکه چون او یراتکان دادم ومن نگران نبودم تازمان سرم

کرمان ف رکردنهیدرگ رارزشهیرامیبه تعب مکهیواوقاتمان راتلخ نکن میسکوت کن میداد حیوترج مینستدایهردوم

 راندارد.

 نیوجوا شمردمیرا م یقال یهیحاش یهابا چشمانم گل شهیو من همانند هم میآپارتمان کوچک عمه نشسته بود در

 ؟یکنیکن ,چه کارام فیزخودت تعرعمه,ا خوب：دادیسرراست کردن رابه من نم یاجازه  گاهچیخانه ه

 که مورداحترامم بود. یبه اقانادرافتاد.مرددوست داشتن نگاهم

جمع  انیدر م شهیو عمه هم گذشتیم شانانهیاز همان اندک حقوق ماه شانیبازنشسته بود و خرج زندگ یفرهنگ

 یزن تو که تمام ارثت را پ دیگوکه ب شودینم داینفر پ کیو آخر  دیکوبیبر سرش م یکمبود را همانند چماغ نیا

یرا نم یاکنارخودت نشانده کاریات بسالهو پنج ستیو پسر ب یزنانه خودت و دخترت داد یهاو نوش و دوره شیع

 !؟ینیب

 شیرا به نما شیهانهیبازش که س قهیو اصال هم به بلوز  ریاز بدو ورودمان باچشمان مشتاقش زل زده بودبه ام الیناز 

به او نداشت،  یکه اصال توجه ریام یاش براکرده شیآرا یشیو مدام با آن چشمان م دادینم تیاهم ،گذاشتیم

 .ختیریعشوه م
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 ...شناختمیرا م ریزدم و نگاه از حال سرخوشش گرفتم و من ام یپوزخند

 . کردینم شد،یشب م ،یترک یآبک یهالمیف یکه روزشان با مدها یسردختران سبک نیچن کیبه  یتوجه اندک

برادر و  نیجلف ا یسروش شد.لبخندم دست خودم نبود از کارها یچشمان زوم کرده ریکه چرخاندم نگاهم گ چشم

یم یچ به：عمه مرابه خودم اورد یشل شدوصدا ششیبودکه ن رکردهیسروش ان رابه چه تعب دانمیخواهرونم

 دختر؟ یخند

گاه موردقبولش نبوده ام  چیبفهماندبه من که ه تخواسیکلمه م نیکردوباایدخترصدام شهی,من راهمهه

 عمه جون. ستین یزچی：به نامشان داشته باشم ی,گرچه شناسنامه ا دانستیومراجزؤخانواده شان نم

باز کردن ان رفت و من در دل  یدر برخواست و سروش برا یلحظه صدا نیبه چشمم امدودرهم یادیز پوزخندش

 عمه نجاتم داده است. یانصافانهیب یهادردناک طعنه یهاز خمپارهموقع ارا شاکر بودم که به میخدا

بود.نه  یارخنثیها خارج شد. عمومازو جنگ خاموش چشم ینیاز آن سنگ ار،جویعموماز یواردشدن خانواده  با

و  ردینکرده خواهرش به دل نگ ییامدتاخدا یپشتش درم رفت،یعمه باال م یصدا ییموافقم بود ونه مخالف,واگرجا

 بودم. یقوم کوف نیمن در عجب نسبت ناصربابا با ا

 بودواگرترس عمه نبوددوستم داشت. یعمواما زن خوب و مهربان زن

به خود  یکه هنوز رنگ خاکستر شیایبه دن خوردمیغبطه م ابودومنیقضا نیازا رونیشانزده ساله ام که ب یمهنا

 نگرفته بود.

 بماند. ییبایه همان زدرهمان لحظه ازخداخواستم که جهانش ب ومن

از  اطیرا با احت میهاو مدام بغض سوختیبه من نداشتند م یجمع که اندک توجه نیخودم در ا ییتنها یبرا دلم

 عفونت نکند. شیهازخم یتا جا دادمیعبور م میگلو یخاردارهامیس انیم

 یاه ربانگاهیوام میدرسالن نشست دمیمازان نفه چیعمه زهر شد به کامم و  ه یخصمانه  یها رنگاهیکه ز یبعدازشام 

بعدازگذشت سه سال  گهید یکنیعمه جون,فکرنم خوب：هنوزهم اورادارم کردکهیم یاداوریگاهش به من  یگاه وب

 .رهیاروم بگ روحشتا یمال واموالشومشخص کن فیازرفتنه پدرومادرت ,وقتشه که تکل
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دفعه  نیکه باالخره زمان جروبحث ا دمیشیاند نیبه ا چطوراماده اش کرده بود،زدودومن دانمیراکه نم یاشک قطره

که خونده  یتیوطبق وص میاون مرحوم بود ینمونده که روشنش کنم عمه,منوارام بچه ها یفتکلی：دهیهم فرارس

 تی,چراکه ماطبق وصهیکامالراض هیقض نیازاکرد.مطمئنم که خودش  میمن وارام تقس نیروکه داشت ب یشدپدراموال

 .میدخود پدرعمل کر

 نامه افتاد... تیخواندن وص یولحظه  شیبه سه سال پ ادمی

 روکارخونهیودفترکارام میکه االن توش هست یپر,خونه ا یحساب بانک هیقلهک ودادبه من با ی ناصرباباخونه

ه ب یاسوادچرخوندنه کارخونه رونداشت و نه عالقه رچونیوالبته ام ریام دبهیهم رس لیاتومب یدکی دقطعاتیتول

 یوهمانطوردست نخورده است.فقط گاه بگذارموقت نتوانستم پابه ان خانه  چیسهامشوواگذارکردومن هم ه کارنیا

 .فرستمیبه انجام یریگردگ یجون رابرا نینسر

 نیا یکه دلت برا دونمیم» گفت ریبه ام یو با لحن بد دیاز کمان رها شده، از جا پر  یآن روز همانند  چله عمه

 هیبه  یدیپدربزرگتو م ادگاری یخونه گهیاما عمه چرا د ،یکنیدرحقش لطف م یسوخته و دار وکارکسیب یدختره

 «؟یاجنب

با  سالکیمدت عمه منجر شد و عاقبت بعد از  یکه به قهر طوالن ییو دعوا کندیم خیروز مو به تنم سآن ادی هنوزم

 کار؟یخوادچیقلهک وم یارام خونه  اخه：کردند یآشت گریکدیمرجان، عمه و برادرزاده با  یونیپادرم

 هیا هیارث یجاخواهدکشاندواوچشمش به ان خانه  نیصحبت رابه هم دانستمیزدم که م یپوزخند

 .شهیباخودارامه,به من مربوط نم گهید اون：ناصرباباهست

اوردم  یدران لحظه زبان درم خواستیدلم م یلیهم فشردومن خ یراازحرص رو شیجون دندانها عمه

 دنهیشک شیداشته باشدازپ توانستیهم نم نیجزا یکه منظور"کنم عمه جان متیتقد یناراحت یلیاگرخ"فتمگیوم

 .ریام البهیکردن نازنما شده والبته وصلو نخ یبحث تکرار نیا

 ی رهیکردبه نفع همش یانی,طبق معمول پادرم امدهیامده به مذاقه خواهرگرامشان خوش ن شیپ دبحثید عموکه

 .زنهینم یتوافتاده که حرف هیموجان ,شمااجازه بده ارامم نظرشوبگه,دخترم توشرمندگع خوب：محترم

 نیدار لاگرتمای：اعصابم بود.نگاهم رابه عمه دوختم وگفتم یرو یمهمان یکناردستم راکندم که ازابتدا پوست

 کنم. متونیتقد
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 بود... اخرش

 سر؟ رهیخ یدختره  یکنیم منومسخره：تچراگرگرفته برخواست وگف دانمینم ی.حرف دلش رازدم,ولبدنگفتم

اش  هنهاشرمندیشترازایومن نگاهش نکردم که ب ربرخواستیکنم وام یریتاازلرزششان جلوگ دمیرادرهم تن میدستها

 احترام：ستیتاچه حدعصبان فهماندکهیدرکنترل کردنش داشت به من م یکه به شدت سع ییبودم وصدا

 ن کنه.یبهش توه یکس دمی,اجازه نمدرمرحوممهادگارپدرومایعمه,ارام  نیخودتونونگه دار

قرارگرفته بودراپس  شیشانه ها یارام کردنش رو یکردودست زن عموراکه برا یمسخره ا یعمه خنده 

 ؟یستیمیمن وا یپدرومادرتورو یب نی,بخاطره اهیازکدوم رگ ستی,دختره معلوم نهه：زدوگفت

کردکه اگربه خودم  ستادنمینتوم گرفت وواداربه اما یعمه جون رابست وازگوشه  ردهانهیپرتحکم ام یصدا

 امدم. یمسخره درنم شنیازان پوز چگاهیبوده

 تواون خونه! کننیکارمیچ ستین معلوم：انداخت به اعصاب نداشته ام الخطیناز یاخرصدا ی لحظه

 دخترعمه... ستیام ساخته نهم ازعهده یکه امشب به اجرا درآورد یشیبه درد آمد و مطمئن باش نصف نما قلبم

 زنش گم شد. یهایگریهوچ انیداشت، م ریدر متوقف کردن ام یآقانادر که سع یصدا

یم دهیبلندش کش یهادنبال قدم شدوبهیمانتوم دردستانش چالنده م نهیاست میدیرس لیکه به اتومب یمدت تمامه

 .شدم

ازمن داشت ازهمان ابتداوبه  که عمه یپدال گازفشردومن هم رهاشدم درحس نفرت یرارو شیمحض نشستن پا به

اله س نیچند یبزندوعقده  شیدرکنترل خودش داشت وباالخره امشب موفق شدن یرسعیاحترام ناصرباباوبعدشم ام

 .شودیعمه نم میبرا چگاهیزن ه نیکه ا دمیشیاند نیکندومن به ا یاش راخال

 .دیکش رونیب االتمیمقابلم قرارگرفت ومراازخ یدست

پارک  ابانیخ یرا گوشه لیاتومب یاش  نگاه کردم و چه زمانچشمان به خون نشستهنگران و  یچهره  به

 اون خونه. ستیمهم ن بخدابرام：کرد

باشه,اون خونه  دمهمبای：نابرابربه من هم اصابت کرد یان دعوا یهاخورد و ترکشگره یسختبه شیاخمها

 کس هم حق اعتراض نداره. چیکه بهت بده وه دهیروباباصالح د
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 که بود. ممه

 !!!...یلیخ

 عمه و برادرزاده. دنینه به دوباره از هم بر اما

من که  دمیشیدوختم وباخوداند کرد،یاز آن عبور م ینیگاه ماشکه گه یکیخلوت غرق تار ابانیرا به خ نگاهم

 ,مگه مامان مژده وناصربابا,پدرومادرم نبودن؟رامی：پدرومادر یپدرومادرداشتم، پس چراعمه بهم گفت ب

در چشمانم، دستش رامحکم به  شیهاسکوت و غلتاندن مردمک یداد به شوک نگاهش وبعدازلحظاتدل نگاهم

 ینبردن برا تیاز انسان ییکه بو ییاون آدما ؟یفهمیتموم شد آرام... م گهدی：گفت رلبیز یدولعنتیکوب شیشانیپ

 باشه... طورنیهم دیتو هم با یمن مردن و برا

: گفتمیم دینادرش واهمه داشتم و اما با تیتنم بود و من از عصبان یهابه رگ عصب گردنش رگ یبرآمده رگ

 .یخوام بخاطرمن ازخونوادت دورش یرنمیام

 از من . ریگرفتن ام یشهیاز اند د،یلرز یم میصدا

 نیبه ا ی,توهم فراموش کن.حق نداررمیگیم دهینباررونشنای：دیغر شیدندانها انیازم دوباحرصیچرخ بطرفم

بمونه تامجبوربه  ادتیباشه... ادتیروجزتوندارم. ی.تورو پدربه من سپرده ومن هم کسیفکرکن اتیچرند

 تکرارنباشم...

 ,تو...یمن یکه غم عالم را در چشمان مهربانش نشانده بود: توخانواده  اشنهیبه همان نقطه از س دیرا کوب دستش

 ارام؟ یدیفهم

بم و قل شیشانیدر پ ختهیر شانیپر یموها یبلم تکان دادم و دلم رفت برامقا یفردزورگو یدحرفهاییرابه تا سرم

 نبارارامترحرکتیراروشن کردوا لی. اتومبشیو عصب یجد رخمین ینشست به نظاره یالبخندزنان گوشه

رنج  شهیناراحت است واوهم یلیخ فهماندکهیمن م زدبهیراشخم م شیموها یکه مدام باکالفگ یکردوامادست

 نبود,تابه حال قطع رابطه کرده بودباانها. لیبدورازاخالق عمه واگربخاطراحترام وفام هیفتارهابردازریم

 .دیدخترسراسرشور بودوام نی,امروزکالس نداشت ومن خوشحال بودم ازامدنش به خانه مان وانمیریش نهیریش

 ارام. یفوق امتحان بد یتوهم برا کاش：انگوربه دهان گذاشت وگفت یا دانه
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کم  هی خوامی,مادهیز حاالوقت：گفتم شیبه چشمانه اسمان ینگاه میبشقاب انداختم وبان ارراداخلیخ پوست

 .ختهیکاربرامون ر نکهیاره خوب,عجله چرا؟نه ا_استراحت کنم.         

 یفرشته شودوهمان ابتدا نیداشت عاشق ا دحقیوام شیدندانها فیشدم به رد رهیرفت ازگفته اش ومن خ سهیر

م موزماره نیازعمو,بازهم پاپس نکشد.بماندکه دل ا دنیستگارپروپاقرصش باشدوباده بارجواب ردشندانشگاه خوا

 .دادیعموبروزنم دبودوازترسیام رهیبدرقمه گ

دورانه  دبعدازاتمامیهجده سال داشت وتازه وارددانشگاه شده بودوام نیریعموهم حق داشت ان زمان ش البته

تمام شود واالن هم  شانیشدکه نامزدبمانندتادانشگاه هردو نیاکنکورشرکت کرد.شرط عموهم  شیسرباز

 یوسوچه عر یهستندوالبته درتدارک بساط عروس لیدرحال تحص یهردودرمقطع ارشدمعمار

 ارام؟ کجایی：شودبعدازچهارسال

 .یخندیتوفکرتنهاتنهام یریخبره ناقال؟م چه：برلب اوردوگفت یزیام طنتیگنگم راکه به اودوختم,لبخندش نگاه

 ,من شوهردارم.اانتری,واسه من عشوه ناه：رانازک کردم که لبش راکج کردوگفت چشمانم

دورشدکه  ررسمیازت میایمقابلم چشم دوختم وتابه خودب یایح یراگردکردم ومتعجب به موجود ب چشمانم

شک برفرق  یقرارداشت,ب وهیقرمزمحصول باغ خودمان درپشت ساختمان که داخل ظرف م بیس شدانیاگرنم

 مغزنداشته اش راجابه جاکند. یامد,تاکم یرش فرودمس

که طبق معمول به گلخانه ام  دمیفهم افتمیساختمان اوران یدرجلو یبراه افتادم .وقت اطیراگرفته وبطرف ح بیس

داده بودندگذشتم وداخل گلخانه  یقرمزکه امسال محصول خوب بیس یرفته.خانه رادورزدم وازکناردرختها

 .نیاببیسه گل داده,بکاکتو نیا ارام：شدم

شده بودسرذوقم  زکاکتوسیافزود.گل قرمزکوچک که او میزده کردوبرسرعت قدمها جانیمشتاقش مراهم ه یصدا

 .میبود میعمه مر یخونه  شبدی：رامقابلش گرفتم وگفتم بیاورد.س

  خوب؟：دمیراشن بیگاززدنه به س یوصدا دمیراارام بربرگه کوچکش کش انگشتم

 طبق معمول._ 

ه ت یچوب زیم ینشست ,دستش رارو شیرفت ورو یباالانداخت وبطرف صندل ی,که شانه اکردمینگاهش م یشمرچیز

 کم به گلخونت برس. هی,ایتنبل شد ارام：راباالگرفت وگفت دوانگشتشیگلخانه  کش
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 شدرازخانوایام خوامینم من：به کاکتوس شدم ختهیهمان گل قرمزاو گربغلید یشدم ومتوجه جوانه ا قیشتردقیب

 .نیریدورشه ش

ارام,چندباربگم  ییرتویام ی خانواده：کردم شیعصبان فهماندکهیکشدارش بهم م یهانفس

 ؟یکن تشیاذ یخوایحساسه؟م رروتیام ینیبی؟نمیدیم نقدرخودتوعذابیبهت؟چراا

 بارباشم رودوشش. خوامنمی：دانمیبه ارث برده ام، نم یازچه کس قایرادق یکدندگینشستم ومن  مقابلش

 خوردن باشد. گرقابلیوگمان نکنم د زگذاشتیم یخورده رارو مین بیس

 ذهنم. ی دهیچیامدن به معادالته پ قیکنم,البته بعدازفا یریگردگ یدکمیبااوست,با حق

...اون یستی,زحمت نیستی...بارنیستنی：درهم گفت  یوباچهره ا دیجلوکش زیم یگرفتن دستم رو یرا برا دستش

 ؟یدیطرزفکره اشتباهت عذابش م نی...چراباایادگارپدرومادرشی.تودوست داره ارام بفهم..

 ...نگفتم

 شد؟یچه م افتیم تیازگفتنش که اگرواقع دمیترسیچون م نگفتم

 !؟شدیارامه ناارام چه م نیا فیتکل

پشتش  دیداشت که هنوزهم با وجودام یبفهمدمن راکه اوخانواده ا توانستیتلخ برلب اوردم واونم یلبخند

 هم داشتم؟ یکس مگرحق اعتراض یندومنه ببود

 استراحت کندودوباره بازگردد. یکم توانستیامروزمطب خلوت بودوخداراشکرکه م ییبه خانه امدوگو رهمیناهارام

اهم گ هیتنهاتک توانستمیکه نم خوردمیومن غبطه م شیزدباکارهایم رقهقهیکردوامیم طنتیتمام مدت ش نیریش

ابه ر میماسک شادمان توانستمیثمر،وخداراشاکربودم که م یان بودوتالشم دربهبودان براشادمان کنم که روحم داغ

بازگشت به محل کارش  یربرایام تراحتاس یازمن نرنجد.بعدازلخت نیازا شیصورت بزنم تافردحساس مقابلم ب

م کرد شیاهر یبستم وبابوسه ا ششیبه ر یشدتاخانه اورابرساندومن هم تنبل زانشیهم او نیریبرخواست که ش

که خط ماازهم جدابودومن  دادمیوعادتش م کردمیم دعادتیگرفتم وبا دهیکردنادیراکه دنبالم م یونگاهه کنجکاو

 .دیجد هیزندگ لهیتشک یترکم کندبرا شهیهم یکه اوهم برا یان روز یرااموختم ب یبودن رام دمستقلیبا
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وچه  دمیکش یزمانه رفتنه مژده جون.اه.بخصوص ازدادیمادرم یبو بیزن عج نیجون نشستم وا نیکنارنسر

 حال زارمان؟ سوزدبهینم ادلشیچرخانددوایم نینچنیکه ا ستیریتقد

 هاراپاک یزسبزی,تندوت یرانیا هیرکدبانوهایجون دوختم که همچوسا نینسر یبسته  نهیپ یرابه دستها نگاهم

شده که زوم شدم به اوودارم  میمرگ هیکه بازهم  دانستیوم نداختیبه من م ینگاه یرچشمیهم ز یکردوگاهیم

 یهضمش برا یکه حت یدرحال دارمبیکردم با مغز ع یچه فکر دانمی.نمکنمیم نیرادرذهن سبک سنگ میحرفها

 یبانمکش که دوست داشتم روز یمقابلم باان چهره  یخودم هم سخت است,چه رسدبه زنه به شدت کنجکاوشده 

 هزاربارببوسمش.

خودش و فتادهیکه روزگار بر او متحمل شده بود،ازپان ییبتهاین داشت واماباوجودمصجون پنجاه وپنج سال س نینسر

 .داندیبه خدام مانیوارده  رادرا یبتهایوخم نشدن دربرابرحجم مص یرازچابک

ذکرش راوگفتمش که تنهااورادارم وبادله گرم شده ام به  کنمیکه دردل دارمش ودرخلوت زمزمه م ییخدا همان

 رااموختم. ستادنیاودوباره ا

, شدینداشت والبته بچه اش نم یازدست دادوچون فرزند یهمسرش رادراثرسکته قلب یجون درجوان نینسر

,نخواست سربارتنهابرادرش باشد,که خرج ینبودند,که ازدست داده بودشان درکودک اتیدحیوپدرومادرش هم درق

 وهیتنهاوب یخودکه زن یامناسب بر یرعلت بدنبال کا نیاورد.به هم یرابه زحمت درم شیخودش وسه تابچه ها

ال وچهارس یواالن که س افتیرا یدیفرش یمشقت خانه  ینداشت گشت,تاعاقبت بعدازکل یبودوالبته سوادچندان

 یکمک ناصربابادرجواب تمام زحماتش برا یکندوحتیخانواده خدمت م نی,همچنان عاشقانه به اگذردیازان ماجرام

 تداشی,که اوراهمچوفرزندنداشته اش دوست مربودیخصوص ام بهت شدن باماواخ لشی,ودلرفتیمستقل شدن رانپذ

به  گریو د دادیترازمادربه اونم نییپا یمرتبه ا رهمی,والبته امرراینگاهش به ام یحسرته گاه دمیدی,ومن م

 .رفتیبرادر م داریکه به د دهایبازنگشت جز ع شانیروستا

ساعت تمام مقابلم  میزن که ن نیداردا یکه چه صبر دمیشیاند نیبه خودامده وبه ا یصندل یازرو بابرخواستنش

 ؟یخوایجونم,کمک نم ننسری：نشست ولب ازلب بازنکرد

 گلم؟ یکمک چه：چرخاندوگفت مهیق گیررادردیکفگ

 ؟ی,هرچگهی,خوب کمک دوا：جاخوردم واماخودم رانباختم شیدوپهلو ی ازجمله

 پره کمکه. جلوت：هاگفتیه سبزب رشدوبعدازاشارهیجاگ یصندل یمقابلم رو دوباره
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 م؟جون ننسری：چه شداورا,نازک کردم وگفتم دانمیگاه وامروزنم چیزدهینم هیکه کنا یمادر نیا یبرا یچشم پشت

شده  یچ خوب：مقابلم بزنم یخواهم شدحرفم رابه شخص جد اموفقیرابه من دوخت ومن فکرکردم ا نگاهش

 ؟یکنینگام م ینطوری؟چراا

داره  ی.....چ؟یچیپیماربه خودت م نیع یشده که دار یشده دختر؟چ چت：وگفت زگرفتیم یراازرو یا تربچه

 کنه؟یم تتینطوراذیا

 ه؟یمن چ فیجون,تکل ننسری：شدم رهیان خ یرو یدستش دادم وبه کندنه اشغالها چاقورابه

 ؟یفیکلت چه：ذهنم یجادنشوددرپستوهایا یهم مادرانه وحرص دراربود,بسرعت جواب دادتاشبه ا شیالیخ یب

 .من کهگهید میزندگ فهی...خوب تکلخوب：تانرنجانمش میچطوربگو دانستمیبه جانه لبم افتادم ونم باناخن

 کنم. یزندگ ینطوریا تونمیتااخرعمرم نم

 یبده؟چ تیزندگ کجای：نابه جا یحرف ازدنهیام کردبخاطرکندنه لبم  هیتنب دمیدستم زدومن نفهم یرو محکم

 کنه؟یناراحتت م

 هیسا وامخیبده خاله,گفتم نم مینگفتم زندگ من：چاندمیخوب بلدبودبپ نکهیازمتوجه شدنش وا دمیکشدرهم  چهره

برسه  یزمان خوامیسؤاستفاده کنم.نم شیقلب دازخوشیخودشوداره ومن نبا هیرزندگیباشم.ام گهینفرد هی هیزندگ ی

 که خودش ازم بخوادکه برم...

ان خ دازهفتی,که من وسط ماجرابودم وباشترازمنیت.کالفه بودوامانه بگف رلبیز یوالاله الله زانداختیم یچاقورارو

ارام؟هم خودت ,هم  کنهیکارمیچ ربشنوهیاگه ام یدونیتو؟ م یگیم یچ تهیاصال حال دختر：گذشتمیرستم م

 گهیرود یمعن یب یحرفها نی؟ایکنناراحتش  یخوایکه چقدرروت حساسه,چرام میدونیمام یخودش وهم همه 

کم به حرفات فکرکن وبعدبزن,بچه م اگه بشنوه  هی؟یسرباربودن بکن نجااحساسهیباعث شده که ا ی؟چیازکجااوورد

 نیازب شیالل همون سه سال پ شد؟زبونمیم یچ یاگه نبود یدونی,میپدرومادرش ادگارهی,توتنهاشهیداغون م

 .یزندگ یادامه  یبرا یشد زشیکرد,سرپاموند.چون توانگیم تیولی.چون درقبالت احساس مسرفتیم

که  یدید یکه جونش به مادرش بسته بود,ول یدونیام کرد و ادامه داد: خودتم مو نادرش را حواله زیت نگاه

 توچقدرخودشوکنترل کرد. ی هیبخاطرروح
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که تمامه  دمیشیومن اند ررفتیام یفسنجونه موردعالقه  یدوباره سراغ قابلمه  یراتکان داد و با ناراحت سرش

 من کم شیاسا یبرا یزیچ چیرازهی,که ام رمیگیحکم گربه کوره رام میحرفها نیاست وباا تقیحق نیع شیحرفها

 من است. یوتمام دغدغه اش راحت گذاشتینم

ارام بخش خوردم  یالنه کرده در چشمانش بطرف اتاق خواب رفتم وقرص یبه نگران توجهیکردم وبرخواستم و ب یپوف

 نیریرا از زبان ش گرشید یکه نوع نینسر یتکرار یهاافکارمزاحم و حرف نیازا ابمی یدخالصیتاراحتتربخوابم ,تاشا

 بودم. دهیشن

م جوون ه"دیگویدهدومیسرش رابه تاسف تکان م ندخوابمیبب یدووقتیا یجون به اتاقم م نیکه نسر دانستمیم

 "میقد ی,جوونها

 راست.هشتادساله ام ,فرسوده ت رزنهیپ کیدرونم از دبداندکهی,وامابادیگویم راست

 میهاتلخ چشم یدوختم وبالبخند دند،یچرخیو م دهیکه انوارش رقصنده تاوسط اتاقم قدکش یدیرابه خورش نگاهم

 خواب دعوت کردم. یرا به هم آغوش

.سبکبال ورها,که الی.بدون زحمت وفکروخداشتمیم شدرادوستیم بمینص میقرصها یکه به واسطه  یخواب

 بود. یباوخواستنیز دمیدیهم م ییایاگررو

نامم رامرتب  یکس میاهایوازاعماق رو بردمیبه سرم یجی.درعالم گکردی,برخالف مفهومش,ناارامم متکراراسمم

 یرابه دست اوردومراازبالها شیاریان مغزم فرمان دادوذهنم هوش کیامدن هم نداشت.در کردوانگارقصدکوتاهیصدام

 انا؟یاح یدارشیب یخوایخانم,نصف شب شده ها,نم ارام：دیکش نییخواب پا یبایز

 تخت نشستم. یرو یو با سخت دمیرابه چشمانم کش دستم

 ای：آلودگفتمخواب ی. با همان صداکوفتیاعصابم م یشخص مزاحم انطرف درکه مدام برچوبه به

 خوب. ر؟بزاربخوابمیبابا,ام

نس امبوال یگه صداا ی,روده هابه جنگ افتادنا.گفتم بدوناشامیخانم,پاشوب تنبل：جانم شد نهیارامش طن ی خنده

 .ینترس یدیشن

 مزاحم. امیم برواالن：دیدیباجوابم تناقض داشت وچه خوب که اونم لبخندم
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رفتنش راالقاکردومن به زحمت دل ازتخت کندم که اگربه دلخواه قرص  امیراه روپ یبرکفپوشها شیقدمها یصدا

 .بردمیابسرمیرو یددراسودگیمحترم بودتاصبح رابا

 مراازخروج منع کرد!!! نهییچشمانه ا یق شستم که اشاره اتا سیرادرسرو صورتم

 چته افسونگر؟ گهتودی：زدم وگفتمش شیبه خمار یتلخند

 نی,نسریهنوزحرفتونزد ه؟توکهیواسه چ تخوشحالی：گذرکرد زشیازاعماقه گوداله اسرارام یزدوبرق یچشمک

 .یهزارمشم حل نکرد کیست که هنوز هیچهارم قض کیجون 

 .یشدیمادرنم یب چوقتی,ه یقدرت داشت اگه：اش زدم وافزودم دشدهیناام دهیبه ام یپوزخند

 . شیکردوصاعقه زدبه انبارارزوها وحشت

ارام.بارانش که اغازشد,دستم راجلوبردم وپاکشان کردم.اماپاک  یخط است.ته ته خط ارزوها نجاتهیدایانگارفهم

به  یی.جاشوندی.کهنه مشوندیزخم م.شوندیکردم.دردهاکه پاک نم یفکر ینبودند.اشتباه کردم.ب یشدن

 که سربازکنند. یبه روز ینندوواینشیانتظارم

 افکارم را. ی درشتهیبر نییپا ی رازطبقهینامفهوم ام یصدا

ناخواسته ام انداختم  جانهیبه ه یدران غرق شد.نگاه میرابازکرده وانقدرغسل دادم صورتم راکه تمامه لباسها رابیش

 .نهییا یازتمنا ختمیواهسته گر

 یاورم واماعزا یمهربانم رادرم نهینسر یکه صدا دانستمی.مدمیکش رونیازان ب یمشک یکیراگشوده وتون درکمدم

 هیقرارم هد یارام رابه چشمانه ب یتاخواب گفتیم دوقصهیخوابیروحش هرشب درکنارم م ینداشت وقت یمادرم تمام

 کند.

 .دمیظرورودم درامنت نهیدست به س رطلبکارهی,امرشدمیهاکه سراز ازپله

 ودرستاری؟مگه نگفتمت اون کوفت یدیتااالن خواب صبح：تشرزد امدکهیمذاقش خوش ن ادبهیانگارز لبخندژکوندم

 مصرف کن؟...



 ن خستهذه

 
24 

 

وحشتم  دانستیکه م رفتیلحظه به لحظه باالترم شیچراتن صدا دانمیدونمیکش شیدرموها یدست کالفه

ذره هم  هی نیکه ازهم رمیکه همون ورق قرصم ازت بگ نکن یسرخود؟ارام کار یچیپینسخه م برامن：راازصداها

 .یفتیب

دورگه شده ازفشاربغض گفتم به  ییاشپزخانه افتادوباصدا ردراستانهیام تیخانم نگران ازعصبان نیبه نسر نگاهم

 گفتم بهت؟ یامروزچ خاله：ربشنودیچون ام یواریدرتاد

هم تامصبب ب رمیم یبگوبزود بهش：نصرفم کندادامه ندادنم هم نتوانست م یاش نشست برا ینیکه برب دستش

 نباشم. ششیاسا ختنهیر

ومن جرات نکردم سرم رابه طرف  کهایباسرام جادکردازبرخوردشیا یبد یازدست خاله افتادوصدا یرفلزیکفگ

 ؟یگفت چی：,بچرخانمدادیصدادارش خبرازاتش گرفتنش م یکه نفسها میروبرو هیفردعصبان

 نکیخاله که وجود من ا یردواما من مصرانه چشم دوخته بودم به لرزش دستهاقلبم را به درد او شیصدا بهت

 لرزداشت.

 ، با تو ام ... د：ازکالمش تیازجاپراندم ومجبورم کردبه تبع ادشیفر

 .گرفتندباهمیم یکشت ییگو شیگردنش متورم شده  ودندانها رگه

 شدم... مانیپش

 وخت ومن نمکدان شکستم.که راه رفتنم ام یشدم ازرنجاندنه کس مانی,پش یار

ارام  یکردم ,ول یکوتاه دونممی：شدبرسرم یبرافکارمشوشم که جمله اش پتک ابمیتسلط  یراتکان دادم تاکم سرم

 .کنمیروم میدارم تمامه سع

 غلتانه چشمانش. دهیبه سرعت باالامدوزل زدم به مروار سرم

راهم گم کرده  ی,راه قدرشناس دانستینم دنیکه اگرمهرورز یهزارپاره شدوازخودم بدم امد.ازخودسنگدل قلبم

 نبود. یزیوراه گر سوختمیبودمشان م ختهیر رونیب میکه باصدا یبود,واکنون درموادمذاب

 شد.  نینسر یخال یجا خیکنارپله ونگاهه سرگردانه من م ختیچون سروش فرور قامته



 ن خستهذه

 
25 

 

 ...سوختیه مزده ونازد یبودم وپشت سرم ازحرفها ستادهیوواج درتالطم واژه هاا هاج

 قدرت دادم... میمرگباردرسکوته مطلق خانه,به قلبم جرات وبه پاها یقیبعدازدقا

 تنهاباشم ارام. خواممی：ازان خارج نشد,باکالمش ی,اماکالم یمانیودهان بازکردم به پش ستادمیا مقابلش

راپس  زمیه دست عزرحم شده بود,ک یهم انگارمثل من ب دواماپلهی,مغزم سوت کشدیکه پله هارامددطلب دستش

 .دمیراسفت چسب میجا زبرداشتهیافتادن بودکه به خودامده ازنرده گرفت ومنه خ یزدودراستانه 

راه رو،دستم که به چشمانم نشست  چهیپله دنبال کردم وبعدمحوشدنش درپ نیترییاش راتاانتها دهیخم قامت

 .میشدنش مبهم بودبرا یکه زمانه جار یلیمتعجب شدم ازس

که خاله راهم  دانستمیگرفتم وم شیلرزان راه خلوتگاهم رادرپ ییوباره به درگاهه اشپزخانه ,باقدمهاد یبانگاه

 رنجاندم.

ه راندنش.همان رانده شده ازدرگاه رونیب یماندبراینم تیبرا ییرویگرنیسسته دلت ,د وارهیکه چنبره زند,برد طانیش

ه دراتش سوزمیم ستیودل شکستم وچندروز شیایر تجربه گوش سپردم به یب دکردومنهییخدابود,که کارم راتا

 راهم. انمیخودم وسوزاندم اطراف یکه جمع کردم برا یزمیه ی دهیشعله کش

 ...نمشیبیکه نم ستیروز چند

را که  ییدر هوا دنیو من نفس کش کندیهم در خانه است، خودش را در اتاقش حبس م یوقت ایدر مطب است و  ای

از دست نخواهم داد و چگونه  یمتیق چیبست شده باشد را به هچوب واریطرف دآن ریشخص دلگ تیسقفش با امن

 در آن لحظه از کار افتاده بودند!!! مرسان مغزخون یهاسلول شکیبگذرانم؟ ب یزندگان اویفکر کردم که ب

 ارامشم. یخته برخانه اندا هیشد,بعدازچندروزسکوته تلخه سا وانهیدوباره گرفتندوقلبم د یبسته شده ام جان هیبالها

واگروجودنرده  دمیپله هابودکه لغز ی انهیکردندازفرمانه مغزم,ودرم یسرکش میهاوقدم پروازکردم

 .شدمیم یهانبود,قطعامتالش

خودم  یگفتم که گوشها یکرد.جانم هیهد میلبخندرابه لبها شیقلبه پرتپشم قرارگرفت که صدا یبررو گرمید دست

 .کردباروحمیم یوحل شدم درعطرنابه مادرانه اش ,که عشق باز دمیرپرشتابتردونبایوا دنشیعاجزبودنددرشن
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 هیکردموها سیمادرشدم,دخترش شدنم راوگ یکه ب شیداده بود,سه ساله پ دینشست ونو میموها یرو دستش

نخواهدکردکه  گرترکمیدادکه هست تااخرش,که گفت اود نانیراواطم انمیوبوسه باران کردچشمانه گر مییطال

 شده دخترکم؟ چت：آوردمینم نبارتابیا

 کوچک,لوس شدم,و خودم را محکمتربه اوچسباندم. همچودخترکان

وجودم  یانگاشتندوجودب دهیکه ناد یزانیعز ییاعتنا یدادقلب ترک برداشته ام ازب یارامش تسل ی خنده

 میرسرراه گلوبزرگ راب یارامشان بغض یصحبتها یگذشتندوصدایراوازکنارچشمانه حسرت زده ام راحت م

 .گذاشتیم

 مجبورم کردبچرخم. میبر شانه ها یمبل کنارخودش نشاندوبافشارکوچک یرافشردومرارو دستم

 کششیباامدنش صلح راپ دانستمیوم دمیکش یازسراسودگ یجون که افتاد,نفس نینسر یبایبه لبخندز نگاهم

 خواهدکرد.

 من چطوره؟ هدخترکوچولوی：وجودم را یگرفت باانگشتانش وپرکردتمام خالها یلختم رابه باز یموها

 مدت؟ هی نیومدی.چرانستین خوب：ازمادرم دمیرنجینم چوقتیبودومن ه یدلخورم تصنع لحنه

 .دنتید امیدبی,من بادیسف چشم：کنترل شده بود یازخنده ا شیلرزصدا

 .دهیام شهیطبق معمول ,پ_کجاست؟        نیریش خاله：سرم رابچرخانم که اجازه نداد خواستم

 .یروباهم بد دجهازمادروبچهیکنن بهتره برات خاله,واالبا یزودترعروس نااگهای：کردم وگفتم یخنده ا تک

 .دهیرورپرزبونتوگازبگی：ارام بر شانه ام کوفت وگفت یا ضربه

 .نجایادایب یگفتیکاش م خاله：خودش یمادرانه  ی وهیرابه ش میوبست موها رهیگرفتنه گ یجلوامدبرا دستش

 میری.بعدازظهرهمه باهم ممیمونینجامی.ناهاراادمی：تش ودستانم رابنددستانش کردوگفتبه سم دمیچرخ

 خبرداره. رمیفرودگاه.ام

 که قابل ندانست مراهم مطلع کند,ازامدنه فرهاد. شیرحم یباشوق بازشدوامادلم گرفت ازب دهانم
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زنگ زدم  روزکهیارام...د باهاش یتانکرد خوب：افتاد میا شهیام ونگاهش به چشمانه ش رچانهیگذاشت ز دست

 ه؟,درستیکه اشتباه کرد یدونیکرد...م فیشدم برام تعر چشیپاپ ادکهیهست.ز یخبر هیکه  دمیفهم شیازناراحت

 .شیدحرفهاییکردم به تا نییراباالوپا سرم

 کرد.بطرف اتاقم دوبلندمیکردوهمزمان بابلندشدنش دست مراهم کش نییراتز شیاتورینیم باصورتیز یلبخند

 بود. مانیشگیهم یبرنامه  نیخواسته اش را,که ا دانستمیومن م میت کردحرک

 یوجل کردمیراگم م میگرش که من دست وپا نیداشت نگاه تحس یتخت.لذت یوخاله جلوم رو انونشستمیپ پشت

 فرشته. نیا

 صوص اناهنگ مخ نیگربودندوایکدیعاشق  ندواووعموهوتنینشیبرجانه دلش م دانستمیکردم وازدل زدم وم شروع

 دوبود.

 غینگاهش را از من در یکه روزهاست چراغان یکس یمعرفتیکرد،از ب هیو چشمانم پر شد و دلم خون گر نواختم

 کرده...

 ...هایدیتلخ ناام یو فکر کردم که او هم اگر خودش را از من محروم کند من چگونه نفس بکشم در هوا نواختم

از  شیب خواهمیخودش است که نم نیخاطر قلب نازنبه شنهادمیکه پ دیفهمیم ریزجه زد و نواختم و کاش ام قلبم

 تلف شود. سازند،یروح از من م یب یجسم یکه گاه یدر تالطم خاطرات نیا

افسرده  یکه دختر دمیشیاند نیو من به ا رمیرا از او نگ ریام یکاشت و گفت که تنها دلخوش میشانیبرپ یابوسه خاله

 دهد؟ یمرد دلخوش نیبه ا تواندیچون من چگونه م

 .میروزها نیا یمردبه شدت سخت شده  وستندوالبتهیهم به ماپ دوعموهوتنیوام نیریناهارش یبرا

 نیریزبان والبته زبانه ش یدبیبودبه ام دهیخانم هم طبق معمول چسب نیریوش میدیزراچیجون ومن وخاله م نینسر

 بود. یکاف شانیهردو یبرا

ه ب میگرفتیبه عادتش وخورده نم میناهارش رابامانخوردوماهم عادت کرده بود شیشگیخانم طبق عادت هم نینسر

 .میشمال گذاشت یواسه تابستون بابچه هابرنامه  ارام：شیراحت

 ,خوش بگذره. یسالمت به：بودم شانه باالانداختم میمشغوله غذا همانطورکه
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 .نیندار یزیراه گر ندفعهی.انیایدبیبا رمی؟تووامیچ یعنیا,_ 

 .دونمیرونمیکاردارم.ام من：ازدوغم خوردم وپرت گفتم یکم

اخه ؟درست که تموم شده که اگه  یدار یکار چه：دشیزکوبیم یکردورو یخال چارهیراسرنمکدان ب حرصش

 .یکاربودیتابستون ب یدانشگاهم داشت

ش ماست دردهان یاسه منجربه فروکردنه ک نشیشترازایبه حرف امدتادهانه نامزدش راببندد,که اصراره ب دباالخرهیام

 .می,بهتره تومعذورات قرارشون ندانیب ستیمقدورن دبراشونیشا زمیعز خوب：شدیتوسط من م

 گفتم. نیبعدازچهارسال نشست وبرخواست بااوافر یازان نبرده بود,حت ییبو نیریکه ش میجوانه روبرو یدگیفهم به

 .ارخواهشایبهانه ن گهیر؟تودیام توچی：رگفتیشده روبه ام محزون

 مطب وول کنم . تونمی,نمزمیعز ستین بهانه：عقلش زدوگفت نیریش یبه دخترخاله  یرلبخندیام

 ؟ینداشته باش یلیتعط شهیکه ...بهانه ست.مگه م ستمخرنی：بودمثل اسمش نیریهم ش شیاخمها

 رکهی.امداندیجمع کنم خدام توانستمیاوراچطورم یانها.اخمها یبچه هم اضافه شدبه همه  نیام کم بود,ا غصه

 قرارم. یب ردقلبهیبگ کردتاارامینم ینگاه مین یبودوحت یانگارقهرش ابد

 .میخودمان به راه افتاد یها نیباماش یبعدازناهارهمگ

 هم قراربوددرفرودگاه به ماملحق شود. انی,شاری,خاله بهمراه عمو,من وامدیوام نیریش

 . اورمیچه کنم تاازدلش درب انستمدیزل زده بودبه جاده ومن نم یجد یا افهیرباقیطول مس درتمامه

 شیهایمحل یکه من طاقت ب کردمیم یدکارینگاهش شدم.با یمتوجه  چاندمیراکه درهم پ انگشتانم

 ...ری...اماوم：رانداشتم

حرفم.کالفه سرم رابطرف پنجره چرخاندم  یعاجزماندم ازادامه  جادنشدومنیدرحالته چهره اش ا یرییتغ

که  شیپ چندشب：زدومن دران لحظه به ان هم رضابودم هیحرف امدوالبته کنا سکوت ,خودش به یقیوبعدازدقا

 شدحاال؟ ی,چیزدیخوب حرف م
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 قیعم یچندروزه بران نشسته بودنگاه کردم وبانفس یشیرخ مردانه اش که ته ر میبه ن دوباره

 ,اشتباه کردم.دی...خوب,ببخشخوب：گفتم

 ؟یبش یکه مجبوربه عذرخواه یکنیم یکار اچر：که درهم گره خورد,خواندم فاتحه ام را شیاخمها

ونش اتش د ر ااوتازهینکنم وگو یسکوت کردم تابازهم کارخراب نینداشتم وبنابرا شیسوال کامالمنطق یبرا یجواب

کم گذاشتم  کجابرات：جاده نگه داشت وزل زدبه چشمانه مضطربم یخاک یشعله ورشدکه بازدنه راهنمادرشانه 

 ام خارجه؟ که ازعهده یخوایم یارام؟چ

 ...رینگوام ینجورای：کردیم ینیقلبم بد سنگ یو من عادت به اخمش نداشتم که رو دیلرزیم میصدا

 تونمی,منم نمیزنیبگم؟ها؟...توکه حرف نم یچ پس：باالرفت شیوصدا چارهیفرمانه ب یمشت شدرو دستش

 ...فهممینم یف نزنمعجزه کنم.تاخودت حر تونمی,نم میروانشناسه معمول هیذهنتوبخونم ارام...من 

 رفح：انهارااصالح کند میفرصت به اوبگو نیکه دراول دمیشیبلندشده اش ومن اند یکم هیدست برددرموها کالفه

 بزن ارام.

 .ادامه نده کنمیکردم.خواهش م ی..بچگریکردم ام اشتباه：نهاگفتمیبه ترددماش رهیرابه مقابل دوختم وخ نگاهم

نبوددرتوانم جواب  نیازا شیرا دربر داشت ،اماب میهاگونه یکه داغ یکشدار یها,و نفسکردمیرا حس م شیگ رهیخ

 نینچنیبودبرزبان اوردنش که حال ا یاشتباست وچه اصرار دانستمیپس دادن که ازاول هم راه رااشتباه رفتم وم

من مسئول و ستیدست بردار ن ردیذهنش رانگ یاعالمت سواله رتاپاسخیبودم ام نیراومن مطم مانیسوزاندهردویم

مبهماته  خوردواوعاجزبوددرمقابلیکه اکنون درسرش چرخ م ییبودم .مصبب فکرها شیهایتمامه ناراحت

واماپاسخش  گرفتیخردم لجم م یوازخوده ب دادمیارامش بودومن اکنون عذابش م شیکه تمامه سع یذهنش.کس

 بس سوزنده ترازقبل. یشداتشیدادن هم م

رابه حرکت دراوردومن لعنت کردم خودم راکه نه  لیقفل زبانم اتومب دنهدازبازشیسکوت ,ناام یقیبعدازدقا

 نیا که یتیبود.حداقل مز رحساسترشدهیام نکیخودمان را,بلکه بدترازقبل هم شدوا نیب طیتنهابهترنکردم شرا

و او با دم بو شیو من چقدر دلتنگ صدا ودصحبت نکردنه چندروزمان ب هیداشت کم کردنه بارروان جهینت یب هیگفتگو

 محرومم کرد از آن. یدلسنگ

 بودند. هدیراهمان,قطعازودتررس نیب یکه بامعطل میگشت هیبه فرودگاه وورودبه سالن باچشم بدنباله بق دنیبارس
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 توانستیجزفرهادنم یکس کلشیکه صددرصدباتوجه به ه دمید یبه شخص زانیرااو نیریازدورش

 ,اونجان.رامی：باشد

 شیهایمحل یب نیگرفتندازمنه انگشت به دهان وا یشیپ شیام حرکت دادوقدمهااشارهانگشت  هیرادرراستا نگاهش

 .شدیازتحملم خارج م گرداشتید

 یعشانه اش س دبافشردنهیبودوام شییدا زانهیهنوزاو نیریش میدیبهشان رس یدنبالش روان شدم و وقتبه ضیغ با

 ناموفق بود. یامربس نیدرا کردکهیم هیداربقیاوود ییدرجدا

نکن کوچولو, دماغت راه  هگری：مخصوص خودش جانمان رانجات داد یدوباشگردهایبه دادمان رس انیشا االخرهب

 .ین تیحال یها. داغگرفته

 .زاربودیب انیطرزحرف زدنه شا نیبه شدت ازا نیریگرفت که ش شیراهم درپ یا وهیکه چه ش اخ

 .دمی,من ترساو یرفت که به جا انیبه شا یازاشکش چشم غره ا سیخ باصورت

 یعیطب یامر نیاش شده بودوا شتروابستهیاستفاده کردوبرادرش راکه بعدازمرگ مژده جون ب تیازموقع خاله

 بود,دراغوش گرفت وفرهادهم کمرش رانوازش کردتاارامش کند.

 .میبودومحرم دردها ییمن هم دا یفرهادبرا

: دینگاه مهربانش شهد عسل شد و به جانم چسب جلو رفتم و سالکیبعد از  دارشیاز د یاز اشک ناش یاپرده با

 دردونه؟ یطورچه

 دلتنگت بودم. یلیتر شده بود: خدار بود و دکتر جراح قلبمان چقدر جا افتادهبغض امخنده

 .طورنیکاشت و زمزمه کرد: منم هم میشانیبر پ یاکرد و بوسه یزیر یخنده

 .میمرجان  حرکت کرد یگرفت وبطرف خانه  یجا انیاش لی,وقت رفتن فرهاددراتومبیهمگ یبعدازاحوالپرس

 ر؟یام یقهرباش یخوایم تاکی：داندیادامه داشت خدام یوقهرش تاچه زمان زاربودمیربیمرگبارام یسکوتها نیازا

 .یکه حرفتوبهم بگ ستمیقابل ن نکهیا ی.فقط دلخورم....دلخورم براستمیارام.قهرم ن ستمیبچه ن_  

 ...گفتم که ...ریکه بگم ام ستین یزیچ باورکن：باعجزگفتم
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,ادامه نده.اگه بسه：یعصب ادیخاطر فشار زصورتش به یاز کبود دیرا باال برد و دلم لرز شیفرمان وصدا هوزدبهی

 فراموش کنم. کنمیم یدروغم نگو.منم سع ینگو,ول یخواینم

 دودلش هنوزصاف نشده بامن.مجبوربه دروغ نشوم صلح کر نکهیا یقلبم راسوزاندواوفقط برا  زشیآم لبخندتمسخر

 لیادلیدیرنجیامی گفتمیبه او؟هرچه م گفتمیخاله نشستم ودرفکرفرورفتم.چه م یخانه  منیداغان درنش یبااعصاب

 دردونه؟ چته：اورد یم

 جون. ییدا ستین یزچی：ازالتهابم کاست یکم شیصدا

 ؟واون شازده هم اون ور یکرد نجابغیکه توا ستین یزچی：کردوگفت نیریش یاخم

 ییجا دادواماحواسشیعموهوتن سرتکان م یکه درجواب حرفها دمیرس یریرادنبال کردم وبه ام رنگاهشیمس

 .زونهیم اوضاعتون：گربودید

 راگرفت وزل زدم درچشمانش. دگانمید یاشک جلو یا پرده

 رد.ک مونیدخترخالت تف مال یکاف یبه اندازه  رکهیابغوره نگ گهتودی：نشست وگفت شیازلبخندبرلبها یطرح

 .ابمیراب نیریبه کالم طنزالودش واطراف رانگاه کردم تاش دمیخند

 شیپ ینبودکه ساعت یشخص همان نیدرجه بازبودوانگا را نینشسته بودودهانش تااخر انیدوشایانطرفترباام یکم

 .ختیریبودواشک م زانیاو شییدوساله ازدا یهمچوبچه ها

 گهدیچندروز：خانم تشکرکردم بهیازاب پرتقال گرفتم وازط یوانیشربت که درمقابل چشمانم قرارگرفت ,ل ینیس

 .میباهم صحبت کن امیکه سرم خلوت شدم

روح تشنه و   دبهینداشته ام مهرورز هییسالهاهمچودا نیاندازه اش.اودرتمامه ا یب یکم بوددرجواب محبتها تشکرهم

 ام.زخم خورده

موردعالقه  یخودش غذا شیهایتمامه سرد انهیردرمیسفارش داده شدوام رونیهرکس ازب ی قهیطبق سل شام

 نیقلب نازن یخداراشکرکردم و دلم رفت برا دبودمیناام تشیام,جوجه راسفارش دادومن دران لحظه که کامالازحما

 دلخورش.
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 هیفرهادجان,برنامه ت چ خوب：میوگرم گفتگوشد مینشست اطیبزرگ وسط ح قیدراالچ یشام همگ بعدازصرف

 موندگارشدن؟ یبرا

 یخداچ نمیکم استراحت کنم تابب هی. دمیتازه ازراه رس فعالکه：عموگفت دودرجوابیرانوش شیازچا یجرعه ا ییدا

 ,باتوجه به رزومه ام. رفتنیروپذ شنهادکارمیپ مارستانی.البته چندتابخوادیم

بابچه ملت  یبه جون دل وروده  یفتادیتادوباره ن گمیم دایی：معطل نکردوگفت انیراتکان دادکه شا عموسرش

 دربند. میروزبر هی میهابرنامه بزار

 به خواهرزاده اش کردوالحق که برادرهمان خواهربود. یارام ینامش را خواند و فرهادخنده  زیهشدارآم عمو

 ,منم موافقم.هی,فکره خوبییدا اره：کردازغافله عقب نماند یهم طبق معمول سع نیریش

درجوابشان گفت  یان شاالله یی.داداندیخدام داشتیم گهکجانیدیدخترراچطورام نیدست خودم نبود.ا لبخندم

 لب سوزخودمان. یچا ی.معلوم بود,دلش لک زده برادیراسرکش شیچا ی هیوبق

بودگذشت.دراخرهم ماعزم  التشیتحص شترمختصهیازانطرف که ب ییدا فیوتعر یازشب رابه خنده وشوخ یتاپاس

 نیریجون والبته من و ش بهیداکه اپارتمانش راباکمکه طهم قرارشددرمنزل خاله بماندتافر ییودا میرفتن کرد

 .زکندیتم

 می,که من تمامه سعااویباخودم  دمیجنگیگرنمیمدت ود نیکرده بودم درا رعادتیسکوت مرگبارام به

برداردوالبته که حق هم  انیرا از م نمانیب یسدمحکم ناراحت نیا خواستیرادربهبودروابطمان به کاربرده بودم واونم

 .داشت

 دانستیمرگ,که م بردمراتادمیم شییاعتنا یب دانستیازاوجداشده وبه اتاقم پناه بردم که اوم یریبخ باشب

 .شدینم خواستیکه م یزیارام است والبته که من مقصربودم واماان چ هیزندگ یمانده  یتنهاشخصه باق

 توانه گفتنش رانداشتم. یوقت دمگشویکاش ازهمان اول زبان نم یگفتن وموفق نشدم وا یزبان بازکردم برا گرچه

را  میهابتیشکل کوچک که تمام مص یا رهیدا یکنارتخت درچشمم بودومحال بودمن بدون ان ش یعسل یرو قرص

 به خواب روم. برد،یاز ابهام م یادر حاله

 که امشب کامل بود. یونگاه کردم به ماه دمیخودم کش یشکل رارو یاسی ی ملحفه
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 شب چهارده... ماه

 رابه خدابرساند. میفرستادم وخواستم صدا شیبرا یازذهنم گذشت ومن بوسه ا ییوارز

 .انداختیکنده ته دلم را به قلقلک م دواریام یگرم بود و با لبخنداکنون نظارهکه هم ییخدا

کنار  را امینیبدب نکیو بهتر بود ع شدیم نینچنیمن هم ا یبرا دیو شا «یسریوان معالعسر» که گفته است  یهمان

 .گذاشتمیم

 معطل نکنم. نیشترازایررابیگرفتم ام میمختصرتصم یجون ازتخت دل کندم وبعدازدوش نینسر یباصدا

ساعتهادرهمان  زدمینم شیخاموش زل زده بودواگرصدا ونیزیمبل داخل سالن نشسته و غرق افکارش به تلو یرو

 .میاماده ام...بر من：ماندیحال م

 اشتهان..._توبخور.      صبحانه：چشم دوخت وگفت اهیس یباره به همان نقطه به من انداخت ودو ینگاه مین

حرفش  یرو دحرفیکه نبا ستییشدن فکش به من فهماندکه امروزازان روزها سخت

 باشد. دهیاش کردم که شک دارم شنحواله ییزورگو ری.بروصبحانتوبخور.سربه زشهیرنمدی：اورد

 جون. نیرنسریبخ حصب： زنشستمیاشپزخانه رفتم وپشت م بطرف

 کردم. یپناه یب شتراحساسیعبورکردومن ب میگوشها یبه زورازپرده  رشیبخ صبح

 ان قورت دهم. یتابغضم رابواسطه  دمیراالجرعه سرکش رمیش

 داشت. یبود,که صبرمنم حد یگرکافیوبنظرم د دانستمیرام یریجبهه گ عیحجم وس نیا لهیدل

 منتظرم. اطیتوح نیبگ بهش：ازاشپزخانه گفتمخروج  نیودرح دمیراعقب کش یصندل باخشم

 روحم را نخراشد. یتاجواب ندادنش هم لوح خط خط رفتم

 شدند. میبراه انداخته بودندوسرگرم یناموزون  یسمفون میرپاهایها ز زهیتلوق  سنگ ر تلق

 .شودینم اگرنخواهم

 .میرزندگییتغ یجرات دهم به خودم برا یوکم زمیدبرخیبا
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 ...شومیخارج نم لهیپ نیازا چگاهیمهم باشد,ه میبرا گرانید یکه را یدارد.مادام یبستگفکرمن  زبهیچ همه

 .اباالبی：یشدن در خودم تا ک زیو سرر یدیناام

 خارج شدم؟ اطیازدرب ح یکه درکنارم ترمزکرده بود,افتادوفکرکردم چه زمان یلیبه اتومب چشمم

 رکرد؟ینقدردیرچراایامده بودم واماام ادهیراپ یادیزرابه عقب چرخاندم ومتعجب شدم ازخودم.مسافته  نگاهم

نداشت که خودش  یتیگراهمیگرفتم ونگاهه جستجوگرش د یباالانداختم ودرکنارش جا یتفاوت یباب یا شانه

 بودم . یزندگ نیا یخسته  یکاف ی.من به اندازه کردیم دخرابشیبا دوخودشیوارکشید

 ... شیشگیهم یبغل دستم و عطر دوست داشتن یسکوت و مرد جد یآهسته یهاقدم یصدا بازهم

 یشدهغیت یهیشدم ,بسرعت گازدادورفت  و ردش را هم در سا ادهیپ یاپارتمانه فرهادنگه داشت ووقت یجلو

 ها گم کرد.ساختمان

 ماریشد و البته ب ضیرا درمان نکرده وخودش هم مر ضشیبودکه مر یزدم واوچطوردکتر  شیتفاوتیبه ب یپوزخند

 هم به پستش خورده بود. یقلقبد

 خانم. اباالتنبلبی：دیچیدرگوشم پ نیریش یخسته  یدررافشردم وصدا زنگ

 بودند... لشیدل نیترینداشت که اصل میبه قرصها یربط میتنبل کاش

 .دیچیخنده ام درفضاپ یوبعدازچندلحظه صدا ستمیجوحاکم نگر بالبخندبه

 بود... دهیها از صورتم رمکه مدت یاخنده

رد و از گ یام ناشسرفه یبااخم نگاهم کردودستمال غبارگرفته رابطرفم پرت کردکه ان رادرهواگرفتم و صدا نیریش

 برخواست. میخاک بلند شده مقابل صورتم و فرورفتن در گلو

 .یومدینم االنم：ترازقبل شدو گفت یکه باالانداختم,عصبان شانه

ماگ قهوه رانگه داشته ,بسمتم  گرشیوزنامه وبادست ددستش ر کیمبل نشسته وبا یپشت به من رو فرهادکه

 .زمیعز نیابشبی：دوبالبخندگفتیچرخ



 ن خستهذه

 
35 

 

 نهکجابشی：زشکستیران یوارصوتید چیگوش مان که ه نیریش یکردم وبطرف مبل رفتم که صدا سالم

 م؟یجون چقدرجون دار بهیمن وط ن؟مگهیکنی,اونوهم دعوت م نیکه درحاله استراحت ؟خودتونییدا

 اهیدست به س زارمینم ییدا" گفتیم شبیبودد کی：گفت خواستیکه برم یبه من زدودرحال یفرهادچشمک

 "؟یدبزنیوسف

 .امیلباسموعوض کنم االن م صبرکن：کردنه دله نازکش تیاذ امدبهیراازحرص فشردومن دلم ن شیدندانها

 بود. همانیاتاق مرفتم که سابق درحضورفرهاد, یانداخت و منم با خنده به اتاق رونیرا پرشتاب ب نفسش

 غینندباجیازارنب مانیگوشها نیشترازایبه کمک انهاشتافتم وفرهادم دست به کارشدتاب میلباسها عیسر ضیبعدازتعو

 .نیریش یها

 یمبلها,هرکدام خسته گوشه ا ییجا دوبعدازجابهیکردن اتاقهاواشپزخانه تابعدازظهربه طول انجام فیورد یریگردگ

 خونت. زشدهیچه تم نیبب ییدا وای：میدوختوچشم به اطرافمان  میولوشد

 ؟یمگه برده اورد دایی：باعجزگفت نیریداد,که ش دتکانییرابه تا فرهادسرش

 .میهمه کارکرد نی.ا میگشنمه.ناهارنخورد خوب：متعجب همه مان که به اوافتاد,لبش راگازگرفت واصالح کرد نگاه

 ت تاغذاسفارش دهد.هم بطرف تلفن رف ییدم کندودا یخانم برخواست تاچا بهیط

 من دوپرس سفارش بده. یبرا دایی：به من زدوروبه فرهادگفت یچشمک نیریش

 ارام؟ هیکاره ا فرداچه：شد یریسرش راباتاسف تکان دادومشغول شماره گ اوهم

نامه بر شیوجودداردکه مشغول ان باشم و برا یمهم زهیمن چه چ هیکه مگردرزندگ دمیشیاند نیوبه ا درفکرفرورفتم

 .نمیبچ

 .کاربی：دانشگاه بودکه تمام شد تنهاکارمهمم

مشتاقش کرده  نینچنیکه ا یکه من راکنجکاوکردبه موضوع یجانیزده خم شدبه طرفم وباه ذوق

 د؟یخر مفردابری：بودگفت
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بامن  دکردنیمهمترازخر یدخترچه کار نیومن اصالچراکنجکاوشدم؟مگرا شیشگیبه عادت هم دمیدرهم کش چهره

 انجام دهم؟ توانستمیم نیمهمترازا یباشدومگرمن چه کارداشته  توانستیم

 انه؟ی میمناسب داشته باش دلباسیرفتن به شمال با یبرا خوب：همچوکودکان گفت یتیدبامعصومیراکه د میگرفتگ

 .کردیافکارش خارج م یا رهیراازدا هیعالقه داشت به ان وبق دکهیشنیرام ییفقط حرفها نیریکالش

ازان به خاطرنداردومن  یزیچ ییبودواالن گو رراگرفتهیمن وام حیمواردبود,که مخالفت صر ازان یکیموضوع هم  نیا

 بحث دوباره بااونداشتم. یبرا یهم انرژ

خارج کند و با ولع در  نیریقدرتمند ش یهاغذا را از چنگال یکل کل توانست پرس اضافه یهم امدوباکل انیشا

لحظه  نی.کنار دراخرمیعزم رفتن کرد یاستراحت همگ یکند. بعدازکم جانخواهرش نوش یگره کرده یمقابل ابروها

 .شتیپ امی.پس فردامینیریباش فرداروکه：فرهادزمزمه کرد

 دادم ونگاه مهربانش بدرقه ام کرد. دتکانییرابه تا سرم

ه باشم فردااماد دکردکهیتاک بستمیرام اطیکه درب ح یلحظه ا نیهم تااخر نیریاول مرابه خانه رساندوش انیشا

عالوه برخانواده اش که عاشقانه دوستش  نکهیوا خوردمیواوبه دنبالم خواهدامد.به دل خجسته اش غبطه م

 نهیان حجم سنگ انیباردرم نیچندسخت بودوامروز شیازاوبرا یلحظه دور کیراداشت که طاقت  ی,کسداشتندیم

رکت ش سهیتاس یبرا شیکار یمشغله ها یتمام انهیکه درم ی.داشتنه کسیدلگرم یعنی نیکاربااوتماس گرفت وهم

 .کردیساعت به اوالقام کیدوست داشتن راهر نیازنامزدش غافل نماندوا دشانیجد

 یم ازبنزندکه من پربود میشام صدا یدراشپزخانه گفتم که برا نهیلپ تاپ نشسته به نسر رپشتهیتوجه به ام بدون

خواهدشد.بدون استفاده ازقرص  یه خوابه خوب.چرمیرادراغوش بگ میامشب حسرتها خواستمیوکمبودوم یکس

خت ر یشدم وخواب وخستگ فکارما دغرقی.سرم که به بالش رسیکمبودمحبت واحساس خستگ هیوبامصرف دوزباال

 دهدبه مجازاتم؟ خواهدادامهیم یرتاکیکه ام دمیشیبربستندومن اند

به جانم که  ریام یهاتنگ شده بود و غرزدن نمایشبانگاه یهایروادهیپ ایو  قیآالچ ریز مانیهازدنحرف یبرا دلم

 ام...است و من با زور او را همراه خود کردهخسته

دنده به ان  نیودرتختم ازا دمیکش یازآن ها محروم شده بودم، آه یکه چندروز یکوچک یهایخوشدل یادآوری با

 یقشنگترازخبرداشتن ها یخبر یب یای.دنمیا قینخوردنه ارام بخش فا یدنده شدم ودراخرنتوانستم به وسوسه 
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 زنشانهیاتهامش  رابه خودن دانگشتیدبایگویرمکه اگ یدمنزویربگویوبگذارام دمیپرستیرام میاهایزجراوربود ومن رو

 ست؟یچ یگربرایعذاب د نیراوا میحال شانیداندپریم ردکهیبگ

شدم  انمیوپش دمیدرمقابلم دتابناگوش بازشده  یشیچشم بازکردم وملک عذابم رابان دتختیشد یباتکانها صبح

 .    شمیبابا,االن اماده م باشه：اززنده بودنم

 .شهیرمیزودباش ارام.د_ 

 شه؟یرمید یچ برای：نشست وهمزمان باسرتکان دادنم گفتم میشانیبرپ یزیر اخم

 یبه حالت اگه نقشه ا وای：گفتم تیاشاره ام رابطرفش گرفتم وباجد امدوانگشتیبه مذاقم خوش ن شیموذ نگاه

 توسرت باشه.

 نیازاشتریپرروب یموجوددوپا نیامدومن اماکنترلش کردم تاا می,خنده تاپشت لبهادیراکه همانندبچه هاورچ شیلبها

 پررونشده.

دستم قرارگرفت  یشدم که دستش رو میلباسها دنهیخارج شدم ومشغول پوش ییراشستم وازدستشو صورتم

 نپوش. رهتی：وملتمس لب زد

 ؟هم دارم یگریرنگ د یرازمشکیکه مگرغ دمیشیاند نیافتادوبه ا میسرگردان دردستها یمشک یبه مانتو نگاهم

 رنگ بهت نای：دیکش رونیمراازافکارم ب نیریش یقرارگرفت ومتعاقب ان صدا دگانمیمقابل د یقهوه ا ییمانتو

 .ادیم

 !دان؟یم به خردست برده ا یکه من چه زمان نیمانتوبودوفکرم حول ا یرنگه قهوه ا خیهمچنان م نگاهم

 چپاند. میدهایان رابه زوردرساک خر نیریش هیکه پارسال درسفربه ترک اداوردمیفکربه  یبعدازاندک

خوب  لهیگفتم: خ حوصلهیو ب دمیپوش شیناصبور انیو در م دمیکش رونیبه اورفتم ومانتوراازدستش ب یغره ا چشم

 بره سر قرار. خوادیبابا. انگار م

 .میاتاق خارج شدنگفت و باهم از  یزیچ
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ه گفتنه ب نیریش یرانداشتم اصال,ودربرابراصرارها نینسر هینینشستن وتحمل سرسنگ زصبحانهیپشت م ی حوصله

 کردم. تیکفا یاشتهاندارم

 ها. یدکنیخر دیتوهم با ارام：را که به حرکت درآورد، لبخند زد و گفت لیاتومب

 ندارم.      اجیاحت من：سرخودش رفتم وگفتم هیهایچیبه نسخه پ یغره ا چش

 .کنمی...خودم درستش ممیحاالبر_ 

 .میهست رونیناهاروب راستی：شیردادنهایحالم راخواهدگرفت باگ دانستمیکردم که م یپوف

 یدیجد یریکشش درگ گریدهانم بسته بماندتامقصد. مغزم د دمی,پس بهتردمیچه بگو دانستمینگفتم .اصالنم یزیچ

 را نداشت.

ازهمان ابتداداخل تک تک  نیری.شمیپارک کردوباهم ازانجاخارج شد نگیرادرپارک لیاتومب میدیرس دکهیمرکزخر به

 و کردیم تیکشان مرابه ان سمت هدا دکشانیدیراکه م یزیچه بود.هرچ قابدنبالیکه اودق دانمیمغازه هاشدومن نم

 خودم را به او سپردم. یکلمن هم به

,ارام توا حاالنوبت：گشادکه به مانتوبخوردانتخاب کرد یلوارکرم رنگ وش ییجستجوباالخره مانتو یبعدازساعت

 خانم.

 ندارم. اجیاحت یزیچ چی.من به هرندهیتوروخداگ نیرشی：گفتم یحوصلگ یباب

 لباسه درست هیدیمسافرتمون با ی.براشهیم مگه：گفت کشاندمیم یبه داخل مغازه ا دوهمانطورکهیراکش دستم

       انه؟ی یداشته باش یوحساب

 .بردیام را سرمداشت حوصله گهید

 ام؟یبه توگفته من قراره باهاتون ب یگفتم:ک ییترشرو با

 نیتریو دداخلیسف یبودخواست مانتو ستادهیا زشیکه پشت م یزن یتوجه به من بااشاره اش ازفروشنده  یب

 .خوامیخانم,من مانتونم نه：اورد رونیراب
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ت که ازخانم فروشنده خواس یتصنع یگرفت وبالبخند میلوازپه یشگونین نیریوش ستیباتعجب به مانگر فروشنده

 .ارشیخانم,ن نه：من مانعش شد یبه کارش ادامه دهدکه بازهم صدا

 رونیازمغازه ب  یکوتاه یحسابه کاردستش امدوباخداحافظ نیرینگاهمان کردکه ش یباچنان اخم نبارفروشندهیا

 دختر. یارام.ابروموبرد یرینم الهی：میامد

 که... یندار عقل：ترازقبل گفت یم نشست عصبانبرلب لبخندکه

 .ستادمیشدوازحرکت ا میدونفرروبرو خیم نگاهم

ومشغول صحبت  ستادهیا ی.گوشه ادیواحسان رس انیرادنبال کردوبه شا رنگاهمیهم ساکت شده مس نیریش

 رشدومنیربه زنگاه کردم .قرمزشده س نیریکه ازبهت درامدم باخشم به ش یسکوت ,زمان یا قهیبودند.بعدازدق

 ن؟ی,باالخره اومدسالم：متوقفم کرد انیشا یازاعتمادم به اوعقب گردکردم که صدا مانیپش

 ارام. کنمیم خواهش：شکستنه دلش امدبهیدلم ن دومنیارامش به گوشم رس یصدا

 میارد ماکه：کنم یشد،احوالپرسیدانمیکه درحاله حاضراصالدروجودم پ یتوام باارامش یکردم بالحن یوسع برگشتم

 ناهار. میاول بر نی.موافق میشیتلف م یازگشنگ

جمع شدوپشت سرشان براه  شیدرهمم افتاد,لبها یچشمش به اخمها یباذوق سرتکان دادووقت نیریش

 مجبورم کردارام. انیشا باورکن：میافتاد

 .خوادیخاطرتوم یلیبارباهاش صحبت کن ارام.خ هی：گرفته ادامه داد دجراتیکه ازمن نشن یحرف

 ...یزاریم ن؟چرامنوتومعذوراتیریش یکارکردتوچی：سرتکان دادم وگفتم یفگباکال

که  دمیشیاند نیومن به ا میدروسط سالن نشست یزیتمام ماندوداخل شده پشت م مهیبه رستوران حرفم ن دنیبارس

 .دیدیرام شیپخت خاله زاده ها بودودستیدمیربایام

چرا  دمیکه خوردم نفهم ییازغذا یزیصرف شدو من چ نیریوش انیشا یهایمن واحسان والبته پرحرف ناهاردرسکوت

 .زدبودیازان حرف م نیریکه ش یکه تمام حواسم به عالقه ا

 ر،یام یبا اصرارها حوصلهیب شهیشان مرا هم دعوت کردند و منه همدوستانه یکه برادر و خواهر دورهم بارکی

 .آمدیم یم و بنظر جوان خوبکردم، در همان روز بود که با احسان آشنا شد شانیهمراه
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آشنا شد و با کمک او توانست  بازقیرف انیتهران آمده بود و با شاکار به یشهرستان بودند و او برا اشخانواده

 کند. یریبه شهرشان جلوگ یرضروریغ یکوچک اجاره کند و از رفت و آمدها یآپارتمان

که از او گرفت و با توجه به صداقت و  یبه جلب اعتمادپارچه داشت و احسان باتوجه  دیتول یکارخانه عموهوتن

 جا را برعهده گرفت.آن  یحسابدار شییتوانا

معذب  یجلوترحرکت کردندومن هم باالجباربااحسان هم قدم شدم.متوجه  یخروج برادروخواهربابدجنس هنگام

 ازاونداشتم. یبودنش بودم وخودم هم دست کم

که مقابلمان حرکت  و در گوش هم  دیان دوموجودپل یومن مدام دردلم برا میدرسکوت به راهمان ادامه داد یکم

 .من اصرارکردم.نیناراحت نباش ازدخترخالتون：دمیکشیونشان م کردند،خطیپچ مپچ

 نطورکهی,اصالا نه：سرعت درصدد رفع و رجوع آن برآمدمراوبه میبودناراحت دهیفهم نکهیازا دمیکش خجالت

 .ستین نیکنیفکرم

اگه ....نیبهتون رسوندم وشمام قبول نکرد انیشا قیباردرخواستموازطر هی من：ارام و با متانت  کردوگفت یا خنده

 .لشوبدونمیدل خوامیجسارت نباشه م

 جهینت رشدکمتربهیدرگ شترذهنمیرا.هرچه ب شیردکردنه خواستگار لیدل اداورمیفکرکردم تابه  یکم

ندارم اقااحسان.خوب... اصالمن  یخاص لدلی：نتظرکنارم,گفتمشخص م یمناسب برا یپاسخ افتنهی.عاجزازندمیرس

 قصدازدواج ندارم.

   م؟یبر ستبهترنی：شددرصورتم ومن معذب شده گفتم قیدق یمراهم متوقف کرد.کم ستادوتوقفشیا

 .ستین یمنطق لهیدل_ 

من عالقه ,سانداقااحببخشی：دست بردارنبود گفتمیشدواگرنمیباعث رنجش م گفتمی.هرچه ممیچه بگو دانستمینم

 بهتون ندارم. یا

ازهم  ی,وباخداحافظمیادامه ندادوبه طرف بچه هارفت نیشترازایپکرش ناراحتم کردواوهم ب ی افهیق

 ...چی：میجداشد

 ...یادم رودرروکرد نیمنوباا یباخودت کرد ی....ااا,چه فکرمیازت کفر یلیکه خ نیریاصالحرف نزن ش_
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 اخه.....     _

 نباشه....  ونیدرم یبگوکه اصرار انی,ها؟گفتم به شاهیم منفمگه من نگفتم جواب_ 

 ارام....  _    

 یخواستگار نیکه ا میهمون بار شه؟یم یچ ربفهمهیاگه ام یلحظه باخودت فکرنکرد هیاحمق  یمرد.دختره _      

 بهش نگفتم. یمسخره رو مطرح کرد

 نزاره. یبرنامه ا نیهمچ گهیکه د گمیم انی.به شاوونهیهودیخوب ارام.اروم باش.اخه چت شد یلیخ_  

 وز...ق یشده قوزباال نمیدارم که ا ی...اخه مگه من کم بدبختدبزارهنبای：بودم قطعا دهیباالرفت ومن ترمزبر میصدا

باش  اروم：دیمتوقف کردومرادراغوش کش یراگوشه ا لیهل کردواتومب نیریدشیام  که ترکشدهکهنه بغض

 ,غلط کردم... زمیعز

 . نیریکرده ش ولم_   

 ؟احسان؟یگیروم یک_    

 .ستمیبهم.انگارمن ن دهی.محل نمرامی：شیجیخنده ام گرفت  ازگ هیگر انیدرم

 شد؟ یچ نیبهت نگفتم نگوبهش؟بب ؟مگهیکارخودتوکرد باالخره：رانوازش کردوگفت پشتم

 ؟یگینم_     گم؟یبدم مگه：که ارام گرفتم ازاغوشش درامدم وگفتم یکم

 ,حرکت کرد.دیازمن نشن یجواب یوقتنگاهم کردو یکم

 بود. تیاهم یب شانیکه حضورم برا یندادم به حضورکسان تیبه اتاقم رفتم واصالاهم یباخستگ

 که امانم را ردیآرام بگ یدستانم گرفتم و فشردمش تا قدر انیتخت نشستم وسردردناکم رادرم یلباس رو باهمان

 بود. دهیبر

 گفتم. یدکردم ومتعجب بله اکه به درخوردسربلن یتقه ا یباصدا

 لرزان برخواستم به احترامش. ییدرظاهرشد، با زانوها یچون سروش که دراستانه  قامته



 ن خستهذه

 
42 

 

 ادبدمیبهت  الزمه：سکوت گفت یشددرچهره ام وبعدازاندک قیدرهم رفت ودق شیجلو گذاشت و ابروها یقدم

 سالم کردنو؟

 ردم؟کیم دسالمیبا یک دبهببخشی：را کنترل کنم میصداکردم لرزش  یازحرفش,واماخودم رانباختم و سع جاخوردم

ژست  یرفت برا امجنبهیرا باال انداخت و دستش را بند چارچوب در کرد و دل ب شیو ابروها نباراوجاخوردیا

 ؟یدیماروند یبگ یخوامی：العاده جذابشفوق

 .رمیبگ دهیروناد رنمیگیم دهیکه ناد ییگرفتم کسا متصمی：باالانداختم وگفتم شانه

 درگیوقطعافهم م،یاز لجباز کردندیم حیچشمانش تفر ینبود، ول انیصورتش نما یدر اجزا یرییتغ گرچه

 میسکوت وجنگ خاموش چشمانمان ازاتاق خارج شدوتصم ینه چندان طوالن یقیباالزده که بعدازدقا میوانگید

 .فتدین یبدبعدش اتفاق  کردمینم نیکه تضم چدینپ میامروزرابه پروپا کیگرفت الاقل 

بعدازچندروزباهم حرف "سرم وازذهنم گذشت  یدباالیدست سف کیتخت رهاکردم وزل زدم به سقف  یرارو خودم

 "م؟یزد

 ناگرفتندازبس باخودم تکرارکردم وتکرار. یبو میحرفها

 یرازبرا کیراهمانند میگرحرفهایکندود یتاذهنم حالج میگویم ییسکوتم ومن درتنها یرسدصداینم ییجا به

 جون,چه خبرازخودت؟ ییدا خوب：دارمیدنگاه مخو

 راکه به خود داده ییاماده گذاشت ورفت ومن تمامه قولها مانیرابرا یچا ینیس نیونسر مینشست اطیدرح قیراالچیز

 ونمدینم دایی：روزهابودم نیا یچرک شده  یعقده ها ختنیر رونیب یبرا یفرصت نیچن کیوانگارمنتظر ادبردمیاز

 . نیربرخوردنکنیکه مثل ام دوارمی,فقط ام نیکنیحرفم م نیااز یشماچه برداشت

سرباربودن  نجااحساسیمن ا دایی：خواستمیرام نی,که من هم میراتکان دا دوبادقت گوش سپردبه حرفها سرش

 میلیکه خ یروز هی...شهیروزخسته م هیبارمنوبه دوش بکشه؟باالخره  تونهیم یرتاکیبرم.ام خوامیدارم.م

خودم برم بااحترام.به  خوامی....مشمومنتظراون روزبا نمیبش خوامیبرم.....نم خوادکهیخودش ازم م.اونوقت ستیدورن

برم که  خوامیم یی...داشهیخونه نم نیبه موندنه من توا یراض نازنشیروزاست که ازدواج کنه.مطم نیعالوه هم

 ...ستمیخودم وا یپا یمستقل شم.که رو
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خوب  یلیقلبم وفرهادم خ یرو یدلمه بسته  هیشدم ازحرفها یها کردم و خالر امنهیاز بند س یرا با آسودگ نفسم

 ...گهید زهیچ هیری,بحث امزهیچ هیمستقل شدنت  بحث：اووردیحرفم ن یگوش سپردوحرف رو

نم م یمستقل بش ی,امااگه بخواستین یا لهیمس ینجاباشیکه تااخرعمرتم که ا نمی,من مطم یربخوایازنظرام اگه

 موافقم...

 هی یابر یکه زندگ یدبدونیبا البته：دودشدرفت هوا شیبعد ی ند،باجملهیبنش میهابرجان لب رفتیکه م یدلبخن

 سخته... یلیدخترتنهاخ

 .کنمیم یاون پدرسوخته روراض خودم：زد و با خنده گفت یدچشمکیراکه د میگرفتگ

صحبت برخواست واصرارم  یدازکمکه ازعهده اش برخواهدامد.بع ستیفرهادتنهاکس دانستمیگرفتم باقولش وم ارام

 یهاخصلت نیا  یومن برا یوپرانرژ یمستقل وقو یبود.تنهابود,ول یبود.فرهادادم به خصوص دهیفا یماندنش ب یبرا

 .ارمیونماسمت گهی,د یای,به مرگ خودم اگه نارام：بودم لیخوبش احترام قا

 هباش：کنم تشیاذ نیازا شیامدب یم نموامادل شیابک داتهیزدم به تهد یرادست به دست کردم وپوزخند یگوش

 .کنمیم شیکار هیحاالتافردابعدازظهر

حساب  شهیروقول صددرصدت نم توکه：ام چارهیحواله اش کردم بخاطرگوشه ب یبه هوارفت ومن زهرمار غشیج

 !شه؟یم یچ نمیبب یگیکرد,حاالم

 ؟ یندار ی.کاراممهسامی：مستمرش گفتم هیردادنهایازگ کالفه

 ما. هیه,سرساعت چهار,دانشگاه سابق تووالبته فعلنر ادتینه,پس _

 نیشترازایتاب کردمیدوستانم خارج م ی رهیکاش مهساراهم ازدا یکه ا دمیشیوباخوداند دمیرادردستگاه کوب یگوش

 مزاحم خلوتم نشود.

 د؟مهسابو：داشت ینبود، چه ارتباط هیاز انگشتم هم در قض یمیبه من که ن تانیهاآهنگ لیتحل زگردیم آخر

 آخم یصدا درآمدند و صداگردنم به یهاطرفش چرخاندم که رگسرعت سرم را بهازبازشدنه قفله زبانش، به متعجب

 به هوا رفت.

 اش را در هوا رها کرد.و قهقه لیسرش را به عقب ما ،ینگران یجابه نامرد
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فروخورده  یااز خنده شیهااش را گرفت و اما شانهخنده یزحمت جلواش کردم که بهتوپ حواله یاغرهچشم

 .دندیلرزیهمچنان م

 و بزار آنقدر بخندد تا بترکد. دادمیگرفته از او گردنم را ماساژ م رو

 .هیدخترپرازانرژ نیوقت بگذرون.ا شترباهاشیکم ب هیخندانش تنگ بود:  یچهره یدلم برا گرچه

 ساختن؟ یقیفت: گروه موسبودند، گ یکه چشمانش همچنان غرق شاد یو در حال ستادیا میروبرو

دادم ودردل اعتراف کردم که توخوب باش,مهساکه سهل است,اصالتمام  دتکانییزدم وسرم رابه تا یهم لبخند من

 .کنمیراتازه م میقد یهایدوست

و با خنده گفتم: به من گفت که برم تو  ستادمیمقابلش ا زندیشده و با من حرف م رآرامیبازهم ام نکهیاز ا خوشحال

 هشون.گرو

 نگاه به دهانم دوخت و گفت: ا، چه خوب... تیجد با

 نیرها خواهم شد، سوخت و من ا املهیباالخره از پ کرد،یکه فکر م شیدواریو ام ریحال امزدم و دلم به یتکخند

 : قبول نکردم...کردمیرا عبادت م لهیپ

 رون؟یب میدم، جا گرفت و گفت: شام برنشسته بو شیپ یکه تا چند لحظه ییمبل، درست جا یشد و رو یخال بادش

  چاند؟یگوشش راپ عینقدرسریفرهادا یعنیو نیترشدوچه بهترازا ضیعر لبخندم

 ...رساندیم میخدا فرهاد را زودتر برا کاش

 .دادمیم حیراترج ابانیخ یگوشه  هیها چیساندو یکه من همان صفا زارمیازرفتنه به رستوران ب دانستیم

 ن؟یبچه ها,خوب سالم：دمیومن بسرعت خودم رابه کودکانه انطرف خط رسان میرفت مانیشگیپاتوق هم به

 رهمینشستم  وام دهیراکد و گند یهاشناختند,گل ازگلشان شکفت و من هم در کنارشان، لب جوب آب مراکه

 .وستیپربه ماپ یبادستان

 بچه：شدم هیهان بتیغ یمتوجه دقت  یوباکم ستمیمتعجب به انهانگر ادامدومنیز یکیها, چیساندو میتقس هنگام

 کجاست؟ هیها,پس هان
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 شده؟ چی：به جانم افتاد بیعج یرفت دلشوره ا نییکه پا شانیشان نشست وسرهمگاز غم بر چهره یاهاله

 کجاست؟ هیهان گممی：بلندگفتم یکم ییتابترازقبل باصدا یب امدومنیدرن چکدامشانیازه ییصدا

 رابخورند.   چشانیست که ساندوراارام زمزمه کردوازانهاخوا رناممیام

 میچمونوخوردیساندو نیهاموافق بچه：دردستم راگازبزنم چهیازساندو یلقمه ا یحت توانستمیونم زدمیامادل م من

 م؟یبهش بد میروهم ببر هی,ماله هان

 حالش بده. هی,هانعمو：باالخره به حرف امد یبه من زدوعل یرچشمکیام

پول نداره  یفی,عموسضهیمر_    زم؟چراعزی：شدم رساکتیچشمانه ام ی بزنم که بااشاره یخواستم حرف مضطرب

 ببرتش دکتر.

 ازدستم رها. چیفشرده شدوساندو قلبم

 دکتر. مشیکه ببر هیدنبال هان میبر میپس زودتربخور خوب：من ان دخترفقط چهارسال دارد یخدا

     ؟یشده عل چش：رفت ,صبرم راازدست دادم وگفتم نییکه دوباره پا یسرعل

 .زنهیکتکمون م یفیاونجا,عموس میاگه ماشماروببر_ 

بچه  نیا یخدا انیحرف زدن بازداشت ومن دران م یقرارگرفت ومراازادامه  میبزرگ برسرراه گلو یبغض

 .هیکاف نی.خونه روبهمون نشون بدنیایخونه باماب کهشماتانزدی：کردمیهاراجستجوم

 دردش سخت نبود. دنهیخواهرش بودوفهم پسرده ساله عاشق نیدرچشمانش نشست وا یشاد برق

 اش کرد.دست گرمش فشرد و حلقه اشک در چشمانم گرفته انیسردم را در م دست

 چیرمردساندویچشمانه متعجب پ یوازجلو میکرد نیمن لب به ان نزدم,بچه هاراسوارماش چهاکهیساندو بعدازخوردنه

 .میفروش گذشت

 گرچهید یفیس نیکه ا دمیشیاند نیدوخته بودومن به ا رچشمیدرسکوت به مس رهمیدادوامیادرس م یعل

 .دهدیراهم نم شانیدارو ی نهیهز یکشدوحتیطفل معصوم هاکارم نیکه ازصبح ازا ستیموجود
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سرشان آسمان  یکه سقف باال نیرنشیو به مناطق فق میشدیاز شهر دورتر م میرفتیجلو م شتریچه که ب هر

 .نجاستیعموهم：میشدیم کتریپرستاره بود، نزد

 د.زده بو مهیبراسمانش خ بیعج یکه اکثراکارتون خواب بودندودران وقت ازشب سکوت میبود دهیرس یمنطقه ا به

 . یمکان نیچن کیگناه در یب یبچه ها نیبه جانم افتاد,وقلبم گرفت ازحضورا وحشت

 خارج شدم . لیرازاتومبیبرترسم غلبه کرده وباام هیهان اداوردنهی بابه

به ان اشاره کرده  یمخروبه که عل یازبابتشان راحت باشد.به خانه ا المانیتاخ میگذاشت نیمانجادرماشبچه هاراه 

 نشدم. نیمنتظرماندن درماش رحاضربهیام یرغم اصرارها یوعل میبودرفت

 دومضطربیچیبران نواخت.صدادرسکوت محوطه پ یزنگ زده رفت وضربه ا یتعلل دستش به سمت درب اهن یباکم

وقت  نیا هکی：دیکلفت ازان طرف به گوش رس ییدوم را زد,صدا یبه من انداخت وباتعلل ضربه  ینگاهترم کرد.

 شب؟

نگاه  ابانیوقت شب درخ نیکودکان راتاا نی,پس چرااربودیاود یبه کالم خودخواهانه اش زدم ,که اگربرا یپوزخند

 دارد؟یم

اهم ر شیلبها یکلفتش بودکه حت یلهایبیکردسکه ازشخص روبروم نظرم رابه خودجلب  یزیچ نیبازشد,اول درکه

 ازصورتش راگرفته بود!!! یمیبانیپوشانده بودوتقر

 یباسل یکه حت ییمان درجا دهیاتوکش یباالرفته ازتعجب که البته حق هم داشت باان لباسها یبه کمرباابروها دست

 ؟ شفرمای：نداشتند,گفت دنیپوش یبرا

 .نمیرابب هیهان خواممی：ه خوش امدمن نداشتب یاوهم کار امدوالبتهیخوشم ن ازلحنش

باهاش  شیپ چندوقت：گره کرده ادامه داد یطلبکاروابروها ربالحنیشدوامیهرلحظه متعجب ترازقبل م یفیس

 . یاشناشد یجاکرد یجانم؟.....شماب_اشناشدم.        

 وخبرکنم؟ سیاپلی شیاریم یرمی：ستادوگفتیا شیسرجا رمحکمیواماام دمیبرخودلرز یفقط کم یکم

 سیکه پل یکنیم غلط：ربودیدوبرابرام کلشیروح ازتنم رفت که ان مردک باان ه رنشستیام ی قهیکه بر دستش

 .کهیمرد یخبرکن
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 اقا؟ یکنیکارمچی：لرزان گفتم ییبه خوددادم وباصدا یتکان رفرودامدومنیبرصورت ام مشتش

 .مینیروبب هیهان میخوایم مافقط

 نکن ارام. تودخالت：فتمن افتادوباخشم گ ربهیام نگاه

.صحنه وارفرودامدمید یکه باالگرفت من هم گوشه  شانیریرابه عقب راندودرگ میقدمها یفیاورس لبخندچندش

 .شدندیاداورمیرا میگذشتندودردهایازمقابل چشمانم م یگریپس ازد یکیها

به باد کتک گرفت و مدام  رفتیم لیاز روز قبل تحل شتریمردم، هر روز ب یکه با کار کردن در خانه فشیضع تن

 شیحالیبه او دهد و مادر با تمام ب لمیخرج تحص یانداز کرده است برارا که پس یبرسرش که پول زدیم ادیفر

برخورد  واریبود که سرش به د یآخر کار ی.ضربهردآرام من است. نکن م یها براآن پول گفتیو م کردیمقاومت م

 ت شد.کرد و جسم غرق خونش وسط اتاق پر

 ییدور سرش چشم دوخته بودم و توانا یبند آمده بودند و با بهت به قرمز میهاهیاتاق پناه گرفته ، گر یگوشه

 .دیشنیاو نم یول زدم،یم ادیحرکتم را از دست داده و در دل نامش را فر

وت تازه سک یقید.بعد از دقازانو ز نیزم ینابرابر رو یخسته از نبرد طرفه،کیسخت و البته  کاریپ کیکه بعد از  پدر

شده بود، چشم دوخت و چهاردست و  نیپختش که پهن زمبرده باشد، شوکه شده به  دست یانگار به عمق فاجعه پ

 یکه زده بود، راض ییهاخت و انگار از کتک نوایدر گوشش م یدر پ یپ یپا خودش را به او رساند وهراسان با ضربات

 .دادیاش مادامه نگونهینبود، که ا

 زده نگاهش را به من دوخت و لب زد: مرد...وحشت شود،یمادرم باز نم یبایز یهاچشم دید یوقت

کوچک  یام در باغچهکردهچال یوسعت تمام آرزوهابه یخیهم در وجودم مرد و  یآن پس بود، اندک روح زندگ از

 شد. یحامل آن بود، بر وجودم مستول یخانه که تکه کاغذ

و در فرقون زنگار  دهیچیپ یامادرم را در ملحفه روحیه لب از لب باز نکنم و خودش شبانه جسم بکرد ک دمیتهد

بودم که مرا هم  یگذاشت و از در خانه خارج شد و من در تمام مدت خاموش شاهد قتل اطیح یگوشه یگرفته

 کشت...

ازتوانم  گرخارجید نی,ا دادمیازدست م رراهمیدامیسخت خوردم .نبا یصورت غرق خون مادرمظلومم,تکان یاداوریبا

 ماندبعدازاو. ینم یدیگرامید شدکهیم یکیبود.نبودش بانبودم 
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 شینما ییدورمان جمع شده بودندوگو الیخ یکه ب یراگرفتم وبه مردم سیپل یلرزانم شماره  یبادستها

 کردم. دندنگاهیدیم

واستم .برخکردندیپچ م ستندوپچینگریشان ممقابل یقصدجداکردنشان رانداشت وهمه بالذت به صحنه  یانگارکس

 .اقاتوروخدانزنش：جان به سمتشان رفتم وباعجزگفتم یب ییوباقدمها

 بروکنار. ارام：زد ادیفر نباریترازقبل ا یراماعصبانیام

ان  انیداشت.درم دهیورز یورزشکاربودوبدن رهمیام یترازاوبود,ول یکلیه یفی.گرچه سدیایکه ازپسش برم دانستمیم

 به ان سمت.قبل دوپاتندکردمیبه ذهنم رس یبود.فکر ستادهیا یفیس یافتادکه دم درب خانه  یبه زن چشمماهویه

 یکجاسرتوانداخت：زن گفت کی یندبرایخوشا اننه چند ییستادوباصدایمقابلم ا یگوشت یواریازورودم به خانه د

 دختر؟

به چشم  شیکوچک در ضلع شرق یاپاره بود و دخمهکه پر از آهن یبزرگ اطیلرزانم را از او پنهان کردم و به ح نگاه

 .نمیروبب هیهان خوامیکردم، محکم باشم: م ینگاه کردم و سع خورد،یم

 !ن؟یباش یک جنابعالی：باال آورد اشینیکنار ب یرا تا خال گوشت میهاکه زد، چشم یپوزخند

 ی.دردلم نوردمیهاراد نیب ان خودماشومتعاق سیپل نیرماشیاژ یهاسرم راچرخاندم که صدا دهیازتکرارشن کالفه

 وخداراشکرکردم. دنشستیازام

تم انداخ اطیدستش با شتاب خودم را به داخل ح ریاز ز د،یتن عقب کش دهیمقابلم ترس یلحظه که زن مردنما کی در

 رفتم. اطیو با دو به ساختمان کوچک ته ح

 اتاق چشم چرخاندم. یکیبازکردم و در تار یقرچ یرا با صدا یمیقد یومینیآلوم درب

 سمت شتافتم.به آن درنگیو ب دمیها درختخواب یکوچک را کنار کوپه یجسم

 مشخص نبود. یکیدر تار اشچهره

 نامش را خواندم. یآهستگبه

 خورد و اما چشم بازنکرد. یکوچک تکان
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 .دمشیکه از چند جا سوراخ بود را کنار زدم و درآغوش کش شیرو یپتو

 بودند. سیکه بر تنش نشسته بود، خ یاز عرق شیهالباس

 رفتم. رونیکنار بزنم و با عجله از اتاق ب کرد،یرا سست م میکه دست و پا یتا بغض دمیکش قیعم ینفس

 .ریبزرگ گلوگ یشده بود با آن غده ژنمیموجب کمبود اکس دنمیدو

بلند و تند خودش را به من رساند و  ییهاتا چشمش به من افتاد، با قدم ریو همهمه بود و ام تیپر از جمع رونیب

 !؟ینگران گفت: کجا بود

 شد. ترطاقتیام بو کبودش گرفتم و دل هزار پاره یاز صورت خون چشم

بهمراه مابه  مارراهمیب ی هیهان نیوزنش رابازداشت کردندوبچه هاوهمچن یفیرسیواظهارات من وام سیپل ی بامداخله

 فراخواندند. سیپل یاداره 

 برسونرماروامی：گفتم یخون شینیوزخم بودوب یصورتش پرازکبود رکهیطاقت به ام یبدبودومن ب یلیخ هیهان حال

 .ستیحالش اصالخوب ن هی.هانمارستانیب

 داد. دتکانییوسرش رابه تا ستیسوزاند،نگریرا م امنهیتبدارش س یهاو نفس دهیبه او که در آغوشم آرم یبانگران

 دهد. حیرفت وقرارشدنبودنه ماروهم توض سیپل یبه اداره بابچه ها هیشدن هان یبعدازبستر

  دهیپر یوانگشتانش رانوازش کردم.رنگش کم ستمیصورت معصومش که غرق خواب بودنگر به

 .خبربودیابیداشت وازدن وضعف

 ,ممکن بودبه کمابرود.دیرسیرترمید یشده واگرکم یدچرکیشد یکه بدنش دراثرسرماخوردگ دکترگفت

 .گشتمیخودم م یازدست رفته  یهایکودک به دنبال کودک نیفشرده شدومن درا شیاداوریاز قلبم

 .بردیارام به سرم یبه دست کوچکش وصل بودودرخواب سرم
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 یچه زمان دمیشد، نفهم قیکه از او به وجودم تزر یمواجش به حرکت درآوردم و باآرامش یموها انیرا در م دستم

داشتم. بعد از  اجیخواب احت نیا دابهیشد ییه خواب رفتم وگوتخت کنار دست کوچکش گذاشته وب یسرم رارو

 که امشب تمامم را فراگرفته بود. یو استرس یریدرگ

یصحبت م هیهان تیاز وضع ایکه گو دمیهمراه خانم دکترد ررابهیسرم چشم گشودم وام یباال ییزمزمه ها دنهیباشن

 .نیبچه خسته تربود نیشماکه ازا خانم：کردند

 .رینشسته درجانم چشم دوختم به دهان ام یدکترزدم وبانگران  یجباربه شوخباال یلبخند

 شدند و بر قلبم چنگ انداختند. انیشترنمایصورتش ب یهایامدوکبود کیازاتاق خارج شدنزد دکترکه

 .شهینباش ,زودخوب م نگران：کردیم ییخودنما شیابرو یهم گوشه یچسب

 هیبه  فعالبردنشون：اشدمیوحال بچه هاراجو ستمیربردنگیکه هنوزدرخواب به سرم یا هیهان به

 گرفته شه. می,تابعدادرموردشون تصمشگاهیاسا

 یینجای,باورکن ازمعزی：لبش اخش را دراورد وگفت یزدوزخم گوشه یلبخندمهربان دکهیبطرفش چرخ یبه ان سرم

 شدن؟   یوزنش چ یفیس_بهترازاون خونه ست.         یلیکه هستن خ

بچه هاوفروش  نیاحتماالبرن زندان,به جرم سواستفاده ازا ی,ولاونافعالبازداشتن：هم رفت وگفتدر شیاخم ها   

 مواد...

 .کردنیجنس استفاده م ییجابه جا ینابرایازا

بچه  نیامد.ا ی.اخرچطوردلشان ممیسخت بودبرا گرفتندوباورشیم گرسبقتیکدیاز یگریپس ازد یکیاشک  قطراته

 ..چت شدتودختر؟ی..ههی：ماجراهستم  نیا انیازقربان یکیکه من هم  وردمادایهاهمچوفرشتگان بودندوبه 

 !ریشدم ام خسته：لرزان گفتم ییرابه اودوختم وباصدا میا شهیش نگاهه

 دوباره به من ازاتاق خارج شد. یدوبانگاهینامرتبش کش یموها انیم یدست کالفه

 خاطرات کهنه بودم. یناگهان یهاهجوم یمن خسته  یار

 ؟یکنیم هیگر خاله：ازرد روحم را وقصدنداشت دست ازسرم بردارد یم شانینا یکه بو یخاطرات
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 چشم گشوده بود؟! یدخترچه زمان نیراپاک کردم وا میاشکها بسرعت

 خاله؟ زدلیعز خوبی：وگفتم دمیصورت زدم ودستش رابوس یبه پهنا یلبخند

 رعناکجاست خاله؟ پس：راتکان دادوگفت سرش

 هی نیریبه بعدم نیهم ازا تیخاله,شماوداداش عل ییجا رفتن：وجدانیان زن ومردب یاداوریدرهم رفت با میها اخم

 خوب. یجا

 ابون؟یتوخ مینیشینم گهید یعنی_

 کن... ابسیخدا

 طاق شده... طاقتم

 ...کشمیگرنمیکودک راد کی,باختنه  رمیخودم هم باخته ام به تقد من

 ها...غصه نیا عیامشب قرار است دق مرگ شوم از حجم وس ییگو

 نیمردمانه ا هیوروحم ازرده ازنامرد ابانهاهستمیخ نیا یرافشردم که کلمه کم اورده ام ومن هم گمشده ا دستش

 روزگار.

یگحوصلهیتحت مراقبت نگاه داشتندومن هم ازکنارش تکان نخوردم و جواب تمام ب مارستانیرادرب هیهان فرداهم

 ...گرفتیکوچکش رو از من م یهابا اخم یبود، وقت یو چقدر خوردن کردیم شیشد که عصبان میهاخنده شیها

 یها اهریتمام بدوب هیکردم و شانه باال انداختم و جواب گو هینگاه هان یچارگیگرفتم و با ب یرا گاز کوچک انگشتم

 مهسا.    امیحتماکارداشتم که نتونستم ب خوب：مهساشدم

 منوبکشه ,راحت شم ازدست تو.   یخدااله_  

 ا,خدانکنه._    

ازدوستان ارش که  یکی.یباش انیکه درجر گمیم یول یومدیخوب بابا,خرشدم.امروزکه ن لهخی：گفت باحرص

کردکه البته  یمعرف ستیانی.ارش توروبعنوان پمیکن یازقرارخواننده هم هست.ازمون خواست تاباهاش همکار

.به احتمال میتست صدابد رهقرا دهمی.من ومهشیدیدرستم که ادامه نم رسرتی.خ میبهترازتوهم تودانشگاه ندار
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وشعرقراره مشغول شن.  کیموز می.مسعودوارشم توبخش تنظدواربودیام یلی.مسعودکه خمیش ادهردوانتخابیز

 .یکمکشون کن یایگفتن اگه ب

 دهیخر شیربرایکه ام ییبودکه باعروسک پشمالو هیونگاهم به هان دادمیمهساگوش م یها ییبه گزافه گو یتفاوت یباب

       ن؟یهم_.     یبه سالمت خوب：کردیم یبودباز

 انتخاب کردن.       ستیانیتوروبعنوان پ گمیارام؟م یچ یعنی_.       دباشهیهم با یا گهید زهیچ_

 نداشتم.       یکه خودم توش شرکت یالبته انتخاب_ 

 .یایمن که بهت گفتم ب_ 

به  تیعموق وونهید_.      نکاراروندارمیا یکه من اصالحوصله  یدونمهسامی：وگفتم دمیکش میشانیبرپ یدست کالفه

 .     میشیمطرح م رهیاگه کارمون بگ یدونی.میخوب نیا

ن باهاشو تونمیمطرح شدن.بگوباارسطوصحبت کنن.من نم یروانتخاب نکردم برا یقیکه من موس یدونیتوهم م_ 

 کنم. یهمکار

 شدم. یمشغول باز هیوقطع کردم وباهان گفتم

 !دازدردمن؟یفهمیم هساچهم

 !ست؟یدردچ دانستیم اصالاوچه

 گرفتندودراخرهم مطرح شدن! یکار یبه اجرا میتصم یریشکم س یعده بچه جمع شدنددورهم وازرو کی

رانداشتم که مرازده  یکار یرفت وامدها  یوحوصله  مارمیروح ب یارضا یرشته راانتخاب کردم برا نیاماا من

 شده بود: خاله با دوستت دعوات شد؟ نیعجکه باروحم  ییانویکندازپ

اش جمع شد و من تازه متوجه سرم ام انداخت و قلقلکش دادم  ، که چهرهبه خنده شیشده از کنجکاو زیر یهاچشم

 ...دیشم؟... ببخشفدات یشدی: چمیفکریدستش شدم و لجم گرفت از ب

 ...ایطونیش یلیگفت: خاله شما هم خ شیزباننیریآورد و با همان ش شیهاام خنده را بر لبکودکانه لحن

 دختر چه گفت؟! نینگاه او کردم و ا رهیگرد شدند و خ چشمانم
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 بودم؟! طانیش

 انداخته بود... طنتیها که آرام را به شبچه یایداشت، دن یقو سیمغناط چه

 ؟یدرد ندار ؟ریام ی: خودت خوبکنندیگفت که فردامرخصش م هیدکترهان یبه صحبتها رامدوباتوجهیام شب

 منم خوبم... یهم قرار داد وگفت: تو خوب باش یرا به رو شیهاشد، و پلک نیمز یکبودش به لبخند صورت

 بودند. یها از دلم فراررا که در کنارش غم هیکوچک هان یرا پاسخ دادم و رد نگاهم وجب زد، قد و باال لبخندش

 نکهیلش کرده بود،  وامادلم گرفت ازاکس یکه حساب یاز تخت هیشدم از راحت شدن هان خوشحال

 فرداقراربودازاوجداشوم.

 بروم قبول نکردم. ماندومنیاوم راصرارکردکهیهرچه ام شب

 سرش حس قشنگ مادرانه را تجربه کنم از دست دهم. یتا صبح باال توانستمیکه م یامشب کی خواستینم دلم

 بخشم امیراالت شیمادر یازاحساس ب یستنم تااندکسرش نش یبودباال مارستانیدرب هیراکه هان یسه روز تمام

 شود. زکمیاودردخودم ن ی دبواسطهیشا

 ببردتاچنددست لباس یدیازاوخواستم که مارابه مرکزخر مارستانیازب یامدوبعدازمرخص میربالباسهایام فرداصبح

 بخرم. هیهان یبرا یواسباب باز

 ,شادشدم. شیالومن هم ازخوشح مانیحرفها دنیذوق کردباشن یکل دخترکم

 را بچشد؟! یروز هم که شده، طعم ملس زندگ کی یچهارساله برا یبچه کیاگر  خوردیبرم ایدن یبه کجا و

 خواستیدمیدیرام دوهرچهیکشیجا گذاشته بود، دستم رام مارستانیهمان اندک کسالت هم در ب ییکه گو هیهان

 .کردمیفراهم م شیبرا یومن هم بدون معطل

هامان بود کودکانه یمهربانش پا به پا یو با لبخندها یاعتراض نیکه بدون کوچکتر چارهیربیه ازاموگرسن دراخرخسته

 که به ما ناهاردهد. میخواست دیخندیو م میهایوانگیدرجواب د دادیگاه سرش را تکان مو گه

 .میدیبه اوخند یکردوماهم بابدجنس یدررکابمان باشدابرازخشنود نکهیازا لیباکمال م اوهم
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 .میجوجه خورد یمن نداشت همگ ی قهیباسل یکه فرق هیهان ی قهیناهارراباسل

 .دهیدخترم چه نازخواب نیرببامی：درنگ خوابش بردومن باخنده گفتم یب مینشست لیدراتومب یوقت

 ریببرمش اونجاام خوامنمی：حسرت شده بابغض گفتم رزندانیشد.چشمانم اس رنگاهمیکه گ نگاهش

. 

دارن.درضمن  یکسانی طیارام.همه شرا هیخوب یلیخ هاونجاجای：نشست ومطمئن گفت شیاازلبخندبرلبه یطرح

 .میازبرادرش جداش کن میتونیماکه نم

 یفرشته  نی,گرچه سخت بوددل کندن ازادییرابه عقب وصورت معصومش دوختم وسرتکان دادم به تا نگاهم

 کوچک.

 ولیمس یازخانمها یکیردوبعدازورودبه محوطه ازدستانش بلندک یرارو هیرهانیام میدیبه پرورشگاه رس یوقت

 کند. شییخواست که راهنما

ازدست رفته ام  یکودک جستمیکردندومیکه باشوق دنبال هم م ییشدوزل زدم به بچه ها نیزم خیم میاماپاها من

 ...ارام：خوردینجامیهم به ا دگذرمنیکه شا کردمیرادرانهاوفکرم

پله هابه  یزل زده است به من و  باال تیبا جد هیکه اکنون بدون هان دمشیدکردو هاخارجیکیمراازاعماق تار شیصدا

 .ستادهیانتظارم ا

 .میرفت تیریوباهم به دفترمد وستمیبه اوپ  رمقیب ییباگامها

 یارام گرفتم وبادستم به ساکها یاقامتگاه خوب وتحت کنترل است کم نیبچه هادرا طیشرا نکهیدادنه ا حیبعدازتوض

 ست. هیهان ینابراای：بدوورودکناردرگذاشته بودم اشاره کردم وگفتمکه در یدیخر

 میبچه هاتقس نیاوناروب میماناچار ی,ولالبته：حدودچهل ساله بود,لبخندزدوگفت یخانم رانجاکهیمد

 .کهیدلشونم کوچ کترکهیکوچ ی.مخصوصابچه هامیکن

 نه را بر زبان راندم. یسرعت کلمهتنم گرگرفت و به تمامه



 ن خستهذه

 
55 

 

دخترکم برنجدازگرفتنه لباسهاواسباب  خواستمیکه نامم راخواندومن باعجزنگاهش کردم.نم دمیرراشنیم امارا یصدا

 . شیهایباز

 لطف شهیم اگه：وگفت رگذاشتیخانم مد یزجلویم یرارو یپولش رادراوردومبلغ فیرکیسکوت ام یقیبعدازدقا

 .نیروبخر ییزایچ هیابچه ه یبرا نیتونیمبلغ م نی.باانیند یرابه کس هیهان لیوسا نیکن

 .شیتهایبودم بخاطرتمامه حما رممنونینشست وقلبم ارام گرفت وازام لبخندبرلبانم

 .خورهیمن نباشم غصه م دارشهیب راگهامی：تاباندم وگفتم اطیخروج نگاهم رادورح هنگام

دت ارام.بهت عا یبودتون تاحاالم：گرفته  گفت ییو صدا می،بالحنه مال دمیو من بغض نگاهم را دزد ستادیا میروبرو

 نکنه بهتره...

 بهتره. یعادت نکن بهش

 ودوستاش هستن. یعل

 چهارساله! یبه اوکه من محتاج ان کودک بودم نه ان بچه  گفتمیم چه

 مبریادمیاز شودومنیم یباحضورش نوران کمیتار یای.که دنخواهمیراباان بچه م میهایمن کودک شده ام وکودک که

 روحم زده بااو.راکه روزگاربه  ییزخم ها

 .رراازخودمیدوباره برنجانم ام خواستمیاست ونم دهیفا یب دانستمیبازنکردم که م لب

 من... یوردکردنها گذشتیمهسام یدراصرارها میروزها

 یکوچک بودکه سرشوقم م ی هیهان دنهید میزندگ یتکرار یروزها یوخم ها چیپ انیدرم یگاه فقط

 .میهایکردازروزمرگیاوردومراجدام

 قابل هضم شد. شانیبرا یزندگ یدرک معنا یوفقط کم یاخت شده بودندوکم دشانیبا مکان جد ودوستانشاو

 کرده باشم .گرچه نیهم به نسر یسامانش دهم وکمک یکم ستیتااگرمرتب ن یحوصلگ یازسرب ررفتمیاتاق ام به

 .گذاردیگاه نامرتبشان نم چیحساس است وه لشیوسا ربهیکه ام دانستمیم
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ن ودراخرم میستیوچندلحظه هنگ کرده هردوبهم نگر دمیوسط اتاق د ستادهیبرهنه ا یگشودم اوراباباالتنه  درراکه

 یبوددرتمام یبار نیکردم.اول دادندنگاهیدوازده رانشان م شیبه خودامده ودررابسرعت بستم وبه ساعت که عقربه ها

 کرد؟یم نجاچهیزانوقت رویسوال بودکه ا میوبرا دمشیدیم راهنیسالهاکه بدون پ نیا

که دراتاقش گشوده شدومن هجوم  کردمیدنبال م شیهاراباعقربه ها هیبودم وثان ستادهیدروسط راه روا فیبالتکل

 ارام؟ یداشت کاری：خون رابه صورتم حس کردم

 یازمن نداردنگاه کردم وب یاوهم دسته کم دابودکهیبودان راوپ دهیسبزش که برعکس پوش راهنهیپ به

وقت روزخونه  نای：کندباخودشیم یکه اکنون چه فکر میلبخندنابجا نیوخدابکشدمراباا دمارلبخندزیاخت

 ؟یکنیکارمیچ

 د؟ببخشی：گفت  نهیودست به س دندازتعجبیباالپر شیابروها

 .یخونه ا دونستمیاتاقتومرتب کنم.نم خواستممی：واصالح کردم گفته ام را دمیگز لب

 .رونیب مید.اماده باش امشب بر,امروزمطب خلوت بواره：راتکان دادوگفت سرش

 که برناممون بهم خورد. اوندفعه：گفت یکه همراه بالبخندمهربان ستمیبه اونگر متعجب

امد.خدامارابه  یم هیچه برسرهان میدیرسیرمید یادامه دهم به افکارم که اگرکم خواستمیبه ان شب رفت ونم فکرم

 هیامدندوزندگ رونیان مردوزنش ب یردستهایکه ازز موقع به کمک ان کودک چهارساله فرستادومن هم خوشحالم

 یراببند تیچشمها ستیقرارت ,کاف یب لبق یکنارنجوا یی.جا تیسیحوال نیرااغازکردند,وخداهم یبامعمولیتقر

 .یوجانمش راباجان ودل بشنو یوازاعماق جان نامش رابخوان

ن پروردگارم بودم که ان دخترمعصوم کمکش شتافت ومن شاکرمهربا دوبهیراشن شیناله ها هیصدا هیهان یخدا

 .دیرادوباره به من بخش

ودم ب ادگرفتهیومن هم  یازرنگ مشک زاراستیربیام دانستمیبه همان رنگ ست کردم وم یراباشال یسرمه ا ییمانتو

 را. قشیازسال تیتبع

 یا براوخدار دمیکش یودوستانش افتادونفس راحت هیهان یخال یمن به انطرف خط وجا ستادونگاهیرمردایپ کناربساط

 ...ربگی：بارشکرکردم  نیهزارم
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 .میمشغول خوردن شد نیراازدستش گرفتم وهمانجادرماش چیساندو

 ومن منتظربودم انگار... میزدیحرف نم چکداممانیه

 بود... بیغر مانیلقمه ها انیدرم یزیانگارچ

 ...کردیرابه من القام نیریش یهمراه بادلهره ا بیعج یطعم چیساندو نیا

شدت کنجکاو اال دختر به زد،یقدم م ییو حواسش هرجا شیتشو ییپر بود، از فکر و گو ریام یشدهکوچک یگازها

 ...نمانیشده ب یمستول بیکنار دستش از سکوت عج یشده

 شوم. ادهیچپاندوگفت که پ یا سهیرادرک شیکه تمام شد,اشغالها مانیچهایساندو

 .ندازدیشدم ومنتظرشدم تازباله هارادرسطل بخارج  لیازاتومب شیازلحن دستور متعجب

 م؟یکم قدم بزن هی：دگفتیبه من رس یوقت

 نداشت... یهمخوان شیچشمانش که باکالفگ بیعج شترشدازبرقهیدادم وامادلهره ام ب دتکانییرابه تا سرم

 کوچکترازاوبود. میدوقدمهایرسیبه زوربه سرشانه اش م قدم

   ؟یزنیقدم م یدار االن：تمکردم وهمانطورگف مانیبه پاها ینگاه

 ؟یچ_   

 ر؟یشده ام چی：وسط نیبودا گرچهیمن د یعالم نبودوهمراه نیزدم که انگاردرا یپوزخند

 م،اشارهیکردیم زیاز او ن یادیمان شبانه یهاروبود و اغلب در پرسه ادهیکه درپ یمکتیمکث به ن یجاخوردوبعدازکم

 کرد.

 ارام؟ اختیتومنوچطورشن：تاب گفت یب مینشست یوقت

 شناخت من ازاو؟ ازبهیدست خودم نبود,که اوروانشناس بودوچه ن میپوزخندها

سالهامثل ناموسم ازت مراقبت  نیکه من,توتمام ا یدونیم ارام：کرده ام شرفتیپ یکه خورابشناسم کل نیهم من

 کردم.
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 یخال یکردم جا رومادرسعیبعدازپد：افتمین یزیگشتم واماچ ضشیضدونق هیحرفها یبرا یلیبه دنبال دل درافکارم

 برات نزارم. یاوناروبرات پرکنم.کمبود

 باهام صحبت کرد. یی,دا ارام：تکان دادم که قطعااگراونبودمن هم رفته بودم همان سالها شیدحرفهاییرابه تا سرم

 منظورش را! دمیدرذهنم زده شدوباالخره فهم یا جرقه

 ه توندارم.بامستقل شدن یمشکل من：قانعم کندبه نرفتن خواستیم

 یزیچ هیدیبا اماقبلش：قرارم یکه به اشتباه رفت وخودم راسرزنش کردم به خاطرقلب ب یازفکر ختیفرور قلبم

 ...یروبدون

 دارم ارام... دوستت：ینگاه مرددش شدواولب زدبه ارام خیم نگاهم

 ..دارم ارام.. دوستت：را شیبایز ی انوخواندجملهیپ یدرذهنم اکوشدوهمراه باهمنواز شیصدا

 دوستت دارم.... من

 دوستتت دارم. ارام

 !!!خواستیکارم ی,فقط اندکشدیم ییبایز یقطعه  چه

 .شدیعمرم م یملود نیباتریقطعاز

 نواختم وامابااسم شیراخلق کنم برا یبارتوانستم قطعه ا نیاول یبرا ی,وقت شیکه چندسال پ یملود

 !!!رمیام یوبرا یگرید

وسالهاسرکوب کردم حس کودکانه ام راواواکنون مقابلم نشسته  میوجوانن یایاوساخته بودم دردن یبرا یار

 ؟یبر یخوایم بازم：بچه گانه نبوده حسم وعالقه ام دوطرفه بوده است دکهیگویوم

 کردند،یم یینواعاشق هم یهایاز قنار یاذهنم که با دسته یرقصنده یترانه ینهیزمآهنگش پسخوش یصدا

 شد...

 صورت زدم واشک حلقه بست درچشمانم... یبه پهنا یلبخند
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 ...دجلفمیبگذاربگو

 ...ستین مهم

 اورادرکنارم داشتم... یوقت خواستمینم گررفتنیاست که من د نیا مهم

 

 شباهنگام یزپایطلعت نورگر انیمهتاب م دنییو رو خواهدیاز جنس شفق م یاقرار دلم

 یفجر یپر از هنگامه یتو انگار در خواب سحرگاه و

  اچهیدور از در یمانند ماه دل و

 سد پر از آب است یرهیخ نگاهش

 گرید یتر از هر لحظهکوچک و من تشنه یاجا برکهآن و

 آواره یکول یتو ا یفروشیچند م الهیپ

 اسباب کهنه در بساطم هست یکم

 ستیخال میاما خورج و

 خورده نظر کنترک یهالب به

 و کوپالم الیمن چشم انتظار  اری

 سرگشته در صحرامن  و

 نگاه پرشرابش دشنه برداشتم دنبالبه

 دو به دو سرب و سراب آفتاب است نگاهم

 هودمیهم ندارد قصد کوچ از فکر ب الشیخ و

 یکول ینخواهم آب ا خواهدینم



 ن خستهذه

 
60 

 

 میهانفس بردیم یآبیب اگر

 بهتر در غروب سرد صحراها چه

 جسم طالکوبش یرهیخ نگاهم

 ستهپرزحمت شودب یایدن نیا به

 تا ابد مردن... یبرا

ه ناگفته که ب یازحرفها ییایدردن مینشست ودرسکوت غرق شد شیرابه ردسوالش تکان دادم ولبخندبرلبها سرم

 ن؟یبهترازا یحس شدوچهیچشمانمان منتقل م یواسطه 

 هدرخلوتم به ان اعتراف کنم,اکنون مقابلم نشست یحت دمیترسیکه دوستش داشتم وم یبعدازسالهاکس نکهیا

 .دنیپرکش شیپ یقیدقا هیگوازجواب مثبتم  چشمانش قهقه سرداده است و کالفه

 کوه هاکرد. یکه مجنون رااواره  ستیحس وحال قطعاهمان عشق نیا

که نوزده ساله بودم  ی,زمانشیاورد,سالهاپ یم ادمیاسمان است وبه  یازستاره ها یباران چشمانش ,انعکاس ستاره

 کرد. یمادرش ازمن خواستگار یبودنامش,بواسطه  لی,به گمانم سههیوپسرهمسا

 .کردیکارهم م لیبرق بودودرحال تحص مهندس

 اش راحس کردم. رهی,نگاه خ گذشتمیکه ازمقابل خانه شان م یبود.چندبار یخوب جوان

 .یدنیبه پاکردد ییرغوغای,ام هیشدن قض یباعلن

 باربحثش رابامژده جون شاهدبودم! نیاول یبرا

 چه... یعنی یفهمدزندگیزبچه است وچه مارام هنو گفتیم

تمام حرص  انی,ومن درمکندیمنحرف م می,ذهن مراازدرسهاشودیکه مطرح م ییایقضا نیچن نیا گفتیم

 همان عشق بود. کنمینورس درقلبم شکوفاشدکه گمان م یلبخندزدم وجوانه ا شیخوردنها
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اخانواده ب یهم چندماه بعدبه بهانه ا لیروانشناس.سه کیفراتراز یی.معناافتیتازه  ییمعنا میربرایپس بودکه ام ازان

 اوردوگمانیخواستگاررادرخانه ن گراسمیکردم ومژده جون هم د یخوشبخت یارزو شیمحله رفتندومن برا نیاش ازا

ردشان کرد,ومن هم  دوخودشیبخش شیرابه لقا شیرعطایبرخوردام یامده بودبانحوه  شیهم پ یکه اگرمورد کنمیم

 .شهیهمممنونش بودم 

 درونمان شعله ورتر. یاهویشدواماهیخاموش م یگریپس ازد یکیخانه ها یچراغها

 بگوکه حق نداره به فکررفتن باشه... بهش：بوددوخت وگفت مانیکه شاهدعاشقانه ها یرابه چراغ عابر نگاهش

 .یازم دورش یندار حق：شدبه صورتم وگفت رهیوخ شیوانگیام گرفت ازد خنده

 روز. هی حتی：االگرفت وادامه داداشاره اش راب انگشت

 .دیبودن به ذهنم رس دهیحس دخترترش یدادم ودران لحظاته عرفان دتندتندتکانییرابه تا سرم

 ونورشد. یرخت بربستندووجودم پرازشاد میایدن یهایکیلحظه بودکه تار انگارازهمان

 یحضورپررنگ ترشده  ونیامدشبانه گرفت ومن همه شان ر نیریش یاهایرارو شانیتمام شدندوجا میکابوسها

 .ربودمیام

حال از خود سراغ نداشتم که تا به یام صبح کردم و جواب تلفن مرجان را با انرژدخترانه یفانتز یاهایرا با رو شب

 فدات شم؟ یدادم:سالم دخترگلم,خوب

 یبه لبها یسر لیدل یسرخ آبدار وسط باغچه را گرفته بودندوب یهابیرنگ س ییهم گو میوخنده ها دمیخند

 دختر. خونهیکه کبکت خروس م نمیبیهوم.م_خاله جون.شماچه خبر؟      خوبم：زدندیام م دهیخشک

 خوشحال نباشد؟ شیاهایمردرو یازخواستگار یشوددختریمگرم

 !ریچون ام یهم مرد آن

 ...ریامرخ یبرا میخدمت برس میخوایم امشب：قفل شدند میدهان بازکنم که باجمله اش لبها خواستم

 خواسته. رازمامی：داد دادامهیکه ازمن نشن یالمک

 ...زتریعز کردواورادرنظرمیداشت خواستنش که مدهوشم م یطعم چه
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به نظراتش که کامالمعقول  گذاشتمیاحترام م جادنشودومنیا میبرا یکرده تاشبهه ا یوخواسته اش راعلن خواسته

 بودند.

 شده ازعشقم را,نبودخانواده ام بود. وانهید بردقلبیراوبه مصلخ م دروحمیخراشیم انیم نیکه درا یزیتنهاچ

 کند؟ میقصدداشت که خواستگار یازچه کس خاله

 دامادطاغچه باالبگذارد. یخانواده  یمهرم چانه زندوبرا یرانداشتم تابرا یکه کس من

 یکار نیرهمچیکاش ام یکه ا دمیشیاند نیوبه ا ستمینگر چهیکوردروسط قال یفروبرده به نقطه ا بانیسردرگر

 .انشانیدرم شدمیقطعاخجالت زده م کردمنینم

 رونیب مییایخولیدومراازافکارمالیبه گوشم رس بیمه یزلزله ا هیچقدرغرق بودم درافکارم که صدا دانمینم

 ....بانو..ملکه....حمال...یعروس خانم؟... .هو کجایی：دیکش

 از یکیو ستادهیا بیدو درخت س نیب اطیکه وسط ح دمیراد نیریسالن رفتم وش یوبطرف درب خروج برخواستم

,اومدم بگم اگه تورسم قینامردنارف ای：راانداخته پس سرش شیها راهمچومعشوقش دراغوش گرفته وصداآن

 !!!رمیگیمن به دل نم یدونینم یمردونگ

 ارزه... یاصالسرش به تنش م نمیادببیبگم پات هستم تاخواستگارچلغوزت ب اومدم

 دهانش فشردم یرفتم ودستم رارو نییتکان دادم  وبسرعت پا شیسرم را به تاسف برا و شیبه لحنه لوت دمیخند

 وونهید دونمیکه م من：زمزمه کردم نینکردم وکشان کشان اورابداخل بردم ودرهمان ح ییاعتنا شیوبه تقالها

 کردن؟ یبدبختمون چه گناه یها هیهمسا نی,اماایا

 فق شدم اورابداخل هل دهم.هم باالخره مو دومنیخندیبه جدال مام نینسر

 پسرخالم حروم شد... چارهیادتوروببره؟بیم یک وونه؟اخهید چته：گفت دوبااخمیکش یقیعم نفس

 متعجب رانشانش دادم. نیام گذاشتم ونسر ینیانگشت به ب باخجالت

 خانم؟          نینسر یدونستی,شمانما：گفت یارام گرفت وکله اش راخاراندوبالحنه بانمک نیریش

 رودخترگلم؟ یچ_
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 هیخواستگار امشب：سرعت گفتنکرد و به ییاعتنا میهابه ابروباال دادن به من انداخت و اصالهم ینگاه نیریش

 .گهیارام د

ک ,مبارخداروشکر：گفت نیریش یجمله  یسکوت وحالج هیجون باتعجب باالرفت وبعدازچندثان نینسر یابروها

 باشه دخترم.

 هیحاالک：اشک چشمانش رابه اسارت گرفته بودند،گفت یکه هاله ا یاشت ودرحالبرگونه ام ک یامدوبوسه ا کینزد

 پسره؟چه کاره هست؟

مرده  یلیل یگیتازه م زنمیجون,دوساعته دارم فک م نیبابا,نسر ای：مبل ولوشدوگفت یرو نیریش

 .رهی.....خواستگارش امازن؟ی

 بدبخت من. ی,پسرخاله رخودمونی,امریما_      ؟کی：شک داشته باشدگفت شیبه گوشها ییخانم که گو نینسر

چارقدش  ی دوباگوشهیشکفت واشک ولبخندش ادغام شدوباشکرخدا,دوباره گونه ام رابوس نیازگل نسر گل

 راپاک کرد,وبطرف اشپزخانه رفت. شیاشکها

 اومدم امادت کنم._؟      یکنیکارمینجاچتوای：نشستم وگفتم نیریش یروبرو

 . میعروس یماخانواده  یباباناسالمت_        ؟یکنکارچی：وگفتم دمیدرهم کش چهره

ازطرف عروس  یکودکانه اش زدم وامادلش رانشکستم وگذاشتم درتوهماتش خانواده ا التیبه تخ یتلخند

 داماد!!! یاستقبال ازخانواده  یراداشت برا یبچه سال یخانواده  نیچون من که همچ یعروس چارهیبماندوب

 بودرا. انیزالل درجر یهمانندنهر  میکه درزندگ یقیوباورنداشتم حقا دمیجگنیدرپوست خودنم یازخوشحال

حالتم وصورت پژمرده ام حالت  یچشمان درشت ب نیبه ا ینشستم تابه قول خودش کم نهییا یجلو نیریباالجبارش

 دهد.

 بود؟ بارادادهیصورت من پس لقب ز یبه کجا قایزدم واودق فاتشیبه توص یپوزخند

 .دادینم تیانتخاب کردواصالهم به نظرات من اهم یقهوه ا یدست کت وشلوارکرم رنگ وشال کی خودش ی قهیباسل
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خانم که درتدارک  نیونسر نیریش یهرسو.گاه کردبهیم یونگاهم سرکش تاباندمیرابااسترس دورهم م انگشتانم

 یکیحاصل کنم و نانیطمزایتاازمرتب بودن همه چ گذراندمیهم اطراف سالن راازنظرم یبودندوگاه ییرایپذ لیوسا

من است ونه  ی نجاخانهیکه انگارا سمنثارم کندبه خاطروسوا  یاجانانه یترددافکارم پس گردن انینبوددرم

 .گذراندینجامیوروزش راا رواوشبیام

 شوک  داشتند. کی ازبهین شترازمنیگرفته بودکه ب یجون راکه چنان جو نیونسر نیریش

نم برانداز ک نهییخودم را در آ گریو آشپزخانه به اتاقم رفتم تا بار د ییرایپذ انیر مآن دو نف یاز رفت و آمدها کالفه

 حاصل کنم. نانیو از مرتب بودنم اطم

 یهاکرده بود. چشم ترمیرنگ حج یرژصورت یواسطهکلفتم را به یهاصورتم نشانده بود و لب یمحو رو یشیآرا

 ییبودند و گو ینوران یطرز شگفت آورها امشب بهچشم نیگرفت و اقاب  اهیس یرنگم را هم با مداد یادرشت قهوه

 .دندرنگ داده بو رییتغ نگونهیآن گذاشته که ا یشفاف رو یاشهیش

بود، زدم و گفتم:  دهیصورتش دو یدر خط به خط اجزا یبه زندگ دیآرام نوظهور که ام یحواله یبر لب چشمک لبخند

 ...ایخوب واسه خودت شاد طون؟یچته ش

دن با آم میهاتمام غصه ینازک کرد و گفت: چرا خوشحال نباشم وقت میبرا یچشمپشت نهیینگاه نشسته در آ برق

 دند؟یبارشان را از وجودم برچرنگ باختند و کوله ریام

 گربهیکدیبه  یوبانگاه میشد خیدروسط سالن م یبساطش راجمع کردزنگ منزل به صدادرامدوهمگ دکهیخورش

 . میب سالن شتافتخودامده بطرف در

 وارمانعیکه باگرفتن ازدرود میشو نینقش زم مانیبودهردو کیونزد میبه هم برخورد نیریراه من وش یهاانهیم در

 !!!میفرودمان شد

 !رکردمیگ مینوزده سالگ یاهایرو انیم ییجا

 ...کردمیودست گل به دست تصورم کیش یکه اوراباکت وشلوار ییهمانجا

 نیچن کیبا تصور  نشستیو لبخند بر لبانم م رفتینبودم و دلم غنج م شیب یمن نوجوانوقتهااوجوانتربودو ان

 ..یروز
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 یدرخشان اش وگلها یچاله ها اهیخاطرات راونگاه دوختم به لبخندمردانه , وس یها هیلرزانم کنارزدم ال بادستان

 که به سمتم گرفته بود... یا دهیارک

 را... یمرد نیچن کی کردمیم نیراومن تحس قمیعال دانستیم

 دسته گل راازش گرفتم وبنظرم مسخره امدتعارف کردنش. یباتشکر

 کرد. یخوشبخت یارزو میگفتند وعموهوتن هم پدرانه برا کیتبر دبرادرانهیوام انیوشا دمیمرجان بوس خاله

 را... یخوشبخت یارام قدمها یصدا یحوال نیدرهم دمیزشدندوشنیت میگوشها

مابه پابودنهفته  یکه به مناسبت شاد یعمووخاله وشاد یعاشقانه  یونگاهها نیریش یه هاخند انیدرم ستیدورن

 است.

 کردمیومن فکرم رفتیم سهیحرکت مسخره اش ر نیهم ازا کردوخودشیسرخوشانه م نیریراش تعارفات

 کجاموند؟      ییپس دا مامان：درمقابلشان کردمیم دسرراستیبودندمن چگونه با بهیاگرمهمانهاغر

 .زمیادعزیم_  

 نشسته بودم وافکارم درگردش بودند. هیدورترازبق ییجا

 فیتکل,گربگستراندید یرابربام خانه ا شیخوشبخت ی هیتاسا رفتیرمیکه اگرام کردمیروزگارراوزن م یها نییباالپا

 شد؟یقلب زخم خورده ام چه م

ومال کس  زفکرنبودنشدایخانواده نداشتم وتنم لرز نیباا یگروصلیکه د رفتمیوقت به کجام ان

 خانم؟ یکنیرمکجاسی：گرشدنشید

 .ریام ممنونم：دوختم به چشمانه به شدت کنجکاوشده اش ولب زدم نگاه

 ییاد سالم：بودند دهینرس یریچشمانمان راکه هنوزبه س یداهنربایبر نیریش یراراحت کردوصدا المیخ لبخندش

 ؟یجون,کجابود

 سرازسالن خانه دراورده است یکه فرهادچه زمان دمیشیاند نیردم وبه اکه سرپاشده بودندنگاه ک نیریبه سا یجیباگ

 ...سازدیم ییعشاق را سربه هوا یایو دن



 ن خستهذه

 
66 

 

وبه دهان شخص تازه واردچشم  میدوباره نشست یوبعدازتعارفات معمول همگ میاحترامش به پاخواست به

 خاک کردن اقاداماد. یبرا شدمیاماده م داشتم：میدوخت

 .    یمن باش ی دتوجبههیجون؟شمااالن با ییدا مداشتی：بالبخندگفتریدوامیخند نیریش

 شماسنگرت پر,من بادخترم هستم._ 

 ...ستیبددرد میکس یب

 ...ابداستیدن یدردها ی اصالهمه

 .یکس ی,نداشتن پدرومادروبیخانمان یفقرباشد,خواه ب خواه

 راکدر. ذهنتکنندویمعنام یبه طرزبد تیهارابرا سوزانندوجملهیشان قلبت رام همه

پدرم که  یمادرم راترک کردوالبته خانواده  یپدرم هستم وقبلترش پدرمادرم که مادرب ونیرامد میکس یب من

زده  وحاال چنبره دهی,که نسل به نسل چرخ ستیهاموروثیماریب یهم انگارهمانندبعض یدرزلزله جان باختندوبدبخت

 ...ارام：متورمم یدرگلو

 یتضادفاحش شیکردوسرش راتکان دادوروبه خاله به طنزکه البته بالحن جد یزیر ,اخمدیراکه د میا شهیش نگاه

 سراصل مطلب. میبر گهید ستیجون,بهترن خاله：داشت گفت

 بشم خاله ,چشم. فدات：دوگفتیخند خاله

 ها. زشدهیپسرخاله صبرت لبر ：گفت ریبه فرهاد,روبه ام یباچشمک انیشا

 .انینکن پسرموشا تیاذ：به دلم ننشست وخاله گفت شیلبخندزورک

 خوردن از دست عروسه. ییبه چا یخواستگار ینیریو رو به من گفت: دخترم ش دیاش کشبه چانه یدست عموهوتن

 طرف آشپزخانه رفتم.به ریگفته سربه ز یرنگ گرفت و چشم میهاگونه

 بود؟! میامشب چه مرگ دانمیو نم دیلرزیم میهادست

 مضطرب بودم؟! گونهنیو من چرا ا رفتندیام به شمار ماز خانواده ییان جزشاست که همه نیا هیمثبت قض پؤن
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 .ستمیاستکان را از دستم گرفت و با نگاهش فهماند که کنار با جوننینسر

 .دادیم میرا که به جانم افتاده، درک کرده بود که با نگاه مهربانش دلدار یهم استرس او

 یرو ختهیذهنم را که همانند آب ر یرهیبکشم و فکر ت قیعم ینفس فتگیبه من م یمواقع نیدر چن شهیهم ریام

 ندارند. نیبهتر از ا یگاهیکه جا اندازمیها بزباله انیدر م نمود،یم اهیو تمامش را س کردیم یشرویپارچه، در مغزم پ

 شان همان است.که نگاه همه دمیشیکردم و اند امزدهیخشک یهاهیر همانیم قیعم ینفس

 یشده با وزش باد فیکث ادیافکارم که از سکون ز یهاو من حساس شدم و آن قسمت از آبشوره شهیهم ندهمان

 : دخترم...ردیگیم یو احساسم را به باز خوردیتکان م میمال

یم ییدر دستش خودنما نیدارم به التدوستت زیر یکه نوشته خچال،ی یرو یرا از مگنت آدمک کچل شده چشمم

 دادم. نیبه نسر کندم و کرد،

 هم نهاد. یرو یرا به آرام شیهارا مقابلم گرفت و پلک ینیس

ساکن شده در وجودم حساب  یهودهیو به خودم تشر زدم تا استرس ب ستادمیا یاخروج از آشپزخانه لحظه هنگام

پوشش داده بود، آشپزخانه را  یپهن که ورود ینییطرف سالن  در طرف چپ و بعد از ستون تزو به دیایکار دستش ب

 رفتم.

 باز شد. ششیبود که همزمان ن انیکه سرش باال آمد، شا ینفرنیاول

 نثارش کردم و به طرف عموهوتن قدم برداشتم. یاغرهچشم

 میهاشد، دست یکه ناگهان برفضا مستول یسکوت نیرا چرخاندم و ا ینیرا گرفت و من هم س یو تشکر چا بالبخند

 ها تکان نخورند.را فشردم تا استکان ینیس یبا تمام قدرت دستهرا به لرزه انداخت و من 

را  ینیپاسخ نگاهش را بدهم، بعد از گرفتن هردو استکان س نکهیگرفتم و بدون ا ریها را مقابل اماستکان نیآخر

 دادم. رونیام را آرام و نامحسوس بنشستم و نفس حبس شده میقرار دادم و سرجا زیم یرو

 زبان چرخاند: حاال اصل مطلب! دهیرندیخ انیاز نشستنم نگذشته بود، که شا یاقهیدق هنوز
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که  نهیمطلب ا اصل：اش رابعنوان طرف عروس اجراکرد فهیکردوباالخره وظ یعرض اندام نیریش

 هم به سالمت. یکه مبارکه,نکرد یتولدشه,قبول کرد خی,اقادومادمهرعروسم تار

 امثلثیادنیاورد,دن یم یاگرخوشبخت هیودم ومهرنب یمهر نیکه من اصالموافق چن دمیگز لب

 .کرددردلهایجادنمیبرموداا

 یدوپسرخاله ودخترخاله  نیشدومن باعجزچشم دوختم به فرهادوباالخره اوا رمانعیراخواندم که ام نامش

 ینیبه عقب نش میرتصمینبودم وبااخم وحشتناک ام یهم راض نیبه پانصدتاسکه کرد,که من به هم یلجبازراراض

 گرفتم.

الح ,وبه صربرگزارشدیام یشدنها ینشسته برقلبم وعصب یوگاه حسرتها یخنده وشوخ انیدرم میخواستگار مراسم

 .میمدت انجام ده نیرادرا مانیعروس یخواندتاکارها مانیدوماهه برا یا غهیص دبزرگترهاعموهوتنید

 یرفته بودبرا رهمیهاراجمع کندوامجون کمک کردم تاظرف نیخوب ترکمان کردند,به نسر یباارزوها مهمانهاکه

 خواب.

 به بعدم. نیمردازا هیندادم وقانعش کردم به خستگ دانشیم یدلم گرفت,ول یاندک

ه اماشناخت کندومنیباالفرستادوبهانه اوردکه فردامرتبشان م یکردم بااصرارمرابه طبقه  نیکه کمک نسر یکم

 .رودیخواب نم یبرا زنکردهیراتمظرفهارانشسته وسالن  یتکه  نیتااخر دانستمیبودمش وم

ربط دهم واوهم حق داشت که  یاتاق کنار ی دهیادم خواب یتوجه یرابه ب میخستگ خواستیبودم واصالدلم نم خسته

,هرچندکه امشب  کردمیم یخواه ادهیاول ز دازهمانیاستراحت کندومن نبا یکار یروزخسته کننده  کی انیبعدازپا

 .میسقف هم باهم نبود نیرهمیداشتم االن ز یه اباشد,که اگرخانواد میشب نامزد

 را از بربودم،باال بردم. شیکه جا دبرقیزدن کل یازدراتاقش گرفتم وبه اتاقم رفتم و از پشت دستم را برا چشم

 را بست. میهاکرد و چشم چیپلهیتیرا ف یکیتار کبارهی نوربه

 شیکتم که صدا یه بازکردن دکمه هاانداختم ودست بردم ب زتوالتمیم یصندل یرو یراباکالفگ شال

 د؟یطول کش چقدرکارت：ازجاپراندم
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 ,چشم دوختم ودهانمکردیتختم ولوشده بودوبالبخندژکوندش نگاهم م یپشت سرم که رو هیبهت به شخص پررو با

 ...خسته ام.ایکن ب زودلباستوعوض：بصورت کامالخودکاربسته شد شیبعد یبازماندکه باجمله 

 نثارش کردم. رلبیز ییرابرداشتم وبه حمام رفتم  و پررو میامکث لباسه یبعدازکم

 راهم عوض کرده بود. لباسش

 نرفته مرا. ادشی نکهیلبم تناقض داشت ومن خوشحال بودم ازا یبالبخندرو میرلبیز یغرغرها

 ارام؟ خوشحالی：گفت تیبا جد ستادویکه خارج شدم مقابلم ا ازحمام

 .تمیورضا یمهم بودخوشحال شیچقدربرا

 قدم قدم دور. شدومنیم کمیقدم نزد قدم

 یکردوزل زددرچشمانه ب وارمیشدواوهم چفت د نیدستم پخش زم ریگ هیسرم که برخوردکردم لباسها وارپشتید به

 قرارم.

 .رانداختمیخواستنش راوسربه ز اوردمین تاب

دوارام وبالحن خاص خودش ام بردوسرم راباالاور رچانهیرا ز گرشیسرم داد و دست د یوارباالید هیرا تک دستش

 ارام... یبدون خواممی：گفت

 که خواستمت... یبدون

 دارم... دوستت

 رقمه ازدستت بدم... چیه ستمیوحاضرن عاشقتم

 ؟یدیفهم

 هم هست؟ نیبهترازا ی,حالایخدا

 بفهماندخواستنش را؟ یا وهیعاشقانه دوستت بداردوبخواهدبه هرش یکس نکهیا

 .ریدارم ام دوستت：سفرابدکنم یدراهی,که غصه هاراباستمیگرتنهانی,که دایپشتم هست تاته دن بفهماندکه
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 نرم نرمک برلبانش نشست ,شرم ارام ارام رخت بربست. لبخندکه

 یام وقطره اشک رچانهیز شیدستها یاتاق راترک کردومن دست گذاشتم رو یریراپس گرفت وباشب بخ شیها قدم

 ممنونش بودم تا همان ابد!!!رازمزمه کردم ,ومن  رشیبرصورتم نشست وشب بخ

 یشدوتاوقت میتمام کابوسها چهیوحضورپررنگ شده اش نسخه پ دمیخواب یراباقرص ارامبخش خوشبخت شب

 کوچک؟ ییایمیش یبه ان ماده  یازیاوراداشتم چه ن

 گفت. کیدتبریرابا تشیوازهمان شب اول موفق میایدن ابندبهیهاراه ن یاهیگرسیراگرفته بودتاد میدستها

آبرنگ  یرا,که استفاده شده بوددران ازانواع رنگها دمیجد یاوردزندگ ادمیراگشودوبه  دچشمانمیلونورخورشتال

 .یهست

 میکه درمان تمام دردها دانستیرمیواگرام وانگانیهمانندد دمیخندیتخت وتن به اب سپردم ومدام م یازرو دمیجه

 .شدیاست قطعازودتردست به کارم

ان  ینوشتم.انقدرنگاهش کردم تادوباره غباررو شیبر رو ررایخارگرفته هاکردم واسم امب ی شهیش یرو بابخاردهانم

 نشست ,ومن بازتکرارکردم کارم را.

نوجوان هجده ساله نبودم که  کیوچهارسال سن داشتم و ستیام گرفت ازحرکات کودکانه ام که من ب خنده

 کنم. یناپختگ نیچننیا

 م.راگرفت نیریش یازلباسم انداختم وشماره  یخال یبه کشو یگذاشتم ونگاه سهیام راداخل ک رهیت یلباسها تمام

برم  خواممی：کردنشان ، گفتم یراه یبرا گذاشتمیم هایاهیس یرا کنار باق اهمیس یمانتو نیاخر همانطورکه

 باهام؟ یای,م نیریدشیخر

 داد. تیااشتیبشه بادن گهید کردمیعجب ,فکرنم چه：زدوگفت یسوت

 نجام.او گهیساعت د کی,تاباشه：ام بود لهیاوردن من ازپ رونیب شیکه تمام سع ییبه او گرفتمینم داشت.خرده حق

 بردم وبه اشپزخانه رفتم. نییهاراپا سهیزحمت ک به

 گاز. یجون پا نیبودونسر زنشستهیم رپشتیام
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 ازاونشستم. یصندل کی یکردم وبه فاصله  سالم

 گرفتم.زدومن منظورش را شیکنار یصندل یرارو دستش

 گرفتم. یکه مشغول کارخودش بودوحواسش به مانبودانداختم ودرکنارش جا نیبه نسر ینگاه یرچشمیز

کردم جداشوم که برفشاردستش  یسع نتمانیبب نیممکن بودنسر نکهیازا دهیانداخت دورگردنم ومن ترس دست

 دهانم گرفت. روگردومقابلینون وپن یافزودولقمه ا

 .آمدینمو البته که خودم هم بدم شیازگرفته بود از لجب امخنده

 ینگاهمان نکند نفس راحت کرد،یم یازاشپزخانه که سع نیازدستش ندارم وبعدازخروج نسر یراه فرار دانستمیم

 شوهرتم اره؟      گهیکه من د یدونمی：دمیکش

 ...خدابه

:من خجالت  د،قطعیایدباالبیکه با ییجاانو نفسم را ازهم کندیام ماش دستپاچهقسم که رنگ و لعاب نگاه تازه خدابه

 جون. نینسر شیرپیام کشمیم

 .یکن دعادتی.بایدبکشنبای：کردوگفت یزیر اخم

 بستم... ششیبه ر ییوزورگو دمیکوب شیبه بازو ارام

 داره بده اجیاحت یک نیجون.بب نیلباسامه نسر_دخترم؟         هیهاچ سهیک نای：دمیراازسالن شن نینسر یصدا

 بهش.

 هیچ برنامت：تر  نیکار مطم نیکردو مرا در انجام ا دمییدر چشمانم لبخند زد و تا رهیدرچشمانش گفتم وخ رهیخ

 امروز؟ 

 به تنم... شدیگوشت م شیهالقمه بیراکه مقابلم گرفته بود ، مشتاقانه گرفتم و عج یالقمه

 .میایناهارم احتماالن ی.برادیخر میریم نیریعسل است : باش ینیریش اریزهرم از دست  ،یعاشق که باش اصال

 یکنیم یسع نمیبیم شمیم خوشحال：زدوگفت میشانیبرپ یراوخوشحال برخواست وبوسه ا دمیخر دانستیم

 ...یکن یزندگ
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 .امی.ناهارنمادهیکارم ز منم

 زودتراغازنکردنم است. یبرا روکاشمییتغ نیهم خوشحال بودم ازا خودم

 یقد و باال یرهیخ انیومن در آن م آوردیام درمگرفته یچانه یو زبانش را برا کردیزق مزق میشانیدر وسط پ ییجا

 .دادمیخروج از سنگرشان را م یاجازه میهاکت و شلوارپوشش به خنده

 .کردیم هااضافهیبه قبل یدیخر میشدیم یهرمغازه ا دوداخلیکشیرام دستم

 بودم. شیمخالفت نکردم وهم پا شیپ یدفعه  برخالف

 یگدارد,زند یکه چه لذت دمیشیاند نیبه ا مانیهایخنده ها وشوخ انیودرم میگرفت یرونیوب یلباس خانگ چنددست

 کردن!!! یرازندگ

گوش فلک راپرکرده  میوخنده ها دمیخندیکردندمیاطرافم که گاه باتعجب وگاه سرزنش نگاهمان م یادمها الیخیب

 بود.

 .کندیبه ادم منتقل م ییبایز ستندحسین شیب یا بهیکه غر انتیگرفتنه اطراف دهیناد یگاه

که افکارپوچ  گذاشتمیگرنمیکردن را,ود یبودم راه وروش زندگ ادگرفتهیتازه  ییزنده بودم وهمچوکودک نوپا من

 قلبم راپژمرده کند. یتازه جان گرفته  یمالمت گر,جوانه  یها رونگاهیودست وپاگ

 را. میهایتاله نکندخرمن شاد دمیراسفت چسب هاوافسارشیاهیجوالن دهم به اسب سرکش س خواستمینم

 نیریوش میخنک مهمان کرد یدنینوش کی,خودمان رابه دیازچندساعت وقت گذراندن درمرکزخر خسته

 ؟یتودختر,تاحاالکجابود یارام,چقدرکارداشت وای：گفت

ه خودتم ک به：مبود رکردهیگ میده سالگ انیدرست در م ییجا رکردومنیاب پرتقالم گ وانیل اتیبه محتو نگاهم

 بدنگذشته.

هست که  یزیچ کی شهی,وهمییکه کمترازمال من نبودکردم واودست بردارنبودگو دشیخر یها سهیبه ک یا اشاره

 حاالکه：بکشد زانتیازعز یراکس تشیاتش بزندخرمن ارامشت را,وکبر

 شمال وجلوبندازن. یبرنامه  کنمیم دواحمدهماهنگی,بااممیدامونوکردیخداروشکرخر



 ن خستهذه

 
73 

 

خط  دنشیکش شیهردفعه باپ نیری,تاشنجایقصه راهم نیا کردمیم دتمامیبا زومنیم یمشت شدندرو مدستان

 .امیده باربهت گفتم که نم فکرکنم：نکشدبه اعصاب نداشته ام

 یسال یبودنها یاوردوترس داشت جد یم یرابه جا تیرسم عقالن نیریبودکه ش یمواقع نیازنادرتر نیشدوا یجد

 .یباشه عزادار یکاف گهیکه د کنمیفکرم منم：اندچزیکه ادم رام کبارشی

 ممونپشی：درمانم یبودکه خبرداشت ازدردب  یاش ,اوتنهاکس روخانوادهیرازامیتکان دادم که غ یراباکالفگ سرم

 .نیرینکن ش

 .      یفرارکن یتونیکه تااخرعمرت نم یدونیتوهم م_ست.         دهیفا یکه اصرارت ب یدونیم

 .   ستیفرارن_  

 ....؟یپس چ_  

داشته  یعاد یزندگ هیو یفراموشش کن یتونیم نصورتیکه درا تیباواقع یدروبروشیارام.با یش یدقویبا

 ...ادیکنارب طیشرا نیباا تونهیچقدرم یکنیشوهرته,فکرم نیبعدازا یروانشناست بود,ول رتااالنی.....امیباش

 .یبراوردشون کن دیکه با ازت داره یانتظارات هی شیزندگ کیاونم به عنوان شر باالخره

 یعابربه ذهنم هجوم م رچراغیبودکه ازان شب ز یاتیشدنه واقع انیب ی جهینشست نت میکه برسرراه گلو یبغض

 شدنددرصورتم . دهیشکل ممکن کوب نیدرفرارداشتم واکنون به بدتر یاوردندومن سع

 .دنمیدرفروپاش یسع نیریبه سرپاشدن دارم وش مینبازم ومن تصم نیشترازایتاب برخواستم

 راه افتادم. هابهیازسردرگم ییاینکردم وبادن یتوجه شیصدازدنها به

 واصالدرکجاهستم اکنون... رومیبه کجام دمیفهمینم

 .کردنددردنداشتندیخورده ام برخوردم کرزخمیکه به پ ییها تنه

 حس شدم... یدرجسم وروحم حس کردم وب شیپ یدردراساعت

 درحال خم شدن بود. کردندوکمرمیم ادگزگزیازراه رفتن ز میبه خودامدم که پاها یزمان



 ن خستهذه

 
74 

 

 .میخال یبه اطراف انداختم وبه دستها ینگاه

 رافراموش کرده بودم. فمیمانده بودومن ک یادیمسافت ز تاخانه

 ترازمن دران لحظه خودمن بودم . چارهیب

خواب به نبارذهنیحرکت کردم واجسمم که کم ازدردروحم نبوددوباره  یتوجه به دردها یزدم وب ربغلیدستهاراز

 رانشانم دهد. رخانهیتامس دمیطلب یاریام  را رفته

 ی,امانگران خودم بودم ,خودکردیم میودلسوز خواستیرام رمیازاوکه خواهرم بودوخ دمیراگفت.نرنج قتیحق نیریش

, دیکشیازماست م,که موریهمچوام یعمرباکس کیخواهدی,چگونه مدیفروپاش نینچنیا نیریش یجمله  کیکه اگربا

 کند؟ یسقف زندگ کیریز

 خانه گذاشتم. نیکه پابه ا یاول بار اداوردمیمقابلم چشم دوختم وبه  یغول اهن به

که هروقت پول برق راداده  ییراهمچوقصروحشتناک درکارتونها کشاندوخانهیووحشت چشمانم رابه هرسوم ترس

 .کردمی,تصورم دمیدیوصل بود,م ونیزیوتلو میبود

شهر بزرگ و پرتردد با  نیو اکنون ا رفتیبا مادر به شهر کوچکشان م کباری یاهفته دیکه شا ییروستا یدخترک

 کوچکمان بود... یبرابر خانه نیکه وسعتش چند یاخانه

درکنارش  گرفتمیشدن به من راداشت ومن ارام م کینزد یاجازه  ربودکهیخانه وفقط ام یازاعضا گرفتمیم کناره

 .کردمیاوراپرنس سواربراسب تصورم میکودک یایودردن شیه زمزمه هاب سپردمیوگوش م

 امروز. اتیدارندباواقع ینیریترش وش یوچه معنا میکودک االتیبابودندخیز چه

حواسم به ساعت که ده شب رانشان  یمواجه شدم وحواس ب یازدل نگران یمیسالن راکه گشودم باحجم عظ درب

 .سرم یشدوبه اسمانه باال دهیدادکشیم

 کنم؟! یرو ادهینقدرپیشدن هوانشدم وچگونه توانستم ا کیتار چطورمتوجه

خودش رادراغوشم رهاکردواصالهم به فکرتن دردمندم  نیریش یصورتم بودم وبه ان زدبهیکه زارم یلبخند ی متوجه

 ابانها؟یازساعتهاپرسه زدنم درخ دانستینبودوحقم داشت,اوچه م
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 ارام. بخشب：گفت یراپاک کردوباشرمندگ شیاشکها

 ورفت . گفت

 مقابلم تنهاگذاشت. یبه اشپزخانه پناه بردومن راباشخص به شدت عصبان بانیهم سردرگر نینسر

 به ساعت نبود... حواسم：چشمانش بروحشتم افزود یرفتنددرمردمکهایشده که رژه م فیرد یها واژه

 بود! یجمله کاف نیهم

 ل کند.فعالش رافعا مهیساده که اتشفشانه ن یجمله  نیهم

 دحواستیبا کی：نمانده بود نمیازا شیب یکه جان یدادم به درب ورود هیکه باالرفت درخودجمع شده تک شیصدا

 ؟یچ یعنی یا لهیپول ووس چیبودنت بدون ه رونیوقت شب ب نیتاا یدونی؟میجمع باشه ارام؟...ک

 باالاومد...جونم  یعنی：صورتم دادزد یمتر یچندسانت یشدودرفاصله  کیدنزدیکه نشن یجواب

 زنگ زدم... شناختمیم یبه هرک یعنی

 وچهارساله رو... ستیزنه جوونه ب هیکنم نبودنه   هیچطورتوج دونستمینم یعنی

 ...یعنی

 را. دنفسشیرشدوبریسراز میاشکها

تااخرعمرم پات  گمیکه م یدی؟نفهمیاونارو,هان؟توهنوزمنونشناخت یکنیحروم م یچ واسه：داد ارامترادامه

 ارام؟ یندار مانیمن ا ؟بهینطوربشکنیدایزدبا یحرف هیکه  ی؟هرکیچ یعنی ستادمیوا

 به اومعتقدبودم. یگریوهرکس د شترازخودمیراتندتندتکان دادم که من ب سرم

 داد... یرا به درماندگ شیو جا دیچشمانش پرکش خشم

 .یتنهام بزار یوبخوات نکهی.مگه اچوقتیخانم,ه شمیازت خسته نم چوقتهی：وزمزمه کرد تشیدرحصارامن دمیکش

 اغوشش زدم . نیریش یوحس تجربه  نمانیبه ارامش ب یلبخند
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 ی دختره：ها نیاول یعسل داشت تجربه  یمزه  میدوبرایراکش مراازخودجداکردودماغم

 ...ادیاشکت درم عیوسر یکنیزرزرو.بروصورتتوبشور.باراخرت باشه بغض م

 حساب اون بچه هم باخودم. درضمن

دکه بارشانزده سالمان بو نیشودواخریپاسوزم م شهیکه هم نیریش چارهیوب شیکندبرایبه پام یگاهکه داد دانستمیم

 یسنگها ینشدومن چون پرت شدم رو شیزیواوچ میشد نیبادوچرخه اش به دوچرخه ام خوردوهردوپهن زم

 باغچه , دستم شکست. یگوشه   ینییتز

 .رشدیوردکه به لطف خاله ختم به خکتک بخ نیری.فقط کم بودشییرتماشایبه پاکردام یقشقرق

که  چارهیکه برسردخترب ییادهای,وهمه متعجب بودند ازفر داشتیراهمانندخواهرنداشته اش دوست م نیریش

 . دیکشی,مختیریم راشکیوسربه ز ستادهیا یازشدت ترس زبانش بندامده وگوشه ا

ازکارافتادن برده  یمغزم راتادرجه  اکههاریدل مشغول نیبه حمام رفتم تاغبارا میدعاکردم ومستق شیبرا دردل

,که کردیم رنقضشیبود,گرچه ام نیریحق باش یباشم وکم یکنم قو یراوسع میزندگ یها یوپاک کنم منف میبود,بزدا

 ان هم بخاطرقلب ناسورم بود.

 دشواراست. یذهن پرکار بس نیکردن ا یدوخالیطول کش یکم حمامم

وط که مخل شیو ازگرما دمیکشیبلندم رادردست گرفته سشوارم هییالط ینشستم وموها زتوالتیم ی نهییا یجلو

 .گذاشتمیپنجره را باز م کاشیاتاق گر گرفتم و ا یگرفتهدم یشده بود، با هوا

به  یکه  تقه ا کردندیمنعکس م نهییازخود در آ بایز ییبودم که نما مییطال یهاسیگ یهاپرش محو

 .رواردشدیدرخوردومتعاقب ان ام

 فرصت نکردم جم بخورم. یحت

 درزدن قبال：هارارهاکردومن به خودامده بسرعت ازکنارتخت شالم رابرداشتم وبااخم گفتم سهیک میبه موها رهیخ

 .یبلدبود

 یایدادم ب اجازه：وطلبکارگفتم نهی.   دست به سدرزدم：گفت کترشدنشیبانزد ززدوهمزمانیام طنتیش یلبخند

 تو؟
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 .زنمی：کردیکه همانندجوانان ناپخته رفتارم شدامشبیممردراچه  نیوا ابروباالانداخت

اگرهمان تق کوتاه راهم به  یحق رابه اودادم حت تیودرنها زکردمینگاهش کردم وحرفش رادرذهنم انال بابهت

 یصدوهشتاددرجه ا یکه فرق میروزها نیا یدرمقابل شخص به شدت پرروشده  اورمینخواستم کم ب ی,ولزدیدرنم

 ؟یدار کارمیحاال,چ خوب：داشت رسابقیباام

 ؟اتاقش امیبازنم داشته باشم که ب یدحتماکاریبا مگه：اورد رزبانمیعسل راز یتکرارشدوجوابش مزه  لبخندش

 .ادیکه بهت م نمیقشنگن.مطم داتخری：شد دهیکش دمیخر یها سهینگاهم به ک شیمنطق یازاستداللها درمانده

 .قمیبه سال تشیشدم ازاهم خوشحال

 .ادیبهت م یلیخ ییمولی：ترواردکرد یراکار یبعد یقبلش بودکه ضربه  ی رجملهیدرگ هنوزذهنم

 موهاتم：ریام یانتخاب خوبش وشاد نیومن ممنونش بودم بخاطرا میرابرا ییمویزلیانتخاب کردان شوم نیریش

 خوشگله. یلیخ

 ردهمسرش را.چطوربه عرش ب دانستیبودوم یریغافلگ یمردخدا نیوا رمیلبخندم رابگ یجلو گرنتوانستمید

 وغافل ازاطرافم. کردمیرمیخودم س یبایز یاهایدررو

 یام به جازل زده ستادهیوسط اتاق ا میکنج لبها یبالبخند وانگانیچون د گراونبودومنیبه خودامدم که د یزمان

 .شیخال

 نگرمید ی مهیدنیام گفتیرا,که م نیریش یحرفها یمعنا کردمیوحال درک م کردمیرمیبودم ودراسمانهاس سرخوش

 گرفته. میبرا یگریرنگ د یاست وبااون زندگ

 ندارد. یدگیجزپوس یارمغان ییشوندوتنهایم لیگرتکمیکدی,انسانهابا یار

 یبدردنمک یدهندوحتینام یگربویهم د تیوشعارها یکردیرمیدرظلمات وهمت س یعمر ینیبیبه خودامده م یزمان

 .خورندیهم نم ابانیطرف خآن
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ه ب دهیچسب یکردم وکنارسطل زباله  چی,تمام دردوحسرتهاوفلسفه ام رابقچه پادهیعابرپ رچراغیاماهمان شب,ز من

شوند.راه ن زانمیودوباره او فتندبدنبالمین فتدوراهیبه جانشان ن طنتیجاگذاشتم ودرش رامحکم گره زدم تاش مکتین

 .ینیعزلت وگوشه نش کیوتار رتنگیمن جداشدازمس

 .نمیازدست رفته ام ,چراکه اکنونم راداشتم درکناربهتر یکودک یبرا کردمینم ییسرا گرنوحهید

 هابروندبه جهنم. غصه

 ارامه ارام باشم!!! خواستمیگرنمید

 یراباهمه  یارام وزندگ یایبودندرادعوت کنم به دن ستادهیکه مدتهادم دربه انتظارورودا ییهایشاد خواستمیم

 را. مینوپا یبشکندسداراده دوباره  یتلنگر نیقبول کنم ونگذارم که کوچکتر شیرنگها

 یداشتندبرا یکوبیانهاهم پا ییکه گو ییکوچک نگاه دوختم به ستاره ها یوباغلت دمیکش میرارو ملحفه

 .مانیخوشحال

بوددنبال کردن  ییبایقشنگم گشودم.چه حال ز یاهایرو یحواله شان کردم وچشمانم راباارامش به رو یا بوسه

 به ساحل ارامش. دنیارزوهاورس

را  شیهاو جان دلم گوش ردیاش بمهراسان در نطفه یکیرا و آنقدر تکرار کردم تا تار هایدیسپ کردمیم مشق

بر لب شور عشق سر داده بود و تمام جان چشم شد  یاحساسم با لبخند یقلبم که کنار باغچه یبایز یبسپارد به نوا

 .خواندیآن را م میصداکه قلب خوش ییبایز یهدر جوار تران یزندگ دنیرقص رینظیثبت تک تک لحظات ب یبرا

 اقبلرریرفتم تاام نییپا یترازقبل ازتخت کندم وبعدازمرتب کردنه سرووضعم به سرعت به طبقه  یپرانرژ صبح

 .نمیازخروجش بب

ا ب یو او هم با لبخند گذاشتیجون م نیساعت مشغول خوردن صبحانه بودوسربه سرنسر نیا شهیمعمول هم طبق

 «بخند یطورنیهم شهیخدا حفظت کنه پسرم... هم »تگفینمک م

 یرجایوکنارام رگفتمیازخودم سراغ نداشتم صبح بخ چگاهیکه ه یوباانرژ دمیپاش شانیبه نشاط صبحگاه یلبخند

 گرفتم.
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 یراتاشب منتظرش بمانم ب ستمیمجبورن نکهیخوشحال ازا دومنیا یناهارم یبرا دکردکهییراپاسخ گفت وتاک لبخندم

 یدونستمی：روحم رادادورفت ی هیکردم.نگاهش درنگاهم گره خوردوتغذ شیسالن همراه یتادرب اصل یظخداحاف

 عاشقتم؟ یلیخ

 کردم. تیموفق یازمن فاصله داشت ارزو یلیاوکه اکنون خ یبرا رلبیقلب پرتپشم گذاشتم وز یرارو دستم

رفتم وچشم  بیرج شد,بطرف درخت سبزرگ خانه خا اطیازدرب ح لشیدست تکان دادوبااتومب میبرا نکهیبعدازا

 .نمیبچ نیریش یبیس شیبه شاخه ها زانیسرخ او یها وهیان م انیچشم کردم که ازم

 شهیومن هم دنشیچ یقدم کوتاه بودبرا یبود،نظرم راجلب کردواماکم هیتر وقرمزتر از بقها که  درشتاز آن یکی

 .دادیم میردلداریقدم وام یکوتاه یبرا خوردمیحرص م

 .دمیطلب یاریقرارداشت به  وانیا یزرویراکه کنارم یزدم وصندل میهجده سالگ اناتیبه هز یا خنده

نرم  یهاکوچک از پوست ی, رددیدستم راخراش ی.شاخه انمیرابچ بیودست بردم تاس ستادمیا یفلز یصندل یرو

 توجه به ان به کارم ادامه دادم. یب یجذاشا، ول یکنده شده بر جا

 به ان زدم. یپاکش کردم وگاز راهنمیپ یباگوشه  راکندم بیس یوقت

بزرگ شدن  یمابرا میداشت یکاشت وچه ذوق بی,خوشمزه بود.دوازده سال داشتم که ناصرباباچندقلم درخت سهووم

 وحاصل دادنش.

خوبه خانم,مگه " گفتیزدومیوناصربابادرجوابش لبخندم"ناصرقلماکمه" گفتیجون ذوق زده مدام م مژده

 "م؟یماچندنفر

 نداد... یپشت ساختمان در خود جا نیدو درخت را زم نیا و

رادرگوششان  میزدم وخوشبخت میبه تک تک گلها یساختمان راپشت سرگذاشته به گلخانه ام رفتم.سر چیپ

 نجواکردم.

 دمیبه گل قرمزرنگش کش یدست دمیکشیم رزبانمیراز بیس یموردعالقه ام نشستم وهمانطورکه مزه  کنارکاکتوس

 جسم. یباشدکه غذا یبیروح است وخواه س یم گذشت تفاهم رنگها,خواه گل باشدکه غذاوازذهن

 نبودم. ردرقفسیاس ی گرپرندهید من
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 نبودم. مانیبدبخت  یموروث یادامه دهنده  من

 کنم به فرزندانم . هیراهد یقطورراواراده کردم تاخوشبخت ی شهیر نیکردم ا قطع

 گرفتم . ینرژوعشق دادم وا ساعتهادرکنارگلهاماندم

 حاصل. یب یهایدلدار یاحتیودل ,بدون قضاوت و شنوندباجانیم یجانداران دوست داشتن نیبودم که ا خوشحال

شاد گلخانه  یام را در فضاو بعد قهقه« مثل من... طناز و کم توقع» پرعشوه دادم و زمزمه کردم یدهیکود به ارک یکم

 گرفته است... یبه باز بیرا عج هجنبیدل ب نیکه ا ریرها کردم و امان از ام

 که کنجکاوم کرد. دمیشن اطیازح ییصدا

 یاون دختره  به：شدیصداهاواضح ترم شدمیکترمیخورده ام راگرفتم وازگلخانه خارج شدم.هرچه نزد مین بیس

 دارم. ادکارشیبگوب یغربت

 عمه؟کردیخطاب م نینچنیراا یشد.مگرجزمن چه کس نیزم خیم میوپاها شیدازصدایلرز تنم

...      نینتازه ک ی,نفسنینیباالبش نیاریب فیلحظه تشر هیخانم جون ,شما اخه：قلبم رافشرد نینسر یدرمانده  یصدا

 مامان. نجاستیا_

هم سروکله شان  نیشدوبعدازگذشت چندلحظه عمه ونسر دهیهوازکجاظاهرشدکشی دانمینم الکهیبه ناز نگاهم

 .داشدیپ

 عمه جون. سالم：به زورازحنجره ام خارج شد میراگم کردم وصدا میدست وپا یکم

 وحشتناک بود... جوابش

 بود!!! دردناک

 گرفت. یصورتم جا انیم ییسرخ ازدستم رهاشدودستم جا بیس انقدرکه

 ی ؟برادرزادهیخودت فکرکرد شیپ یابرو,چ یب ی دختره：رمنصفانهیغ یاندک شیلیامدنش اسان بودواماس حدس

 کم بود؟! یدیباالکش راثشوکهیبهش.ارث وم یدتوانداختخو یراوردیمنوگ یمظلوم وساده 
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 چرادستم شروع به سوختن کرد. دانمینم

 تازاندواصالهمیرحمانه م یشده واوهمچنان ب سیخ میاشکها یدقت کردم متوجه شدم کل صورتم بواسطه  شترکهیب

 به پسره...      یخودتوچسبوند یکرد یچه غلط ستی,معلوم نگهید یپدرومادر بی：قصدکوتاه امدن نداشت

 خبره؟ نجاچهیا_  

عمه  اومدی：بازپس گرفته ام به تاراج نرود یاندک اراده  نیشترازایشدتاب میتکان دادهمه مان راوناج ادشیفر

 قربونت شه.

 ییحدش داشت وصدا یب تیرگ گردنش نشان ازعصبان یوبرامدگ رباالرفتی, دست امشیمتر یچندسانت ی درفاصله

     ن؟یارام وناراحت کن نیدیبه خودتون حق م یچه اجازه ا شمابه：نترلش داشتدرک یکه تاحدممکن سع

 کارکرده ... یدختره چ نیعمه اخه ا_  

 مادرودختردست بردارنبودند! نیوارچسباندوامااید نبارمرابهیا ادشیفر

 م؟یبشنو نگروید داززبونیکه با میبود بهینقدرغریماا یعنی：زشدوگفتیعمه جان سرر یاماده  شهیهم یاشکها

 یوکمشد کینزد ی.کمنحتمابودی：ردروبرگرداندمیکه بحثشان باالبگ دمیصورتم ومن ترس یشدرو قیدق نگاهش

 فاصله گرفتم..

 زد؟ کتکت：رابرگرداندوچشمانش گردشدندازتعجب وزمزمه کرد صورتم

 .دیدیگرنمینه تندتندتکان دادم وامااوانگارچشمانش د یرابه معنا سرم

متوقف  نینسر یبااوباصدا یکم یچشمانش را و بسرعت بطرف عمه رفت ودرفاصله  یدیگرفته بود، سف خون

 ,بخاطرپدرت. پسرم：شد

 برد. یپ تشیعصبان یباال یدرجه  شدبهیم شیغضروفها یدیمشت شدندوازسف دستانش

 خوامینم گهدی：رانشانشان داد یهم فشردودستش راباالبردودرب خروج یراباحرص رو شیدندانها

 .چوقتیه...نمتونیبب

 .مونیپسر,پش یشیم مونپشی：رگفتی,روبه امشدیکه دورم یبه من کردودرحال ینگاه پرازخشم عمه
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 .مادنبردیاز چوقتیذهنم حفظ کردم وه ی نهیبحث شدومن ان نگاه راتاابددرپس زم الختمیناز یتوزانه  نهیک نگاه

 تااوهم نشکندقلبم را. درحفظ ارامشش داشت یکه پشت به من سع یریهم رفت ومن ماندم وام نینسر

 ...رامی：شدم کشیجرات کردم ونزد یکم

 انیدرم رمیام شدانگشت اشاره اش که نشانه ام گرفت فکرکردم به تقص ینیبرگشتنش موجب عقب نش بسرعت

 گهیردکبای یووادارم نکن که تکرارکنم.حت گمیبارم هی,کنمیدمی,تاککباری یحت یندار حق：عمه  یهایکوته فکر

که جرات کنه  یکس یرو اابدبهمن ت یتابدونه درخونه  گمیخانمم م نی.به نسریاریمن نم یجلواسم اون زن و

 زنم بلندکنه بسته ست. یدستشورو

 وجوددارد؟ نیباالترازا یارامش

لذت بخش  شیبانیکدرشده اش بابرادرزاده اش,اماپشت یرابطه  نکیعمه نبودوا چگاهیکه ه یازعمه ا ناراحتم

دادم که دستم راگرفت وداخل ساختمان  دتکانیی.سرم رابه تادادیرانم میجوالن به ناراحت ی اجازه میبود.خودخواه

 .اوردیب یخانم خواست تاپماد نیمبل نشاندم وازنسر ی.رومیشد

حرکت داد و خدا لعنت کند،  شیها را در موهاآن یصورت دوراندستانش گرفت و کالفه چندبار به انیرا در م سرش

 .خونندهیکرده به انتظار شب نیکم یارا ندارند و گوشه مانیهایشاد دنیددردها را که چشم 

گرفت و خواست آن را به پوست صورتم  داد،یم شیسرخش خبر از شدت ناراحت یهاکه چشم نیرا از نسر پماد

تم نگفت.کرم را گرف یزیدستش قراردادم.متعجب شدواماچ یبمالد.نگاه دوختم  به نگاه کالفه اش ودستم رارو

 نداشتم ازان . یسهم میلگکه درهجده سا میهایازفانتز ییبایز یایوبطرف اتاقم رفتم,وغرق شدم دردن

به خاطرات  یکه حت یبودم ازخواهر نینشستم وباجان ودل کرم رابه صورت ملتهبم زدم.دل چرک نهییآ یروبرو

 کس. یب گفتیزن به من م نیا,وحال کردیودرهمه جادخترم خطابم م شهیکردوناصرباباهمیم نیبرادرش هم توه

 ..دانستیاونم

 خانه وخانواده. نیشده ام باا نیباعشق عج یرابطه  خواستیم یقیهم داشت که نفهمد.درک عم حق

 هایازگرا ت شیکه صبور داکنمیراپ نییپا یطبقه   یمواجه باشخص به شدت عصب یچشمانم رابستم تاامادگ یاندک

 د.قرارداده بو شیعمه به شدت موردآزما
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به من وصورتم انداخت ودوباره مشغول کارش شد.به  ینگاه می.ندمیواورامشغول کاربالپ تاپش د رشدمیهاسراز ازپله

 مواجه شدم. شیکنم,که باچشمان باران یاریزیم دنیرادرچ نیاشپزخانه رفتم تانسر

 شده قربونت برم؟ چت：درجانم گفتم ختهیر یشده جلورفتم وبانگران هل

روت حساس  یلیخانم خ مژده：سرخ شده ام رانوازش کردوگفت دوبالبخندصورتهیکش شیاچشمه یرابرو دستش

 زابهمیچ یلی.خکردنیوباهام دردودل م شدنیخواهرشوهرشون ناراحت م یازرفتارها شهیبودن.هم

 .کنهیترش م ی,گفتنه من فقط عصب فهمهیناصرم گفتنیاقاناصروناراحت کنن.م خواستنیگفتن.نم

ارم کم ند یچیو گفتم: من تا شما رو دارم ه دمیاش را بوسسپردم و گونه یفراموش زیت سحرآمدسرا به میگرفتگدل

 خاله...

 .میدیرا چ زینشسته برلبش آرامشم شد و باهم م لبخند

 امروزاومدمطب. نیرشی：به خنده نشست شیجد یکه سکوت را شکسته چهره میمشغول ناهاربود 

را,والبته که اوروانشناس هست وراه کنارامدن  شیپ یرده موضوع ساعتفراموش ک نکهیوا شیبودم ازشاد خوشحال

 بازاون سرخوش.  گفتیم چی：بامشکالت راازبر

حال وروزش فکرکردم که  دنیگرفتم ,منم باد یافسردگ کنمیگفت که احساس م یاومدروبروم نشست وباناراحت_    

کم که حرف زدم کالفه  هیشدم. دمیام ونیمد ونیم نیا چارهیوشروع کردم باهاش صحبت کردن.ب گهیحتماراست م

 ".ضاتیمر چارهی,بیزنیم رچقدرحرفیام یوا"بلندشدوگفت

 .به خدادپرسییجا هی نیمنوببر نیخوب؟بابامن مسافرت خونم کم شده.پاش هیچ"نگاش کردم که گفت باتعجب

 ".زنمایتوحموم رگ م رمی,م شمیم

 تهزادرفیدختربه ادم نیا هی....اخه چریام یساده ا واقعاکه：گفتم دهیبر دهیبر میخنده ها انیودرم رخندهیزدم ز یپق

 .یدیچیواسش نسخه پ یکه نشست

 دهانم را پرصدا قورت دادم.سکوت کرد و من هم آب میبه خنده ها رهیخ

 بخندارام. شههمی：سرچرخاندن را از من گرفته بود  ینگاهش اجازه یجاذبه

 ...ارشی یاز اندازه شیبود از توجهات ب ییقلبم تماشا یکوبیپا
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 کردم تااورابه خوداورم. یمصلحت یجمع شدندوسرفه ا میلبها

 اره：اش رادردهان گذاشت وبعدازفرودادنش گفت مهیازبرنج اغشته به ق یدادولقمه ا یراتکان نامحسوس سرش

 .شیک میرب میپاش ی,همگرخودشیگرفتن حاالکه مسافرت شمالشون به لطف ماکنسل شده,البته به تعب می,خانم تصم

 ازدستش بره. یفرصت زارهاصالنمی：وگفتم دمیخند نیریش یکردنها یزیتندتند برنامه ر به

 م؟یم؟بری,حاالچه کنقادقی：تکان دادوگفت دحرفمییرابه تا سرش

 ندارم.     یکه برنامه ا من：باالانداختم وگفتم شانه

 بسپارم به کامران. یمطب وچندروز تونمیمنم م_  

 وموافقتمان رااعالم کنم. رمیتماس بگ نیریقرارشدباش

ابه ر شیوتذکرها دمیخاله راازانطرف خط شن یزدکه صدا غیج یدکلیامدنمان راازپشت تلفن شن انیجر بعدازظهرکه

راقطع کردومن ماندم درهدف خلقت  یگوش یبه من گفت وباخداحافظ راهیبدوب یدخترناقص العقلش ودراخرهم کل

 موجوددوپا. نیا

 شده بودم ازان. رغافلیاتفاقات اخ انیبه باشگاه بزنم که درجر یگرفتم که سر میزتصمان رو یفردا

کنج لبم مشغول کارم شدم  یشخندی.باندمییپایمدام م یرچشمیمهساکه ز یهایمحل یازب گرفتیام م خنده

ت؟       فمعر یب چطوری：درست بود شودوحدسمیدامیاش پ گرسروکلهید ی قهیاوردوچنددق یکه طاقت نم دانستمیوم

 ؟یخوبم.شماخوب_

 .امیدامروزبی,عشقم کشگهینه د_.     یومدینم االنم：کوفت وگفت میبه بازو یشده ضربه ا یحرص

 .امیدامروزبی.عشقم کشدادیگرمید یسرگذاشتنه مهساحال سربه

 .دادیگرمید یسرگذاشتنه مهساحال سربه

 گلم؟ قیرف چته：کنم تشیاذ نیازا شیامدبیودلم ن دمیراکش لپش

 کارداشتم گلم._مدت؟       هی چرانبودی：دوگفتیدرهم کش هرهچ
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 .     میهامشغول کارشد بابچه：شودی,نمدشیعا میزیچ دانستینکردکه م نیشترازایب یباالانداخت وکنجکاو شانه

 . یبه سالمت_

 شیخوب پ داره ارام.اگه کارامون یفیچه ک یدوننمی：نداشتند میبرا یتیاهم نیزهاکمتریچ نیوا رراداشتمیام من

 .ادیم رونیبره اهنگمون ب

 هم که بدانم. خواستمیونم دانستمینم

 او. یسرنوشت شومم رابرا کردمیم فیدتعریتاصبح با رراکهیبه اوام گفتمینم

 شینمتهایبیم یباشگاه راترک کردم وبزود شیهاییگو ادهیز انیودرم شیکردم برا تیموفق یگفتم وارزو کیتبر

 .شدندادمیرامتذکرم میامدنهایکه ن رباشگاهیمد یبه ارحم یتیراپشت گوش انداختم واهم

 به حمام رفتم. میخانه بازگشتم ومستق به

 ست کردم یمشک یمانده بودراباشال میکه برا یاهیس یمژده جون وناصرباباروکرد.تنهامانتو یدلم هوا کبارهی به

 .ستادمیا نهییا یواماده جلو

خوشحال کننده بهشان  یخبر خواستمی.مردادمییابه رنگ روشن تغر میدرذهنم زده شدوبسرعت لباسها یا جرقه

 نهییدرا دمیبطرف خودجد یبوسه ا ی.باشادکردمینبوداشنام گرافسردهید دکهیبدهم وبهتربودانهاراباارام جد

ودسته  گالب شهیش کیبمانم. یرتاکسرا ببرم تامجبورنشوم منتظ نمیگرفتم ماش میفرستادم وبه راه افتادم.تصم

 انیانداخته بودندم افاصلهیدن کیکه  ییزانوزدم.دلم چنگ خوردازکلمه ها شانیوکنارارامگاه ابد باگرفتمیز یگل

 .مانیهایشاد

 یلیکه خ دونممی：معصوم هردوفرشته یبه چهره ها دمیپاش یشستم ولبخند سنگهاراباگالب

 ...شدیدسرنوشتم چه ممعلوم نبو نیگرفتیودستم ونم نیتنهام گذاشتن.اگه نبود اوادماشی...دنمعرفتمیب

 زحماتتون کمه.... یبرا یاقدردانیدن کی

رنگ  گهیچقدرعوض شدم؟....د ینیبیمنومامان؟م ینیبمی：خندان مژده جون کردم وادامه دادم یبه لبها ینگاه

 دختر؟ یپوشیکه م هییچه رنگا نیا یزدیچقدرغرم ادتهی.پوشمینم رهیت

 ان...عوض شدم.کردم مام عوضشون：دادیشوراشک م یام مزه  خنده
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 .نیداد روبهمیممنونم که ام یلیخ

 ...میرنامزدکردیبابا,من وام اره：زل زدم به ناصرباباوگفتم ییبه بغض جدا ختهیام یبالبخند

 ...دنتونید ومدمیزودترن دکهیببخش

 دخترم فرهاد. نینگرانه ا گفتیم شهیهم مژده：خارج شد میازحسرت ازگلو یواه دمیبه سنگ قبرهردوکش یدست

 است دوختم . مینظاره گردردودل کردنها یازچه زمان دانمیرابه اوکه نم میباران گاهن

, تمگفیم بهش：داد لرزاندادامهیم یرااندک شیمردانه که صدا یوبابغض ستیچشمانه ستاره باران مژده جون نگر به

 تو؟ ی,نگرانه چمی,ماهام که هستهیارام دختره قو

 گفت：ان نبود یهارو یاهیازدست ظالم س یگراثریچپم که د یه گونه من وزوم کردب یدرویدوباره چرخ نگاهش

 .ترسمیم میازمر

 ,اماحاال...زاشتمیمادرانه م یتهایحساب حساس هاشوبهیجوونتربودم ودلنگران اونموقع：زد وادامه داد یتلخند

 دهیدن نگونهیومن فرهادراا گرفتیکه نفسش رام یجان به لب شدم ازبغض دومنیکش شیموها انیم یدست

 ارام ,اره؟ میکه چقدردوست دار یدونمی：بودم

باهات  یبرخورد نیجرات نداره چن یکس گهدی：امد,نفس حبس شده اش ازادشد ,وگفت نییدپاییکه به تا سرم

 .ری,نه امنمیشیبعدنه من ساکت م یبکنه.دفعه 

 تمیازهرجهت حماازقلبم گذشت ومن عاشقانه دوست داشتم خانواده ام راکه  یصبح بهار یبه خنکا یمینس

 یکه دستم راگرفتندوقوت قلبم دادندومحرم کابوسها ی.کسانیبودندتاپشتم نلرزدبه هربادمخالف کردندوپشتمیم

 شدند. میشبانگاه

 جان کودک ده ساله اش. ختندبهیریودردم دهیدردکش یگرفتندازمادریکه جان م ییکابوسها همان

 یلیبودم خاله.خ دلتنگشون：نوازشگرمادرانه اش شد یتهادس یرایپذ میوموها دمیمرجان جون درازکش یپا یرو

 یلیبدم.خ روبهشونیباام میرفتم خبرنامزد_بوده دخترکم.       نیسرنوشتشون ا_زودرفتن وتنهامون گذاشتن.      

 .     تشونویخوشحال شدن.حس کردم رضا
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شدوبچش  ضی,مژده مرریدازامدخترداشته باشن,اماخوب,بع هیدوست داشتن که  شهیمژده وناصرعاشقت بودن.هم_

 یدوستم داره.   حرکت دستش کندشدوقلب من ب یلیرخیخاله ,ام_.      دونستیخدام ی هینشد.اون توروهد

 فراترازدوست داشتن... یزیچ هیکه دوست داره. معلومه：قرار

     زکم؟یعز یشد چی：رابستم میدستانش گرفت ومن چشمها انیباشتاب صورتم رام ختیکه ر میاشکها

 .....نکنه....نکنه...میک دونمیندارم ,اصالنم یمنودوست داره؟من که خانواده ا هیرچیخاله ,ام_ 

داره  رتورودوستی.امرونیبندازب خودوازسرتیب یفکرا نی,نشنوما.اسهی：گفت تیراباالاوردوباجد سرم

 ییراب نکن ساخته ها,باتوهمات ذهنت خنیحرفانزن.شماتازه اول راه نیازا گهیبخاطرخودت.به خاطرروح پاکت.د

 .نیزحمت باوجودتمام مخالفتهابناکرد یروکه باکل

 ینافرمان مارمیذهن ب نیا یراباورداشتم واماگاه شیحرفها یرارهاکردم دراغوش مادرانه اش وهمه  خودم

 .ای,خوشم باشه.خوب مامان منواستعمارکردبه：تابم یب کردازدلیم

 حسودکوربشه. چشم：ده گفتموباخن دمیام راباالکش ینیجداشدم وب ازمرجان

دلم گرفت وغبطه خوردم به  یچشم ورونبودم .فقط کم یگرفت ومن ب یکردوبسرعت انطرف مادرش جا اخم

 ششیپ یایب ربغلتیز ی,بنداز یهردفعه غم وغصه هاتوبقچه کن یبه مامانم؟عادت کرد یگفتیم چی：مادرداشتنش

 چشماش چه قرمزشده. نی؟بب یبازکن

 اقامون بشم. زونیاو قهیمثل شمادم به دق تونمیکه نم من：اوردم وگفتم نرویب شیرابرا زبونم

 ؟بهش یبگ یزیچ یخوای,مامان ,نما：برخواست شیقرمزشدودودازگوشها تیازعصبان یکارتون یتهایشخص هیشب

 تکان دادورفت: مانیبرخواست وسرش رابه تاسف برا انمانیازم خاله

 آرام... گمیم

 : هوم...میچشم به سقف دوخته بودو  دهیتختش در دراز کش یرو

 بشه؟ ینطوریا کرد،یفکرشو م یهوم و درد... ک -

 ؟یجورجانم شده بود، عقب راندم و گفتم: چه یرا که خوره یفکر
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 و تو... ریسرم: ام یباال یرنگیب ریگ تفاوتمیو من اما هنوز نگاه ب دیچرخ سمتمبه

 خب... -

یفکرشو م یسرسخت وک ریحدم شدم: خب به جمالت... آخه اصال اون اماز  شیب یاز خونسرد شیگکالفه متوجه

 باشه... ییجا ریدلش گ کرد،

کنجکاو که به  تینهایب یتخت داد و سرش را به دستش گرفت و با لحن هیآرنجش را تک د،یکه از من نشن ییصدا

 دختر... ها؟ یخورش کرد زیگفت: نکنه چ انداخت،یام مخنده

 ...نیدادیو بروز نمبوده نتونیب یزیاصال چ نکنه

باز شد. بعد از  ییتا بناگوش از کشف معما ششیمحو بر لبن نشاندم که ن یطرفش چرخاندم و لبخندرا به سرم

 یهابهت لب انیو در م دمیخاصل کرد، اخم درهم کش نانیاطم شیکه قشنگ به باور ذهن هیگذشت چند ثان

گفتم:  م،یهاخنده انیدم و درمیطرف در جهم که پهن تخت شد و بهدستش زد ریاش، دستم را باضرب زشدهخشک

 ...هیبق شیپ نییپا ایخانم مارپل ... ب

 انیدرجر دراهمیخواست تاام نیریتماس گرفت ودعوتشان کرد,وازش روفرهادمیشب رادرکنارشان ماندم وخاله با ام 

بخش  نانیاطم ی,نگاههاانیشا یهاوسربه سرگذاشتن نیریش یسرخوشانه  یبود.خنده ها یبگذارد.شب خوب

 .ماندمیمهربان م ی خانواده نیا ونیعمرم مد یلحظه  نی,همه شان حالم رابهترکردندومن قطعاتااخرریام

 عالمه تنگ شده. هیدلم برات  خاله

 عالمه دل تنگت بودم عسلم. هی منم：تپل و گرد شده اش کاشتم ودراغوشم فشردمش یبرگونه  یا بوسه

 

 خودت؟ شیپ یبریچرامنونم خاله：شدوگفت زانیوا یکم شیلبها

 دلم حس  کردم. یرادرخانه  یابر یاهینگاهش کردم وس بابهت

 خواست؟یکودک چهارساله ازمن چه م نیا

 بزرگ وخوشبخت امدم؟ چقدردرنظرش
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 شی,من چطورببرمت پزمیجونم,عز ههانی：راگرفتم وبافرودادن بغضم که ناموفق بودم درانجام ان گفتم دستش

 دم؟خو

 رو... یعل نیبب

 کنه؟یم هیوگر خورهیچقدرغصه م یدونیاگه توروببرم م من

اش که از ذات پاکش گانهبچه یبوددوخت و باسادگ یمشغول باز شیسن وسالها رهمیرابه برادرش که باسا نگاهش

 غصه بخوره. خوامیدوست دارم.نم یلیموخی,داداش عل خاله：گرف،گفتینشات م

 میهاملحق شو ربچهیتاباهم به سا دمیکودکانه اش زدم ودستش راکش یحرفها ینیریوش یبه تلخ یلبخند

 .میشرکت کن شانیودرباز

 . نجاجستیددرایرابا یعاشق

 .شانیا قهیچنددق یوقهرها هایاز ته دل  کودکان وباز یخنده ها انیم ییجا

لت برد تیبه پنج سالگ لحظه بازگشت کیوحسرت  یشویکنده م یخاک نی,اززماشانیر یب یبه دلها یکه بده دل

 .ماندیم

 ندهد. ندوازارتیننش تیدرگلو یدادکه درزمان نداشتنش غده ا دارجیرابا یکودک

 کرد. قیبودن تاابدرابه قلبشان تزر دوحسیمعصومشان رابوس چشمان

 ی هدیبه انتهارس یها دشارژکردمحبتیبا یهست وگاه ادشانینه , دمیاشایمحبتهارا, یبرندگاهیادمی,ازگریکودکندد

 جانشان را.

 ...ماندیم رناخوداگاهشانیترس تاابددرضم نیشوندوایازهراس پرت م یدرگودال یراکه رهاکرد دستشان

 ازرهاشدن... ترس

عالم  یشکل ممکن مادر، فرشته نیبه بدتر تیحرمتهاراودرنها میپاکشان نشکن یتامقابل چشمها میباش مواظب

 . میریرانگ شانیگکوچک بچه
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 شرخودیکه سالهاست مغزم رادرگ کنمینم ییدرحل معما یگرسعید ماندومنیم یذهنم باق اهیس ی تاابدنقطه پدرم

 نگرفتم. شترروحمیب دنید بیجزاس یکرده وجواب

 گذشتم ازتو! من

 .ازمربسیراباام میباگذشتن ازتوخوشبخت خواهمیم نکیوا یظلم رادرحق دخترده ساله ات رواداشت نیکه بدتر یپدر

 بردلم انداخت. بیعج یترس میاروزه نیا یهایخوش

 .یعادت نداشتم به خوشبخت من

 میهایمحکم ومهربان را,ازدستشان دادم وبازهم همانندکودک یخانواده  کیحس کنم لذت داشتن  یکم تاامدم

 .ییفرورفتم دراعماق تنها

 ...رهستیام اکنون

 ماندن... یگفته که امده است برا خودش

 ...ستیجورناجور کیدلم  اماته

 گرفتنش دارم. دهیدرناد ینهفته است ومن سع یدلنگران میتمام خنده ها تپش

 شیمجرد یفرهاد درخانه مینیبب میبرو گفتیم وانهی. دخترک دمیفرهادبر یکه به خانه  میگرفت میتصم نیریباش

 نداشت. ییدختر جا نیلغات ا یرهیدر دا ایچون ح یاو  واژه کندیچه م

 .میمان یپشت درنم ستیراحت بودکه اگرن المانیداده بودوخ اش رابه همه مان دخانهیکل

 درست بودواودرخانه نبود. حدسمان

 .دارامیخریالمی,و کیاپارتمان کوچ نیا یجا ییدا کاش：مبل پرت کردوگفت یخودش رارو نیریش

 .ستیشترنینفرکه ب هیکار؟یخوادچمی：,گفتم رفتمیکه بطرف اشپزخانه م یباالانداختم ودرحال شانه

 .مونهینفرکه نم هی ینفرهست درسته,ول هی：گرفتم رابیرشیراز یرکت
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,به یروبخور ییدا ی خوادغصهتونمی：,گفتمگذاشتمیم شیرارو یکه کتر نیکردم ودرهمان ح گازراروشن

 فکرخودت باش.     

 ا,ارام.  _

 .گهیرود یافسانه ا هیعروس نیبال,راه بندازا_ 

 .شهیبرگزارم یتااخرتابستون عروس گفتیدمیام مامان：دمیکش رونیب فمینشستم وتلفن همراهم راازک شیروبرو

زمزمه کردمش  رلبیداشتم,ز باازطرفشیز یامیراچک کردم وطبق معمول هرروز,پ یگوش یافتیدر یامهایپ ی جعبه

 گه؟یم یچ خاله：وگفتم

 خانمم؟چه خبر؟ خوبی：کرد گرارسالید یامیشدوپ امیپ افتیزودمتوجه در یلیخ

 ؟کجاست حواست：هست ادشیارام فراموشکارکه به  فهماندبهیبودم که درهمه حال م شیهایانبیپشت نیهم عاشق

 به اوانداختم . ینگاه یجیراباالاوردم وباگ سرم

 .میبه فکرتاالرولباس باش دازاالنیبا گهیمامان موافقه,م گممی：کردوگفت اخم

 .میدفرها ی,خونه زمیعز خوبم：کردم پیتکان دادم وتا دحرفشییرابه تا سرم

 خوب：به دست به طرف اشپزخانه رفتم یارسال رازدم وبرخواستم وگوش یکه بلندشد,دکمه  یسوت کتر یصدا

 .یفکرش باش دبهی,ازاالن با یخوایخاله,اگه سالن خوب م گهیراست م

 .گهینومیهم دمیاره,ام_ست؟     ؟فرهادخونهیرفت باکی：گرفرستادید یامیگذاشتم که پ یکتر یدم داده رارو ییچا

 .ستی.خونه ننمیرباشی：زدم ونوشتم شیبه دلنگران یلبخند

 ؟دارمیکنیم یباز امیدوساعته پ باکی：گفت یقلبم قرارگرفت واوعصب یدراشپزخانه که ظاهرشد,دستم رو دم

 دم دادم گلم . ییچا_.     زنمایباتوحرف م

 شدم. ختنیر ینشست ومن هم مشغول چا یصندل یرو
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,چنگ زدم به  دمیزدیم یرو یمصنوع یحواسش راپرت گلها یکشاندووقت نیریشنگاهم رابه سمت  امیپ یبعد تق

 .مواظب خودت باش.زمیبگذره عز خوش：یگوش

 به دلم نشست.   بیعج امشیبودوقسمت اخرپ ییسالهاتنها ی جهینت لبخندم

 شد؟ یچ خونتون：,گفتم ختمیریرادرفنجانهام یکه چا یفرستادم ودرحال یممنون

 به دلم ننشست. ی,ولمیدیرود ییدچندجایواال,باام دونمنمی：تچاندوگفیراپ شیلبها 

 ,بعدش نیروبخر ییجا هی,عجله نکن که ادهیز وقت：نشستم شیروبرو یصندل یرامقابلش گذاشتم ورو فنجان

نگذشت که قرمز کرد ودادش به هوارفت  یا هیدوثانیراهورت کش یدادوچا دتکانیی.سرش رابه تا یش مونیپش

 شد. دوفرهادداخلیچرخ رقفلددیکل نیح نیودرهم

 نجاچهای：,نگاه کردوارام گفتدیپریم نییکه باالوپا نیریوبعدش کردمیژکوندنظاره اش م یبه من که بالبخند متعجب

 خبره؟

 راه انداخته بود.به نیریکه ش ییاند با آن سر و صداهااش حمله کردهبه خانه هایگمان برد که زامب شکیب

 نیریانداختم ,به ش یکه شانه باالم یودرحال  ستادمیهم ا دومنیکش رونیسردراب اب یرفت وبطر خچالی بطرف

 سوخته. نکهیا مثل：اشاره کردم وگفتم

 هنوزم درحال دست وپازدن بود. نیریوکفشش رادرکمدگذاشت وبه ماملحق شدوش فیک

 طرفا؟ نی:خوب چه خبر؟ازا

 .ییدلمون واست تنگ شده بوددا_

 .زمیبر یوهم چاا یتابرا گرگرفتمید یفنجان

نشاندش ودرمقابل چشمان  یصندل یراگرفت ورو نیریکه کالفه برخواست ودست ش دمیبرگشتم فرهادراد یوقت

 نشدکه. یزیلوس.چ ی,دختره اه：زده اش دهانش رابازکرد رونیازحدقه ب

 ازجات. یخورینم تکون：اش تکان دادوادامه دادزدهچشمان بهت دمقابلیاشاره اش راباتهد انگشت

 دلم خنک شد. یزدم واندک یثیبخندخبل
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سرفرهادبسرعت بداخل  دنیاوردکه باچرخ رونیب میملتهب شده بود رابرا یزبانش که کم تیهم باعصبان نیریش

 .شهیکارم شروع م گهی.احتماالتادوهفته دمارستانمیربیفعالکه درگ_     ؟ییخبردا شماچه：کرد تشیدهان هدا

 ن؟یاینم شیپس شماک یی, داا：دیصحبتمان دو انیسکوت کند, پابرهنه م قهیشترازدودقیهم نتوانست ب نیریش

 زمانه. نیدرا ستیمتیغم هم غن یب ادم

 باشه هستم. گهید یهفته  اگه：رودینم یگریزدیچ یپ یجزخوش فکرش

 کنه. فیزودترکارارورد گمیاحمدم به：کودکانه گفت یذوق دوبایرابه هم کوب شیدستها

 .نیریش یهایتمام جنگولک باز ی هیخودش وپا بوددرنوع ینوبر دهمیبرادرام

که باوجوددوخانم  دمیخجالت کش یومن ازخودم کل میسفارش داد رونیازب نیریکه به دستورش یبعدازناهار

 رانداد,اورابه خانه شان یکار یبانو بودکه به من هم اجازه  نیریش یوهمه اش به خاطرتنبل میریبگ رونیدازبیغذارابا

یگمان م دیدیدر آن لحظه او را م یو اگرکس ردمک شیهمراه یاز سفر با لبخند جاناتشیتمام ه رساندم و در جواب

موجود  نیبود که ا جانیو مساله ا رفتیچندبار به مسافرت م ینرفته است که سال یسفر چیحال به هکه تا به برد

 نگه داشت . جاکی شد،یدوپا را نم

 زشیوخواستم سورپرا دمیراخر دهیخودم,ارک یشاخه از گل موردعالقه کردم.سرراه چند رحرکتیطرف مطب ام به

 .شیکنم,به جبران تمام محبتها

 کننده داشته باشد. ادومراجعهی کیکه  دادمیبودواحتمال م بااخروقتیتقر

که به شدت اشنابودند.پاتندکردم وخودم  ییتوجه ام راجلب کرد .صداها ییدرب مطب که شدم , صداها کینزد

 .تاباندیوانگشتانش رادرهم م ستادهیبااسترس ا ینبودومنش یضیانداختم.مر رابداخل

 سال که دانشجوبود. ستیبوددرحدودب یردختریام یمنش

 قهی,دخترعمه تون اومدن .االن چنددقیدیفرش خانم：سمتم امدوگفت دبهیبود.مراکه د یومهربان دخترخونگرم

 .ادیجروبحثشون بابرادرتون م یست که صدا

 .ریه اش متعاقب شدبابازشدن دراتاق امجمل انیپا
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 هیچ اخه：هم متوجه من نبودند چکدامیپشت سرش وه تیباعصبان رهمیازانجاخارج شدوام انیگر  یالباچشمانیناز

 ... ر؟یبدبخت چشمتوگرفته ام یاون دختره 

 .دونمیم من

 مامانم گفتم... به

 براش سوخته... تودلت

 ,اماشکدیبگو یزیرابازکردتاچ رودهانشیبه درداورد.بابهت زل زدبه امکه درگوشش نواخته شد,صورت من را یلیس

 احمق ,اون زن منه,بفهم... ی دختره：ازان خارج نشد یبودکه کالم یوارده چنان کار

 ...یاریاسمشوب یحق ندار گهید

 من کرد. یتمام ماندوان دونفرراهم متوجه  مهیکه به من افتادجمله اش ن نگاهش

 سمتم حمله ورشد. دوبهیرهم کشچهره د البسرعتیناز

 ودسته گل ازدستم رهاشد. دمیشده,عقب کش هل

 .رشدیقدرتمندام ردستانیکار ناتمام مادرش که در هوا ,اس لیباالرفت در تکم  دستش

 رانشنوم . کشیکرشوندتاجمالت رک میدادم گوشها هیپرت کردومن ترج رونیکشان اورابه ب کشان

 مادرودختر؟ نیمحقندا نیچن نیا یگذشت که به چه علت ازذهنم

ه ک ؟اماخالهیچه گفت؟دلسوز یرود.راست نییپا مانیخوش ازگلو گذاشتندابینم نهایداشتند.ا لیدل میها دلشوره

 گفت بهش فکرنکنم.

 ...ارامم：شیکرده بودم به دوستت دارمها هیبودم تمام احتماالت راوتک ختهیکه ازذهنم دورر من

 سمم.به ا دهیچسب تیمالک میبه جانم نشست م بی, دوختم وعجکردیبه من نگاه م یگنگم رابه اوکه بانگران نگاه

 که دخترعمه اش به زبان اورد. جستمیرام یزیچشمانش چ درعمق
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دوست داشتنش راحک کردم درتمام  نکهیبه خاطرا دهمی,شادمیرسیم جهی,کمتربه نت کردمیم شتردقتیب هرچه

 نکشاندم . راههیبه ب یزمان نیچن کیمغزم,که   یخاکستر یسلولها

مبل فرودامدم  یتاب از دست داده ورو رمقمیکرد.زانوان ب تیکمرم قرارگرفت ومرابه اتاق هدا یرو دستش

 وانیول دمیازاب رانوش یاب مقابلم قرارگرفت وخودش هم درکنارم نشست.جرعه ا یوانیل هیوبعدازگذشت چندثان

...احمدقراره شیک میریم گهید ی هفته：ام را داشتشدهکهنه یها.لبخندم طعم تلخ بغضزقراردادمیم یرارو

 تو... ی.راستشهیشروع م مارستانیکارش توب ی,اخه بزودمیکنه.بخاطرفرهادجلوانداخت فیکارارورد

وشه گ هیکبوتربال شکسته, هیکه مثل  یموقع اون：وجودم یلبم قرا گرفت و آتش انداخت به سرما یرو انگشتش

 یخونه.وقت اردتیوبه بابانشونت دادم.دلم برات سوخت.ازباباخواستم ب دمید نیوماش,من توروازتیدیلرزیازترس م

چقدرازمن بدت  ادتهیارام. یبود یقو ی,ول یزدیوحرف نم یبود اکندهیتوخونمون هرچندکه ازدن یپاگذاشت

 ل؟یومداوایم

 .دادیبابابه خاطرتوبه من تذکرم شتراوقاتیب

حرف  دادمیرمیهمش بهت گ نکهیخاطرا به：چشمانم ینه کردواشک رامهمان خا یدردناک یخنده تک

 .هی,صداش چه جوربایصورت ز نیا نمیبب خواستمی.میبزن

 ی...اماوقتسوختیارام,دلم برات م اره：ان راازنظرگذراندوادامه داد یزدبه صورتم واجزا زل

ت داشتم.....احساس دوس گمینبود....نم یحسم بهت دلسوز گهید دمیبار,بعدازچهارسال صدات وشن نیاول یبرا

منم که به توجه وعشقت  نیارام...ا یمن ندار یبه دلسوز یازیباشم.تون دپشتتیمواظبت کنم.با دازتیبا کردمیم

 محتاجم.

 ی,فقط کمیدخترخودخواه وازخودراض کیکذب  یبه حرفها دادمینم تیخوشحالش کردومن اهم لبخندم

 .نی,همرشدمیغافلگ

 رفت. یتاق اوردوبانگاه مشکوکگلهارادرگلدان گذاشت وبه ا یمنش

 انی.درمبودیذهنش م  یرمعمایددرگیدخترجوان که حاالحاالهابا چارهی.برخندهیز میزد مانیشدن درهردو بعدازبسته

 !!!دهیچیپ یمعما نیبودن خودم درحل ا دازناتوانیرکشی,قلبم ت میخنده ها
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بوسه  یامروز یجون به ناسالم بودن غذاها نینسر یپاستاپختم ودرجواب غرزدنها شی,براریرابه درخواست ام شام

 مدل غذاها. نیاتاقش کردم که امکان نداشت لب بزندبه ا یبرگونه اش کاشتم وراه یا

 داخل ان. یشدم به محتوا رهیقابلمه راچرخاندم وخ یوکم ختمیر ررادرظرفیش

 ربهیکه بعدازورودام ییگهاشادبود.رن یپرازرنگها مانیایشداگردنیم دوقرمزوچقدرقشنگیرنگهابود,سبزوسف یباز

 بانو؟ یکنیم چه：نگه دارد میررابرایدندوخداامیبخش یروشن میایدن

 یجنابعال سفارش：اززبان او دنشانیشن یبرا دادندیقلبم جان م یهاعادت کرده بودم وگوش دشیالقاب جد به

 .کنمیرااجرام

 شد. کیکردونزد یهوم

 از دست داد. شهیآرام پزو نم پاستاهای：وگفت دازپشتمیوقاشق رادرظرف چرخاندم.سرک کش دمیچرخ

 حبس شد. نهیبرگردنم نشست و نفسم در س یکنار گوشم، همانند باد گرم تابستان شیهانفس هرم

ر ب یدلبرانه سرش را به موازات سرم خم کرده بود، در قابلمه و عرق نیچننینداشت که ا ینینشقصد عقب ییگو

 نشاند. میشانیپ

و قاشق رابطرفش گرفتم  دمیچرخ ندم،یبه احساس خوشا توجهیاش مرا به خود آورد و بهعمق گرفت یهانفس

 .ریام یبعدازازدواجمون سؤاستفاده کن یبرسه اگه بخوا خدابدادت：دگفتمیوباتهد

 .مییایح یازب دمیکه ازدهانم خارج شدتمام تنم گرگرفت ولب گز جمله

 .ادبودیز یزسرخوشعادت ا نی,واییگو یکرده بودم به خراب کار عادت

 گشنمه. یلیکه خ زودتربکش：معذبم نکرد نیشترازایزدوب یلبخندمهربون

 ومن هم دوبشقاب راپرازپاستاکردم ومقابلش نشستم. زنشستیم پشت

 انجام دهم. شیهرچندکوچک برا یکار توانستمیم نکهیبودومن خوشحال بودم ازا میپاستاها عاشق

 بچه ها. شیپ رمفردامی：بستیجنبه ام م یقلب ب شیم به ره یفی,تعربردیراکه به دهان م یهرقاشق
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 داخل بشقاب چرخاند و تا ته حرفم را خواند. یرنگ عیمکث کرد و قاشق را در ما یکم

 هیبگذره.هان خوش：کردیبودبه حال خوبم باانهاومخالفت نم یبه عادت کردنم, اماراض شیلیم یاندک ب انیدرم

 راازطرف من ببوس.

 .ریام گرفتسراغتومی：وگفتم زبرگرداندمیم یآب رارو وانیل

آرام آشپزخانه  طیدر مح یبلند بایتقر یکه صدا ینیرارهاکرددربشقاب چ اوردوقاشقین گرطاقتید

 بچه متعلق به همونجاست ارام,درسته؟  نیکه ا یدونمی：دیچیپ

 .ریام یتو,منونجاتم داد_    

 ارام. یرونداشت کسی：وگفت میکردبه چشمها زوم

 کسه.   یهم ب ههانی：دیمانم دوبه چش اشک

 جاش خوبه,کناربرادرشه._ 

اعقده اوقاتمان تلخ نشود,ب نیشترازایکردم تاب یراخال دانیم دومنیا یکوتاه نم اورمیب لیکه تاصبح هم دل دانستمیم

 .میها

 .رفتمیدرازونشست م نیودرهمان ح دادمیگوش م شانییهمنوا به

جماعت  نیا یا نهیزم شیدوست ارش باچه پ نیاعصابم واصالا انداخت به یلبش,خط م یشده رو لبخندپهن

 سرخوش رادورهم جمع کرده بود؟

 چطوربود؟：که تمام شد,من هم نشستم وسرم رادرجواب لبخندش تکان دادم اهنگ

 طرف ورفت. نیکرد برشکست：به ذوقش رفتم وبرخواستم یغره ا چشم

 اقا.خوبه اتف یلچرا؟خی：اردکان بدنبالم امدوگفت همچوجوجه

 شمااره.     برای：به توهماتش زدم یشخندیشانه ام انداختم ون یرارو حوله

 خوب کجامشکل داشت؟_ 
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 .یبد یتونینظرکه م_من منتقدم مهسا؟      مگه：درهواتکان دادم وگفتم یدست یعصب

 همچنان ادامه داشت؟ مانیوبه چه علت دوست رفتینم یجو هیدخترتو نیابم باا چوقتیه چرامن

 بگم مهسا؟   چی：گاهش کردم وگفتمن کالفه

 که ذهنتومشغول کرده. یزیهرچ_  

 یب وسط نیکه ا یزیاهنگ افتضاح,تنهاچ میافتضاح,تنظ همخونی：شمردم شیسکووانگشتانم رابرا یرو نشستم

 !ادگرفت؟ی یکوروش بودوتمام....اصالارسطوچهارسال تودانشگاه چ یبودصدا بیع

 بود. یا گهید زهیزنه اخه.تصورم ازش چب فیدوتانت ورد تونهینم یکه حت نیا

 .شدینجورنمیا یکردی,اگه کمکمون مگهیرتودیتقص همش：ربطش دادبه من ربطیکردو ب اخم

 به من؟ ی,اونوقت توبندکردرادهیهمش ا گممهسامی：دختراصالگوش شنوانداشت نیازحرص کردم وا یپوف

 .نیباش دنداشتهیدرصدم ام هی حتی：رهاکردم رراهمیت نیاخر دمیپوشیکه لباس م یودرحال برخواستم

 زشانیچ چیبودکه ه نیا تیداشت وواقع تیخودش اصراربه دانستن واقع یبق کرده اش ناراحتم کرد,ول ی افهیق

 .بایاثرز کیخلق  ینبود,برا لیتکم

د اشب یارحم دمهمانیرارهانکندحاالحاالهابا شیپرخور یتپلش کاشتم وازذهنم گذشت که تاوقت یبرگونه  یا بوسه

 نبود. شیهایاز آب شدن چرب یبه حالش نداشت و خبر یریمختلف تاث یهانوشسبز و دم یو چا

 .   گردمیازباشگاه برم_ارام؟     کجایی：که تلفنم بصدادرامد راندمیخانه م بطرف

 . میریسه شنبه م گهید یکرده.هفته  فیارام احمدکارارورد گمی.میخسته نباش_  

 ذوق. یب یتودختره  یریبگ مرگ：راوردراد شیکردم که صدا یاوهوم

 باالنس برم برات پشت فرمون؟   یاالن انتظارداشت خوب：به ذوقش وگفتم لبخندزدم

 .ی,توکه ورزشکاریرفتیهم نداشت اگه م یبیع_   

 تلفن راقطع کرد. ینمودوبدون خداحافظ یام بخاطرتصورم دران حالت بودکه اوراعصبان قهقه
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 سرنوشت راندم. یانتها یربیبه مس رهیکردم وخ یکالم پل یب یراتکان دادم و اهنگ سرم

 .دیشدندوزمان رفتنمان فرارس یسرعت سپر روزهابه

 ادهستیدرسالن به انتظارم ا رکهیبخش به ام تیرضا یبارخودم راچک کردم وبالبخند نیاخر یاتاقم برا ی نهییدرا

 .وستمیبود,پ

 یسفارشات الزم رابرا نیبودومن اخر ستادهیرکناردرااب وقران به دست د شیشگیخانم طبق رسم هم نینسر

ه جون ک نینسر یبرا یدم دربود.دست ی.تاکسمیقرآن رد شده از ساختمان خارج شد ریز رازیبه اوکردم وباام میگلها

 دادم وسوارشدم. کردتکانیباعشق بدرقه مان م

دستم  یبه حرکت دراورد.دستش رورا لیبعدازقراردادن چمدانهادرصندوق کنارم نشست وراننده اتومب رهمیام

 .میرسفرهایکه متفاوت بودباسا یقرارگرفت ومن خوشحال بودم ازسفر

 خوشحال بودم. تینها یدبیجد تیوضع نیوازا کردمیم یرراهمراهیگرامید یعنوان نباربایا

 .واحمدهم امدند انیشا قهیده دق ی,چون بعدازمابه فاصله میدیکه رس میبود ینفرات نیباجزؤاخریتقر

 قهیودقپرنشاط بود نیری.همانندشخواندیم یبدن تیسال داشت وترب  کیو ستیلبان احمدنگاه کردم .ب یلبخندرو به

 .یآج میبگذرون یلبخندبرلب داشت: چه خوش شهیوهم نشستیکجانمی یا

کله و که تو سر نیباش نیری. تا تو و شگهیخوش قلب: بله د یومن خوشحال بودم ازداشتن برادر یاج گفتیمن م به

 چرا خوش نگذره؟ نیهم بزن ی

 زد و زیآم طنتیش یلبخند

 انی,شادیوام نیری,شردرکنارهمی.من واممیرشدیماجاگیمعمول واعالم پروازکم کم داخل هواپ یها یبعدازاحوالپرس

گرفت  یدرکنارش جا یرمردیپ ینه چندان طوالن یقیفرهادتنهاماندوالبته بعدازگذشت دقا چارهیواحمدوب

 ه نشود.گرفت نیشترازایوحالش ب رخندهیز مینزنتا  میرانداختیرابه ز مانیوارفته نگاهمان کرد.سرها یا افهیوفرهادباق

ت به گوش داش رمردسمعکیبودکه پ ییانجا یفرستاد.بدبخت شیبرا یبوسه ا نیریدادوش شیدلدار ربانگاهشیام

, که همان ساکت بردیراباالم شیدصدایصحبت کندبا خواستی,چون اگرمنشستیم رساکتیدتااخرمسیوفرهادبا

 .بودیبودنش بهترم
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 انشانیدست درم یابرتکه تکه.دلم هوا نیدارندا یچه صالبت نییبود,دوختم.ازان پا رمیکه هم مس یرابه اسمان نگاهم

پرندگان که  یبه بالها خوردمیاسوده فرورفتن.غبطه م یحرکت ارامشان ودرخواب یرو دنیفروبردن راکرد.درازکش

 تیخودشان بالها لیوبا دل لیدل یب هک ییادمها یهوا ینیکندازسنگیبه عرش ودورشان م رساندشانیم

 دهیراناد ازتی,ودست نگرندرایکدی یادم اعضا یبرندبنیادمی.ازبرندیادمیرااز تیانسان شکنندورسمیرام

 .ندیاافز یم تیشانه ها ینیهم به سنگ ی,بارکنندیشده ازدردت نم دهیبه قامت خم یکمک رندواگرهمیگیم

ا خواب جد یچشمانم را از مست یدست یهاو اما با تکان دیخواب را به دوش کش ینیچشمانم سنگ یچه زمان دانمینم 

 .زمیعز میدرسی：ستمیکرده وگنگ به اطراف نگر

خندانش  ینگاه کردم که درحال خروج بودندوناگهان برگشتم به طرف فرهادومتعجب شدم ازچهره  هیبق به

 .گررایکدیشناسندیکه م ستیدور یکه انگارسالهاوصحبتش باهمسفرش 

 ...ستین میکنیکه مافکرم یزاونطوریچ همه：رشدیام رنگاهیونگاهم گ لبخندزدم

 ن؟ی.پس چرانشستگهید نیپاش_  

 تشیهدا یدستش بودوانگاردرخواب به طرف درب خروج ی دحلقهیام یبودکه دستها نیریخواب الودش یصدا نیا

 .ربودینظ یخودش بدخترهم درنوع  نی.اکردیم

کردم  وازنظرم گذشت که چقدرالوده است  همانیم یپاک افتیرا به ض میهاهیو ر دمینفس کش قیراعم رونیب یهوا

 نشود. شیمتاثرازهوا شیادمها یکاش قلبها یشهرم,وا یهوا

 نیریش ینباربابدجنسیوا میرفت میکردیکه هرسال همانجااقامت م یبه طرف هتل یباتاکس

 به هتل برسدموبرسرمان نخواهدماند. شیپا یکه وقت دانستمی.ممیگذاشتدراتنهایوام

 یم هتل نیمارابه هم شهیکه ناصربابابودهم یی.ان وقتهامیبه انتظارنشست یرفت وماهم درالب رشیطرف پذ احمدبه

نواده که مژده جون به همراه خا یبامژده جون.وقت شییاشنا یبودخاطره  نیریش کردوچهیاوردوگذشته هارازنده م

 یدادرو حیداشت وخودش ترج یمرفه ی انواده.خکردیکارم رهیجز نیامده بودندواماناصربابادرا التیتعط یبرا

 یپدرخودساخته ام را.روز کردمیم نیپرداخت ومن تحس یمختلف یبه کارها ی.ازهمان نوجوانستدیبا شیپاها

تاب ازاتاق خارج شدوبهم برخوردکردندوبسته مژده جون باش بردکهیرام یهتل بسته ا انیازمشتر یکی یناصربابابرا

درهمان سفروبعدهاازدواج منجرشدوالبته بماندکه  یکه به خواستگار دارشانید نیبوداول نیازدست ناصرباباافتاد.ا
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دران بود,ناصرباباراسرزنش کردواماجوانک حواسش  یمتیق یاشیبابت خراب شدن بسته اش که گو یچقدرمشتر

 سربه هواماند. یخترد الی,درکنارخگرید ییجا

,قطعامن رفتندیگرمید یتنگم که اگربه هتل کردبادلیکس مخالفت نم چیدانستندوهیقصه راهمه م نیا

واماانهاپدرومادرمن هم بودند,ومن  گذاشتمیم نشیکه به خاطرات والد یبودازاحترام رخوشحالی.امماندمینجامیهم

 بودم. ونشانیپدرومادر مد کیفراتراز یزیچ

 باخودکرده بود؟ یفکر قاچهیدق نیریوش رگرفتیکه بطرف من وام یدیومن زل زدم به کل ابازگشتدهیاحمدباکل

فرصت  کیمانددریم شیسرجا نیریش یبرا میمخم بودوخط ونشانها یرو بیاحمدعج یتابناگوش بازشده  شین

 نهوایدخترد نیاسر گرسربهیمناسب وخوب ازخجالت جاگذاشتنشان درفرودگاه درامدوهمانجاباخودم عهدبستم که د

 چزانده بودم. یبا احمد حساب شیدستنگذارم که با هم

 ندمکیوپوستش رام ختمیاو یراقطعاازدارم نیریوبه فرهادنگاه کنم.ش رمینتوانستم سرم راباالبگ یحت ازخجالت

 مغز. یب ینرسد,دختره  یبکر یفکرها نیبه ذهنش هم چن یتاباشدکه حت

به دنبالش روان شدم.داخل  ریبه سمت اسانسوررفت ومن هم سربه ز یبااجازه ا کیراگرفت وباگفتن  مانیرساکهایام

ت شدم.انگارداش رمواجهیام قیبه خودبنگرم که بانگاه خاص ودق نهییسرم رابلندکردم تادرا یاتاقک اسانسورلحظه ا

 کند. دراکشفیتاارام جد گذاشتیذهنش راکنارهم م یپازلها

 نیبودا گرچهیفحش به خودم واخران لبخندد یدادم وکل لشیط تحورب یب یراگم کرده لبخند میدست وپا 

  ؟یا خسته：وسط

 .ادینه ز_     

.قبل ترهاازصحبت میکم حرفترهم شد میکه نامزدشد ینگفت.اصالاززمان یزیگرچیراتکان دادود سرش

 دمیشکیالت م,اماحال ازاوخج شدمیبه جانش که سرم ختمیریودردم زدمیحرف م شی.انقدربرامیشدیرنمیگرسیکدیبا

 .دادیعذابم م نیوا

ه ک دنیوارکوبیجنبه ام شروع کردخودش رابه درود یمتوقف شد,دستش رادورشانه ام حلقه کردوقلب ب اسانسورکه

 .نمودیدشوارم یبس شیبرا یتیوضع نیچن کیتحمل 

 .یکن دعادتیبا گهدی：کردودرگوشم زمزمه کرد یارام یکه خنده  ییرها یتکان خوردم برا یکم
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 .شناختمیانگارم رراتازهیفرورفت ومن ام بانمیشتردرگریوسرم ب دمیزگ لب

 کی.نزددیحرکت د یمراب یگذاشت ووقت ی.ساکهاراگوشه ا کردمیوبه تخت دونفره نگاه م ستادهیاتاق ا باعجزوسط

 یتنقدرخجالیا کردمینم اصالفکرشم：دوگفتیراباالکش شیام زدوابروها ینیبه ب یارام یشدوباانگشتش ضربه 

 ارام. یشبا

 .کردیاسمم رااززبان اودوست داشتم.خوش اواتربود.انگارروحم رانوازش م صوت

 حموم. رمیم من：بزرگ کنارپنجره گذاشت وگفت یکاناپه  یرارو یحواله اش کردم که ملحفه وبالش یغره ا چشم

 ممنون بودم . شیدگیازفهم یدادم ودردل کل دتکانییرابه تا سرم

راازسرگرفتم وباتوجه  میداغم تازه شدوخط ونشانها نیریش یاداوریلش ازان عاجزبود.باعق یب یکه دخترخاله  یدرک

 .لمانیکردن وسا فیامد.شروع کردم به رد ینم گرخوابمیدرطول سفرخواب بودم ,د نکهیبه ا

 هستادیبه همان رنگ برسرگذاشتم وکنارپنجره ا یوشال دمیراپوش میبود دهیکه درتهران خر یکرم رنگ خنک یمانتو

فاصله  یاکمیشدم.ازدر رهیدادندخیم لیراتشک رانیاسمان خراش عمده تصو یکه ساختمانها رونیب یبه منظره 

 ...کترندیانجابه خدانزد یهایاماه.قطعنمیبب یبه راحت توانستمیرام اواسمانیواماخط برخورددر میداشت

 دران شیعضالن کلی.هستبیوساعت بزرگش رابه دستش م دهیدرب حمام بطرفش برگشتم.لباس پوش یباصدا

 .داشتیرابه تکاپووام کردوقلبمیم ییرنگ خودنما یاب شرتیت

 دهنیشو یبو شیپ یبا شامپو و عطرش محسور کننده بود و کل اتاق را که تا لحظات وشیافترش یخوش بو یحهیرا

 را خوشبو کرد. دادیم

رابه  شیموها یرفت بلند ادمیچرامن وچشم چپش راپوشانده بودند. شیشانیپ یبودندرو دهینم دارش دو یموها

 اومتذکرشوم؟!

 !کردم؟یبه چندتارموحسادت م اصالچرامن

اون  به یدست نیخوای,احتماالنمجناب：گفتم نهیذهنم ,لبخندزدم ودست به س هیدوست داشتن یازتضادها کالفه

 ن؟یموهاتون بکش

 شماخانم؟ نیدار یمشکل：شادچشمانش یزل زدم به مردمکها یبابدجنس دومنیباالپر شیابروها 
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 ,داشته باشم؟کردیکه صورت مردانه اش راجذابترم ییباان چندتارمو توانستمیم یکه واقعاچه مشکل فکرکردم

 حسادت به جنس مونث باشدداستان. کنمیفکرنم

 ...ستین یزیچ نیاصالچن

 .رکندیراتسخ تواندقلبشینم یگریتمام عمرکنارم خواهدماندو زن د یربرایام دانمیم من

 دلم گرفت. یالحظه

 ...ارام：درمطبش ان رابرطرف کرد شیپ یهم بود,هفته  یناکرده شک ییرابه من ثابت کردواگرخدا اوعشقش

 .مونمیمنتظرت م نپایی：,گفتم دمیدزدیکه نگاهم رام یان چنگ زدم ودرحال یراازرو لمیوموبا زرفتمیم بطرف

 را. مانیروزها نیا یشده  نیری,زهرنکندکام ش مارمیذهن ب یتااماواگرها رفتم

 نشسته بودندوطبق معمول خنده برلب داشتند. یهم درالب نیریوش انیشا

 شدم. یسرگرم گوش میتوجه به شخص متعجب روبرو ینشستم وب شانیروبرو

 شیهم برا یا وهیرادردهانش گذاشتم وابم چی...ساندوگمی...ماوم：خواستیاش بودوغذام پوانگارگرسنه

 .ارام：اکردمیمه

 شمادوتاچتونه؟：فروبردم ینادمش کردم ودوباره سرم رادرگوش یبه چهره  ییگذرا نگاه

 .زدیبه غذانم گرلبیبودکه د رشدهیانگارس

 .ستین مونیزچی：گفتم انیخارج شدم وروبه شا ازبرنامه

 راباالانداخت. شیکردوشانه ها مانیبه هردو یمشکوک نگاه

 چه خبربچه ها؟  خوب：مکن اعالم کردشکل م نیباتریبرشانه ام قرارگرفت وحضورش را به ز یدست

اجاره کنن,فرهادم که هنوزازاتاقش  نیماش دواحمدرفتنی.امرداداشخبرخی：پاانداخت وگفت یرارو شیپا انیشا

 .ومدهین رونیب
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 شده زلزله؟ چت：نگاه کردوگفت نیریش یگرفته  یبه چهره  ربادقتیام

بوددرنوع  یکه البته به موقع اش موزمار,تشیمظلوم ینگفت ومن دلم رفت برا یزیباالانداخت وچ شانه

 .دمیخوب بابا,بخش لهخی：خودش

 یدفعه حساب نی.انیریباراخرت باشه ش ولی：اش رفت کردواماانگشت اشاره ام نشانه یبالبانش اشت خنده

 .رسمیحسابتوم

 ینسبابدج کهدیبرخواست و در آغوشم کش نیریکردندوش گرنگاهیکدیدمان به رمزالو یازحرفها رمتعجبیوام انیشا

 .ییدا سالم：ختیسالم فرهاددرهم ام یاخش باصدا یکردم .صدا شیپهلو یحواله  یضربه ا

 .ایرشدیپ دایی：دوگفتیخند انیشا

 .کردمیپدرسوخته.داشتم باتلفن صحبت م رباباتهپی：کردوگفت یبانمک فرهاداخم

 مانیکه گرفته بودند,شهرگرد ینیدندوبادوماشیرس دواحمدهمیزد.ام شییدا یآرام به شانه  یا دوضربهیرخندیام

 .میرااغازکرد

که به  نیارام ا گمی.ممییدا چارهبی：یگریوفرهادواحمدهم درد انیوشا لیاتومب کیددریوام نیریرباشیوام من

 م؟یبراش باالبزن ینیاست هی میبرگشت هی.نظرت چترشهیخودش باشه م

 ادم.تکان د نیریش ی دگفتهییوسرم رابه تا داشتنهارایبهتر اقتیکه اول یزدم ازتصورفرهاددرلباس داماد یلبخند

 غیهم کنارمن درمرزسکته, مدام ج نیریکرده باشندوش شیمسابقه رها ستیانگاردرپ راندکهیم یسرعت احمدباچنان

 دوموجود. نیماندم دربرادربودن ا راندومنیمعمول م دباسرعتی.اماامدیپریکردوباالمیم غیج

 .کردیمهربانش نوازشم منگاه با شیکنار ینهیاز آ یهم گاه ریام

ر عمرم سف نیثبت بهتر یبرا میگرفت زیانگعکس خاطره یو کل میان رفت یدنید یوبه دوسه جا میدرشهردورزد یکم

 جانم خواهد زد!... یشهیبه ر شهیها تعکس نیهم دانستمیو نم

 یافظاوخداحیسربراوردن ماه ازاعماق در دنینشستن درساحل ود یغروب دلم هوا کینزد

 ...شهی,مرامی：دراکردیخورش
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 موافقت. یهم قرارگرفت به معنا یچشمانش رو دهینرس انیام به پا جمله

فوق العاده  یهایبه استراحتگاهش.ماه رفتیکردومیم اجمعیدر یبودکه  انوارش راازتن خسته  یدیبه خورش نگاهم

شغول م یگوشیبه باز میپاها یکیدرنزد یی,جاانتهابود ی,که رنگ ارام بخشش راوامداراسمان بکرانیب یاب نیا یبایز

 .خوردیچشم م اتادوردستهابهیبودندوکف در

 .کردیدلم م یناب رامهمان خانه  یبرهنه ام ونوازش کردبرپوستیم یتاز کهیزالل وپاک  اب

 .کردندیدنمیام یبه اخطارها ییواحمددراب غوطه ورشدندواصالهم اعتنا نیریش

 .بردندیخلقت بودنشسته وازمناظرلذت م یهاینقره فام ساحل که جزؤشگفت یماسه ها یهم رو انیفرهادوشا

درکنارش قرارگرفت.هرچندزمخت  یگرید یاطرافش بودکه جفت پا یدنید یهایوماه میبه پاها نگاهم

 .   ریام کنمیعوض نم یچینجاروباهیا ارامش：بود یمن دوست داشتن یومردانه,امابرا

 .یخوشحالم که خوشحال_  

راموش کنم ف خواممی：گذاشته بودنگاه کردم وگفتم شیرابه نما شیهاییبایازز یمیکه ن یخوشرنگ ینارنج بالبخندبه

 .ریام

 خوبه.      یلخی：دیمتررس یپاهامان به چندسانت یشدوفاصله  کینزد یکم

 .ریناصرباباروکرده ام ی...دلم هواکنمیروم میدارم تمام سع_

اب  سیکه خ نیریبه ش یبود.لبخند ستادهینجاوایبارهم ناخری：ودشده ب لیچنگ زددستم راوماه هم تکم دستش

 یبرا یبغض وناراحت ی...گفت دخترتامنوداراپدرمهیتاته دن گفت：وادامه دادم دزدمیپاش دابیبه ام یبابدجنس

 گفتناشه."دختربابا"تنگه  ؟دلمیچ

چشمانش  یرق ازبغض چنبره زده .نگاه کردم به بدادیانجام م مینکاررابرای,اسمان ا کردمیراپنهان نم میاشکها

 تنهام نزار... گهیارامش دارم...تود یکه کنارم ی...تاوقتستمیناراحت ن گهیر،دامی：بزرگ گفتم یوبالبخند

 یسرکش ی.قلبم گاهستادهیمن ا یکه هست!تااخرش پا دمیرافشردومن فهم دستم

غده شده  یحرفها ییدازجابه جاجابه جاش شیگلو بکیقرارترازخودش.س یب دازجفتیخریکردونازمیکردونازمیم

 خداوند. یهایازشگفت یکی...وتوهم دشاهکارخلقتهیترد یمکان ب نای：بردلش
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 به میاورده بود مانیخوب رقم بخوردوا میدواربودیکه ام یا ندهیا یبرا میزدیناگفته مان ,دل م یحرفها یایدن غرق

 عشق ودوست داشتن. یمعجزه 

کرده  سیکه همه راخ میدیراد یاسمان یوبال میستیبه اطراف نگر شد,همچوخواب زدگان سیکه  خ صورتمان

 ومجنون؟ یلیل نکجایی：وحاالنوبت مابود

 .دیطلب یاری درابهیواوهم طبق معمول ام میکردنش کرد سیبه خ رشروعیش وباام هیبه تشب دمیخند

 .میشد نیدوبعدسوارماشیدرا یسیاز خ مانیتالباسها میستادیدرساحل ا یکم

اهم که کرد.نگ ییخوابش برد.حق داشت,باان ورجه وورجه ها دهینکش قهیهم به دق نیریکردوشیم یرانندگرینبارامیا

 کیهم با یفرق اشنهیکیباان قلب مهربان و ب نمودوالبتهیبه صورت غرق خوابش بودکه همچوکودکان معصوم م

 کودک نداشت.

 نیزدودوباره نگاهش رابه جاده دوخت.ازا ی.چشمکدمیخودد یجلومتوجه  ی نهییرراازایراکه چرخاندم ,ام سرم

 .شدمیم یگاهش غرق خوش یگاه وب یتهایحما

 یبرا یلیدلیب یکه آدم دمیرس جهینت نیکرده بود، و من به ا یرا نوران رمانیسرمان، مس یپرستاره باال آسمان

 من. یزندگان لیشد، دل ریو ام ستین شیب یامرده یزندگ

آب بعد از  یاهویه انیدر را در م یدم رابه اتاقمان رساندم وبه حمام رفتم.صدا,بسرعت خومیدیبه هتل رس یوقت

 و سکوت... دمیشن قهیچند دق

 .رونیابی,زودب فسقلی：به درب حمام یارام یشکست و ضربه  ریام یهاکه با قهقه یسکوت

 .کردندیمام برخورد مکف ح یبرتنم و با شتاب به کاش کردند،یم یتازکهیکه  یشدم به قطرات رهیوخ لبخندزدم

 حمام کردم واصالهم به تذکرش وقع نگذاشتم. یباخاطرجمع

 امدم دراتاق نبود. رونیب یوقت

 تمتوانسینم یزود نیودوباره شالم راگذاشتم.عادت کرده بودم و به ا دمیراسشوارکش مینشسته وموها نهییا یجلو

خارج شده.خم شدم تاسشواررادرکشوبگذارم که ازاتاق  سیخ یکه باان لباسها ریازام کردمیترکش کنم.تعجب م

بلندقدازانطرف  یمرد ی هیدراورده بودوسا رقص ررابهیحر یبازپرده  مهیازدرب ن یمینگاهم به بالکن افتاد.بادمال
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 یشک اثرهنر یشهربودوحواسش به من نبود.ب ی رهیخ که ییپرده راکنارزدم ونگاه دوختم به او ی.به ارامدابودیپ

وکاش  دمیکش ی.اهیشینما ی,وفواره هایحیروشن فروشگاههاومراکزتفر ی.چراغهامیروبرو یمنظره ,شدیم ییبایز

 میقرصها گرمحتاجید نکهیازا ی.خسته بودم وراضدمیتخت درازکش ی.برگشتم وروداشتمیم یازنقاش یسررشته ا

 دبرعلتیمز ردمکیحس م ردرکنارمیهم که ازحضورام یتیرامهمان چشمانم کنند.امن یمصنوع یتاخواب ستمین

 یبسته شده ام ,اجازه  یپلکها یاورد,ول یکه قدش راکم م یمبل یرو دنشیعذاب وجدان داشتم ازخواب یشد.کم

 ارام بردند. یخواب یهمانیبه افکارم راندادندومرابه م یرو شیپ

 . بخواب：چشمانم رابازکردم پیبازوبسته شدن ز یباصدا

 .برهی,خوابم نمگهید هن：تخت نشستم یبه بدنم دادم ورو یوقوس کش

 ,چته؟     ری,اموا：پهن صورتش زل زده به من یکردواکنون بالبخند دارمیبود؟باسروصداب گرچهید لبخندژکوندش

 به خودت بنداز. نهیینگاه توا هی_

گردنم افتاده بودرابرداشته وبرسرگذاشتم  یمغزم بسرعت واکنش نشان داده وشالم راکه درخواب رو یمهایس

 پروازکردم. ییوبطرف دستشو

 مشتاق باشم. نینچنیا ییرفتن به دستشو یکه برا کردمیدرعمرم تصورش رانم چوقتیه

 افهیشده ازازدواج بامن.ق مانی,حتماپشریام چارهیافتاد,خنده ام گرفت.ب نهییخودم درا یشده  رلهیکه به تصو نگاهم

 ینیخواب سنگ نیچن کی دمیدیعمرم نمنداشت.چشمانم که ازفرط خواب پف کرده بود.در یام با پاندافرق چندان

 .دیا قیبرذهن مشوشم فا یروز

 بود. یبه سمت کیوهر شانیهم پر میموها

رامطالعه  یمبل نشسته بود, وروزنامه ا یررویخارج شدم.ام ییاشفته ام سامان دادم وازدستشو یبه چهره  یکم

اصطالح مشغول مطالعه شدوامامن  ادوبهرافتیدوباره بخنددکه باچشم غره ام سرش به ز دخواستی.مراکه دکردیم

 خنده اش راگرفته. یکه به زورجلو دمیدیم

 ؟یزاریشال م شهی... همنیخاطر هم: بهدیچیخنده مان  دراتاق پ یبه حرکتش زدم که اوراپرروکردوصدا یلبخند
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قطعا  داد،ینم یپرت کردم به سمتش که اگر جا خال یحرکت ناگهان کیکندم و در  میرا از پا میروفرش ییدمپا

 .کردیخنک م یبود و دلم را کم دهیرا بوس شیشانیپ

 طرف کمد رفتم.ابرو باال انداختم و به ینشست با بدجنس میاش که روبهت زده چشمان

 نییصبحانه پا یاو برا یداخل چشمم، با همراه یمدادبه آرام دنیو با کش دمیکه آماده بود، من هم مانتو پوش او

 تنبال؟ نکجاموندی：میرفت

 اورد؟! یراازکجام یانرژ نهمهیدخترا نیزل زدم .ا نیریبازبه ش یبادهان

 شده بود. هوشیب یکه ازخستگ شبید

 یهمراه یبرا کنیقهاربود,ول ی.خودش قهوه خورختیر یچا مانیهردو یربرایوام میگرفت یدرکنارشان جا ماهم

نان  یقنات.لقمه ا میامروزبر گممی：شدنمن خوابیب یقهوه نخورم برا کردمیم یراانتخاب کرد.سع یبامن چا

 .انیشا هیهم فکرخوب بنظرمن：گذاشتم ردردهانمیوپن

 بچه؟ یمخالف یزیچ قاباچهیبه احمدانداختم وازذهنم گذشت که تودق ینگاه

ن .باهاشومیکاردار ماجایی：وامد دراازاوگرفتیصحبت کل یوبعدازکم درفتیام ربطرفیمان که تمام شد,ام صبحانه

 .میرینم

 کنم. تونیهمراه تونمیهامن هم نم بچه：کرد زمعطوفیفرهادحواسمان رابه انطرف م یباالانداختم وصدا انهش

 ...شهیکه نم ینجورای：شده بودافتاد زانیاو شیکه لبها نیریبه ش نگاهم

 .می,مابهتره برزمعزی：مهربان به نامزدکم عقلش زدوگفت یدلبخندیام

 .دمیطلب وبیدازخداصبرایام یردل برارفتندومن د دوباهمیکوب نیرابرزم شیپا

.من رابه حرکت دراورد لیاتومب یزدوبابدجنس ی.کج خند ردوختمی,نگاه کنجکاوم رابه ام میگرفت یکه جا لیدراتومب

 گرم کنم. رونیب یبایگرفتم ساکت بمانم وسرم رابامناظرز میهم تصم

 ندهد. شیهایرا با بدجنس میجواب کنجکاو نکهیا تا
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 مجتمع بزرگ کیمقابل  لیزنده ادغام شده بودند,بودم که اتومب عتیباطب بیشهرکه عج یها ییبایز یمحوتماشا

 .ستادیدایخر

داشته باشد.هم قدم  اجیاحت یزیاست,به چه چ رممکنیبودم.فکرکردم که ام دامدهیخر ی.بارهابراشناختمینجارامیا

 .هابودیجواهرفروش یلورجیجالب توقف گهگاه ام یونکته  میگذشتیبااوازمقابل فروشگاههام

 خب؟ یخوایم یرچامی：زشدوغرزدمیصبرم سرر باالخره

 کیش یازحلقه ها یازهمان مغازه هابرد,وبه صاحب مغازه گفت که چندسر یکیراگرفت وبدون حرف بداخل  دستم

 .اوردیب مانیرابرا

 .شدندینم نیگرگشادترازاید چشمانم

 نزن,فقط انتخاب کن. حرف：نجواکرد کنارگوشم

     ر؟یام هیچه کار نای：به خودامدم بااخم گفتم یسکوت,وقت هیچندثانبعداز

 نه. _.    گمیتوانتخاب کن,من بهت م_ 

 برات؟ رمیبگ ینامزد ی دحلقهیبابا,مگه نبا یا_  

انتخاب   یساده ا دویسف نگیرریوسواس وکمک ام یباکل ستادومنیحلقه مقابلمان ا یمغازه باچندسر صاحب

 ر؟چراادموتوعملیبودام یچه کار نای：میبودازانجاخارج شد یصاحب مغازه که مردمحترمکردم,وبعدازحساب با

 ؟یدیانجام شده قرارم

 تیموقع هیکارتو نیکه ا خواستی,امامن دلم مرمیاصرارکردبرات حلقه بگ یلیخ یخاله همون شب خواستگار_     

 اومد. شیپ طشیباانتخاب خودت باشه که خداروشکرشرا یخاص

 یکوچک دردستم چه عالمت سوال بزرگ یش نیکه نبودن هم میبه اوبگو توانستمیدادم وکاش م راتکان سرم

 یراکه بابدجنس یجعبه ا نیا بیدلم عج ی,ولکردمیدنازمیبا یرادرذهنم بوجوداورده بودومن هم زن بودم وگاه

 .خواستیدردستش نگه داشته رام

 بانمرزیخودش راکشت تاازز نیری.شمیداکردیاهم پر نیریگشتن سا یوباکم میزرفتیبه کار میدمستقیبعدازخر

 .کردمیترش م یانداختم وحرص یومن هم مدام ابروباالم میدراوردکجارفته بود
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 .میرفت دیو به مرکز خر میخورد نهارراهمانجادررستوران

 .گذراندمیها را از نظر ممغازه ریدست در دست ام الیخیو ب خواستمینم یزیکه چ من

 دمان.کشانده بو جانیها کنجکاوش کرد که به انداشت و فقط رنگ و لعاب فروشگاه دیبه خر یلیتما ییهم گو نیریش

 .میستادیبه انتظار ا رونیشدند و ما هم همان ب یوارد کفش فروش انیو شا احمد

 نداره... قهیپسره اصال سل نیدرب مغازه ظاهر شد و رو به ما گفت: ا یدر آستانه یزیکه احمد با اخم ر دینکش یطول

 .نیحرفش را گرفت: شما نظر بد یکشاند و ادامه شیرا به پاها نگاهش

به چشمم  آمدیم شیاو لوله ینفت یآب نیبا ج یبیطرز عجو به شدیکه با بند بسته م یدار مشکمارک یمشک کفش

 .ریبگ نویاحمد. هم هینشست و به او که مردد چشم به دهانمان دوخته بود، نگاه کردم: عال

نظر  دیآخرش با دونستمی. میآج ولی: اکردیبود و طلبکار نگاهم م ستادهیپشت سرش ا نهیدست به س انیشا

 .رمیدرست و از تو بگ

 کمرم نشست. یرو ریزدم و دست ام لبخند

 .میاحمد ،به هتل بازگشت دیاز خر بعد

 خکوبیم میبت است.سرجاجوان نشسته ومشغول صح یفرهادشدم که باخانم یمتوجه  گذشتمیم یازالب یوقت

 نم؟یبیکه من م ینیبیروم یزیهمون چ توهم：دمیگوشم شن کیرانزد نیریش یشدم وصدا

 زن! کیرفت وفرهادو نییوارباالوپا کیاتومات سرم

 ثبتش کنندحتما! نسیگ ددرکتابیبا

 .میکه هردوبه ناگه  چندقدم به جلوپرت شد میکنکاش ان خانم بود درحال

 احمق؟ یکنیکارمچی：دمیپرانددیکه باالم ییباز,وابروها یشیرابان انیچه شده ,که شا نمیبرگشتم تابب زدهرتیح

اسانسورمنتظرم  یجلو رکهیادب کردنش رابه خواهرش سپردم وبه ام ی فهیبه سمتش رفت ومن هم وظ نیریش

 .وستمیبودپ
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 .یخودم فضول：راتکان دادوگفت بالبخندسرش

 نداشتم. شتریتعجب ب یبرا ییگرجاید

 ؟یلحن نیچن کیوریام

 ازدست نداده ام. یبدادم برس تاعقلم رابه کل اخودتیخدا

نبه ام ج یبه خودب ی.لعنتکردیوکالفه ام م رفتیوانطرف م نطرفیا ربهیکوچک دردست ام یبه دنبال جعبه  چشمانم

 رلبیزو دمیتخت درازکش یمتعجبش رو رونگاهی,بدون توجه به امشنیپشت پارت میلباسها ضیفرستادم وبعدازتعو

  ؟یدستت کن یخوای,مگه مگهی,خوب بده داه：غرزدم

 .دمیکنارتخت ولبخندبرلب د ستادهیزدم واوراا میدرجا یغلت

 باشدچه؟ دهیمن اگرشن یده؟خدایشن یعنی：کردم دنگاهشیلبم قرارگرفت وباترد یرو دستم

 اهسته گفتم... یلیمن که خ یول

 ان دادم .ام زدم وسرم راتک دهیچیبه هم پ یبرسرفکرها یغیج

 .دیکاناپه درازکش یبه من ,رو یعمق گرفت وبدون دادن جواب لبخندش

 .شیخال ینشستم وزل زدم به دستها میسرجا یزیچ اداوردنیلحظه بابه  کیدر

    زم؟یشده عز یزچی：دگفتیباریازان م طنتیکه ش یزشدوباچشمانیخ مین

 ...یعنیها؟   _

 !!!ستمیچ یکه درپ دیمن,فکرکنم فهم یخدا یوا

 شده؟( ی,حاالچیکردیهمه نازم نی)توکه ادیگویکندومیمتوجه شود،حتمامسخره ام م اگر

 بردم وشروع به سرزنش خودم کردم. رملحفهیوسرم راز دمیدرازکش دوباره

 راازدست داده ام. کردعقلمیشک فکرم بدون
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 .کردیارامش,حالم رابدترم یخنده  یصدا

ت اونجاباهم صحب امیب یخوایارام,م گممی：گذاشتیرمی,البته اگرامکردم ارام باشم یرامحکم گرفتم وسع میگوشها

 م؟یکن

 سؤاستفاده گر. حیانسان وق یا

بهم فشرده ازشدت خنده  ی.دستانش راباالبردوبالبهادیرفتم که حساب کاردستش ا یراکنارزدم وچشم غره ا ملحفه

 به من نگاه کرد.

هم  نشوم.البته حقم ثیبشرخب نیدست ا یتاملعبه  دمیخوابی.بهتربودمدمیارام شدم وبعدازان راحت خواب یانگارکم

 دل دل زدنم. نیداشت.باان همه اداامدنم وا

تخت نشستم وسرم رابه اطراف  یرو یجی.باگدیکش رونیزنگ تلفن مراازاعماق خوابم ب یصدا

 .سوزاندیم ینبودوتلفن من هم داشت باطر شیرسرجایچرخاندم.ام

 کجایی：امد نیریش یبزنم صدا یحرف نکهیاتصال رازدم.قبل ازا یمه کنارتخت گرفتم ودک یعسل یازرو

 .گهید نییاپایارام؟ب

 ؟یهنوزخواب_شده.       یخوب بابا,حاالانگارچ لهخی：وگفتم دمیکش یا ازهیخم

 .نیریش امیم االن：کنترل کردم وگفتم یرابه سخت یبعد ی ازهیخم

 منه بدبخت کردوتماس راقطع نمود. یحواله  یبرسر خاک

 .میخورده بودعذاب ال یخاله سرتوچ دونمنمی：زمزمه کردم رلبیتلفن وز یزدم به عکسش در صفحه زل

 برود. نیکه به جانم افتاده بود,ازب یدتارخوتیطول کش یکم

 هتل رفتم.همه شان دورهم جمع بودندوالبته مادمازل مرموز! یساده تراماده شدم وبه الب شهیازهم

 اندک فرهادبامادمازل. یفاصله نشستم وزل زدم به  یباسالم

خواهرزاده  شونای：دستش رابطرف من گرفت وروبه مادمازل گفت  یاجبار یابا خنده ستم،یکن ن دولید فرهادکه

 ام ,ارام.
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 .رجانیام ی ندهی,همسراوالبته：امالبخندبرلب اوردم وفرهادادامه داد دومنیرکشیت قلبم

 چشم دوخته بود. شییب به دابرل یبالبخندمردانه ا رافتادکهیبه ام نگاهم

 .یخودم عشق：زد دلبیخودش د ینگاهم رامتوجه  یوقت

خانم  شونمای：که برتن داشت گفت یجان گرفت وفرهادروبه مادمازل باان مانتوولباس بلند لبخندم

 .ریه اموقتش گهید فکرکنم：رگفتیروبه ام یبالبخندمرموز نیری.پزشک اطفال .معارفه که انجام شد.شیاریپرستو

 .شانیخندان وموز یهمه شان مرانشانه گرفت ومن هم باتعجب زل زدم به چهره ها نگاه

 ر؟یخبرشده ام چه：درکنارم نشسته بود,گفتم رکهیوجمع راترک کردومن هم ارام به ام احمدبرخواست

 .امحبتیدن کیبرگ گل را  داشت و یبه رو ینوازش شبنم صبحگاه نگاهش

 زد به  مقابل و نگاهم پرش نیریدست زدن سا یباصدا

یدر سالن که کم هم نبودند،با لبخند کف م نیحاضر هیاوردنش و بق یکه مهمانداربه همراه احمدم یبابزرگیتقر کیک

 .زدند

 ه؟تولدکی：بابهت گفتم 

که چشمم به  میطرف مرد لبخند برلب کنارگرفتن جواب ,سوالم دوباره نگاه چرخاندم به یومن برا مهمانداررفت

 ارام؟ یکنیازدواج م بامن：که دردست داشت افتاد ییاشنا مخمل یجعبه 

 ...کردیداد که تمام تنم را مورمور م یحسخودش را به یجا بهت

 فراگرفت... یلذت بخش یاطرافم راروشن یایدرچشمانم حلقه زدودن اشک

 .رنداشتیوام رازمنیغ یکس یبرا ییکه جا ییایدن

 ازدواج بااوبودواوتمام من بود. میومقابلم,که ارز نیبه انسان نازن گفتمیم چه

 گره دستانم باشد... شهیهم شیهاکه دست یشرطبروم و به ایحاضر بودم با او تا ته دن من

 سرمان کند. یهیرا سا دشیسف یجمله بود، که پرها نیهالک هم ییگو مانیدوست داشتن و نامزد تمام
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 .هنجانشستیبزرگترا ی.ناسالمتگهی,بسه دا：ب کردراخرا نمانیب یبای,لحظات زنیریمزاحم ش یمعمول صدا طبق

جوابشوبده خوب, دستش  ارام：خواهرراگرفت ینباربرادرجای,که ارشدمیرنگ گرفتندوباشرم سربه ز میها گونه

 شکست بنده خدا.

که  نی,ا ی,ابجا：گونه وگوشش رانشانه رفتم وسرم راتکان دادم نیب یینگاه کردن به چشمانش رانداشتم,جا  ییتوانا

 نشدجواب.

بود,دادم والبته که بدم هم  دهیچ یا نطوربرنامهیوا شناختینهارامیا رکهیجماعت وبعدهم ام نیبه ا یفحش دردلم

 امد. ینم

 .اره：که بهشان برسد,گفتم ییوباصدا ارام

 یوحلقه رادرانگشت سوزانم  فروکردوبوسه ا میستادیدستشان باالرفت ودست من بنددست مردمقابلم شدوا یصدا

 آرام. ممنونم：نشاندوکنارگوشم زمزمه کرد میشانیم برپارا

 .دیگنجینم فیبود,درتوص نمانیکه ب یحس

 یهاینسل بدبخت ی.من تمام کننده یابد ی.خوشبختکردمیحس م نیزم یدختررو نیراخوشبختتر خودم

 بودم. مانیخانوادگ

 ...سازخیدختر تار کی

 سپرد... ندگانیرا کاشت و نهالش را به آ یکه بذر خوشبخت آوردندیاز خاندانم م یاسمم را بعنوان دختر بعدها

پرتم کرد و من هم با تمام قوا  رونیها به بدوار غم یرهیبه خود گرفت و از دا قتیحق یرنگ و بو میزندگ باالخره

 ..رنگ سرخ عشق به خود گرفتند. شیهادر دامانم افتاده بود و گونه بیس ینیریکه به ش یبیچنگ انداختم به نص

افراد  یهمه نیب انیو احمد و شا میدیرنگ نام مقدس عشق بود،باهم برشکل را که هم یبزرگ قلب بایتقر کیک

 کردند. میتقس یحاضر در الب

 نه.ک بیگفت: خدا نص یباالبرد و با نگاه به سقف چراغان یرا کم شیهادست یچارگیبا ب انینشستند، شا یوقت

 بودند. یآغوشمست هم ریمن و ام یتشنه یهاچشم انیم نیاش کرد و در الهحوا یگردنو احمد پس میدیخند همه
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 به جمعمان پرت کرد. دواردشدهیراازشخص جد رحواسمیزامیسورپرا

به سمتم برگشت  یعصب یزدم ووقت شینشستم وباارنج به پهلو نیریطاقت کنارش ی,بکیک بعدازخوردن

 ته بود.بااوگرم گرف ی,پرستورانشانش دادم,که فرهادحساب

 .نکنیم یعلم یدکترن.دارن باهم گفتگو ه؟هردوتاشونیچ خوب：گفت یالیخیرادردهان فروبردوباب کیازک یکم

 !ت؟سین بیمگه کالس علومه؟!برات اصالعج ن؟یریش یچ یعنی：به لحن خونسردانه اش رفتم ,وگفتم یغره ا چشم

 .هیدخترخوب ومهربون...کنمیفرداخبرازدواجشونوبشنوم ,تعجب نم نیخوب نه,اگه هم_     

با  ازمصاحبت یلیبرلبم نشست.انگارفرهادخ یرابه پرستودوختم.متانت درتمام حرکاتش مشهودبود.لبخند نگاهم

 .    نجابندشهیهم ییدست دا میکن یکار هیایارام,ب گممی：بردیاولذت م

 .میپس بزن بر_کنم.     یحاضرم باهات همکار یکمک داشت ازبهیاگه ن یدرتخصص شماست,ول گهیاون د_ 

 یشدوقتیم شیالیخیب یادعا شیپ یقیوبرخواست ومن هم بادهان بازنگاهش کردم، انگار او نبود که تا دقا گفت

 .میفرهادرفت دوبطرفیستم راکش,ددیازمن ند یحرکت چیه

 .تسین شیب یا وانهید نیریکه ش افتمی نیقیوهردومتعجب نگاهمان کردندومن به شکم , میستادیسرشان ا یباال

 .چرخاندندیم نمانیها هم هاج و واج نگاهشان را بژکوندزل زده بود,به ان دونفرو آن یحرف ,بالبخند ینطوربیهم

کم  هی,ماهم ونیاقا ی هیبق شیپ نیشمابر ستی,بهترنییدا گمی,ما：زدم که به خودامده ,گفت شیبه پهلو یا ضربه

 م؟یباخانم دکتراشناش

 گفت وبرخواست. یبااجازه ا ییخداازحالت شوک درامده ودا بندگان

 .نیبحالتون اگه دست گل به اب بد وای：, گفتگذشتیاخرکه ازکنارمان م ی لحظه

معذب شد,که حقم داشت.فکرنکنم تابه  ی.کممیبه هم انداخته ودوطرف پرستونشست ینگاه یبابدجنس نیریوش من

 باشد. دهیچون ماد ییحال خل وچلها

   ن؟ین,خوبپرستوجا خوب：نگاهش کردوگفت نیریش
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فرهادم.شماکجاباهم  یبله,من خواهرزاده _بوددرسته؟     نیریاسمتون...ش ین؟راستی,شماخوبزمیممنون عز_  

 ن؟یاشناشد

 .زمیساحل عز لب：کردخودش راکنترل کند یسع یراگازگرفتم وپرستوهم جاخورد,ول لب

 نیتوا میشیخوشحال م ：وضاع رانکرده ا نیخواست تاته ماجرارادراوردکه مداخله کردم تاخرابترازا نیریش

 پرستوجان. میباش شترباهمیسفرب

 ن؟شماخواهری：زدوبعدازتشکرگفت یلبخند

 کوتاه به من انداخت. ینگاه نیریش

را در چشمانم بوجود  بیعج یسوزش شیهابود، اما همان لرزش کم مردمک یقلبم رابه درداورد، گرچه عاد نگاهش

 .میگلم,دخترخاله ا نه：آورد

 شره نکنند. یناگهان ده،یصف کش یهاتا قطره نواختمیرا مدام برهم م میهاپلک

 اقافرهادسه تاخواهرداره؟    یعنی,چه جالب,ا：زده گفت جانیپرستوه

 .شترندارهیخواهرب هیراحت, التینه ,شماخ_  

 است خراب شود. فیبودانداخته وفکرکردم ح ادامدهیازان ز یکه کم یکیرابه ک نگاهم

 رابه اوسپردم تاباهمکارش کیوک زبودکردمیکه پشت م ییرفتم وروبه اقا رشیاگرفته وبه طرف پذوان ر برخواستم

 بخورد.

 برگردم به اتاقمان رفتم. نیریبه طرف سا نکهیهم بدون ا بعدازان

 درتوان من نبود!!! لهیمس نیا حل

 یودن دوچرخه هاب یمواز مانیوسرگرم میرفت یدوچرخه سوار ستیبه پ نیریشنهادشیان روزبه پ یفردا

 ,شیپنهان یدنهایفرهادوپرستوبودوخط ونشان کش

 خانمم... ایشدطونی: ششدیروبرو م ریو ام دیام اثریب یهاما که با شماتت یمستانه یهاوقهقه
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 نگاهم را از او گرفتم و گفتم: بودم آقامون... ناز

یم مانیسرمان همراه یسعادت باال یم و همادنبالو من بر سرعتم افزودم و او به میهاطنتیگرفت از ش اشخنده

 .کرد

 .میزد مانددرعظمتشیدهان ادم بازم هاکهیونانی یبه کشت یسر بعدازانجا

 گذاشته شده بود. شیبه نما نگونهیشگفت اورازخلقت خدابودکه ا یطرح یپشت کشت یبودوصحنه  غروب

 ابدمان!!! یکه خاطره شد برا یبود و عکس داده یازرنگهارادرخودجا ییبایز بیوچه ترک یونارنج ییانوارطال 

 ابد!!! ستیبیغر یچه واژه و

بودکه  یسفر نیعمرم بود.اول یروزها نیپرستو,بهتر یذهن کنجکاوشده  ی,منهامیبود شیراکه درک یچندروز

 .دانستمیامیزن دن نیام درکنارم بودومن خودم راخوشبخت تر ندهیهمسرا رباعنوانیام

 خوددارد. یهم که جاواحمد نیریش یطنتهایش

جون,چقدردلم براتون  نینسر وای：برگونه اش کاشتم یرهاکردم وبوسه ا نیبازشد,خودم رادراغوش نسر درکه

 تنگ شده بود.  

 شماصفانداشت. یمنم دلتنگتون بودم مادر.خونه ب_  

 جهیتن نیبه ا نشستم میدوست داشتن یانویپشت پ ی.وقترومیکه به اتاقم م رگفتمیجداشدم وروبه ام نیازنسر

صورتم  نتیز لیدل یگاه ب یوب ارنبودوگاهیبه اخت می.لبخندهاشودیادم نم ی اخانهیدن یکجا چیکه ه دمیرس

زمزمه کردم  رلبیراز ی.اهنگتموچشمانم رابس دمیتخت درازکش ی.روزدندیادمیرافر میشدندوانگارخوشبختیم

 مزاجم. یازدل دمدم بینه تنگ شده بودوعجپرچا یمهسا یباشگاه بروم.دلم برا دبهیوفکرکردم که فردابا

ود اش بکه رنگ موردعالقه یشمیساده ابر یاقهوه یجون که روسر نینسر یو سوغات دیپرکش شیپ یبه ساعت ذهنم

 مواقع رفتن به امامزاده . یبرا زیر ییهابا گل دیسف یو چادر

 ن؟ید و چه بهتر از ارا کر مانیخوشبخت یو آرزو دیرا بوس مانیتشکر کرد و صورت هردو یکل

 در چشمان متعجبم لب زد: ممنونم. رهیو خ دیمچ دستم را از عقب کش ریکه ام شدمیوارد اتاق م داشتم
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را در چشمانم  میطلوع کرد و قدردان میهاو به همان قدرت از شرق لب ینرم نرمک همانند آفتاب تابستان لبخند

 .ختیر

 برخواستم. یوچشمانم راگشودند,لبخندزدم وازجا میپلکها انیدندازمراه بازکر یدزدک دکهیخورش ییانوارطال به

 کنمی.احساس مکندیراهم خوشحال م کانمیبرخودم,نزد شودوعالوهیم میروزها خنده خودسرانه مهمان لبها نیا

 .ستیشده ونگاه خدادرلحظاتم جار یگرید ارنگیدن

شدم.خوشحال بودم که  شگاهیاسا یراهرابرداشته و رساکمیش یوانیبودومن هم بعدازخوردن ل ررفتهیام

دست  هی,باتوجه به عالقشان.هان دمیخر یزیتک تک شان چ ی.برانمیبی,باالخره امروزبچه هارامیبعدازچندروزدور

اه .خوابگمیوباهم به محوطه رفت ادمراد شانیولباسها ی.اسباب بازکردمیم یشاد شیومن هم پابه پا شناختیازپانم

 دچنانیراد هیهان ی.وقتندیخواهرش رابب توانستیکه گه گاه م یعل یبرا رفتیدلم م دختران وپسران جدابودومن

 رابوسه باران کرد. شیهم صورت کوچک مردزندگ هیبودندوهان گردورافتادهیکدیسالهااز یی,که گودیدراغوشش کش

 دادمیمناب بودومن جان  نشانیوارام شدم.حس ب دمیرادراغوش کش شانیچشمم راگرفتم وهردو یگوشه  اشک

 اغوش برادرانه. کی یتجربه  یبرا

 .میوستیپ نیریوباهم به سا دمیهردونفرشان رابوس ی گونه

بودم ,به  یراض گرداندومنیداشت حقم رابه من برم نگونهیخداا یی.گوگرفتمیراپس م میهاینشسته وکودک انشانیدرم

 یوچه نفس تنگ میزنفس افتادکه ا میدیوخند میدی.انقدردنبال هم دویوپنج سالگ ستیکردن درسن ب یبچگ

 !یباارزش

بودکه اماده  ینفراول شهی.اوهمکردیموضوع متعجبم م نیبودوا امدهیجداشدم,به باشگاه رفتم.مهساهنوزن ازانهاکه

 .راومدنتید چقدرجالبه：گرفت یکنارم جا یگذشت که باشتاب واردسالن شدوبعدازعذرخواه نیازتمر ی.کمشدیم

 دارم. جانیه یلیارام.خ رونیب میزاهنگامونودادا یکی：گرفت وباشوق گفت ینفس

 گذار؟    هوسرمای：وگفتم ابروباالانداختم

 ارش. ییدا_ 

 راگرفت دربدوورودش. حالم
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بزرگ  یازنظرمن معظل یاهنگ نیچن کیدادن  رونیاکنون جزؤگروهشان بودم,اماب خواستمیکه اگرم حسودنبودم

 .شدیمحسوب م

 .یشعرمعنادار یونه حت یستداشت ونه اهنگ در یخوب میتنظ نه

کارشان  یرو یریتاث گفتمیکردم خودم راکنترل کنم.هرچقدرهم که م یراتکان دادم وسع سرم

 نینداشت که باهم یتیاهم شانیواضح بود,پس برا یلیداشتند ازاشتباهشان،که خ یآگاه ناخودشانینداشت.مطم

 ,نبودند.کردندیمارادست به دست م یته هامان که ساخ ندهینسل ا یشهیاوضاع نشرش دادند,واصالهم دراند

تنگش چسباند  یمعرفتیذوق کرد و ب یاش بودرادادم و او هم کل قهیسل باطبقیوز یسنت یفیمهساراکه ک ی هیهد

ش قدرتمند یبا  مشت ها نباریکه باخبرش نکرده بودم از سفرم و من هم شانه باال انداختم و گفتم که الزم نبود و ا

 یگرفتم و قبول کردم که اشتباه از من بوده تا دختره باالکه با خنده و درد دستانم را  میهاتخوانافتاد به جان اس

 بودم. شیعاشق صداقت و سادگ ینه، ول نیریش یدست از سرم بردارد و من اگر چه به اندازه الیگودز

به حمام  میانه بازگشتم ومستق.به خکردمیم دحمامیاول با یخاله راکرده بود,ول یامدم.دلم هوا رونیب ازباشگاه

متعجب گفتم که نزدخاله مرجان  نیدرنگ اماده شدم ودرجواب نسر یکوتاه,ب یرفتم.بعدازگرفتن دوش

 لوس کنم. هخال یخودم رابرا یحساب توانستمیم نکهیوا نیری.خوشحال بودم ازنبودشرومیم

 لباخته اش کرد.لبخندمراکبوترجلدش وعموراد نیبودواوباهم یاززندگان ییایدن لبخندش

 دخترکم؟ خوبی：دادیزن بودن,م فیازجنس لط یعطرمادرانه وکالمش محبت یبو اغوشش

 دلم تنگتون بود. یلی,خخاله：اش وگفتم نهیس یوسرگذاشتم رو میمبل نشست یرو

 یسپرکرده است, برا نهیکه خودش س یداشت حس داشتن مادر یعشق مادرانه اش بود,وچه لذت یرایپذ میموها

 ؟یکنیکارمینجاچی...توایاها_دلتنگت بودم خوشگلم...     منم：نتمادربود

 دباشد؟یام ی دخانهیدخترمگرامروزنبا نینداشته ام وا چوقتیام درهم رفت ولعنت فرستادم به شانس ه چهره

 ؟یکنیکارمینجاچیا خودت：رشومیخاله س یها رازمادرانهیدل س کیگذاردینم

 رم؟یبگ دازشمااجازهیبودن تو خونه خودم با برای：ستادوگفتیا نهیدست به س مقابلمان

 .یپس بد دجوابیمادرشوهرت با ینبودن خونه  یبرا ی,ولرینخ_
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 .اددنبالمیم دشبامی：,گفترفتیکه به طرف اشپزخانه م یسرش راخاراندودرحال پشت

 یدخور یدختره چ نیسرا خاله：هم نازک کردم,گفتم یپشت چشم شیکه برا یرابه خاله دوختم ودرحال نگاهم

 الحال شده. نطورمعلومی,که ا

 عروسکم. یزبون نیریش یفدا من：سردادوسرم رادراغوش گرفت وگفت ییبایز ی خنده

 شتر؟یهم ب نیازا ارامش

 باالتر؟ نیازا یخوشبخت

 ارزشمندشاکربودم. ی هیهد نیا یوخدارابرا اراداشتمیدن انیحام نیبهتر من

گرفت,البته  یدهان کوچک چپانده بازگشت وکنارمان جابادکرده که معلوم نبود چه در آن  یبالپ نیریش

 بازورباسنش.

 یرادرم نیریبنفش ش یها غیهم باامدنش,جمعمان راکامل کرد,وج انیماگذشت وشا یبه کل کلها تاغروب

 ییهم بالبها نیریدوشیایشام ب یگرفت وگفت که برا رتماسینبود.خاله باام مانینوایب یاوردواصالهم به فکرگوشها

 !نیریش یهایفرهادوامان ازدهن لق یخاله برا یخواهرانه  یها یشد,ومن ماندم وکنجکاو یدراهیباام انزیاو

 کاشتم. شیهادادم و گل لبخند را برلب حیمرجان توض یو کاست برا کمیرا ب زیچهمه

 .دشدمیام یهایجورکش کم کار چارهیبودومن ب کینزد  نیریشیعروس جشن

 شلوغ بود. یکرده وسرش اندک سیدوستانش تاسشرکتش رابا یبه تازگ اوهم

 .یفتیخبرته ارام؟م چه：ردرامدیام یامدم که صدا یم نییازپله هاپا باشتاب

لباس  انتخاب میبر نیریباش_عجله؟       نکجاباای：گفت یشانیبرپ یبودم,واوبااخم کوچک دهیپله هارس نییپا به

 عروس.

 عروس متیبه ق یخوامی：به چشمانم و گفت دیرا کوب شیه جدبه جانب نگاو حق نهیجابه جاشدودست به س یکم

 ؟یاری,سرنفس من بالبنیریشدن ش

 امد. نییرابازکردم وبستم وسرم به سرعت پا دهانم
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است.دوست  نبارخاصترشدهیجنس محبتش ا یبود,ول یمهربان وحام شهیبود.خوب بود.هم رکردهییتغ یلیرخیام

 تر... یداشتن

خانم  گهید خوب：به طنزبود ختهیبودم خارج کرد.گرچه لحنش ام رکردهین گکه درا یتیمراازوضع شیصدا

 .مونهیتارموروسرت نم  هی یرکنی,بروکه اگه دیخجالت

م صورت کیشدونزد کمیان رادرهواگرفت ونزد یحرکت ناگهان کیباالبردم که در یخداحافظ یودستم رابرا دمیخند

 نگاه چپ به زن من بکنه. ینداره کس جرات：زمزمه کرد شیبم خواستن یبا آن صدا

 ازافتاب سوزان نگاهش. ختمیجنبه به سرعت گر یبه پابودومنه ب یانگارسونام درونم

 رانداشتم. ییچنان عاشقانه ها یقرارداشت ومن هنوزامادگ ستادنمیقلب درشرف ا یدردستم رو تادم

رب راگشودم.به محض نشستنم د یا هیچندثان یمتالطم درونم وبعدازمکث یایتامسلط شوم ,بردر ستادمیا یکم

 رابه سرعت به حرکت دراوردومن هنوزدررانبسته بودم! لی,اتومب

 .یبودبه کشتنم بد کیوونه؟نزدید چته：لرزان دررابسته ،تشرزدم یازعجله اش,بادستان متعجب

     که. زارنیادم نم ی,توروخداببخش ارام.حواس براوای：نگاهم کردوتازه انگارمتوجه موضوع شدوگفت باتعجب

 شده؟  یچ_

 ازشرکت باهاش کاردارن. نکهیگرفته زودتربرم.مثل ا دتماسیام_    

 گهیماه د هی رسرمونیکاراش.مثالخ نیباا ختیر اعصابموبهم：گفتم وامااوانگارسردردودلش بازشده باشد یاهان

ب .خوزارهینم مونیسعرو یکارا ی,برازارهیروکه واسه شرکت م ی,اونم بعدازچهارسال.اونوقت اقانصف وقتمونهیعروس

 مگه من چقدرجون دارم... خهکاراروباهم انجام بدم.ا یکه همه  تونمیارام.نم شمیمنم خسته م

 ی ندهیا یخوب اونم داره برا ی,ولی,متوجه شدم.توهم حق دارزمیخوب عز لهخی：راتکان دادم وگفتم دستم

 .کنهیهردوتاتون تالش م

بازکرده,واسمان  شیبه پاشده دردرونش,که راه خودراتاچشمان اسمان ندازطوفایگذرابه من انداخت و دلم لرز ینگاه

 منم حق دارم ارام.مگه چنددفعه قراره عروس بشم؟ خوب：کردند رهیچشمانش رات
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م بش فدات：بودقراردادم دهیدستش که فرمان راسفت چسب یبه دل به شدت نازک شده اش ودستم رارو لبخندزدم

 .کشمیدومیامروزگوش ام نیمن.هم

 یلی.گناه داره طفلک ,خیبهش نگ یزیارام.چ نه：سرعت سرش راباالانداخت وگفت اوردوبهیکوچکش تاب ن دل

روزاهم  نینکن خودتو.ا تینقدراذی,پس ایدیبهش حق م یخوب فدات شم.خودتم که دار_روزا.     نیا شهیخسته م

 .گذرهیم

 یمناسبو کیش یبودم.لباسها دهیراشن فشی.تعرکرده بود  یمکان رامعرف نیدای.مادراممیبود دهیموزون رس بابهیتقر

 داشت.

 شدوبه ادهیپ دبسرعتیماراد یبه انتظارنشسته بود,وقت لشیکه دراتومب میشد دیام یمتوجه میکه جلو رفت یکم

 طرفمان امد.

 .دیاقاام سالم：دیتک حرکاتش د شددرتکیرام یشرمندگ

 نگاه دوخته بودبه او. یورکه بادلخ یهمسر یرشدبرایکردوسربه ز یاحوالپرس ییباخشرو

را  شانیزندگ یبایکنند و لحظات ز قیتزر گریکدیآرامش به یکم شانیاقهیچنددق ییحرکت کردم تا در تنها جلوتر

 رقم نزنند. یریبا دلگ

ها بر فروشگاه نیتریپشت و شانیبایکه  دکور ز ییهاشان بودم و نگاه حواسم را دادم به لباسصحبت آهسته متوجه

بر تن  دوخته یدهایرا در انعکاس با مروار یرینظکم یکه جلوه یکوچک رنگ یهاافزوده بود با آن المپ شانتیجذاب

 .کردندیم جادیالباس

 التیبود,تعارفمان کردبه نشستن ومن هم در تخ یوخوش برخورد انسالیوصاحب انجاکه خانم م میشد واردموزون

  یبود,که حت یدخترانه ا نیریش یای.چه رو کنمیلباسهارابه تن م نیازهم یکیکه  یخودم غرق شدم.لحظه ا یبایز

 زبان حس کردم. ریدران لحظه طعم خوشش را ز

 .دادمیم ینظر انیدران م یهم گاه کردندومنیکاتالوگهارانگاه م نیریدوشیام

 .شرمندشم یلخی：زقراردادوگفتیم یرارو دالبومیپروانتخاب کردورفت.ام یازان لباسهارابرا یکی نیریش یوقت
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عاشقانه هواخواه همسرش  نینچنیکه ا یبه مرد میبگو توانستمیدوختم,ومن چه م نشیغمگ یرابه چهره  نگاهم

 بود؟

 .کنهیم درک：زدم وگفتم یلبخند

 ترکرد. نیکه درچشمانش روشن شد,مرادرعشقشان مطم یدیام برق

درمزون گذشت,باالخره  یلباسها دنیود شیساعت وکالفگ دبهیمکررام یساعت که به نگاهها میحدودن بعدازگذشت

 کمکش رفته بود,ازاتاق پروخارج شد. یکه برا یهمراه خانم باروبهیز یهمانندفرشته ا نیریش

بود که نرم و لخت خودش  فونیبود، و جنسش ش ییایلباس عروس اسپان ینمونه نیکه انتخاب کرده بود، بهتر یلباس

 یساده با باال تنه یجون مدل ژهیمن نقصشیو ب دهیو با توجه به اندام کش نیریش یپوست مهتاب یرورا انداخته بود به

تور و ساتن ختم  فیلباس با چند رد نییپا دادوینشان م یخوبکرد که ظرافت اندامش را به شنهادیدکلته به او پ

که لباس  یروزهب یو وا دیدرخشیدر وسط سالن م یاتکه تکه شده بود و همانند الهه دیهمان رنگ سفبه دهیکش

 کنارم، هوش از سرش بپرد. یوقت است که شخص دهان بازکردهآماده شود، آن یاصل

نقطه است  نی,دوخت.عشق درهمداشتیوسط سالن متوقف شده وچشم ازاوبرنم دکهیرابه ام بالبخندنگاهش

اکنون  یل وهوا.درست مثل حایشویعاشقانه هام یای,زمان ومکان راوغرق دن یبریادمیکه از یینجایقطعا.هم

 هاشان بودند. لحظهکردن  رهیسپرده ودرحال ذخ یدست فراموش گررابهیکه حضورمن ودوخانم د نیریدوشیام

 نیازا شیخانم ب ژهیدستپاچه شدندکه من یبه سالن.کم اکشاندشانی,انهارابه خوداوردوازعالم رو میمصلحت ی سرفه

س عرو خوب：,ندادستینگرینبرده وبالبخندژکوندش مرام ییازان بو نیریبه انها,که البته ش یشرمندگ یاجازه 

 ؟یهست یخانم,راض

که اگه ازقبلم  گفتی.مامان مهیجون.عال ژهیدردنکنه من دستتون：باهمان لبخندش سرتکان دادوگفت نیریش

بادقت گوش دادندوقول دادندکه  نیریمن وش یشنهادهایخانم وهمکارش به پ ژهی.منهیسفارش ندم,بازم کاراتون عال

دنبال کردند که به شنهادیپ نیریبه ش بتهکاربرند و ال دبهیکه امکانش باشد,دردوخت لباس جد ییظراتمان راتاجان

 دد.بگر یعکاس یخصوص براکند به تردهیکه قدش را کش یکه پوستش را جمع نکند و کفش یمناسب ریلباس ز

 بودند، بگردد.که خواسته ییزهایدنبال چخاطر سپرد تا سر فرصت بهسفارشاتش را موبه مو به یهم همه نیریش
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 عاشق یقلبها انیندازدمیفاصله ن یساعت چی,هشدیکاش که م یدبردوایادامیاز ی,ساعت رابه کلنیریش تیرضا

راازرفتن  نیریذهن ش یمناسب,کم یلباس داکردنیازپ ی.خوشحالجادنشودیا انشانیهرچندکوچک درم یوکدورت

 هی کردمیارام,فکرنم وای：همسرش خراب نشد شیوجه اش پ دکهیام یاکردومن خوشحال بودم بر دمنحرفیام

 .شهی.باورم نمداکنمیبتونم پ یلباس خوشگل نیهمچ

 .ندهیتوبشم عروس ا یفدا_.    زمیباشه عز مبارکت：وگفتم ادشیز جانیبه ه لبخندزدم

 یرزندگین مسکرد یدست عشقت وسپر اهاگرفتنیگرودرروید یواژه اززبان کس نیا دنیداشت شن چقدرلذت

 یقیکه ازهرطر ییاوباشم.او یومقبول برا قیال یمن هم بتوانم همسر خواستمیبودوازخدام یقیرمردالیدرکناراو.ام

وبه  دردستم ینامزد یحلقه  شدبه دهینبوده حرف قلبش.نگاهم کش یودلسوز نید نکهیثابت کردعشقش رابه من وا

حجم خواستن ازطرف  نیباوجودا توانستیم یدوچه کسبو یرینظ یزبیراوچه سورپرا شیان شب درک اداوردمی

 میرزندگیتقد نیبهتر میمعشوقش به اوشک کند؟دستم رامشت کردم ودرهمان لحظه قسم خوردم که وجودم راتقد

 بکنم.

افتاده بودند و  گریکدی یو رودهجان دل که به ییهاآشام, و خونشدیساعت ازشب پخش م نیکه درا یترسناک لمیف

که از  یوحشتناک یخاموش سالن و صداها ی,باوجودچراغهاترساندمینم یذره ا یخت،حتیریهانشان مخون از د

 .کردندیم زادیآدم یبابو یدنبال دختربه انهیو وحش آوردندیخود درم

 ساعت ازشب,درخانه بود. نی,دراریمن ازنبودن ام دوترسیکوبیام م نهیوارسیوارخودش رابه درود وانهید قلبم

 یبرادوست دارد ییباشد.غروب که باتلفن همراهش تماس گرفتم تابپرسم چه غذا رونیوقت ب نیبودتاا دهامین شیپ

ساعت قبلش ازمراجعه  میگفته بودکه ن یشام خودم درست کنم,جواب نداد.باتلفن مطب هم تماس گرفتم ,امامنش

 کرده ورفته بود. یکننده هاعذرخواه

 براضطرابم غلبه کنم. کردمیم یجون سع نیناگرون نکردن نسردل ین براو م آمدندیتا حلقم باالم میهادلشوره

 نیگذشت,نسر ازدهیکه از ساعت

 .ستین ردرمنزلینکنم وامااالن ساعت دوبامداداست وام میرعادیغ تیخواب فرستادم تااورا متوجه وضع یرابرا

 اده باشد؟ممکن است افت یشده.چه اتفاق یلبم راکنده ام که خون ازان جار انقدرپوست

 تصادف کرده باشد؟ نکند
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 نشده باشد. یزیراگازگرفتم وازخداخواستم که چ لبم

 درسالن مراازجاپراند. یردارصدایگ نیو در هم زمیبر رونیمحاط شده در مغزم را ب یکردم افکار منف یسع

 .از من نداشت یو خودش هم وضع بهتر ستیرازدم.بهت زده به من باان سرووضع اشفته نگر دبرقیوکل زبرداشتمیخ

و  بودنددهیراه کش یسمتآشفته هرکدام به شیکرده بود و موها کسیاش فشانه یرو رمقیرا با انگشت ب کتش

 خون بود... یدوگو شیهاچشم

 را... تیگذشت تاذهنش پردازش کندموقع هیچندثان

 لبم خورد. یشدوچشمش به زخم رو کمیبلندنزد یبه خودامد,باگامها یوقت

 ارام؟ هیچه سروشکل نیشده؟ا چی：دادکردیگاهش بدرن ینگران

 شوند. یچشمانم موج یایبود,تادر ینوازش کالمش کاف نیهم

 شده؟ شیطور یشده؟کس یچ گمیم ارام：راگرفت میمبل پرت کردوشانه ها یو کت را رو دشدیتشد شینگران

 ...ی...چ؟کی：دادم,که هل شدوگفت دتکانییرابه تا سرم

 .شیهول زدگ نینثارخودم کردم ازا یتندتندتکان دادم واحمقرا مغزمیب یکله دوباره

 .دارنکردمیجون راب نینکردم وضع راونسر نیبازکردم تاخرابترازا دهان

 تاحاال؟ ی...کجابودیازنگران مردمیم داشتم：ازفشاربغض گفتم یلرزان,ناش ییباصدا

 همه خوبن؟ یعنی：گفت یجیشل شدندوباگ دستانش

 .کنهدردمی：قلبم گذاشتم وگفتم یرارو راباالانداختم ودستم سرم

 شدم. نگران：راومن دست بردارنبودم میسوزاند,مردمکها نگاهش

ومن ارام گرفتم  میگرفت از عطرموها قیعم یجان زدومرادرحجم گرم اغوشش فروبردودم مهین یلبخند

 شونیپر یلی.خدادخواست طالق داده ساینفس. کامران حالش خوب نبود...پر ببخش：وجودش تیدرحصارتنگ امن

 .  ششیبود.ازم خواست برم پ



 ن خستهذه

 
126 

 

 ؟یلی:مگه تووکیخبریکرده بود از آن همه استرس و ب انیطغ میشوکه شدم و اما دلخور یکم 

 انسانم.    ی,ولنه：کردوگفت یارام ی خنده

ببخش,خوب؟ کامران برام حواس _    ؟یخبربد ینزد ؟اصالچرازنگیانسان چراپس تماسموجواب نداد_ 

 .    فتهیب هیبودبه گر کیغول.نزد کهینزاشت.مرت

 برات پاستاپختم._

 .یایتاب نخوردم：,ارامترگفتمشترشدیکه ب فشاردستانش

 باش نفسم,باشه؟ اروم：دستانش گرفت وباچشمان رگ زده اش زل زددرچشمانم انیرادرم صورتم

 .یتوتمام من_کنم.      شترجمعیبه بعدحواسموب نیازا دمیم قول

 فشاردادومجبورم کردهم قدمش شوم.راگرفت ومحکم  دستم

تخت خواباندم وملحفه  ی.دراتاقم راگشودومراداخل فرستادوخودش هم پشت سرم امد.رومیباالرفت یبه طبقه  باهم

 ...ی...خودمنینفس من توهم：فروبردوگفت مییطال یانبوه موها انیزانوزدودستش رادرم دوکنارتختیکش میرارو

 خواب النه کرددرچشمانم. یچه زمان دمیشدم که نفهممهربانش  ینوازش دستها انقدرمست

یتر چشم برهم مراحت کرد،یرا راحت م المیو خ زدیحرف م میبرا شیصدا رینظیکه برگشته بود و با آهنگ ب  حاال

 .گذاشتم

 داشتم. ی,احساس بهتردارشدمیب  عتیطب یزنده یکه با صدا صبح

 نیرز یافهایبافته شده باال یا دومرادرجامهیپرکش میبانوازش موها بشیقرارم,د یقلب ب یهایریبهانه گ انگارتمام

 ارامش فروبرد.

در چشمان همسرش و گفت که با  دیکه با وقاحت چشم در یو زن دهیکه از هم پاش یزندگ یناراحت بودم برا یکم

صادقانه  نطوریکه ا یبا وجود داشتن همسر زنکیهضم کنم چطور  توانستمیو من نم کندیعشقش او را ترک م

 !ماند؟یکه آن مرد تا آخر عمر به او وفادار م کندیپشتوانه گمان م نیکرده و با کدام انتیخ دارد،یدوستش م
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جامانده ازدوستانشان درپشت خانه  بیس یدرختها یکه رو یی.به گنجشکهادمیکش قیعم یراگشوده ونفس پنجره

 یقشنگ گربودواحساسید یباترازروزهایصبح امروزز ییاوازسرداده بودندلبخندزدم ولب پنجره نشستم.گو

 ؟یکنیکارمیباالچ اون：زدیدروجودم قل م

 بود؟یم ددرمطبیکردم ومگراالن نبا رنگاهیوبعدبه ام اطیبه ح متعجب

کمترشد,اماده شدم وبه  میکه ازبهت زدگ یام شکار کردندو کمچشمان تشنه امفاصله نیرا از ا شیبایز لبخند

 انیهم در م یروبرو بود و گاه یرهیاب پرتقال دردست خ یوانیپا انداخته و با ل ینشسته و پا رو قی.دراالچوستمیاوپ

 .کردیم شیدر دستش را هم چاشن یدنیاز نوش یاجرعه عتیلذت از طب

 زد ودستش رابازکرد. یور کی ی,لبخنددیبه خودد رهی, خستادهیا مراکه

 عیکرد,باحسرت چشم دوختم به ما کینزد شیراکه به لبها نوایآغوشش نشستم  ودستش دورم حلقه شد.ل تنگ

 رنگ.خوش ینارنج

 اربودمیداد.خودم هم خنده ام گرفته بودواماچه کنم که مست  یاش کل باغ رافراگرفت وگنجشکهارافرار قهقه

ردادم قرا وانیدستش که حلقه شده بود,دورل ینبود.ان رابه لبم چسباندومن هم دستم رارو ارانهیواعمالم هوش

 بود. نیدلنش ی,بس شیخنده ها شدتدوباره خنده اش رادراوردولرزش بدنمان از نکارمی.ادمیوالجرعه سرکش

 گشنته؟ جوجه：خنده  گفت انیدرم

 .چاندمیراپ میراهمانندبچه هاتکان دادم ولبها سرم

 .کردمیکه درکنارش خودم راگم م یبراست

صورتم راازنظرگذراندوفشاردستش  یم اجزاشد,وبانگاه مهربانش زل زدبه من.تما یاش جد چهره

 امروزبراش جبران کنم.   خوامیناراحت کردم.م یلینفروخ هی شبید_مطب؟      چرانرفتی：شترکردیراب

 .ستین یزینگرانت بود,پس الزم به جبران چ تینها ی.فقط بشهیازدستت ناراحت نم چوقتینفره هیاون _   

 الشیآرام؟ انگارخ یبهار و از کجاآورد یبو نیفرو کرده گفت: ا میوهارادردست گرفت و سرش را در انبوه م دستم

 ارام. یدرکنارهم بودنها نیرادوست داشتم.ا یاسودگ نیاز او نداشتم ومن ا یراحت شده  بود که دلخور

 خانه رابرداشته بود. مانیوسروصدا میروزراباهم گذراند کل
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 .باشه ی: آرام شکالتدیخندیم مانیهایوانگیاشوق به دجون هم ب نیپختم ونسر کیک شیربرایام یخواسته  به

دقم  یسردردش یخوایباز م ؟یمصرف کن ینیرینشست و گفتم: مگه قرار نبود، کمتر ش میشانیپ انیکمرنگ م یاخم

 ؟یبد

 ...چوقتیتکرار نکن... ه گهیقرار داد و لب زد: د میهالب یرا رو انگشتش

و او رفته رفته مهرش را در  دمیپرستیبه قلبم زده بود را م شیهااز چشم میمستق یحجم خواستن که پل نیا

 شده بود. ینقاش نیآتش یخونم پخش کرده بود و اسمش در وجودم با رنگ یهاگلبول

 ...میبرو یکه شب به شهرباز میگرفت میتصم 

 ...تنها

 !!!امدهیبه مان ییانگارتنها یول

بودکه  یعی!وطبدواحمدین چپاندوالبته مهمان هم دعوت کرد.امامدوخودش رادربرنامه ما نیریغروب ش یهایکینزد

 .ردیهم تماس بگ انیباشا

به همان رنگ ست  یبودم با شال دهیخر شیدر ک ریام یقهیکار شده بود و به سل شیهانیآست یکه لبه دیسف یمانتو

 شدم. ریها سرازم و از پلهبودم، به پا کرد دهیها را هم در مسافرت آخرمان خررا که آن یینو یهاکردم وونس

یم یشما دوتا ه نینیبیمی: چدندیخندیم زیفرو رفته ر نیریش یمبل نشسته و سرشان در گوش یرو نیریش با

 ن؟یخند

 یو در کسر دیطرفم چرخبه قشیاما با آن لبخند عم ریو ام کنندیهمانطور جوابم را داد که دابسمش نگاه م نیریش

 زده شد و نگاهش پر از خواستن و عطش.کوک یخط شیهالب یلبخند رو هیاز ثان

کار چه دانستمیشدم همانند دختران نوجوان و نمانداخته و دستپاچه ریو سرم را ز اوردمینگاه سوزانش تاب ن ریز

 .خدا..به ووننی... مردم دنینوببیا ری: امدیدادم رسبه نیریش یبلند خنده یکنم که صدا

 .کردیم ریس گرید یکه در عالم ییو اما گو نیریدر دستان ش یو داد به گوشزحمت گرفت را به نگاهش
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 دمیدخنیوم گفتمیم زانمیبود.درکنارعز میزندگ یشبها نیازبهتر یکی.ان شب میبه راه افتاد هیبق دنیبعدازرس 

 .ریگاه ام یگاه وب یهاوسرخوش ازتوجه

 انیعکس جلف گرفتندودران م یکل چارهیب یهایبستنواحمدهم با نیریکردوش همانیم یهمه مان رابه بستن انیشا

 .کردندیشان رارهام کردندوخندهیمانگاه م زدندوبهیشان م یهم به بستن یسیل

هم بودند که  در گوش هم پچ پچ عاشقانه  ییهاو جوان بردندیم هایباز نیسرزمکودکانشان را به یباشاد هاخانواده

 .تیدر لحظات زندگ یزندگ بودن یو چقدر لذت داشت، جار کردندیم

 .میسواربشقاب پرنده شد نیریشنهادشیپ به

تمام عمرم بس بود.حرکت که کرد,کمربندم راسفت  یبرا انیکه شا اوردمیخودن یبه رو ی,ول دمیترسیم یکم 

 ,کهدیرفهمیشده بود,دادم.انگارام قیاحمدکه به صورتم دق لیمسخره تحو یوخنده ا دمیچسب

 خوبه ارام؟ حالت：فتنگاهم کردوگ یبانگران

 نییامدوپا یباالم میتاگلو یزیدوچیچرخیم ادورسرمیدادم وامااصالحالم خوب نبود.انگاردن دتکانییرابه تا سرم

و چرا  گذردیمدر اطرافم چه دمیفهمیبودند و من نم یدر حال پارگ ادیچشمم از فشار ز یهارگیمو رفت،یم

 در حال چرخش است. زیچهمه

بودکه همه  ادشیشدوفر قیاز حدش جا خورد و با بهت به صورتم دق شیب یقرارداد و از سرد دستم یرارو دستش

 نداشتم. ستادنیا ینا یرامتوقف کردومن حت نیانجاماش ولیادزدتامسیرامتوجه مان کرد.چندبارفر

 .دیلرزیم میزانوها

.خجالت رانداختمیم رازومن تاحدامکان سر میراگرفت وکمک کردتاازداخل بشقاب پرنده خارج شو ربغلمیز

حالم  دانستمیبودکه من داشتم.م یچه اخالق بد نیکه زل زده بودندبه من واخرا ییانها یازهمه  دمیکشیم

کرکردم ف یپرنده نشدم,ول گرسواربشقابیبودومن د نطورشدهیهم یباباناصرمارااورده بودشهرباز کبارکهی.شودیبدم

م وبسرعت خودم رابه ان رساند افتمیرا ییچشم چشم کردن,دستشو یتحمل کنم.باکم توانمیکه بعدازگذشت سالهام

ام انداختم که زرد شده یبه چهره نهییدر آ یوباالاوردم.انقدرعق زدم تاجانم باالامدوبعدازشستن دست وصورتم نگاه

 آرام؟ یمرا متوجه خودش کرد: خوب قباز ع نیریش یدهیترس یصدا

 بگذارم که موفق نبودم در انجامش. شینماا برصورتم بهاز لبخند ر یکردم تا طرح یو سع دمیچرخ
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شدت  که به ییمانع شد و با وحشت و صدا نیریش فیتا شدند که دستان ضع میشد و زانوها یخال میرپایز کبارهی به

 گفت: چته آرام؟ د،یلرزیم

 ببر... رونمیب جانی... از انیریش ستین میزیلب زدم: چ حالیب

 .کردیجا بودند، حالم را بدتر مکه آن ییهاه کنجکاو خانمو نگا ییبد دستشو یبو

ومن  میبودند مواجه شد دهیصف کش ییکه با نگاه نگران همه شان که مضطرب دم دستشو میازانجاخارج شد 

 نگاهشان کنم. دمیکشیخجالت م

 از دستم جدا شد. نیریرا محکم گرفت و دست ش میهابا شتاب جلوامدوشانه ریام

 زم؟یعز وبیخ：گفت ارام

 یقتو کردمفکرمی：فروبردوگفت شیدرموها یبود,پاسخ مثبت دادم ,واودستش راباکالفگ نییسرم پا همانطورکه

 ...    دی.لعنت به من.نباشهیوحالت بدنم یخوب شد نکهیا یعنی یخوایخودت م

 .ریام_

 .میرفت نیریزدودستم راگرفت ونزدسا یمؤاخذه گرم,لبخندمهربان یباصدا

 تکان بخورم. گذاشتینم دیفهمیاز آن ببرد که اگر م ییبو رینزاشتم ام گاهچیشارباال هم داشتم که هف یماریب من

 تا کنجکاوش نکنم. کردمیاعالم م یرا ضعف بدن لشیدل شدمیم حالیکه ب یگاه فقط

شام به  صرف یبرا شنهاددادکهیدپیراازبابت خوب بودنم راحت کردم.ام الشانیکردم وخ یشان عذرخواه ازهمه

 یها هیوازتک تک ثان زدمیقدم م می.درکنارمردزندگمیرفتیوماهم پذ می,بروهابودیکیکه درهمان نزد یرستوران

 یزد,درخانه  بانقشینطورزی,امروزم رااشبید ی.ازاوسپاسگزاربودم که به جبران کارنکرده بردمیبااوبودن ,لذت م

 سالم：وجواب دادم ستمینگ خورد.بالبخندبه نامش نگر,که تلفنم زمیذهنم.منتظرسفارشاتمان بود یارام گرفته 

 .  ییدا

 .یکنیمعرفت به کل فراموشم م یب ی,تورمیکه اگه سراغتونگ ؟منی.چه خبر؟خوبییسالم دخترگل دا_  
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 مارستانی.بییسرتون شلوغه دا یروزاشماحساب نیا خوب：وگفتم رکنجکاودوختمیونگاهم رابه ام دمیخند

 وپزشکا...

 روازشمادوتامارمولک پنهون کنه. یچ هیمرجان اگه تونست  نیا یعنی：رهادباحرص گفتزدوف یرچشمکیام

که خط به خط صورتم را با نگاهش  میدوچشم مشتاق روبرو یرا به ارمغان آورد برا یبهار یهاعطرگل ییایدن لبخندم

 . کردیپر از حس خواستن م

درموردش صحبت  دوباخالهیبرگز یرزندگیمس یادامه  ینفررابرا کیفرهادکه باالخره  یشدم برا خوشحال

 شود. یرسم هیقض نیریش یکردوقرارشدکه بعدازعروس

 .ادیارام؟سروصدام کجایی：شدندیخوشبخت م ناباهمیبودومطم یپرستودخترخوب

 .ییدا میواالن هم منتظرشام هست یشهرباز میهااومد بابچه：هم بشنوند هیباالبردم تابق یراکم میصدا

 ن؟یمن رفت بدون：راازگوشم فاصله بدم یشدکه گوشباعث  ادشیفر یصدا

 . هیجات خال دایی：زدادزدیازانطرف م نیریش

 جون. ییددردا ی,تنهاتنهابردباجفتتیخوب شمااالن با_   

 معرفتا.باشه.دارم براتون. یب یا_    

 .من بخاطرپرستوجون اصرارنکردم.یی,داا：اورمیوخواستم ازدل مهربانش درب چاندمیراپ میلبها

واس من دم دراورده.مگه من  پدرسوخته：اش شد نهیزم رپسیلبخندبرلبم اوردونگاه مهربان ام شیحرص یداص

 ارام خانم. فتهیدستم به شمان

 م؟یداشت ،ییدا ،یآ یآ یشدم، و گفتم: آ شیهاحرص خوردن یرها شد و در دل قربان صدقه دمیقیب یخنده

 کن بچه. طنتیکمتر ش ،یانداخته بود، گفت: پدرصلوات شیاکه خنده در صد یاش گرفت و با لرزهم خنده او

 گرفتن تلفن... یبرا زدیبال ملرا گرفت که با نیریش یهاجمع شدند و رد نگاهم دست میهالب

 کارت داره. نیریش یینشست: دا شیهاکردم و به زحمت به گوشزمزمه زحمتبه
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دلم نشست: نفس من  یایرفت، کالمش همانند حباب بردرگ یرا به باز میشانیپ یلخت جلو یموها شیهانفس هرم

 چطوره؟

 آمدند...کش میهاقبل منحرف کردم و لب هیرا از چند ثان ذهنم

 نفس...اعتمادبه ادیکرد و دلم پر شد از حجم ز شمیبه لطافت ابر یرا با چشمانش نوازش میهاچشم

 یبروم برا ییدستشوبرخواستم تا به یکوچک یخواهو من با عذر دندیچ زیم یباتندو تبحر غذا را رو هاگارسون

 نبود. شیساده ب یاکه بهانه میهاشستن دست

 که دشیاز التهاب درونم کاست، و خو گرفتن با رفتار جد یآزاد پشت رستوران که پوستم را نوازش کرد، کم یهوا

 .نشستیدندانم م ریز بیعج داد،یتابستان را م یهاطعم نوبرانه

 را نشان گذاشتم. نشیها دوختم وبزرگتره ستارهرا ب نگاهم

 شب دوخته شده بودند. ریحر یبرپارچه ییطال یهاپولک همانند

 گرفتم. شیرا درپ یورودعمق گرفت و راه لبخندم

کوچکش که حجم  یتوجه ها نیدست نگه داشته بودتابامن شروع کندومن ممنون هم رهمیو ام وستمیجمع پبه  

 ن نهفته بود,بودم.ازعاطفه درا یمیعظ

 واوهم موافقت کرد. میفرهادبرو یگفتم که فردابعدازپرولباس به خانه  نیریبه ش یخداحافظ وقت

داشتن  یبودومن هرچقدرازخدابرا ی.شب خوبمیوبطرف خانه حرکت کرد میشد مانیها لیسواراتومب

 ؟یخندیم یچ به：کم بود کردمیرتشکرمیام

 یزیچ：روبروهستم ی رهیبرلب ,خ ی,بالبخندستیطوالن یقیرفت که دقانگاهش کردم وازخودم حرصم گ دستپاچه

 .ستین

 بود. یخوب یلی.شب خریممنونم ام ازت：ادامه دادم دومنیباتعجب باالپر شیابروها

من درنظرگرفته بودومن  یررابرای,ام میبود.خداازهمان ده سالگ میکه بازتاب خوشحال دمیراد شیلبخندچشمها

 .گرفتمیت مخودم سخ نقدربهیداینبا
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که  ییوشاهدعظمت خدابودم.خدا ستادمیگها در باغ ادار برموج یهاهیبه سا رهیاتاقم,خ یپنجره  یروبرو

من دران غروب  داکردنیوحکمت پ"دران نهفته ی,حکمتفتدیکه ازدرخت م یهربرگ"دیگویم

,کامل ریام یتر شده ررنگبودکه باحضورپ یرخوشبختی,قرارگرفتنم درمسری,درکنارجاده,ان هم توسط امیزییسردپا

 شده بود.

 دمیشی.سرم راتکان دادم وانددادیکرده بودوخودش راباان تکان م یراپل یهم اهنگ نیریپختن ناهاربودم وش مشغول

 دبدهد؟یقراراست به ام ییدختر,باانهمه هنرنداشته اش,چه غذا نیکه ا

و خدا به داد  گذراندیم یحاضر یاباغذاهاوروزش ر دشبیگربایماهه د کی,که کمترازسوختیم شیدلم برا ازاالن

 برسد. شانینوایب یهامعده

موزون  دبهیدران لباس همانندپرنسسهاشده بود.اجازه ندادام نیریشد.ش دهیقبل کش کساعتیبه  ذهنم

در  یادیز اترییخانم تغ ژهیمن یبود,ول دهیکباردی.گرچه ندیدرتنش بب یلباس راتاقبل ازشب عروس خواستی.نمدیایب

 داد. لمانیهم تحو یکیزشیکرده بودوانصافاچ جادیاس الب

 بچه ها؟ شیپ میارام,جمعه بر گممی：رهاکردوگفت یصندل ینفس زنان خودش رارو نفس

داده بودم.سرم رابه  نیریقبل به ش یتنگ بود.قولش راچندهفته  هیهان یبرلبم نشست ومن دلم برا یلبخند

به و رفتمیبه باشگاه نم شدکهیم یتاساالددرست کند.چندوقت شتمزگذایم یهارارو اروگوجهیدادم وخ دتکانییتا

 رهمیازحداورانداشتم.ام شیب یهایکنجکاو ی.درحال حاضراصالحوصله دادمیپاسخ م انیدرم کیمهسا, یتماسها

صحبت کرده بودندومرجان  اباهمی.گومیریبگ یدعروسیفرهاد,مابا یزندگ فیگفته بودکه بعدازمشخص شدن تکل

 .میریروزبگ کیرادر مانیعروس شنهاددادکهیپ

 جهازنداشتم. دنیبه خر یازی,پس نمیزداشتیشد.ماهمه چ دهیهمهمه هامن فکرم به خانه مان کش انیدرم

 شده ارام؟ چی：وکشان کشان به فروشگاههاببرمش رمیدست خاله رابگ نیریاصالالزم نبودمثل ش یعنی

 ؟یکنیم هراگریچ：شد اهمیافکارس ینگرانش وحضورش درمقابلم خاتمه  یصدا

,خرمن زنندیاتش م یودزدک یواشیقطرات مزاحم حسرت راکه  نیولعنت کردم ا سمیبه صورت خ دمیکش دست

 احساس وغرورم را.

 .ازهی.مال پستین یزچی：خاموش کردنش,گفتم نیگازرفتم وح بطرف
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 بودمش. ختهیداخل غذار شیساعت پ کیکه  یهم خنده ام گرفت ازبهانه ا خودم

 بهم：داشت دنیبه غلط دامادهیازمروار یه ام نشست وواداربه برگشتنم کرد.چشمان اوهم لمسشان یرو دستش

 بگوارام.

راشعله  میبودکه انبارعقده ها یمقاومتم امد.انگارکالمش جرقه ا یچه برسرتمام خط قرمزها کبارهیبه  دانمینم

 ورکرد.

 خوامیبهش فکرنکنم.م خوامیخداقسم مبه  نیرشی：خودم رادراغوش خواهرانه اش وهق زدم دردم را رهاکردم

 ...رهیگیدلم بهانه م یخودم وقانع کنم...ول

 ی...خونه انیریمن که جهازندارم ش اخه：فتادهیلرزانم راومن ادامه دادم,تاقلبم ازکارن هینوازش کرد,شانه ها دستش

 ...یتوش...اصالمادر نمیندارم که جهازبچ

 نزنم. یوان رابهم دوخت تاحرف نامربوطلبم قرارداد یرارو مراازخودجداکردوانگشتش

من ومامان  ؟پسیدی.فهمیبزن یحرف نیچن یحق ندار گهدی：من بود یتلنبارشده  یازدردها سیاوهم خ صورت

 ؟یکم رومابعنوان خانوادت حساب بازکن هی یسال نتونست نهمهیا یعنیم؟ها؟یهست یک

 ذهنم. یکدرشده  یکردم ازفکرها یعذرخواهو دمشی,دوباره دراغوش کشغشانیدر یب یازتمام محبتها نیشرمگ

 .نکاربودمیزده بودم,ازخراب کردن حال خوبش وانگارمن استادا خجالت

: گرفته از بغض گفت ییصورتش بود، با صدا نتیمحو ز ینشاند و همانطور که لبخند یصندل یرا گرفت و رو دستم

 آرام... کنهیم یفکرهی ریحتما ام

جهازم  دیخر خوادی... اما دلم نمهیخودخواه یفکر کن دیدم ذهنم را منسجم کنم: شاکر یرا بستم و سع میهاپلک

 گردن اون... فتهیب

... خوب دختر برو گهید یاوونهیرا: د شیشانیسخت گره زد پ یکم جمع شد و اخمرا آرام فشرد و لبخندش کم دستم

 که آبغوره گرفتن نداره... نیباهات... ا امییجهاز بخر...منم م

 نداشت... یدرونم تمام یحرفش تکان دادم و اما بلوا دییرا به تا رمس
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 اندنمی,ازددیایب یکه فرهادوقت میدانستی.ممیومشغول کارمان شد میکه حالمان بهترشد,صورتمان راشست یکم

 نبود. رونیغذاازب ی هیته گرمجبوربهیود می.به خصوص که غذاراهم اماده کرده بودشودیخوشحال م

 .میومنتظرورودش شد میستادیدرا یدر قفل که امد,هردواماده باش,جلو دیچرخش کل یصدا

 یجا یزنانه ا  فیشکالت بود که  دردستان ظر یطرح خورد، جعبه ا دگانمانیکه مقابل د یزیچ نیباز شد و اول در

 ست؟یفرهادن یمگرخانه  نجایهمانند نور از ذهنم گذشت و ا یگرفته فکر

هرچهارنفرمان  یطوالن یقیدقا یکرد.برا گرتوقفیدوجفت چشم متعجب د یورونگاهمان خانه رادورزد متعجب

 نجات دهد... تینبودتاماراازان وضع یومحرک میبود رهیگرخیکدیبابهت به 

الزم  نکی,قطعاعگذشتیگرمید یا قهیبدهد,که اگردق رشیبه هوارفت وخداخ نیریش غیج نکهیتاا

 ارام. غذاسوخت：شدمیم

 یقورمه سبز یایلوب یته گرفته  یقابلمه  دنیپشت سرم.باد نیریزخانه رساندم وشنورخودم رابه اشپ بسرعت

 ی.ابروباالانداختنهادمیبودند,چرخ ستادهیرهاکردم وبااخم بطرف انهاکه دردرگاه اشپزخانه ا نکیان رادرس ی,عصبان

 ستوران.ر زنمیجون.زنگ م ییدا هندار اشکالی：هم پشت سرم هیوبق رخندهی,باعث شدکه بزنم زنیریش

 .گهید رشماستی.تقصنیدبزنیکه با بله：دست به کمرشدوگفت نیریش

 .نهوویردیبه دهن بگ زبون：گرفتم وکنارگوشش گفتم شیازپهلو یشگونینگاهش کردومن هم ن فرهادباتعجب

 سؤاستفاده گر.اگه من به مامان نگفتم...   ی,پسره اااا：دهانش قراردادوازنبودانهااستفاده کرد یراجلو دستش

 .نجایا نیایب نیخوایبچه ها...نم_  

 درسشانیدرد یووقت میزد رونیوباشتاب همانند پت و مت خرابکار ازاشپزخانه ب میهم نگاه کرد به

 وندمزاحمتببخشی：میمحجوب مقابلشان نشست یلیوهماننددودخترخ میکرد رسالمی,مؤدب وسربه زمیقرارگرفت

 توجون.,پرسیعنی...یزن دا هیچه حرف نای：نیریشدم.     ش

 به فرهادازخجالت قرمزشده افتاد. نگاهم

 خداحق هم داشت. بنده
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 داردخواستگارش. یعقل نیریش یچه خواهرزاده ها کردکهیخودش فکرم شیحتماپرستوپ

کردم  یزبان دراز میذهن هرزگو یدلش هم بخواد,امابازبرا یلیدرهم رفت وباخودم گفتم که خ میفکراخمها نیازا

   ؟یکرد چرااخم：دمارابخواهدیاوپاسخ دادمش که دلش نب

 ها؟    _ 

 .بازکن ابروهاتو.کنهیکوفت.داره نگات م_

 اوگفته است؟ افرهادبهیافتادوفکرکردم که ا رنظرداشتی,حرکاتم رازیکه باکنجکاو ییبه پرستو نگاهم

 .دانستمیدمیبع

که مقابل  یحجاب نیا خوب یکند,ول میمعرف یگریکه طورد گذشتیوازذهنش هم نم دانستیاش م اومراخواهرزاده

ت تمام دوس یبه مشکوک شدنش,اماباخودخواه دادمیحق م زبودومنیسؤال برانگ یکم نیریگرفتم برعکس ش مییدا

 .ندیبب یگرینداشتم که الاقل اومرابه چشم د

 .میایخانواده به حساب ب نیازا ییدرنظرش جز شهیداشتم که هم دوست

 میمعذب شده بود، از حضورمان کرد و گفت: پرستوجون پاشو بر یکم ییبرخواست و رو به پرستو که گو نیریش

 ...یلباستو عوض کن

 .میشان چپاندعاشقانه یخودمان را در برنامه ییپررو تیگرفت  که با نها امخنده

 کوتاه به فرهاد برخواست و  یهم بعد نگاه پرستو

کوچک در  یو فرش یوارینفره با کمد د کی یختت خوردیکه در آنجا به چشم م یزیکه تنها چ همانیهم به اتاق م با

 .میرفت یکوچک رو به درب ورود یاوسط اتاق بود، و البته پنجره

: خوب آخه پرستو کردمیکرده بود، نگاه م جیپرستو را گ شیکه با کارها نیریتخت نشستم و با لبخند به ش یرو

 .یخوریهم قسم م راحتم... اسم خدارو یگیم یه ،ینیکه با مانتو بش شهیجون نم

 با خودشون. اوردنیلباس ن دیشا نیرینگاهم کرد: ش یرچشمیپرستو سرخ شد و ز یهاگونه
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 هیدر هوا زد، و گفت: آها  یسکوت ، بشکن هیبه خودش گرفت و بعد از چند ثان یمتفکر یافهیفعال ق شیب یدختره

 لحظه صبرکن...

جستجو  یزیچ افتنی یرفت  و کنارم نشست و داخلش را براطرف ساکش که داخل کمدقرار داده بود به سرعتبه

 کرد.

برلب گفت:  یرا از  ساک خارج کرد و با لبخندژکوند یکیکه تون میبود اشرهیوسط اتاق خ رانیح یو پرستو من

 لباست... حله؟  نمیبفرما... ا

 ام باال نرود.خنده یم تا صدارا داخل دهانم فرو برد میهاام انداخت و لبخندهدستش به زیسبز رنگ آو کیتون

 شد. رمانیگرفت و خ نیریرا مردد از دست ش کیتون

شدم و دوباره عقبگرد کردم و  شیشده سرجا خیم نیریبرخواستم و خواستم از اتاق خارج شوم که متوجه ش میجا از

 یکنیم کاریاااا، چپرستو تکان دادم و کشان کشان او را از اتاق خارج کرد:  یبرا یدستش را محکم گرفتم و سر

 وونه؟ید

 جلو تو لباسشو درآره؟ یخواستیگفتم: م انهیموز یباال انداختم و بالحن ابرو

 ها پرستوخانم کجان پس؟پرحرصش رنگ بهت گرفت و در همان حال سرش را باال انداخت: بچه صورت

 گفت: پرستو خانم؟ ییگوخرو به فرهاد منتظرپاس شدهکیبار یهامرااز نظرگذراند و باچشم یالحظه نیریش

 هی... من ییخنده: برو خودتو رنگ کن دا ریزدم ز یافتاده بود،پق میسرتکان داد و من که تازه دوزار یجیبا گ فرهاد

 ...دمیعمره تو دودکش نفس کش

 اگه منظورت یآقاشون... ول شیکالم آخر را برزبان راند:خانم رفته پ نیریو ش شدینم نیاز ا شیفرهاد ب تعجب

 .کنهیداره لباس عوض م تو اتاقه .. جتونهیدمس چلچله

 اصابت کند. زیغضبش به من ن ریفرارم شد و نماندم تا ت یفرهاد پا یکردهگره یهااخم

 چشم دوختم. کرد،یکه قطعا فرهاد نگاهش م یپزشک ینشستم و به برنامه ونیزیتلو مقابل
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حواسم را به خودش جلب کرد:  شدند،یم کتریرا که هرلحظه نزد ییهاپچپچ یچندان طوالننه یقهیاز چند دق بعد

 غلط کردم... آخخخخ... ییداآخ

دختر  نیو ا کشاندشیگرفته ، م نیریدست قدرتمند فرهاد را که از آرنج ش د،یبرخواستم و نگاهم راه کش زدهرتیح

 خبره؟: چهشدیم لیبه پاست لیآخرامروز تبد

 ییبال دمیجا تا آروم شم... واال قول نم هیدختره رو ببر  نیام رفت و پرخشم گفت: آرام انهنگاه فرهاد نشا یهاگدازه

 ...ارمیسرش ن

را  شیگذاشته ادا ینیدستش را برب نیریطرف اتاق کارش رفت و شرا به ضرب رها کرد و پشت به او به دستش

 ...نیریدرآورد: ش

که  یماتم برده بود، به درب منیو من همچنان در نش ختیرطرف آشپزخانه گبه دهیفرهاد هلش کرد و ترس غرش

 . آرام...ی... هیشد: ه دهیبرهم کوب

 ...نجایا ایدوختم: ب د،یپریم نییرا به او که از پشت کانتر باال و پا نگاهم

 پلنگ شده؟ یکرد کارشیدختر: چ نیسوزانده ا یباز چه آتش ستیرا به تاسف تکان دادم و معلوم ن سرم

ه ... گفتم تو کشییمهمان کرده بود، گفت: چ ینیریو ش یکه خودش را به چا ینازک کرد و در حال میبرا یچشمپشت

 ...گهیخونت به فکرلباسشم باش د یکنیزن و دعوت م نیا

 تو کمد... یبزار یدیلباس نخر چرا

 ...کنمیم هیمن فردا براش ته یاگه بخوا حاال

یدختر ب نیاز ذهنم گذشت و من ماندم در مغز قد فندق ا یبرسربود و خاکباز مانده  شیرگبار اتهیاز چرند دهانم

 ها خوبه...حق داشت: خوب بچه کرد،یاش هم مو اگر فرهاد از وسط دو شقه ایح

 در خاطرم. شدیدار عمرم ثبت مخنده یاز روزها یکیمطمئنا  امروزم

در دهانش را  ینیریش یآن تکه کرد،یم یا سعبا تمام قو نیریتنگش بود و ش یو کم دیرسیهم نم شیزانو به

 که باد کرده بودند. ییهاو به شدت قرمز شده بود از فشار خنده و لپ شیقورت دهد تا نپرد در گلو یآرامبه
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 و پرتر از او بود. نیریقدبلندتر از ش یکم پرستو

 نشده بود، اما خوب با مانتو بهتر بود. بد

 یدگیو کش یرا پوشاندم تا تنگ شیهادور شانه شیبهو با شال گل ستادهیابلش ارفتم و مق نیریبه ش یاغرهچشم

 اش کمتر جلب توجه کند.باالتنه

 در دهانش باالخره موفق به قورت دادنش شد. ینیریکلنجار رفتن با تکه ش یهم بعد از کل نیریش

.پرستوتک میردفرهادخو یوحرص خوردنها نیریش یها یشوخ انیودرم میگرفت ناهارراازرستوران

بودودوسال ازمن  دهیاتمام رسان خواندبهیدرس م ییرادرهمان المان وهمان دانشگاه که دا التشیدختربودوتحص

 بزرگتربود. نیریوش

 فرهادنشد! رتعدادخواهرانیگیگرپیکه د گفتمیم نیافر شیدگیبودومن به فهم یومهربان دخترخونگرم

.پرستوهم برخواست که فرهادازاوخواست میاماده  شدهم  نیریکم کم عزم رفتن کرد,من وش دکهیخورش

 منتظربماندتااماده شود,واورابرساند.

 مشیرسونمامی：گفت ییبه من زدوروبه دا یکرده بود، چشمک یادیامروز سر به تنش ز ییکه گو نیریش

 .ییدا

.   ستیم ن,الزنه：گفت نیرینگاهم کرد و رو به ش صالیو با است دیدراتاق متوقف شدوبه سمتمان چرخ دم

 .گهید میرسونی, پرستوجونم ممیریم می؟دارییا,چرادا_

 .شهی.شب مهیا گهید رماسمتی.مسنیریش نه：سوخت شیفرهادرفتم ودلم برا یبه لبخندپرستووچشم غره  ینگاه

 به اب نداده,اماده شود. یدست گل نیریتاش  دیداخل اتاق پر فرهادبسرعت

شانه  ینشستم برا نهییا یکردم وروبرو ضیراتعو میبه اتاق رفتم ولباسهابود. امدهیرهنوزنی,امدمیبه خانه رس یوقت

دورم را  ییکه آبشار طال نطوریپژمرده شده بودند، هم یشالم کم ی, که امروز تحته حفاظت سرسختانهمیکردن موها

 تر شود،راحت ادشیکوتاهشان کنم تا شستن حجم ز یکه کم دمیشیاندیم نیو به ا کردمینوازش م
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 یا هیقرارداشت.احساس کردم سا نهییازبالکن توجهم رابه خودجلب کرد.درب بالکن کنارپنجره ومقابل ا یزیچ

 .دمید

 نبود. یزیشدم,اماچ قیشتردقیوب دمیبه طرف درچرخ زدهوحشت

 شدم. یاالتیقلبم قرار دادم و سرم راتکان دادم وفکرکردم که خ یرا رو دستم

 گربدونیشدم.خوشحال بودم که د هوشیتخت افتاده وب یخسته بودم که روبود,اماانقدر رراکردهیام یهوا دلم

به  میدرپشت پلکها یدوست داشتن یشخص یچهره  ی رزندهیبازل زدن به تصو یبه راحت ییایمیاستفاده ازموادش

 .رومیخواب م

ط بودوفق کیاتار.همه جدمی,ازخواب پرکردیکه انگاربه پنجره برخوردم یزیترق ترق چ یخواب بودکه باصدا انیدرم

هره چ دنیبود.نگاه گنگم رابه اطراف ودراخرهم به پنجره دوختم وباد دهیبه اتاق بخش ییروشنا ینورکم جان ماه اندک

هم برلب داشت,ونگاهش  یلبخندزشت ییاتاق گو روشن کیکه درتار دهیخم یوکمر دهیژول ی,باموهایمرد حهیکر ی

م گوشم قراردادم,تاگوش ی.دستم رارودمیکش یبلند غیم به کار افتادوجمغز هیبه من بود,شوکه شدم و بعد از چندثان

 یعنیاتاقم  یان روح پشت پنجره  دنی,دزدمیدست وپام یداریخواب وب نیکرنشود.دران لحظه که ب میغهایازج

 ...دادمیبدنم پس م یراباتک تک سلولها جنون نیجنون,ومن ا

 با قدرت در چشمم فرورفت. یان روشن قبواربرخوردکردومتعایاتاق باشتاب بازشدوبه د درب

 دنیمکررم وامامن دست بردارنبودم ازد یها غیازج سوختیبه شدت م میوگلو دمیشنیاطرافم راگنگ م یصداها

 فرورفتم,ومحکم فشرده شدم. یحضورش,درحجم گرم ینقطه  خیروح وحشتناک کنارپنجره.نگاهم م

 آب شد به آتش وحشتم  یلرزانش اندک یصدا

 ..ارامم....ارامم：

ازمخلوط اشک  سیخ یخمارم  دوخت .بادهان یرابه چشمها شانشیملتهبش,ونگاه پر یراگرفت,دردستها دستانم

 نفر... هی... هی：که به شدت لرزداشت,گفتم ییواب دهانم ,باصدا

و با ام رابه پنجره دوختم واوامانگذاشت که ادامه دهم.چانه ام راگرفت وبه سمت خودش چرخاند،  دهیترس نگاه

 .یدی...خواب دزمیعز ستین یزچی：غرق بودند،گفت یکه در نگران ییهامردمک
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 اب لطفا. وانیل هیخانم, ننسری：دیلرزیم شترازمنیاوب یحرفش تکان دادم وصدا بیتکذ یرابرا سرم

 یرفت,نگاهم رابه جفت مردمکها یووقت کردیو نگاهم م ستادهیزده کنارم اشدم، که هل نیمتوجه حضورنسر تازه

 نبود... خواب：لرزانش دوختم وگفتم

,دستانم یا هیچندثان یاز حد راکنارزدوبعدازمکث شیاز عرق ب میشانیبه پ دهیچسب یراجلواوردوطره مو دستش

جانم شدندومرابه طرف بالکن  مهیپناه بدن ن شینکردند.شانه ها میاری می,اماپاهاستمیراگرفت و کمک کردکه با

 کرد. تیهدا

 کابوس رانداشتم. نیروبروشدن باا ییکه من توانا دمیعقب کش باترس

 .شیبودنها یدادکه هست,مثل همه  نانیرامحکم کردواطم تشیامن حصارتنگ

 یددی：را میفروپاش ی,جسم دراستانه دیدوباره بخش یدوجانیخنک وز یمیبالکن که گشوده شد,نس درب

 ...یدیخواب د یدیخانمم؟د

 ام؟! دهیگذشت که واقعاخواب دبه اطراف وباغ انداختم وازذهنم  ینگاه

 بود. یاکابوس زنده و درنده چه

 هیمردتک نیمن وفقط ا اورندبهیبخش بودومن حاضربودم دران لحظه تمام ارواح عالم هجوم ب نیتسک چقدرحضورش

 .ادیکم حالت جاب هیاب وبخور نیاای...بدخترم：گاهم باشد

 ترکمان کرد. نیونسر قرارگرفتریدردست ام هیازثان یشدودرکسر دهیکش وانیبه ل نگاهم

 .دیرسی,به گوش مشیپ ی قهیازشک چنددق یناش میبرخورددندانها یکردوصدا کیرابه دهانم نزد اب

 .رشدیام دوباره به جانم سرازکاشت که از همان نقطه روح رفته میشانیارام برپ یا اشدندوبوسهیغرق در چشمانش

 شیواوهم هل کرده,به جا دمشیچک کنار در,محکم چسبکو زیم یرو وانیگذاشتن ل یکه رهاشد,برا دستش

 ... هستم...زمیکرده، کنارگوشم نجوا کرد: هستم عز کسیف اشنهیس یبازگشت و سرم را رو

 ...شدیم هیام از ضربان قلبش تغذخوردهبسته بود، و روح ترس میهاچشم

 ره؟بغلم ا ی,بپریاومد لمیف کلک：کردوگفت یزیر یسکوت,خنده یقیبعدازدقا
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 مهمانش کردم. یکه باچشمکش بستم وبه چشم غره ا میبگو یزینگاهش کردم ودهانم رابازکردم تاچ متعجب

 انداخت ولبخندرابرلبان خشک شده ام اورد. ینیریش یاش وجودم رابه لرزه  خنده

 که خوشت هم اومده. نمیبیه؟می,چها：کوچک گفت یمخصوص پسربچه ها طنتیراباالانداخت وباش شیابروها

 .ریام واقعاکه：دمیمقابلم توپ یوبه فردبه شدت لوده شده  دمیکرده,تن عقب کش اخم

 .کردی,نگاهم مدادیمردانه اش م یبه چهره  یخاص ییبایکه ز یباان لبخند همچنان

 .قبل یهوادستم راگرفت وپرتم کردبه مکان دوست داشتن یترشدوخواستم انجاراترک کنم,که ب قیعم میاخمها

 ...ریکن ام ولم：وگفتم دمیستبرش کوب ی نهیارام برس کوچکم یبامشتها

به خنده بودومن  ختهیام شی.صداکشاندمیم ییدل که اخربه رسوا نیهم خنده ام گرفته بودازدل دل زدن,ا خودم

 خوبه. میلیجوجه؟جات خ یرکجادرمی：عاشقمان یامن قلبها میودرحر کینطورنزدیرادوست داشتم.ا طیشرا نیا

انه به ش یزل بزن ابانیودرخ یگاه نداشته باش هیتمام عمرت تک یبه معنا تینها یخوب بود.ب تینها یب می,جایار

 ی,رویسقف محکم خوشبخت یاروزیکه ا یعشق مردش قرارگرفته وتوفکرکن یکه درمحاصره  یزنانه ا فینح یها

 شود؟یدل سرمازده ات ساخته م

 دهد؟یمنجاتت  یتیدرقعراختالل شخص ردوازافتادنیگیدستت رام یکس

 یانیپاو ستیشگیکه اسارتت هم یوفکرکن یوروزگارنامردرامحکوم کن یریراهمدم بگ رسرتیبالش ز شبهاراتاصبح

 وجودندارد. تیزجرها یبرا

 ی ردوازصخرهیدستت رابگ یپرازتکرارت,کس یزندگان نیروت یشبها ی,همانندهمه یشب معمول کیدر تاعاقبت

 کند. تیزدوازنوبنایعه جرعه شربت عشق رادروجودت برنجاتت دهدوجر اهیتوهمات وخاطرات تلخ وس

که  یقو یداشت والبته چسب اجیاحت مانیاب وس یقلبت که فقط به  اندک یرترکهایذهنت وتعم یدستکار یباکم

 نکشانده. مارستانی,ذهن راببنددتامغزم راذره ذره نخورده وکارم رابه تادیمادرفریدهان دا

 میراب یکه پارت گذاشتمیبالکن بودکه شبهاباستاره هاقرارم نیهم یهستم ورو مینوزده سالگ یاهایعاشق مردرو من

 ازکارم بازکند. یا دگرهیبگذارند,تاشا انیشوندورازم راباخدادرم
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 !کرد

دست  انیبودم که بازهم درم ییدر مرز ازدست دادنش بودم وممنون خدا یمن دادوگرچه با نادان ررابهیام باالخره

 یرابه بادسرگردان تابستان میغصه ها دوتمامیرابرسرم کش شیمهربان دودستیسررس ام هودهیب یوپازدنها

 یانهارابه دست فراموش حبانشاناحساس که صا یکننده  بیتخر یآوارزباله ها انیدور,درم ییداد,تادرجا

 دوست ندارم. گهی... دیبدجنس یلیسپردند,دفن کند: خ

در  دهیدخترک لوس لم یسردادند، براقهقه اهشیت و چشمان سزنانه را داش فیلط ینازها یرنگ و بو میهاحرف

 !...؟یآغوشش: مطمئن

 را: نوچ... طانمینگاه ش د،یها را و گرما بخشچشمانش، ذوب کرد لحظه نفوذ

در همان حالت بمانم و  خواستمیو از خدا م کردمیسرمستم سرزنشش م یهاقهقه انیگرفت و من در م میزانو ریز از

 کند و تکان نخورد. یقلب ستیا زمان همانجا

محکم دستان قدرتمندش راوهماننددخترکان کوچک  خودم رالوس  سمانیدرکنارم ماندومن ول نکردم ر تاصبح

حرکات  یعشق درلحظه لحظه  دنیداشت ,د یلذت کردوچهیم یباز میکه اکنون نقش پدررابرا یکس یکردم برا

 مهربان من. تینهاید ببر دوشش بود، مر ینیسنگ تیونگاهش  و چه مسئول

نشانده وخودش  یصندل یبود.مرارو یجالب قیرتلفیام یدرختان باغ وزمزمه ها یگنجشکهابرفرازشاخه ها یسمفون

هم  کردومنیانداخت وبه کبابهااشاره م یبه من م یبا چشمان شبرنگش،نگاه قهیمشغول کبابهابودوهرچنددق

جون هم  نیکردن کباب همانند خودش قبول نداشت.نسر کس رادردرست چی,که ه کردمیحواله اش م یخودپرست

چشم چشم کن برا من...  ی: حاال تو هرفتیبرلب م ی,بالبخندکردیرااجرام صشیامد,واوامرشخص شخ یهربارکه م

 ...یبرا تو مخصوص درست کردم... فلفل نیبب

 ؟یحبت کردبا خاله ص ریکردم و گفتم: ام کسیزانوانم ف یپا انداخته، و دستم را رو یرو پا

 رو؟یگفت: چ چرخاند،یها مکباب یرا تکان داد و همانطور که بادبزن را رو سرش

 ...گمیم ویخاصم خارج شده، با من و من گفتم: خوب... عروس تینهایب شنیفشردم و از پوز بهملب

و رجوعش  سرعت درصدد رفعزدم و به یرا به من دوخت و دستپاچه شده گمان بردم که حرف نامربوط نگاهش

 .دمیگفت منم ازت پرس ییزایچ هی نیریش نا،یو ا یعروس ستیمن مهم ن یبرآمدم: اصال برا
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 نشیرنگارنگ باغ،و اما نگاه سنگ یهاپرت کردم و زل زدم به گل رونیرا به ب امنهیو نفس گره کرده در س گفتم

 خونه مشخص بشه... فیرا به زجه انداخته بود: آره اول تکل میهانفس

بودم و خوب خودت زودتر بگو تا در معذورات قرار  داشتمیآب نگهش م یکه در سطل یگل مرداب یرهیخ نانهمچ

 پسرخوب... رمینگ

را,که  مانیقلبها یبه روشن ختهیکباب ام یبو کردمیبودم ,واستنشاق م میعشق غرق مردروبرو یازهوا سرمست

 توجهمان راجلب کرد. اطیبازشدن درب ح یصدا

 کردندودرامتدادهرطرفیفرشها,که دوطرف باغ راجدام رسنگیواردشدومس نیذشت که فرهادباماشنگ یا هیثان

 ,متوقف نمود.نگیرادرپارک لشی,رادنبال کردواتومبنمودندیشمشادهارخ م

پدرسوخته داره  نبازای：شدوگفت ادهیپ نیبرخواستم وبه استقبالش رفتم.بعدازپارک ماش خوشحال

 اخته.هم رااند ییبو کنه؟چهیکارمیچ

 نیحست گربودندومنیکدینداشته  یباهم داشتند,همانندبرادرها یمیصم ی ربزرگتربودورابطهیازام یسال فرهاددوسه

 .کنهیاستفاده م لشی.داره ازروزتعطییدا سالم：حس مشترکشان را نیا کردمیم

 کنه؟یکه نم تتاذی：ارام گفت ییودا میکرد رحرکتیبه طرف ام باهم

درمرزسوختنش غافل شده  یازکبابها میجمع شدواماکباب زنمان که مات خنده ها الشیام که به هوارفت ,خ خنده

 سوخت. ؟کبابتیزل زد ی,به چکهیمرد اهای：بود

رفت ودردل خط  شیدستپاچگ یهم به فرهاددادومن دلم برا یرسالمیشده انها راچرخاندوهمانطورسربه ز هل

 .دمیفرهادموزمارکش یهم  برا یونشان

 زکردنیکردم وباتم یپل شانیارام برا یرفتم.اهنگ میبایز یگذاشته به طرف گلخانه  شانیهم تنها ستادومنیا کنارش

 بود، قرارم را گرفته  و او چه گفت؟ افتهی انیدر خونم جر یآهستگکه به یخودم راسرگرم نمودم و ذوق شانیبرگها

 باشند... دهیاشتباه شن میهاگوش نکند

 مان؟یگستراندن بساط خوشبخت یامناسب است بر یاخانه دنبالبه

 و اسبابم را با عشق در گوشه و کنارش مستقر کنم... نمشیخود بچ یقهیکه با سل یاخانه نمود،یم بایز چه
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 ؟ییکجا فهیضع اهای：باشم هیجهز دیفکر خربه عتریهر چه سر دیبا

 دار نشد.افکارم دنباله یرشته

 .ریام نجامای：امد یاش ممردانه بتیبه ه بیه عجاش ک وارانهیبرلبم نشست ازلحن لوت یلبخند

 ستیتولدب ی هیبود.هد دهیکه من بودم رس ییگلخانه وجا یبه طرفش,به انتها دمیگذاشتم وچرخ یراکنار دستمال

 نیمراازخانه دورنگاه داشته بودوبامژده جون به منزل مرجان فرستاد.درهم یهفته به بهانه ا کیبود. میسالگ کیو

 ستیبه دنبال بهانه ا کردمیفکرمجورفکرکردم ومغزم درمعرض ازکارافتادن بود. کیروهفته,هزا کی

 دورکند. شانیتامرااززندگ

 و دردانه بودنش هستم. یمن مزاحم زندگ که

 ...گریبودم د وانهید

 .توجهاتش عیآن حجم وس دنیبا د دادیدر مغزم جوالن نم گاهچیو اساس که ه هیپایب یآن فکرها نصورتیرایدرغ

 ام را فرستادم به جهنم.ازخودم شرمنده شدم و افکار آزاردهنده دمینجارادیبازگشتم وا یوقت

 هیرگ انی.همه شان نگران دورم راگرفتندکه درمهیرگریچکارکنم,که درهمان لحظه زدم ز دانستمیادنمیز یازخوشحال

 دختره؟ کجایی：,لبخندزدم وازاوتشکرکردم.دستش رامقابلم تکان دادوگفت

 شد؟! اماده：عمق گرفت وگفتم دملبخن

 .میرفت وباهم ازانجاخارج شد میبه جواب سرباال یچپ چپ

 .ریام یبه,چه کرد به：مقابلم نگاه کردم وگفتم یخوشرنگ وبو یکبابها به

 شغولچاندومیپ ستیبدک ن ی.اوهم لبش رابه معنردیبگ داوراهمییبه قپ قبش انداخت وبه فرهاداشاره کرد,تاتا یباد

 ,ازپرستوجون چه خبر؟ییدا راستی：شد

 راستی：نکردوادامه داد یکوتاه رهمی.امشیبه حالش که هنوزهم عادت نشده بودبرا دمیاش که گرفت,خند سرفه

 قراره عقدتونه فرهاد؟ یک

 .حاالمونده：شدم میسوخت ومشغول غذا شیشد,دلم برا قرمزکه



 ن خستهذه

 
146 

 

.البته حق هم داشت که تابه شدیقرمزم یتند سن وسالش,هماننددختران جوان نی.باامیخجالت ییبگردم دوردا یاله

 هم باجنس مخالف نداشت. یرابطه معمول کی یحال حت

 مانع شد. فونیآ یکه صدا یگفتن حرف یبه من زد و دهان بازکرد برا یچشمک طنتیبا ش ریام

 نیوحدسم ا میرفت وماهم دوباره مشغول شد اطیاستقبال به ح ی.برامیکه دررابازکرد,نگاه کرد نیبه نسر کنجکاو

 .میبرو شگاهیاست,چون قراربودبعدازظهربه اسا نیریبودکه ش

 لرزانم انداختم یبه دستها یبشقاب افتادند.نگاه یرو یبلند یوچنگال باصدا دوقاشقیکه امد,دستم لرز شیصدا

 شیپ ی,زلزله یپس لرزه ها یبزرگش رو ینبود.دست مردانه  یعصب یلرزشها نیازا یخبر شدکهیم یوچندماه

 لایخی,سرم به طرف فرهادکه بکترشدیدوختم وصداکه نزد نشیقرارگرفت.نگاه نگرانم رابه چشمان مطم مانیور

 درافتاد. یسالن وقامت عمودراستانه  یورود شیبودوازسرشانه ها شیمشغول غذا

 نون در جانمکه اک یآتش نیا ایخودم را سرگرم کنم و آ میروبرو نیآتش یهامن هم همانند فرهاد بافلفل شدیم کاش

 فلفل است؟ یاثر تند کشدیشعله م

 اعصابم سم است... یکه فلفل نخورم، چراکه برا گفتیبه من م شهیهم ریام

 .دادینازک عشق م ریاز جنس حر یو به قلبم ارفاق زدیرا دور م نیخاطر دلم قوانبه یگاه یول

 یوببه فرهاد خوردمی.غبطه ممیبرخواست که محکم گرفتش وباهم زمیبکشم وبرخ رونیدستم راازدستش ب خواستم

 مثل اوباشم. توانستمیکاش من هم م یوا شیالیخ

گره کرده مان.فرهادتعارفش  یشدازدستهایونگاه عمواماکنده نم میشد یشدوهمه مشغول احوالپرس ارداخلیعموماز

ماده راا یه رفتم تاچاهم به اشپزخان وستندومنیبه اوپ رهمیرفت.فرهادوام منیکردبه غذاکه تشکرکردوبه طرف نش

 .ختیر ییکجاست مادر؟چا حواست：بودم یگبزر یچراته دلم اشوب بودوانگارهرلحظه منتظرسونام دانمیکنم.نم

 خوادارامنمی：گرفتم رابیرشیسوخته ام راز دودستیکش رونیب میذهن یشهایمراازتشو نینسر یصدا

 . ارمیجان,توبرو,من خودم م

 .نینه خاله.شماخسته شد_  
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 هاخ：شدیواضح ترم شانی,صداشدمیکترمیجون رابرداشتم وبه طرف سالن رفتم.هرچه نزد نینسر یماده ا ینیس

 ن؟اصالپدرومادرداره؟یک ه؟اصالپدرومادرشیدخترک نیا میدونیعموجون,مااصالنم

 سرشدند. میهابودم که دست دهیرس منینش به

 .دانمیآتش گرفتن قلبم نم ایانگشتانم بود و  یسوختگ از

 یهل شده عذرخواه دندکهیرادرفضامنعکس کرد.هرسه نفربطرفم چرخ یوحشتناک یازدستم رهاشدوصدا ینیس 

قلبم که به هرسمت پرت شده بودجمع کنم,که  یشکسته  یها کهیرابرگرداندم وخواستم ت ینیکردم و نشستم وس

 .کردمنقبض شده نگاهم  یرگ زده وصورت ییدستم راگرفت وباخشونت بلندم کردوباچشمها

که تمام  ییمتعجب وجاخورده اش کشاندم وباصدا ی.به سمت عمواکردیمه دنشیتاز یرابرا دانیموقعم,م یب یلال

 نیدار که یدختر نای：حفظ احترام به بزرگترش  بکاربرده بودواماناموفق بود,گفت یرادربلندنشدنش برا شیسع

 نیشترازایکنه.شمام اگه ب نیتوه هشبکس حق نداره  چیه گهیمحترم...زنم...د یزن منه اقا نیزنیازش حرف م

 .نمتونینب گهیکه د دمیم حی,ترجنیمزاحم ارامش ماباش نیبخوا

 .ی.خوب حرمت برادرمرحومم رونگه داشتنی...افرریام نافری：گفت یکرد,درمقابلش وباناراحت عموقدعلم

 یب ,به دخترشنیداشتیماگه حرمت برادرمرحومتونونگه  شمام：میهایکس یدفاع ازب یکرد,برا نبارفرهادقدراستیا

 .نیبچه کن نیبعدازرفتنش خون به دل ا نکهی,نه انیکردینم یحرمت

مرتعشم نامش راخواندم واوهم سرش رابه  یاخرباصدا یرفت.لحظه  یانداخت وبطرف درب خروج نییراپا عموسرش

اوراهم به ارث  تیکاش درا یبه برادربزرگترش داشت وا یادیجانبم چرخاندوازسرشانه اش نگاهم کرد.شباهت ز

 ...ومادرداشتمپدر من：کوچک نکند نینچنیزن حسودوخودخواه,خودش راا کیبه حرف  بردکهیم

 قبل  یها هیدرثان دمیافتاد,چرخ نیریرفت.نگاهم که به ش یگ رهیخ هیرنگ ترحم گرفت وبعدازچندثان نگاهش

نگاهم  یبانگران رهمیزدوامیم مراشخ شی.فرهادنشسته بادست موهااوردمیرابه خاطرن یزیورودش,اماچ یولحظه 

 .کردیم

 یفکرها یانهیتاز توانندیو تا م کنندیکردنشان را در کوچک کردن کوچکترها خالصه م یبزرگترها بزرگ یبعض چرا

انسان و به قهقرا  کیتبعاتش که خرد شدن غرور و اصال هم به آورندیها فرود مبزرگ بودنشان را بر تن آن یبسته

 کنند؟یباشد، فکر نم تواندیمرفتن افکارش 
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 شیبد احاطه شده در اطرافم راه اتاقم رادرپ یهاشده در حسانداختم و گم یخردشده نگاه یاستکانها به

 .هاییگزافه گو نیسپرکرده بودوتابود,نبودازا نهیگرفتم.ناصربابامقابلشان س

 بود دختر دوستش هستم و پدر ومادرم را از دست دادم ... گفته

و  رساندیمخالف به گوششان م یرا باد قتیکه حق یبه روز یو وا پنداشتنمیم شهیو ر رگیب نیچننیود واب گفته

 نداشت. قتیاز حق یقیدرک عم نیریو ش ریجز من و ام یکس

ابه ر میشانیومحکم پ زشدمیکه لبر دمیشیحدبازکردم وانقدراب زدم به صورتم وبه گذشته اند نیراتااخر رابیش

 ...دمیکوب ییدستشو یکاش

را در  یکسیاست و حباب ب چاندهیمغزم را درهم نپ یهاتا رگ کردمیم هیتخل یرا به نحو یمنف یبار روان نیا دیبا

 سرم بزرگ نکرده است.

 بودم ازپدرومادرم. نیخانواده ام را.مطم ادداشتمیبه  من

 ها...با آن ستمیبودمشان... ز دهید

و  بافتیم یبافتن نیو مادر کنار عالالد خواندیمادر م ییچشمان آهو یپدر برا یرا که در مست ییهادارم ترانه ادی

 .کردیاشک پاک م

 .شدیم یو صد چشمه از چشمانش جار زدیچشمه م کی

 .ختمیگر ییازدستشو رونیشرمنده نشوم وبه ب نیشترازایتاب دمیدزد نهییراازا نگاهم

 ومنتظرم بود. ستادهیانوایکنارپ

بچه  مثل：دردناک درگلوگفتم یزدم ودستانم راازدوطرف باالبردم وبابغض ین افتاد,لبخندمسخره اکه به م نگاهش

 ها...صورتموشستم.

دردناکم ومن خودم رالعنت  یشانیبه رقص درامدوزل زدبه پ شیگلو بکینشست وس شیشانیوحشتناک برپ یاخم

 .یاطیاحت یب نیکردم بخاطرا

 اخم باالرفت. یصدا دکهیناکم کشدرد یشدوارام دستش رابه گذشته  کینزد
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 دهیاش کوب نهیس یام به شدت به قفسه سکوت و هضم کار احمقانه هیهمانجامشت شدوبعد از چند ثان دستش

 جاتواره؟ یدونمی：خفه ازبغضش, جگرم راسوزاند یشد,ازدردش درخودجمع شدم وصدا

 گفتم：ه اش ومن متنفرشدم ازخودمگون ی,رودیغلت یدیدومرواریادکشی,فردیکه ازمنه قدرنشناس نشن یجواب

 ؟یدونیم

 یکیگفته بودکه من فرزند شهیراواماناصرباباهم میجا دانستمیم رومنیمن وام یاثباتها دوسطیهراسان سررس نیریش

 جان سپردومرابه انهاسپرد. یماریازدوستانش هستم که دراثرب

 رمنامی：داشتمیم شتردوستیه ام هم ب.خودم گفته بودم به اوکه اوراازخواهرنداشتدانستیزرامیهمه چ نیریش

 پدرومادرداشتم.

 نکردم؟ فیصدباربرات تعر مگه：که رنگ ترحم گرفت,جنون به سراغم امد نگاهش

 جلوامد. یهم هراسان قدم نیریرامقابلم گرفت ودعوت به ارامشم کردوش دستش

 خانواده داشتنم را.وفقط قصدداشتم که ثابت کنم  میگویچه م دمیفهمیاخر.نم میامازده بودم به س من

 چشام مرد؟مگه... ینگفته بودم بهت مادرم جلو مگه：را میعقده ها ادزدمیفر هیگر انیدرم

 .انمیاطراف یها ییگو اوهی یایشدم.رهاشدم دردن رانیقفل شدوتنم گرگرفت وهمانجاو زبانم

پرتگاه بودم  یه زبانشان وطاقت من طاق شده بودودرلب شیبان نکیزدندوایکه سالهاباچشمشان م ییحرفها

 نم؟ک یگذارندزندگینهانمیبود,وچراا اکردهیمه میربرایکه ام یارامش بخش هارابعدازسکوتیاداوری نیا خواستمیونم

 .گرفتندی, بارزالت همان اندک  راهم ازمن م کردندیم غشینهااگردریارامش بودم وا یجرعه ا یتشنه  من

که  یقرص کردوانیحالم رابدم نشیت نشاند.نگاه ناراحت وغمگتخ یبلندم کردورو نیواززم میربازویانداخت ز دست

 .یسوزیتوتب م یارام.دار یکنیتشنج م_.    خورمنمی：اورد,بدتر یازروکش درم

بهم  میدندانها یناگهان یکه ازسرما یودرحال ردستشیاورد,بادستم زدم ز کیراکه نزد قرص

 ...ابم...خونمی：,گفتمخوردندیم

 بود؟ یبتیمص گرچهید نیبود,به تن لرزانم وا یصورتش,صاعقه ا یرو رداشک
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 سرم قرارگرفت. یدادوچانه اش رو یبازوان مردانه اش جا انیمرادرم

 .رشدنمیسپرده بودم,دراتش خشم وحس تحق یکه حضورش رابه فراموش یاش نگاه کردم به دختر ازسرشانه

ه ک ییات قصه بگم؟...هوم...ازهمونابر یخوامی：شدوبسرعت اتاق راترک کرد ی,اسمان چشمانش ابردیکه چک اشکم

 .گفتیمامان م

 یکیبود, یکی：درنگشیسف شرتیت یارام راه گرفتند,رو می,دلم به خون نشست واشکهادیکه لرز شیصدا

 یکه مهربون وساکت بود.اون دختربامتانت داشت زندگ یدختر هیخوشگل بود... یلیدخترخ هی,رگنبدکبودینبود,ز

 پسرجوون عاشقش شده. هیکم اونطرفتر هی,.اصالهم خبرنداشتکردیخودشوم

 پسره... یمعصوم ونگاه مظلومش.اون دخترشدارزو یچشما عاشق

چرادرفرق سرم  دانمیواوهم دستانش رامحکم ترکردونم تشیبه هوانرودازمظلوم غمیراتاج راهنشیزدم پ چنگ

 چیش شده.بگه که هباخودش فکرکردکه چطوربه اون فرشته بگه که عاشق یلیخ پسره：کردمیم یسیاحساس خ

 وگفت... ایدادن فرشته اش.دل وزدبه در داز،ازدستیترس یلیروزخ هیدلش,تاعاقبت  ی ادتوخونهینم راونیغ یک

تره ,که دخکردیراهم نم فکرش：دیرسیبه گوشم م شیاصدایهم ارام گرفته بودم وانگاردررو دومنیکش یقیعم نفس

 قبولش کنه...

که درحال سوختن  کردمیبازکردن چشمانم رانداشتم.احساس م ییاناواماتو کردمیجاشدن تخت راحس م جابه

 ییگنگ.صدا ییوصحبتها کردمیراحس م یی.رفت وامدهایداریب دمیدراتش جهنم هستم .انگاردرخواب بودم وشا

جانم  یتازه به بدن ب یچشمانم راباالبرد.لبخندش جان یتمام ان صداهاتوجهم راجلب کردوکرکره  انیازم

 خوشگلت بشه,عروسکم. یاون چشما مادرفدای：داد

 اب یوانی.لنمیام وکمک کردبنش رشانهیلبم بابازشدن ان دردگرفتندوچهره ام درهم رفت.دست انداخت ز یترکها

 .ختیسوزان جانم ر یکنارتخت گرفت وان رابه صحرا زکوچکیازم

برگرداندودستم  شیقبل یرابه جا وانیدستش قرارگرفت,ل یکردم.دستم که رو یفروکش کردوحس تازگ اتش

 دخترگلم. خوبی：قراردادوارام باانگشتش نوازشش کرد فترشیدستان ازبرگ گل لط انیرادرم

زبان  لیدست پختش که درفام یکهایک ینیریبه ش یاوردم.لبخند نییدپاییحلقه زد,درچشمانم وسرم رابه تا اشک

 سه روزچه کرده باما. نیدختره,توا نیا یدوننمی：زدبود, زدوگفت
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 به سربردم؟ یخبر یمن سه روزدرعالم ب یعنیگاهش کردم ون متعجب

 نهیادببیاالن ب اگه：شده مان,گس نشود نیریهاراتاکام ش ینگاهم راوامانخواست مرورکندتلخ دحرفیفهم

مدام  رمیده؟امیچراگرفته خواب ه؟پسیهان شهیمگه قرارنبودمنوببره پ گهی.مکنهیخوشگلتودون دون م ی,موهایداریب

 .رهیبهش چشم غره م

 رجراتیکه ازترس ام دانستمیراهم م نیازدستش وا برمیکه جان سالم بدرنم دانستمیوم شیهایوانگیبه د لبخندزدم

 .یدارشدیتنبل,باالخره ب آی：ندارد,نفس بکشد

 تشیبودکشاندولبخندم عمق گرفت.عصبان ستادهیدرا یبلندش نگاهم رابه اوکه دست به کمروطلبکارجلو یصدا

,االن راه به راه دمیخوابیتوسه روزتخته گازم ی.منم جایبخند دمبای：,گفتشدیم کینزد که یدشدودرحالیتشد

 .دادمیملت م لیلبخندژکوندتحو

 ییکه اخطارش راه به جا دانستینکندوالبته خودش هم م تمیاداذیتذکردادکه ز نیریبرخواست وبه ش خاله

 .بردیحساب نم یگری,ازکس دریجزام نیریبردوشینم

 میقرارنبود,ببر مگه：راگرفت شیجا نیریبود,اتاق راترک کردوش شیه سرشارازعطرنابه مادرانه  هاک یا بعدازبوسه

 ه؟یهان شیپ

 بی：را شیصوت یافتادوچنگ انداخت تارها شیگره خورد,بغض به جان گلو شیکه به چشمان اسمان نگاهم

 ,کارام عقب افتاده.مهیعروس گهیمعرفت,چندوقت د

 .یخواهر ببخش：گرفت یاغوشم جابازکردم ودر شیرابرا دستانم

 شده. رداغونینترسونمون...ام ینطوریا گهید_    

,درنظرم.غم نمودیبزرگ م یادی,زرچشمشیز یکه به صورت داشت وگود یشیداغون شدنش را! ته ر دمیدیم داشتم

 شیتاتابه  یهاییامدنش رادمپا مهی.سراسدابودیلرزانش هو یقلب مهربانش,ازمردمکها نیالنه کرده,درسرزم

 .زدندیادمیفر

 مرجان! یامان ازمادرانه ها 

 رش.بود,عبو یافتنیدست ن یایرو کیورفت.مثل  ابشیصورتم رانوازش دادبانگاه نا ینگاهم کردوتک تک اجزا یکم
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 االن ارام؟ خوبی：مراازخودجداکردوگفت

 .نتتیادببیربی,بگم امبرم：خوب بودن بستم واوادامه داد یرابه نشانه  چشمانم

 .ددی：لندشودکه مچ دستش راگرفتم ولب زدمب خواست

 ...انهیتولد شا گهیکه در لحظه به سراغش آمده بود، گفت: آرام، چند روز د یتخت نشست و با ذوق یرو

 شه؟ینگاهش کردم و گفتم: ا، چه خوب، چند سالش م یخوشحال با

 .رهیجشن بگ خوادی... مو دو ستیب رهیو گفت: م چاندیرا پ لبش

 ره؟یگیکه جور شده بود،گفتم:  خونه م شیهارفتنیو خوراک مهمان شیشگیهموقبه ش رهیخ

 خودش یلرز من مهم نبود، وقت شیکرد و برا ادیاش را زکنار تخت کنترل کولر را گرفت و شماره یشد و از عسل خم

 از دوستاش برگزار بشه. یکیبود: نه... قراره باغ  ختنیدر حال عرق ر ادیز جانیاز ه

 داره. ادیو گفتم: پس مهمون ز دیباال پر میهاابرو

... دیاز کجا بود: اره. فرش گرید شییهوی یگرما نیدختر جز پوست و استخوان نبود و ا نیشالش را باز کرد و ا یهالبه

 ها را دعوت کنن.بچه یگفته که همه رن،یهمون دوستش که قراره تو باغشون جشن بگ

 الزمن... یپس مهمونبه حالشون زدم و گفتم:  یپوزخند

 ...دیکالمم را نگرفت و سرخوشانه خند یکهیت

.حمام اب گرم میاسایب یبرخواستم وبه حمام رفتم تاغبارنشسته برجانم رابه دست اب دهم ودم بعدازرفتنشان

به اتاقم بود,متوقف  دهیچسب رکهی,سرحالم کردوبعدازاماده شدن,ازاتاق خارج شدم وهنگام عبورازکناراتاق ام

سه  یگر یازهوچ دمیکشیخجالت م یماوردم.گرچه ک یدرم دازدلشیرفتن ونرفتن وامابا نیب دداشتمیدم.تردش

 یاست.دررابه اهستگ نیفکرکردکه نسر یی.گودمیارامش راشن یبه درزدم وصدا ینبود.تق یزیواماراه گر شمیروزپ

 تخت یرو دهیننداکنون که درازکش,همادابودیپ شهیمن هم ی.گم نبود.اوبراافتنشی یگشودم وچشم چرخاندم برا

 .ارام：مرابه خوداورد شیبودم,که صدا شیمحوتماشاچشمانش گذاشته است. یوساعدش رارو
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گرفتم باال دنشید یصورتم,سرم رابرا یمتر ی,درست درچندسانتستادیکه ا میشد.روبرو کمینزد یوبه ارام برخواست

 .خوامی...معذرت مرامی：وگفتم

 تووخانوادت هستم... ونی...تااخرعمرم مدشهیهم من：بود میشرویپ یبندش,اجازه  میلبخندن

 ارام. مماخانوادتی：قرارم یقلب ب دبهیلبم قرارگرفت ومهرپاش یرو انگشتش

کردومن امادست  یرو شیپ میهاو بغض تا پشت لب دگانمیشد,مقابل د دهینازک مزاحم کش ی پرده

 جبران کنم. تونمیاگه نم...ببخش ریام یوقت برام کم نزاشت چتوهی：بردارنبودم

 یلی...خکنهیم وونمیغرق اشکت د یچشما نیبخند...ا شهی...بخند,همیتونمی：صورتم قراردادوگفت یرارو دستش

 ...یلی.خمیترسوند

 .کردیم دشیواشکم ناام میکامل باشدبرا خواستیم دومردمنیکوبیام م نهیس وارسستیوارخودش رابه د وانهید قلبم

 ...خواستمیومن نم میست براگذاشته ا کردکمیم گمان

رو از ذهنت بکن بنداز  نیحس مضخرف د نیالقاکنم: ا نمیرابه بهتر یحس نینخواستم چن چگاهیکه ه بخداقسم

 .ستین ینبوده و منت طرفههیهممون بوده،  نیداشتن ب... حس دوسترونیب

 دمیبلدنبودم.بسرعت کش نیرازاباالت یچسباندم.شرم رافرستادم به درک که قدردان میراگرفتم وبه لبها دستش

 ,منم خوبم.  یخوب حاالکه：دیاسوده کش یونفس میروزها نیندایدرمحفل خوشا

 باشگاه؟ یامروزنرفت_  

 .رونیب می...توهم اماده باش شام بررمیکه بهترشدم م االن：زدوگفت یتکخند

 ..دندیبوسیرا نت به نت م شیصداخوش یآوا میهاگوش

 بودومحبت. اعشقیادنیاز مژده بود,دن یموروثرنگ شبقش که   درچشمان

 امد. یبه چهره اش م تینها یراکه ب یشیبه حمام رفت واصالح کرد ته ر بعدازباشگاه

 وهمان عابر. مکتیبه همان ن میدیتارس میگره خورده،قدم زد دستانمان
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 چیرهامی：شود میگتامزاحم دلداد ستین یساعت ازشب کس نیشانه اش قرارگرفت وخوشحال بودم درا یرو سرم

 وقت ترکم نکن.

 که بمونم.  اومدم：رامحکم فشردوگفت دستم

 وقت دستتوروم بلندنکن. چیه_   

 .  کنمنمی：سرم به جنبش افتاده بودند,قلبم رازخم کرد یمکرراب دهانش که رو یازفرودادنها شیگلو زخم

  نبر...جلوش صداتو باال وقتچیدخترمون باش... ه یخوب برا یبابا هی...ریام_  

 یاداوری ازبهین یراحت شد,گرچه راحت بود,اماگاه المیراگرفتم وخ میراومن اماقولها مانیسدکردراه گلو بغض

 .یخاطرجمع یبودبرا

 .   مییبدو_شده ارام؟     چی：دیهراسان بلندشدوپرس رهمیکه شتاب زده برخواستم وام نمانیسکوت شدب یکم

 ؟یچ_ 

 یزندگ کردبهیشدم ازهرچه وصلم م ی.خالدمی,دودیایاوبه خودب نکهیازا وقبل مییبدو ادزدمیوفر زگرفتمیخ

کجاست.فاصله اش بامن کم  نمیبه پشت سرنگاه کردم تابب یبود.لحظه ا یجالب یوپروازکردم وپروازهم تجربه 

سرک  یداشت گاه یاشکال وچه دمیخندیوم دمیدویم گوشیافزودم.همچوکودکان باز میبودومن برسرعت قدمها

 ت؟یپنج سالگ یتلنبارشده  یوپرکردن عقده ها تیهایبه بچه گ دنیکش

,تاقلب نازکم خش برنداردومن دیا یواکنون هم اهسته م دهیدنبالم دو شیکه تمام جوان یوغافل بودم ازکس دمیدویم

 وچه کنم که پربودم ازحسرت. یگاه شدمیهم بدجنس م

له   یردادم ورهاشدم.خودم راازاسارت پشده.همه راپ یخال یردشده.اشکها یکهنه را,بغض ها یدردها

 یعصب گرنیشد,م شیدردها ی جهیدونتیبود,تاسرپاشوم.همراه من دردکش میبود.پابه پا دهیکش رهمیازادکردم.ام

 انداختمش یوم کردمیم دتمامشیقوز.با یشوم قوزباال شیبرا خواستمیگرنمیوجنس شغلش.د نیباان حجم سنگ

 یم شیازعمق جان برلبها یولبخند شدمیگاه م هیپس تک نیمردم ز یدبرایذهنم را.با یشده  کیتار مهیدورن

 .ادزدنیمراخوردن ودردرونش فر یبود,غصه  گربسشیاوردم.د
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یو با شاد بودنم م یکوچک یخواسته نیچن کیاو را از  کردمینم غیو من هم در خواستیرا م میهاخنده او

 ...ستیکاف میکه وجودش برا فهماندمش

 ی.بابچه هابازستین شیب یچهارساله ا ی دبچهیشدم که زن ام نیشک داشتم,امروزمطم یال کمح اگرتابه

گناه به من پناه  یرادراوردودخترک ب شیچالندواخرصدا شیراکه بابوسه ها هی.هانددنبالشانیدویکردومیم

 خاله خواهرته؟   نی,اخاله：براورواداشت نیریکه ش یاوردازظلم

 اره قربونت برم._  

بودکه  زارشدهیساعت انگارازبوسه ب کی نیبچه درهم نیارام برگونه اش کاشتم وا یبوسه ا چاندومنیپرا لبش

 .یستی...خاله توکه مثل اون ندوا؟اومینقدرمیچراا پس：پاک کردن باالامد یدستش بسرعت برا

ش امددرمکتب یدمیبا نیریدوشیفهمیم یلسوفیبچگانه اش که به قدرف یام به هوارفت ازحرفها خنده

 شده ارام؟    چی：یشاگرد

   گه؟یم یخانم کوچولو چ نیا نیبب نیریش_  

اون خاله چرامثل بچه  گهمی：انداخت ومن گفتم شیناگهان یجمع شده دراغوشم ازترس هجوم ها ی هیبه هان ینگاه

 هاست؟

 هیهم هانزدومن  یزیام طنتیلبخندش هینگاه کردودرعرض کمترازچندثان هیبهت زده به من وبعدبه هان نیریش

 زجراورش. یهایازتالف ختمیراگرفته ,گر

 .فتادهیدوسر ن ویآن د ریدوباره گ چارهیرا در آغوشم فشردم و فرار کردم تا دختر ب هیهان

یم قمانیتشو جانیو با ه ستادهیزنده کرده باشند، ا شانیهفتاد برا یرا از دهه یلورل هارد ییهم که گو هابچه

 .کردند

آرام...  :دیایام باال ببه کمر دوال شدم تا نفس رفتهگذاشته، دست نیرا زم هیشد و هان ستمیر ادستو اشدهیبر یصدا

 ...رنشهیباشگات... د

 ...می.. بر.صاف شدم و گفتم: آره یکم
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زمزمه  یو خاک برسر دمیبه خودمان و خندان د رهیرا خ سییمعاون ر یریسرچرخاندم کب یاخنده یصدا دنیباشن

 ...نیتریها پر انرژبچه نیا کردم: شما از

 ...گوشهیباز یادی... کودک درونمون زیریصورتش گفت: آره خانم کب یرو زدیکه زار م یبا لبخند نیریش

 کردم. یها خداحافظو بعد بچه یریرا گاز گرفته و جلو رفتم و با خانم کب لبم

 ی.خوشبختدرفتیبه  شرکت ام رمعشوقدایازد یناش یوصف نشدن یمرابه باشگاه رساند وخودش هم باذوق نیریش

م ه یخداانهارابرا نیقیباوسعت قلب مهربانش,قطع  دهمیباان قلب کوچک وام نیری.شکردیوارامش انها خوشحالم م

 بود. دهیافر

راتاربه تارکردتابه  شیمدت کوتاه,موها نیدرهم نیریشده بودوش دافتتاحیام یشرکت مهندس شدکهیم یروز دوسه

  یگربرایکه چندروزد میرقرارگذاشتیخودشان هم تنگ بود,دهند. باام یرکت کوچک که جادران ش یاوهم پست

 .میبرو کیتبر

 نیازاونبودوا یمهساجستجوکردم.بچه هاهمه امده بودندواماخبر افتنی یاطراف رابرا یشدم وکم نیتمر واردسالن

کارامدبه گروهشان راه  یروین کیخوب شود و شانیکه اهنگها دواربودمی.ام گذرانندیرام یپرکار یروزها یعنی

بود,به رختکن رفتم ودست وصورتم  گرفتهدرنظر یکه مرب نیسنگ یناتیرارفع کند.بعدازتمر راداتشانیابدتاای

تلفن همراهم که خودم کمش کرده بودم,ازساکم   یخفه  یشدم. صدا میلباسها دنیراشستم ومشغول پوش

 جانم؟：تاب شدولبخندبرلبم نشست یاسمش قلبم ب دنیکردم.بادنگاه  یگوش یرابازکرده وبه صفحه  پیبلندشد.ز

لحظه از دستم سر خورد که محکم  کیدر  یبرجانم انداخت و گوش یناگهان یمضطربش رعشه ا یصدا

 شده؟  یباشگاه.چ_    ؟ییکجا ارام：گرفتمش

 .رسونمیهمونجابمون من االن خودموم_    

 د.باش فتادهین یوازخداخواستم که اتفاق بد دمیدررامددطلب ی رهیممتدخط انداخت براعصابم ومن دستگ یبوقها

رومنتظرش ماندم.نگاهم به انبوه  ادهیزدم ودرپ رونیطاقت ازدرب یبسته قرارنداشتم وباالخره ب طیمح دران

 .کردیترم م یوعصب نشستیم یهراحتمال بد یدررفت وامدبودواماذهنم برشاخه  یلهایاتومب

تکان دادم تابه زحمت  شی.دستم رابرادمید ابانیراانطرف خ لشیعاقبت اتومبپاوان پاکردم,که  نیا یکم

 مجبوربه دورزدن,نشود. کیحجم بزرگ تراف نیفتدودراین
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 یسروصداوبوقها انیکه درم گفتیم ییزهایشدوباحرکت دستهاوسرش چ ادهیپ ستادوهراسانیا

 یکهایالست غیج یبودم, که صدا دهیرس نابایوسط خ بابهیافزودم وتقر می.برسرعت قدمهادمشانیفهمینهانمیماش

خوردن جان  با یساخت دست بشر که به راحت یغول اهن خیوهمزمان ترمزش دکمه استاپم شدونگاهم م ینیماش

که  یوبه فاجعه ا کردمینگاه م میبه پاها جیچندسانت ازمن متوقف شده بود,ماند.گنگ وگ یو به فاصله  گرفتیم

 زانوزدن واداشتند. اوردندومرابهیتاب ن.باالخره فتدیممکن بوداتفاق ب

 ییاگرفته بودومن تکانه ارامهی.دنردیارامش به خودبگ  یرنگ اب خواستینم چگاهیکه انگاره میزدم به زندگ یپوزخند

 ژنیساک یذره ا یبرا دادمی.جان میتابستان التی.انگارزلزله رخ داده بود. انگارنفسم رفته بودبه تعطکردمیراحس م

حبس شده ام ازادشدوصداهاواضح.نگاهم  نفس.صورتم که سوخت,شدیمانع ان م میه درگلوشد دهیوسدکش

 بود. کنزدی：ابدارش ولب زدم یجفت مردمکها یدرویچرخ

 قربونت برم؟ ی...خوبخو：تشیگرم امن ددرحجمی,ومراکششی,ازفشارواردشده برگلودیدرهم کش چهره

حالم  ی.چندنفرکردیم یتنش باتنم برابر دولرزشزیم  انیدرم کی.قلبش شترازمنیب یبود.حت دهیترس اوهم

 ...پاشو...رامی：فقط نگاهشان کردم دندومنیراپرس

 میکردوموها میسرم تنظ ی.شالم رارودبرقلبمیکرد.صورت کبودش خنجرکش گرنگاهمیخودامده,ازمن جداشدوبارد به

 یرمانناف مین به انطرف خط,پاهارفت ی.دستم راکه گرفت براستمینمود.برخواستوکمک کردتابا تیرابه داخل ان هدا

 کردند.

ه ک اداوردمیترس خورده ام رابه اطراف تاباندم ودست گرمش,محکم فشرددستم را.نگاهم که به اوافتاد,به  یها چشم

 .فتدیب میبرا یباحضورش امکان ندارد,اتفاق بد

دش خو یعنیکه بود. دمیندگرفتم ودررابست. یجا لیکه دراتومب یبلندش پرکردندمردمک چشمانم را تازمان قامت

 .دهیبخور...رنگت پر_     ستاد؟یخط عابراست؟اصالچرانا یکه رو دانستیهم نم

رنظرش د خواستیچسباند.دلم نم میفروکرد وان رابه لبها وهیابم یرادرقوط ین یعصب یدباحرکتیکه ازمن ند یحرکت

 ی.گرچه اوباهمه کردندیجادمیدراوا ازمن یتیذهن نیقاداشتندچنیپشت سرهم دق یاتفاقها نیباشم واماا فیضع

فرمان بخت برگشته رفته بودوازذهنم  گبه جن شی.بادستشهاشناختمیمن اشنابودوهمانندکف دست م یابعادوجود

 یدستها نیهم انیگردن اوبودکه درم داکنونیترد یماند,ب یگذشت که خداروشکرراننده رفت,که  اگر م

 .شکستیقدرتمندم
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وآن بچه هم  میگذاشتیبه اوبود,م دهیواضح تر چسب یعبارت ابهیدیکه کنارام نیریه سرشوسرب مینشسته بود انیباشا

 کیتبر یوبه بهانه  مییایامروزهمه مان به شرکت ب شنهادفرهادبودکهیاورد.پ یدرم شیزبانش رابه نما مانیبرا

 لبتهدادندوایم لیراتشک درشرکتکا یوابدارچ یمنش کیگروی,دومهندس ددی.جزاممینیآنجاراهم بب

فته بود,برخالف گ یاوهم به جمعشان اضافه شود.دفترنسبتابزرگ یبعدازعروس دنبودکهی,بعنیریش یباوجوداصرارها

 یاتاق برا کی.گریدومهندس د ی,درنظرگرفته شده بود.دواتاق برادبودیکه همان ام رعاملیمد یاتاق برا کی.دیام ی

شربت راگرفتم  وانی.لگریهارواموردصرف صبحانه ونا یبرا خانهابدار کیاستراحت کارمندان و

اشم پ من：نوش جان دخترم,ترکمان کرد کی, تشکرکردم,واوهم باکردیکه بالبخندنگاهم م رمردمهربانیوازاقاکرم,پ

 نکنه. یبیگپ بزنم,طفلک احساس غر ینیخورده باخانم حس هیبرم ,

 یجوادانشیجوان شرکت که گو ینش,مینیزدم ونگاهم رابه خانم حس انیشا یتمام نشدن یطنتهایبه ش یلبخندمحو

درموردمان  ییچه فکرها ستیدوخته بودوبنده خدامعلوم ن دچشمیارشدعمران بود,دوختم.درسکوت به اقوام ام

گشادباهمکارش صحبت  یشده وبالبخند زانیداویام یکه ازدستها ییایح ینکرده است تابه االن ,باوجوددخترب

 یکم دیجماعت شود و با نیهمکار ا ندهیدرآ دیکه شا کردیمهم به فکر ناقصش خطور ن درصدکیو  کردیم

 نم؟یبش تونمی,مدخانمببخشی：برخورد کند ترنیسرسنگ

زدم واوهم ان لبخندرامجوزنشستنش  ی.لبخندکوچکدبودیوالبته همکاران ام گرازدوستانید یکی, یانور

 درسته؟ نیهست دجانینامزدام شماازاقوام：معناکرد

قه فاصله در طب نیآمدازا یبامیکردندوبنظرزیصحبت م رونیب ی ادرموردمنظرهیوگو ستادهیا روفرهادکنارپنجرهیام

ودردلم ادامه دادم که خوب  بله：ووکالاشغال کرده بودند نیرامهندس شی,که اکثرواحدهایپنجم ساختمان تجار ی

 اومده باشه. نازشرکتمان خوشتو دوارمامی：کرده است مانی,درابتدامعرفدیاست ام

 دانستیااونمید؟ایایبودم که خوشم هم ب هیقض یکجا قامنیمسخره اش زدم ودق یکوچک به جمله  یپوزخند

ازماقرار  یصندل کی یفاصله  ربهیهم نداشت,چون ام یخانم بازکند؟البته فرصت کیرابا دچطورسرصحبتیبا

 د؟یام شیپ میبر یایم زمعزی：گرفت

 یازجوان هل شده  یکوتاه یوبعدازعذرخواه یانور  یودهان بازمانده  یدگیپررنگترشد,ازرنگ پر پوزخندم

که  یوبه جمع کردند،برخواستمیرابه من القا نم یکناردستم, که برق چشمانش حس خوب

 یتح نیری.شمیوستیبود,پ نیریوفرهادوش دوهمکارشی,حلقه زده بودندومتشکل ازامرعاملیانطرفتر,کناردفترمد
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 نبیب：داشت ,برد یدکمیابدارخانه بودود کیانطرف سالن که نزد دوبهیوبه سرعت دستم راکش ستمیاجازه ندادبا

 .نوارامیا

 دهیخوش دوختش تمام ان راتصرف کرده بود,کش ی,باان کت وشلوارسورمه ادیکه قامت ام یگوش یبه صفحه  نگاهم

 .قشنگه؟میدیکت وشلواروبراش خر نیا میروزرفتدی：شد

 یور یکردوبوسه ا کینزد شیرابه لبها یکم عقل,گوش یره ,که دختدکردمییبه ذوق کودکانه اش زدم وتا یلبخند

 ان زد. یصفحه 

هم حواسش  یاسوده شد,که همه مشغول کارخودشان هستندوکس المیترس خورده ام رابه اطراف چرخاندم وخ نگاه

 هستم دانشمند.توچته؟ وونهیمن که د_دختر؟     یشد وونهدی：ستیبه مان

 وازاوجداشدم. ستین یامسئله یعنیگفتم وسرم راباالانداختم,که  به هوشش یدواحسنتیباالپر میابروها

 نیریش یمهم نبودکه بعدازعروس میبودومن خوشبخت بودم واصالهم برا زمرتبینبود.همه چ میزیکه چ من

.من که نمیوپرستودران بچ نیریندارم تاجهازم راهمانندش یومن خانه ا روفرهادوپرستواستیمن ام ی,عروسدیوام

ن گذشته .مگذاشتیراتحت فشارم میکردوگلویعودم یعقده کنج قلبم تلنبارشده بود,که گاه یود,فقط کمنب میزیچ

خوبم راخراب  گرحالی,دتوانستندیاحساسات مرتعش نم نیام رابه خداوا ندهیسپردم وا یام رابه دست فراموش

 ند.نبود شیب یارزش یب اتییجز هیداشتم وهم ارامش,بق تیامن رهمیکنند.من درکنارام

 ...ستیفکر جهازم باشم کافخانه است و من همان به ریگیگفته بود که پ ریعجول بودم و ام یفقط کم یمن کم و

 کرم رنگ ست کردم ... یرنگم را با شال و کفش یاو شلوار خوش دوخت قهوه کت

 داده بود. رمییتغ یکل همنیخالصه شد که هم یدر خط چشم و رژ کالباس شمیآرا

 .ستادمیا نهییبستم و مقابل آ یشالق دهیو کشرا ات میموها

 کتم جاخوش کرده بود. یزده بود و رو رونیاز شال ب د،یرسیبلندم که تا کمر م یموها

 کوتاه جلو را هم حالت داده، مقابل چشم چپم انداختم. یاز موها یادسته

 بودم، کهگذاشته  یصندل یدسته یرنگم که رو یمشک یبرداشتن مانتو یخم کردم برا کمر
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 .دینگاهش اتاق را به آتش کش یاتاقم ناغافل باز شد و گرما درب

 کرده بود. خیتنم را س یو برق نشسته در چشمانش تمام موها شدیم کیکه آهسته نزد کردمینگاهش م نهییآ از

 به سمتش... دمیقامت را ست کردم و چرخ یسخت به

 یبا لحن داد،یم یشتریب تیاش جذاببه صورت مردانهکه  یورکی یگذاشت و با لبخند میهابر شانه دست

 ؟یادونه هیسحرکننده گفت: گفته بودم 

 .گرفتیقلبمان اوج م یاحساسمان بود که بر سکو یرهیدا ماننگاه

 بانو؟ می: بردمیرا به دندان کش مییلب باال ریگرگرفتند و سربه ز میهاگونه

 نیکه ما از داخل ماش یقیموس یصدا نصورتیا ریو چه بهتر که در غاز شهر فاصله داشت  یکم  انیدوست شا یالیو

 را در برداشت. هاهیقطعا اعتراض همسا میدیشنیخارج باغ م

 درهم رفت. شیهااخم الیو عیوس اطیبه محض ورود به ح ریام

 شده پارک کرد . فیرد یهالیاتومب ریکنار سا ییعبور داده و جا زیرسنگ ریرا از مس لیاتومب

و من  میحرکت کرد یورود یشده یکاربزرگ و کنده یطرف درب چوببه گریکدیودست دردست  میشد ادهیپ

 نکنم. دیرا تشد شیناراحت یدادم سکوت کنم تا بازدن حرف نامربوط حیترج

 بود. میکاف نیانداخته بود و هم انیرا در خونم به جر بایز یدستانمان حس گره

 یشده یشدت جدبه یو اما ازچهره کردیبود و با لبخند نگاهمان م ستادهیلمان ابه استقبا یدم درب ورود انیشا 

 ؟یداداش؟ خوش اومد یجاخورد: چطور یکم ر،یام

داد و من  رلبیبود که جوابم را ز ریدر شک رفتار ام ییگفت.گو کیرا تکان داد و تولدش را کوتاه تبر رسرشیام

 !یهمانیم میآمده بود یبرخورد کند و ناسالمت گرمتر یتا کم رآوردمیام یهابه دست یفشار

 .میووارد شد میداد لیها آمده بود، تحوگرفتن آن یکه برا یرا به خانم مانیهالباس 

 فرارش شد. یپا ریرفتار ام یکرد و سرد مانییراهنما یهم کم انیشا
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 مشغول رقص بودند. الیوسط سالن بزرگ و یاکرکننده بود وعده یقیموس یصدا

 نیچن کیبا خودش کرد که مارا به  یچه فکر انیهستند و شا یچه کس هانیو من فکر کردم که ا یو پسر قاط دختر

 شما؟ نیدعوت کرد: سالم... باالخره اومد ییجا

اخم داشت و انگار او هم چندان از  یکه کم دیبود دوختم و ام دهیپوش یبلند یکه لباس ماسک نیریرا به ش نگاهم

 نبود. یراض مراسم نیحضور درا

سالن که  ینقطه نیتریارنگ در گوشه یچرم مشک یهامبل یبه هم دست دادند و بعداز تعارفات معمول رو ونیآقا

روشن سالن  کیتار یو نگاهمان را در فضا میشد ریداشت جاگ یادینسبتا ز یرقص فاصله ستیپ یاز همهمه

 ن؟یریچه خبره ش نجای: امیچرخاند

که فقط خودش به  یامسخره یبرلب راند وبا شوخ یزورک یهلش کرد و اما لبخند یکم ریام یپرتحکم وجد یصدا

 .ریام گهیگفت: خوب تولد د دیآن خند

 یابرنامه نیکه همچ میکردیمداخله کرد: ما هم فکرش رو نم دیچفت شد و ام نیریانداختن شاز دست ریام فک

 .رجانیباشه ام

 داره که. فیک د؟یمگه ام هیکرده بود: خوب چ یچه امشب قصد خودکشب نینطق کرد و انگار ا نیریش بازهم

زل زد در  شیوحش یجلو خم شد و با آن نگاه مشکبه یکرد و کم کسیف شیهازانو یآرنج دستش را بررو ریام

 بود؟ یگفتیکه م یوجورهمون جشن جمع  نیدهانش را قورت داد: او او هم با ترس آب ریتقصیب نیریچشمان ش

امشب  ریانداخت و ام نییشدن مقابل نامزدش سرپا خیحلقه زد و خجالت زده ازتوب چارهیدر چشمان دخترک ب اشک

 باشه... شیدرپ یابرنامه نیکه همچ زدمیگرفته بود: حدس م شیپ یرحمیب  قیطر

 فیثک یپارت هی نیتکانش داد: ا نیریمقابل نگاه لرزان ش دواریانگشتان جدا کرد و تاک یرا از مشت باق انگشتش

 ...یتولد خودمون کیمختلطه... نه 

 لرز براندامم نشاند و هراسان چشم به اطراف دوختم. اشجمله

 چه کرد؟ انیو شا زاربودمیب فیکث یهایهمانیم نیاز ا من
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پخش شده بود آن یبود که ورق رو یزیم خیو بق کرده از ما دور شد و نگاه من م دیمتفکر را کش دیدست ام نیریش

 جام.... و

 شراب!!! جام

 ...یرنگ عیبرگلو گذاشته و نگاهم همچنان فرورفته بود، درآن ما دست

 ...کردیم لیمهلک که عقل را زا یسم

 نیرا کور کردو کاش زودتر از ا دمید دانیرقص گرفت و هراسان م ستیرا از پ ریام یصدادارم، نگاه کالفه یهانفس

 : آب..دیرسیبه دادم م

 میبه خوردم داد، تا بغض بزرگ در گلو یاکرد و جرعه دایاز کجا آب پ دانمینم د،ینکش هیخواست و به ثانبر زدهشتاب

 شود: به من نگاه کن آرام. نینشته

را  تیجمع یهمهمه  میبود، دوختم و صدا انیشا ینگرانش که پراز خط و نشان برا یهاپرآبم را به مردمک چشمان

 ؟ یمتیچه ق: به دیشکافت و به گوشش رس

 ...یاقهیدق یو گفت: سرخوش دیبه صورتش کش یدست کالفه

 شه؟ دهینفس بر هاقهیدق نیبه خرج دادم: و اگه تو ا سماجت

 با خوردنش و از دست رفتن عقلت لگدشه؟ تتینگاهش مرا از ادامه دادن، منصرف نکرد: و اگه شخص بهت

 بشه؟ اهیس یابچه یرنگ یای: و اگه دندردها لیهجوم س نیشد، ب زیرا فشرد و نگاهم ت دستم

جواب تمام سواالتم را در ذهن  یوقت گفتیسرگردان بودم و او اما چه م میدنبال مبهمات ذهندراعماق نگاهش به  

 اه... د،یکرده بودم: خوب بابا ام یخط خط

 یرا به درد آورداز درک اش دلمشده زانیآو یهاکرد، لب پایچل نهیس یمقابلمان نشست و دستانش را رو سرخورده

 شناور بود. شیهاینداشت، چرا که هنوز در جهان رنگ نیریالزمش را هم ش یکه به اندازه
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 ینشود، قطع شد و صدا یحداقل رنگ قلبشان رنگ کاشیاعتراض جنبندگان هزاررنگ که ا انیدر م کیموز

ه ک زیعز انیتولد شا کیتبر یبرا میشد جمع نجایبرخواسته را خاموش کرد: خوب دوستان امشب ا یاهویه د،یفرش

 .نیهمتون دوسش دار

است راه منطق را گم  ازیکه ن ییهاکاش آن زمان ی، فقط ا نیریبود و محبوب همانند ش یکال دوست داشتن انیشا

 نکنند.

 .قرار گرفت ستیطرف پبزرگ آن زیم یبزرگ رو یکیو ک دیچیافکارم پ انیدست و سوت و تولد مبارک در م یصدا

بود،  ستادهیا کیسمت کبزرگ آن یکه با لبخند انیطرف شاو به میبرخواست یرا فشردم و چهار نفر ریام دست

 در بازوانش. دیبه سبک جد یدختر یدست گره کرده دنیاز د دیباال پر میو ابروها میرفت

 هتر است...پرتز کرده و ولش کنم ب ییهابرآمده و لب یهاو گونه یعمل ینیب یبه معنا دیجد سبک

 تا به باغ دندیبهتر د ریو ام دیو ام میبود، داد یپول چرم فیکه ک مانهیهد ریمن و ام هاهیو باران هد یشلوغ انیم در

 تمام شود . زیخاطره انگ یهمانیم نیتا زودتر ا زدمیدور بمانند و من دل دل م یداخل کم یخفه طیبروند و از مح

 بازگشتم. میقبل یوستانش بود تنها گذاشتم و به جااز د ایکه گو یرا با دختر نیریش

 .کردمیخودم حس م یرا رو ینگاه ینینداشتند و تنم به عرق نشسته بود و اما انگار سنگ ستادنیا یاری میپاها

 شدم. ستینگریبه من م یتند که با کنجکاو یاقهوه یدو گو یرگیخ یرا که به اطراف چرخاندم متوجه سرم

 نبود. ایدن نیدر ا ایذهنش بود و گو یهاپازل دنیمشغول چ ایگو قیدق یا نگاهبود که ب احسان

 روبرو شود!!! یهایچشمانم حرام زامب یکنم تا سو یدگیگرم کنم و به پو رس یسرم را با گوش دمید بهتر

 .گمیم کیدر گوشم نشست: تبر شیچراغ را خاموش کردم که صدا یریبخو با شب دهیکش شیرا رو ملحفه

برزبانم  یزیسمتم هل داده شد، انداختم و چکه به یامقدمهیب یرا از استعمار تلفن درآوردم و نگاه به جمله رمس

 پو بود که نگاهش را به من دوخته منتظر خارج شدنم بود. ریو ذهنم هنوز درگ دینچرخ

 برنامه خارج شدم و منظورش چه بود؟ از

 نم؟یبش تونمیزد و گفت: م یتکخند
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 .نیی... بفرماکنمیروبرو اشاره کردم و گفتم: خواهش م مبل به

یام مکالفه شیرگیداد و خ هیمبل تک یرا به پشت یگریو د شیپا یرو یکیپا انداخته و دستش را  یو پا رو نشست

 .شییابتدا یجمله لیو مغزم هنوز در تحل کرد

 اشتم.را دوست ند شیرگیبد نبود، شرافتمندانه بود و اما باز هم خ نگاهش

 شود در من: نامزدتون بودن درسته؟ رهیخ نیچننیحق ندارد ا ریجز ام یکس

 انداختم. نییو سر پا دهیرا به دندان کش میباالمبهمش شدم و لب یمتوجه جمله تازه

حرف من  یانگشتانم: کجا نیمحصور شده ب یو دستم فشرد گوش دیآرامش دوباره نگاهم را باال کش یخنده یصدا

 تون کرد؟خجالت زد

 و امادرمانده ماندم... یدادن جواب درست یو من کردم برا من

 یدل هر دختر تواندیم شیهاخنده تیدارد، اما جذاب یمعمول یو از ذهنم گذشت احسان گرچه چهره دیخند دوباره

 از قبل نوشته شده.... زیرا ببرد: من به قسمت اعتقاد دارم... همه چ

 .نیشااهلل خوشبخت بشداشت: ان یادهیچیپ تیر چه شخصپس نینگاهش کردم و ا کنجکاو

 یرفتنش بودم که صدا ریمس یرهیچقدر خ دانمیاز مقابل نگاه متعجبم محو شد.نم یو برخواست و به آرام گفت

 گفت؟یمیمرا از افکارم جدا کرده و به سالن بازگرداند: چ نیریش

برگرده  خوادی: مچاندمیرا پ میهاگرفته بود، چرخاندم و لب یجادر کنارم  یچه زمان دانمیطرف او که نمرا به سرم

 شهرشون.

 هیکردن  دایپ گهی.ماش مشغول بود، گفت: بابا اصرار داره بمونهخو دهالک یهاکه با ناخن یباال انداختم و در حال ابرو

 .شرفتیپ یوندن نداره... حتم یبرا یلیدل گهی. اما اون انگاردستیدورو زمونه آسون ن نیتو ا یحسابدار نیهمچ

 کشدینم دیکنم و قانعش کنم که شا یها راضوجدانم را تا مدت توانمیگرفت.اگر به خاطر جواب ردم باشد نم دلم

شود و  یخواستگار یکه از دختر نیباشد ا لیاگر جواب ردم دل یاش باز گردد و حتنزد خانواده خواهدیغربت را وم

 .ستیعیطبامر  کیشود  دهیجواب رد شن
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 میذهن یمسئله فکر نکنم، چرا که آنقدر دغدغه نیکه به ا دمیافکار درهم ذهنم باال انداختم و بهتر د یبرا یاشانه

 ها کجا رفتن؟: بچهکردیاوردز م گریبود که قطعا با اضافه شدن احسان د ادیز

جا خورده  شیهامردمک یگهانتصادف نا نیبرخورد کرد و از ا انیشا یتا بناگوش باز شده شیبه ن نگاهم

 : تو باغن.زدیهرچند کم، حالم را بهم م شد،یکه از دهانش متصاعد م یتند یو بو دند،یبرخودلرز

 پا انداخت و سرش را به اطراف چرخاند. یپا رو حوصلهیب نیریش

 دوتا چشونه امشب؟ چقدر نچسب شدن نامزداتون. نیو گفت: ا دیخند

 ...گهیوسط د نیای: بستین یعاد طیاش را باالبرد و معلوم بود که در شراخنده یکه صدا اش کردمحواله یاغرهچشم

 رتتویافتاد: غ انیخرد نکردن فک شا یکه دستانش مشت شده بود برا ریکرد و نگاهمان به ام خمانیخشن س ییصدا

 احمق؟ یاون وسط جاگذاشت

بهتره به  انی: شادیاز جا پر نیریخودش را کنترل کند و شگرفت تا  ریام یاز شانه دیو ام دیهم اخم درهم کش انیشا

 .یمهمونات برس

و احترامش  کردیحساب م شیبرادر رو کیاز  شیب یعاد طیکه درشرا کردیم یریاما همچنان با اخم نگاه ام انیشا

 .گذاشتیم

ن به رفت یرا راض انیبه زحمت شا نیریشد و ش دهیکه رد نگاهش به من کش دمیرفتم و دستش را کش ریام طرفبه

 ...میکرد و کاش امشب تمام شود: بپوش بر

 .میدرک که شام نخوردنگاه در نگاه ناراحتش سرم را تکان دادم و به ینگاهش کردم و بعد از لحظات جاخورده

ها کش گرفتم نزد آنرا از خانم خدمه زحمت میمانتو یمنحوس عبور کردم و وقت زیرا بستم و از کنار م چشمانم

 آخه االن آرام؟ نیریبازگشتم: کجا م

یم نیریبه ماندن ندارد و اما بهتر بود که ش یلیهم تما دیکه ام دانستمیوم دمیاش را بوسزدهرفتم و صورت غم جلو

 تا آن بچه کار دست خودش ندهد. ماند

 .دمیدویدنبالش مبه بایو تند بود و من تقر یعصب شیهاقدم
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 بلند. یهابا آن پاشنه دنیبه درد آمدند از دو میو مچ پاها دیرا کوب نیو درب ماش نشست

 ها را از پا بکنم.پدال گاز فشرد و من خم شدم تا کفش یرا رو شینشستم پا یوقت

 نزنم تا آرام شود. یگرفتم که حرف میمشخص بود و  تصم یخوباش بهچفت شدهبودنش از فک یعصب

 ری: امستیمتعجب نگاهش کردم و گمان بردم که حواسش ن یابانیدر خ شدنیچیکه با پ میرا رفته بود ریاز مس یکم

 ...یدیچیاشتباه پ

و حواس  یتو باش شهیبمش گفت: مگه م یلبش را خط انداخت و باصدا شیهایمحو در تمام ذهن مشغول یلبخند

 من پرت نشه؟

 .میبکشنفس راحت  کی میاالن توانستلبخند برلبم جوانه زد و از سرشب تازه یشکوفه

 .گهیبه جانم نشاند: خوب دوربزن د یاادامه داد، و دلشوره رشیبازهم به مس یول

 شو. ادهیطرفم: پو خم شد به دیرا کش یکرد و دست ترمز

 است؟خورده هایدنیاو هم از همان نوش ایبازماند و آ دهانم

 .دهدیکه بونم دهانش

 ؟یخورد یزیچ یرفت تو باغ ریکه لرز برتنش نشسته بود گفتم: ام ییباصدا

 خدا.به یخودم یهوا رفت: جوجهاش بهتوقف کرد و بعد قهقه میرو یابهت زده لحظه نگاهش

 نجاکجاست؟ی... خوب اریو غرزدم: ا،ام دمیکوب شیبه بازو یمشت

 شو تا بهت بگم. ادهیرا چرخاند و در همان حال گفت: پ چییسو

 شدم. ادهیپ میهابه درد اندک مچ هتوجیها را پازدم و بکفشدوباره آن یزار با

 نیدر ا ریکه ام دمیشیاند نیبود و من به ا دهیکش د،قدیرسیم ستیبزرگ که طبقاتش حداقل به ب  یبرج مقابلم

 کرده است.سمت کجرا به آن شیهاداشته باشد که قدم تواندیم یساختمان چه کار

 .گهید ایومتعجب گفت: ب دیو به عقب چرخ ستادیا یالحظه
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 .میساختمان حرکت کرد یاشهیطرف درب شنازک کردم و به بشیعج یطرح معما یبرا یچشمپشت

به همان رنگ برسر بود که  یو کاله یآسمان یبه رنگ آب یمشرب، با لباسمهربان و خوش یرمردیساختمان پ نگهبان

 واحدو... نیدکتر اومد ی: آقازدیم شیباباکرم صدا ریام

 بود، متعجب ماند. ستادهیکه پشت به من ا ریصورت ام یرهیخ و دیدر دهانش ماس حرف

: آغوش شد رو به بابا کرم گفتبا دستم هم یطرفم گرفت و وقتدستش را به قیعم یو با لبخند دیبه سمتم چرخ ریام

 نامزدم آرام هستن. شونمیا

 خوشحالم که قراره.... نییدخترم؟ بفرما یگفت: خوب هست یدوباره شکفت و با خوشحال رمردیاز گل پ گل

بابا  گهی: خوب دزندیم پیدارد که دم به دم ر یحتما مشکل چارهیب رمردیدهانش باز ماند و از ذهنم گذاشت پ دوباره

 ...میکرم، ما بر

 سرم.کرد و خودش هم پشت تیداخل آن هدابودنش مطمئن شد مرا به نییاز پا یآسانسور رفت و وقت طرفبه

قشنگ  ییایکرد و رو ریرا فشرد، گ ستیب یطبقه یبود ودکمه ستادهیکه پشت سرم ا ریان امو دست نهییبه آ نگاهم

 بچه؟ یخندیم یکنیفکر م یذهن کنجکاوم را قلقلک داد: به چ

 چشم به من دوخته بود، برگرفتم. انهیرا فشردند و رو از او که موز میهالب میهااخم

اعالم کرد، از آنجا خارج  شد،یکه در اتاقک پخش م یمیآهنگ مال طبقه را با قطع یکه شماره یخانم یصدا با

 .کردیم تمینشسته برکمرم به جلو هدا شیهاو دست میشد

 یقیدقا نیخارج کرد و من در تمام ا بشیرا از ج یدیو کل ستادیآن هشتادو دو بود، ا یرو یکه شماره یواحد مقابل

 گر اعمالش بودم.کت نظارهکه افکارم را به شناکردن واداشته بودند، سا

سالن را روشن  یهاسرمان که روشن شد و او جلوتر از من رفت و چراغ یچراغ باال م،یخانه گذاشت یرودر راه پاکه

 کرد.

 کنند؟یم یبخشوجودت را غرق شوک لذت نیچن نیا تیبه آرزوها دنیلرز گرفتند و رس میهاقدم

 را داشت. اتییمن دوخته بود و نگاه سرکشم قصد ثبت تمام جزمنتظر چشم به  یدر وسط سالن خال یبالبخند
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 نبود!!! نگاه

 بود...  حسرت

 بود... عقده

 خانه بود. اتییجز یرو دهیحلقه زده پاش اشک

 بودند. دیسف دستکی شیهانتیو بدون اپن و باز بود و کاب یدر طرف چپ ورود آشپزخانه

 بود. عیسطرف راست سالن قرار داشت و سالن خانه و درسه

 .شودیحدود پنجاه شصت متر م منیگفت که سالن و نش شدیچشم نظر کردن م کی با

 .شیسرتاسر یهاهوس آن بودو پنجرهبه قلبم نشاند، پنت شتریخانه را ب یکه قشنگ یزیچ

 شد دورکمرم: خوشت اومد؟ چکیرا به رقص درآورد و دستانش پ میصوت یتارها شیصدا

 ...ریام شهی: باورم نممیهاجاخوش کرده بود کنج لب قیعم یلبم و لبخند یرو تا دیمستانه تاز یاقطره

حاال هم گفته باشم  نیبرو دنبال جهازت... از هم گهیغلتاند: حاال د امگربرگونهید یاآرامش کنارگوشم، قطره یخنده

 ...یبهت بعدا اعتراض نکن

را دنبال  رشیفرو رفت و دستش را جلو آورد و مسام در چشمانش گونه یو رد اشک رو دمیطرفش چرخبه متعجب

 .میندار فمی... تخفخوامیم ینشست: من همه چ شیشانیبرپ زیر یکرد و اخم

 ینزد ووا یسماجتم را که حرف دانستیبود و م تریراض رفتمینم کارنیدردل نثارش کردم که اگر دنبال ا یاوانهید

 من!!! یخدا

 م؟یآغاز کن یخانه بزود نیترکمان را در امش یکه قرار است زندگ باورکنم

 است!!! لیبدیب ییایخواب و رو ای باورکنم

 .انویپ یعقب رفتند: اونجام براکتش به یهارنگش فرو برده و لبه یشلوارکتان مشک بیدرجرا  شیهادست

 داشت. یجالب یویتراس بود، دنبال کرد و چه و کینزد یینگاهش را که جا ریمس نگاهم
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 را دور گردنش حلقه کردم و خجالت برود به درک. میهاگفتم و دست اشقهیبه سل یاحسنت

 صورتش را نقش زد. یور کی یسردادند و لبخندو چشمانش قهقه دیباالپر شیابروها

 .دادمشینم ایبودم که به دن شیخندها یورکی نیمن عاشق هم اصال

 ش پر کرد مشامم را.اش کاشتم و عطرآرام برگونه یابوسه ده،یباال کش تن

 .یکنار گوشش لب باز کردم: خوبه که هست همانجا

 بود، قابل لمس بود. انیدر جر انمانیاز آرامش که در م یموج

خانم  نیجون ونسر بهیخانه ومن وخاله وط یشلوغ یدربلبشو شییفضا یسرمان رابرده بودباتزها نیریش

اراحتش ن نکهیا یوبرا شینطق ها انیدرم میستینگریبهم م عاجزانه یوگاه میسازش برقص نیکه باکدام میدانستینم

مکن م یدرجه  نیتر ییسرش تاانتها لمبل لم داده بوطبق معمو یهم که رو انی.شامیکردیخودمان راکنترل م مینکن

 که فقط ییاست,باان موها یفرورفته بود,درتلفن همراهش ومشخص نبود,بازمشغول زدن مخ کدام بخت برگشته ا

چمن زن رادرسرش رهاکرده  نیمانده بودند,انگارکه ماش بینص یگربید یزان بهره برده بودوجاهاوسط سرش ا

 گذاشته بود. شیبه نما انیازشا یدیباجدیتقر ی,رفته بودوچهره باشد دهیباشندواوهم به هرطرف که عشقش کش

 به ما نظر نکند. دواند،تایو مهر سکه به یاز چشمان گرفتیام مو خنده دادینم نیریمحل من و ش یهمانیشب م از

رنگ که  یخاک یکاناپه یسرعت روبه نند،یجا را بچآن سیبا مرجان به اتاق خواب رفتند، تا سرو نیریکه ش یالحظه

: که از من گرفت یدلخور یهاژکوند زل زدم به چشم یدر کنارش نشستم و با لبخند دیچیپ مینیدر ب شیینو یبو

 پسر؟شازده یچطور

 .کردیناراحتم م سکوتش

 .دادیما چهارنفر م لیزور تحوسالم هم به یبچه از شب تولدش حت نیداشت و انگه جاکی شدیرا نم انیشا

 ؟ینیبچ یخوایم نطوریمارو هم هم یانگشتانم گرفتم و گفتم: خونه نیبود را ب ونیزینصب تلو یکه برا زیم یرو چیپ

و دو سال شده بود و برخالف ظاهر شوخش در  ستیکه تازه وارد ب میارجذاب بود و اما سکوت پسر کن چیپ راهراه

 ؟یکرد ی: بنظر خودت کار درستنمودیبود،تلخ م یریپذ تیومسئول یکارآدم کامال جد
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 و متعجب نگاهش کردم. دمیمن از جا پر دویکوب زیم یرا رو یگوش

 و چرا دروغ! دمیدیبار بود که م نیاول یغضبناکش را برا چشمان

 : کارشما درست بود؟دمیترس یکم

ال اص یاون مهمون انیگفتم: شا یمیو با لحن مال نمشیشدم تا بهتر بتوانم بب لیبرگرداندم و ما زیم یرا رو چیپ

 ...ییهاجمع نیحضور تو چن ستیتو ن تیمناسب ما نبود... مناسب شخص

 یو خم شد برا دیکش شیست در موهاسکوت و جنگ خاموش چشمانمان کالفه د یرا باال آورد و بعد از لخت دستش

 .نیشد تیکه اذ دیاش گفت: ببخشگرفته یباصدا خواستیکه برم یو درحال یگرفتن گوش

پسر هنوز بچه بود:  نیاش و اشدهگرفتهزد و دلم گرفت از دل رونیقامتش از پشت بودم که از در آپارتمان ب یرهیخ

 خوب شده؟ نیبب ایآرام ب

 یبه روز یخراب نکنم و وا یمسائل نیچن کیرا با  زانمیکردم لبخند بزنم تا فکرعز یم و سعبرخواست نیریش یباصدا

 در حلقش! کندیفرو م هایاز آن زهرمار انیکه خاله بفهمد شا

 !اوردیآن روز را هرگز ن خدا

 ت.همان رنگ داشبه یانهیو پرده هم پس زم ییطال یارهایبود با ش یبهها گلو بالش یرو تخت سیسرو

ار قر یدرورود یروبرو زتوالتیبراق کف انداخته شده بود و م کیسرام  یبرجسته رو یگرد و کوچک باپرزها یموکت

خواب در نظر گرفته شده هم در اتاق یسیسرو همان،یم یاستفاده یسالن برا یدر گوشه سیداشت و عالوه بر سرو

 بود.

از همان  یاهاله همینییتز لیوسا یو طالکوب باشد و حت یاز مشک یبیترک لشیرا کرد تا وسا شیتمام سع نیریش

 را در خود داشت. بیترک

 بانوبود. نیریوقت سرخاراندن را نداشت,دنبال اوامرش دکهیازام یندگیبه نما احمد

 کینزد یازبرجها یکیدر یمتر ستیاپارتمان حدوداددو کیجستجوتوانستند یبودم که باالخره بعدازکل خوشحال

 .اکننددیدپیشرکت ام
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 .میجا را هم سامان دهتا آن میها به سالن رفتخواباتاق ییجااز جابه بعد

یسرعت حرکت مبه یگوش بوردیک یرو شیهابازگشته بود و بازهم در همان مبل جاگرفته و دست انیشا

 .میمبل وجابه جاکن نیاایب انشای：کرد

 یودست به کمرش راجر یوخواهرعصب دهجادنشیدرژستش ا یرییتغ چیه کردکهیرمیس یگرید انگاردرعالم

 ومن میمبل راجابه جاکن یاشاره کرد,تاچهارنفر نیونسر بهی,به طیازهربرخورد یریشگیپ یترنمودوخاله هم برا

که عود کرده بود،  شیویکل یماریب خاطربه دیخداراشاکر بود که مادر ام رلبیو خاله هم ز انیماندم در لزوم امدن شا

گرچه  گذاشت،ینم مانیآبرو برا شیهایپسر با خودسر نیا شکیب آمد،یت داشت که اگر مرا استراح یچند روز

 خانم ناراحتمان کرده بود. دهیفر یماریب

 بود. یهم جوان خوب انیشا

 ی,اززندگشدیم یمجاز یایدن جانیکه مشغول ان دستگاه کوچک پرازه ییکوچکتربود واماوقتها نیریازش دوسال

 غافل بود.

هم دلخوربودازنبودن  یعروس خانم که کم ی قهیاوردند,امدوطبق سل یرام لیکه وسا ییدواقابا احمدهم

شام  یدوبرای,انهارادرمکان مناسبشان گذاشت.کارمان تاشب به طول انجامزیخاطره انگ یروزها نی,دراندشیهمسرا

 عروس یشده بودبرا ییبایز ی.خانه اورندیب رونیدادغذاراازب دسفارشیوستندوامیهم به ماپ روعموهوتنیفرهادوام

 نیهم بودم وبه هم دهامنیفرونگذاشت ودراکثرخر یزیدخترش ازچ کدانهیجهاز ی هیودامادوالحق که خاله درته

.فرداهم میشام راهم به زورخورد یوحت میخسته بود تینها یبودم.همه مان ب دهیراازقبل د لیشتروسایخاطرب

 .گرشید یوکارها هشگایارا هرفتن ب یبودم برا نیریش ددنبالیبا

 نکهیلذت داشت.ا دنیخواب نگونهیبردند.ا یهوشیهم افتادندومن رابه عالم ب یکه مستقرشدم,چشمانم رو لیدراتومب

.درحالت خواب کردمی,مغزت فرمان خواب راصادرکند.احساس معلق بودن مایقبل ازبسته شدن چشمانت به دن

 یکیازچشمانم راروبه تار کیبار خط کیوسستم دهم. نیگبه بدن سن یهل شدم وامانتوانستم تکان یکم یداریوب

 محوبرلبم نشست یهم افتادندولبخند یواررو کیاتومات میقرارگرفت.چشمها دگانمید ردرمقابلیگشودم وصورت ام

 .امیخودم م نیزم ربزارمامی：گفتم یازخواب الودگ یارام وخش دارناش ییوباصدا

 یایم چطوری：ارامش بدنم رالرزاند یام تعجب کرده است, خنده  یداریمکث,که مشخص بود,ازب هیبعدازچندثان

 .خودت زحمتشوبکش.تونمیهوم...نه نم_خانم؟   
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 خانما. یشد طونشی：اش شدت گرفت وگفت خنده

عوضشان کنم باهمان چشمان بسته  دارمیهرچه اصرارکرد,حاالکه ب رهمیوام میتخت قرارگرفتم باهمان لباسها یرو

گونه  یررویشدن ازطرف ام دهیبوس یتجربه  نیوالبته اول یطوالن یاش شدبوسه ا جهیاختم ونتاند یابروباالم شیبرا

 کرد. انمچشم یمهمان خانه  نیپاورچ نیراپاورچ یام که خواب لذت بخش

دران لباس  دنشیداشت,د یکه چه لذت یعروس خانم ووا زودرشتیر یروزهاوقتمان پربودازبرنامه ها نیا

 ال مشتاقانه درانتظاران لحظه بودم.که من ازحا یدعروسیسف

 .دیایب بهیبه کمک ط کردکهیخانم خواهش م نیهم خاله ازنسر یوگاه گذشتیخاله مرجان م یدرخانه  شتروقتمانیب

فرزندانش کوچک  کهیزمان شیپ کردوچندسالیم ینداشت و تنهابرادرش که دربندرعباس زندگ یخواهر عموهوتن

 نیهفته مانده به جشن باخانم وتنهافرزندش رامت کیبه انجانقل مکان کرده بود,هم  یشغل تیبودندبه خاطرموقع

 امده بودند.

,به تجارت روبودیوزارت ن یباپدرش که بازنشسته  شیوسرباز لیهم سن مابودوبعدازاتمام دوران تحص نیرامت

 مشغول بودند.

 بودواهل شمال کشور. یهم زن مهربان وخوش اخالق نیریش یعمو زن

 نیبربازگشت به تهران وبعدازچند یبه شوهرش نکرد,مبن یاعتراض چیسالهاه نیدرا شیخاله ازجار فاتیتعر قطب

 بازگشت هم نداشتند. الیدربندرعباس,به انجاعادت کرده بودندوخ یسال زندگ

 سرحال نبود!!! یروزهاول نیا رمیام

 ذهنش رابه خودمشغول کرده وحواس پرتش کرده بود. یزیچ

 .دلم اشوب بود.کردیمن دورش مکه از یزیچ

 اوردکهیروزران ردوخداانیگیکه کمترموردتوجه قرارم یی,ته دلم,همان جامیروزها نیا یهایتمام سرخوش انیدرم

 .ریام یشانیزد،ازپری,بدشورمردیدرمرکزتوجه قرارگ

 .کردیرازمزمه م یزیچ رلبیهم ز یزدوگاهیراشخم م شینشسته وبادستانش موها مقابلم



 ن خستهذه

 
173 

 

 .گرفتیداشت که گهگاه بدحالش رام یازچشمان سرخش که نشان ازسردرد گرفت قلبم

ده ام ش میازحدکه دستمال دردستم پاره پاره شده بود,همانندقلب ترم شیعرق کرده بودند,ازاسترس ب انقدردستانم

 خر؟روزهاا نیشودایکرده بودم واوراچه م رعادتیام یدوباره قرارداشت ومن به توجه ها یکه درمرزترک خوردگ

 از من ساخته است ؟ یکار ایو آ دیگوینم یبود را چه شده است که کالم مارمیقلب ب بیطب شهیکه هم او

 ارام؟دستات چقدرعرق کردن. چته：دیکش رونیتوهماتم ب قیمراازچاه عم  ییصدا

که کردم , میروزها نیا یودوباره حواسم را جمع مردمبهم شده   یگره خوردلحظه ا شیبه چشمان اب نگاهم

 سرش راهم باالنگرفت. یبلنددخترخاله اش حت یباوجودصدا

 ندارد؟ گردوستمینکندد

 شده است؟ مانیکس وکارپش یبامن ب نکندازازدواج

 .دیزدوعقلم جنگ  بینه قلبم

 ...ییبرپابوددرونم تماشا یا ولوله

  نکهیهم ا ناوانیقیهم بود یگرید احتمال

 .کندیم دارد,که ناراحتش یبدحال ضیروزهامر نیدایشا

 بودم که نیریوخم جواب دادن به ش چیدر پ هنوز

که  شهیم یارام خانم چه خبر؟چندسال خوب：بود شیناحواس یحواسش پ رهنوزهمیواماام وستیهم به ماپ نیرامت

 .میدیهموند

دوخته  نیرینداشت,نگاه متعجبش که به ش یتیاهم میاصالبرا طیدادم ودران شرا لشیجان  تحو یب یلبخند

ده ش یکه برمن مستول یاضطراب نیا انیو اصال در م شیپسرعمو یحالم برا حیبه توج نیریش یاالرفته شد,وسرب

 نداشتم. یدهجواب یبرا یبود، تمرکز

هم متوجه شدکه  نیوبدون نگاه کردن به مقابلش که محل نشستنمان بود,سالن راترک کردورامت ربرخواستیام

 کرده ارام. خی دستت：مان کرددرحال حاضروترک شیبرا ستمین یهمصحبت خوب
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 .نیرشی：دمیفشردافتادونالیکه دستم رام فشیبه دستان ظر نگاهم

 ست؟یخوش ن زم؟حالتیشده عز چی：دی,هل شده تن جلوکششیدرصدا ختهیر یبانگران

 .نه：رابه اودوختم ولب زدم دنمیبار یاماده  نگاه

 وانیا یکه رو یمرد ی دهیانم راقامت خمبه کجارفت ومن اماقاب چشم دانمیونم شترشدوبرخواستیب شینگران

 ,پرکرده بود.ستادهیا

 یهااشک نینکنند ا میرا در حدقه چرخاندم تا رسوا میهادردناکم فشردم و سرباال گرفته، مردمک یبرگلو دست

و  دادیمانجام  شیکه خاله با جار ییهایزیرعمو و برادرش و برنامه یاز سر خاطرجمع یهاخنده انیرزم در مآماده به

 .کردیکه حالم را بدتر م نیرامت یشده قینگاه دق

 .نمی,حال بدش راببتوانستمینمک شده بودومن نم یودلم کارخانه  میداشت برا یتازگ شیآشفتگ

 که باخودداشت. یبافرهادعوض شدوفشارسنج رشیتصو

 اعصابم را. کردیم یخطشدنشان دورم خطو حلقه هیبق ینگران

 یاشهیکه تشو یکالم زل زده بودم به پنجره ا ینشست وفرهادفشارم راگرفت ومن اماب شیبلق یبازهم جا نیریش

 .دیکشیرابه رخ م زمیعز

ه بودند.اوکه رفت خال دنشانیعاجزازشن میگفت که گوشها نیریرابه ش ییزهایچ یراتکان دادوباکالفگ فرهادسرش

 ...ریت و همه بودند جزامدستش گرف انیام را در مکنارم نشست و دست داغ شده یبانگران

 باالست؟ نقدریو با بهت لب زد: چراا دیفرهاد پر یاز رو رنگ

 .گردمیگفت: چندتا از اون آلبالوها بزاردهنش تا من برم نیریکردو رو به ش شیعصب امرهیخ نگاه

 ...زمیسرم لبخندبزنم اما نشد: بخورعز یبه افراد نگران باال خواستم

فرودادم و خاله  میگلو یهمراه سنگ تکه تکه شدهان چنددانه آلبالو را به زحمت بهششده نیسنگ یهارنگاهیز

 ...ستین میزی... چنیرا به نشستن دعوت کرد تا راحت باشم: خاله شما هم بروبش ونیآقا

 غرق آبش نوازش کرد، صورتم را و گفت: نه جونم... کجا برم؟ نگاه
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ند چ ،یو گفت: دخترم ضعف کرد دیام را بوسعمو هم با لبخند گونهو زنانحنا دهم  یکم میهاتوانستم به لب نباریا

 ...یشد نطوریشلوغه... واسه اون ا یروز آخر سرتون حساب

 عمو.فرو رفت به سرعت گفتم: نه زن بانشیکه در گر نیریسرش

 باالست... شهی... فشار من همکنمینم ی.. من که کار

ها اضافه شد، را به جان و مرجان که فرهاد هم به آن نیریش یاو و عصبو نگاه کنجک دمیسرعت لب گزو به گفتم

 گشوده شود: بله خانم فشارباال هستن. موقعیکه ب یو لعنت به زبان دمیخر

 .رینبود: بگ وانیا یرو گرید ریو ام شومرهیخ شیدر نگاه عصب نتوانستم

 یکه با نگران تشیمظلوم یدم و دلم رفت براسرعت مقابلم گرفت خوربه نیریکه ش یکوچک را به همراه آب قرص

 تا داروهاتو بهت بگم. یخام بخورکن هر روز پسته یمقابلم زانو زده بود: سع

آرامتر شده بود،  یکه کم یکرد و رو کرد به من و درحال شانیعمو و گفت که نگران نباشن و راهکرد به خاله و زن رو

 هست که بشه پنهونش کرد؟ یموضوع نیگفت: ا

 که نگرفت کالفه سرش را چرخاند. یجواب

 نیریرفتم وش یبسرعت بطرف درب خروج انیاطراف یشده قیدق یهابه نگاه توجهیب یوبعدازعذرخواه برخواستم

 ارام؟ یرکجامی：دیهم بدنبالم دو

در  شیهاو سرش رو به آسمان بود و دست واریداده بود به د هیو تک ستادهیا وانیا ینقطه نیترییانتها در

 زده!!!غم یلحظه کیثبت  یبرا ستیجالب یو چه صحنه شیهابیج

 رهاشده باشد. یواقع یایبه دن االتشیخ انگارازعالم

 شده؟ چی：گفت شیحرکت دادوارام وازته گلو نمانینگاهش راب جیوگ گنگ

حدچشمانش از شیب یگرفتن پاسخ سؤالش ومن محوسرخ یدررفت وامدبود,برا نیریمن وش نیب فروغشیب نگاه

 شده است؟ ختهیبهم ر نینچنیا شودکهی,قراردلم راچه مایبودم وخدا

 چشمانش؟! ینیدر ن یدرماندگ نیچن کیو  ریام
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 درب یبه دنبالم امده بود, وبعدهم فرهادوخاله که دراستانه  وانیکه تاا نیریام که تکان خورد,نگاهم رابه ش شانه

 بازم سردردشده. دایی：شده ،گفتم یفرهادعصبشد,وباعجزروبه  دهیبودند,کش ستادهیا یخروج

کسم که همه یمقابلشان بودند ومن برا یمات دخترمجنون شده  قهیهمه شان رنگ تعجب گرفت وتاچنددق نگاه

 !شومیم اموانهیحال است د شانیپر نگونهیا

 راباالانداخت ونگاه پرسؤالش رابه فرهاددوخت. شیشک شده,ابرو رهمیام

ه روب یادعصبیازفشارز یمنقبض شده,ناش یها ,سرانجام فرهادبافکچشم یمحض و سرگردانسکوت  یقیبعدازدقا

 تواتاق. ببرش：دیغر نیریش

 ...امادایی：بروم که به شدت نگران مردم بودم خواستمیشدومن امانم دهیکش دستم

یمن منتقل م حس را به کیکه هرکدام  ییهانگاه انیدستم را گرفت و از م نیریاللم کردو ش نشیخشمگ نگاه

 گذراند و به اتاقش برد... کردند،

 ش،چشمانیخوش زندگ یروزها نیزانوزدودستانم راگرفت ولعنت به من که ا میتخت نشستم, کنارپاها یرو یوقت

 .نیریخوادشیمنونم گهدی：کردمیم یراابر شیاسمان

 مونپشی：باشد ادبردهیراهم از دنیبازمحوچشمانم شدوانگارنفس کش یخوردوبادهان یزده,تکان شک

 ...نمیشده...مطم

 ؟یشد وونهیارام؟د یگیم چی：درمرزشکستن بودند اددستانشیدستم ازفشارز انگشتان

 زدم وبرخواستم. یتکخندعصب

 یمدکی.بارفتمیدمیعوض شده بود.با رمیبود.ام دهیرابه من ند روعشقشیام ی.اوکه توجه هامیگویم دچهیفهمیاونم

 .زباشمیرقت انگ نیشترازایب خواستمی.نمیلعنت ی.بازهم همان نفس تنگگشتیوبازنم رفتی.نفسم مخوردمیهوام

کردم وبه  ینگران خداحافظ یرا دردهان جنباندم وازمهمانهاعذرخواستم وباخاله  امشدهنیزحمت زبان سنگ به

 رفتم. اطیح

 یازسکوت ب فتگریامدوخنده ام م یام م هیبه سا هیسا نیرینشسته ومشغول گفتگوبودندوش قیردراالچیفرهادوام

 .ریام مبری：باشدکه ازترسش زبان به دهن گرفته است دهیسابقه اش.انگارروح د
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 وانهیبه انهافکرکنم ,که قطعاد خواستمینم یکه حت گرداشتیزدیوهزارچ یمانیوپش یازترحم ودلواپس یرنگ نگاهش

 .شدمیم

را از  لیو رفت تا اتومب دیکش کردند،یم ریدردناکش که با نبض زدنشان درد را به قلبم سراز یهاقهیبه شق یدست

 خارج کند. نگیپارک

فرو  ریو درگ د،بودمیکشیرا م شیپاها نیزم یبود که رو زانیها آوآنبه یبتن یکه انگار چند وزنه شیهاقدم محو

 ینشناسم که به آنوقت یهادادن بغض

کم سرش شلوغه.به  هی：ام را آزاد کرددهحبس شفرهاد نفس یکه صدا کردندیرا در چشمانم فرو م زشانیت یزهین

 .ریدل نگ

 رم؟یبه دل بگ زجانمیبودومن اماکه بودم که بخواهم ازعز یکه به من داشت ستودن یتیؤلیمس احساس

کردم وگونه  یبه شدت نگرانم خداحافظ یینگرانش بودم.حالش که خوب باشد,حال دل من هم خوب است.ازدا فقط

 درونم. یآشوبهلبخندزدم، با وجود دل شیها یوبه دلواپس دمیامدرابوس یم میکه پابه پا یجوجه اردک ی

پر کرده  ینیبدب یکنده شد.دلم راتفاله ها ابانیازاسفالت خ یادیباسرعت ز نیشدم,گازراگرفت وماش سوارکه

امن هم د میهای,باحرکات خارج ازکنترلش به بدگمانکردیسؤتفاهم هانم نیبرطرف کردن ا یبرا یاگرکار رهمیبودندوام

 اوروانشناس بود. ی,وناسالمتزدیم

 شدمیدردش راتامرهم م دانستمیم کردوکاشیمدام لبش رانوازش م گرشیدستش به فرمان بودوبادست د کی

 درحدبضاعتم. شیبرا

.نگاهم رابه ارامش شب دوختم وفکرکردم که نمودیراشعله ورترم میدهایترد زمیبه جانم وه زدیاتش م سکوتش

 مطلق ان؟ یاهیزل زدندبه س یازناارام ییایدنفرهمانندمن بادنلحظه چن نیدرا

 زنند؟ینگه داشتن عشقش,دل م یازعشقشان,برا یمتر یچندسانت ی چندنفردرفاصله

 .ستین نشیشکالت محبوبم هم مدتهاست که درداشبوردماش یحت

 شدم. ادهیپ یارام بدون گرفتن جواب یری,باشب بخمیدیخانه که رس به
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 یوحت میراکه باهم بوده ا یاورم,زمان یکرد.به خاطرنم یام م شترکالفهیب نیذهنم نداشتم وا یهاچرا یبرا یجواب

 ردوبدل نشده باشد. نمانیب یکالم

.پس باالخره خواست که زبان بازکند.لبخندبرلب خم شدم دیراکه خواند,قلبم ومتعاقب ان تمام وجودم لرز نامم

 نزند. منیوارده به زم جانیودررادرمشتم فشردم تاه

نامعقول چشمانش,لبخندبرلبم  ینگاهش وخواسته  یکه النه کرده بودبرشاخساران خشک شده یاماباغم

,راه اتاقم کشاندمشانیکه بازحمت دنبال خودم م ییوپاها دهیخم یی,باشانه هاشیسرگردان رانی,ومن حدیماس

 تمگرفیازشب دستش رام اعتس نیدرا خواستیشدم.دلم م اکندهیدن نیتخت رهاشده وانگارازا یگرفتم.رو شیرادرپ

که عاشقانه هامان راثبت کرده بود  یکه شاهدابرازعشقش بود.همان عابر ی.همان عابربردمشیوبه کنارهمان عابرم

ا در ر گرفتمیازان نم یراکه مدتهاسراغ ی,قرصدندیلرزیکه به شدت م یی.انقدرفکرکردم که مغزم فلج شدوبادستها

راه گرفته بودند,خوردمش  میکه ازدلشوره ها میاشکها ی,وبه همراه شور دماور رونیکشوب ینقطه نیترییانتها

 تناقض داشته باشد. رمنینگاهش باتعب یدمعنایوشا ستیگریوچشمانم رابستم.فرداروزد

 !!!نداشت

 میازاوخواستم تا همراه یعروس یمناسب برا یلباس دنیخر یکه برا دمیفهم یراروز نینبود.ا انیدرم یتناقض

به  ازمیموردن لیوسا دنیخر یبرا نیریمهم بود,واوکارش رابهانه کردومن باش میبرا تینها یند,که نظرش بک

همراه  میروزها نیا یشده  همردبه شدت کالف ی.ذهنم باقدمها دنداشتمیخر یبرا ی.شوقمیدرفتیمرکزخر

ط ,فق دمیوچه خر دمیپوش یچه لباس دانمی.اصالنمدادیم نیریش لیمسخره تحو ییتوجه لبخندها یبودوجسمم ب

که همانندفرشته ها شدم و  دوگفتیبرلبش,گونه ام رابوس ضیعر یبالبخند نیریکه ش اددارمیرابه  یلحظه ا

 !شوند؟یها هم عاشق مفرشته

 مینداشت که رفتارش برا یوتعجب دمید ونیزیتلو یمبل مشغول تماشا یاورالم داده رو دبازگشتمیشب که ازخر 

 دهیعبورکردوشک داشتم که شن میسالمم بزورازپرده گوشها یبودم.صدا نشیمنتظربدتر شده بودومن یعاد

رفت  نییپا یکه باشرمسار ش.سرکردمیاواخر,پله هاراباالرفتم ونگاهش راحس م نیا یباشدوخسته ازفشارروح

 درجواب سالمم,تاته خط راخواندم,واصالچراخجالت زده باشد؟!

 !گرینددا زهاگذاشتهیچ نیهم یرابرا ینامزد

 شناخت دو طرف از هم است. یبرا ینامزد یفلسفه اصال
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راشرمنده  رمیام خواستمیراادامه خواهدداد.من نم یزندگ شیباشد,ارام باموروث خوانوادگ الیخیب بهتراست

 .تحملش رانداشتم.نمیبب

 نهیس یرارو میستهادادم وبه بالکن رفتم.د یدرکمدجا یحوصلگ یمن سمبل اقتداربود.لباسم راباب یبرا شهیاوهم 

 چیبود, دوختم.ه زساختهیوهم انگ یا هیزسای,که ازهمه چ یکیفروغم رابه باغ غرق تار یدرهم قفل کردم ونگاه ب

 شدن رمنتظرانجامیکه ام دمیرس جهینت نیراداده بودوعاقبت به ا یبودم.ذهنم هراحتمال یدرسرم نبود.ته یفکر

 .ایدن نیرا به ا میپاها بستیازهرچه م شدمی.رهامداشتم دنیپر یکاش  دوبال برا یاست.ا یعروس

 یرادرقلب ناسورم فروکرده وفشارم شی,چاقونواختمیکه م یشاهدخردشدن غرورم نباشم.اهنگ نیازا شیتاب رفتمیم

 تااشکم نچکد. میرگلویداد.بغضم سنگ شده بودومن سرسختانه حفظش کرده بودم درمس

 بودم.گام اجرا شده را در ذهن ثبت کرده  یهانت

 دهایکل نیزدن ا یام براتمام بهانه دانستیکردم و او که نم راجرایام یبار برا نیاول یبود که برا یاهمان ترانه نیا 

 چشمانش است... یاهیس

 میاو را برا یصدا ییها گواز فشاراکتاومربوط به نت یناش یشدهبم یو صدا دادمیرا از راست به چپ حرکت م دستم

 .کردیم یتداع

م ه نیوا دمیتخت درازکش یرو رونیب یرابهانه کرده,باهمان لباسها یشام,خستگ یجون که دعوتم کردبرا نینسر

 خوبم اضافه شده بود! اتیبه اخالق

خاطر سخت جان به کردمیو سرزنششان م گذاشتمیهم منت م میبرسرنفسها یروزهاحت نیبودکه ا نیا قتیحق

 بودنشان.

ه زل زد نشیاتش یکه باان گودالها میروزها نیا یتفاوت شده  یرخواستم وبه مردبباشتاب بازشد,متعجب ب درکه

ه ک یتیموقعم که برشدت عصبان یشخندبین یشدوخدامرابکشدبرا کی.قدم به قدم نزدستمیبودبه من, نگر

 ازکجاست افزود. دانستمینم

 یاچرانمی：بودند,گفت که ازشدت خشمش درمرز شکستن ییستادوبادندانهایا میمتر یچندسانت ی درفاصله

 ن؟ییپا
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 یرگلوینکند. نگاهش گ ریگ شیدست و پا ریز میهانشکنم و خرده نیازا شیتاب دادمیدهانم راتندتندقورت م اب

 ازغصه ییایسرم قرارگرفت ولب زد,بادرد,بادن یرو  یآرامصورتش رنگ باخت,ودستش به هیتحت فشارم,سرسخت

 !!!...متاسفم：اوارشده برسرش یها

.زل زدم به دربسته وذره ذره ختمیگذشت,ومن هم دروسط اتاق فرور دگانمیدرپس پرده ازمقابل د یا هیسا مثل

 کردم. یازدست رفته ام عزادار نیریش یایرو یوبرا دمیکف اتاق رابه اغوش کش یکهایسرام

 انیبود,درم یعرموضویبودکه فکرم درگ یانجام دادن.چندروز ینمانده بود,برا یباکاریشده بودندوتقر کارتهاپخش

موردنظرش که قراربود,شب  شگاهیازارا نیریکه باش ی.عاقبت روزانشیب یبرا کردمیودل دل م میهایتمام ناخوش

ذهنم  یراکه چندروز ی,فکر میگشتیم,برمیانجارفته بود هابهیکار زهیر یسر کی یاماده اش کند,وبرا یعروس

 فرشته نیهم ازهمچ نیرازایوالبته غ رفتیپذ ییگشاده روگذاشتم واوهم با انیکرده بود, رابااودرم رخودشیرادرگ

 جداکند؟ میروزها نیا یهایتامراازدلزدگ نیبهترازا ی,وچه موضوعرفتیانتظارنم یا

بچه هااجازه دادتاانهاشب جشن  شگاهیراسایتامد میچانه زد یکل نیری.باش میرفت شگاهیاسا همانجادورزدوبطرف

 ن؟یوحضورخودشان وچه بهترازا ینگارنامه  یدرکنارمان باشند.البته باکل

 یکرد دخترم از آمدن به عروس یکرده وبه انهادادم تادران شب تنش کنند و چه ذوق هیراخودم شخصاته هیهان لباس

 رونیچشمان از حدقه ب انیرا غنچه کرد ودرم شیهاو لب دیاست، ذوقش خواب نیریگفتمش که عروس ش یو وقت

 «اشکال نداره» اش گفتگانهبا همان لحن بچه نیریش یزده

وحشتناک درهم گره خوردند و من  نیریش یهاام راباالبرد و اخمقهقه یخارج شد،صدا اشنهیجگرسوز که از س یآه

 بچه هم شک داشت درسالمت عقلش! نیعروسمان که ا یدلم سوخت برا یکم

ذهنم ودل دادم به  ینقطه  نیتر یا رافرستادم به گوشه می.تمام دغدغه هاکردمینم اعوضیرابادن نیریش یخوشحال

 خواهرم.

 راباکام تلخ شده ام,زهرکنم. شیزندگ یروزها نیبهتر خواستمینم

 شدم به همان یگرفتم وراض شیراپ یتوجه یاماراه ب کردومنیوقفه پرت م یراب شیآتشفشان درونم گدازه ها گرچه

 .ربودیمن وام نیکه ب یسالم کوتاه
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به قلب  یدرصد ی,حت خواستمیگرنمیمن د یوول کردیفاحش م یه بارفتارش تفاوتدرنگاهش  دوران داشت ک یزیچ

 دهم. یدواریترک خورده ام ام

 .کردندیراوهمکارش مرااماده م نیریش داخانمیش

که  ستیبار نیاخر دانستمیکه م یخستگ نیبودم به ا یومن راض میهنرمندشان بود ردستانیز شدکهیم یچندساعت

 !!کار! نیبه ا دهمیتن م

 .مینیبب نهییاجازه ندادتا  ماخودمان رادرا داخانمیزودترتمام شدودرتمام مدت ش یمن کم شیارا

زدونگاهش رابه من دوخت وبسرعت اشک حلقه  داراپسیطاقت دست ش یکه کنارم نشسته بود,ب نیریش

 زد,درچشمانش.

اسم,که لب پیز دنیم رابپوشم.کشفرستادم ورفتم تالباس شیدرهوابرا یزدم وبوسه ا شیبایبه احساسات ز یلبخند

کلنجاررفتن وخم وراست شدن,ازپسش برامدم. لباس  یبود,اماباالخره,باکل یکارسخت ییپشت ان کارشده بود,به تنها

 افتاد. میروبرو  ینگاهم به دخترمتفاوت شده نهییامدم ودرا رونیو ب دمیراپوش

 .دمیگنجیررانمییهمه تغ نیا

 یکه برا دابودمیحرف نداشت ومن ممنون ش شمیهمانندعروسکهاشده بود.ارا,به واقع میکوچک وعروسک صورت

 .ادگارگذاشتیبه  می,براباازخودمیز یبار,خاطره ا نیاخر

 یکه نقطه دانستیتر شده بود و آرزو مرنگش زده بودند، درشت انهیکه وحش یبزرگم با آن خط چشم یهاچشم

 آن. یبود،روگذاشتهماهرانه دست  نیچننیام کجاست که اعطف چهره

ارشده کمرش باسنگ ک یبلندوکرم رنگ,که رو یراهنی.پکردمیبادقت براندازم نینچنیباربودکه ا نیاول یرابرا لباسم

 گشادبود. یبودولبه اش کم

 بودن لباس آسوده بود. دهیاز بابت پوش المیو خ دیرسیهم بلندبودو تا مچ دستم م شینهایاست

 .بابودیوز کیلباس ش درکل

 نیترزینشودوهمچنان ارام بماند.امشب خاطره انگ یابروباالانداختم وتذکردادمش که طوفان نهییدرا یدخترتنها یابر

 کیه ب کیغصه هارا شدکهی.بعداهم مشدیشکل ممکن برگزارم نیبهتر دبهیبود.با نیریش یشب زندگ نیباتریوز
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 یوبزرگ پنهان کردم وبطرف قسمت یوعصنم یارام شکست خورده را,پشت لبخند یافتاده  ی.شانه هادیباالکش

لباسش بود,والبته که سرشان  دنی,همکارش,مشغول پوشداوارزویهم باکمک ش نیریبودند,رفتم.ش هیازسالن که بق

 جنبد؟یم نطورزبانشینشده بودازصبح که هم ااوخستهیسؤال بودکه ا میفعالش برده بود,وبرا شهیرابازبان هم

 هوشیمعموالب یازخستگ یموقع نیچن کیعروسها یوهمه  کجانشستهیروزکامل را  کیکه  یاالن بخصوص

 باهمه شان متفاوت است. یپرانرژ نیریکه ش شوندوصدالبتهیم

 طیمح یاست و خلوتنوبت نداده یگریبه کس د شگاهیچند ساعت حضور ما در آرا نیدر ا دایبود که ش نیا شیخوب

کم  هیجون، قربون شکلت،  دای: آخ ششیباالبردن صدا یافراهم کرده بود بر یرا به خوب نیریجوالن ش ینهیزم

 گردنم شکست به خدا. واشتر،ی

 اتپوشدوخاطریرام دشیلباس سف شیباتمام امالها یکه دختر یلحظه ا نیاست.هم  نیقاهمی,دقندیگویکه م فرشته

 ...اری یمستانه یبه قرارها بنددیو دل م شهیهم ی,براگذاردشانیبوسدوکنارمیدختربودنش رام

 .کندیراتارم دمانینگاه مان,د یاشک حلقه زده,درگهواره  نکیوا ستمیا یم شیروبرو

 یخوشبخت یودرگوشش,زمزمه  کارمیشده اش م ونیشن یبرموها ی,بوسه اخزدیکه م دراغوشم

,قراراست من بعدخانم  دبختیدرلباس سف دمشیکه اکنون دراغوش کش یطونیدخترشروش نی.باورندارم,اخوانمیرام

 .دشودیام یخانه 

است و با زحمت  ستادهیسرش ا یراکه ازصبح باال چارهیب یدایلوس شودوخراب کندکارش نیازا شی,بگذارمینم

 در. دم：لرزاند یدلم رام شیبغض صدا اد؟یم یدکامی：نکند یکنترلش کرده تا کارخراب

آرزو  داویازش یفظاندازم وبعدازگذاشتن شال خودم,وتشکروخداحا یوشنل لباس رابرسرش م فشارمیرام دستش

 .میکنی,انجاراترک مشمانیخراب نکردن ارا یدو نفربراسفارش ازجانب آن یکل افتیودر

 .شودیم کیوارام به همسرش نزد نیپاورچ دکهیوام شنومیلمبرداررامیف ی,صداکنمیراکه بازم اطیح یخروج درب

 عروسش بود. یهم جذاب و برازنده  او

 طاقتدیبه تاالربروم.ام یلمبرداریتابه همراه گروه ف ستمیا یوعقب ترم زنمیم شانیعشق اسمان یبه پهنا یلبخند

مکث  هیندوبعدچندثانینشیاشک درچشمانش م یسرعت حلقه ا کشدوبهیعقب م یاوردوشال عروسش راکم ینم
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طره .قدیرابوس ستیدرچه حال نوناک دانستمینم دومنید یبه خوب لیازپشت ان حا توانیراکه نم نیریش یشانیپ

 رفت.صورتم عمق گ یبابغض بررو ختهیگونه ام راه گرفت, راباسرانگشتم گرفتم ولبخند ام یاجازه رو یراکه ب یاشک

ب خو یلخی：برد,مارابه خوداورد لمبردابودنشیبه ف یشدپیم یدردستش به راحت نیکه ازدورب یجوان یاقا یصدا

 .میدیبود,ادامه م

 د؟بو لمینهافیا یهمه  یعنیازتعجب بازماندو دهانم

 نشایاجازه ثبت کرده لحظات دلداگ یکه مردجوان ب دمیشک زده شان,فهم ی افهیکه به عروس ودامادافتادوق نگاهم

 ببالند. شانیروزها نیا نیعشق اتش نندوبهیبنش ندهی,که درانیراوچه بهترازا

 مشقت یبه  ژستها ازقلبم راندم وچشم دوختم رونیراباخشونت به ب میهایشاد انیراکه خواست راه بازکندازم یغم

 دکهیام لمبردارازدستیوحرص خوردن ف یلحظه ا یبرا ی,وتنهانماندن زوج جوانمان, حتلمبرداروعکاسیف یزا

 رفتیدلم م دادومنیلمبردار بود,مدام تذکرمیکه همکارمردجوان ف یخانم ادباالببرندوبهیراز نیری,شنل شگذاشتینم

 شیبه صورت پر یلحظه دفاع کردونگذاشت,چشم نامحرم نی,که خوب ازحقش درادمظلومیشدن,ام یرتیغ یبرا

 .فتدیب

,تاازاوخواهش کنم,تااگرمقدوراست شومیخانم عکاس م کی,ومن هم نزدنندینشیعروس م یشده  نییتز لیدراتومب 

 .اسوارشوارامبی：,همراهشان شومشانیبرا

 است؟ نجابودهیمدت,ا نیم ااودرتما یعنیسابقه است و یام ب نهیس ی وارهیتپش قلبم به د یناگهان ی ضربه

 .دهمیم رونیتکه و نامحسوس بو نفسم را تکه دوزمی!نگاه لرزانم را به او م

 تفاوت شده است بامن؟! یب نینچنیا یازچه زمان قای,دقدانمیونم ستیدانیروحش  پ یازنگاه ب یزیچ

 ام. زندبرگونهیناخواسته,که داغ م جانیه نیبه خاطرا کنمیراسرزنش م خودم

 توانمینم یقیطر چیلرزان که به ه ییوبادست وپا  رمیگیازاو م یو نگاهم را به آهستگ دهمیرا قورت م دهانمآب

وحواسم به  کنداستیعروس که مقابلمان حرکت م نیماش خی.نگاهم مشومیسوارم رمشانیتحت کنترل بگ

چه  یاقابریودق رمیارام بگ یکمتا زنمیم بیست.به خودم نه یمشغول رانندگ الیخی,که کامالخونسردوبمیمردکنار

 زده شده ام؟! جانیانقدره یکس
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 به من گفت که متاسف است؟ شیکه اکنون درکنارم نشسته وچندروزپ یخیکوه  یبرا

 چه جانم؟ یبرا اصالمتأسف

 تیراب یکه من همسرمناسب یدیرس جهینت نیبه ا ینکرده ات راکرده ا یشتاب زده بوده واکنون که فکرها متیتصم

تنگ  تیصدا دنیشن یسابق باش.دلم برا شودمثلی.فقط اگرمرمیام ستمی. ناراحت نی.خوب حق هم دارستمین

ساخته شده,راهم به  یاهایرو که دهمیباش.قول م رسابقیام ی.فقط کمتیخنده هاوسربه سرگذاشتنها یاست.برا

ده ام,نگاه سنگ ش یصورتم راداشتند,پشت سدبغض ها یاریراکه قصدآب ییبسپارم.آبها یدست فراموش

به یهاشدنیخال یبرا ستییبودم,واکنون وقت صرفه جو ازمندشانین تینها یکه ب یخلوتم.آن زمان یداشتم,برا

 .ریاخ وزچند ر یاز فشار عصب یناش ییدر تنها امکبارهی

 ننکرده است, وم الباسمیمتفاوت  یدرخصوص چهره  یکه اظهارنظر ستیمهم ن میکه اصالبرا کنمیتکرارم باخودم

 !!!دمیآرزوبودن رابه جان خر ردستیرنج ز یطوالن یفقط به خاطرخواهرم مدت

 شک عقلم راازدست خواهم داد. یرود,ب شینطورپیواگرهم زنمیم ضمیبه احساسات ضدونق یپوزخند

اش  هیمانده بودکه گر گرکمید نیریازآنهاگرفته شدوش لمیعکس وف یوکل میوباغ رفت هیودامادبه اتل باعروس

 باشند؟ شانیمهمانها یرایازشب پذ یدتاپاسیدونفر با نیا کردکهیلمبردارفکرنمیف یااقایوادیایدرب

که هرکدامشان  یلمبرداریروبه گروه ف نیریازطرف ش یوحشتناک یدرباغ باچشم غره  یکارعکاس سرانجام

 ,تمام شد.کردندیصادرم یدیدستورجد

به حسرت چشمانش وقع ننهادم  ختهیام یوبه سرد میدیتاالررس ربهیمن وام نیدرسکوت مطلق ب یمعطل یبعدازکل

 یهربه بکه تظا توانستمیباشم,حداقل م نینچنیا توانستمیتفاوت باشم واگربه واقع نم یکردم مثل خودش ب یوسع

 بکنم. یالیخ

تاالررااشغال کرده  یاستقبال ازعروس وداماد,ورود یکه برا یشدم وخواستم به طرف عده ا ادهیپ یحرف چیه بدون

اسمم اززبان اوخوش آهنگ  یبردم که چقدرآوا ینکته پ نیکردومن تازه به ا خکوبمیم شیکه صدا وندمیودند,بپب

 ستن را در من زنده کرد.یلذت ز یام که به آندر کالبد مرده ستییحایمسیدم ایاست و گو
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 ینفس دنیبعدازکشو کردقرارگرفتی,تمام قواعدش رانغزمیکه به اشاره ا ییایح یتکه گوشت ب یدستم رابررو

 ی روزنه یمحورابرلب تحصن کرده ام آوردواندک ی.مکثش لبخنددمیبود,چرخ ستادهیبه سمت اوکه منتظرم ا قیعم

 !!!فتکی：قلبم عبورکرد یتک تک ترکها یها کهی,ازباردیام

 یندودردداد یکیخودرابه تار ی,افتادودهانم بازماند.روزنه هاجافشردیرام فمیبه دست درازشده اش که ک نگاهم

رت راقو دنیترک ی.چهره ام درهم رفت وباتمام قدرت بغض آماده گرفتیازقلب ناسورم نشأت م دکهیچیدرتمام تنم پ

 .دمیرابه جان خر شیهاآبهدادم وخون

 نیاایقصدرهاکردنش راندارد,بابهت نگاهش کردم وآ دمید یدستم نلرزد.وقت فیکردم که هنگام گرفتن ک یسع

 گرفته؟! شیباز طیاشر نیشخص اکنون ودرا

 یوها ابانیدر خ زنمیشک زانوم یرارهانکند,ب گرآنید یواگرتالحظه ا ستیجورناجور کیکه حالم  ییهم حاال آن

رارهاکردومن  فیدرچشمان هم رنگ شبش ک قیعم ی,باافسوسدی.نگاه آبداروعاجزم راکه ددهمیراسرم هیگر یها

 یچه زمان دمینبودومن نفهم هیازبق یتاالرپرت کردم.خبربلندخودم رابه داخل  یهم بسرعت پشت به اوباگامها

ناب اسفند و داشت  یپرشده بود از بو دومشاممیدی.چشمانم تارمررفتندیمن وام یساکت چشمها یهایشلوغ انیدرم

 پربار و یهوا نیخالص هوا هم نبودند و ا یهاملکول یرایپذ یحت نکیا میتنفس ریعطرخاصش که مس کردیام مخفه

 .دادیبود و فشار م دهیچرخ میمستحکم دور گلو یچکیهمانند پ ازبا آن نگاه پرر شدهنیسنگ

 ییموقت,توانستم دستشو یکه بود,باهمان کور یتامانع سقوطم شوم وباهررنج وارگرفتمیرابه د دستم

,به حفظ کردیکه حفظ شان م یآرام آرام وسپس باسرعت ازداخل صدف یگریپس ازد یکیدهای.مروارابمیراب

 یلبخند نهییدرآ ی چارهیکرده ام بازکردندومن محوعروسک ب یصورت نقاش یرورخدشه دارم, راه خودشان رابرروغ

که  دانستمیخردکردنم,م نگونهیدارم.الزم نبودا یحرف نگاهش راومن هم غرور دانستمیصورت زدم.م یبه پهنا

 مسخره. شینما نیبه ا یازین گرچهیود دبرومیبا

 ...باشد

 ییآموزم به تپش ها ینکن مرد.م یمانده ام باز یغرورباق گربااندکی,فقط دیمثل سابق هم باش یتخواهدحیگرنمید

 بردارد. تمیخودش ر یشدهبازمان کوک نکیراباتو,ا دنشیتپ کردزمانیکه هماهنگ م

 ... یرباشیببندد و تو فقط ام تیعشق را به رو یشدهها که درکهنهبعدازسال آموزمیم
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,خون دهندیحدچشمانم لوم شیب یضدآب استفاده کردندوگرچه سرخ یشیآرا لیداازوسایشخوب که آرزوو چه

 بودن دلم را.

 نیااز درهاشومیکردم تاشا یمصنوع یسرفه  نیکنترلم وچند رقابلیغ یازاشکها سیبه صورت خ دمیآب پاش یکم

آنجاماندم و  ی.کمکردیمزهمواری,راه شان رانچیه گرفتینم دهاراکهیمروار یکه جلو میبغض چنبره زده برگلو

به خود داغانم انداختم و  نهییدر آ رانگاه  نیبرخودمسلط شدم، قد راست کرده، آخر یووقت دمیکش قیعم یهانفس

که ازدست رفته وقراراست که ازدست  ییتمام سالها یوبه اندازه  بودمیدشادمیخارج شدم.امشب رابا ییازدستشو

 !کردمیم یبرود,خوشحال

 بود!!! حقم

 .گرفتمیتقاص راازاوم نیا دادومنیتاوان پس م دقلبمی,امشب رابادمیکه کش ییتمام زجرها یبرا

 یبامختلط بودن عروس یدمشکلیام یکه خانمهابودند,حرکت کردم.خانواده  یمحکم به سمت قسمت ییها باقدم

شکل برگزارشود.عروس  نیداد,که جشن به ا حی,ترجدبودندیمق ینداشتند,اماعموهوتن به احترام خانواده اش که کم

 بودند. یکوبیازجوانهاهم مشغول پا ینشسته وعده ا گاهیوداماددرجا

 دنبال خاله گشتم.و با چشم به ستادمیا میسرجا

کوتاه  یکردم و با نگاه کسیلبم ف یگرم  گفتگو بود، لبخندم را رو ینشسته و با خانم گاهیاز جا زیم کی یفاصلهبه

که چشمانم را با آن شستم،  یسرد بودن آن و با آب زانیها، مطمئن شدم از مخانمقسمت  یورود یاشهیدر درب ش

 چشمانم کم شده بود. یاز قرمز یکم

طرف خاله حرکت به یسطح یشال همرنگ لباسم پنهان بود و بعد از برانداز ریکه آرزو فرش کرده بود ز میموها

 کردم.

 یاز گونه یطوالن یانار صورتش عبور دادم و بوسهرا دور گردنش حلقه کرده و سرم را از ک میهادست

 اش گرفتم.خوردهرژگونه

 دستم قرار داد و سرم که باال رفت، دهانم از تعجب بازماند! یرا رو دستش

را  یکرده بود،دهانم را جمع کرده و سالم باترشیانداخته بود، ز طرفهکیکه  ییخرما یبلندش باموها یمشک راهنیپ

 م و فرهاد حق داشت که دعوتش کند...بلغور کرد رلبیز
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 !!!روزهانیام انامزدش بود، و من چه حواس پرت شده یناسالمت

و من غرق لذت بودم از توجهش  نشستیبه دلم م بیعج مانیهاو کنارخودنشاند و قالب دست دیدستم را کش خاله

 دآرام.بو یآمده بود: کارت عال نییموردتوجه قرار گرفتن خونم پا بیکه امشب عج

 رساند. شگاهیآسا یهاگرفت ومرابه بچه شینگاهش را پ ریمس نگاهم

 من هستن. یایگفتم: اونا دن یبود و حسم وقت یواقع لبخندم

 نیا قیما معطوف کند و من قبال هم گفته بودم درک عم یاز مکالمه ریغ ییداد حواسش را به جا حیترج پرستو

 .میستایدختر را م

 ها رانداشتم،که بد بند را به آب داده بودم.در آن شدنرهیو اما قدرت خ کردمیمنگاهش را حس  ینیسنگ

 دخترکم؟ یشد: خوب یمستول میبه دستم وارد کرد که انگار برگلو یفشار

مقابل  شدیمسدکرده بود، راه تنفسم را و من جرات نداشتم دهان بازکنم که قطعا پروانه میهامحکم بغض یلهیپ

 به کامش. کردیرا تلخ م شیبایشب ز مرجان و دگانید

 عمرش بود. یهاشب نیاز بهتر یکی امشب

 .فرستادیبخت م یکه دخترش را به خانه یشب

که فردا سخت بود  سرکردن در آن خانه بدون حضور دخترک پر  دانمیاش نبود، و مدختر خانه گرید نیریفردا ش از

 .شیهاطنتیسر و صدا و بدون لمس ش

 لیدادم و با تمام قدرت مقابل م لشیتحو میروزها یخاکستر یهاهیثان یهابه طعم گس بغض تهخیآم یلبخند

 .ستادمیچشمانم ا

 تیبه دنبال هو شیکه در معادالت ذهن دانمیپرستو که بالبخندنگاهش را به ما دوخته بود و م یرا برا لبخندم

 نیبا ا یاو هم بداند، که من نسبت کیاگر  رم،یمیم د،دانیبه او نگفته که م یزیو فرهاد قطعا چ گرددیمجهول من م

که با گروه خدمات مشغول سروسامان دادن به امور  بهیو ط نیخانواده ندارم، هم تکرار کردم و نگاهم به نسر

 کن. یشد: خاله از فردا راحت زندگ دهیتدارکات بودند، کش
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 بچمو؟ ادیشوخ گفت: دلت م یوچک کرد و بالحنک یاش گرفته بود، و خاله اخمبه پرستو زدم که خنده یچشمک

 .رهیتا حالمو بگ ستیخونتون اون مزاحم ن امیبه بعد که م نیاز ا دهیم یسردادم و گفتم: آره خاله... آخ چه حال خنده

 نجوا کرد: هر کدومتون جاتون سواست تو قلبم. یآرامپرعشقش را به من دوخت و به نگاه

 ...هیدختر بمب انرژ نیو گسست: اپرست یچشمانمان را صدا اتصال

همسر و  یبازش مقابل خانواده شیبا آن ن رینظیبود، ب یاهسته یطرف... اصال در نوع خودش انرژبمب هم به آن از

 .رندیرا گاز بگ نیو زم فتندیمانده بود، ب د،کمیام یهالیکه فک و فام گفتیچه م ستیمعلوم ن

نگرانش کرده بودم، نشاندم و درگوشش  ایکه گو یمادر یبرگونه گرید یاشخص مجنون گرفته و بوسهاز آن چشم

 .دیقلبم رابه چنگ کش دشیلب زدم که خوبم و لبخند پرترد

 بودم، نگاه کردم. دهیها را دبچه شیپ یقیکه تا دقا ییجاو به برخواستم

د، جا بوبه شانیت شده و کنجکاودرش یهابا آن چشم انیبرلبم نشست از آرام بودنشان وزل زدن به اطراف یلبخند

 کبارهیهمه رنگ و تجمالت به  نیا یو مشاهده دندیو کثافت ند یاهیجز س یزیها چها در آن مخروبهچرا که آن

بود، هم سخت توانستند،  یمعمول یطیکه مح شگاهیدربدو ورودشان به آسا یها حتسخت بود و آن یکم شاتیبرا

 و بدقلق. ربودندیگها گوشهکه تا مدت گفتیم یخودشان را سازگار کنند و جبار

 ترش کرده بود. ی,که قطعأخوردنیدعروسکیدران لباس سف دنشید یزدبرایپرم دلم

 .انشانی,راه گرفت از مشدیزحمت م ادبودوبهیتعدادمهمانهاز

 میون دررگها,خالافتادیکردم.چشمم که به عمه وناز یاحوالپرس کیازاقوام دورونزد یاطراف راگشتم,وباعده ا یکم

م وراه بزن دنیرابه ند اخودمی یاحوالپرس یجلوبروم برا دانستمیشدم.نم خکوبیم میسرجا یمنجمدشدوبادستپاچگ

که ازآن واهمه  یکردومرامجبوربه کار رمیالغافلگیبودم,که نگاه ناز انرفتنیآمده رابازگردم.درکشمکش رفتن 

مرابه  شخندشی.نترساندی,مراممیمواجه شده بود رباهمیکه درمطب ام یدخترازروز نیچرانگاه ا دانمیداشتم.نم

 می,که زن عموومهناهم نشسته بودندرفتم.تمام سعزشانیداد وبه سمت م یام حرکت دهیخشک یخودآوردوبه پاها

 یکردندوکمیحقارت رابه سمتم پرت م یرهایکه بانگاهشان,ت یباشم درمقابل کسان کمنلرزدومح میراکردم تاصدا

هم  یچرخاندوامازن عموبرخواست وبوسه ا یگرینجامش.عمه که به سرعت سرش رابه جانب دناموفق بودم,درا
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م درعال ول.مهناهم طبق معمدادیعمه پس م دبهیکه بعدازرفتنم با ییجوابها یبرگونه ام کاشت ومن دلم سوخت برا

 جوابم راداد. یآرام کردوبهیراکه برتن مهمانهابود,رسدم یروز یخودبودوباچشم لباسها

 یرابه من القاءم ی.نگاهش حسکردی,نگاهم مختیر یرادرجانم م قیعم یبرلب که ترس انهیموز یالامابالبخندیازن

وحشتناک همراه  ییسقف آمبوالنس ها,که باصدا یهشدارباال ی.همانندچراغهادادیبه من م یجد یکردوانگارهشدار

 .زدیهمان ابهت درچشمانش موج م هب ی,برقی,درجان ادمزنندیر یفروم کبارهیهستند,ورعب ووحشت رابه 

,عذرخواستم وآنهاراترک کردم وحتم داشتم,که ییآمدگو ندوبعدازخوشیخوش قلبم دعوت کردم تابنش یزن عمو از

 !یداشتنش به آن سرسختنگه جهتکیوحشتناک گرفته است از  یگردن عمه درد

 تیهارااذ دوبچهیرسیربه آنجاماهنگ کمت یخلوت تربودوصدا هیازسالن,که نسبت به بق یدرگوشه ا عاقبت

 .دمیشان راد یهمگ یزبزرگی,دورمکردیم

 کوچک بودم. یفرشته ها نیبزرگ به سمتشان پروازکردم,که من هم ازجنس نازک ا یبالبخند

ج مو شیکه درصدا یخوردوبابهت یزدم.تکان یچشمک رشانیمد  یکوچکش گذاشتم وبه جبار یچشمها یرارو دستم

 ه؟یچ نیخاله سوسن,ا وای：تترس,گف یکم زدوالبتهیم

 ه؟یباشه هان تونهیم یک یکنفکرمی：گفت هیبه من کردوروبه هان یباخنده اشاره ا یجبار

 یتا حدس بزند،من امادلم نم خواستندیم هیاز هان دنشانیبهم کوببچه هاهم به وجدامده بودندو با دست ی هیبق

نشستم و در آغوشم فشردمش وکنارگوشش  یخال یندلص یشود.دستانم راگرفتم, و کنارش رو تیاذ نیازا شیامد,ب

 خوشگل خاله؟ چطوری：زمزمه کردم

 یعروس. باجبار یشده بود، در آن لباس پف یصورت کوچکش زدودستم را گرفت و چه خواستن یبه پهنا یا خنده

 چه خوشگله.  نیلباسم وبب خاله：کردم وخوشامدگفتم یوهمکارش احوالپرس

 .ادیمبهت  میلی.خزمیاره عز_   

 خاله ارام. ممنون：گفت یوصف ناشدن یباذوق

 .رمیبزرگ بگ یگاز شی,ازلپهاخواستی,دلم مزدیکه حرف م ینطوریا
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 دورو اطرافش است و یمبوهایلباس و زلمب و ز یحواسش پبچه نیبرگونه اش کاشتم و فعال ا یطوالن یبوسه ا دوباره

 .میطوالن یهابوس یبرا رد،یگیخورده نم

ازکنار  چوقتیه ستادومنیا یلحظه م نیادرهمی,اگردندادمیرام میایو دن میها مشغول حرف زدن شد بچه ی هیبابق

نداشت  ییرااحساس کردواصالغم معنا شدگذرزمانیکه درکنارشان نم ی.براستخوردمیفرشته هاجم نم نیا

 .میهم مابد یرق هی میبر نیها,موافق بچه：درحضورپرشورکودکانه شان.برخواستم وباشوق گفتم

 ست؟یدادندقرچیبچه هاچه م نیخوردومن خودم رامؤاخذه کردم ,که آخرا چیپ شانیلبها

 خاله؟ مبرقصی：بچه هابود,گفت یبزرگ ترازباق یشش سال داشت وکم زهراکه

ه ب ستادندومنیکردم,وآنهاهم باوقارا نییوباحسرت زل زدم درچشم تک تکشان وسرم راباالوپا چاندمیهم لبم راپ من

 یوعصمت ی.جبارمیانداخت یلنگ م ششانیپ میامد یدمیبا نیریهاومن وش یوجب مین نیازا دمیشواقع خجالت ک

رقص  ستیافتاده,پشت سربچه هابه طرف پ یهم باسر رندومنیخنده شان رابگ یکردندکه جلو یسع شانیباتمام قوا

 به راه افتادم.

امشب راقصدداشتم به غم وغصه  یتم,ولگرف یم دهیراناد نیریبودم که ش دخودخواهیشک امشب شب من بود.شا یب

که قراربود,برسرش  یمقاومت درمقابل آوار یکرد,برا یم نگیدوپ دقلبمیبدهم.با یرامرخص یچندساعت میها

,که باتاروپودذهنشان دمیچرخ یم یا دهیکودکان زجرکش انیتربودند.درم یواقع شهیازهم می.لبخندهازدیفروبر

,که اهایرو نیازا نیگفتم دست بکش یکوچکشان را.تلخ بود,اگرم یایدنبزرگ  یدانستم آرزوها یآشنابودم وم

 یای,درحدهمان رویداران بدبخت راثیمام یدانستندکه آرزوها ی.کاش مرندیادبگیرا یدادند,تافراموش یقطعأجان م

کهن,که  ی,ازداستان هاباستیز یبیسواربراسب,فر ی,وشاهزاده اندم یشباهنگام مان م یخواب ها نیریش

 یرنگ م ندهیازآ ی,دربرهه ایآگاه نبودندکه جوان مرد انیشتگان مان دست به دست شده وقطعأراوازگذ

 هجوم انبوه کلمات اختراع بشر!!! انیبازد,درم

رودوکاش قبل آمدنش  یم شیپ یکه شاهزاده هم,بامنطقش گاه میآنهانشان دهم وبگو ررابهیتوانستم ام یم کاش

شده بود,ترک  میباچسب قدرتمندعشق ترم یراکه به تازگ یپاره شده اگرفت,تاقلب تکه  یعقلش رابه کارم

 بنداست. یو به تلنگر دشو یوقت همانندقبل نم چیبندزده,ه ینیوچ ستین یباردرست شدن نینخورد,که ا

راکه  ی,روزاوردیکه خدان یتیمعصوم یکوچکم دادم ودلم زجه زد,برا یفرشته ها یدوست داشتن یرابه قرها نگاهم

 رود.ازدست 
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 "باش. تیبایناب وز یای,مراقب دنزجانمی,عزهیهان"میتوانستم بگو یم کاش

 !!!فیاماح

 اندشیوقت سواربراسب سف چیکاش که ه یکنندوا توانستنددرکیونه آنهام میتوانستم بگو یکه نه من م فیح

 کودکان رابه تاراج نبرد. نیراینظ یب تینباشدومعصوم یدروغ

 ...دمیزدوازته دل خند یفاطمه راباالبردم واوچرخ دست

 بلند... یازته دل,باصدا یآر

 ...دمیشده درمقابل چشمانم خند دهیمزاحم کش یپرده  باآن

 ...دمیخند رمیمتأسف بودن ام به

 وجان دادم... دمیکه درنگاهش بودخند یدرد به

 ...دمیبودخند یراض میکردوازسرمستیخاله مرجان که باعشق نگاهم م به

 زدم... القهقههیناز ی دگرانهیتهد یودرآخربانگاه ها دمیه خنددرهم عم یاخم ها به

ده نش ی,وهنوزخالمیپاشنه ده سانت ی,باآن کفش هاربودمیناپذ یهاخسته شدندورفتندومن اماامشب خستگ بچه

 !!!ریتأسف زجرآورام دمیاشایعروس شدن خواهرم و یبودم,ازشاد

ودل  نبارباجانیره دادم تا به جمعمان ملحق شود وارقص کشاندم و به پرستو هم اشا ستیرابه وسط پ نیریش

 .دمیرقص

ه راب میخواستم که باهرحرکتم زخمها یامادرحال خودم بودم وانگارم وستندومنیبه ماپ یکی یکی لیفام یدخترها

 ازبدنم پرت کنم. رونیب

اهش درنگ یوخوشبخت تیاحساس رضا دنیکردودیحرکت م نمانیب انیچون پر دشیدرآن لباس سف نیریش

 نبود. یکارسخت
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 یدانستم که م یدروجودش بماند.م شهیهم نیریاحساس ش نیبزرگ زل زدم به اووازخداخواستم که ا یبالبخند

ره ذ یکرد.اگربه اندازه  ینکاررامیچهارسال ا نیخواست پاپس بکشد,درا یودلش جلوآمده بود.اگرم دباعقلیماند.ام

 .دیرقص ینم میجلو یبختحجم خوش نیرنجاند,اواکنون باا یرام نیریش یا

برگشتم وشالم  زمیدادند. سرم یدامادرام دندوخبرآمدنیدو یکه م یطانیش یبچه ها یباسروصدا 

بود,که بادستان قدرتمندعقلم گرفتمش ونگاه دوختم به  ختنیفرور ی.دامادکه واردشد,قلبم درآستانه دمیرابرسرکش

 رهیخ بی,عجدیام یها ساقدوشآمدندو یواحمدم انیدوشاکه ازپشتش به همراه فرها یمرد یقامت بلندوچهارشانه 

ه انگشت به دهان ماند تشانیجذاب ی رهیبدون آن خ یباپوشش وبعض یراکه بعض یکرده بودند,چشمان دختران جوان

باشندوبودند,که اکثرنگاه هارابه خوداختصاص داده  یدختر یتوانستند,آرزو یازآن هام کیکه هر یبودند,وبه راست

داشته باشد و خدا لعنت کند آن  توانستیجز من نم یکه مالک رمیام یروبستند بهینگاهشان را م دیما بابودند و ا

 !!!زدیمزاحم را که بد چشم را م یچند تار مو

 دهیکردکش ینگاهم م بیکه عج هیکوچک هان یآمدوبه دست ها نییشد,نگاهم پا دهیلباسم که کش ی لبه

 شده. پی,عموچقدرخوش تخاله：شد

 مردهابودوامانگاهش !!! هیکه برازنده ترازبق ی,وبراستشیعمو یکردبرا ییدلم راهوا شیلبها ی نچهغ

 ژکوندزل زده بودبه او... ی,که برخواسته وبالبخنددمیراکه دنبال کردم,به دخترعمه اش رس ردنگاهش

 بست. خی کبارهیخوردم وتمام تنم به  یسخت تکان

 است؟ نگونهیندایگو یکه م مرگ

 حبس  وچشمانم ثابت شده به مقابلم؟ نهیمنجمد شده ونفسم درس میهاکه خون در رگ یاالن یعنی

 ست؟یچ احکمتشیکه ضربان قلبم راازکارانداخته وخدا یدهشتناک یصحنه  به

 ست؟ینشاندچ یمهابابه جانم م یرودودردراب یفروم شتردرقلبمیکه هرلحظه ب یخنجر حکمت

 عشقش رابه من اعتراف کرده بودواکنون... یکه روز یفرورفته بودوفقط نگاه مرد یکیازتار یاطرافم درهاله ا یایدن

 گرفت. ی,بود,درنظرم جان داشت وذره ذره جان مستشینگر یکه عاشقانه م ینگاه دختر غرق

 رابسته بود. ژنیراکسیرحمانه مس یام قرارگرفته وب نهیس یقفسه  یسخت رو یسنگ
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 ...ردواماحاالیگ یقدرت سرچرخاندن راازاومکند,و یگفت نگاهم افسون م یمن م به

 یراب ستیکنجکاون یذره ا یزندوحت یدست وپام یگری,درافسون نگاه دستادهیا میچندمتر یکه به فاصله  ییحاال

 دارم من!!! یوچه توقع عبث دنمید

 اطرافم... یایوصل دوباره ام به دن یشدنقطه  نیخوردوا یتکان م میکردم شانه ها احساس

رفت گ یبه خودم تیاز واقع یکه درمقابل چشمان وحشت زده ام شکل یااز افسانه رمیم تاتوانستم نگاه بگکند جان

 خوبه؟ حالت：وبه فرهادنگران نگاه کنم

 خن؟ی نقدردستاتیچراا

راکه بادل زبان نفهمم  ی,قراردادادبردمیاز دنشی,زدم وچطوربادشدیکه امشب ازمن م یبه سؤال پرتکرار یپوزخند

 بستم؟!

 .شدیم دخرابینبا امشب

 .زانمیعز یونه برا نیریش یمن,نه برا یبرا نه

 .خوبم：افتاده بود,دردهانم تکان دادم ولب زدم نیسنگ یخشک شده ام راکه همچوتک گوشت زبان

 آنهاراگشود,من شرمنده شدم ازخودم. یکه چشمانش بادردبسته شدووقت شیبرا میخوب بودنها نیا دردداشت

 کردم. ی,کام خانواده ام راتلخ میشب نیچهم کیکه در یازخود

زد,برصورت  ینأزارمیکه مطم یدرچشمان به شدت سرخ شده اش,بالبخند رهیحلقه زدباالخره درچشمانم وخ اشک

 !ییخوبم دا من：ترساندم,گفتم یم تینها یفرهادراب ییایمیموادش نیهمچوروح شده ام,که اگرنبودندا

 یبردامشب ازپرستو یشک دل م یصورت اصالح کرده اش شدوب تنیکه ز قیعم یسرتکان دادوبااخم کالفه

 !!!یکرد یتکرارنم کاش：,گفتدیقلبش مسکن گز یمهاجرش,که درخانه 

که درحال جان سپردن  یرقص غافل بودند, ازچون من ستیکه وسط پ یطرف جمع دوبهیودستم راکش گفت

 بودم,برد.
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که درسالن حضورداشتند,لحظه  یتیتوجه به جمع یوبخودشان بودند یعاشقانه  یکه درحال وهوا نیریدوشیام

 کردند. یراثبت م شانیزندگ  یبایالعاده زشب  فوق یلحظه 

بس که دراغلب  نیباهاله نداشتم واماهم یچندان ییکه بادخترخاله اش هاله جفت شده بودندومن آشنا احمدهم

 ه باشند.داشت یمیتصم نیشوند,اگرچن یم یمراسم هاباهم هستندوبه نظرزوج خوب

ازخانواده  زدمیکه حدس م ینشسته وبادختر یا اهوهاگوشهیه یکه به دورازهمه  دمیراد انیدوشاینگاهم چرخ یکم

هم که بود,نقش دختران  یطیگفتم.درهرشرا یدامادباشد,مشغول گفتگوبود,ومن واقعأبه پشتکارش احسنت م ی

 بود. ودفرورفتهودرعالم خ یکنار ستادهیا رکهیشدواماام یکم رنگ نم شیرنگارنگ درزندگ

که چرابه  دمیفهم یشدوامانمیاند یدانستم به چه م یخواندم وم یلحظه ذهنش رام نیخواست که درا یدلم م یلیخ

 شوم. یم دهیآن سمت کش

 اش!پهن مردانه یهاآن شانه شدیدرنظرم بزرگتر م رم،یبگ دهیکه ناد کردمیم یهرچه هم سع یعنی

 یادمیبودنش رافر یکه تصنع ی,فرهادمرامقابلش قراردادوبالبخندمیبگو یزیوچ زکنمیراآنال تمیموقع تاخواستم

 کنم,االن نوبت شماست. فکرمی：که تازه به خودآمده بود,گفت یریکرد,روبه ام

 ,درست همانندمن.ستینگر شییبه دا ستادوبابهتیا صاف

 خواست ازمن؟! یم قاچهیفرهاددق

 !!!؟ریاازامی

 شیرابه نما شیخواست که عاشقانه ها یافتاده بود,م فمیجان تن نح یاتورنگاهش به جان بروزهاباس نیکه ا ییازاو

 بگذارد؟!

 کنم. مشیتامشتاقانه تقد مینگذاشت برا یباق یزیچ اوکه

 فاسد شده رها کرد. یهادر سطل گوشت یرا با خونسرد همه

ه بانگاهش زانوزده است درمقابلم که ک ستیفرهادواوخبرنداشت,مردمقابلش,مدت یزد,به خوش باور یپوزخند ذهنم

 کوله بارببندم.
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 یقلبم,باقدم ها ززدبهییکه روشن بودوبازهم جوابگونبود,پا یادکولریمردادماه,باوجودتعدادز نیآتش یدرهوا

 شیاهدرقلبم کاشته بود,وبا عاشقانه السشیگ یراباشکوفه ها یبهار یدرختها یادیز اقیبااشت یکه روز یمرددمرد

 .دیکش یرابه دنبال خودم شید واکنون بازحمت فراوان پاهابارورش کر

 که دست یکرد,به دست ینگاه م ضیکه آن طرفتترباغ یدختر یزدرویپرش م بینگاهش امشب عج یچاله ها اهیس

که  ینیعالء الد یدربخار ییوسرم راگو ختیهاراآب کرد, ومردادراباتمام قوابه جانم ر لیکرده ام راگرفت,وقند خی

 یبرا داد،یآن قرار م یرو ی, و آجرشجان داشتن یبرا ختیر یدراتاق کوچک خانه مان مادرم نفت مها میقد

 نسوختن چشممان از سوختن نفت و اکنون...

 ...نجایا در

 را بسرعت سوزاند. شیکه آجر رو یاز سوزش قلب سوزند،یلحظه... چشمانم بد م نیدرا

کوک  یانویپ ادواماشادمانهیسردادندوپرستوهابامشقت ز دندوآوازعشقیاحساس به سرعت صف کش یها یقنار

 بنوازم. یچشمان مات شده اش,چه آهنگ انیشده ام راآماده کردندومن اماماندم درم

 یعاشقانه,انتخاب کردم وسرخوشانه هم نواشدم باقنار یازعرقم راکه باالگرفت,به سرعت آهنگ سیخ دست

 ...ادهیعابرپ رچراغی,زیادماندنیه نامم کرده بود,درآن شب به که سندش راب ییفراخش,جا ی نهی,به سدمیهاوچسب

 ازلبخندبرلبم نشست... یخواندم شدوطرح یکه م یفلبداهه ا یترانه  تمیتندش,ر یها نفس

 مهربون یتوخودمن

 ترانه خوند ابرامونیدن

 خودتوأم,آرام جون من

 هم سرود یخدامارابرا

رقص دونفره مان  نیاول قیرهاشدبه تشو مییبلندطال یام وموها مرابه طرف خودچرخاند,شالم افتادبرشانه یوقت

 ...تمانیهفته مانده بودازمحرم کیوهنوز

 اومدم ارغربتیازد من
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 عشق تو یردپا دنبال

 رزشدندنشون یها گل

 ...مونیازعشق آسمون ینشون

م راهم مانده ا یزد,واوانگارقصدداشت,اندک نفس باق یوغم درچشمانش موج م نیازتحس ختهیآم یبرق

ازچنگال قدرتمندشهرچشمانش  دشواربودوخارج  ییشکافت,سلول به سلول مغزت راورها یکه م ی,بانگاهردیبگ

 ازتوان منه ناتوان...

شدند,انگارفقط  هیرابه رقص درآورده بود,وآدم هاسا یرنگ یکه نورها ییروشن فضا کیهاخاموش شدندودرتار چراغ

 یلیخ امشب：کرد,ردنگاه تشنه ام را یاطرافمان راودنبال م یکیارشکافت,ت یم طنتینورچشمان اوبود,که باش

 ...یباشدیز

نظم  شیرمقم,تاتپش ها یب اورندبرقلبیهاوپرستوهادست به دست هم فشارب یبود,تانفس برشوم وقنار یکاف نیهم

 قلب کوچکم.. یدرختان شکوفه زده  انیبرگزارکرده بودند,درم یجشن ردوچهیبگ

 دارم  نفس نفس دوست

 کهکشون نجاتابهیزاا

 من نیدارم نازن دوست

 جداازدل من ینش

 نگاهش را! یبودم معنا رکردهیمردانه اش ومن اشتباه تعب یشدازدستها یجدانم یلحظه ا دستم

 نگاه پرعشقش خواند. فیلط یشد,ازنوازش ها یرام نیداشت وا یعاشقانه دوستم م رمیام

 ییعقده گشا ینداخت درمقابلش,وقطعأحق داشت که کممعشوقش وعقل لنگ ا یخواست برا طنتیش یکم قلبم

 پرابهام . یروزها نیشدنش,درا دهیرکشیبه زنج یکند,برا

 چشمان گردشده اش دادم! لیتحو انهیموز یقلبش قراردادم ولبخند یراستم رابررو دست
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ت .دسدی,فهماش راداشتند نهیکه انگارهرلحظه قصدشکافتن س یمحکم یازتپش ها یشد,به راحت یرام جاخوردنش

 چپم رادورگردنش انداختم...

 ینگه داشتنش,همه  یدانست که من برا یدمیبودوبا دهیاندیح یب نگونهیوقت مراا چیابروباالانداخت واوه متعجب

 ماند! یآرام م شهیدهمیگذارم وآرام که نبا یرپامیراز نمیقوان

 مینفس ها تمیگذارم ر یعشقم بلدم ونم یرابرا اشدنیح یدادم که من هم ب یم دنشانشیلحظه با نیودرا اکنون

 .رندیشان ازمن بگناپاک ییایح یراباب

 ند.شد ینم نیوچشمانش گشادترازا دمیبرجسمم نشست ومن تن جلوکش یآن یولرز شیادآوریدازیرکشیت قلبم

 زمزمه کردم,تابهتردرک کنندسلول به سلول بدنش آرام را... کنارگوشش

 م.دار دوستت：آرام را ادآورمی تابه

 ی,زل زدم درچشمانش وبه آندهیلبخندنرم نرمک برلبم نشست وسرم راعقب کش یوشکوفه  گفتم

 مردم!!! یامشب م نیمنجمدشدومن هم میوخون دررگها میدبرلبهایلبخندماس

حرف بزن مرد,من "ادبزنمیخواست فر یودلم م نشینگاه غمگ یدهایترد انیکه آواره ام درم یلحظه ا نیقأهمیدق

 "نگاه پررازت عاجزمازمعناکردن 

 شیگلو یمتوقف شده  بکیکردوس یم خیچشمش جگرم رابه س یگوشه  یها نیسوزاندم,وچ یداغش م دستان

 .دیکش یگرفت وآرام برشاهرگم م یکاردرام

 یبغض بزرگ,واماهرچه سع نیسوخت ازقورت دادن ا میبغض هاوگلو یباق یفرستادم,به مجلس عزا یرابه سخت بغض

 که باسماجت خودراازحصارچشمم آزادکرد,شوم. ینع آن قطره اشککردم,نتوانستم,ما

ام متوقف  رچانهیدرمقابلش,ز ستادهیشخص ا یها یمحبت یب یتشنه  یکردوباعبورازصحرا یگونه ام باز یرو

 بود,بکشد. بشی,درتعقشیشدوانگارخواست باتمام قواشکستنم رابه رخ او که باچشمها

گرفت وباچشمان غرق شده  یء ارزشمند یدردمندراهمانندش یام,آن قطره  هرچانیاشاره اش راجلوآوردوازز انگشت

 .دیپر رونیچشمش ب یازگوشه  یا دوقطرهی,بوسشیناگهان میتصم یشانیپر یایاش دردر

 گرفت وبس بود!!! یزدم,به دردافتاده به جانمان,که جان م یخند مین
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 بودم,وهرچه شرمسارشده بود... رشدهیبودهرچه تحق بس

 کرد. یرانابودم مانیعذاب آورهردو طیشرا نیا

,که لحظه لحظه اش یامسخره یباز نیدهم به ا انیبکشم ازدستان قدرتمندمردانه اش وپا رونیدستم راب خواستم

 محکم نگهم داشت وبرم گرداندبه طرف خودش. یهمانندجان دادن بود,ول

ه را ک  شیها قهیشق  یبرآمده  یورگ ها ,چشمان سرخدمید ی.کاش نمنمیراباالگرفتم تابتوانم صورتش رابب سرم

 داد. یم  یشگیخبر از سردرد هم

  یادیاز مقاومت  ز یبه شدت  گرفته  و خش دار,ناش  ییو او با صدا  شیبود زل زدن  در چشمان آبدارم  برا سخت

بمونه  که    دتایکه بشه...   مهرچی：گرفت, گفت یم  یکرد,و غرور مردم  را به باز یمزاحم  م یکه  دربرابر بغض

 ازم سلب نکن. واعتمادت وقتچیعشق  اول  و آخر من... ه  یتنها تو بود

 یچه  هدف قأی, و او دقهیگر  یها یها ایسردهم    یشاد  یدانستم قهقهه  یمفهوم  کلماتش, نم  انیم گمشده

قلبم    یآماده   شهیبوالنس  همآم  یرهایآژ ایناآرامم, را آرام کند   الیخواست  خ یجمله؟ م  نیا  انیداشت  از ب

 رافعال  کند؟ 

به  شدند  رهینشستند به  انتظار و خ السیگ  یبر شاخساران, درخت  تازه  شکوفه زده  نیها و پرستوها غمگ یقنار

دلم, که    یسرمازده   یداشت, در خانه   انیجر یرها  بود و عجب  تضاد  یزییپا یکه  در وسط  برگ ها  ییانویپ

کرد و  یجانم  م  یزمستان  را مهمان  باغ بهار  یسرما یهم  با تلنگر  یشد و گاه یگرم م  یبه  اشاره ا  یگاه

 پرنده ها را وادار به  کوچ. 

 ماندم... عاجز

 شد, در خط  به  خط  صورتم خواند.  یکلمه, عجز را م  یواقع  یبه معنا 

 . کردی, که نفس برم  منشیسنگ  یادیو کلمات  ز ریحرف  نگاه ام  دنیاز نفهم عجز

 هم.  یچشمانش و فکش  چفت  شد, رو  یدیسرخ  هجوم آوردند به  سف  یکه  رگ ها  دمید یکیآن  تار در

 ملتهبم.   یصدا راه  گرفتند بر گونه ها یو اشک ها ب دیرفته  بازگشت  و آرام  ترک بغض
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د چن یبر دست  لرزانم  وارد کرد و بعدازمکث  یارلغزاندوچشمانش را با درد بست  و فش میهامردمک نیرا ب نگاهش

 کرد.   شیرها  یا هیثان

 , در کنارش ماندن  را. اورمینتوانستم, طاقت  ب نیاز ا  شیب

بندزده  شده  به جانم    یها یاهیام وبدن  لرزانم  را گرفته و در سگانهحواس شش یکردم در همه رهیرا ذخ عطرش

 پناه بردم.  ییبه  دستشو

لرزانم  گذاشتم,تا از حجم  درد   یدندان ها انیدوختم  و دستم  را م  نهییمواج دختر در آ  ینگاهم  را به  چهره  

به  شکستنش  داد.   یرأ ریکه ام  یسخت بود, ماندن  سرقول یسرندهم. قول  داده  بودم  به  خودم, ول هیوارده, مو

 است.  نیهم ندیگو ینوشت  که  م  یشانیپ

 , بشکنم. میدر هر برهه  از زندگ دیو گفتند که با  میشانیزدند بر پ یکه  آمدم, مهر ایدن  به

 رحم  زمانه  جان سپرد, شکستم... یب  یدست ها ریکه  مادر مظلومم ز  یاز شب شتریب امشب

 جاگذاشتم. ریام یرپاهایلگدمال شدن  ز یرقص  برا  ستیرا در پ  میو تکه تکه ها  شکستم

 خواست!!! یمرا نم ریام 

 , در نطفه جان  باخت. ردیکه رفته بود تا جان  بگ  یدیام  یتمام شده بود و کورسو گرید 

 یکه  م  وانهیاست. د  اتمیدانست, نبض  ح یشدم  از نخواستنش  و او که  م یم  وانهیخواست و من  د یمرا نم ریام

غرور را به  او  یدارم, تا کم  یافتاده  و سع ست, که با آب سرد به  جان  صورت  درهمم یلحظه ا  نیهم  میگو

 بازگردانم. 

جالدهنده   یلباسم  آب ها  نیشده بودند, به  داخل  شالم  فرستادم  و با آست سیو خ  ختهیرا که دورم  ر  ییموها

 صورتم  را گرفتم.  ی

 م. جمع  شد شتریرا درآورد و من  در خودب  میدندان ها  یلرز افتاده  به جانم, صدا 

 از امشب... یماندم  امشب  و وا یمحکم  م دیبا

 ن.نرفت ایرفتن  به  سالن   نیخارج شدم  و ماندم  ب  ییاز دستشو  یکه قصد تمام شدن نداشت. با حال  نزار  یشب 
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و  کردم  یگشتم, نظر همه  را جلب  م یروشن  شده بود, بازم شیکه  اکنون  چراغ ها  یحالم  به  سالن  نیاگر با ا 

 نمودم.  یرا ناراحت  م نمیریش

 میحقارت  را در گلو  یغده   بیکه  امشب عج  میپناه یزد, ازب یو چشمانم  دودو م  ستادمیدر راه رو ا سرگردان

 فشرد.  یم

انداختم    نییشد و سرپا داریسالن  و قامت فرهاد که  در قاب  چهارگوش  آن پد  یدرب  خروج  یرو دیچرخ  نگاهم

  رتیغ  بی, که عجشیکنم  برا  حیحالم  را چطور توج  نیدانستم  ا یلحظه  مغزم  از کار افتاده بود و نم  نیو در ا

 . میداشت  برا

 نیمنجر شد و امان  از ا  میرا به  گلو  گوشیباز  یاشک  را به  چشمانم  و بغض  ی کبارهینگرانش, هجوم   یصدا

 , امان... یخودرأ  یبغض ها

شما   چتونه ：حدش گفت یب  تیمنقبض شده, از عصبان  یام  نشست  و سرم را باالگرفت  و با فکچانه  ریز دستش

 دوتا؟

 خوام  برم فرهاد.  یم ：شدند و لب  زدم ریقطره ها سراز 

االن   ：که مشت  شد  ییشد در چشمانم و عذاب  نگاهم, وادارش  کرد به سرخم  کردن  و دست ها  قیدق  یکم

 بدم؟  یو چ  نیریجواب ش  یاگه  بر

 گفت.  یراست  م 

 ：کنم, تمام  رشته ها را یدانستم  خراب  م یماندن  هم  نداشتم  که  م  یهم  دل  به  رفتن نبودم  و اما پا  خودم

 ... امیبرو تو اون پرو، من االن م

 وارید، رفتم و کناردبو یکه خارج از سالن اصل یو من هم به اتاق بستیآرامرا به شیهاپلک د،یرا که د دمیترد

 سرخوردم.

 یرفتارها نیقابل قبول ازا یاجهیاز التهاب و دردش کم شود و بتوانم نت یگذاشتم تا کم میزانوها یرا رو سرم

 .رمیربگیپرنوسان ام

 کمک... ایروز و شب بود و خدا ییجازده شدنم توسط او همانند جابهدشوار بود و پس میبرا باورش
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 ...یپناهانیپناه ب ییگویتو که م ... بارلها...ایخدا

 نمانده... میپناهیتا ب یزیچ

 ...مینمانده و من تنها امانهیتا سقوط آش یزیچ

 باال آمد و در نگاه متاثر فرهاد گره خورد. یپرو باز شد و سرم به آهستگ درب

 یداشتم برا اجیاحت عیما نیابهنامتعادلم داد و چقدر  یهارا که در دست داشت به دست یآب وانیزانو زد و ل مقابلم

 .سوزاندیکه وجودم را م یخاموش کردن هرم

 ؟یباهام حرف بزن یخوایگرفته گفت: م ییپر را که به او پس دادم، با صدا مهین وانیل

تحمل  گریشود، چهارزانو نشست و من د فیکث نیزم یبه لباسش که ممکن بود، رو توجهیزهردلم بود و او ب لبخندم

 م؟یمن ک یدونیتو م ییرا نداشتم: دا بار نیا

 نیها همو آن تمیهو ستیمهم ن شیبفهماندم که برا خواستیو م کرد،ینگاهم م تیباهمان جد یرییتغ چیه بدون

از دوستاشم  یکیدرد ودل کردن بود: ناصربابا به همتون گفته بود، من دختر  قراریآرام را دوست داشتند، واما قلبم ب

 داد بهش.. مویسرپرستشد و  ضیکه مر

 نه... شوی... اما باقدونستنیناصربابا و مژده جون م شوییجاها هی: تا یهمان نگاه بدون کنجکاو بازهم

 ...نیریو ش دونهیم ریفقط ام شویباق

 کردن... دایام در آغوش دستانم: من و پبود، ومغزدرتنگنا قرارگرفته میزانوها یرو میهادست آرنج

 هیبودم: من و تو  ونیهمه مالحضش مد نیو من به ا دانباشدیاز نگاهش پ شیکه جاخوردگ کرد،یم خودرا یسع تمام

 کردن... دایپ ابونیکنار خ زد،یکه ژاکت بزرگ مادرم که به تنم زار م یدر حال ،یزییروزسرد پا

 کردند. یاشهیو نگاهش را ش گرفتندیاز هم سبقت م یگریبعد از د یکیاشک  یهاگوله

 ...گهیاز فشار بغضش گفت: بسه دخفه یو با صدا دیدرهم کش اخم

 ... ادامه داره...زدم و گفتم: هنوز مونده یپوزخند
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 بشنوم... خوامیمن نم -

 ..نیگوش کن دیبا -

 دختر؟ هیو گفت: چه اصرار دیکش شیدر موها یرا با کالفگ شیهادست

 : بابام معتاد بود... فتدیو قلبم امشب از کار ن ردیآرام گتا دلم  گفتمیم دیو من با آمدندیم نطوریهم میهااشک

خودخواه شدم با زهر کردن کامش و دور نگه داشتنش ازپرستو:  بیرا با درد بست و من امشب عج شیهاچشم

خونمون...  کیتو تک اتاق کوچ شدنیاز دوستاش پهن م یکیو نوشش فراهم بود... هرشب  شیهرشب بساط ع

 ؟ییبود اسمش دا ی... چکردیجورم ششونویع لیهرشب مامانم وسا

 ها...پوشکف رهیخ شیهاو چشم شدیم نییبا زحمت باال و پا نفسش

جوربود،  شیو زهرمار دیرسی... آره... هروقت که بهش مواد می... آب شنگولکردم و گفتم: آها یبلند یخندهتک

 ...کردیباهامون مثه آدم رفتار م

 یرو نیمنم که کمتر ا« دختربابا چطوره؟ »گفتیو م کردیو با دردادامه دادم: منو بغل م را درآغوش گرفتم خودم

 کنم و باز برگرده به همون اخالقش... شیتا نکنه عصبان کردمیخانم رفتار م هیمثل  دمیدیخوبشو م

... دیکشیم ییتنهاخانواده رو  هیجور دیخوب با یبود، ول یفی... زن ضعکردیاطراف کار م یالهایهم و مادرم

 یکی... شدیم ترنیباالتر و خرجم سنگ یهیپا رفتمیم گرفتم،یکه م یخوب یهامخصوصا که من هم هرسال با نمره

و به پدرم گفت، شونه باال انداخت و گفت که الزم  اشترو ند یلیشروع سال تحص یکه مامانم پول دفترکتابا یدوبار

 برم مدرسه... ستین

یبهم مکه بسته و دندان ستیقیفرهاد دقا یهانبود و چشم یتمام شدن لیس نیو اما ا دمیکم کشپل ریرا ز دستم

 گهیهم زنده بود: مامانم د نمیکه االن مادر نازن دیبود، شا میدر زندگ نیموجودنازن نیها او کاش همان سال دیسا

و  دیکه مواد بهش نرس یروز هی... نکهیه ا... خالصنندازهو من و از درس خوندن  ادیوقت سرلج ن هیتا  زدیحرف نم

بده  گفتیبرادرسم... م زارهیبود که پول کنار م دهیافتاد به جون مامان بخت برگشتم...د د،یچیدرد تو کل جونش پ

گفت اونارو یو م کردیمقاومت م اورد،یدست و پاش خون باال م ریکه ز ی... مامانم درحالرمیمیمن زن... دارم از درد م

 شه؟ینم تیچرا حرف حال ،یآرام کنار گذاشتم مردحساب یابر

 خفه و لرزان گفتم: کشتش... ییدر چشمان به خون نشسته فرهاد با صدا رهیزدم و خ یشخندین
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 از حدقه درامده زل زد، به چشمانم. یخورد و با چشمان یسخت تکان

شد و  شتریب میهارا گرفت، شدت اشک دییتامهر  یدلم امضا بزنند و وقت یهاحرف یپا میهاچشم خواستیم انگار

 .ردیام بگچشمان آواره ریام دست از تحقچشمانم را بستم تا قلب زبان باز کرده

 ..دیدرآغوش کش مرا

... آروم باش دختر... سسیاست: ه ادیمن ز یهایو چقدرحجم بدبخت دیبود که فرهاد مرا درآغوش کش یبار اول

 آروم...

 ..کنهیثل مامانم ولم مداره م رمیام ییدا -

 ...کنهیم رغلطیگفت: ام نیگرفته و خشمگ ییصدا با

 ..یینگو دا ینطوریا -

 برفرق سرم کاشت و گفت: باشه قربونت برم... تو فقط آروم باش... یابوسه

برد تا صورتم را بشورم و خودش هم گفت که  ییطرف دستشوو سبک شدم، مرا به ختمیکه در کنارش اشک ر یکم

 میهاتمام غصه انیبه اوضاع نابسامانم سامان دهم و من درم یکه بتوانم کم رد،یتا وسائل پرستو را بگ رودیم

و او هم  ییآورده دا لهیپرستو جون با خودش وس یدونیگفتم که حاال ازکجا م طنتیرمق زدم و باشکم یلبخند

 بامزه به من رفت و داخل قسمت بانوان شد. یاغرهچشم

به من و اوضاع نابسامانم انداختند  ینگاه یرچشمیز شناختمشان،یاز اقوام داماد بودند، چراکه نم ایکه گو یخانم دو

 یلحظه صدا نیتکان دادم ، در هم نهییطرف آآرام آن یبه تاسف برا یخارج شدند، و من هم سر ییو از دستشو

 شام و سرو کنن... وانخیم خورد، آمد: زودتر خودتو درست کن.. ییکه به در دستشو یتق

 شام...  ی... شماهم برو براییپرستو را گرفتم: باشه دا یشیارا لیوسا اتیمحتو فیک

 ؟یو گفت: مطمئن نمیشد در چشمان خون قیدق

 هم گذاشتم. یمحو زدم و پلک رو یلبخند
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گذاشتند و  شیارا به نم میهاکردند و رنگ سرخ گونه دیهرچه ضدآب بود،سف یکه رو میهاگفتم به اشک کیتبر

 .کردمیو لرزتنم را تحمل م ماندمیتا آخر مراسم سرپام دیهرطور که شده با

قاب گرفتم و با  یرا دوباره با مداد مشک میهارا بپوشاند و چشم میهاگونه یصورتم زدم تا سرخکرم پودر به یکم

 .شمیخاتمه دادم به آرا یبهرژلب گل

 ام دوباره جان گرفت.که چهره میبگو دیبا م،یریبگ دهیداز حد چشمانم را نا شیب یآن سرخ اگر

 که خاله نشسته بود،رفتم. ییطرف جابه میکه خارج شدم، مستق ییدستشو از

 هم درکنارشان بود: بفرما گلم. نیریش نباریا

 آرام؟ یآن را گرفت: کجا بود یسؤال چیبدون ه بایز یو او هم بالبخند دمیرا به پرستو بازگردان فیک

 تو دختر؟ یسرخ شدو لبخندزدم: چه دیچرخ نیریطرف شبه میهامکمرد

 چشات. یاز سرخ شتریچشم به من دوخته، گفت: نه ب یجد

 شده دخترم؟ ی: طورفکریدخترب نیخاله خط انداخت براعصابم و امان از دست ا یو صدا دیبرلبم ماس لبخند

اشت د ییصورتمو بشورم، دا ییرفتم دستشو ؟یونم، چه طورجخالهبا زحمت تکرار کردم و گفتم: نه نباریرا ا لبخندم

 پرستوجونو بهم برسونه... لیخواستم که اگه ممکنه،وسا شد،ازشیرد م

 ماهم که عرعر... -

خاله را نگران نکرده و پرستو را  نیاز ا شینثارش کردم که زبانش را دردهان غالف کند،تا ب نیآتش یاغرهچشم

 کنجکاو.

 : عشق خالش چطوره؟وستمیپ میداشتنبه جمع دوست یکوتاه یورد و من هم بعد از عذرخواهدرآ میبرا یزبان

 لوس کرد و گفت: خوبه. میرا برا خودش

خودم  یحساسشان، جلو یهیخوردن به روحها و احتمال ضربهبچه یبه باق یکه با نگاه رمشیبه آغوش بگ خواستم

 را گرفتم.
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 و من هم باتعجب سرخم کردم. میایب ترنییگرفت تا پا ام راو شانه دیطرفم کشرا به خودش

 .نیدیگفت: خاله چقدرتو وعموقشنگ رقص یدرگوشم گذاشته به آرام دست

 که یلذت ببرم از جشن یآخر، کم قیدقا یجانم بگذار برا هیبدنم باالرفت و هان یمشت شد، و دما زیم یرو دستم

 نکن. گریو تو د کشاندیجنون مدارد مرا به مرز یتب عصب نیزهر شد به کامم و ا

را  میهاو خنده کردمیرا تکه تکه م میدر گلو یهاسنگقلوه دادم،یهمراه آب قورت مکه به یاباهرلقمه

ها هم چه شاد بودند، و آن کردمیکه عمرشان با خشونت و کتک و دعوا گذشت، م ییهابچه میودلبازانه تقددست

 شان بود.شبانه یاهایرو یمحفل که تداع نیامشب و در ا

 بر ریگداشتن آن نقاب نفسخودم و نگه شتریو در توانم نبود، کنترل ب شدیم شتریلرزش تنم ب گذشتیچه م هر

 صورتم. یرو

 گرفتم. شیرا درپ یلرزان راه خروج ییاز جمع برخواستم و با زانوها یعذرخواه بعداز

 .شدمیم هوشیسالن ب انیم نیقیقطع  صورت،نیرایدر غ افتمیفرهاد را م دیبا

 مشغول صحبت است. یکه با پسر دمید انیآقا یرا کنار ورود انیشا

 زدم. شیصدا یجلو رفتم و به آرام یکم

شده  یشد و گفت: چ کینزد یکه با نگران دیدرصورتم چه د انیشا  دانمیو نم دند،یسمتم چرخبه هردونفرشان

 آرام؟

 ... فرهاد و صدا کن...ستین میزیفتم: چگ یحال یرا باال انداختم و با ب سرم

 دادم. واریرا به د امهیسرعت داخل قسمت مردانه شد و منم تکگفت و به یاباشه باهل

 ست؟یگذشت که هردو باهم آمدند و فرهاد با اضطراب گفت: حالت خوش ن قهیچند دق دانمینم

 خش...... ببیی: داامدیکردم لبخندبزنم، اما هر چه کردم لبم کش ن یسع

 حرفارو... نیگفت: ول کن ا دویکالمم دو انیم یعصب
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 ...رنی... االن مهمونا منیرا خارج نمود و مقابلم گرفت: برو تو ماش چییشلوارش کرد و سو بیدر ج دست

 است!  نگونهیآدم ها ا  یبعض  سرنوشت

 کرد.  هیگال ایگفت  و  یزیتوان  چ ینم

 نمایدردمندان, اطراف  ی دهیرا و من برگز  شانیقدر بدانند, داشته ها یعده ا کنند, تا  یبا درد زندگ دیها با یبعض 

 بودم!

 نهیرید یبا عبور از جنازه ام، به  آرزو الیهمانند ناز گرید یکه  بعض اینوشتند  یمشق  م دیمن  با از

 برسند.   شان

 بود...  سخت

  یسالها  او  را  الگو  نی, که  در  اریام یبه  خواسته   گذاشتم یو  من  احترام  م  تینبض  زندگان  دنیبود, بر  سخت

شد  و  در  تار  وپودم    نیکه  ذره ذره  با  خونم  عج  یخود  قرار  داده   بودم , و  در  توانم  نبود, رنجش  از  عشق

 کرد.  یم  ییدختر  غربت  زده  روستا  کینثار    غیدر یش  بودم, که  بیتمام  محبت ها  ونی. من  مددیدو

و  فشار  وارده  بر  جسمش, منجر  به    دیرا  برگز  یسوم  حقوق  بود, که  درسش  را  رها   کرد  و  روانشناس  ترم

را  روشن     نیماش  یرساند. بخار یجانش  را  به  لب  م  یشد, که  گاه  یعصب  گرنیو  بعد  م  دیشد  یسردردها

 زدم... یم  خیسوختم  واز  درون   یرون  می. از  ب پایچل  نهیس  یرارو  میکردم  ودست ها

 قلبم  در  معرض  منجمد  شدن  بود.   کهینداشت, زمان یتیاهم  رونیب   یهوا

 که  کم  از  یانداخت. نگاهم دوخته  شده  بود  به  مرد  رونیب  االتمیخ  یایپتک  شد  بر  سرم  و  مرا  از دن  تیواقع 

 عذاب  آور.  یلدایشب    نیدر ا  دیکش یمن  نم

  نیکرد  که  من از ا یلب  زمزمه  م  ریرا  ز  یزیچشمک زن چ  یجشن  ستاره ها ی رهیسرش  راباالگرفته  بود وخ 

سالمت  معده اش  که  اگر    یدادم  و  نگران  شدم  برا  صیراتشخ  شیهوا  جنبش  لب ها  یکیفاصله  و  در  تار

 کرد.  یر  چشمانش  حرام  مخورد  خواب  را  ب یشام  نم

که  بر    یبه  شدت  گرم  مرداد  ولرز  یاوضاع  وحال  نامساعدم , در هوا  نیام  گرفت,  از خودم  که  در ا خنده

 رابه  خاطر  داشت.   ییزهایزمانه,  ذهنم  چه چ  ییوفا یب  یجانم  افتاده  بود  ازسرما
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ها   نیبهتر  یآرزو  شیو  از  خدا  برا  ستمیپناه  بود, نگر یو  ب  دهیترس  یکه  سال ها  قهرمان  دختر  یسیتند به

 کردند... یم  هیماندند  و آرامش  هد یخوشبخت  م  شهیهم  یبرا  دیبا  ریچون  ام ییرا  کردم. انسان ها

 !!!ستین  یزیمقصر چ  رمیام 

قلب عقده به جان  یهادم  خارج  نکردم و با تافتهاشتباه  کردم, که  او  را  از  اشتباه  عالقه مند  شدن  به  خو  من

 کردم. نهیبا او بودن را در وجودم نهاد یایرو یبافته امدهیخر

مقابلش  نشسته  و   لیکه  در اتومب فروغیب یجفت  چشم  قهوه ا  کی ریآمد, نگاهش  گ  نییسرش  که  پا 

 ،شد. بلعدیرا م شیهالحظه

بعد از شناختنم,   شییدا  لیاتومب  یکه  فرو رفته  بود,در  صندل  یشخص  صیشخشدند  به  ت  زیر  شیچشم ها 

ها   نیماش  نگیوحق  داشت  تعجب  کند از حضور  نداشتنم  در تاالر وبودنم  در پارک  دیمتعجب  باال  پر  شیابروها

 .ریتقد  یشدم  از  خط  نوشته ها یروزها  هر  لحظه  متعجب تر  م  نیو  من  ا

, که  هم زمان  شد, با  خروج  خمیتوب  یدرهم  رفت, و  قدم  جلو  گذاشت  برا  شیمکث  اخم ها  هیاز  چند  ثان  بعد

کشد از  بابت   یدانستم  حساب  م یمن  که  م  یو نفس  آسوده   ریازمهمان ها  و  متوقف  شدن  ام  یکم  تیجمع

 !شیباشم  برا ودهشام  نخوردنم, و  البته  اگر  هنوز  هم  مهم  ب

 و  من  حق  دادم  به  آن.   یانصاف یب  نیام  از  ا نهیس  یبر  قفسه  دیقلبم  محکم  کوب 

  یمعرکه   یصحنه   لیتحل  یمکث  کرد برا  یحواسم  را جمع  کرد و قلبم لحظه ا  نیماش رونیب  یسروصدا

 مقابلش . 

 دو نفره شان  را...  ید, زندگرفت, تا  با  مردش  آغاز کن یکه  م ی, عروسدنیبا  د 

و  افسوس  که  داغش  به دلم   خیمصور تار یهاو صفحه یلحظه  قطعأ  وجود  ندارد  درعالم  هست  نیباشکوه تر  ازا 

 !!!شهیهم  یماند  برا یم

 نشست. شیطرف  راننده  گشوده  شد و فرهاد سرجا  درب

 صورتم  را هدف  قرار  داده بود. گرد  شده  که   ینشستنش  هم زمان  شد  با  چشمان 

 ؟ییبا  خودت  دا  یکنیم  کارچی：دیرا  گرفت  ونال  میودست ها  دیهراسان  تن  جلو  کش 
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 کوچک. یتوجه ها  نیهم  یدهم  برا یکه  در حال  حاضر جان م دیفهم یچه  خوب  م  

بند موفق بودم. بدون  دادن   میلبخند ن  کیدانم چقدر در خلق   یانحنا بدهم  و نم  یکم  میکردم, به  لبها  یسع 

دوختم  وچشم چشم  کردنم  در    رونیشده,  به  ب  بیبه  شدت  غر  یآشنا  یبه  او  نگاهم  را  درجستجو  یجواب

, رفتند یم  شانیها لیاز  مراسم  وعروس  وداماد  به  طرف  اتومب  فیوتعر  یکه  با  خوشحال  یهمانانیانبوه  م  انیم

 ...آرام：بود  دهیفا یب

  نیاز  ا  شیتا  ب  شیحرف ها  یکردم  تمرکز  کنم  رو  یمؤاخذه  گرش  مرا  به  خود  آورد, ومن  سع  یصدا

 .  ییدا  ستین  میزچی：نکنم   شیعصبان

جب  که  بر  خودش  آورد, مو  یراجلب  نکند, اما  فشار  یباال  نرود  وتوجه  کس  شیرا  کرد  تاصدا  شیسع  تمام

 درمونگاه.  میریم  نیریکم  تحمل  کن , بعد  از  رسوندن  ش  هی：صورتش  شد, ومرا  نگران  کرد  یکبود

  هینکردن  با  هان  یوخداحافظ  دنیدوختم  ودلم  سوخت  از ند  رونیونگاهم  را  به  ب  شهیدادم  به  ش  هیسرم  راتک 

 ... خاموشش کن.ییدا شهی: گرمت مزمیعز

 ه حرفم استارت زدوب توجهیب

ماند و  ریام  شیو من  اما  فکرم  پ  ییبه  راه  انداخته بودند در آن  ساعت  از شب  تماشا ییعروس  سروصدا  کاروان

 شد؟یاند یبه  چه  م ستمیکه  در  کنارش  ن  ییحاال  قأیاالن, دق  نکهیا

 خشنود  است  از  همراه  نشدنم  با  او ...  دمیشا 

 یامن  م  میحر  کیکه  تمام  تنم  را  به  فکر    یخالص  شوم  از  هجوم  افکار  مزاحم  یدادم  تا  کم  یراتکان  سرم

 زشانیت یهاغیببندند و با ت  میاز  آن  که  آنها  کمر  به  نابود  شیکردم  پ یرا  نابود  م  میفکرها  دیانداختند وبا

 مغزم را فلج کنند.

که  با  زحمت    یسست  ی, با  آن  پاها میشد  ادهیمقابل  آپارتمانشان  پ  ینبود  و  وقت  یدایراه  ز  دیام  یخانه   تا

را  نگران  نکند  و    گرانینباشم, تا  حال  زارم  د  دیکردم , چندان  در  د  ی, سعدیکش یجور  وزن  بدنم  را  م

و  چه    ستمیگر  شیو  پا  به  پا  دمشیکش  کردن  خودم  و  در  آغوش  ننجاتم  داد  از  پنها  نیریش  یاشکها

 . میگر یدرد  م نیمن  به  کدام  دیفهم ینم  یخوب  که  کس
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از   یبود,  ناش یدوست  داشتن یبه  تضاد ختهیآم شینفس ها  ینیکه  با  سنگ  یکرد و  بالودگ مانیجدا  انیشا 

خوبه, فردا  خراب شده    خوبه：شت,  گفتکه  نسبت  به  خواهر  بزرگتر و البته  شرش  دا  یحد یعشق  ب

 سرمون.

حس  را  به    نیبود, وا  دهیعمو  هوتن  قدرتمندانه  دور  شانه  اش  تن  ینگاهم  به  خاله  افتاد  که  دست  ها 

 .شهیهم  یکرد, که  او  هست  برا یهمسرش  منتقل  م

  یادیو اما چشمانش از فشار ز ستدیبا ختنیشک  ر, به  ادشیشد  لیکرد, مقابل م یرا م  شیخاله  هم  تمام  سع 

رفت  تاحواسش  به  حرف  زدنش    انیبه  شا  یآورد, قرمز شده بودند, و  در  همان  حال  چشم غره ا یکه  به  آنها م

  یدنید  شیهم  متأثر  شده  بود, از  نما  ی, وکمستادهیا  دیام  نار,  بخصوص  مادرش  که  کدیباشد, مقابل  اقوام  ام

 .میکه  ما  به  راه  انداخته  بود

شده،  رشیدامنگ شد،یم یسالکیکه  یویکل یماریبود, و ب  یزن  محکم  والبته  خوش قلب  نیریمادر  شوهر  ش 

 نره. ادتیمنو  یداشت: خواهر یعنوان مادرشوهر که همانند خاله دوستش  منه به نیریرنجورش کرده بود وش یکم

 اصال هم جالب نبود، گفتم: خداروشکرکه از دستت راحت شدم. طیشرا نیکه درا یا لحن شوخرافشردم وب دستش

 به دردآمد. شتریتمام شد و تن دردناکم، ب د،یکوب میکه در پهلو یمحکم یبا ضربه امجمله

 یم  قورت  مکه  آب  دهانش  را  به سرعت  و  پشت  سره  یفشرد,  و  در  حال  یدست  همسرش  را  به  گرم  دیام

بخش  نثارش  کرد, و اما   نانیاطم  ی, لبخندزشیعز  نیریعشق  خالصانه اش  به  ش  یداد  و  من  دلم  رفت  برا

  یساعت ها  نی, زجرآورترنیریش یشب  زندگ  نیتردر خود فرورفته  بود و انگار به  بیکه  امشب عج ریام

 .زدیرا  رقم  م مانیزندگ

د. انداخته بو  نییرنگش  فروکرده  و  سرش  را  پا  یکت  طوس  بیرا  در  ج  شی, و  دستهالشیداده  به اتومب  هیتک 

ر د یبار نظر نیاول  یلباسش  و برا  دنیخر  یبار  مرا  همراه  با  خود  نبرد, برا  نیاول  یبود که  برا  نیحسرتم  از ا

 .میزندگ  یزده   زییپا  یروزها  نیکردم  در ا یم را  من  تجربه   یتلخ  یها نیمورد لباسم  نداد  و  چه  اول

زن داداش  دل نازکش   را  بهتر  کند, و  البته  که  او    یداشت  تا  حال  و  هوا  یسع  شیها یاحمد  هم  با  شوخ 

 محروم  نماند.  شیهم  از  تذکر  پدر  به  شدت  جد



 ن خستهذه

 
210 

 

  یداشتند  بر خالف  خاله  وعمو  که  با  فرزندانشان  رابطه ا  یو  قانونمدار  یجد  تیشخص  دیکأل  پدر  و  مادر  ام 

  شیشخص  هیدر  زندگ  یهم  بودند  و  خوب  هر  کس  یمهربان  اریبس  یگرم  ودوستانه  داشتند, و  البته  انسان ها

 یبرا یدیمف یهاپرورش دهد تا انسان یرا طور شیهاکه بچه یشرطد،بهحق  دارد هرطور  که  بخواهد  رفتار  کن

تالششان را  تیمهم نها یمسئله نیدر ا دیام نیهستند و الحق که والد ندهیها بارداران آاجتماع باشند که آن

 کردند.

نداشتم  و  اگر  چند    ستادنیقدرت  ا  گری. دمیعروس  و  داماد که  سوار آسانسور شدند, ما هم عزم  رفتن  کرد 

 شدم.  یم  نینقش  زم  شک ی, بستادمیا یم  گرید  هیثان

 به  حالم  نبرد.   یکردم  و  تعلل  نکردم  تا  پ  یبه  سرعت  از  خاله  خداحافظ 

که  به  جانم    یلرز  لعنت  نیمرا  از  شر  ا  یبخار   ی, تا  گرمااندازمیب  نیخواست  خودم  را  به  داخل  ماش یم  دلم

 افتاده  بود  نجات  دهد.  

  یروزست, که  چند   یتب  عصب  کیشروع    نیدانستم  ا یخشک  شده  بود, و  م  میو  گلو  سوخت یم  چشمانم

 کند.   یرا  مهمان  تختم  م

 دیشکستم، و با یکه دل نامزدش را کم دانمیخدا گرفته بودم و م یرضافرهاد که امشبش را محض  نیطرف ماش  به

 در  دستان  مردانه اش قرار گرفت.  میم, که بازوکنم، حرکت  کرد یفرصت از او عذرخواه نیدر اول

 یهم  م با：بم  شده اش  گفت یدوختم  و او کالفه  سرش را چرخاند و از ته  گلو  با صدا ریام  را به ام دهینگاه رنج 

 .میر

کرد,  ین  منگاهما  یبا نگران لیکه  آن  طرف  اتومب  یآزاردهنده اش  گرفتم  و به  فرهاد  یهاینگاه  از کالفه گ 

در  دستش    میدرمانگاه. بازو  ببرش：تنها  گفت   ریکرد و  رو  به  ام دمییتأ  شیدوختم و او با بستن  پلک ها

از  دانمیکه م دمیتوجه دستم را کش یام  و  من  اما  ب گرفتهفشرده  شد  و  نگران  چشم  دوخت  به  صورت  گر  

 و بس بودش... دهیامشب دردسرکش یکاف یاندازه جان به نیکبود شده و ا میشدت فشارش بازو

درمانش  در    یکردند  وقت یرا  از  من  دوا  نم  یها  درد ینگران  نیکج کردم و ا  لشیراهم  را  به  سمت  اتومب  

 تحصن  زبان  به  دهان  گرفتن, مرا  رها  کرده  بود  در  برزخ  وحشت  از  نبودنش.

 . دمیرا  از  پشت  سر  شن  شیقدم  ها  یاز  شک  وارده  صدا  یناش  یا هیچند  ثان  یاز  مکث  بعد
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داشت  از  کنترلم  خارج    گریپرت  کردم  و  لرز  تنم  د  بأیتقر  لیرا  زد  و  من  خودم  را  به  داخل  اتومب  موتیر

 شد. یم

دکمه  استاپش  شد, و  همزمان    میدان هاناالن  دن  یاستارات  بزند, صدا  نکهیپشت  فرمان  نشست  و  قبل  از  ا 

تفاوت   یب  یچهره   ی, رودیپرده  کش  یخورد, و  نگران  یپرپشتش  گره  سخت  یبه  سمتم. ابروها  دنشیچرخ

 خوام...  نمی：شیروزها  نیا  یشده 

  نانیال  آورد,  تا  اطمچک  کردن  تبم  با  یکه  از  دهانم  خارج  شد, دستش  را  برا  ییمعنا یاز  حرف  ب  متعجب

  لیکه  داشت  تحل  مییرویاز  قبل  اندک  ن  شتریجانم  را  که  هر  لحظه  ب ینگفتنم, تن  ب  انیحاصل  کند, از  هذ

چفت  شده ام, که  از  درون  به  لرزه  انداخته  بود, مرا    یادندانه  ی, و  از  الدمیرفت, عقب  کش یم

 خوام. ینم  اتوینگران  نی...انای：گفتم

  یچشمانم  را  داشت, و  من  اما  همانند  همه   یجمله ام, قصد  شکافتن  مردمک ها  ریو  سرگردان  در  تعب  رانیح

  رونیرا  از  داخل  آنها  ب  دهیآنچه  شن  ریغ  یخواست  مفهوم یم  دمیو شا  ختمیاش  گر رهیسالها  از  نگاه  خ  نیا

  انی, و  از  مدیروبرو  شد,  چهره اش  سخت  شد, و  دستش  را  محکم  بر  فرمان  کوب  قتیبا  حق  یبکشد, و  وقت

 به  من.  لعنت：دیغر  شیدندانها

گره  شده  در    ی,  از  حجم  حرف هامیکرد یمحو  خط  انداخت  صورتم  را, و  ما   امشب  قطعأ  دق  م  یلبخند

 یتکه  گوشت  حساس  از  کار  نم  نیشار  قرار  داده  بود, و  اگر  اقلبمان  را  تحت  ف  شانینی, که  سنگمانیگلو

 . میشد یمعترف  به  سخت  جان  بودنش  م  دیافتاد, با

بودم, و  دلم    دهیند  ریگاه  از  ام چیرا  ه  یتاب یو  ب  یحجم  کالفه گ  نیرا  به  حرکت  درآورد  و  من  ا  لیاتومب

 سوخت. یخودمان  م  یبرا

  و  میباخت  مانیاز  زندگ  یمبهم  یدانم  ما  به  چه  نقطه  یشد, ومن  نم یگاه  مثل  قبل  نم چیه  گریکه  د  یخود

 را هم  در  آورده بود.  میگوش ها  یناله   ادشیکردن  مغزم  بود, که  فر  یندانستن  در  حال  متالش  نیهم

 نگاه مان  بود.   یحرف ها  ادی, فرنمانیب  سکوت

 بود  ودرد ...  جرن

 بود, بدون  ضماد...  زخم
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 گرفت, و  دردش , ذره ذره  جان  سپردنمان  بود.  یجانمان  را  م  دیبا

  دیام  یها  روزنه    یکیتار  انیگفته, در  م  یرا  بر  لبم  نشاند  و  چه  کس  ی, پوزخند ابانیوسط  خ  دیسف  خطوط

 !!واقعأ  مسخره  است! افت؟یتوان   یرا  م

 ... گریاست  د  کیتار  یکیتار

 و  همراه  با  رعب  و  وحشت...  اهیس 

 مشهور  ندارند.   دیبه  صداقت  آن  ام  یخطوط  فقط  رنگ  هستند  و  ربط  نیا 

که  زهر  را    ییایشد, رو  به  دن یرفت, چشمان  من  بسته  م یحالم  هر  لحظه  باالتر  م  دنیکه  با  د  سرعتش

  نی... کاش  خدا  هممینشوم. کاش  تمام  شود, دردها  داریگاه  ب چی, و  کاش  هختیر یرعه  به  کامم مجرعه ج

 ببرد.  نمی, و  مرا  نزد  مادر  نازنردیامشب  دستم  را  بگ

  یگوشه   یشده   دهیترس خورده ام, از  هجوم  آن  موجود  خم  یرا  که  شب ها  ییدارم, الال  ادیهم  به    هنوز

 هم  روند...  یخواند, تا  وجودم  آرام  شود, و  چشمانم  رو ی, و  منشستیسرم  م  یاتاق  , باال

 الال  گل  پونه  الال

 شهیمادر, آروم  م  گل

 الال  راحت  بخواب  الال

 , دختر  من... زجانیعز

سوزانم  در    یرت  باز  کردن  پلکهامعلق  بودن  در  هوا  و  بسرعت  جابه جا  شدنم  را  داشتم  و  اما  قد  احساس

 توانم  نبود.  

بش  امان  قل یو  کوبش  ب  مینیب  ریبود, ز  دهیچیتنش  پ  یامن  است, که  بو  میدانستم  هر  کجا  که  هستم  جا یم

, و  میر  بود  برااش  سپ نهیبودم, که  سالها  س  یدر  کنار  کس  ییبه راه  انداخته  بود  و  من  جا  یگوشم  سمفون  ریز

 شوم.    نیغمگ  یو  لحظه ا  ودر  میداد  خار  به  پا یاجازه  نم
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همراه  با    ی, و  آه  حسرتشیبایز  یسرم  و  رنگ ها  یلوستر  باال  ریدورم  پراکنده  بود, و  نگاهم  گ  میموها

 . کرد   شتریآمد,  وترک  قلبم  را  ب  رونیپردردم   ب  ی نهیاز  س  میسادگ

مرا  به  خانه  آورد, و  از  آن    ینگاه  یحت  ایحرف  و    چیکه  به هوش  آمدم  و  سرم  تمام  شد,  بدون  ه  شبید

 از  من  نگرفت.  یخبر  یانداخت  بر  هست  هیکه  دوباره  شب  سا  یزمان  تا  االن

 یکرده  بود,  و  امشب  را  م  ینم  را  زخمت  شیها انهیکه  تاز  یاالتیخواست  رها  شوم  از  فکر  و  خ یم  دلم

 خواستم  بدون  قرص  و  افکار  آزاردهنده  بخوابم.

 ...ری. امشب  پر  بودم  و سدنشانیهم زدن  غصه ها  و  سرکش  یفردا  هم  وقت  داشتم  برا 

, اورمیباال  ب  دمیترس ی, ممیپر  شده  بودم, از غم  وغصه  و  هنوز  هضم  نشده  بودند, خورده ها  شبیاز  د  یعنی

 را  که  پنهان  کرده  است  از  من.  ییها ییبایبه  لجن  بکشم  ز  نیاز  ا  شیو  ب  یزندگ  یخورده ها  را  به  رو  نیا

 ...رندیگ یندارند, اندک  قرار  را  هم  م  یکه  اگر  آرامش  ییاز  شب ها  امان

گرفته  بود, دادم    یکه  در  قاب  پنجره  اتاقم  جا  یامان  صاف  و  پرستارهو  نگاهم را  به  آس  میزدم در  جا  یغلت

  کیکه  طوفان  دردها  نزد  نی. خوب  بخوابمییتنها  یشب ها  نیهم نش  یخوش  دردها شب：و  زمزمه  کردم 

 است...

امانتان  و   یمقابل  هجوم  ب جان  دهم  در   نیخواه ی, اگر  نممیها یقرار یبه  ب  نیکن  هیآرامش  را  هد  یکم

 همچنان  با  لبخندم  قورتتان  دهم  و  راحت تر  هضمتان  کنم.

 یریبخ, و با شبدمیخواب  شده ام  کش یب  یبر  سر  غصه ها  یدست

 هم  افتاد, و  فردا  هم  وقت  بود, فردا...  یرو  میها پلک

نشاند, با  چشمان   یرا  بر  تنم  م  ینداشتم  و   چه  لرز  یجا سالم  هم  در  نظرش   یبه  اندازه   یروزها  حت  نیا

شدم  در  پشت  نقاب    یا هیانداخت  و  چه  بد  که  سا یم  خبندانیعصر    ادیسردش, که  آدم  را  به    تینها یب

 کرد.  یرا   پنهان  م  میها هیبر  چهره ام  که  خون  گر  یتفاوت یب

 دردناک...  ییحس  شدن  قلبم  و  قهقهه ها یو  از  کار  افتادن  مغزم  و  بروزها  من  بودم    نیا
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آورد  و   یبه  ارمغان  م  انمیاطراف  یکه  درد  را  برا  میروزها  نیا  یداشت  سر خوش  یقیدانم  چه  درد  عم ینم  و

,  با  انگشتانش   نمیب یکرد  نم یشد  و  گمان  م یخاله  م  یپنهان  یبود, که  موجب  اشکها  قیدردش  آنقدر عم

 .میکرد, برا یشان  م مرا  که  حرا  ییدهایپاک  کردن  آن  مروار

کرد  و  مثل   یتازه  عروس  نگران  نظاره  م  نیریداد  و  ش یم  ریام  لیمدام  اخم  پشت  اخم  تحو  یعصب ییدا

 یکه  سرش  را  باال  نم  ریبه  ام  دمیخند یمن  م  انداخت  و یشانه  باال  م  الیخ یمتعجب  و  ب  انیشا  شهیهم

 که  ندیگرفت  تا  دست  پختش  را  بب

مشت شده  و    یو  اما  واکنشش تنها   دست ها  میخنده ها  یشده خوابیب یهارا  در کوچه  میهاپرسه  دیفهم یم

 داشت. قیعم یگردنش بود که نشان  از  زجر  یبرجسته   یرگ ها

 را  نداشت؟!  تیواقع  انیکس  جرأت  ب چیچرا   ه 

 عیقاشق را داخل فرو کرده و ما قهیشکالت دردستم بود، که هر چند دق ینشسته بودم و ظرف وانیدر ا یصندل یرو

 .بردمیو لذت م کردمیمزه م رزبانیطعمش را زخوش

 کنم. ریبه جانم سراز ینیریش یکم توانستمیکوچک که م یماده نیبا ا توانستمینم یگریبا کار د اگر

دوخت و  کرد،یم یط نگیبه پارک دنیرس یرابرا اطیح ریکه مس یلینگاهم را به اتومب ،یباز شدن درب آهن یصدا

 روزها پوزخند زدن. نیکارم شده بود، ا

 تموم شه خوادیم یخدا مردم از گرما... ک یشد: وا کینزد یشگیهم یباهمان سر و صدا قهیاز گذشت چند دق بعد

 خدا...به دهیجواب نم گهید نمیپس؟کولر ماش رپزونیفصل انج نیا

 مانندش باال رفت: سالم. چیق یناله یکه صدا چارهیب یفلز یصندل یو خودش را آوار کرد، رو گفت

 بابا... چه با ادب؟گفت: نه  یور کی یو با لبخند دیباالپر شیابروها

 دیمانده از آن بود: تو االن نبا یبا مزه فورشدنینان مشغول کدهانم همچگذاشتم و آب زیم یشکالت رارو ظرف

 ؟یداشته باش فیخودت تشر یخونه

 ؟یریکه باشگاه نم یاونم وقت ؟یشکونیم میو سردم شانه باال انداخت و گفت: رژ یبه لحن جد توجهیب

 ؟یاریو به تمسخر گفتم: آمار در م دیمن باال پر یابروها نباریا
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طرف خود کشاند و ، ظرف را به چاندنمیپ یبرا دمیشا ایو  شدیرد و بدل م نمانیکه ب ییمحتوایب یهااز سوال کالفه

 ؟یدیشکالت مزه کرد و گفت: هوووم... از کجا خر یکم میبه قاشق دهن تیاهمیب

 !کردمیم امیبرات پ یگفتیم ؟یاومد جانیتا ا نیکردم و گفتم: واسه ا تیرا پشت گوشم هدا میموها

 نمیکامتو تلخ کرده که با نصف ا یورود منتظرش بودم، گفت: چ یکه از ابتدا یتیو با جد دیخودش را جلو کش یمک

 حل نشده؟

 ... اونوقت بهتیسرخونه و زندگ یاز آن را خورده بودم، افتاد و گفتم: چهارروزه رفت یمیبه ظرف شکالت که ن نگاهم

 دنبال ظرف شکالت من؟ ی،افتادیکن یتو خونت براشوهرت کدبانوگر ینیبش نکهیا یجا

 ده؟یخر رخونهیام یدنبال جهازت... مگه نگفت میپاشو بر -

 یرواقعیغ انیخودش هم در جر نیریباشد که ش یمنطقیحرف ب توانستیم شیکیداشت و  لیهزاردل پوزخندم

 ؟یکن یراض دویام یبودنش بود: از شرکت چه خبر؟ هنوزموفق نشد

 گفت: نه. یحرکت نیشمانم و بدون کوچکتررا محکم کرد به چ نگاهش

 .یدرموردم فکر کن یتو هرطور راحت گذارمیو م ستمیمن خر ن نکهیا یعنینه  نیا

 حق بده. یکم نرودکه خواهرت نگران است و ادتی فقط

 خود برسد و یدادم که خوبم و او بهتر است به زندگ نانیکه در چشمانم مانده بود، اطم یفروغ مچهیهمان ن با

 نشود. رمیدرگ

 گفتن دارند!!! یها چقدر حرف برانگاه نیوا

فرداشب : پسکردیم ضیها خانه را از حضورش مستفشده بود که آخرشب ریام دیرا کنارم ماند و عادت جد ناهار

 ...نیایما هستن... شما هم ب یخونه نایامامان

داد سکوت کند تا چپ و راست که  حیاو هم ترج نشاندم و با سر موافقتم را اعالم کردم و لبیکوچک رو یلبخند

 من مواجه نشود. یبا پوزخندها رودیم

 . دیکش یام  ماندن  در  خانه را  نم حوصله
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همانند  نگاهش آن را  از  من  محروم  کرده ,  و   ریشکالت مخصوصم که مدتها  ام دنیخر یتا  به  بهانه   برخواستم

 بزنم.  رونیود،از  خانه  بب میهاییتنها نینشهم روزهانیا

  مییطال  یموها  یبه همان رنگ  را  آزادانه  رو  یو  شال  دمیرنگ بود , پوش یاجلو  بازم  که سرمه یراحت یمانتو 

 رها  کردم .

 , که  تنها  رنگ  پر رنگ میکرد, به  زندگ  هیهد  ریکه  ام  ییها رنگ

 بود...!!!  یآن  مشک  یشده  

 دنیبعد  از  بوس  

  نیدانستم  که  ا یگرفت  و  من م یرا  اندازه  م  می,  که  چشمانش  قدم هانینسر یگونه  

 سر  کوچه رفتم.  یتفاوتم  به  او  منتقل  کرده, به  طرف  سوپر یها  را  مرد  در  ظاهر  ب ینگران

 وجود  آورده  بود. را  به    یدرختان, کنسرت  زنده  و  هماهنگ  یآواز  گنجشکها  بر  سر  شاخه ها 

به    یکه   قدرت  نواختنش  حت   ییارسطو  یکردند, زدم   ودلم  سوخت  برا یکه  خلق  م  ییبه  نت ها  یلبخند

طاقت   ی, که  بدون  رفتن  به  دانشگاه  و پاس  کردن  واحدهایموجودات  کوچک  و دوست داشتن  نیا  یاندازه 

 کردند, نبود. یاست, روح  را  نوازش  م  راز  جانب  پروردگا  یکه   لطف  شانیفرسا  با  هنر  ذات

 از  درخت  یو  برگ  دمیپر 

 پرنده ها  و  فرارشان  شد.  دنیرو  کندم, که  باعث  ترس ادهیپ  یگوشه   

تعجب  بسته  بود, و  مقابلم  با    یرا  دو  گوش  شیکه  موها  بایز  یدختر بچه ا  یآمد  متوجه   نییکه  پا  سرم

 کرد , شدم.  یو نگاهم  م  ستادهیا

  ادیبر  گونه اش  کاشتم  با    یام را قورت داده خم  شدم  و  بوسه اکه رفتم چشمانش گشاد شد و من خنده کینزد

 .دمیاش  پاش دهیبزرگ  به  صورت  بهت  زده  و ترس  یاز  او  نداشتم, لبخند  یخبر  یکه  از  شب  عروس  هیهان

و آراسته مقابلش  پا  به  فرار  گذاشت  و  او  خبر  نداشت  که  خودم  هم  کم کم   وانهید  یشخص  دنید  با  دخترک

 .دمیترس یم  میها یوانگید  نیداشتم  از  ا
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 ماهت دخترم. یکردم: سالم به رو یگشاده با اصغرآقا احوالپرس ییداخل   مغازه   شدم, با رو  یوقت 

به  دختر  یحالبود، زدم ودر دل  خوش به دشیسف یهاشیر یکه در احاطه اشدهیروکصورت چپرازمهر به یلبخند

 محبوب من؟ یداشت و گفتم: اصغرآقا چه خبر از شکالتا ینیپدر نازن نیاش گفتم که همچهجده ساله

 ...یشیم ضیگفت: امان از دست تو دختر... زبونم الل مر داد،یکه سرش را تکان م یکرد و در حال یآرام یخنده

اصغرآقا؟ پس چرا آخه به  شمیم ضیمن شکالت بخورم مر یعنیبه کمر گفتم: را در حدقه چرخاندم و دست چشمم

  ش؟یفروشیملت م

 دیکردم، ادامه دادم: بهداشت و با ییشناسا ییباال یهاقفسه نیکه شکالت راب ینازک کردم و در حال یچشمپشت

 خبر کنم.

 دکتر چه خبر؟ یاز خنده قرمز شده بود، گفت: الاله اهلل... از آقا میهایگکه بالوده رمردیپ

 را از هم فاصله دادم: خوبه. میهازحمت لبام قرار گرفت و بهشده داریقلب تازه ب یجمع شد، و دستم بر رو امچهره

ک زنان  مرا  دعوت  به  را  که  چشم  یها رفتم و عالوه بر  شکالت, دست  بردم  و  انواع تنقالتطرف قفسهو به گفتم

 خوردنشان 

 کردم. یمقابل اصغرآقا خال زیم یکردند, گرفتم  و  همه را رو یم

 !؟یبخور یخوایرو مخدا چشمانش گشاد شدند و با بهت گفت: همه یبنده

اه جوان وارد شد و متعجب به من و اصغرآقا نگ یپسر نیح نیساکت مغازه رها کردم که در هم یرا در فضا امخنده

 .میتا مورددار نشد چونشونیکرد: آره اصغرآقا... زودتر بپ

هل شده  رمردیها بود، کردم و پما جا گذاشته  و جسمش کنار قفسه شیرا پ شیهاکه گوش یبه پسرجوان یااشاره

 کنترل کردم. میهالبام را پشتزحمت خندهها چپاند و من به لونیرا در نا هایسرعت خوراکبه

زدم  به    یآمدم  و  پوزخند  رونیها  که  کم  هم  نبودند, سرخوشانه  از  مغازه ب لونیگرفتن  نا  لیحوبعد  از  ت 

 بودن  گرفت.  یلیشده  بودند, و  دهانم  طعم  زهر  تف  هیکه  همه شان  دو نفره  ته  میدهایخر
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  را  با  یدستم  و  گوش  کیها  را  با   لونین  ناو  م  دیمانتوام  لرز  بیاز  راه  را  رفته  بودم  که  تلفن  در  ج  یکم

 گرفتم. گرمیدست  د

تنگش    یکند, هر  چند  دلم   اندک یرا  شروع  م  شیدانستم  که  مؤاخذه ها ینامش  و  م  دنیکردم  با  د  یپوف

 تو  دختر؟ ییکجا آرام：بود

 را  از  گوشم  فاصله دادم, و  لبم  را  کج  کردم.   یگوش

 ...الو...الو：نبود  یدختر عوض شدن   نیا

 بگو.   _ 

 بگم؟_

 ؟ینکش  غیج  نقدریا شهیم  مهسا：بلندش  و  گفتم یشدم  از  صدا  یعصب  یکم

 بگم؟  یگیاز  ده  روز  زنگ  زدم بهت, اونوقت  م  بعد：بود  دایپ شیاز  صدا  شیدلخور

 ؟یزن یحرف  م تیبا  منش  یبگم؟ مگه  دار  یچ

 .دیی, بفرمازمیخوب عز  لهخی：یاو  بود, فقط  کم حق  با   یکم

 آرام ...دلم  برات  تنگ شده.  یمعرفت یب  یلیخ_

  انیو  شا  مانی, از  کارهاشدیم  یحرص   شهیهم  ریو  ام  میکرد یم طنتیش  نیریکه  با  ش   میها یکودک  ادی  به

 .منم：و گفتم  دمیجوب  پر  یکرد  از  لبه  یم  قمانیتشو

 باهات سرلج افتاده... یحساب یباشگاه؟ ارحم  یومدین  چرا_

 .یدور ها رو از نو شروع کن دیبهت که بابگم گفته

بخورم, که    یرا  چه زمان  یهمه  خوراک  نیها, دست  به  دستشان  کردم و  فکرکردم, ا لونینا  ینیاز  سنگ  خسته

.. یداد, فقط  کم یمحلم  نم ی, کممراعاتیدکتر  بود و ب که  از  قضا  خودش  هم   میهله هوله  خوردن ها  ی هیپا

 ؟یری, مگه  تو ما：زدم  و  گفتم  یکج خند
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 نکن  آرام. مسخره：باال  رفت و  گفت  تیبا  عصبان  شیصدا

 میمسخره تراززنده شدن کابوسها یزیچه چ"میبگو  دیمقابلم  و  زبانم  نچرخ کیش  لیزدم  به  اتومب  یپوزخند 

  "است؟

 از چشمانم!  ریغ یمن  باشد  و  نگاهش  نلغزد  در  چشمان  یاش قرار  بود, فقط  برا ندهخ

 بود  و  دستش...!!!  یگرید یایاما  اکنون  نگاهش  بند  رو 

را   و  قلبم  از    گرید یبلوند  شخص  یکرد, موها ینوازش  م  گرشیو  دست  د دهیدستش  فرمان  را  چسب  کی

 شد, به    رهیزده  خ  رونیاز  حدقه  ب  یشوکه  شده  و  با  چشمان  و  ستادیحرکت  ا

 در احقاق  حق  داشت.   ینداشته اش  سع  یکرد, و  با  تمام  قوا یجفتش  م  یبرا  بیکه  رق  ییها یلوند

 شد, به  جفت  سرکشش  قول  و قرارها  را  و  شرم زده  یمتذکر  م  شینفس ها  نیآخر  در

 . شیایح ینگاه  ب  یمعرفت یبلم  از  بشد  مقا یم 

  یاتیرا  که  عامل  ح  شیتا  تپش ها  ستادندیسرش  ا  یدکتر  جراح  ومتخصص  قلب  هراسان  باال  نیچند 

 زد, به   یم  بیبود, به  او  باز  گردانند, و  عقل  نه  شیزندگان

کرد  و  با   یمخالفت  م  میو اما  احساس  زخم  قلبم  ردیحواسم  که  نگاه  بدزدد, تا  ضربان  بگ یب  یها چشم

  یدور  شدن, آن  که  باز  ی, و  قصد  داشت  ثبت  کند, لحظه لحظه ستادیا یم  زانمیسماجت  مقابل  نگاه  گر

 گذاشته  بود.  شیرا  به  نما  یفیکث

 طیشرا  نی, که  در  بدترستیزیهم  خوب  چ  عقل

  یها یادآوریا  کرد, ب یم  شتریآدم  را  ب  داغ

  ن؟یدارد  جز  ا  ییچه  معنا  انتیو  خ  ستیروز  باق  کیهنوز    نکهیموقعش, و  ا یب 

  لیندارم  صاحبش  را  و  من  اکنون  فقط  شخص  مقابلم  که  در  اتومب  ادیآمد  که   یاز  تلفن  در  دستم  م  ییصدا

 مدل    نیآخر

 که  سهم  من  بود, با   را   یعمه اش  نشسته  و  لبخند دختر
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 نه!    ایشناسم  و   یکرد, م یبذل  و  بخشش  م  شهیهمانند  هم  شیها یقلب خوش

 شناسم! یرا  نم  او

 ؟!!! ستیاو  ک  اصأل

 , گرید  یاش  به  دختر فتهینگاه  ش  دنیکه  با  د  ستیک  او

 در  وجودم  اتفاق  افتاده؟  یشتریچند  ر  یا زلزله

  تمیتار  شده  و  لبم  ر  دگانمیاز  خودم, د  رینفر  غ  کی  یسویدستش, در  حصار  گ  دنیه  با  دک  ستیک  او

 گرفته؟

 عطر است؟ نیپر ازعطر بهار است و او عاشق ا میموها گفتینم مگر

 چه شد؟! پس

 ...نیپخش  زم  یحس  شد  و  گوش یب  دستم

  یخنده ها  ی مهیبود, و  خ  میها یکه  محل  رفع  خستگ  یتمندقدر  یخورده  بود, به  دست ها  یگره  کور  نگاهم

 شده  بود.  الیناز  یمستانه 

دادن    یبود  خار  شدنم  را  و   مقاومت  کرد  در  مقابل  آگاه دهیقلبم  داد  که  د  لیدردناک  تحو  یشخندین  عقلم

 ...شیها

    میلحظه  مرگ  را   برا   نیشد  که  در  ا یاست  و   کاش  م  چیپدر    چیمن  پر  از  ابهام  و   پ  یسرنوشت  برا  خط

 !!!ستمینوشت...!من  خودم  را  آماده  کرده بودم و  اکنون  ناراحت  ن یم

 چرخد. یدر  نظرم  م  زیرود  و  همه چ یم  جیدانم چرا  سرم  گ یفقط  نم  ستمین  ناراحت

 شد, و  کمرم  از  درد  تا  شده.  ک یم  ریت ی, فقط  قلبم  کمستمین  ناراحت

 ,ستمیاصأل  ناراحت ن  من

 خشنود  است.  رمیکه  ام  چرا
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 درخت  را.  ی, و  دستم  چنگ  زد, تنه نیپخش  زم یها یگره  خورد  به  خوراک  نگاهم

  انیدر  م  کی  میها نفس

 هم  که    یکیآمدند  و  آن   یم 

را  که  با  نگاه    یزیکند, چرا  که  امکان  داشت, چ  شتریتا  دقتش  را  ب  داد  به  چشمان تارم یآمد, هشدار م یم

 باشد!   یمعمول  دید یخطا  کی, نمیب یم  میباران

 یم  شتریهر  چه  ب  یدرست بودن حدسش  را  به  او  بدهم, ول  دیواضح شود, و  نو  دمیبار  پلک  زدم, تا  د  چند

 کردم. یکمر خم  م  شتری, بدمید

 به  حاشا  نبود.  یازین 

 .میکرد  برا  انیشکل  ممکن  خودش  را  ع  نیبه  بدتر  تیواقع 

 ستادنمیرا  به  قلب در  معرض ا  ژنیورود  اکس یدردناکم  گذاشتم , تا  جلو  یرا  از  درخت  کنده  و  بر  گلو  دستم

 و    ردینگ

ام را  خم   ستادهیاندک  قامت ا یداشت, که  به جان کندن  یتیچه  اهم  میگوش  یطیشرا  نیچن  کیدانم   در   ینم

لرزانم  استوار  شدم, و  آهسته  و  با  کمک    یجمع  کردم  و  به  زحمت بر  پاها  نیکرده  و  الشه اش   را  از  زم

  یغم  شیه هاآخر  نگاهش  را  که   در  عمق  خند  یلحظه   دمید  وانداختم    اطیخودم را  به  داخل  ح  وارید

باشم.   شیشانه ها  یرو  ینیسنگ  گریخواستم  د ی, که  نمدید یو  کاش  مرا  نم  دیکش یبزرگ  را  به  دوش  م

 را  باز  گذاشتم.  اطینبردم و  در ح  دیکل  یخداروشکرکردم  در  آن  لحظه  که به  بهانه  تنبل

 ...دی. نبادید یحالم  را  م  دینبا

تا  ساختمان  همانند  قدم زدن  در  آتش جهنم  عذاب آور  بود  و  قطعأ  من  اکنون  در    اطیح  درب  نیب  ی فاصله

 خداوند, بودم!!!  یجهنم  وعده  داده شده 

 تا  وارد شدن  به  اتاقم...  دمیعذاب  را  به  جان  خر  نیا 

 کرد .  یختکف  اتاق  برخورد  س  یها کیرفت  و  زانوانم  با  سرام  میپاها  توان



 ن خستهذه

 
222 

 

 در  دستم  نگاه کردم.  یگوش  یبه  باتر 

 ...؟!ایبو  بخاطر  داغون شدن  تلفنم  بود    نیا  ایکردم  و  آ یجگرم  را  استشمام م  یسوختگ  یبو

 اعصاب  متشنجم نداشتم.  یرو  یو  من  کنترل  دندیلرز یبه  شدت  م  دستانم

 قراربود  مرد  من باشد, مرد  من  بماند...  ریام رفت  و  ینم  یجا  یکردم, باتر یچه  م  هر

   یمن  رسم  نامرد  مرد

 شناخت... ینم

 دانست... ینم  گرید  یبام  یمن  نشستن  رو  مرد

 روز... کی  یبرا  یبود  حق  ندارم  از  او  دور  شوم  حت  گفته

و  تنها  درد    مینشد  برا یرم  بودنمان, که  مرهممح یروز  مانده  بود, به  انقضا کیبود  و  هنوز    میموها  ی دلداده

 .دمیآن  را  در آغوش  کش  عانهیبه  ارمغان آورد  و  من  مط  میبرا  ییطال  ینیرا  با  احترام  در  س

 آشناتر  مشامم  را  پر  کرد. ییآشنا  چنگ  زد  آن  قطعه کوچک   سرگردان  را  و  بو  یدست 

  انشیها هیکه  خون گر  یگرفته بود, دوختم, و  چشمان  یرا  به  باز  شیگلو  بکیکه  س  یدردپر  آبم  را  به    نگاه

 یرا  مخف

 کردند. یم 

 از  خون  ییایدر  در  ییگو

 غوطه ور  بودند. 

 شد.  خراب：, در  نگاهش, و  من  قطعأ  در  حال  احتزاز بودم. لب  زدمزدیدودو  م  نگاهم

 و  سرگشته, در    مبهوت

 ...دگانمیجان گرفت  در  مقابل  د  یزیو  پرصدا  رها  کرد  و  چ  نی, نفسش  را  سنگمیها یوانگید
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 به  دستش  افتاد  و    نگاهم

 آزرده ام  را  در  آغوش  گرفتند.  یگوش ها  میها دست

 رخت برببندند.  تر  از  آن بودند  که  از  ذهنم یبار  آرام  نوازششان  کردم  و  اما  صحنه ها  واقع  چند

 غلط    ریبر  تصاو  محکم

 را  گرفتند.  میقدرتمند, جلو یزدم  و  دستان  میها گوش

 خط  انداخت  بر  اعصاب  شیخفه  از  فشار  بغض ها  یصدا

 گوش  بده...  آرام：امگرفته شده یبه باز  

 دادم؟ یچه  گوش  م  به

 هم  مانده  بود؟  یحرف  مگر

 یکه  به اغما  م  یگرداب  انیهمه  وقت  کجا  بود که  اکنون  در  م  نیزدن  و  گوش دادن  بود, ا اگر  قرار  به  حرف  

 برد  مرا  قد  علم  کرده بود؟

 و  من   اوردیرا  ب  فشیخواست, ک  نیاز  نسر ادیخس  دارم, هراسانش کرد و  با  فر  یها نفس

 خواهد   یدانستم  م یم 

 به  سراغم   یدیشد یعصب  یرا,  حمله   نکاریکرد  ا ید, که  اگر  نمکن  قیبخشم  را  تزر آرام

 آمد. یم 

 قدرتمندش  پناه,  بازووان

 شد.   میها یپناه یب 

 در حفظ  غرور   شیو  با تمام سع دیآغوشش  فشردم  و  باالخره بغض  مزاحم   ترک  انیم

 داشت.  یلرز جانکاه  شیاش, باز  هم  صدا مردانه
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 کشد  مرا...! یدانست  نبودش  م یآرامم  کرد  و  او  که م  یقدر  نیکرد  و  هم یا  نوازش  مر  میموها

 او  هم  همانند  من  در   انگار

 ... نفس بکش... آرام نفس بکش...زمیبشم عز  فدات：بود  یخفگ  ی آستانه

ز  راحت  شدنم, شتاب زده, صورتم  را  گشود  و  او  خوشحال  ا  یرا  اندک  میقربان  صدقه ها  راه  تنگ گلو  نیهم

, لبش  گریشده, از  غم  و  درد  و  اشک  و  حسرت, و  هزار  مفهوم   د  ینقاشیدستانش گرفت  و  با  صورت  انیدر  م

کرد  ناموفق  بود  در   یکه  م یرا  داشت  که  با  تمام  سع  یلبخندخط گرفت, و  انگار قصد  به  نماش  گذاشتن  

 زنم  دردت  به  جونم... یآمپولتو  م  االن：انجامش

 یکه تحمل  م  یتمام  آن  حجم  درد  انیراه  تنفسم  باز  شود  و  در  م  یکرد  تا  کم  لیرا به  عقب  متما  سرم

 .رمیمی...ممی：گفتم  یبسته  بودم, به جان  کندن  مانی, و  من  انگار  کمر  به  قتل  هر دومیکرد

که  کم کم    ییباز شک زده،  زل زد  به  چشم ها  یتنم  شد  و  مبهوت  جمله ام, با  دهان  تمیر  تنش  هم  یآن  به

 بردند.  ادینور  را  از  

 ثبت  شد, در  خاطرم...  نشیو  تنها  نگاه  غمگ  یکی, غرق  شدم  در  تاریآر

 چشماتو  واکن  حاال

 به   من   نگاه  کن    یکم  

 مونده  عهیود شتیدم   پاز  وجو   کهیت   هی 

 دست  تو...  امانتم

 هم  به  دست  خدا...  تو

 دوزمت  به  فردا!!! یم

 ...یروز  هی  ادی یم  فردا

 مسافر  یای یم  یوقت
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 نره  ادتی  یسوغات

 یروز  هیکه    یهمون

 راحت...  ی... بردیدیخند

 نخند  آشنا  بهم

 بهیغر  یشد  یوقت

 دارم   آرزو...  منم

 ده  دوباره یم  خدا

 ترک  خورده را  قلب

 تو  خودت  هم    ندفعهیا

 ...یشیآروم  م  کنارم

 دل  شکستت  گهید

 ...یتنها   بر   ادی ینم

 شب  چشمانش شد  و  من  مردم...!  یاهیبه  س  میایدن

 گذاشتند.  ریجدا  شدنم  از  ام  کیو  مرا  در  قبر  تار  مردم

 .دمیشن یو  نه  م  دمید یم  نه

 .یکیسکوت  بود  و  تار  فقط

 نا گفته.  یاز  حرف ها  ایدن  کیبا    ختهیدرآم  یسکوت

 .هیپر  از  گال  یسکوت
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چه  شد    ایگرفتم, و  خدا یاز  او  م  یرحم یانتقام  را  با  ب  نیرا  و  من  ا  ریکشت ام یکه  با  چشمانم  م  یسکوت

 د؟یرس یبوداز  نا  ینقطه ا  نیچن  کیکه  عشقمان  به  

  گرید  ینوازش نگاه  شیو  نشنود  و  دست ها ندیرا  چه شد  که  چشم  قلب عاشقش  را  کور  کرد  تا  مرا  نب  ریام

 شود؟

 یباخت  و  باتالق  ب  نیدل  و  د  یدر  ثابت  قدم  بودن, به  اشاره ا  شی,  آرام  را  چه  شد  که   با  آن همه  ادعاریام

 شدند. میجواب  ذهنم, سکوت  زخم دار  لب ها یب  یتر  کرد؟ سؤال ها قیرا  عم  میکس

 و  مرا  با  خودش  برد.  دیلباسم  را  پوش  خاله

خانه  از  ابتدا    نیزد  که  ا  بمیخواست, و  چه  بد  که  باز  هم  عقل  نه یخانه  نم  نیمرا  در  ا  یکس  گرید  ییگو

 نبودم.  شیمدت  ب  یطوالن  یهمانیم  هم  متعلق  به  من  نبوده  و  من 

استراحتگاه  چند  ساله ام, و  دست  نوازش  نگاهم     یخاطراتم  از  نقطه  نقطه   یرا   نوازش  کردم  به  رو  حسرتم

 ...!!!یمواقع  دل تنگ  یام  کردم   برا ینیب  رهیرا  ذخ  بیس  یدرخت ها  یو  بو  دمیرا  بر  سر  گلخانه ام  کش

 نگاهم  نکرد  و  اما    یتکان  نخورد  و  حت  ریام  و

 افتاده اش  قلبم  را  به درد  آورد.  یها شانه

 از   سیبا  صورت  خ  نینسر

   نهیکه  سنگش  را  بر  س  یریکجا  رفت  ام" می, بگو دی, و  زبانم  نچرخدیصورتم  را  بوس  شیاشک ها 

 "افت؟یرا    نمیگزیچه  راحت  جا  یدیتواند. حال  د یمبدون  من  ن  ی, خاله؟ تو  که  گفتیزد یم

 ...نگفتم

 آخر  قلب  مادرم  را  بشکنم...  یلحظه   نخواستم

 را  پاک    شیاشک ها  نیریش

 زد  و  یکرد  و  حرف م یم
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   انیو  در  م دیخند یم 

  یکرد  و  خودش با  غم یم  رونشیرفت  و  خاله  با  سرزنش  از  اتاق  ب یاش  باال  م هیگر  ی,  صداشیها خنده

 , نگاهم  شیبایبزرگ  که  خانه  کرده  بود, در  چشمان  ز

 کرد و  دستم  را  مهمان  یم

 ارزشم, لجم  یمادرانه اش  و  من  از  خود  ب  ینوازش ها 

 بودم.  گرانید  یگرفت  که  تمام  عمر  سربار  زندگ یم 

 .دمید یرا  نم  ریام

  بیعج  رتیآمدنش  را  به  خانه شان ممنوع  کرده  بود  و  من  ماندم  و  غ  انیکه شا  دمیرا  شن زمزمه اش   یعنی

 ...!!!میبرا  الیخ یب انیشا  یباد  کرده 

 دانست  ینم  انیشا  ایآ  و

 من  است؟   اتیپسرخاله اش  نبض  ح 

 آورم؟ یدانست  که  بدون  او  هوا  کم  م ینم

 کرد...!  یمحروم  م  دنشیطور قاطعانه مرا  از  د نیا دانست, که  ینم  قطعأ

 خاله    یدلم  برا  انیم  نیا  در

 و  پا سوزم  شده  بود.  دهیخواهرش  کش  ادگاریسوخت, که  دست  از   یم

 , بود, آن  من  بودم.دینبا یشدم  ازخودم  و  اگر  کس  زاریب

 ...رفتمیم کاش

 دستم را گرفت. ریو ام ستادندیم و همه مقابلم اکه گفتم قصد رفتن دار یزمانهمان

 !!!رفتمیم کاش
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 .کردمینم یزیریدستانش پ یقلبم را در انحنا گاهیجا چگاهیه کاش

 شوم  بودند...!  یآور, خبر امیرا  داشتند  و انگار  پ  میقصد  خروج  از  راه  گلو  ییآمدند  و  گو یها  باال  م دلشوره

 شدند  و  جانم  را  بر  لب  رسانده  بودند. یم  نییال  و  پادلم  با  یرو  خاطرات

 جا  خوش  کرده  بود, گرفتم, و   بیروزها  در  قاب  چشمانم  عج  نیاز  قاب  پنجره, که  ا  چشم

 به  بدن  کوفته ام  از    یحرکت 

 کردم...!  ینیگوشه نش  نیریسابق  ش ماه  را  در  اتاق   ایهفته    ایدانم چند  روز   یجا  نشستن   دادم  و  نم کی

 پناه  برده  بودند.  گرید  ییاز  من  خسته شده, به  جا  شیدر  سکوت  فرورفته  بود  و  به  گمانم  اهال  خانه

   ییرویسالن  که  شدم, ن  وارد

 کرد. تیرا  به  طرف  آشپزخانه  هدا  میها قدم

 انه  نظرم  را  جلب  کرد...!آشپزخ یورود  یکنار  پله ها  زیم یرو  یپاکت

نشستن, حاال  که    کجایاز  ماورأ  مرا بعد  از  مدت ها    ییرویشدم  و  انگار ن دهیدانم  چرا  به  سمتش  کش ینم

 کشاند. یبرخواسته  بودم, به  سمت آن  تکه  کاغذ  م

 متعلق  به فرهاد  باشد.  دیو  حدس زدم  که  شا  ستیگرفتمش  متوجه  شدم  که کارت  دعوت  عروس  یوقت

 نشد...!  جادیا  یرییصورتم  تغ  یدانم  که  در  اجزا یزدم  و  م  یلبخند

 فرهاد  به  خوردم    زیبود  که به  تجو  ییو  داروها  یاز  ضعف  بدن  یلرزان  که  ناش  یدستان  با

 به خود گرفت...!!!  تیاز واقع  یآن  خنده ام  رنگداخل    الیو  ناز  ریاسم  ام  دنیدادند, آن  را  گشودم,  و  با  د یم

  یو  فقط  جا  ردیبگ  یعروس  نیریش  یو  او  قصد  داشت  که  بعد  از  عروس شیشدم  از  خوشبخت  خوشحال

 نداشت...! یچندان  تینکته  اهم  نیعروسش  عوض  شده بود  و  ا

کردم, که   یروانشناسم  شرکت  م  یدر  جشن  عروس  دیبا  مقابل  چشمانم  به  رقص  درآمدند, و  من  حتمأ  کلمات

 ...!!!یزندگ  کی  یبودم  به  اندازه   ونشیمد
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 شد...!!! یمحسوب  م  یادب یو  نرفتنم  ب  میدعوت  فرستادبرا  کارت

 شود. یقطعأ  عمه  از  رفتنم  ناراحت  م   اما

 رضا نبود. رمیشدن ام تیبه اذ دلم

 زد, و  من  دلم یسرکوفت  م  ریطر  من  به  امبه  خا  شهیهم  عمه

 ...!!!ردیعمه  قرار  بگ  یها نهیک  ریت  یمورد  حمله   شیآمد  در  شب  عروس ینم  

 انگشتانم.   نیبود   ب دهیشدند  و  کارت  همچنان  چسب زانیاز  دو  طرف  بدنم  آو  دستانم

 تاقم  شدم.وارد  حمام  ا میها  را  باال  رفتم  و  مستق پله

 از زمان متوقف شده بودم. یادر نقطه ییگو

در  گرش،ید یمهیاز دست دادن ن یهاهیناباور کنار ثان یانداشت و آرام در لحظه یمفهوم میو مکان برا زمان

 خانه مرد. کینزد یروادهیپ

راه  یباق یبرا ینفس گریو من اما د دندیدو هاهیچقدر بعد از آن لحظه ثان دانمیو نم هیسا کیاز آن شدم  بعد

 نداشتم.

 دادم  به  یم  انیپا  من

 .رمیگ  بانیگر  یها یاهیس 

 راهمان  نباشد.  یادامه  دهنده   گرید  یبردم, تا  کس یگرفتم  و  با  خود  م یرا  در  آغوش م  میخانوادگ  موروث

 بودم. یم انیپا  ینقطه   من

 ها  را. یروز اهیتر  تمام  کنم, س نیتا  مطم  دمیم  کشه  گریرا  بر  دست د  غیداشت, اما  ت  درد

 کرد.  نیرا  رنگ  دیها  و  کاغذ  سف یاهیتمام س  یبه  رو  دیخون  پاش  رنگ

 و ممنونش  بودم .  شیبایزدم  به  اسم  ز  زل
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 و  عشق را.  یزندگ  یحس  کنم  معنا یگذاشت, تا  کم  نکهیخاطر  ا  به

 .دیخواهد  رس  یقطعأ  به  خوشبخت  الیو  با  ناز  افتهیرا    شیزندگ یواقع بودم  که  عشق   خوشحال

 را  از  بابت خودم  ناراحت  نکنم...!!!  یکس  الیراحت بستم, تا  خ  الیچشمانم  را  با  خ 

 هماهنگ  است.  شینفس ها  تمیقلبم  با  ر یدانست  که  تپش ها یم

 شد...؟! یکوک  م  بدون  او  قلبم  با  کدام  نبض  گرید

 با  اصالت  و  خانواده دار  بود.  الیناز

 بود  و  بس...!  یجوان  یما  نا پختگ  عشق

 عشق  نبود!!!  اصأل

 نازک  را  پاره  کرد.  یرشته   نیزودتر  از  من  به  خودش  آمد, و  ا  ریهوس  زودگذر  بود, که  ام  کی

 .ستین  نیجز  ا  تی, و  اما  واقعردیبگ  است  که  عشقمان  نام  هوس  بر  خود  فیح

 مطلقم...!  چیه  کیزجر  دارد  و  من  بدون  او    گرید  یبه  آدم  یوابستگ

 در هوا  معلق  است. یهدف  و مقصد  چیکه  بدون  ه  یبادکنک  هیشب  قأیدق

و با  دمیگردانیبازم م،یبودگرفته  شیکه پ یاشتباه ریو هم خودم و هم او را از مس آمدمیزودتر به خود م کاش

 دیدفتر سپ شیروزها یعاشقانه یها با ترانهو شب زدیکه از آن دم م یزودگذر یبه عالقه زدمیدامن نم میهاذوق

 .کردمیعشق را سرخ نم

من  قلب    یندارد, و  تپش ها ییبدون  جفتش  معنا  یزیزد  و  هر   چ ینم  گریکه  د  یاتیشدم  به  نبض  ح  رهیخ

 داد...!!  یستیرا  در  ن  حشیترج  ریهم  بدون  ام

 از  ما  بکند...!  یادی  ادتیروم  آنجا  که   یم

 

 روم  در  آسمان, گه گاه  نظر  بر  ما  بکن!!! یم



 ن خستهذه

 
231 

 

 

 بودن  تو   با  دگر  من  سوختم...  یهوا  در

 

 تو  یرو  نمیاز  آن  باال  بب ییروم  جا یم

 

 برفت  ییاد  رسواخاکسترم  بر  ب  سوختم

 

 اری  یرو  نمی,  من  ببرمیرا  بونه  بگ  باد

 

 بال  و  رها  بودم... سبک

  یداشت  و  سرم  رو  انیبعد  از  سال ها  درد  و  رنج   در  سلول  به  سلول  بدنم, جر  یوصف  ناشدن  یآرامش

بر  لب  داشت . شاد  بودم  از  برآورده    بایز  یندبلندم  را  و  لبخ  یکرد, موها یمادرم  بود  و  او  نوازش  م  یپاها

   دنیبزرگم, که  د  یاز  آرزوها  یکیشدن, 

 مادرم  بود.  ییاهورا   ی چهره

بودم, از  نظر  گذراندم  و  نگاهم  را  به  چشمان    دهیو  سرسبز  اطراف  که  تاکنون  مثلش  را   ند  بایز  ی منظره

و    یراض  تینها یبود, که  ب  دایهو  شیبایز  یو  جوان تر  شده  بود  و   از  چهره   باتریدرشت  مادر دوختم. ز

 خشنود  است.

 دل تنگت  بودم.  یلیجون, خ مامان：بر  آن  کاشتم  و  گفتم  یرا  گرفته   و  بوسه ا  دستش

 و  با  لبخند  نگاهم   سرم  نشسته   یاز  آن ها  باال  یکیبودم  و  اما  اکنون    دهیها  را  ند فرشته

 وقت  رفتنه...  گهیخوشگلم... د  دختر：کرد یم
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 بودم.  دهیبود  که  تا کنون  شن  ییصدا  نیخوش آوا تر  شیصدا

 را  نوازش  دهند.  میگوش ها  شیصحبت  کند, تا  نت به نت صدا  میطور  برا نیداشتم   تا ابد  هم  دوست

 اما  جمله اش...  و

 کردم...  داتیمامان جون...؟! من  تازه  پ  یبر  کجا：م, دستش  را  و  برخواستم  و  گفتمچنگ  زد  هراسان

 خواند... یدور  نامم  را  م  یفاصله   کیاز    یبود و  اما  کس  یخود  زندگ  لبخندش

 کوتاه  و  من  کجا  بودم...؟!!!  دارید  نیاز  ا  دیمچاله  شد, و  دلشوره  امانم  را  بر  قلبم

 . ستمیبلند  نگر  دیرا  به  جانب  صدا  چرخاندم  و  دوباره  به  مادرم  در  آن  لباس  سف  سرم

 کرد. ینم  میبه  التماس ها  یاز  من  فاصله  گرفته  بود  و  اصأل  توجه ا  یلیخ

, مرا  هر  لحظه  ستیدانستم  منشأش  چ یفشردم, تا  آن  صدا  که  نم یرا  م  میزدم, و  گوش ها یرا  زجه  م  نامش

 از  مادرم  دورتر  نکند.

 , باز  هم  از  دستش بدهم،افتمشی  ینداشتم   حاال  که  بعد  از  سال ها  دور  تاب

 شد. یتر  م کیآورد, هر  لحظه  نزد یکه  نامم  را  بر  زبان  م  یکس  یاما  صدا  و

 بود.   نیریش  ی هیگر  یصدا  ییصدا  گو  و  دمیآمد,  دو یکه  از  دور  م  یبه  طرف  نور  سرگردان

خورده بود  و  و ترک  دهی, وچشمانم  در  مقابل  نور  واکنش  نشان  دادند.لبم  خشکدیچیدر  تمام  وجودم  پ  یدرد

 کردم. یم  یدیشد  یاحساس  تشنگ

 رحمانهیمغزم را ب یهابرا  که  عص  یمزاحم  یصدا  نیدردناکم  را  به  اطراف  چرخاندم  تا  صاحب  ا  چشمان

 !ابمیخودش کرد ب ریدرگ

 اش  افتاده  بود. ینیبود  و   با   دستمال  به  جان  ب  نییپا   سرش

 گونه  بود.   نیا  یاز  بچگ 

    یخورد, به  زحمت  از  عهده  یسرما  م   ایکرد   یم  هیکه  گر  یمواقع
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 کنترلش  کند!!!  یتا   در  مواقع  بحران  انیشا    یبود  برا  یزیهم   دست آو  نیآمد  و   هم یبرم  شیها نیف نیف

 بودم  افتاد.  دهیآن  دراز  کش  یکه  رو  یدهان  باز  کنم, نگاهم  به  سرم  در  دستم  و  تخت  نکهیاز  ا  قبل

 آوردم.  ادیرا  به    زیاز  نهادم  برخواست  و  همه  چ  یآه

 در  قلبم  فرو  رفت  و  من  چرا  زنده  بودم؟! تمام   یرحم یبا  ب  یزیت  غیت

هم  موفق  نبودم  و  صد  افسوس  که    یکار  کوچک  نیچن  کیدر  انجام    یخودم  که  حت  یبودم  برا  متأسف

 زجرآور  گشوده  شد ...!  یایدن  نیا  یچشمانم  دوباره  به  رو

 زم؟یعز  یشد  داریب_

 . ستهیگر  یادیداد, مدت  ز یبود, و  نشان  م  یتو  دماغ زده اش  خفه  و   جانیه  یصدا

 لبخند   کیاز    یبه  شدت  قرمز  شده  بودند, و  طرح  چشمانش

 کرد. یم  ییجان  در  صورتش   خودنما یب 

 ...آ بآ：زده ام  را  از  هم  باز  کردم  ابانیب  یبه  زحمت  لب ها 

 که  کنار  تختم  بود, گشت.  یال  آببه  دنب  یجیشده  برخواست  و  با  گ  هل

 که  تمام  تنم  درد  بود  و  سوز  ,  هم  حرصم  گرفت  و  هم  خنده ام!  یطیآن  شرا  در

 ,دنیدور  خودش  چرخ  یاز  کم  بعد

 تخت  را   باال  آورد, تا  راحت  باشم.  یافتاد, و  کم  وانیچشمش  به  آب  و  ل  باالخره

و     دمیچهره  در هم  کش  ری, و  من  متحدیچیدر  عضالتش  پ  یباال  آوردم, درد  وانیگرفتن  ل  یرا  که  برا  دستم

 انداختم.  نییبه  باند  دستم  نگاه  کردم, و  شرم زده  سرم  را  پا

 کردم؟ ینگاه  م  هیدر  چشمان  بق  دیدو  دستم  بسته  شده  بود  و  من  چگونه  با  هر

 باشد؟!  دهیفهم  ریر  اممن! اگ  یخدا  یوا
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 به   وانیبردند, که  ل یبا  هم  به  سر  م  یدر  جدال  سخت  افکارم

 که  گرفته  شده  بود.  شی, و  نگاهم  گره  خورد, به  چشمان  آسماندیچسب  میلب ها 

را    میگلو  ی قهی, میداریب  یکه  از  لحظه   یاز  آب  را  با  بغض  یو  جرعه ا   دگانمیپرده  انداخت  مقابل  د  اشک

 گرفته بود,  و  

 ：شد, و  طلبکارانه گفت  شیبایصورت  ز  نتیکه  نشست, اخم  ز  شیفشرد, قورت  دادم.سرجا یم

 شد؟ یم  یاومد  اتاقت  چ یدادن  داروهات  نم  یبرا  بهیاگه  ط  یدون یم

ن   با   به هوش  آمدنم   ذهنم  را   مشغول   خود  که   هم زما  یسؤال   یپاسخ  برا   افتنیکردم   از    یزیر  اخم

 ..."بهیط"کرده   بود 

 و  نجات     گرانیهم  کمک  به  د  شهیدانست  که  هم یم  کاش

 ...!!!ستیشان  خوب  ن جان

, و  دهیآن  شخص  به  آخر  خط  رس  یعنی, افتی  یتیوضع  نیچن  کیرا  در    یدانست  که  اگر  کس یم  کاش

 ندارد.  یمفهوم  شیبرا  گرید  یزندگ

 ...کاش

 .دیکه  با  یزیهمون  چ_

 به  چشمان  سوزانم, و  من    دیرا  کوب  نشیو  خشمگ  یجد  نگاه

 ست؟یچ  یبرا  گریسوزش  چشم  د  نیدانم  ا ینم

 دانم...! یم  دمیشا

 "روبرو  شوم؟  هیمن  چگونه  با  بق"از  دلم  برخواست   یا ناله

روزها  چقدر  خودم   را     نیسرخ  شد, و   من  ا  دشی, و  صورت  سفمینادان  حیباال  رفت, به  توج  یکاند  شیصدا

 کردم. یلعنت   م
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 ؟یهم  فکر  کرد  هیبه  بق  چهی：اوردیمرا  به   خود   ب  دیدستش   را   در  هوا   تکان  داد, تا  شا 

 که  دوست  دارن؟ ییکسا  به

 داره؟   یچه  حال  شبید مامان  از   یدون یم

 اره؟ین  ریسر  ام  ییو  گرفت  تا  نره  بال  انیشا  یچندبار  جلو  دیام  یدون یم

 ...!  ریام  آخ

 .نیریرا  ش  میدردها  اورین  ادمی  به

 نمود.  یرا  هم  زخم  میگلو  ترششیرا  در  قلبم  فرو  کرد, که  ن  یریت  اسمش

شود  و  خانه  قلبش  مأمن  آرامش    گرید  یدختر  یاهایرو  دیسوار  بر  اسب  سف  ی رفت  تا   شاهزاده یم  ریام

 من.  ریغ

 زد...؟! یاو  هم  حرف  م  یبرا

 شد؟ یم   ایبم  و  مردانه اش  غرق  رو  یهم  همانند  من  مست  صدا  الیناز

 کرد؟ یم  شیک  خوردن هاچر  چیساندو  ی هیها  و  پا یرا  هم   همانند  من  مهمان  شبگرد  او

 , یمن  بعد  چه  کس  یراست

را  سهم    شیداد, و  او  بوسه ها یدردناکش  را  ماساژ  م  یها قهیکرد  شق یعود  م  گرنشیرا   که  م   ییها شب

 کرد؟ یجز  من  م  یچه  کس  فیدستان  ظر

 ...!!!الیناز

 کور  خواستنمان  زده  شد.  یو  گره   میدور, به  هم  برخورد  یاز  دو  نقطه   ما

با  او  را  تا    یکند, تمام  خاطرات   پانزده سال  زندگ یمرور  م خوردهالبیس یروزها  نیذهنم   در  ا   ینقطه  نقطه

 .ابمیرفتارش  ب  یناگهان  رییتغ  یبرا  یلیدل  دیشا
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پر  قدرت   دوست  داشتنش   پاره  کرد  و   سر  و    یچیگره  کور  احساسمان  را   با   ق   یکه  بود, که  به   آن   الیناز

 کرد. ینم  ی, افاقه انمینش  لچریمغز  و   یصداها

 چه  قدر  هم  که  پرسه   هر

 ...!!!دمیرس ینم  میکس یجز  ب  یا جهیگذشته, به  نت  نیریخاطرات  تلخ  و  ش  انیزدم  م یم 

 کم   هم  بود...!!!   شیرصد   تلخطعم   زهر  گرفت, و  از  نظر  من   د  دهانم

 همه   فکر  را   نیوقت  فکر  کردن  به  ا  یرا  به  چشمان  غم زده اش  دوختم, و  من  ک  نگاهم

 !ن؟یداشتم ، نازن 

 در  آن  لحظه  فقط  رفتن    من

 خواستم  و  رها  شدن. یم

 یاز  آن  را  در   خود   نم  یمتأسفانه  من  ذره اخواست, که   یم  یانرژ  یکل  یعصبان  نیریش  نیزدن  با  ا  حرف

 .نیریتمومش  کن  ش  لطفأ：افتمی

را برسرم  شیهاحرص یماندهیدهان  باز  کرد, تا  باق  یا هیچند  ثان  یرا  به  هم  فشرد, و  بعد   از   مکث  شیها لب

 در  مانعش  شد.  یکند,  که  صدا یخال

و  بس   بود,     رندیدندان   به   جگر   بگ   یق  و  امر  کردم, به  چشمان  نافرمانم, تا   کمرا  چرخاندم, دور  اتا  نگاهم

 ؟یچرا  خبرمون  نکرد  نیری...شزمیعز  یشد  داری, با：مهربان  یفرشته   نیبه  جان  ا  ختنیدرد  ر

ا  ر  ی, و  قطره ادیفشارش  نفسم  را  بر ام  قرار  داد, که  نهیرا    بر  س  نیسنگ  یوزنه ا  نشیگرفته  و  غمگ  یصدا

 خانواده  و  تازه  عروسشان  بودم...!  نیا  یبر  گونه ام  غلتاند, و  من  شرمنده 

که  از  طرف  چپم    یی, و  حواسم  به  صداهامارستانیب  یدوخته  شده  بود, به  درخت  کاج  در  قاب  پنجره   نگاهم

 خواست . یبرم

را  بر  قلب    می, که  دردهامیاشک ها  لیخروج  س  یبود, و  دست  گرمش, اجازه   نیریرفتن  ش  غامیدر  پ  یصدا

 ...خاله...من  دوستش  دارم...خاله：کرد و خودم را پرت کردم به آغوشش یم  لیتحم  نشینازن
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, ادامه  ژنیاکس  یذره ا  دنیبلع  یجان  کندن  برا  انیکردند, و  من  در  م یراه  نفسم  را  تنگ  م  میهق ها هق

 گفت  دوستم  داره...  خاله：ینامروت نیا  نیدادم, تا  خالص  شوم, از  بار  سنگ

 حق  دور  موندن  ازشو  ندارم...   گفت

کم    خاله：, و  گفتمدیخر یرا  به  جان   م  میخوشرنگش  را  که  رنگ  اشک ها  یتابستان  یزدم  مانتو  چنگ

 ودم  که  راحت  ولم  کرد...بودم  براش...کم  ب

 تونم... ینم

 تونم... ینم  گهید  نویا

اشک   لیدستانش  گرفت  و  من  تازه  متوجه  س  انیدلم   را   در  م  یشده  بود, با  زخم ها  یکه  نقاش   صورتم

نکرد, و    هیهم  گرتنها  دخترش    یدر  شب  عروس  یبود, و  او  حت  یمهربان  یزن  اسطوره   نیشدم, و  ا  شیها

خوشگلت  بشم  نازگلم ...تو    یچشما  فدای：کردم یم   قیتزر    نشیرحم, دردم  را  به   وجود   نازن یمن  چه  ب

 دق کنم؟  یخوا یطاقت  اشکاتو  ندارم... م  یدون یکه  م

 نوازش     فشیانگشتان  لط 

 شدند    چهره مان    از  هجوم یو  پاک  نم   میپاک   کردن   اشک ها   یکردند  صورتم  را   برا یم

 درد ها...  یرحمانه  یب  

 ：لرزانش  گفت  یبا  همان  صدا 

 ...هممون...تنهات میکنارت  ما

 ... میزار ینم 

 ：قلبش   و  ادامه  داد   ی, بر  نا آرامدیآ  قی,  تا   فادیآرام  کش  ینفس

 قشقرق  به  پا  کرد...  رونیاون  ب  فرهاد

 ...ریسراغ  ام  رفت
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 ...یش  کیبه  دخترمون  نزد  یگفت  حق  ندار  بهش

 ...یندار  یخانواده ا  گهید  گفت

 ...یدور  ما  رو  خط  بکش  دیبا  گفت

را  باال  برد, و  سرم  در  حجم  آغوش    مانیهر  دو  یناله   یدرد  داشت  , که  صدا   دنیخط  کش  نیا  بیعج  و

 شد. مادرانه اش  فشرده 

 شدم! یحذف  م  شیشود,  پانزده  سال  پ  دهیکش  یاگر  قرار  بود, خط  کاش

 نیخارج  شهر,  سر  راه  ا  یکنار  آن  جاده   یزییشد  تا  در  آن  روز  سرد   پا یم  دهیخط  کش  دیمن  با  دور

 گرفتم. یمهربان  قرار  نم یخانواده 

 رنگ    ریخط ها  د  یبعض

 ...!!!ستندین  دییمورد  تا  گریرنگ  گرفتند,  د  یت, و  وقرندیگ یم

بر  سر  راه     یکرد, تا  مانع ی,  و  قلبم  هر  لحظه  کمرنگش  مدیکش  ریکه  فرهاد  به  دور  ام  یخط  همانند

 احساسش   نباشد, و  مدام  پرش  

 نگاه    دلش   را    به       یزد, به  آن طرف  خط  که    بند   کند   دست ها یم

 معشوق.    ی سرمازده

 را  حق  خود  بداند.  ری,  تمام  موانع  را, و  امردیبگ  دهیدل  من  خوب  بلد  بود,  ناد  خط

  یگوش ها  یصوت  ی, و   پرده دیکش  ادیدرونم  فر  یزیچ

 آزرده ام  را  پاره  کرد. 

 حق  من  نبود.  ریام
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رها  شده  آن طرف    یی, و  مرا  با  دست هادیبه  دورم  کش  یتیگ  یهارنگ  یپررنگتر  از  همه   یقرمز  رخطیام

که در چارچوپ آن  یشخص نیدلم  از  نبودنش. درباشتاب باز شد و ا  یتمام  غصه ها  انیخط  تنها  گذاشت, م

 است؟! انیشده است، شا انینما

 خودمان است؟! انیپسر شا نیها متوقف شدند و اباز ماند و اشک دهانم

و چشمش که به  خوردیچند روزه بران به چشم م یشیرانداخته بود و ته هیاز حد برصورتش سا شیب یخستگ

 مشت شدند. شیهاو دست دییهم سا یبازم افتاد، فکش منقبض شده دندان رو یهاچشم

 ... مامان جان...انیگرفت: شا شیهاطرفش رفت و از شانههراسان برخواست و به خاله

 نیسرم چسباند و اپشت واریاش مرا به دخون نشستهبه یهاطرفم آمد و چشمبه یآرامپس زد و به خاله را دست

 پسر را چه شده است؟!

 انیزده: شامن وحشت یرو زدمهیتخت گذاشت و خ یرا لبه گرشیدسرم و دست یباال وارید یدستش را رو کی

 جان...

 رونی: برو بدیغر د،یچرخیصورتم م یتک اجزاتک یگاهش روکه ن یاش درحالشدهبهم قفل یهادندان انیم از

 مامان.

 آخه... یچقدر گرفته بود و انگار زخم داشت: ول شیصدا

 باالتر رفت: مامان برو. یکم شیصدا نباریا

خودت  شیاش دوختم: تو پباز شده یقهیخارج شد از اتاق و من نگاهم را به  د،یکه خاله با ترد دمیچشم د یگوشه از

 ؟یکرد یچه فکر

 و خالص ... هوم؟ یزنیرگ م  یبود، دوختم: فک کرد سابقهیب یتیکه غرق عصبان شینگاهم را به چشمان جد جیگ

 ینیشیم یکنیلرزاند، تخت را: تو غلط م ادشیفر نباریکه ا کردمیبهم فشرده نگاهش م ییهادرسکوت و لب بازهم

 !!!یکنیچرند م یخودت فکرا یبرا

 داخل اتاق و نامش را زمزمه کرد. دیپر یبود که به آن ستادهیپشت در ا ییبلند بود و خاله گو یلیخ انگار دادش
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کامال  یگردنش  و جمله یبرآمده یهااش را تار کرده بودند، زل زدم به رگاز اشک که چهره یااما باهاله من

یتخت بود، گردنش و م نیرو ا نیریتو ش یالن جااز آن محرومم کرده بود: اگه ا یها حسابسال نیاش که در امؤدبانه

 کار احمقانش. یبرا شکستم

پسر از هفت آسمان  نیبار توه دنیبود به دوش کش نیاز حد سنگ شیغرورم ب یملحفه فشردم و برا یرا رو دستم

 آزاد مقابلم.

... فک یندار یمن فرق یبرا نیریو گفت: تو باش دیها را کشفرو برده و ان شیرا ست کرد و دست در موها قامت

 آره؟ م؟یکنیم یگذاشتت رفته ماهم پشتتو خال زیچهمهیچون اون ب یکرد

سوزانم  یهااشک ستدویاش بازده یزده جلو امد تا مقابل پسر به جاده خاکوخاله وحشت دیکوب واریرا درد دستش

سرزنشم  یاحمقانه کل یمهمون هیخاطر ه: مگه ب شیتابیراه گرفتند و مظلومانه زل زدم به ب یبدون مقاومت نباریا

 ... آره حق با تو بود... ؟ینکرد

 پات؟ ریز یشد که خودت منطق و گذاشت یچ اما

 یدلم جاپهن کرده بود، ذوق یکه گوشه یکم یعالوه بر دلخور شیهاتوجه نیکه از ا گفتمیبود اگر م یبدجنس

بود و  میو مهربان برا یرتیبرادر غ کیاو  شیهایتفاوتیبهم در دلم سو زد و چقدر خوب بود که در پس تمام  بیعج

 من چقدر غافل بودم از او.

 میهااشک یرو دهیکوتاه و رنج یگردنش و با نگاه یرو دیصورتم کرد و پالک اهلل نشانش رقص کیرا نزد صورتش

 آلوده بشه... دستم به خون یخوایغلطا نکن... نکن اگه نم نیاز ا گهی... دیزیزمزمه کرد: برامون عز

 اش بود.برادرانه یهاتوجه ینیریاز اتاق محو شد و قلبم همچنان مشغول مزه کردن از ش یو به آرام گفت

یو معادله م دیبلعیم نیریش یرا برا شیهاکردن یبرادر صانهیحر میهااز آن نداشتم و چشم یکه درک یحالوت

 روز! کی یبرا یحت نیریمن و ش یجا ضیتعو یبرا ساخت

تخت نشست  یمرجان دادم و او هم لبخندم را پاسخ گفت و در کنارم رو لیتحو میهااشک انیمسخره در م یلبخند

 .ومدیسرت ن ییو کنار گوشم لب زد: خداروشکر بال دیو سرم را در آغوش کش

 که آمده بود. بال
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 هم بود. بد

 اما... ست،ین مارانیب شهر و زنده سوزاندن دنیکه درمانش جز به آتش کش ییهاهمان طاعون از

 .میبود برا انیلذت برادر بودن شا ،یماریب یکه قرار گرفت برمحل چرک کرده یمرهم کار اما

ذهنم,   یحجم  انبوه  فکرها  انیگذاشتند, در  م یمرا  تنها  نم  زانمیبودم,  و   عز  مارستانیرا  که  در  ب  یروز  دو

 به  خانه  بازنگشتم.

  یمن  ب  یکم جان شد  و  حاضر  جواب   یحدش,  لبخند یب  تیفرهاد, از   عصبان  یسته برج  یرگ ها  جواب

 چشم  و  رو!

را       گرید   یداد  و   کم یحق  را  به  من  م  یکم  شیسکوت ها   انیاما   سکوت  کرده  بود,  و   در  م  خاله

   دنیقصد  نفس   بر   گریبار   د  نکهیاند,  از   ا دهیکه   ترسخواندم   از    نگاهشان   یم   انیو   شا  نیریهمانند   ش

 کنم!

فروغم  پلک  بستم,  و   او    و     عمو    هوتن    را     که    همانند   ناصربابا     یب    یاما   با   همان  چشم ها  من

 گرفتنش.   ی,  برامیبرا  نمانده   است     یجان   گریدوستش    داشتم    خاطر  جمع   کردم,  که   د

محکم   بر     یمهر   تشیقلهک   بر   عهده   گرفت,  و   عصبان   یبردنم   به   خانه    یمرا   برا  تیولیمس   فرهاد

 در توانم نبود و من  ممنونش  بودم. نیاز   ا   شینرنجاندم,  که    ب   شیزد, تا  با  حرف ها  شیلب ها

 به     هیدستش   را   تک   کی

سرش   فرستاده  بود, و  با  دست    یبرآمده    یو  انگشتانش   را   به   جنگ   فکر ها    لیباز  اتومب  ی پنجره

   یترس  داشتم,  حرف  بزنم,  در  مقابل   عضالت   برجسته    یبود, و  من  کم  دهی, فرمان  را  سفت  چسبگرشید

 دستش.

 ：که   مصببش   بودم,  درآورم   یرا   از   ناراحت   زمیعز  ییباز  کردم    تا    دا  که   دهان    میخانه  بود  کینزد

 ...نهیکار  هم  نیکن  بهتر  باور

 ：فوران کند    شیاست تمام  خشم ها بیدانستم, عنقر یلرز  داشت  که  م  میصدا
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 که   محکم      نهیکار   ا   نیبهتر

 .یبود یم

  گرید  یزی, فغان  کردند و  من   اما   دست  آومارمیب  ی,مچ هامیبا  مشت  شدن   دست هارا   بستم, و    میها چشم

 ：نداشتم  یبار  عصب  نیکردن,  ا   یخال   یبرا

... همونطور که  اون  بدون  یتونیکه  بدون  اون  هم  م  یو  بهش ثابت  کن  ینباش  فیبود,  که  ضع  نیکار  ا  نیبهتر

 تو  تونست.

 ...!ییدا  یپاش  نبود  نمک

 ...یدانست یزخم  زدن  نم  راه

کست,    نیکتری,  آن  هم   نزدگریاز   زبان  کس  د  دنشی,  اما   شنکردمیدانستم  و  فرار  م یچقدر  هم   که   م  هر

 درد  داشت...

 توانست   تحمل  کند؟ یجا  مقلب  تا ک  نیمشت   کردم, و   آخر  ا   ستادنمیا   یقلب  در  آستانه   یرا   رو  دستم

 نییرا تا آخر پاو همزمان با راست شدنم، پنجره رمیقلب و مغزم را بگ امانیخم شدم به جلو تا مقابل درد ب یکم!

درک  هاآدمنیبرآن فرستادم و چشمانم را بستم و کاش ا زدیکه شالق م یو صورتم را به جنگ باد پرشتاب دمیکش

 یهابه جمع کردن تکه یلیتما گریبشکند د اگراز قلب گنجشک هم کوچکترست و زن  کیکه قلب  کردندیم

 ...دنیبه د دهدیم حیاش ندارد و مرگ در خفا را ترجشکسته

 ...آه

 بهتر بود.. کردم،یم یو فکرم را ته زدیرا هم زخم م المیخ یحت

بود, نگاه داشت  و  بال    لیتعط    یدر    روزها    مانیها یشاد  یرایپذ  یکه  زمان  یرا  مقابل  درب  خانه ا  لیاتومب

بگو  جوجه  ها  رو    ریدختر  بابا,  برو  به  ام"_دور  نشستند  یبام, خاطره ا  یذهنم, به  پرواز  در آمدند   و  رو  یها

 .ارهیب

توانستم, همچو    ی,  کمریما  غیدر یها  و  زحمات  ب یسال  داشتم  و  با  توجه  به  سن  وسالم  و  هم  کالس  هجده

 آورم...  یسنم  را  به  جا  یدوستانم, مقتضا  ریسا
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مقابلش  ظاهر  شدم, و    یبلند  یشد, که  با  صدا یها  را  آماده  کرده  بود  و  داشت  از  آشپزخانه  خارج  م جوجه

 ...ینیمصبب  واژگون  شدن  س

 محو  بر  جان  صورتش  نشست...  یلبخند , میام  به  هوا  رفت  و  او  مات  لب ها خنده

من  نبض    یبلندمان  بابا  ناصر  و   مامان  مژده  را   هراسان   به   آشپزخانه  کشاند,  و   انگار  خنده   یصدا

 "کاشت  و   جوجه  ها   فراموش   شدند...  شانیبود,  که  لبخند  را  بر  لب ها  اتشانیح

   میدگیدانم   که   رنگ   پر یصورتم   را   از   نظر  گذراند, و  م   یاجزا   شینگاه   جد   و   با   دیطرفم   چرخ  به

 گم... یبار   بهت  گفتم  بازم  م  چند：حالش   را    گرفت   و   اما   حرفش  را   زد

گردن  خواهر    یستخوونااش  شکستن  ا جهی... نزار  حال  بدت  بهانه  دستم  بده, که  قطعأ  نتیمژده ا  ادگاری  تو

 .زمهیعز  ادگاری, که  اونم  شهیزاده ام  م

 خواستم . یرا  نم  نیمچاله  شد, و  من  ا  قلبم

آوردم,  که  به  خاطرم  حرمت ها   یبودند, و  من  تاب  نم  لیقا  گریکدی  یبرا  یادیو   فرهاد  احترام  ز  ریام

در  آن  نهفته  و  با  هربار  نگاه    میخاطرات  زندگ  نیخانه  که  بهتر  نیه  اب  نیشکسته  شود,  و  اصأل  به  خاطر  هم

یبود، رجز م میهاکه هرم نفسآن یهمه برا روزهانیشوند  پناه  آوردم و چرا ا یمتازه    میکردن   به   آن   زخم ها

 داد...  ادیدوست  داشتن  رو  اون  بهم    الفبای：خواندند

پاهامو    قوت：ادامه  دادم  میتوجه  به  زخم  گلو  یرا  به  زحمت  قورت  دادم, و  ب  میدر  گلو  یسنگ  شده   بغض

 اون  بهم  برگردوند... 

زدن...سکالفه  در   را   گشود   و   کنار     یداشتم  برا  ادیپر  صدا  و  پر  از  دردش  ساکتم  کرد  و  من  حرف  ز  نفس

 م.تا   وارد   شو   ستادیا

را   داشتم   که   آجر   به   آجرش      ییدر   جا   یقصد   زندگ   تیذهن   نیو   من   با   کدام   ختمیفرو    ر   ستادهیا

 کردند؟! یذهنم   را   به   مچ   انداختن  دعوت   م

 ماندنم   بر   شدت      مردد



 ن خستهذه

 
244 

 

شود،  هوا  زیبود و او که صبرش لبر  دهیهم   از   سر   گذرانافزود , و   فرهاد   امروز   حد   تحملش   را      شیگ کالفه

 بس کن! گریآرام د یعنیپس است و

 شد   و    نگاه      یگاهش   در   آهن هیتک

 کرد. یرا   رصد    م    میها یاش   سردرگم درمانده

 ：زمیه   به  هم   نرگفت,  تا   دوبار   یاش   و   به   آرام نهیس   یکرد   رو   پایرا   چل   دستانش

 ؟یبرگرد   یخوا یم

دانم   به    یلبخند   را   بر  چهره ام   بنشانم, که   م  کیاز    یکردم, طرح  یبند   نگاه   مهربانش,  سع   نگاهم

 شدت   در   انجامش   ناموفق   بودم.

جز      یکه   مصبب  شیروزها  نیا   یباتث یاز   ب   ی, ناشختهیدرهم   ر   یدو   دستش   را   به   جنگ    موها   هر

 نمود.   تیرا    به    سمتم    هدا   شیمن   نداشت,   برد,  و   قدم ها

   یاما   توانست   لبخند   او

 به   شدت    محتاجش    بودم.    ریلحظات   نفس گ   نیکند, که   در   ا   هیجانم   هد  یکم رمق    به   قلب   ب 

 به    داخل   شدنم    کرد.   قیپشت   کمرم   قرار   داد   و    تشو را     دستش

 .زانمیعز    ادگاری    یبایشد   و   من    قدم   گذاشتم   به   خانه    باغ    ز   میقاطع   مغزم, توان   پاها   دستور

    یبرا     یتقبال   گرمنشسته    بر     شاخساران    درختان   انبوه    باغ    اس    یپرنده ها   آواز

 شد.    میدلشوره ها 

و   سرو   و    در    انتها    تک  درخت   نارنج    پشت   سر     دیدرختان    ب   انیسنگ  فرش   را    از   م    ریمس

 شد.   داریپد   الیو   یمیقد   یو   نما   میگذاشت

از   هفتاد   سال   داشت   و      شیب   یخانه   قدمت    نیو   اما    ا   زد   راتیدست   به   تعم   یبابا    چند   بار ناصر

باغ       یو   تازگ   یکهنه گ   یبو   نیآن    و   اما    هم   یوارهایاز    د    ییقسمت ها   ختنیبود, فرو    ر   یعیطب

 نبود .   یگرید   زیاش   جز    آرامش    چ جهینت کردند, که   یم    قیتزر    یرا   به   وجود   آدم   یمطبوع   ی حهیرا
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 .میباال    رفت   یکم   ارتفاع    را    به    قصد    گشودن   درب   چوب    یدو   پله    

  دمیرا    که    د   دیاز    پشتم    جدا    نشد   و    کل    یلحظه ا   تگرشیدست   گرم   و   حما    ریطول    مس    در

    ریهماهنگ    کرد    و    به    خواست    من    در   نبود    ام    نیکه    با    نسر    نیریگفتم   به    هوش    ش   احسنت

ها   و     آلبوم    عکس ها    و     مدارکم    بود     یادگاریکه    شامل       لمیاز   وسا    یبه   خانه   رفته    و    مقدار

 یفرصت    به    دستم    برساند    و    من    ب    نیرا    هم    در    اول     نیآورد,   و     قرار    بود, ماش    میرا    برا

     شینگذاشتند    تا    ب    ریاتفاقات     اخ   انیرا     در    جر     ریخوشحال    بودم    از    فهم شان    که    ام   تینها

 نشوم...     ریتحق    نیاز    ا

را   مهمان   لب    یقیحق    یبعد   از   مدت ها    خنده ا   نباریام   زد   و   ا ینیب  ریخوش      خاطرات   ز   ی حهیرا

 کرد.   مارمیب   یها

 .نجایا   ایآرام   ب"_

   ریهمه   خط   و    نشان    بود   و   من    کالفه   از   گ   نگاهش

     کارشچی：غوش   مژده   را   سنگر   گرفتم  و    دست   نوازشش   را    قرار    جانم    کردممداومش,آ   یدادن ها 

 ؟یدرس   و    دنبالش    آورد    نجامی... االتیاومده   تعط   یناسالمت ر؟یبچمو   ام    یدار

     یها تیزد   و    حما یکه    م   یاز   حرص   ریسرخ   ام    ی چهره

پسر    جوان    مقابلم    شد, که       یاش    زبان   درازم   برا جهیکرد    و    نت   فورمیمژده جون    ک    ی  هبیشا   یب

 "  شیکه با دستان خودش راه داد به زندگ  یدختر    چموش    یرا    چه   بد   سوزاند    به    پا    شیجوان

رات   گذشته, حواسم    را    جمع    کرد   و   رد   نگاهش   دستم   را    به   شده   مقابل    من    و   خاط   جادیا    مانع

 که    ییصورت   گرم   شده   از    هجوم    اشک ها    یرو

 چشمانم    خارج    شدند, قرار   داد.   یاز    مجرا   یدانم    چه   زمان ینم  

 یضعف    از     خودم    نشان   م    نیچن نیا   دید  و   من   نباش   میهم  آغوش    شده اش, لرز   لب ها    یابروها

 ؟یخودتو   خالص   کن   یطور نیا    یخوا یم   نبارای：دادم, که   فرهاد   هر   لحظه   منتظر    برگرداندم    بود

 زدم    که    او      یشخندین
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 .میحرف ها   نیدانست   من   جان   سخت  تر    از   ا ینم

 قلبم    داشت.    یقطع   شده    یخبر    تالش    در    حفظ     نفس ها یخالص   شده   بودم   و   او   ب   من

 ها    غرقم   نمود. یشدم   و    در    مشک   شیچشمان    مشک    یدایپروا   دل   دادم   و    ش یب

 نمود.    نییرو    به    پا    شهیهم    یبرا    کرد   و    سرم   را    چمیپ   لهیتیباالخره    ف    روزگار

,  پدرم   میگو یشد, م    لیدور   تبد    یرا    که   گذشت    و    به    خاطره ا   یسخت   یوقت ها ,   همان   روزها    آن

    یها یوراکلباس ها   و   خ    یرو    زدیم   زیگر   شهیکه   هم   یبود   و   نگاه    میموجب    سرافکندگ

 .میها یهم کالس 

 که   از    مقابلم     یرد    نگاهم   را    کشاند, به   دنبال   گره   دستان   هر    زوج    ریام   اکنون

 آن ها    خوشبخت   هستند؟    ایکرد   که    آ یاز    ذهنم   عبور   م    یسؤال    تکرار   نیگذشت   و   ا یم 

 کنار    هم   تا    ابد      ایآ

 مانند؟ یم  

از      شیپ   دنیو    رس    شانیاهایآمد   از   تصور   خراب    شدن   رو یباال    م    میتا   لب ها    یدل  شوره ا   و

 موقع    ابدشان...!!!

جودم که با و نیدر ظرف سفال شیهایداریبرا که بازحمت و شب یانفس و ارادهبهآن اعتماد یبا رفتنش همه ریام

 شکست. کبارهیکرد شکل آن را به  تیاز خاک رس ورز داده شده ساخته بود، و تحت حرارت تثب یادیمشقت ز

مزه اش   در   دهانم      بیعج   شبیکه   از    د   یخواست  و   زانو   زدن   در   مقابل    خاطرات یم   ییتنها   دلم

ذهنم      یفشرد   و    جدال ها یقلبم   م   یرگ ها   انیکشنده   را   در   م بس     یریداد   و   اما   ت یجوالن   م

 .ودتوان   بدنم   را    ربوده    ب

 عقل   و   احساسم      نوسانات
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   ینارنج ها   ی رهیرا    بر  من   غالب   کرد  و   نشسته   در    مبل    نرم    داخل    سالن    خ   یدیشد   یحال یب 

حس   زنده    بودن   را   به       یخوش شان    اندک   یبودند    و   بو   میبودم   که   نظاره گر    دل    زدن ها    یرسنا

 کردند. یمن    القاء   م

سه   سال   نبودن      یبه   اندازه    یشده   بود  و   گرد   وخاک   دهیکش   لیتمام   وسا   یرو   دیسف   یها پارچه

 !!!نینسر یهایریخانه   حاکم    بود  با تمام گردگ   یبر    فضا    زانمیعز

استراحت   کند   و       یخانه اش   کردم   تا   کم   یو   من   از   شب   قبل   که   فرهاد   را   به   زحمت   راه 

آب      یجرعه ا   یحت   نکهیو   بدون   ا مبل   نشسته    نیهم   یرا    از    بابت    خودم    جمع   نمودم, رو   الشیخ

 .میروبرو   یزنده    اتیوقفه   زل   زده ام   به   ح یبنوشم, ب

و  واریو در و د یو درک زندگ گرید یاارهیام در سرها شده یوزنیبس که درب نیو هم گنجدیحالم در زبان نم فیتوص

 و بس. ماندیم ینبات ینوع نگرش همانند زندگ نیمشکل است و ا میدرخت برا

کند   پشت   در   و   اصأل   هم     یم    یگونه    ناصبور نیا   یچه   کس   نمیدادم    تا   بب   یبدن    کرختم   تکان   به

 !!!ستین    مینوا یب   یبه   فکر    گوش ها

قرار   بود      نیریجز    ش   یچه   کس   کردم   و     یصفرم   دهن   کج   ریبه    هوش   ز   دمیرا   که    شن   شیصدا

 د؟یایب    دنمیامروز    به    د

به   شدت       یامان   دست ها یخرد   شدن   بودند    از   فشار   ب    یپوک   شده ام   در   آستانه     یها استخوان

مشترکش      یدست   آورده    و    حاصل    زندگ   را    به     روین    نیا   یاو    به   تازگ   ایقدرتمند   شده اش   و   آ

 شده ام؟    فیضع    دأیمن   شد   ایاست        دیبا   ام

زن   زحمت کش   که   جورکش   روان   به      نیا   چارهیشد   و    ب   یریدر   بدو   ورودش   مشغول   گردگ   بهیط

و    اما   من   مخالفت   کردم   و    از      اوردیرا   ب   نیبود   که   نسرخواسته      نیریشدت   پاک   من   شد   و    ش

که   منظورم    از       دندیو   خودشان   فهم   ندینگو   یبه   کس   نجایرا   در   ا   دنمهمه شان   خواستم   تا    مان

 را    نداشتم...!    یو    کستوانست   باشد    که    من    جز    ا یم   یچه   کس   قأیدق    یکس

 دادم.   لشیمحو  تحو    یلبخند    دشیمبل   محبوبم    لم   داده    و    در   مقابل    ابراز   احساسات   شد   یرو

      زانیآو    یا افهیق     با
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   یشد    تا    سرم    را   کم  درخت   نارنج    نشست   و   باعث     یبایز    ی,  درست   در   مقابل    منظره میرو روبه

 در      یکج   کنم   برا

 بود؟   نیعالقت   به   دختر خالت   هم    ی همه：رس    قرار   دادنش دید 

 شد؟!!! یم    یاگر    عطر   نارنج   هم    صنعت   شدیبود   و   چه    م   ادینارسش   ز یها وهیم    تعداد

      یام   گرفت   از   فکرها خنده

 ؟آوردی：و    گفتم   مییفضا   تینها یب

   یهم   رو   یو   گاه  دیچرخ ینگاه   نگرانش   که   مدام   در    اتاق   م   یکردم   و    اما   متوجه  ینم   نگاهش

 نشست   بودم. یتفاوتم   م یب   یچهره 

 مقابلم    قرار    داد.    زیم    یرا  رو   چییبزرگش   برد    و    سو   یچرم   فیداخل   ک   دست

شاخه   قرار   گرفت   و   با    چشمان   کوچکش    به   لذت   بردن   از    مناظر    اطرافش      یرو   یگنجشک

 !!!حلقه：پرداخت

 ؟یچ ...چ：را    بر   لبم    نشاند   یپوزخند   شیو    هل   زدگ   دمیچشم   د   یشدنش   را    از    گوشه    شوکه

   نیآخر   تا：از   خر   فرض   شدنم, گفتم    یناش   تینگاهم   را    در    چشمانش   فرو   کردم    و    با   عصبان   ریت

 که    دستم    بود.    ادمهیلحظه    

 آ..._

 ...نیریش_

را   در   مقابل   چشمانم      ء    کوچک یدستپاچه اش   کرد   و    به   سرعت   آن   ش    میبلند   و    عصب    یصدا

 قرار   داد.   چییسو   نیهم نش    زیم    یرو

در   آشپزخانه    که    در    طرف   راست       یناهار   خور    زیدر   حال   دستمال   زدن    م   بهیمکث   ط   ی متوجه

او   تکان   داد و اتفاقات    یسرش   را   برا   یهم   با   دلخور   نیریبود   شدم   و    ش   یو    مقابل   درب   ورود

 از حدم نداشت. شیبشدن  یجز عصب یاجهینت ریاخ
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 بردم. یطناب دار   را     با   خود    به    گور   م    نیکردم    ا یاگر   مرگ   را   هم   انتخاب   م   یحت   من

 نا    کند.را    ب   گرید   یدختر   یبرود   کاخ   آرزوها   بگذار

 ...شیبایمانم و   ,خاطرات   ز یم    من

 شده ام...   وانهید    ندیبگو   بگذار

 دزش   باال   رفته   بود...   یکه    بودم   فقط   اندک   وانهید

 آمد...!!!   آرام

,که     یبر   اعصاب   مابیتا    تسلط      دمیکش   قیلرزان   و   من  ,چند   نفس   عم   ییو   نفس  ها   دیترد    با

 دکتر...اوم...    هیبا       ستی...بهترنزمعزی：افتی یم    شیلرزانش    فرسا   یبا   قدم ها    نأیمطم

امروز    ذهنم    را    به    خود   مشغول   کرده         بیرا    باال    آوردم    و   آن   گنجشک   کوچک   عج   دستم

 بود.

 بود!منتظر      انگار

 ...نیریش    یبر    بهتر：چشم   به   دور    دست ها  دوخته    بود     یزیدر    حسرت    چ    ییگو

 خوام    تنها    باشم. یم

 !؟یکرده   بود    به    دور    چمیمن    نسخه پ   ماریقلب   ب   بیدانستند  ,که   طب یها   نم آن

 ؟خواستم    چه کار یم  یگرید    روانشناس

 شناخت؟ یبهتر    از   او    مرا   م    یو   چه   کس   دیرا   در  رفتنم   د   صشیحاذقم   تشخ    روانشناس

 رحم    نبودم. یو   من    ب   شیشکست    از   دل   شکستگ   دلم

      شیرویدر    جانم    نشسته    که    با    تمام    ن    قیعم    یدرد

 کند. یم   لمیذره   تحل   ذره
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 شوند,    ادیکه    ز    دردها

 .دیآ یسراغت   م   یحس   یب 

گذشته      ریاز    تصاو   ینقطه ا    ی رهیبزند,  چشمت   خ   فتیبه   بدن    نح   یگاه    سر   یکه   گاه و   ب   زخم

 شود. یم

 را         دنتیصل     راه   نفس   کشرا   بسازند, سنگ    حا   تیبزرگ    در    گلو   یها    که   غده  غصه

 بندد. یم

مغزت   خواب    را   از      یادهایو    فر    تیخورد   بر  لب ها یشوند, مهر    سکوت   م   ادیکه   ز   تی, حرف هایآر

و    نامش    را       یشو یم   داریب    تیدهد, و    هر   شب   هزار    بار    با   ناله   از    کابوس ها یم    یچشمانت   فرار

به    درگاه       یرو یم    ی,   شاکدیدست   نوازشش   را    بر    سرت   کش   دیو    صبح   که   خورش   یکن یصدا    م

 .یکن یحق  و   مرگت   را   طلب   م

 ,  یکردنش    را   ندار بازگو    ییقسمت    کرد, اصأل   توانا   یشود   با   کس یدردها     را    نم   یبعض

یم   نیسنگ    یادیمجروحت   ز    یدست ها   یو   با   ماگ  بزرگ   قهوه ات   که   برا   یگوشه ا   ینینش یم

 فلسفه اش   را...   یآور یم   ادیبه    تک    درخت    نارنج   در    قاب   پنجره   و   به       یزن ی, زل   مدینما

ز    ا    یکیاز  دوستانش    به      یکیکه با    یجوان    بود   در    سفر   یبود    که   پدرش    وقت   گفته    ناصربابا

را    به    او        شیاز   نهال ها   یکیبود,    یشمال   داشت,  صاحب خانه    که   از  قضا  باغبان    خبره ا    یروستاها

 ؟یکن ینینشگوشه یخوایم یبودند: تا ک    ییبایز    نیها   به   هم هیهد    یکاش   همه     یاکرد, و        هیهد

 .نمیعمر گوشه نش هیمان زدم و گفتم: من که به حال ناخوش یپوزخند

 .یدونیکرده بود، و لب زدم: بهتر م یآسمانش را طوفان رهیت یرا دوختم به چشمانش که ابرها نگاهم

ز ا یو بهتر بود، نارنج یاحرف اضافه چیزد بدون ه رونیو از در ب دیا به چنگ کشر فشیانداخت و ک نییرا پا سرش

 درخت بکنم!

روز   پر   کار      کیرفتن    شد, تا   به   خانه اش    برود   و   بعد  از      یو   آماده    دیچادر   را   بر   سر   کش    بهیط

 کند.  یدگیبه    همسر   و    پسر   هجده  ساله اش   رس
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   دمیاخت   شده    بود,  پرس   میبا    لب ها   بیکه    عج    یمصنوع    یو   با    همان   خنده    ستادمیا   مقابلش

 ه؟یچه   روز    شونعروسی：بر    تمام   بدنم   نشاند   یرا   که   عرق   سرد   را   به   آن   یسؤال

نوشته        خی,  حواسم    به    تاریکردم   با   زندگ یکه   وداع   م    یآن   روز   و    من   در   دیاز   رخش   پر    رنگ

 کارت   دعوت   نبود.   ریشده    در   ز

تنش    نیزار   بودم   از   ا یشد   و   من   ب   یبر   اندامم    مستول   یفشرد  و   لرز   شیرا   در   دست ها   چادرش

 خوام   بدونم. یخانم...فقط   م   بهیط   بگو：گاه   قصد   رها   کردنم    را   نداشتند چیه   ییکه   گو   یعصب  یها

   فدات：که   داشتم, اشک   حلقه   زد   در   چشمانم   و   چشمان   مهربانش   را   تر   نمود   یتمام   خود   کنترل    با

 نکن.   تیخودتو   اذ   نقدریبشم   خانم   جون...ا

مناسب      یفردا   چه   لباس   یکردم  که    برا ینشسته   بودم   و   فکر   م   قیبهار   خواب   مشرف   به   آالچ   یرو

 است!  دنیپوش

 اند...! دهیگفته    است   و   آن ها   فهم   بهیزدم   که   مطمئنأ    ط یم   رونیزودتر   از   خانه   ب    دیبا

  لکسیر   دیرا    با   امشب

 را    داشتم؟!    یقصد    انجام   چه    کار    قأیگرفت   و   من   دق یاز  من   م  یادیز   یکردم, فردا    انرژ یم  

 ... فردا

 کرد... یم    یروحم   کار    احمقانه ا یقطعأ    جسم   ب   فردا

 شد  فردا  را   از  یم  کاش

 ذهنم   پاک   کنم!!!   یصفحه  

 شود...!   رمیگ بانیو   چهار  ساعته   گر   ستیب   یمریآلزا   کاش

    یبه    شکل   دیبود   و  زجر   فردا    را    با   مارمیذهن    ب    یساخته     یها   توهمات نیا   یافسوس   که   همه    اما

 تحمل 

 کردم. یم  
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 دهیسست احساسم دراز کش واریکنج د وارنیجن ارممیو اما قلب ب ندیکردن دلم که نرود و نب یسخت بود، راض چقدر

 .زدیریو لرزانش اشک م بسته یهازار از پشت پلک یو باحال

 !!!افتمین کمینزد لیفام یرا مناسب شب عروس یلباس چیاز نظر گذراندم و ه کیبه  کیرا  هامغازه

 «درازابالنگب» دار از ذهنم گذشتخنده یفکر میپاساژگرد یهایخستگ نیبود که ب جالب

تازه کرد و خودش را از بار  یداشت و اکنون که به ثمر نشاندم نفس میرا برا یدراز جودنقش بابالنگ ریام شکیب

 .دیکش رونیب تمیترب نیسنگ تیمسئول

 بود. دهیچیدر سرم پ ینامفهوم یهاو همهمه کردندیدر اطرافم حرکت م ییهاهیسا

 رفتم. یخروجطرف و به دمیدور خودم چرخ سرگردان

 .افتمیینم ریام یرفتنم به عروس یمناسب برا یلباس ییگو جانیا

 میهاکرد و قدم ییشناسا یامغازه نیتریرا در و یچشمانم بازگشت و تک لباس بلند مشک یراه بود که سو یهامهین

 .دیسمت کشانبه آن یینامر ییرویرا ن

 افتنی یگزافش را پرداخت کرده با دلخوش متینده بدون پرو قبه بهت فروش توجهیو ب خوامیگفتم لباس را م فقط

 لباس مورد نظرم به طرف خانه راندم.

ن   را   م   شانیعاشق   یبودم   که  بها  ینشسته   و    منتظر   زوج   خوشبخت   لمیدر     اتومب    یو    پا    مشک    سر

 ه بود؟!کنار آمد یراحت نیچگونه به ا ریپرداخته   بودم و ام

 زجر نکشم. نقدریتا ا آموختیفرمولش را به من هم م کاش

 !!!گرچه

 به من نداشت که بخواهد زجر هم بکشد! یاکه عالقه او

  تیهر    دو    طرف    بودم   و    نبودنم    نها   لیفام     من

 بود.    یادب یب   
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بود   که   به      یریمس    ی رهیروحم    خ یو     نگاه    ب فشردم    یسردم   را   بر   تن   سخت  فرمان   م   یها دست

    یمنته    میها یکودک   یخانه     یچراغان

 بود؟   گرانید    یچشم   داشتن   به   داشته ها   ایشد   و   چرا     سهم   من   از   دن یم

   ادیز   یبدنم   باال   رفت   و   سرم   از   گرما   یدما   یها   مرا   به   خود   آورد   و   به   آن  نیماش    یو    صدا  سر

 بدنم   سوخت.

 نداشتم.   یبود   و   من   جان   پناه    وستنیدر   درونم    درحال   به   وقوع    پ   زلزله

 شده    بود.   و   مردانه    آماده    بایچه   ز    رمیو    ام   ختیو   اشک   و   لبخندم   درهم   آم   دمشید

کرد   و   آن ها   خوشحال   بودند    و    چرا   نفس    ادهیپ    لیعروسش   را    گرفت    و    او    را    از    اتومب   دست

 من   به   شماره   افتاد؟   یها

 گوشت هم افاقه نکرد؟!شد و فشردن آن تکه دهیقلبم کش یهاتاندون چرا

 به   من   چسباند؟   یعرضگ یو   انگ   ب   میکج   کرد   برا   عقلم   دهانش   را    چرا

 .ستادمیا   میقلب   زخم    یدر    را   فشردم    و   رو   رهیلرزان   به   زحمت   دستگ    یآن   دست ها    با

 چاره ام   شد.    لیخوردم   که   سقف   اتومب   یاول   را   که   برداشتم   سکندر   قدم

 ؟یو    چرا    مشک    یقد   بلندش   رفتم   در    آن    کت    و    شلوار    مشک   یصدقه    نقربا

 کرد؟یانتخاب  م   دینبود   سف   بهتر

 .امدیلباسش   بر   ن   یبار   که   نبودم    از   عهده  کیام    گرفت   و    فکر   کردم    خنده

 یبر چهره بایروحم   را   آزرد و لبخندش چه ز   ریچنگ   آوردن    ام   عمه   از   به    یمستانه    یها خنده

 عروسش نشسته بود!

    بودند,اصأل    ستادهیدرب   ا   یکه    جلو    یو   افراد    کم   یلمبرداریبودم  و  گروه   ف    دهیبهشان    رس    بأیتقر

 خبر   نداشت.   مانیاز   نامزد    یمهم    نبود, و   چه   خوب   که   کس    میبرا
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 عمه  و   شوکه   شدنش   نگاه    آن ها   را   به   سمتم   کشاند.   یناگهان   دنیچرخ

 .دیدورمانده    از   آب   جنب   یزده   نگاهم  کرد   و    دهانش    چون   ماه   بهت

 کم         میحس   قدرداناز      یذره ا    ایقضا   نیکردم   به   او   و    ا یم   افتخار

 احمق...    ی دختره：کردند ینم

 ساکت._

داشت   و       یاز    دامادش    حرف   شنو    بیزن    عج   نیعمه    شد   ,و    ا    ستیا   یمحکمش    دکمه    کالم

 من   اما   نگاه    

را    از        دارمانید    نی,صورتش   بودم    تا    آخر   یاجزاگرفتم    از    او   و   در   حال    ثبت    جز    به    جز   ینم

 .کردیمنصرفم نم الیزشت ناز تینهاینبرم و پوزخند ب   ادی

که    بر    تن   داشت    متفاوت    بود   و   ,من   ماندم       یبا    لباس     لومترهایکه    ته    نگاهش    بود, ک    یحرف

 ضادها...ت   نیا    نیب

   یمحو   شدند   و    اما    حرکتش   به   سمت   من    کم   یو    به    چه    شکل   یچه    زمان   نیریسا    دمینفهم

 اطرافش شدم. یکرد    و    متوجه   خلوت    ارمیهوش

   شیها قهیکنار    شق    دیسف   یو    من    تازه   متوجه    تارها   ستادیا    میمتر   یچند    سانت    یفاصله     به

 شدم!!!

مشت   شده اش    نشان        یمتالطم    افکارش  و    دست ها  یایچشمانش   غرق   بودند    در    در    یها مردمک

 کرد   ,داشت. یکه   تحمل   م  یادیاز    فشار   ز

 از  او  نداشتم.  یحال    بهتر    منم

ها   کار    طنتیش   نیشد   و    باالخره   ا   دهیکش   شیشانیپ   یرها   شده   رو   یمو نگاهم   به چند  تار    رد

 دست   من   داد.
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 یم   تیبردند   و   به   چهره   مردانه اش   جذاب یدل   م   بیبودم    اصالحشان   کند  که   عج   گفته

 دکتر    یباشه    آقا   مبارکت：دادند

    شیگرفته   شد   ,و   دندان ها   یبود   و   چهره اش   به    آن   انیگشاد    شدن    چشمانش   عخوردنش   از      جا

نتوانست   بغض   پنهان   در      شیبه  حرکت  درآمد  و   با   تمام   سع  شیگلو  بکیهم,س   یفشرده   شدند    به   رو

 ؟خوبی：سوزانش  گفت    تینها  یه   و   نگاه   بگرفت   یرا   کنترل   کند  با   همان   صدا   شیصدا

   یتا   جلو   دمیقرار    داد  ,و    من    لب   گز   میرا   با   سرعت  نور   بر   سر   راه    گلو   یکالمش   بغض    نوازش

 ,و  اما   چشمانم   به   شدت     رمیشکستنش     را  بگ

 سوختند. یم

اش  نهیشده   در   س   جادیا   یخورد   از   درد   و   غده    نیشد   و   کنار   چشمانش   چ   میبند   لب ها    نگاهش

 .مینگو   یزیمشت   شد  ,تا   چ   شی,و  دست   من   با   تمام  دردها

حجم تند عطر  انیو سر که خم کرد، جانم باال آمد تا درم کردیدارش پوست صورتم را نوازش متند و کش یهانفس

 تکان بخورد: مهمه؟! میهالب نمانیها فاصله خط انداخت بکه از فرسنگ ییبا صدا شیداشتنوستد

نگاهش و دستش که باال آمد، نگاه  یناشناخته انوسیشدم در اقگشود، گم یبست و وقت یرا به آرام شیهاپلک

تر که را حفظ کرده بود و چه خوب ادگارمیدادم و چه خوب که تنها  اشهیهد دیکه شب ع یلرزانم گره خورد به ساعت

 .کردیم یمچش حکمران یسرخوش رو نگونهیکه ا زدیزخمش نم ادگارمی

 عشق من. یشد پیتچشمانش گفتم: چه خوش یزدهبه شهر غم دهیبه بغض و حسرت زدم و چسب ختهیآم یتکخند

 آرام. افتاد: ریاش زآمد و نگاه خسته نییپا یهمانجا مشت شد و به آهستگ شیهادست

 چه    آمده   بود؟!    یبرا    گریرا    بستم   و   او    د   چشمانم

 از    ما       ریغ   یآغشته   به   حضور   کس  دیلحظات   نبا  نیا

 شد. یم

ور    شد   همان    مرد    مغر    ریچشم   گشودم    ام   یگرفتنش     را   در  کنارم    احساس    کردم    و   وقت   قرار

 آخر.   یروزها
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 ؟یکن یم   کاریچ   نجایرا   بر   جانم   نشاند  و  فرهاد   گفت:تو   ا  یسردش    لرز    نگاه

 گرفتم.  ینم د،یچرخ یم   نمانیتفاوتش   ب یرا از  او   که   نگاه   ب   نگاهم

را      یم   کند، مراقب  بودم  تا   لحظه افرزندش   را   گ   تیازدحام   جمع   انیترسد  در  م یکه  م  یمادر  همانند

 رو   جز   ما   نداره.   یکه   کس  ری... امییدا   یاز   دست   ندهم: اومدم   عروس

 احساس   کردم   که   شکست؟   چرا

 هم   زمان   با   شکستن   نگاهش   قلب   من هم   شکست؟  چرا

و   انگار  روح   در   تنمان      میبود   ستادهیشده مان   ا   کهیت کهیاحساس   ت   یها شهیخرده  ش   یرو   ییگو

 حضور  نداشت.

   جادیا   یکوچه   و   نگاه   مه   گرفته اش   حفره    یزد   به   چراغان   یاهیو   گرفته   رنگ   س   نیهم   غمگ   ماه

 شده   در   قلبم   را   

 نگذاشت.   یآرام   باقاز      یزیتر   نمود، و   حرفش   چ قیعم

 دارم.   ادیدادند: کس  و   کار  ز یتاوان   م   مانیدوئل   داشتند   و   بدن ها   مانیچشم ها   ییگو

 گرفته   بودند.   یرا   به   باز   شیصوت   یکه   تارها   یشده ا   جادیداشت   با   مانع   ا   جنگ

 به   زحمت   شما   نبود.   یازیمنصرفش   نکرد:ن  دگانشیمقابل   د  شده    جادیا  یبه   زحمت  گفت  و   حلقه  

 کرد، و   مگر   خودش   کارت   نفرستاد؟   ریباال   آمدن   و   فرو   رفتن   گ   نیب   نفسم

 خواست؟ ینم  یتماشاچ   مگر

 چرا   اکنون   دعوتش   را   پس   گرفته؟   پس

 خودش  برد.  اش   را   هم   با  هیو   سا   رفت

 

 جانم   به   لبم   بنشست   ارم،یبرو      آهسته
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 وستیبه  درک   پ   ادمی اد،یاز      یتو    برو   گر

 

 دل،دل  در  طلب   کامت   نیدل  زند،  باز   ا  دل

 

 نازم   خم   مژگانت ن،یبنش   ایب   آهسته

 

  پزشکان    یهمه   ایو   آ  دیچرخ یدور   سرم   م   ایدن

 اند؟! نیچن  نیا 

 کرد...! یاز  من   دوا   نم  یدردناک   که   حال   ینسخه ها   نیا

کرد   و   اما   چرا   ته      یلرزانم    را   خال   یپا   ریقلبم   فرو  رفتند   و   دردش   ز   یها   در   کف   پا شهیش   خرده

 نرفتنم   را؟   دیکش یم   ادیچشمانش   فر

 قلب   ساده ام  و   لعنت   به    یابلهانه    یرهایه   تعبب   لعنت

 کنج   چشم ها...    یحرف ها 

 یخواستم   آن ها  را   بدانم  و   بازهم   او   سکوت  کرد و ا ینزده   بود   و   من   م   یپر   از   حرف ها   ریام   نگاه

 داشتند مرد؟! سیرنویز تیهاکاش چشم

 ر چمدان خاطراتت را ببندم!!!بگذا یرویکه م حال

 ندارد. رومیتوان حملش را به هرجا که م میهادست

 ها سال...روز و روزها ماه و ماه هاقهیو دق شوندیساعت م هاهیتو ثان بدون
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 .ردیگیبه خود نم یرنگ زندگ زیچ چیه گریتو د بدون

 را؟! مانیهایابافیهست رو ادتی

 !!!یدیخندیو تو م گفتمیم من

 ...ارایدور دن کنمیسفر م یالیخیاز ب یابا کوله یروز گفتمیو م کوفتمیدست بهم م اذوقب

 خالصه شده در چشمانم... تیایدن یگفتیدر چشمانم م قیعم یتو با نگاه و

 من!!! روزیمرد د یراست

 شود؟یمان چه مخانه فیتکل

 ده؟یجهازش را درآن چ الیناز

 برجش... یباال اطیح یها داشتم براچه نقشه یدانینم

رنگارنگ که با  یهایشمعدان یهاشکوفه شد،یم بایجا منتقل کنم و چه زرا به آن میهااز گلدان یداشتم قسمت قصد

 .نمودندیآمدن بهار رخ م

 من! یروزهایمرد د باشد

 !!!شانیبری، حال که نم کنمیدرخت نارنج چال م ریرا ز خاطراتت

 .کندیگرفته باغ را سرمست م یشیزنان از عطر نارنج پرا و بهار که شد طعنه شیاهشهیر دهدیتو قوت م عطر

 یشده، اجازه   نم   دیتشد   یها هیتردد   ثان   انیرنگ   تکرار  به   خود   گرفته   بودند   و   من    در   م  میروزها

در   قبال    همسرش      یفیبود   وبه طبع  وظا کند. او   تازه   عروس     رمیدرگ   ادیخودش   را   ز   نیریدادم   ش

 زد. یاز   پرستو   نم   یداشت   و   اما   فرهاد   که    زبان   به   دهان   گرفته   بود   و   حرف

 را    بستم: گل دختر  من     میبافت   و   من   با  آرامش   حاصل  از   نوازش   سرم    چشم ها یرا   م   میموها   خاله

 چطوره؟
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 یمانهیداد   به  پ یخاله    مزه    م  یتوجه ها   بیلبم  نشست   و   عج   یشکر   رو   ینیریبه   ش   یلبخند

 گذرونه   خاله. ی: ممیهالب یدهیخشک

ه  درستو   ادام   ستیگفت: آرام   بهتر   ن   شیدست ها  یکرد  و   هم   زمان   با   جنبش   دوباره    یکوتاه   مکث

 مادر؟   یبد

 فرهاد  است.   یاز   راهکارها   نیدانستم   ا یبه   پوزخند   شد   که   م   لیتبد   لبخندم

زدم  و  با  خود  گفتم   که      یرا   مطرح   کرد، پوزخند   شنهادیپ  نیکه   مهسا   ا  شیاست  چند   ماه  پ  ادمی

 .ستیکاف  میبرا   رمیام

 اب   دادن  مردد   بودم.اکنون   در  جو   اما

 نداشتم.  یبهانه ا  گریکه   د  اکنون

 جگرسوزم   بود.   یادهایاش   فر جهیبود   که   نت   ییها الیو   فکر   و   خ  یکاریهم   نبود. بهتر   از   ب   یبد   فکر

کردم   و   دستم    یاتاق   کز   م   از  یشدم  و   تنم   خمار   آغوشش،  گوشه ا یخود   م یکه   از   خود   ب    یلحظات

را   خفه   کنم   تا   به   گوش      میکردم   صدا یم   یو   سع   دمیکش یبه  دندان   م   میها یقرار یب   انیرا   م

 . ادیز   یکنار   یالیبا   و   الیو   یکه   باغ  بزرگ   بود  و   فاصله    وبها   نرسد  و   چه  خ   هیهمسا

ده   چند   طبقه   ش  یبه   برج ها  لیشده    تبد   دهیسرپا   مانده  بود  و  اکثرا   کوب   ییالیمنطقه   کمتر  و   نیا  در 

 در چه حاله؟ نیریبودند:خاله ش

 کنه به  شرکت رفتنش. یو راض دیزد و گفت: باالخره تونست ام یتکخند

 .رهیش تو خونه سر نمحداقل حوصلهدختر و گفتم: بهتر...  نیگرفت از سماجت ا امخنده

 شد بهت بگم. ادمی یگرفت و گفت: راست یاز خوشحال ییرنگ و بو شیصدا

 شده؟یبرخواستم و مشتاقانه و متعجب گفتم: چ شیپاها یرو از

 عمق گرفت و گفت: سفرحجمون دراومده. لبخندش
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اش محکم در آغوشم و هضم گفته هیشدم و بعد از گذشت چند ثان رهیاش خنشستهبه چشمان به آب زدهبهت

بگم...  یچ دونمیخاله... نم یخاله گفتم: وا یآرزو نیتحقق بزرگتر یاز خوشحال یلرزان ناش ییگرفتمش و با صدا

 خوشحال شدم. یلیخ

 .زنهیپسره چقدر غر م نیا یدونیگفت: نم یشانیکوچک برپ یرا در دستش فشرد و با اخم دستم

 نوشتیکه عمواسمش را م یزمانو آن خوردینم کارهانیو اصال گروه خونش به ا انیگرفته بود از شا امخنده

اش کند و خوش به مکه یراه یجد یساده ،جد یسینواسم کیکه  کردیفکرش را نم چیسال داشت و ههجده

و من  تندگشیخانم شده بازمحاج و یحاج یو همگ رفتندیم نیریو ش دیهمراه امو به یسعادتشان که خانوادگ

 .میکردینام مکاش ماهم ثبت یخوردم به حالشان و اغبطه

ه در ک یها و خار و خاشاکآشغال لچهیبهتر با ب یستادگیا یبزرگ زباله را باز کردم و بعد از تا کردن آن برا لونینا

 .ختمیبوجود آورده بودند، را داخل آن ر یبد یبودند و نما ختهیباغچه ر

سنگ کنار  یسرش را گره زدم و خواستم به دم در منتقلش کنم ،که تلفن همراهم، که رو لونیاز پر شدن نا بعد

 باغچه گذاشته بودم، بصدا درآمد.

 نامش، لبخند برلبم نشست: سالم عروس خانم. دنیرا از دستم خارج کردم و با د دستکش

 و سرحال گفت: سالم گل دختر، چه خبر؟ دیخند

 گرید یداشته بودم، لنگهشانه و سرم نگه نیرا ب یکه گوش یو برخواستم و درحالرا کنار درخت قرار دادم  لچهیب

و خفت  دیکه باالخره ام دمیشن ره؟یم شی... کارا خوب پیسالمت ر،یدستکش را هم از دست چپم خارج کردم: خبرخ

 .یکرد

 .رمیسمت تو دفتر بگ هیاش را رها کرد و گفت: آره،موفق شدم آزادانه خنده نباریا

 .یسالمتبه -

 خونمون، همه هستن. ایول کن آرام، امشب ب ناروی. حاال ایسالمت باش -

 .تیسرخونه و زندگ یماهه رفت هیتو که تازه  بابا،یگفتم: ا یو ناراض دمیدر هم کش چهره
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م... آرا ایای: بدیچیدر گوشم پ زدینفس مکه نفس یدر حال شیکنار باغچه خودم را رها کردم که صدا یصندل یرو

 شب برسم. یگرفتم به کارا یمرخص دیامروزو از ام

یشده بود،م جادیخاک شلوارم که از زانو زدنم کنار باغچه ا یکه با دستم آرام رو یتکرار شد و در حال لبخندم

 که. یگفتم: هنوز شروع نکرده، خراب کرد دم،یکش

دودر  دیکه شوهرت باشه، هروقت شد با سییجون، ربودم : نه دختر غمشیب یهاو من عاشق خنده دیخند دوباره

 .یکن

 خوره؟یم یبه چه درد یپارت پس

 ؟یزنینفس منفس نقدریمکث گفتم: حاال چرا ا هیلبم جا خوش کرد و بعد از چند ثان یگوشه یتلخند

 .یکوفت کن کنم،یدارم شام درست م -

 کمک. امیب یگفتیم -

 م؟ی. مگه چند نفرخوادینم -

 .یاز دونفر غذا نپخت شتریتو هم ب یول ست،ین ادیزدم و گفتم: نفرکه ز زیآمطنتیش یاخنده

 ی. حاال شب که اومدامیش برماز عهده میلیشد و گفت: شما غصه نخور. خ یحرص کردم،یکه فکرش را م همانطور

 .گمیبهت م یتا انگشتتو قورت دادده

 ؟ینکن چیپدستم و لقمه ،یبه دوتاش قانع باش شهیحاال نم -

 یگیم یگردیتو، برم یهایخاطر پرحرفبه کنمیخراب م زنمیبرو بچه به کارم برسم، شب مهمون دارم. حاال م -

 .ستیبلد ن یدارخونه نیریش

دور هم  یهاو جمع شدن یهمانیم یخالصه شده بودند و من حوصله میهالبدر همان لبخند کوچک کنج میهاخنده

 من. یبود و سربدون مو نیریشکی رفتمیماگر ن یرا اصال نداشتم و ول

بدون  یچهره نیریکه ش دانستمیرفتن شدم و م یو بعد از حمام آماده دمیو باغ رس اطیح یشب به کارها تا

 نبود. نیاز ا ریغ یزیو چ«فسرده » دیگویو م کشدیدرهم ماخم ند،یرا بب شمیآرا
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 .الیبستن درب بزرگ و یشدم برا ادهیو پبردم  ابانیرا به خ لیرا گشوده و اتومب اطیح درب

دقت  یکردم برا زیو چشمانم را ر دمید ابانیطرف خپشت درخت آن یاهیسا ییآن گو کیچرخاندم در سرکه

 دچار توهم شده بودم. ییگو شتر،امایب

 ود؟شیخودش کرد و مگر م ریباال زد، نفسم را درگ مینیب ریکه ز یتکان دادم ،اما عطر یرا به آهستگ سرم

 نبود. یزینگاهم را هل دادم به سمت همان درخت و اما چ دوباره

نثار خود کرده، سوار  یپس زدم و در دل احمق میهازده در چشمانم را با چندبار باز وبسته کردن، پلک حلقهاشک

 را با خود حمل نکنم. شانینیپدال گاز فشردم تا افکارم را جا بگذارم و سنگ یرا رو میشدم و پا

ذهنش حضور نداشت و چه  ینهیزمدر پس یاش بود و اصال آرامساعت از شب کنار همسر با خانواده نیطعا در اق او

 .یباطل االتیخ

که در ذهنم گذشت، آرام کنم و نگاهم را به  یقلبم از فکر امانیب یهافشردم تا تپش امنهیس یقفسه یرا رو دستم

 تمام نشود!!! دوختم و کاش تابستان ابانیخ یخطوط راهنما

برخالف من عاشق آن  نیریش دانستمیشکالت مغزدار که م یانگه داشتم و جعبه یفروش ینیریراه مقابل ش نیب

 دمیرس شد،یکه پخش م یکالمیدر خلوت من و آهنگ ب ساعتمیو دوباره به راه افتادم.بعداز حدود ن  دمیاست خر

شده و  یرا گوش کرده، دچار افسردگ ییکایآهنگ امر نیه اک یهر کس گفت،یآهنگ م یخچهیتار نکهیو جالب ا

 است.کرده یخودکش یبعد از گذشت مدت

را پشت سر و من که آن دوره کرد،زدمیانسان منتقل مشدت حس غم را بهکه به یکالمیبه آهنگ ب یپوزخند

 آشفته کنم. نینچنیرا ا زانمیرا ندارم که عز یاانجام کاراحمقانه ییتوانا گریام و دگذاشته

طرف را برعهده گرفت و من به لیبود، زحمت پارک کردن اتومب یانسالیساختمان که مرد م یروخوش نگهبان

 آسانسور رفتم.

 دیهجده که واحد ام یسمت طبقهداخل اتاقک کوچک آن به یمعطل یقیقرمز را فشار دادم و بعد از دقا یدکمه

سرم شفاف پشت ینهییموردنظر از نگاه به آ یبه طبقه دنمیدت کوتاه رسشدم و در تمام م تیدرآن قرار داشت، هدا

 کردم. یخوددار
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 جا کردم و زنگ را فشردم.شکالت را در دستم جابه جعبه

سفت و سخت  نیبه خاطر هم کند،یو خودش را در آغوشم رها م کندیکوچک درب نگاه م یچهیکه از در دانستمیم

دلم  نیب نیو فقط در ا شدمیدر آغوشش چالنده م زدمیهمانطور که حدس م هیچند ثانکه بعد از  ستادمیا میسرجا

 نیخدا ابه یمنم دلتنگت بودم،  ول زمیزکه در شرف له شدن، بودند: ع سوختیم چارهیب یهاشکالت یبرا

 ها گناه دارن.بستهزبون

کوتاه داد و با ذوق گفت: آخ من  یاه خندهخودش را ب یاز من جداشد و نگاهش به جعبه که افتاد، تعجب جا متعجب

 تو بشم. یفدا

 ن؟یا ای... من  ؟ینگاهش کردم و گفتم: ک مشکوک

 .گهید گمیرا جمع کرد و گفت: خوب معلومه، تو رو م شیشده، دست و پاهل یکم

تو  ایگفت: ببود،  اتشیکه بانگاه مشغول خوردن محتو یسرعت جعبه را از دستم خارج کرده بود و درحالبه بعدش

 خوب.

 پررو اصال تعارفم نکرده بود و حاال طلبکارم بود. یرا در کاسه چرخاندم و دختره چشمانم

 یو جا ختیجمعشان در لحظه دلم ر دنیطرف سالن رفتم و با دکنار در گذاشتم و به زیآورا در رخت میو مانتو فیک

 دخترم. یاومد: خوشدکریرا دردناک م میو گلو زدیچشم را م بیعج نفرکی یخال

در آن  گرید یاام جان حرکت داد که اگر لحظهکردهقفل یپاهاو به دیکش رونیب االتمیعموهوتن مرا از خ یصدا

 .کردمیکه هستند، حساسشان م نیاز ا شتریب ماندم،یحالت فرو رفته م

 .دمیکش یتتفاویقلبم سد ب آبلیکردم و مقابل س میهامرده را نقش لب یااز غنچه یطرح

 ... زود بود حاال.یاومدیم رترید کمهیآرام  گمیکردم: م یهم احوالپرس هیو با بق دمیمرجان و پرستو را بوس خاله

یگول ب گریطرف نقاب را شناخته بودم و دانداختم و من انسان مهربان و پرتعصب آن یشوخش نگاه یچهره به

 شکمت دراومده؟ ی: صداکردیهم همانند من از نقاب استفاده م انیو چه جالب که شا خوردمیرا نم شیظاهر یالیخ

 .کنهیکال با شکمش کار م نیزد و گفت: ا شیبه ران پا یهوا رفت و فرهاد مشتبه اشخنده
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را  میبودم، فکرها میداشتنرا که در جمع دوست یچند ساعت نیو بهتر بود، ا خورد،یبرنم ییجاهم به طنتیش یکم

 .انیآقاشا یمشرف بش یخوایم یسالمتکه به دمیشن: کردمیرها م

ز ا یسرش را تکان داد و رو به پدر و مادرش گفت: وقت یشده بود، ناراض شیشانیکه گره پ یو با اخم دیخواب بادش

 .گهید شهیم نیهم سنینویو اسمتو م پرسنیآدم نم

غر  . انقدریشد دهیرا: کفرنگو پسرم. طلب انیکالم شا دیدلخور خاله بر یطرفم آمد و صدابه یچا ینیبا س نیریش

 زدن نداره که آخه.

 گفته باشم. زنم،یاز حرصش و گفت: من موهامو نم دیکوبیم نیرا آرام برزم شیپا

زحمت به هوا رفت و ما هم به کردیکه کنارم شکالت محبوبش را ملچ و ملوچ م نیریش یحرفش توپ خنده نیا با

 .مینکن ترشیتا عصب میمان را گرفتخنده یجلو

 ها دوخت.پوشرفت و نگاهش را به کف انیبه شا یاغرهچشم

 انیدر م الیخیب نیریو ش ندیفرونش میهاپشت لب یبزرگ خندهدردستم را خوردم تا حجم یاز چا یاجرعه

 ...نمیکچل شدنتو... بب دهیم یفیگفت: آخ... چه ک دهیبر دهیبر شیهاخنده

 رو... یقسمت هیپسرم... فقط  یزنیبرنداشت: کل موهاتو نم دنیبشر دست از خند نیدو اکورترش شیابروها گره

 .گهید شهیبه پدرش نگاه کرد و گفت: خوب مدلش خراب م دلخور

 تمام مشکلت موهاته؟ یعنیفرهاد دخالت کرد و گفت:  نباریا

هم  دیو به سمت بالکن رفت و ام شد و کالفه برخواست رهیخ میکردیمان که کنجکاوانه نگاهش مبه همه یکم

 .نشینبر ستین یسرش: خوب اگه راضپشت

 نقدری. اگه واقعا اکنمیباهاش صحبت م نمیشیواال... سرفرصت م دونمیگفت: نم دیبه فرهاد کرد و با ترد ینگاه خاله

 نداره بردنش. یادهیناراحت باشه، فا

 طرف آشپزخانه رفتم.گذاشتم و به ینیرا در س استکان

 .نایبود ندهیرا عوض کرده بود: شماهم خوب چ یبرق لیوسا یبود و جااش دست بردهآشپزخانه نیزایدر د یکم
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ینو، نم لینو، وسا یکم ذوق دارم . خونه هیخوب  یناراحت شدم: ول کردیشده بود و فکر م امرهینگاه خ یمتوجه

 .رمیآروم بگ تونم

 نیهم یرا بستم و من هم قرار بود، در حوال رآبیشدنش شخوب شستهو مطمئن از  دمیرا داخل استکان کش دستم

 .میبسرا یغزل خوشبخت ختهیدلم بپوشانم و اسباب کهنه را دور ر یرخت نو برخانه هاهیثان

 پرت کرد. رونیدستم قرار گرفت و مرا از افکارم به ب یرو یدست

چکان قرار دادم: را در آب وانیل ده،یکشستم را پسکرد و د کیرا تحر میعصب یهاستمیدر چشمانش س کردهالنهغم

 آرام.

 .نیریگفتم: من خوبم ش رفتمیم رونیکه ب یشد و در حال میشانیپکوچک گره یاخم

 الیجز خ یکس ریشود و تقص تیبه واقع لیتا تبد کردمیکذب را تکرار م یجمله نیپوزخند زد و من آنقدر ا ذهنم

 یمسخره را جد یبازکیرا بنا نمود و  شیسرعت کاخ آرزوهابا خودش کرد که به یو او چه فکر ستیزود باورم ن

 ؟داد ام،زدهیقلب قحط لیتحو نیرنگ یدهایو وع گرفته و وعده

 ییتنهابود، و پرستو به وستهیدر بالکن پ دیو ام انیو عموهوتن به جمع شا کردندیو خاله باهم پچ پچ م فرهاد

 بود. ونیزیتلو دنیمشغول د

 ها بودن سخته؟انحراف افکارتلخم، گفتم: دکتر بچه یبرا یتصنع ینشستم و بالبخند کنارش

خودشو  یسخت ی: هر کارمیهالب یرو یبه خط زورک زدیلبخندش طعنه م بیداد و عج لمیتحو نیدلنش یلبخند

 .زمیداره عز

 کرده بود، گرچه پرستو حیتوج شیا برار ریحرفش تکان دادم و از ذهنم گذشت فرهاد چگونه نبود ام دییرا به تا سرم

بچه دردناکه... قبل از اون  هی دنیزجر کش دنیسرک بکشد: د گرانیبود، که نخواهد در کار د دهیآنقدر خانم و فهم

 .یکشیانگار تو درد م

 یچ یعنیمن نبود:  یبرا هیقض نیا تیبه باز کردن اهم یازیو ن کردمیرا با پوست و استخوانم لمس م شیهاحرف

 فرهاد؟
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و چشمان پرآبش  ستمینگر م،یدیشنیم م،یکه در سالن بود ییبلند که ما بایتقر ییبه خاله که با بغض و صدا زدهبهت

 نگرانم کرد.

 برخواستم و خودم را کنارش پرت کردم و دستش را گرفتم. زدهشتاب

یم شیا که کالفه دست در موهار یو نگاه متعجب و ناراحتم فرهاد زدیو غم موج م ینگاهش تاسف و دلسوز در

 نشانه رفت. د،یکش

دنبالش به بایکه خاله تقر یبلند یهاو با قدم دیاش درهم رفت و دست مرجان را کشکه جمع من شد، چهره حواسش

یرا دنبال م ررفتنشانیمس یزده نگاه دوختم به پرستو که باناراحت رتیها شدند و من حاز اتاق یکیداخل  د،یدویم

 آشپزخونه. یایم لحظههیآرام... : کرد

 مردد به سمت آشپزخانه کشاند: چته فسرده؟ ییهامرا به خود آورد و با قدم نیریش یصدا

 تو کاسه؟ یزیریکرد و گفت: ماست و م ینگاهش کردم که پوف جیگ

ل شد: لحظه پرستو داخ نیشدم و در هم شاتشیمشغول انجام فرما ینشستم و فکر یناهارخور زیم یصندل یرو

 .زمیبگو عز یدار یجون، کار نیریش

 خوشگلم بشم من.. ییدازن یصورت زد و گفت: فدا یبه پهنا یلبخند

 افتاده است؟  یاتفاقچه یعنیخارج کند و  شیپ یقیهم نتوانست فکرم را از دقا نیریش یلودگ یحت

 بود؟ یناراحت و عصب نگونهیمرجان ا چرا

 هاد نگذاشت کنارش باشم؟و چرا فر کردیبا حسرت نگاهم م چرا

 انیو شا کردینگاهش م یو فرهاد با کالفگ دیکشیشد و خاله مدام در فکرفرو رفته آه م نیسنگ یاز آن فضا کم بعد

 . کردیم یعزادار شیهم البد در فکرموها

از  چیاست، زبان به دهان گرفت و من ه نیسنگ تینهایجو ب دیهم افاقه نکرد و او هم که د نیریش یهایشوخ

پلو با مرغ زرشک یو بو دمیجمع چندنفره پخته بود نفهم کی یبار برا نیاول یکه برا ییو غذا نیریپخت شدست

 نکرد. کیرا تحر میاصال اشتها
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به زحمت  یلیبود و خ یشب خوب نکهیدلخور هم شده بود،  و اظهار ا یکه کم ینیریو ش دیاز ام یاز خداحافظ بعد

 خاله همه را کنجکاو کرده بود. یرعادیسکوت غ نیو ا میرفت نگیطرف پارکبه یافتاد،همگ

 خاله درجا متوقفم کرد.  یشوم که صدا نمیکردم و خواستم سوار ماش یهمه خداحافظ از

 ... منتظرتم.شمیپ ایانداخته بود بر چشمانش گفت: فردا ب هیغم که سا یشد و با همان هاله کمینزد

 د که با مکث از کنارمان گذشت و دوباره نگاه دوختم به خاله و لب زدم: باشه.فرها لیشد به اتومب دهیکش نگاهم

 بگذراند!!! ریخرفت و خدا خودش به انیطرف عموهوتن و شارا فشرد و به دستم

 یهوا ییقلبم را هوا بیباران آسمان امشب عجو ستاره دمیکش مینشستم و برس را در آبشار موها نهییآ مقابل

 .کردیم میشخص ممنوعه زندگ

توالت منحرف  زیم یباال کوچک یدست فیذهنم را از ک شییگرم و نامر یهاروشن کردم، تا دست هدفیرا ب سشوار

یاش را مجمع احساس کرد، بهانه انیدر م شهیاز هم شتریرا ب شیخال یامشب که جا ام،قرارشدهیکند و قلب ب

 .گرفت

 یو دلشوره ا میمیکرد ، حول و حوش احواالت روانشناس قد یواز مکه از خاله جدا شدم فکرم پر یاآن لحظه از

 برقلبم نشسته بود. بیعج

 شد. یم ادآوریکوچک داخلش را  بیدر ج یمخف اتیکرد و محتو یم یهم چنان به من دهن کج فیک

 و عقب نشست. دیکه جلو بردم لرز دست

 زن داشت! او

 !زن؟

 کرد! یم شتریب میرا از غربت هوابود، که غم نشسته بر دلم  یبیغر یواژه  چه

را گشودند، تا عقلم مانعشان نشود و دلم در دهانم  پیمن جلو رفتند، به سرعت ز اریاخت یب میکه دست ها نباریا

 دلم! یبه پا سیگناه ننو ایقرار گرفته بود، و خدا

 کرد! هیرا او به من هد ایتنگ است و دن دلم
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 بگذر از گناهم. دهد،یجان م و عطر تنش نیدلم تنگ وجود نازن ایخدا

 نگاه!!! کی فقط

و خدا راشکر کردم، که از  دمیآورد، را به چنگ کش میبرا میشخص لیوسا انیدر م نیریکه ش یعکس کوچک قطعه

 گذاشتیو نم کرد،یآن را پنهان م افتاد،یاگر چشمش به عکس م شکینکرد که ب دیداخل آن جعبه بازد اتیمحتو

 .به دستم برسد گرید

رقص درآورده بودند، زل زدم و عکس را به دند،یلرزیکه به شدت م ییهاگذاشتم  و با دست یرا کنار دیسف یحلقه

 از ما ثبت شده بود. شیکه در سفر ک یریبه تصو

 بود، و نگاهش صورتم را نشانه گرفته بود. دهیرا سفت چسب میهاشانه دستش

و  کرد،یام را عبادت مدر نگاه براقش جز به جز چهره ختهیر یهاخواستنتوجه نکرد، و تمام  انیشا یبه تذکرها اصال

 طانیش یابغل دستم، که او را به پسربچه یو چندساله یصورت از تخس شدن مرد س یبه پهنا یمن هم با لبخند

 بودم. نیدورب یرهیکرده بود، خ لیتبد

 بودند. دیخورش یغروب گرفته یهامان هم رنگعکس ینهیزمپس ریتصو

 .زشانیدادمشان به خوشبخت بودن عز یداررا با کف دست پوشاندم و دل  میهاهقهق

 اشگمشدهمهین افتنیباالخره موفق به  ریسردهند که ام یقهقه شاد دیهق باهق یجابعد بهکردم تا من یادآوری

 !مینداشت یگرید یمهیبه ن یاجیو احت میکردیم لیرا تکم گریکدی میهاشده و من و غصه

شب  یاهیرا در پس س شییبایاز ز یمیکه ن یماه یرهیو خ دمیتخت دراز کش یگرمم را در آغوش گرفتم  و رو تن

 خت،یفرور میهاچشمرا زمزمه کردم و اشک حسرت از کنج میکرده بود، آنقدر خودم را تکان دادم، و دردها یمخف

 شد. مییکه خواب همبستر تنها

 یهارنگ یباشد، حت ریو دلت که گ زدمیاز درد بود، قدم م ینیغمگ یسمفون شانیه صداک یزییپا یهابرگ یرو

 هستند!!! یاهیاز س یتبلور تیهم برا زییپا یبایز

 بازگشتیکردم، که رفتنش ب کتهیکه آموخته بودم به او د یقلب احمق را هم نداشتم و با هر زبان نیا یحوصله گرید

 است. دهیو امانم را بر کردیغرغر م زانیآو ییهااست و او باز هم با لب
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زمستان را در ما  یآمادگ یآهستگبه زییماه پا نیقرمز شده و دوم مینیو قطعا ب کردهخیپالتو  بیدر ج میهادست

 .کندیم جادیا

 نشست. میهامحو بر لب یکرد مکان را، و لبخند زیحواس پرتم آنال ستاد،یکه از حرکت ا میپاها

 .دیچیپ فونیدر آ بهیط یصدا هیفشرد  و بعد از گذشت چند ثان زنگ در را امدهزخی یهادست

هوا بدون پوشش به  نیمادر، که در ا نیو امان از ا دمیرا به انتظار د نشیرا نبسته بودم، که وجود نازن اطیدر ح هنوز

 تو دختر؟! یاستقبال دختر پردردسرش آمده: چقدر سرد

 کرده بودم. یروادهیاز آغوشش جدا کرده، و گفتم: هوس پ یلیمیو ب یرا به سخت خودم

 ؟یچ -

 دادم و حق داشت. لشیتحو ییبلندش مرا از جا پراندو لبخند دندان نما یصدا

آمده  شیگوشیدلم بازهم باز یبودم و پا امدهین نجایخودم به ا یبود، و اما من به اراده ادیز تینهایها بخانه یفاصله

 بود.

 کردم و شالم را هم در کنارش. زانیدم در آو یرنگ را از تن درآورده و به جالباس یزرشک یپالتو

 خبر گل دخترم؟: چهمیهاکرد از عقده ییگشاشد و دستش گره شیهانوازش زبانیمعمول سرم م طبق

 د،یچیم ناهار را زیکه م بهیجمع شده به ط ییهاعقلم داد، و من با لب لیدردناک تحو یام پوزخندلمس شده قلب

 زود نبود؟  ایشدم و آ رهیخ

 بودند. امدهین انیکه عمو و شا هنوز

 نگاهم نکن!!! نگونهیو ا دیپر یدست مرجان را و پلکم عصب دندیچسب میهادست

 ؟یاش کم نشده و چرا الغر شدکشنده یهااز ان جاذبه یزیو با صالبتت که چ یجد شهیآن چشمان هم با

 ؟یهدیباشگاهت را ادامه نم مگر

 و با زحمت نشستم. کردندیرا تجربه م میعظ یابه سلول بدنم زلزله سلول
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 شده است؟!!! چندماه

 یدر رفت و آمد امنهیس یشدن  قفسه نییبه زحمت و با باال و پا میهاشد و نفس میبغض مزاحم سد راه گلو بازهم

 یاجزا انیهمچنان در م میایحیب یهاو چشم کردمیدردناک بودند و طعم خون را در هر دم و بازدم احساس م

 .کند یتا رفع دلتنگ زد،یصورتش در قدم م

شب  یچراغان یسوسو شیهانگاهم بود و مردمک خیرا م شیشانیزده بود پکه گره یچفت شده بود و با اخم فکش

 بود.

 یسرناسازگار میدر گلو بغض چنبره زده نیاتصال نگاهمان را قطع کرد و هر چند به موقع بود، که ا موقعیب ییصدا

 .ییاش نقش برآب شد: سالم داداشت و چه بهتر که نقشه دنیگذاشته بود و قصد بار

 خودش قرار داد و آرام احمق! ررسیرا در ت ریفرهاد و دوباره ام یتاب خورد، رو نگاهم

 در مقابلت اکنون زن دارد. ستادهیکه مرد ا بفهم

 .دمیپر میو من از جا خس افتادبه خس میچنگ خورد، وگلو قلبم

 زم؟ی: کجا عزدهندیکار دستم م امجنبهیقلب ب یبا همکار یلعنت یهابغض نیا دانستمیکه م رفتمیم دیبا

از  رینداشتم که سهم ام یرا به سمتش کشاند و گرچه حق دلخور امشدهجیمتعجب مرجان نگاه دلخور وگ یصدا

 ونه...از من بود: برم خونه... خ شتریب یلیها خآن

 دلم تنگش است. اچقدریبود، و خدا کینزد مییو رسوا کردیم یبدقلق میزخم یگلو

یم طیبه سمت عطر آکنده در مح شهیاز هم زتریام تو شامه کندیم میهوایخانه ب یبه هوا ختهیعطر تلخ آم چقدر

 .دود

 داشت؟یسوختند و او چرا نگاهش را از من برنم میهارا گرفت و چشم دستم

 زد؟ینم یحرف چرا

 است؟شده نیزم خکوبیم چرا
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 من تاراج رفت... قلب

 

 ست؟یعاشق یچه جا نجایخدا ا یا

 

 ...تپدیم اتمیتپش نبض ح پر

 

 بهتر مینگو میهااز حال نفس یوا

 

 است!!! 

 

و با ما ناهار  زارم؟ی: مگه من مسوزاندمیم نینچنیجوش را هم پشت سر گذاشته بود، که ا ینقطه ییبدنم گو یدما

 .یخوریم

 .مییتنها ریو ادامه داد: من و ام ر،یپر از محبت دوخته شد به ام نگاهش

 خواست؟یاز من چه م قایخوردم و او دق یسخت تکان

 صرف کنم؟! یالیخیب نیو ناهارم را در ع نمیبا قاتل احساسم بنش زیم کی سر

 .یبکند: منم هستم آبج زیمه چبودن ه یوانمود به عاد نگونهیا توانستیمرجان چگونه م اصال

 .فتهیچه خبر بود: پرستو ش نجایو ا ستمینگریها را مباز مانده آن دهانم

کنار  یو موها ختم،یگریداشت، م رنظرمیکه ز یملتمسم را به خاله دوختم و همچنان مسرانه از چشمان نگاه

 شده بودند؟!!! دیسف اشقهیشق
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در تدارکش بود، کشاند و من در آن لحظه شالم را به دست  بهیکه ط یزیمت مبه نگاهم دستم را به س تیاهمیب خاله

 .نیایب ن،یدست و روتونو بشور نیمرد: شما هم زودتر بر کرتیبر پ ستیچ یریگرد پ نیسپردم و ا یفراموش

ذا و غ نمیهوش و حواس مقابلش بنش نیافتاد و آخر من با کدام زیم یشده رو دهیرنگارنگ چ یبه غذاها نگاهم

 بخورم؟

ن بر م یو وا ستمینگر بشیزده به حرکت عجپا شده در جانم بهتطوفان به انیام کرد و من در محواله یچشمک خاله

 : سالم اهل خونه.انیم نیکم بود در ا ییموجود استثنا نیکه هم

 آرام... یو گفت: وا دیکه به من افتاد خند چشمش

 !زم؟یعز دهیشد: چرا رنگت پر کمینزد یچشمانش غرق نگران یآب یایجمع شد، و در یآنخندانش به یهالب

هم افتادند و جرات  یرولرزانم با درد به یهامردانه نگاهش را به پشت سرم کشاند و پلک یمکالمه یآهسته یصدا

 برگشتن نداشتم.

 ، آمدیهم نم شیهانفس یصدا یاو هم شوکه شده بود، که حت ییگو

 .زیسرم نیایها... باز من بوده باشد: خوب بچه شتریب درصد بهتش کنمیفکر نم یول

 بسته بودم؟ خیمن  ایداغ بود  ادیرا محکم فشردم، و دست او ز نیریش دست

 سه ماه است!!! قاینکردنش و دق انیطغ یبود و خدا را صدا زدم برا انیدر جر وارنوسیدلم کوس کدورت

برخورد، بد قاشق به بشقاب نگاهم را باال آورد، و  یت دادم که صداآب با مکافات قور یوانیلقمه را با بغض و ل نیاول

 نجا؟یا یبرخورد: چرا اومد ست،ینگریم ریکه با اخم به ام نیریبه ش

 .نیری: شیچشمانش پرشدند، از دلتنگ ینیو ن گفت

جانب من  مفصل از یحتما کتک نصورتیرایگر خاله دهانش را بست و چه بهتر که ساکت شد، در غمؤاخذه یصدا

 !؟یبرخورد کرد رمحترمانهیغ نگونهیمن ا ریو تو با ام اموزدیزدن با بزرگترش را بتا حرف کردیم افتیدر

چه  یدونیآتشفشان را به طرفمان پرت کرد، و خدا لعنتت کند آرام: اصال م یهاگدازه ییکه دهانش بازشد، گو نباریا

 ؟یو جلوش نشست ینداختو حاال راحت پا رو پا ا یدختر آورد نیبه روز ا
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و   میهابودند، زل زدم به دست انیطغ یآماده درنگیکه ب ینبرد و من با چشمان پرآب ییهم راه به جا ییدا اعتراض

 ام.نداشته چوقتیلعنت به شانس ه

 را فراموش کردم؟ یموضوع مهم نیچن کیچرا  آخر

 تا بازو؟! بافت

 !!!ر؟یهم مقابل ام آن

 کرد،یم یخطخط شدند،یکه در ضبط صوت درهم م یمیقد یهمانند نوارها نیریش یصدابود و  دایدستم پ مچ

 جان داد. میهالبام را و حرفم پشتشده فیاز حد ضع شیاعصاب ب

 کبار؟یبه خاطرت رگ زده؟!اونم نه  یدونیو اظهاروجود نکرد: م مرد

و مات شده بود،  شیتر و خط نگاهش کگردنش برآمده یهاو رگ شدند،یچشمش هرلحظه گشادتر م یهامردمک

 .دمیمچ دستانم  و لرز یرو

 خدا!!! ییآ

 کمک... ایخدا

نشده، از  یکرده باشند و راض اهشیو س دهیآن کش یچندبار رو یرحمیکه خودکار را با ب یاهمچو کاغذ باطله قلبم

زباله شده باشد، در خود مچاله  و  سطل یراه یقیدق یریگدست لهش کرده ، و با نشانه انیدر م تمامشان،مهیکار ن

 .کشدیدرد م

 بود.  ستادهیاش  از  حرکت  ا نهیس  یشد  و  قفسه  یهر  لحظه  قرمزتر  م  صورتش

بود  او  را    یدستانش  گرفت  و  به  هر  جان کندن  انیو  فرهاد  صورتش  را  در  م  دیهراسان  به  سمتش  دو  خاله

 نفس  بکش...   ری... نفس  بکش  پسر... امنیمنو  بب  ریخود  کرد: ام  یمتوجه 

کف پوش ها  شدند  و  من    همانیم  یبه  آن  زیم  یرو  لیوسا  یهمه مان  را  از  جا  پراند  و  همه   ادشیفر  یصدا

قرار    میهاگوش   یرا  رو  میام  خفه  شود،  دست ها یزخم  یدر  گلو  غمیج  یرا  به  هم  فشردم  تا  صدا  میلب ها

 .دمیدادم  و  باالخره   بار
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 ...دینبا

 ...دیفهم یم  دی،نبا

 .نیریبخشمت  ش یشدم  در  مقابلش  و  نم یم  ریتحق  نیاز  ا  شیب  دینبا

 کرد  و  تاب  نداشتم  خواهر.  رمیمصرف  گذشته ام  تحق  خیتار  یبا  آتش  زدن  آرزوها  کباری  او

 را از بر بود نداشتم. میاو  که خط  به  خط  رفتارها  یجلو خار  شدن   یگریبار  د  تاب

 شد.  کمیدر  آرام  کردنش  داشت، کنار  زد  و  به  سرعت  نزد  یفرهاد  را  که  سع  یها دست

 به  خون  نشسته اش.  یبا  وحشت  زل  زدم  در  چشمان  طوفان  دهیعقب  کش  تن

تند و پرصدا گوش  شیهاو نفس شدیم نییباال و پا امانیب اشنهیس یو قفسه دییرا  به  هم  سا  شیها دندان

 را کر کرده بود. طیسکوت محض مح

 ...یییرا  گرفت  و  آ  میخم شد   و  دست ها یآن به

 گرفتم  از  حضورش...  آتش

 از  مه  فرو  رفت.  یدر  حاله ا  زیزنگ دار  شدند  و  همه  چ  میگرفتم  و  گوش ها  آتش

 شک. یشکست  ب یاستخوان  دستم  را  م  شیبه  مچ  دستم  بود  و  فشار  دست ها  نگاهش

ه  : چدیکلفت شده، غر ییدر  نگاه  ترس  خورده ام  و از ته گلو با صدا  دیرا  کوب  شیطوفان  یخشونت  مردمک ها  با

 ؟یکرد  یغلط

 را  از  دست  دادم.  و  قدرت  تکلمم  دندیلرز یم  میچشمانم  روان  بود  و  لب ها  لیس

با  آن  اخم    یبه  من  کیآنقدر  نزد  یوقت  ییگو یبرده  بودم  حروف  الفبا  را  و  آخر  جانم، نم  ادیاز    اصال

 برده  است  من  چگونه  لب  باز  کنم؟  غمایکه  تمامم  را  به    یوحشتناک  جذابت  و  عطر

 یاتو  م  یرا  چه  کس  تیلباس ها  میداشته  باشدت  و  بگو  شهیم  همروح  دیکردم  تا  شا  یغلط  میبگو  چگونه

 کند؟
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 از  جا  پراندم  و  نگاهم  را  عاجزانه  به  فرهاد  دوختم: با  توام؟  ادشیفر

زدند  و  انگار   یکه  نبض  م  ییها قهیزد  و  شق یکه  در  چشمانش  موج  م  یچانه ام  برد  و  با  خشم  ریز  دست

 گفت:   شهیبم تر  از  هم  ییپراند، با  صدا یمرا  م  یگردنش، رگ  به  رگ  عصب ها  یبرآمده   یها رگ

 بودنو؟ یقو ینگرفت ادی هنوز

را  به    میمتوقف  شده  بودند، بهانه  از  سر  گرفتند  و  لب ها  شیکه  بر  اثر  شوک   تماس  دست ها  میها اشک

 .دمیدندان  کش

 خورد.  نیچشمش  چ  یشد  و  گوشه   نییباال  و  پا  شیگلو  بکیکورتر  و  س  شیابروها  گره

و  خودت    یشکن یم  شیادآوریهزار  بار  با    یو  تو  روز   زندیم نیکه  روحت را زم  ییخوردن ها  نیهمان  چ  از

 .یکه  کرد  یهمان  غلط  یبرا  یکن یرا  لعنت  م

 یب  ایدانست  که  تمام  قدرتم  بود  و  آخر  دن یگفتن  که  او  خودش  هم  م  یه  جاو  چ  فیمن  گفته  بود  ضع  به

 آمد؟ یاو  به  چه  کارم  م

کرد  با   یو  دهانم  باز  ماند  و  او  چه  م  دیرا  به  شدت  بر  وجود  آتش  گرفته ام  پاش  خیآب    یسطل  شخندشین

 من؟

 پسرم.  نیلحظه  بش  هیجان    ریرا: ام  میکه  باخته  بودم  تمام  زندگ  یمن

  انیدر  آن  م  مانیمکث  که  نفس ها  یقیلرزان  خاله  هم  قفل  نگاهمان  را  نشکست  و  عاقبت  بعد  از  دقا  یصدا

 دادند  دستم  را  با  خشونت  پرت  کرد  و  برخواست. یجوالن  م

را    شیزد  موها یسوخت  و  نگاهم  به  دستانش  که  رج  م یم  انجماد  تنم  انیمچم  در  م  یانگشتانش  رو  یجا

 ر؟یام  یتمومش  کن  گهید  ستیبود: بهتر  ن

کرد،  یصحبت  م  یزیو  او  از  تمام  شدن  چه  چ  دیبه  سرعت  به  سمت  فرهاد  دو   نیریمتعجب  من و ش  نگاه

 قا؟یدق

 ش پر از حرف بود؟غم دوباره النه کرد در چشمان مرجان و نگاه چرا
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 به  من  بود  و  نگاهش  به  فرهاد.  پشتش

مانعم    نیریش  سیتوانست  دل  بلرزاند  بودم  که  صورت  خ یکه  با  وجود  الغر  شدن  هنوز  هم  م  یکلیه  محو

 نشده  بودند!  ریهنوز  س  صمیشد  و  چشمان  حر

 لرزان  گفت: آروم  باش  فدات  شم.  ییدستانش  گرفت  و  با  صدا  انیرا  در  م  صورتم

سابقه اش  در  وجودم  به  پا  کرده  بودو   یکه  با   خشم  ب  یخبندانیزدم  در   یو  دندانه  م  دیلرز یتنم  م  تمام

کنند  و  قلب   یکه  سلول  به  سلول  تنم  وجودش  را  طلب  م  یآن  هم  در  مقابل  کس  نینازن  یآخر  چه  آرامش

 من  بلند  نکرده  بود.  یرا  برا  شیبه  حال  صدا  ابه  او  که  ت  ردیگ یورم  خورده  مدلخ

 هر  سه   شان  را  متوجه ام  کرد  و  تو  نگاه  نکن...  نیریش  یصدا

 خدا...   به

 زند... یگره  م  نهیرا  درس  میخدا  که  نگاهت  نفس ها  به

 ...شیها یتفاوت یکردم  با  تمام  ب یرا  حس  م  ینگاهش  نگران باز  شد  و  در  عمق   شیابروها  بافت

فک  ی: چاهویه  نیقصد  بر  باد  دادن  سرم  را  داشت  در  ا  ییام  گو وانهیبسرعت  کنارم  زانو  زد  و  زبان  د  خاله

 ... با خودت؟یکرد

انم: ج  مهیجان  ن  یتا  پا  یبود  حت  دهیفرا  رسشود  و  انگار  زمانش    مییزدنم  نتوانست  مانع  عقده  گشا  دندانه

 ؟یدونست یمگه  نم

 ی: مگه  نمستادمیلرزانم  ا  یپاها  یرو  هیتوجه  به  بهت   بق یحالتش  دادم  و  ب یصورت  ب  لیتحو  یپوزخند

 نفسام  با  تو  کوکه؟  یدونست

 بشکنم!!!  بگذار

 باز  شده.  شیخوب  براکه  سال هاست  تمام  شدم  و  دست  دلم    من

 رفتم... مرد یدر  صورتش  تف  کنم: من  که  داشتم  م  میجرعه  غرور  را  هم  الاقل  با  عقده ها  نیا  بگذار
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قرمز  که  از    ییمشت  شده  و  چشم ها  یو  دست ها  شیرا  به  تمسخر  عبور  دادم  از  سر  تا  به  پا  دستم

 یگورمو  گم  م  تیدادند، نتوانست  مانعم  شود: من  که  داشتم  از  زندگ یخبر  م  عود  کرده اش  دایشد  گرنیم

 کردم.

شدم  و  قلب  عقب  افتاده ام  مدام  التماسم   یم  کیبه  او  نزد  میپاها  ریراه  افتاده  ز  یبه  قدم  با  زلزله   قدم

 ؟یو  نگرفتگفتم: مگه  خودت  جلوم یم  دیکرد  که  نکنم  و  اما  با یم

هلش دادم که  میحالیو با تمام ب اشنهیبودم  به  او  و  فاصله  مان  که  صفر  شد، دست گذاشتم تخت س  دهیرس

 عقب رفت و داد  زدم... یقدم

ه  ب  ایاخرش  بود: بدون  تو  دن  گریدانم  و  اما  د یعقل  حسابگرم  را  نم  ای  مینوا یقلب  ب  ای  دمیکش  ادیفر  من

 اومد. یارم  نمک

 یب  ی جهیتکه تکه اش  نوازش  صورت  گر  گرفته ام  شد  و  هنوز  هم  ادامه  داشت، با  وجود  سرگ  ینفس ها  هرم

 دونم  که  کمت  بودم... یکه  به  سراغم  آمده  بود: م  یموقع

 اما  حاال...  

 تموم شده. یچهمه گهید حاال

به  قلب  چمباتمه  زده ام،   تیاهم  یرحم  شده  بودم  و  ب یب  ییاما  گو در  عمق  نگاهش  شکست  و  من   یزیچ

 ؟یکار  به  کار  من  دار یمسخره  دوباره  باال  رفت: تو  هم  بچسب  به  زنت... چ یالرزانم با خنده  یصدا

م  تمام  خانه  را  پر  دردناک  یمتوقف  شده اش  را  و  زجه ها  ی نهیس  یقفسه  دند،یکوب یرمقم  م یب  یها مشت

 ام...!!! چارهیکرده  بود  و  هه  برو  غرور  ب

و  همان  من  که  تکه  تکه  شدم    یخرد  نشد  نیاز  ا  شیو  برو  تا  ب  یدر  وجودم  نداشت  ییاز  ابتدا  هم  جا  تو

 .ستیکاف

 لم  بگذارم؟د  یکجا  گریرا  د  نیا  ایخدا  ینه  ، ول  ایدانستم  باور  کنم   ینم

در  همان  لحظه    ایدن  ییشدند  و  گو  زانیآو  میماتم  کرد  و  دست ها  دیصورتش  دو  یکه  رو  یاشک  قطره

 متوقف  شد.
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بهم  فشرده اش    یلب ها  یدرد  در  آن  نهفته  بود، رو  یغلتان  چشمش   که  جهان  دیکه  مروار  یلحظه ا  همان

 د...نشست  و  چشمانم  بسته  ش

 ام.چشمان  دلداده  دیبسته  بمان  شهیهم  یبرا  کاش

 و  آخ...   ختمیر  رونیب  ادیکه  با  فر  یبا  شرمم   و  درد  دیرا  همراه  نکن  میداریب  کاش

 نبودم.  شیب یا  بهیزن  داشت  و  من  غر  رمیام

 !!!مردندیها مفاصله کاش

از  یایدن همانیرا منجمد کند، و چشمانت را م تیهااش خون در رگوجود نداشت، تا هرلحظه یاکاش فاصله اصال

 !شهیپشت ش

و خدا نکند  گذرندیات مقلب افسرده یزنان از کوچه پس کوچهو سوت الیخیو ب کنندیرا دفن م ادهایها فاصله نیا

 !!!فتدیب یانگاهت به فراموش شده یادر خم کوچه یکه اگر اشتباه

ها دست نوازش بر سر فاصله یکه هر لحظه دزدک یبه قلب زندیم هیکنا شخندزنانیو ذهنت ن شودیبدنت نبض م تمام

انداخته  و از سر راه قلب  ریرا امتحان کند و فاصله هم خجل سر به ز مریگرا آلزاو نگذاشته عقل منطق  دهیکشیم

 به آن لحظه!!! یو وا رودیکنار م ده،یرم

 .ندینشیدر جانت م یاو رعشه نیبه زم زندینگاهش طعنه م یو جاذبه خورند،یها مکه جرقه یالحظه همان

از  حد  به    شیب  یرگیسوزانم  از  خ  یدانم  اشک ها یبود  و  نم  دمید  دانیسرم  م  یالمپ  کم مصرف  باال  نور

 قلبم!!!  یصدا یب  یزجه ها  ایسرم  بود    یباال  یمنبع  انرژ

  یه دلمه  بست  یو  حرف ها   ستمین  مانیرسم  که   اصال  هم  پش یم  جهینت  نیکنم، به  ا یکر  مف  شتریکه  ب  حال

  یسرطان  یبه  غده   لیبود تبد یماندگار  م  نیاز  ا  شیکه  اگر  دروجودم  ب  ختمیر یم  رونیب  دیدلم  را  با

 .رفتگ یشد  و  کم کم  جانم  را  م یم  یخطرناک

سوتفاهم  ها    نینبود  و  اما  امان  از  ا  شیب  یسوتفاهم  نمانیست  و  عشق  ب یشخص  بود  که   رفتنابتدا  م  از

و  هر    یدرونت  باش  یتا  آخر  عمر  مشغول  جنگ  داخل  دیتو  با  ندازند،یب بانتیدست در گر  یکه   اگر  لحظه ا

 نبود.  شیب  یه  سوتفاهمفهمد  که  آن  نگا یقلب  کند  ذهنت  نم  یچه  هم  کن
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 همانند  اکنون!!!  درست

محو  به  لب  دارد  و    یدردناکم  لبخند  ی نهیمظلومانه اش  کنج  س  یها ختنیاشک  ر  انیکه  در  م  اکنون

 بود.  دهیبه  جانش  چسب  بیعج  ریام  ینگران

گرفت، به  چشمان   یرا  هم  م  میاندک  انرژسرم  که    یباال  یدر  نگاهم  را  از  حجم  انرژ  ی رهیدستگ  یصدا

 زم؟یعز  یخسته اش  دوخت: خوب

حالم  خوب  بودنمو    نیموقعش  دادم: اگه  ا یب  یاحوالپرس  لیتحو  یگونه ام  نشست  و  پوزخند  یرو  دستم

 ده...  ینشون  م

 من  خوبم.  پس

آمد  و  من  حاضر  بودم، تمام  عمرم  را   یکرد، در  م ینم  میکه  جاذبه اش  رها  قیعم  یانگار  از  ته  چاه  میصدا

 نگاهش  باشم.  یجاذبه   نیگوشه نش

 ؟یکن یتوبه ام  را  قبول  م  ایخدا

 مرگ...  ایشود  و  خدا ینم  میمستق  یصراط  چیرحمت  شده  و  به  ه یب  یبنده   ریدلم  بد  گ  ایخدا

 ش!!!نداشتن  یبه  وسعت  تمام  سال ها  یمرگ

وسط تمام  اهیس یهنوز آن نقطه حسمیدستانش قرار گرفت و نگاه ب انیخورد  و  دست داغم  در م  یتکان  تخت

 را نشانه رفته بود. وارید یهایدیسپ

 اتاق  را  غم  گرفته  بود؟  یچرا  فضا 

 د.در رفت و آمد بو یآرامسرمان به یداشت که باال یدلم و چه وسعت یغدر بود، غصه چقدر

 دیشده  در  اطرافم  کش  شانیپر  یبه  موها  یدست

 .دیدو رونیب اشنهیسوزناک از س یآه و

 رها  شده  بودم  در  خال.  ییهمانند  مغزم  لمس  شده  بود  و  گو  تنم
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 دردمندم  وارد  شده  بود.  کریبر  پ  ماتینامال  ادیکه  از  وزن  ز  یوزن یب

روند  و  با  عقب  رفتنم،  قلب  غصه دارم   یکوچکم  جلو  و  عقب  م  یام  و  قدم ها دهستایا  یپرتگاه  یلبه   انگار

 ؟یقصد  زنده  ماندن  دار  یزیچه  چ  یبرا  گریزند  که  د یم  بینه

   یشالق   شیشانیپ  یافتاده  رو  یام  جا  خوش  کرده  و  خط ها ینیب  ییایبو  یازهایتنش  هنوز  هم  در  پ  عطر

 بدون  روحم.  یکه  به  کما  رفته  باشد، جسم  یرمقم   و  من  همانند  شخص یشود  بر ذهن  ب یم

ام  محبوس  شده  است، به  تاراج  برود  و  او   نهیکه  در  س  شیترس  دارم  که  نفس  بکشم  و  هرم  نفس ها  یحت

 نفس  من  است.

را  با  چنگ  و  دندان    میخواهم  اندک  داشته ها یدهم  و  من  م یرا  از  دست  م  رمیاز  ام  یهر  بازدمم  کم  با

 است!!!  انیکه  در  جر  ییهوا  یحفظ  کنم  از  حت

خوشش  اصال  معده   یپخته  بود  و  بو  بهیکه  ط  یرا  به  جانب  خودش  چرخاند  و  قاشق  پر  شده  از  سوپ  سرم

 کرد.  کیدهانم  نزدکرد   به   ینم  کیدردناکم  را  تحر  ی

 و  دستش  عقب  گرد  کرد.  دندیلرز  میبه  سرعت  پر  شدند  و  لب ها  چشمانم

کم  به    هیمعصومت  بشم  من...   یاون  چشما  یگرفته  گفت: فدا  ییبه  آب  زد  و  با  صدا  شیبایز  چشمان

 ن؟یدقم  بد  نیخوا یطرف، اونم  اونور... م نی... تو  ایش یچشام  آب  م  یجلو  یخودتم  فکر  کن  آخه... دار

و  تا  صبح  او  حرف  زد    دمیخارج  شد، آرام  به  آغوشش  خز  شیحرف ها  نیکه  ماب  یاز  جمله ا  یحواس  پرت  با

 و  من  در  آرامش  پلک  بستم.

 کرد. یم  یتداع  میرا  برا  ریامشب  انگار  آرامش  حضور  ام  اصال

 یم  نیجمع  سر  بر  بال  یاز  حضورش  تا  صبح  با  خاطر  نانیو  من  با  اطم  میسقف  بود  کی  ریزکه    ییروزها

 گذاشتم، بدون  دلهره.

صبحانه  اندک  آرامش  حاصله  از    زیو  سر  م  دیکابوس  به  جانم  چسب  دنیبدون  د  دنیاز  ماه ها   خواب  بعد

 دماغم  خارج  شد!



 ن خستهذه

 
281 

 

سرم  زل  زده  بودم    یبزرگ  باال  یگشاد  شده  و  عالمت  سوال  یبودم  و  با  چشمان  ستادهیا آشپزخانه   یورود

خوردند  و  انگار  که  حضورم  را  متوجه  شده   یصبحانه شان  را  م یکه  در  کمال  خونسرد  یالیخ یبه  افراد  ب

  نیصاف  نشست  و  ا  دنمیباال  آمد  و  با  د  شیروهااب  یطاق  ریز  شبود، چشمان  نییباشد، همانطور  که  سرش  پا

 ؟یستادیخاله... چرا  ا  نیبش  ایرا  هم  متوجه ام  کرد: ب  نیریحرکتش  سا

متورمم    یگلو  یرا  به سرعت  روانه   رمیبغض  بهانه گ  دنشیروزها  د  نیلرزانم  را  درهم  تاباندم .   ا  یها دست

 کرد. یم

مشغول    الیخ یکه  ب  انیبه  عمو  هوتن  و  شا  رینلرزد  و  بعد  از  صبح  بخ  میکردم  تا  صدا  را  میسع  تمام

است، رو  به  خاله  که    ستادهیکدام  طرف  ا  قایبشر  دق  نیخوردن  صبحانه اش  بود  و  من  مانده  بودم  که  آخر  ا

مقابلم  که  زوم  کرده    الیخ یشخصه  لم  داده   و  ب  رینفس گ  ینگاه ها  ریکرد  و  ز یمحو  نگاهم  م  یبا  لبخند

 کنم...  یمن  گفتم: نه  خاله... اشتها  ندارم... اومدم  خداحافظ  یبود، رو

شد، گفت: کجا  فدات  شم؟ امروز   یم  کیکه  نزد  یرا  و  برخواست  و  در  حال  شیگره  زد  ابروها  زیر  یاخم

 .یمون یم  شمیپ

یرا طلب م شیخود واقع میهایگسرگشته انیشده منبود  و  گم  دایاز  آن  پ  یزیدانم  چ یزدم  که  م  یدلبخن

 برم.  دی:باکرد

 رسونمت  آرام. ی: مدمیخاله  را  بوس  یو  گونه   دمیچشم  د  یکه  خورد را از  گوشه   یتکان

  نیریسا  یاز  تخم مرغ  ها   برا  یزیچ  بایتقرصبحانه  که    زیشخص  حرص  درآر  پشت  م  لیتحو  یشخندین

 رم. ی... خودم  مستینگذاشته  بود، زدم  و  گفتم: الزم  ن  یباق

 وب.گفتم: نپره  تو  گلوت  خ  هیکرد  و  با  کنا  شتریگرفت، شانه  باال  انداخت  که  غضبم  را  ب یکه  لقمه  م  همانطور

شکر  داشت  و  خاله  و  عمو  هم  خنده   یکه  گردنش  نشکست  جا  نیو  همحرفم  سرش  بسرعت  باال  آمد    مات

  یچشمش  از  خنده ا  یکندم، گوشه  یداشتم  جان  م  شینگاه ها  ریکردند  و  آن  آدم  ممنوعه  که  ز  یزیر  ی

  یمن  هم  چشم غره ا  خنده اش  باال  نرود  و  یفرو  خورده  جمع شدو  دستش  را  مقابل  دهانش  گرفت  تا  صدا

که  میدانستم  همه شان  متعجبند  از  شوخ یکردم  و  م  انیشا  یطعنه ام  نثار  چشمان  وق  زده   ی نهیپس  زم

 برد. یدل شکسته ام  بسر  م  یدراز  مدت  با  لب ها  یلبخند  هم  در  قهر  یحت
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که  قدرت  نگاه  در  آن  چشمان  پر  صالبت  را  ندارم، از  که  گفتم  و  معلوم  بود    یدست  جمع  یاز  خداحافظ  بعد

 خانه  خارج  شدم.

  کیبست،نزد لیکه  از  دهانم  خارج  شد  و در هوا قند  یفرو  کردم  و  بخار  میپالتو  بیرا  در  ج  میها دست

 شدن  زمستان  را  خبر  داد.

ه  ک  یهمانند  نوجوان  بیعج  یکرد  و  شوق  یقلبم  را  راض  یکوتاه  کم  دارید  نیدلتنگش  بودم  و  چقدر  ا  چقدر

خونم    یلرزد، درتمام  گلبول ها یعشقش  دست و  دلش  م  دنیعاشق  شده  است  و  با  د  یتازه که  به  تازگ

 بود: سوار  شو.  یجار

  یو  او  چه  زمان  دیچرخ  به جانبش  یکرد   و  سرم  به  آرام  نمیزم  خکوبیخوش  آهنگ  مردانه اش م  یصدا

 ترمز  کرده  بود؟!  میکنار  پا

و  دادندیخبر از آمدن باران م اشرهیت یکه ابرها یزییاول صبح پا یزدهخی یرو و هوا ادهیشده  در  پ  شوک

 یج  مدر  آن  مو  بیعج  یسرد  بودن، برق  نیکه  در  ع  ینگاه  یشدم  به   جاذبه   رهیت،خیقلب یهارگ یگرفتگ

 آرام  خر  کنم؛  یزد  و  لعنت  به  من  با  آن  استدالل ها

 شدم؟ یسوار  م  دیبا  چرا

همونجا    یخوا یخورد: تا   شب  م یاصال  به  هم  نم  رمانیمن  و  او  ماه هاست  که  از  هم  سوا  شده  و  مس  راه

 به  من؟  یو  زل  بزن  یستیوا

باز  هم  متوقفم  کرد: مجبورم    شیواما  صدا  دمیقدم  پس  کش م،یگ رهیبه  خ  مشیمستق  یخورده  از  اشاره   جا

 شم. ادهینکن  پ

 آدم  زورگو!  یا

 جناب...  ستین  یکیشوم  و  اما  من  آن  آرام  سابق  نبودم  و  راهمان   ینم  فشیدانست  که  حر یم 

 !!!نمش؟یبب  یم  آمد  و  اگر  بروم  باز  کقلبم  نعره  زد  و  هوا  ک  دمیکه  پس  کش  گرید  یقدم

 ... دیباز  هم  بگو  کاش

 هم  اصرار  کند...   باز
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 کند، فقط  نرود... نروم...  نمیشود  و  با  زور  سوار  ماش  ادهیکاش  پ  اصال

  ریگ نفس  یدوئل  یینگاهمان  که  گو  یرگیدر  خ  دمیکه  پس  کش  گرید  یسوختند  و  قدم یم  میها چشم

 از  ذهنم  گذشت.  شیپ  یکه  لحظات  ییبه  غلط  کردنم  انداخت  از  آرزو  شیشد  واخم ها  ادهیگذاشته  بودند، پ

  تازه  به  آب  یزده  یخشک   یچشم ها  نیو  کاش  ا نمشیقد  علم  کرد  و  سر  باال  گرفتم  تا  بتوانم  بب  مقابلم

د  و  ش یسردم  نم  نقدریداشت، نگاهش  تا  ا  یگرم  ینباشند  و  کاش  کم  ایح یب  نقدریام  کور  شوند  تا  ا دهیرس

 .امیو  خاک  بر  سرت  آرام: نم  روزیراه  انداخته  بودم  د  یزیچه  آبرو ر

  هیکودکانه ام  و  بعد  چند  ثان  یاز  لبخند  در  آن ها  نشست، از  لجباز یچشمش  تنگ  شد  و  طرح  یها مردمک

 ؟یبمش  گفت: مطمئن  یام  را  داشت، با  صدا نهیقصد  شکافتن  س  ییکه  گو  یقلب  ادیوت  مرگبار  و  فرسک

با  همان  لحن    یگریبودم  و  کاش  بار  د  شیقانع  شدنش   و  چقدر  دلتنگ  صدا  یاز به  راحت  دیام  لرز چانه

بزنم  و    یالیخ یشود  خودم  را  به  ب یدر  دلم  آب  مکه  قند    یو  من  هم  در  حال "آرام"دیخش دارش  بگو

از  مدهوش  شدن  جانم  در  شراب  ناب  نگاهش    یتصنع  یلبخندجنبه  گذاشته  و  با   یدست  بر  دهان  قلب  ب

هد  و  د  لمیجذاب ومردانه   تحو  یو  او  هم  لبخند "یدرمون  کن  ضاتویمر  یتون یصدات  م  نیتو  با  هم"میبگو

 روشنش  مشغول  کند.   شهیخودش  را  با  لپ تاپ  هم

 شده  است!  یو  تمام   کلماتمان  تلگراف  میدرست  با   هم  صحبت  کن  میتوان یکه  نم  میشد  بهیغر نقدریا  

خوشا  به  حال  آن  و  باز   هم      مانیقلب ها  ادیز  یرساندن  منظورمان  با  توجه  به  فاصله   یشده   برا  یبند  کد

 دهد. یم  یکه   چند  کلمه  در  خود  جا

 انداخته، وپشت  کردم  به  او.  نییگرفتم  و  سر  پا  شیاز  گره  کور  ابروها  نگاه

 مرگ...  دنتیدرد  است  و  ند  دنتیکه  د  یهمان  تو

 را  بستم...  میو  چشم ها  دمیدرآمد، بر  خود  لرز  شیدستم  که  به  اسارت  پنجه ها  مچ

 خدا...   ییآ

 ؟یبکش  یخواه یم  خدا

 !!!دهیرس زمانش
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 ...!بکش

 !گر؟؟؟یحواست  هست  د  ایخدا

 شود؟! یچند ماه  م  ایخدا

 حضورش  نبوده ام؟؟؟  تیوقت  است  که  در  امن  چند

که  در  ذهنم  نشسته  را    و  مغزم  سوت  کشان  هر  چه  زدیر یبهم  م  دنشیبا  د  میکه  تمام  معادالت  ذهن  من

 دهد... یم  یفرار

بود    یو  دلخور  هیاز  درد  و  حرف  و  گال  ییایکوچک  دن  یگونه ام  و  همان  قطره   یسر  خورد، رو  یاشک   قطره

 تونم  با  زور  ببرمت. یزد: م یبه  من  دست  م یو  او  با  چه  حق

 دادم.  بمانیحال  عج  نیا  لیتحو  یزده  گشودم  و  پوزخند  زییپا  خلوت  و  یرا  رو  به  کوچه   میها چشم

 کجا  مرد؟؟؟  به

 گرفتن؟! یهم مانده است برا یزیو مگر چ یرا دار جانیجسم ب نیکجا قصد بردن ا به

 ست؟یکارها چ نیو منظورت از ا یو زنده به گورم کرد یدیکشان ینابود یتمامم را به ورطه کجایکه  تو

او  بود  که  با  نگاه  به    نباریبه  جانبش  و  ا  دیمچ  دستم  و  سرم  چرخ  یهدف  گرفت، رد  ظلم  زمانه  رو  نگاهم

 تر  شد. قیاش و  پوزخندم  عم نهیکرد، در  س  ریمچ  دستم ، فکش  چفت  شده،چشم  بست  و  نفسش  گ

ن  هم  با  مکث  افسار  نگاه  سرکشم  که  از  بسته  بودن  رها  کرد  و  م  یهمان  چشمان  بسته  دستم  را  به  آرام  با

رفت، در  دست  گرفته  و  با  قدم  یم   طانیش  یآن  چند تار  مو  یچشمانش، استفاده  کرده   مدام  قربان  صدقه 

 یم  شتریت  سرم  بکه  فاصله  ام  را  با  شخص  ممنوعه  پش  یو  با  هر  قدم  مشل  و  وارفته  از  او  دور  شد  ییها

 دار  روزگار  خیم  یکفش ها  ریداد  ز یچاره ام  ک ه  جان  م یشدم  از  الشه  قلب  ب یکرد، دور  م

 ال مروت... 

 ...ستارهیبه آسمان ب شددهیام و نگاهم کشگونه ریخوردند  زسر  میها دست

 .زدیحواسم را م یپنبه یکس ییگو



 ن خستهذه

 
285 

 

 ور کرد.اش خرمن احساساتم را شعلهدوباره دنیو د کردمین فرار مهزار بار از آ یکه روز ییهاحس

  یبار  روح ضیضد  و  نق  یبا  آن  رفتارها  دنشینبود  و  نخواست  که  باشد  عذاب  آور  بود، درست، اما  د  نکهیا

 را  بر  من  متحمل  کرده  بود.  یشتریب

هم  خسته  شده   میدرون  یهاست  و  انگار  جدل ها یاهیق  سغر  یحس  و  خال یتنم  هم  همانند  روحم  ب  ییگو

 نداشت.  شترمیب  یجز  سرخوردگ  یا جهیحاصل  که  نت یمبارزات  ب  نیاند، از  ا

 .رفتمشیگفت و ساده پذ ساده

 دخترانه و ناز کردن. یهاعشوه بدون

 من. یبود برا یبودنش کاف نیو هم ستادهیا میتا آخر عمر پا گفت

 گانه ام را.اعتماد بچه یجهینت دمیاو اعتماد کنم و کردم و بد د به گفت

 آن را ندارد. دنیهم قصد چ کسچیافکنده و ه هیسرم سا یرو هایتلخ اهیبودم که چتر سشده یقارچ همانند

در    یزخمزحمت  و    چیحس  و  حال  و  بدون  ه یب  نباریکرد  و  من  ا یم  شتریرا  ب  میخسته اش  غصه ها  یصدا

 .دمیگلو، آرام  بار

 .دمیبسته  بار  یچشم ها  با

 .دمیکرده  بود، بار  دهیرا  خم  میاز  رنج  که  شانه ها  یبا  کوله بار 

 .دمشید یم  دی. نبادمیمرجان  بار  نیقلب  نازن  یبرا

 .دمیبارنهیتلنبار در س یهاناگفته یبرا

تا  نیغمگ یها و خلق گامنت یحرکت رو یبرا کردیزق مزق میاهکرده بود و دست انویامشب هوس پ بیعج دلم

 !!!دارشهیو ر شدندیم یقطعا چرک انوینشسته در جانم که بدون نواختن پ ینیکند، از سنگ یخال یکم

  از  خاطرات  د رد  آور  یبا  تن  پوش یزییآخر سوز پا یهابغل  زده  و  در خود جمع شده از نفس  ریرا  ز  میها دست

 !!!ستمینگر یترد  شده  م  یخانه  نشسته  و  به  تاب  و  سرسره ها  کیپارک  نزد  مکتین  یرو
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 کردم  حالشان  را...! یم  درک

کردم  که  چقدر  زجر  دارد   یو  اما  من  درک  م  دیآ یبر  نم  یهر  کس  یکردن  سخت  است  و  از  عهده   درک

  شیو  قهوه ا  یزرد  و  نارنج  یبرگ ها  ختنیکه  با  ر  یانیدرخت  عر  ریتن  زترد  شدن  و  تنها  ماندن  و  نشس

 .وددعوت  کرده  ب  یزنده ا  یرا  به  نقاش  نیزم

 یهاها دوخته اشکچشم به دوردست دانهیناام نینچنیکه ا بردیجانکاه به سر م یها هم در فراغفصل رنگ ییگو

 .زندیرا نقش م نیخشکش زم

که    یجمع  شده  بود  و  دردناک  بود  آن  قسمت  از  خاطرات  دمیکش یکه  سرش  م  ییادهایت  فشار  فرتح  مغزم

 .دیکش یرا  به  رخ  م  مانیها یخوش

  یشک  هدف یحجم  بزرگ  غم  که  ب  نیو  فرار  کنم  از  ا  زمیگذاشتم  تا  برخ  مکتین  یلرزانم  را  بر  لبه   دست

 زهر  دارش.  یها انهیامان  تاز یعقلم  را  نداشت  از  هجوم  ب کردن   لیجز  زا

 و رخوت درسم را ادامه دهم و ینینشگوشه نیاز ا ییرها یهست خاله گفته بود، برا ادمی

ه  ک  ستین  یبد  شنهادیکنم  که  پ یکشم ، گمان  م یتنه  به  دوش  م  کیرا    زییکه  غم  زده  تمام  غربت  پا  حال

 مشغول  کنم.  یزیام  نکرده، خودم  را  با  چ وانهیعاشق کش  د   زییپا  نیتا  ا

آمدند،  یکه  از  پشت  م  ییها نیشالم  رد  کرده، در  گوشم  قرار  دادم  و  با  دقت  به  ماش  ریرا  از  ز  یهنذفر

 کردم.  دایپ  نیمخاطب  ستیشماره اش  را  از  ل

را  به  حرکت  وا  داشت: سالم    میصوت  یشادش  از  آن طرف  خط  تار ها  یصداتا    دیطول  کش  یا هیثان  چند

 گلم.  یآبج

دهم: سالم    جانیه  میبه  صدا  یکردم  تا  کم  یزده ام ،  نشست   و  سع  زییپا  یلب ها  یکم  جان  رو  یلبخند

 خودم.  نیریش

 ا...خد. آرام بههیروح یگفت: مرس  جانیکرد  و  با  ه  ییاو

رم   ی: دارم  ممیدیرس یکرد  و  به  کارمان  نم یکالمش  آمدم  که  اگر  به  خودش  بود، تا  شب  صحبت  م  انیم

 خبرم. یوقته  ازش  ب  یلی... خهیهان  شیپ
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 .امیمنم  ب  یگفت یخوب  م  ؟یگ یا، راست  م _

 زنگ  زدم  بهت. زود  خودتو  برسون.  نیواسه  هم _

 سر  به  هوا  شده  بود.  بیدختر  عج  نیتماس  را  قطع  کرد  و  ا  یگفت  و  بدون  خداحافظ  عجول  یا  باشه

  دمشیکه  ند  یمدت  نیچالندم  که  جبران   ا  میدست ها  انیگشودم  و  آنقدر  م  نشیوجود  نازن  یرا  برا  آغوشم

 کردم. یشود و چقدر کوتاه

 .شیاز  اشک ها  سیصورت  خ  دنیند  آمد  با  داز  آغوشم  جدا  شد،  نفسم   ب  یوقت

 گلم؟ دردت  گرفت؟  یشد  یو  با  تته  پته  گفتم: چ  دستپاچه

ش که  سرعت  تپ  یلرزان  یاش، سرش  را  باال  فرستاد  و  با  صدا ینیب  دنیو  همزمان  با  باال  کش  چاندیرا  پ  لبش

 خاله؟  یقلبم  را  باال  برد، گفت: کجا  بود  یها

 جواب  سوال  پر  دردش  شد: رفته  بود  ددر  خاله... تنها  تنها.  نیریسرمست  ش  یصدا

شده    یبا  بهت  و  ترس  گفت: چ  هیهان  انیگر  یچشم ها  دنیبود  و  او  هم  از  د  دهیبه  ما  رس  گریهم  د  نیریش

 آرام؟

پشت    یشده   یچمن کار  یمحوطه  یچوب مکتین یکه  روتکان  دادم  و  همانطور    شیبرا  یجیرا  با  گ  سرم

  یچ  یگ یبه  خاله  م  زمیسرد  دخترک  لرزانم  را  گرفتم، و  گفتم: عز  یدست ها م،ینشسته  بود  شگاهیآسا

 کرده؟ تتیاذ  یشده؟  کس

و  قلبم  گرفت  از    را  که  قصد  کوتاه  آمدن  هم  نداشتند، را  زدود  یسمج  یکوچکش  اشک ها  یمشت ها  با

 خاله.  یا گهید  یالنه  کرده  بود: من  و  بردن  جا  شیکه  در  قطره  قطره  اشک ها  یدرد

خشک  شد:   یصحرا  یبه  آن  میام  مشت  شد  و  لب ها زهییپا  یمانتو  یرو  میو  دست ها  دیباال  پر  میابروها

 .ادیغصه  خوردم... نزاشتن  داداشم  ب  یلیخ

خارج  کرده  بود  به  سمتش  گرفت  و  گفت: پرنسس...   فشیرا  که  از  ک  یحرفش  آمد  و  شکالت  انیم  نیریش

 ؟یباز  میبر
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تکان  داد  و  چه    نیریش  شنهادیپ  دییو سرش  را  به  تا  شیلب ها  یغنچه   یلبخند  جوانه  زد  رو  ی شکوفه

 دارند، بچه ها...!  یکوچک  یایدن

رفتند  تا  من  بفهمم   یم  دیهم  قرار  دادم  که  با  یرو  یرا  به  آرام  میمن  بود  و  پلک ها  یرو  نیریش  نگاه

 از  چه  قرار  است!!!  انیجر

، در نواختم یکه با انگشت لرزانم رو یرفتم  و  بعد  از  تقه ا  یفیبه  طرف  دفتر  س  یتند  و  عصب  ییقدم ها  با

 ؟یگه  خانم  جبار یم  یچ  هیرد  شدم  و  به  نگاه  متعجبش  وقع  ندادم: هانبدون  اجازه  وا

  دییبود، گفت : لطفا  بفرما دایکه  آثار  شوک  هنوز  هم  در  حرکاتش  پ  یکوتاه  برخواست  و  در  حال  یاز  مکث  بعد

 .یدیخانم  فرش  نینیبش

نشستم  و  او  هم    زشیمقابل  م  یمبل  راحت  یشده  ام  رو  فیمکث  و  تسلط  بر  اعصاب  به  شدت  ضع  یکم  با

 را اشغال کرد. میتک مبل جلو

بودم  که    دواریزل  زدم  به  او  و  ام  حیو  منتظر  توض  دمیاز  آن  نوش  یآب  بدستم  داد  و  من  هم  جرعه ا  یوانیل

 شده؟  یچ  نییلطفا  بفرما ن،یاگه  آروم  شد  خورد: حاال ینباشد  که  در  سرم  چرخ  م  یزیموضوع  آن  چ

 نش؟ی... کجا  برده  بودهیگر  ریزد  ز  دیتا  من  و  د  هیو  گفتم: هان  دمیو  نامحسوس  کش  قیعم  ینفس

کردند، گفت: شما   یسکوت  که  به  شدت  تحملم  را  کم  م  یقیرا  در  هم  قالب  کرد  و  بعد  از  دقا  شیها دست

و  درخواست    انیم  یادیز  یسرپرسته. خانواده ها یاز  کودکان  ب  یمرکز  نگهدار  هی  نجایا  نیدون یر  مکه بهت

 دن... یاز  بچه ها  رو  م  ینگهدار

  چشمان هراسانم خیکوتاه به دستم، م یقلب  پرتپشم  گذاشتم  و  آن  زن  خونسرد  مقابلم با نگاه  یرا  رو  دستم

 بچه  ها  بوده...  نیاز  هم  یکیهم    هی: خوب... هانآخر  را  زد  ریت

نصف  روز  نگهش  دارن.   هیاز    شتریادامه  داد: البته  نتونستن  ب رم،یبه  خود  بگ  یحالت  تهاجم  نکهیاز  ا  قبل

 گرفت. یرو  م  یعل  یبهانه 

 یکه  در  درونم  م  یترل  شده  از  خشمکن  ییپس  زدم  و  با  صدا د،یگونه ام  غلت  یرا  که  رو  یاشک  قطره

 ن؟یباهاشون  بکن  نکارویگفتم: چطور  دلتون  اومد  ا د،یجوش
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 .رمیبگ  شونویخوام  سرپرست یافتاد  و  ادامه  دادم: من  م  ریبه  ز  سرش

کوتاه    یاز  مکث  زده  نگاهم  کرد  و  بعد  رونیاز  حدقه  ب  یبا شوک  سرش  را  باال  گرفت  و  با  چشمان دوباره

 .نیو  ندار طشی.  شما  شرایدیخانم  فرش  شهیگفت: نم

به  خانواده    اجیفراهم  شد: اون  بچه ها  احت  شیتاز کهی  یبرا  دانیدستانم  گرفتم  و  م  انیسرم  را  در  م  کالفه

 خانواده  رو...  یدرک  کنن  معن  دیدارن... با

تونه   ینم  زیچ  چیکس  و  ه  چیاون  دختر، برادرشه... ه  یلرزان  گفتم: خانواده   یوجود را  باال  آوردم  و  با   دستم

 .شیزندگ  یها یخال  یپر  کردن  جا  یجمع  بشن  برا  ایاگه  تمام  دن  یعوض  کنه... حت  نویا

 یمرور  م  هیگار  با  هانگفته ام  و  من  ان  دییغرق  آبش  تا  یشد  و  چشم ها  شیمهر  سکوت  لب ها  میها حرف

 کردم  آرام  را.

کنج  اتاق  کوچک    شهیهم  یبزرگ  شده  بود  و  اما  دلش  برا  یرا  که  صاحب  خانواده ا  یکردم  آرام یم  دوره

 در  روستا  ماند.   یخانه 

  ییقصد  جدا  انهیکه  موز  یوشتبا  سرن  دمیجنگ یدرد    آرام  ده  ساله  بود  و  من  با  تمام  وجود  م  ه،یهان  درد

 آن ها  را  داشت.

برعلت شد، غرق  بوسه  کردم  و  عطر   دیهوا  هم مز یکه سرما ادشیگل انداخته از جنب و جوش ز قرارصورتیب

 ام  باالزد: دختر  خوشمل  خودم  چطوره؟ ینیب  ریخالص  کودکانه اش  ز

 ...ی... هیگوشمان  را  لرزاند: ه  یپرده ها  نیریش بلند   یدهان  باز  کند، صدا  نکهیاز  ا  قبل

 و دیدویسمتمان مها بهبچه یاز کنار باق سرعتبه

  یداشت، مردمک  عسل  نیریش  یناگهان  یکه  از  هجوم ها  یخودش  را  به  من  فشرد  و  با  ترس  دخترم

 چشمانش  دودو  زدند.

خودش  را  به  او  که  در  بغلم  سنگر  گرفته  بود،   شتریب تش،یسکم  عقل  هم  با  وجود  دانستن  حسا  نیریش

 ؟یچسباند: عسلک من  کجا رفت
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  تشی... اذنیریگفتم: ا، ش  نیریکوچک  رو  به  ش  یام  پنهان  کرد  و  من  با  اخم نهیس  انیسرش  را  در  م  هیهان

 نکن  دخترمو.

 وسط؟  نیا  یگ یم یو  گفت: اصال  تو  چ گونه ام  کاشت   یبسرعت  رو  یبوسه ا  وانهید

سابقه  بود، در  نگاهش  همان   یکه  ب  یبیغم  عج  دنیبا  د  ند،یبنش  میرفت  بر  جان  لب ها یکه  م  یا خنده

شد :   هیآن ها، دوباره  مشغول  کل کل  با  هان  دنیدر  چشمانش  و  دزد  دنیکاو  هیپشت  ماند  و  بعد  از  چند  ثان

 آرام... امروز  و  ناهار  مهمونتم.  اوردمین  نیاشم

 د ل  آرام.  زیشوق  گفتم: چرا  که  نه  عز  با

 انداخت. یدلشوره ام  م  شیبه  شدت  زورک  یها یناگفته  در  عمق  چشمانش  و  شوخ  یچرا  حرف  و

و او چگونه خودش را  دیم درآسر یمانده بود، دوشاخ بزرگ روو کم میمان گذراندرا در سکوت ریطول مس تمام

 کنترل کرده است؟

 آن  پرت  کرد.  یدسته   یمبل  رها  شد  و  شالش  را  رو  یرو  

 آره؟  یچزون یبدبخت  و  م  دیام  یگفتم: از کارا  چه  خبر؟ حساب  شیرگیتوجه  به  خ یآماده  کردم  و  ب  یا قهوه

کند،  یکه  با  خودش  زمزمه  م  ییود  به  بخار  برخواسته  از  آن  گورا  برداشت  و  همانطور  که  زل  زده  ب  قهوه

 اونه  که  کمر  برام  نزاشته. ؟یگفت: نه  بابا... چه  چزوندن

دادم  تا  ساکت  شوم    حینبود  و  من  هم  ترج  ندیخانه  حاکم  شد، خوشا  طیکه  با  ساکت  شدنش  بر  مح  یسکوت

 کند.  دایکرده  بود، پ  ریدرگ  یرا  که  ذهنش  را  حساب  یزیآن  چ  انیب  یتا  آمادگ

  راهنمیپ  نیآست  ریفنجان ها، دستش  گ  یجمع  آور  یبرا  زمیکه  خواستم  برخ  یاز  خوردن  قهوه مان  زمان  بعد

  یگفتم: چ  یانرا  فشردم  و  با  نگر  شیطاقت  شده  دست ها یپرآبش  آتش  زد  به  جانم  و  ب  یشد  و  چشم ها

اش را نشانه مش شده یو رد نگاهم موها دیحرف  بزن لب گز  بخوردت، خو یکه  داره  م  هیچ زم؟یشده  آخه  عز

 .ستیرسه  ن یاونطور  که  به  نظر  م  زیچ  چی: آرام  هآمدیم دشیچقدر به پوست سف دیرنگ جد نیرفت و ا

 گرفته اش  شدم.  تینها یب  یره به  چه  رهیگشاد  شدند  و  با  بهت  خ  چشمانم

 چشمانش را. یایطوفان به پا شده در در دمیگذرا به من انداخت و د ینگاه
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 نینچنیرا ا نیریش گاهچیحال هکه تا به دمیشیاند نیشد و من به ا اشدهیبا انگشتان درهم تن یهم مشغول باز باز

: چرخدیانش و حال چه شده او را که زبان در دهانش نماست و زب نیریش کیبودم و اصال  دهیمستاصل و درمانده ند

 .یکه  بدون  دهیزمانش  رس  گهیفکر  کنم  د

 کرد؟ یصحبت  م  یپنهان  زیشدم  و  او  از  چه  چ یشوکه  نم  نیاز  ا  شیب

 نمک شد. یاچهیبر بدنم نشست و دلم در یآن یلرز

 نابود  شدم!!!  دیکه  در  دهانش  چرخ  زبان

 .ینابود  یواقع یامعن  به

 نفس...  ایشدم  و  خدا یهجده  چرخ  له  م  یلیقدرتمند  تر  یچرخ ها  ریز  ییگو

 ...ژنیاکس  ایخدا

 !ا؟یدن  نیدوند  در  ا یم  یزیبندگانت  بدنبال  چه  چ  ایخدا

ندگانت آخرتشان را چه ب  ایرا  و  خدا  شیرا... و  من  جان  دادم  تا  درک  کنم  گفته ها زیگفت... همه  چ نیریش

 آتش زدن خودشان! یبرا کنندیانباشت م زمیو چه ناآگاهانه ه فروشندیارزان م

  یترساندن  من ، برا  یاتاقم  بود  را  عمه  فرستاد برا  یکوژپشت  دم  پنجره   یکه  مرد  یگفت  آن  شب  نیریش

مقاومت  کرد  و  اما  بطور    ریدهد  و  ام  الیازدواج  با  نازتا  تن  به    ریوحشت  زده  کردن  ام  یکردنم ، برا  وانهید

کرد  تا  از  خوب  بودنم  مطمئن   یم  یبار  به  اتاقم سرکش  نیصبح  چند  تانامحسوس  حواسش  به  من  بود  و  

 باشد.

 عمه  بوده.  یشده   ریبود  تصادف  کنم  آدم  اج  کیزدم  و  نزد  رونیکه  از  باشگاه  ب  یروز  گفت

 یکرد  و  دردش  وحشتناک  در  سلول  به  سلول  تنم  م یپوست  تنم  را  پاره  پاره  م  ییگفت  و  چاقو یم  نیریش

 .دیچیپ

کردند  و  تمام  هدفشان  درآوردن  آن  خانه  از    الیرا  مجبور  به  ازدواج  با  ناز  ریام  رشانیت  نیکه  با  آخر  گفت

 بود.  ریچنگ  ام
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برادرزاده اش  و  هم    یرا  کرد  تا  هم  خانه   نکاریقلهک  را  صاحب  شود  ا  یتواند  خانه  ینم  دیکه  د  عمه

 آن ها  مهم  نبود  و  هدف  همان  خانه بود و بس.  یچندان  برا  ریخودش  را  به  تصاحب  بکشد  و  گرچه  ام

 هم گفت. یگرید یزهایچ

 یدر درک مطالب یو من دست بر گلو گذاشته سع دندیشنینم یزیچ گریمن د یهاگوش و اما زدیحرف م طورنیهم

 که گفت دارم.

بگذارد که  انیطاقت شده خواست مرا در جر یو ب دیرا فهم زیهمه چ نیریمرجان ماندم ش یکه در خانه  یشب همان

 مانعش شد. ریام

 فکرم؟!!! یعقل  ب  یدیو  د  یتسیسقوط  کرده  بودم  به  ته  دره  ن  یاز  پرتگاه  انگار

 م؟ینوا یبر  سر  قلب  ب  یزد یم  ادیرحمانه  فر یکه  چه  ب  یدید

 ...ریدر  مقابل  ام  یها  که  نکرد یانصاف یکه چه  ب  یدید

 ...ریخدا  ام  یوا

وحشت  زده   نیریبرهوت  زده ام  شوند  و  ش  یها هیوارد  ر  ژنیاکس  یذره ا  دیرا  تا  شا  میگلو  فشردم

به اطراف نگاه کرد که  هی، برخواست و با گر دیجان  دادنم  را  د  یبرخواست  و  هراسان  نامم  را  صدا  کرد  و  وقت

 در جا متوقف شد. یزیچه چ دنیبا د دانمینم

 یندمقابلم لبخ یدهیمرد رنگ پر یرهیو من خ دادندیرا نم ییصدا چیورود ه یسوت کشان اجازه  میها گوش

 درد که فقط در ذهنم نقش بست، زدم و چشمانم را بستم...پر

 !!!دیریبگ

ام نشسته بر بام کوچک النه یاندک خوشبخت یرا از رو فتانیکث یهاو فقط دست دیریبگ د،یخواهیم ایچه از دن هر

 .دیبردار

 .دیندازیهم به پشت سرتان ن یو نگاه دیو برو دیبردار د،یخواهیچه م هر

 .دیرسیناواضح به گوشم م ییو صداها سوختیم امنهیبود و سدرد  سرم
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که  افتمیناآشنا  یداشتند، گشودم و خودم را در مکان دنیبه خواب یدیشد لیام را که متالش چشمان خسته یکم با

  زم؟یعز یشد داریتند الکل بود: ب یاستشمام کرد، بو شد،یکه م ییتنها بو

سرعت نور به مغز را به زیاش همه چشدت سرخ شده و پف کردهچشمان به کردم و تیسمتش هدارا به نگاهم

 نیری...شیدردناکم مخابره کرد: ش

 .آمدیرقمه قصد خارج شدن از آن را نداشتم، م چیکرده بودم، و ه ریکه در آن گ یقیاز ته چاه عم ییگو میصدا

 .نیریگفت: جان ش شیها نیف نیشد و با ف ترکینزد

 ...ریام از هم فاصله گرفتند، و لب زدم:امهصحرا زد یهالب

 .زدمیرفتنش دل م ریمس یرهیبرخواست و از اتاق خارج شد و من خ یسست با

آن را نداشت و  افتیدر شیبود که مغزم گنجا ادیچنان زشده بود و حجم اطالعات بدست آمده آن یبه قدر کوه سرم

 در سرم برپا کرده بود. یاهمه را پس زده، ولوله

کوچک کنار تخت گذاشت و  زیم یرا رو هاسهیافزود و ک رمقشیب یهابر سرعت گام د،یام را که دباز شده چشمان

 زد. مهیخ روحمیجسم ب یرو

 فدات شم؟ یام مرد: خوبتمام شده گریو من د دیباریاز قامت بلندش م یخستگ

 بودم. قراریهم قرار گرفتند و من ب یرو دییبه تا میهاپلک

 قرارم... قراریب

 چشمانم را و یخال یپر کرد کاسه عطرش

 ...ری... ام یلرزانم گفتم: چطور... چطور تونست یام راه گرفت و با صداگونه یرو مقدمهیب یاشک قطره

 نواخت و زمزمه کرد: ببخش آرام. شیشانیبر پ یاچشمانش صاعقه زد در نگاهم و قدراست کرده، ضربه بهت

 و او بغض قورت داد و من نگاه دوختم به پنجره: آرام. مدیخند هیگر انیم در

 بودم. دلخور
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 بودم؟ خبریخبر بود که بمن چه رگوشیو ز میهاشدنو تمام شیهاتمام نداشتن یبه اندازه دلخور

 از یکه خستگ یارا به او که مستاصل با چهره میهااز تمام حس یو خال تفاوتیو نگاه ب دهیرا به صورت کش دستم

 بدونم. خوامیدوختم و لب زدم: م د،یباریآن م

تا  گرفتیفاصله م یکنار تخت نشست و کاش کم یصندل یرا کوتاه بست و نفسش را فوت کرد و رو چشمانش

 عطرش نکند. ییدوباره دلم را هوا

 یهادر مردمک یو با همان غم و نگران دیباریاز چشمانش م شیآرام روبرو شهیاز سخت شدن دختر هم تعجب

 ؟یگفت: مطمئن اهشیس

تکان  دییپاشده در درونم سرم را به تابه یبه غوغا توجهیرا گرفته کرده بود، گفت و من ب شیکه صدا یدرد با

نفرو پشت در تراس  هی یو من اومدم تو اتاقت... گفت یدیکشیمغیرو که از ترس ج یاون شب ادیم ادتیدادم:

 و حرفت و قبول نکردم... یدی... فک کردم البد بازم کابوس دیدید

 که در وجودم بسته بود، لب زدم: خب. یخیاش با شدهمشت یهارا با درد بست و من مات دست چشمانش

زنگ زد... گفت کار اون بوده... گفت اگه  الیدستش شد و ادامه داد: فرداش که مطب بودم، ناز یرهیاو هم خ نگاه

 ...کشمشیم ،یهمچنان با آرام باش

گفت: داد زدم  گرفت،یکمک اوج مکه کم ییگردنش متورم شدند و با خشم و صدا یهااز تنم عبور کرد و رگ یلرز

که خودش  ارمیسرش م ییتار مو از سرش کم شه، بال هیرو تمومش کن... گفتم اگه  یبازوونهید نیسرش... گفتم ا

 خودشو بکشه.

 یبردار نبود... اون روزدست یکبود، شد: ول خورد،یکه م یبود و بد سوزاندش که صورتش از حرص ارادهیب پوزخندم

 آرام. یجنازه ای الیناز ایکرد، گفت  دمیقبلش عمه زنگ زد و تهد یومدیکه از باشگاه م

تا خودمو برسونم...  یستیبرداشت: بهت خبر دادم که واخش شیاش را به زحمت قورت داد و صداسفت شده بغض

ت رسوندم نکهیعمه بود و بعد از ا اناتیجر نیاز کار انداخت و فلجم کرد... پشت تمام ا وحشتناک قلبمو یاون صحنه

 به درک واصلش کنم. تونستمیخواستم، میخنده گفت: اگه م ونیخونه دوباره باهام تماس گرفت و در م
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اگه بهت بگم  دمیترسیکنم. م کاریچ دونستمی: نمدندیجنب شیهااش را به من دوخت و دوباره لبدرمانده نگاه

و  دیدرد و دل ... تمام حرفامو شن یکامران برا شیرفتم پ دانهی. ناامیانجام بد یقابل جبران ریکار غ ایو  یوحشت کن

 ...ایپام گذاشت... گفت باهاش راب شیراه پ هی

 ...رونیبرو ب باهاش

 باشم!آرام  توانستمینم گریفرستادمش و د نییباال آمد و پا میهاتا پشت لب یزیچ

 بودم. دهیآمدنشان را با چشم د راه

و  و نگاهم را به پنجره دمیها را پس کشدر آغوش گرفتن دستم که آن یو جلو آمد برا دیتخت خز یرو دستش

 آسمانش دوختم.

 بوده... تا مدرک سینظر پل ریکه باهاشون در ارتباط بودم، ز یمدت نیتر از قبل ادامه داد: تمام اکرد و گرفته یپوف

 اثبات ادعام ...  یجمع کنن برا

 آرام... میباهم ازدواج نکرد ما

 و او چه گفت؟ دندیطرفش چرخمردد به میهاگوش

 باشد؟ انیدر م یبازهم دروغ نکند

کرد، ادامه  افتیکه از نگاه کنجکاوم در ییرویدارش، نقش بست و با ن شیرخسته و ته یجان برچهرهکم یلبخند

 .یمادر و دخترو کت بسته برد آگاه سیعاقد خطبه رو بخونه... پل نکهی... قبل ایداد: همون شب تو عروس

 .شودیبر لب داشتند و باورم نمکه خنده شیهاو ناباور زل زدم در مردمک کردمیکلمات را شکار م شیهالب مات

 .دانمیمحال م دمیشن میهارا که با گوش یزیچ آن

خشکم خط انداخت  یرا به حرکت واداشتم و صدا میصوت یزحمت تارها ام سرخورد و بهگونه یرو یاشکقطره

 : دروغه.نمانیب

 آزادن... قهیزد به نگاهم و گفت: با وس هیرا بخ شیو نگاه جد دیها را کشفرو برد و آن شیرا در موها شیهادست



 ن خستهذه

 
296 

 

کم زاشتم. گفتمشون که کمسراغت،اما ن ادیخواست ب سیپل ی. چندبار..یکالنتر یایب دیکردم، تو هم با تیشکا من

 .کنمیت ممتوجه

به  دنیانگار بعد از چندصدمتر دو میو صدا دندیدور از آب جنب یهمانند ماه میهاسرم را تکان دادم و لب زدهوحشت

 ..تونمی: من... من نمآوردیرا کم م میهانفس نگونهیکه ا دیرسیگوش م

شده نگاهش را نوازش داد به تن هراسان سنگ یشده و بغضنقبضم یفشرد و با فک یآرامرا گرفت و به میهادست

 . من باهاتم.زمیعز ستین یزیگفت: چ شهیتر از همبم یینگاهم و با صدا

 یکالفه نامم را خواند: من از اداره ریو ام ختندیر صدایب میهاخاله متوقف شدند، و اشک یکه باز شد، چشمانم رو در

 ندارم. تیشکا کسچیمن اصال از ه ؟یزاری... چرا تحت فشارم میوندی... تو که مترسمیم سیپل

 ... آروم باش دخترم.زمیخوب عز یلیلرزان گفت: خ ییبا صدا دهیشد و سرم را به آغوش کش کمیسرعت نزدبه خاله

 کنم. تیازشون شکا خوامی: خاله من نمکردمناله

 .یتو بگ یباشه گلم... هرچ سس،یه -

یب تیکه با نها یکاشته شده بود و خدا لعنتت کند مرد رناخوداگاهمیتم و چقدر ترس در ضمداش یروح داغان چه

یگذرانخوششده از شب یپرواز کرد، که مادر آس میکودک یهاو ذهنم به سال ینام پدر را برخود گذاشت یتیمسئول

 سیپل شانینئشگ انیر ماطالع داد و د سیلها به پبا تلفن آن هیخانم همسا یدستهمسرجاهلش با هم یها

 دختر هشت نه ساله. هی یبرا ستیحیفج یجمعشان کرد و نعششان را کور کرد و چه صحنه

غلط انداختن طرف مقابلش بود: خوب که به یدختر خدا نیو ا رفتیم یمغزم اسک یبدرقم رو اشرهیخ یهاچشم

 ! آره...؟یچ

 یداد و هوارش قطع کردم و وقت یو تلفن و رو هیچ انیجر گمیبهش م رمیتحمل کنم. م تونمینم گهیگفتم د بهش

 برد. شیحالت بد شد، تازه خودشو رسونده بود. خانم فشارش رفت باال و منو تا مرز سکته پ

 گم؟یمگه بد م ؟یباز رم کرد هیو گفت: ها؟ چ دیکه ابرودرهم کش امدیبه مذاقش خوش ن امغرهچشم

 کنم... بفهم... تیازشون شکا تونمینم گمیم یبفهم وقت ی.ولیگیتو بد نم .زمیکردم و گفتم: نه عز یپوف کالفه



 ن خستهذه

 
297 

 

 اریب یمنطق لیدل هیاش بودم من: تو اش زل زد در چشمانم و چقدر شرمندهقرمز شده هیاز شدت گر یهاآن چشم با

 من بفهمم.

 خوامیکنم؟ که نم یاحترامیم بپدر ادیبه  خوامیکه اون زن خواهر ناصرباباست و من نم تریمنطق نیاز ا لیدل -

 بلرزه؟ ایزبونم الل تنش اون دن

خدا به !نه؟یکه بب هیکه سرت آوردنو راض ییبال نیا یعنیبردار نبود: دختر دست نیبود در چشمانم و ا زدهحلقهاشک

 یکارا نیاز ا گهیبشن تا د هیزن و دخترش تنب نی... مطمئن باش اونم موافقه که اکشهیعذاب م شتریب کارشوننیاز ا

 نکنن. یراخالقیغ

تحت  نقدریا نیریش کنمی: خواهش مکردینم میاری نیاز ا شیام بدستانم گرفتم و فکر از کار افتاده انیرا در م سرم

 .ترکهیفشارم قرار نده. مخم داره م

ت خودتو ناراح نیا از شتری.بزمیبر لب گفت: باشه عز یزورک یشد و دستم را گرفت و با لبخند لیبه جلو ما یکم

 نکن.

از من متنفر باشند و آخر مال  حدنیتا ا دانستم،یم لمیو دخترش را فام دمیها عمه نامرا که سال یزن شدینم باورم

 آدم؟ کیشود، جان  شیداشت که بها یچه ارزش ایدن

یباز کنم و اما اکنون مدر قلبش جا یها تالش کردم تا کمو سال دمیرسیم جهیکمتر به نت کردم،یچقدر فکر م هر

 من بود و بس! یهایالیخاش خوشکه همه نمیب

 دهدیسؤال در ذهنم جوالن م کیتنها  ،یبر هست کند،یم یشب حکمران یکه آسمان بدون ستاره ییظهر تا حاال از

 «دادند؟ یخار نیچن کیتن به  یگزاف یبه چه بها» است نیهم او آن

اش دوخت و چقدر خوب که اتاقم در آستانه یشدهنگاهم را به مرد شکسته مارستان،یدرب اتاقم در ب یصدا

 .کردیرا فراهم م هایاتاقهم ریرفت و آمدها قطعا موجبات آزار سا نیا نصورتیا ریبود، در غ یخصوص

 هیسرش روان شد و من ماندم در روهم پشت ریکه لبخند بزند و اما موفق نبود و قدم که داخل گذاشت، ام خواست

 از حدش: سالم دخترم. شیب

 .کردمیعرض ادب م دیمن با دیشرمزده نگاهش کردم و گفتم: سالم عمو، ببخش ده،یگز لب
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 عمو. نیرا در قلبم نشاند: بفرما بش یریو ت دیکشیعالم را بر دوش مغم نگاهش

از آن حالت ولو شده، خارج خودم را جمع و جور کردم، تا  یو من هم کم دیرا کنار تختم کش یاش صندلگفته متعاقب

 شوم.

 هختیر شیشانیپ ینامرتب رو شیشد و موها مانرهیروبرو و خ واریداد به د هیتک نه،یبه سهم دست ریو ام نشست

 باباجان؟ ی: خوبکردندیم یدلبر امچارهیدل ب خبرازیبودند و ب

 مرد با محبت و پدر بود! نیا چقدر

قرار داشت : خوبم عمو.زحمت  ارشانیدر اخت شائبهیرا که ب ینعمت دانستند،یقدر نم شیهابود و چه راحت بچه پدر

 .نیدیکش

 گرفته گفت: آره دخترم. بگو عمو... ییزد و با صدا یجانیب تکخند

 خوب... یتو رو از روز اول مثل دختر خودم دوست داشتم... ول من

 یحق داشت که برا دیمرد با محاسن سف نیو ا اشتگذینم شیکه آبرو برا یاطهی... ترس از زن سلدانمیرا م خوبش

 ام دخترم.و فرزندانش دندان سرجگر بگذارد: شرمنده یحفظ زندگ

شدت محترم مرد به یام گرفت از شرمزدگو غصه دگانمیانداخت مقابل دپردهو اشک دمیرا داخل دهان کش لبم

 مقابلم.

 کنم: عمو...خالص  تیوضع نیدهان باز کردم تا او را از ا سرعتبه

 هی نیدخترم. اکف دوخته شده بود، گفت: نه یهاکییباال برد و همانطور که نگاهش به موزا یرا به آرام دستش

 یکه هرچقدر سع ییهاهاشو هم مثل خودش بار آورده... بچهکه بچه هیزن مال دوست و افراط هیکه زن من  قتهیحق

 شهیهم میخودم هم بود که در مقابل مر ریتقص ونیم نیو البته ا در کنترلشان داشتم تا مثل مادرشان نشوند، نشد

 ندارند. یشنوحرف عیپدر مط کیاز  چوقتیها هم هسکوت کردم از ترس آبرو و خوب بچه

ا ر یمرد که چه بار جانکاه نیمسابقه گذاشته بودند و من ماندم در وسعت قلب ا گریکدیدرشت اشک با  یهاقطره

 د و دم نزد.ها با خود حمل کرسال
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اش شوهر عمه یهامنقبض شده، گوش سپرده بود به حرف یانداخته بود و با فک نییکه سرپا ریرا به ام میباران نگاه

 ازت بکنم دخترم!!! یخواهش هیتحمل نداشتم: اومدم  گریدوختم و د

 کنمی: خواهش مدمیکش میهاپلک ریکه نگاه دوخته بود به من و دست ز یازل زدم به چشمان سالخورده متعجب

 عمو.

 : ازشون نگذر... نبخششون.دیچسبیواژه به جانش م نیتکرار شد و چقدر ا لبخندش

نگاهش را به من دوخته بود، تاباندم و لب زدم:  یکه متاثر و جد ریکلماتش نگاهم  را کوتاه به ام ریتعب انیم سرگردان

 ؟یچ

سال نتونستم آگاهشون  همهنیرو که کردن بکشن. ا یرمجازات کا دیو گفت: اونا با ششیبه ر دیدست کش آرام

 کنم...

 قانون بتونه اصالحشون کنه. دوارمیکه جگرم را سوزاند و ادامه داد: ام دیکش یآه

 ازشون ندارم. یتیدستم را درهم فشرده و به زحمت گفتم: اما من شکا انگشتان

تا فکر نکنن همه مثل من چشم از  یبرسون ادشونیطمع زحرص و  یاونا را به سزا دیدخترم... با یبکن نکارویا دیبا -

 تا بارها و بارها بتونن تکرارش کنن. پوشوننیخطاهاشون م

به خاطرات پدرم  تونمیها عمه صدا کردم، بندازم زندان... نمرو که سال یکس تونمیلرزان گفتم: نم ییعجز و صدا با

 کنم. یحرمتیب

خواهرش ناراحت بود و  یاز رفتارها شهیاش نگاهم کرد و گفت: اتفاقا ناصر همخسته یهارا تکان داد و باچشم سرش

 قیها رفکه سال گمیبهت م یمن نویا کرد،یم یکار نیهمچ هی... مطمئنم که اونم اگه بود زدیمثل من حرف نم

 .کتریگرمابه و گلستانش بودم و از برادرش بهش نزد

من و تا آخر عمر  نکارتینگاهم کرد و گفت: با ا بارنیآخر یاست و براو برخو دیمکث دست بر زانو کش یاز کم بعد

 عموجان. ،یکنیخودت م ونیمد

و درد داشت دوباره  دندیبر کمرش کوب یاش با جهالت و نادانکه خانواده یمرد یدهیقامت خم دنیبود، د سخت

 اش.راست کردن، کمر زخم خورده
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قدر و چ میگفتن داشت یبرابود به نگاهم کردم و چقدر حرف زدههیرا بخ که نگاهش یشدت ساکترا به مرد به نگاهم

و  دمید دانیشد، م اهینگاهش را و دوباره آسمان س نیسنگ یهاحرف اوردم،یو تاب ن ختنیر رونیب یبرا یدلخور

 دادگاه. میری: فردا صبح مکردندیم قیمرا بدان تشو گرانیچه که داز آن دیلرزیتمام جانم م

را که تا  یصندل یو به آرام دیکش یکه پوف دیشوم برتنم نشست، را قطعا د یآن کلمه  دنیکه از شن یمحسوس لرز

کمش مشخص بود،  یکه ازبو یبا آن عطر شدنشکیآن نشسته بود را اشغال کرد و نزد یعمو رو شیپ یقیدقا

انداخت و صوت نامم از زبانش،  ریر گلو گد رابود، نفسم  کنندهوانهیبازهم د یاش گذشته و ولها از استفادهساعت

 خانم.تر کرد: آراماش را سفتگره

شدنم از  یورکیبا  بایکه تقر یآورد و همانجا جلبش کردم، تا کس میهاکالمش خنده را تا پشت لب طنتیش

 چه!!! یعنی دخترکیدادن قلب  یسرم قرار گرفته، بفهمد که بازپشت شدنش،کینزد

 یگشاده یمرا تا پشت دروازه یخبریب نیکه ا گذاشتیم انیمرا هم در جر دیاطر خودم، اما باخچه هم که به هر

 اش؟من مسخره ریبه تعب یکارداشت، پنهان یریمرگ برد و چه توف

حرف  یچشمانم شود، نوازشم کرد و کالم همانیکه خواب م یافداکار و مهربانم کنارم ماند و تا لحظه یرا خاله شب

 فشار قرار ندادنم.و تحت شیچقدر سپاسگذارش بودم، بخاطر درک باالنزد و 

زود  ایداخل اتاق  دیزد، پر دهیبود که تا سپ دهیکنار در خواب ریام ایآ دانمیو نم دمیبا کمک خاله لباسم را پوش صبح

 دادگاه. میخونه، لباس عوض کن، بعد بر میاز خانه حرکت کرد: بر

 اه... ؟یاریاسم نحسشو ن نقدریا شهیهستم: م یعصب یکاف یزهاندابه او و من به دمیتوپ

 .دمیگزبه او و لب یباز زل زد به من و من به خاله و خاله با ناراحت یبادهان

 .یگریهم در حضور کس دتند برخورد کنم، آن نگونهیا رینداشت من با ام سابقه

 همراه مرجان از اتاق خارج شدم.به یاز من گرفت و من هم با بغض و دلخور یرا با دلخور شیهاچشم

 چه کنم؟ ایو خدا کردیرا سست م میجا پاهارفتن به آن فکر

 یحجم درد نشسته رو انیرا در م میزحمت صدااستارت زد، به ینشستم و خاله را جلو فرستادم و وقت پشت

 .میریکردم: خونه نم دایپ اشنهیس
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که  ییاونجا میو گفتم: خاله رو برسون بر ابانیکرد و من نگاه دادم به خجلو کوتاه نگاهم  نهییتعجب کرد و از آ یکم

 .یگیم

 رحم!!! ایراندن نامش بر زبان سخت بود و خدا یحت

 .زدلمیباهات عز امیشد و گفت: م لیطرفم مابه یکم خاله

.. ماهم که کار .نیجون. شما خسته شداش فشردم و گفتم: ممنون خالهشانه یرو یآرامو دستم را به لبخندزدم

 .میندار یادیز

 کند. دییکه او هم حرفم را تا ریو نگاه دوختم به ام گفتم

خاله.  یایب ستین یازیرساندن مرجان گفت: آره ن یبرا یفرع ابانیدر خ دیچیپیکه م یرا گرفت و در حال منظورم

 .زارمیمن هستم. تنهاش نم

 یتوانیراحت م یلیکه تو خ گفتمیخاله را کردم، اگرنه م اعتماد به نفس کاذبش دادم و مراعات لیتحو یپوزخند

 .یبگذار میتنها

مرا  ادگاریمچ دستش که  یگره خوردند و دستش فرمان را مشت کرد و من دلم برا شیابروها د،یرا که د پوزخندم

 .ضمیاحساسات ضد و نق نیرفت و لعنت به ا کردیحمل م

م را جمع کردم و قول داد الشیخ یتنها گذاشتنم و من اما با لبخند شیشد و گفت که سخت است برا ادهیپ ینگران با

 .نیجلو بش ای: برمیبه محض تمام شدن کارمان با او تماس بگ

 اش داد: راحتم.شدهسخت یهاو محکمش نگاهم را از درب خانه که خاله واردش شد، گرفت و به چشم یجد یصدا

 من ناراحتم. -

 مشکل خودته. -

 .ییمشکل من تو -

 دنبالم. یاین یخواستیم -

 .یدادیاونوقت حرف گوش م -
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م که به یسکوت با در نیسنگ یگرفتم سکوت کنم، که صدا میمان و تصمگانهبچه یدوبهکهیگرفت از  امخنده

 شد و مرا از جا پراند شکسته شد. دهیکوب

 شیبیکیکرد و نزد شدنمادهیادار به پو فشار بر ان ینشست و با کم میبازو یطرف من را باز کرد و دستش رو در

 .یکرد: لجباز شد داریب کردم،یدر خودم سرکوب م دارشید یرا که از لحظه یازحدمان تمام حواس

 دستش بود، دوخته بودم گفتم: لجبازم کردن. ریکه گ میکه نگاهم را به بازو یانداختم و درحال باالشانه

 د،یآرام جد دنیشد که انگار از د شیهاتم پخش نگاهم جذب مردمکدر صور شیهانفسشد و هرم کیکه نزد سرش

 .کردندیم حیتفر

کرده بود و من آخر از  کسیسرش ف یرا هم با روغن باال شیبرصورتش نشسته بود، زد و موها روزیرا که د یشیرته

 ؟یسرش را: ک یبلند جلو یچند تارمو نیحکمت ا دمیاو نپرس

 را: زمونه. اششدهیشدت موزنداشتم عطرش را و لحن به تاب

... یشدگرفت، گفت: تلخ یکه در چشمانش جا یشل شدند و با غم شیهاخاموش شد و دست یچشمانش به آن برق

 .شناسمتینم گهیانگار د

 .میشد ریبه  ری... شناسمتیجان چشمانش و گفتم: منم نمزدم به نورکم یپوزخند

یمستحکم ب واریباد یمزاحم، که وقت دیشا یام سراند، در جستجوهسردشد یهامردمک نیناباورش را ب یهاچشم

 راننده رفت. یطرف صندلباز کرد و خودش هم به میگرفت و در جلو را برا یروبرو شد، نگاهش را به آرام میتفاوت

عمرش را که  یرا به اطاعت از دستورش فرمان دادم و سخت بود، درامدن در برابر کس میهاقدم یاز مکث کوتاه بعد

 سرکش ناگهان از کجا سر برآورد که راه زخم زدن را خوب بلد بود. یرو نیا دانمیگذاشت و من اما نم تیبه پا

ل قف یصندل یشد، و رو شتریسردر دادگاه ب دنیرد و بدل نشد و استرسم با د نمانیب یبه مقصد حرف دنیرس تا

 شدم.

 کرده؟ کار بد برن؟یچرا بابا رو م سایمامان آقا پل - »

 ...یلی... کارخزد و گفت: آره  میروتلخ به یرا پس زده، لبخند شیهااشک
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 .«نشونمی... مادرشو به عزاش مکشمیکرده م نکارویکه ا ی... هرککشمتونیم -

 دادم. یترسناک گرفتم و به شخص نگران کنار یکه تکان خورد، نگاه پر آبم را از آن واژه امشانه

و بعد از  دیکش شیموها انیم یچنگ یفعال شدن را کنترل کنم و او عصب یتا بغض آماده فشردمیرا برهم م میهالب

که بخواد  ستین یزیچچیه جانیآرام... ا نیکرد، آرامم کند: بب یو سع دیسمت من چرخبه روبرو، به یکوتاهنگاه

 ...نی... هممیکنیم مینامه تنظ تیشکا هی میریکنه... ما فقط م تتیاذ

 تو راحت بود، مرد. یکه برا نشیهم

 بود و پاک کردنش سخت. رمیمن همانند عبور کردن از کوه خاطرات مرده بود که خاکش هنوز دامن گ یبرا

 اش دوباره مرا به خود آورد: منو نگاه کن.گرفته یصدا

 بکش. قیعمزد و گفت: چندتا نفس یدوختم و پلک شیهالرزانم را به چشم نگاه

لرزان تمام تالشم را  ییهاسخت بود و من با نفس میشده در گلو هیتعب هیاسهیر یهاا وجود بغضکه گفت ب یکار

داشته  یباق یرو یتسلط یتوانیکه از چنگت رها شود، نم یقطره سرخورد و اول نیبکشم و اول قیعمکردم که نفس

 .یباش

 یقراریدر چشمانش مشهود بود و ب زدهونریب یخون یهارگیاز مو نیو ا دیکشیخودش ناراحت بود و زجر م گرچه

 .کردن خودش داشتدر آرام یسع شیدست در موها دنیکه با کش

 فرصت. نیخاطر وجود اکنم تا با ورودم به آن مکان نبازم و ممنونش بودم به یخودم را خال گذاشت

 .میقوت قلبم بود و جان پاها یکمرم کمپشت حضوردستش

 .میگذاشت و پا داخل محوطه میو شماره گرفت میداد لیهمراهمان راتحو تلفن

 .میشده بود ییو راهنما میبه کجا برو تیشکا میتنظ یبود، برا دهیپرس ینگهبان از

هم  یکیرا دو مرد مسن و  شیهایدر آن قرار داشت، که صندل یو صندل زیکوچک با سه م یاتاقک اطیچپ ح طرف

 جوانتر اشغال کرده بودند.
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از دست داده بودم و همانند  نجایورود به ا یرا از لحظه مییرا به خاطر ندارم، چرا که قدرت شنوا دیگفت و چه شن چه

 : آرام!چرخاندمیمشغول بودند، م شانیکه به کارها گریو دومرد د لیوسا نینگاهم را در اتاق و ماب جیگ یهاآدم

 صورتم، زل زدم به او: آقا با شمان. یدر اجزا یرییتغ چیو بدون ه ستادیتر از منش انگاه آشفته یرو میهامردمک

 ن؟یبگ نینسبتتونو با متهم شهیخوب دخترم، م -

 .لرز داشت و ترس و بهت.. میصدا

مکرر  یهاو البته تماس م،یمکررات بود حیرفت و امد و توض ریمرکز درگ یرا در دادگاه و بعد از ان کالنتر یساعت

 بود، کارمان تمام شد گرید یوز دادگاه که هفتهعاقبت با اعالم ر لش،تایبا وک ریام

 ام را صادر کرد.خسته یهابستن چشم یاجازه میفرو رفت و ذهن خال یسستم در صندل بدن

و دردناکم را از هم گشودم و  نیسنگ یهاپلک خواند،ینامم را م یکه به آهستگ ییخودم و صدا یهاناله یصدا با

 گرانش.گرفته و ن یبرخوردم، به چهره

 دوختم. رونیجا به جا شدم و چشم به ب میسرجا یکم

 خونه؟ یایب یخوایداشته بود: مام نگهخانه مقابل

 طرفش چرخاندم و چقدر دلتنگش بودم.را به سرم

 نرفتنم. یبرا زد،یبه پا شده در نگاهش که دل م یغوغا یبرا دادمیجان م م،یهایدلخور یکه با همه یمرد دلتنگ

 نشده. دواریام نیاز ا شیتا ب دمیام بود و جنبحرف نزده یه نگاهش از سکوتم امضاکوتا برق

 نینسر گمی: مدیچیپ لیدر سکوت اتومب رشیاش ازبه خطا رفتن تگرفته یصدا نبارینشست و ا رهیبه دستگ دستم

 .شتیپ ادیخانم ب

 .ستیخفه گفتم: الزم ن ییبا صدا گذاشتم،یم نیزم یرا رو میکه پا یدرحال

 و رفتم. گفتم

 .کردمیفکر م یکم دیبا
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 ...یزییپا یگرفته یهوا نیبا خودم و دلم و ا کردمیخلوت م دیبا

 میمن تصم یجاتازه و آبدار بودند، نشستم و چرا به شیهاوهیدرخت نارنج که م یکاناپه روبرو یها رولباس باهمان

 مرد؟ یگرفت

 بودم؟ دهیزخم خورده بودم و درد کش کم

 .شمیپ دیایزنگ زد و اصرار کرد که ب نیریش

کردن به  یرا کرده بود و چقدر سخت بود، راض شیوفایب اری یهوا بیزنگ زد، فرهاد و من اما امشب دلم عج خاله

را در بند  امختهیام، قلب افسارگسسست اراده یرهایسر راهمان نبود و من با زحمت زنج یحال که مانع دنش،یند

 نگه داشته بودم.

 ...کنهیرا به جزجز انداخت: سرم درد م میتا نک پا میموها یشهیوجودم را و از ر دیاما آتش کش شامیپ

 کم دارن. کتویکوچ یانگشتا یبوسه هامقهیشق

مقابل چشمانم گرفتم و آنقدر خواندم و خواندم و لب  زد،یرا که چشمم را م یپرنور گوش یسالن صفحه یکیتار در

ز بن ا یادیبغضم تلفن را به ناکجا آباد پرت کردم و فر یپرصدا دنیهمراه با ترک زده،انیبهم فشردم تا عاقبت عص

 .دمیجان کش

 : سالم.کردمیو هر روزش را با اضطراب صبح م دمینفس نکش ییهفته تا موعد دادگاه را گو کی

 .ردیبرتنم نشست، آرام گ یکه به آن یرا دور ماگ قهوه محکم کردم ،تا لرز دستم

 شیبم و جد یمکث با همان صدا هیکه بعد از چندثان دیشن ایدادم ، در حد لب برهم زدن و گو یرا به آهستگ جوابش

 دفترش. میبر دیصحبت کردم... فردا با لیگفت: با وک داد،یگوشم را نوازش م یهاکه پرده

 .امیدر کجا محوشدند: من نم دانمیبرآمده از قهوه را دنبال کردم و نم بخار

 آرام. یکنیلج م نقدریکرد و گفت: چرا ا یکه پوف امدیه مذاقش خوش نب حرفم

 ...ریام ستینباران برتنش نقش زده بودند: لج زیر یهاکه قطره ستادمیا یسرتاسر یبرخواستم و مقابل پنجره کالفه

 رفته. ادتیجان گرفت: فکر کردم  یکم شیو صدا دیکالمم دو انیم
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 ؟یگفتم: چ یجیگ با

 گلو کرد و گفت: اسممو. در یاخنده

 .دیچرخیسرخوش دور خودش م طورنیگرفته بود که ا شیگوشیقلبم انگار باز یچرا ، ول دانمینم

که بهش اعتماد  یاش و به شخص منتظر پشت خط جواب دادم: اسم تنها آدمحواله یاجنبهیکردم و ب یکج دهن

 .کنمیفراموش نم چوقتیکرد و ه انتیداشتم و خ

، مدام  افتمشیکه باز یچرا از زمان دانمیکردم و نم یانصافیب دانمیو م خوردیبود که م یتندش از حرص یهانفس

اگر نازم را بخرد،  شودیو چه م خواهدیناز کردن م یو من هم زنم و دلم کم کنمینکرده را م یهایریگبهانه یهوا

 ...ری... ام یدونیگرچه تند رفته باشم: م

را فراموش کرد: آدم از  دنیکشو نفس دنیشن یو انگار همه جان گوش شد برا آمدینم شیهانفس تند یصدا گرید

 ...یداره... هر کار ویتوقع هر کار ایبعض

به  تیاهمیب نباریقبل باز گشت و ا یرا قورت دادم که همانند کش تمبان به نقطه میبغض چنبره زده در گلو یسختبه

 رو داشتم. کتک زدن خودم و مادرم... یقع هرکار زشتان ادامه دادم: از پدرم تو

 یفساعتماد به نها راه بازکرد: سرکوب کردن ذرهکه شدت گرفته بود، گره خورد و به گذشته یشبمهیبه باران ن نگاهم

 رو که در وجودم بود.

 میوبزرگ در گل یرفتن آن غده نییپا دیدهان قورت دادم به امو بازهم آب دمیلرزان کش ینفس

رو خودش از  ییزایچهیخوب...  یحد، ول نیبرخوردو داشتم... نه تا ا نیبود، تالشم: از عمه هم توقع بدتر هودهیاما ب و

 اونقدربلند بود که نشه ازش گذشت...  دیکه کش یواریکرد و د نییروز ورودم برام تع نیاول

 گنیم یدیکرده بود: شن را رقصنده هاهیسا یهاو خم چیلرز داشتند و باران پ ییاش گوجان گرفتهتازه یهانفس

 کاغذ دردناکتر از چاقوست؟ دنیزهر بر

 ... ریام یزدم و ادامه دادم: تو اون کاغذه بود یزهرخند

بود که زخم  ادی: درد نبودنت اونقدر زکردمیتا تمامش نم داشتمیداد و من دست برنم رونینفسش را محکم ب نباریا

 د...دربرابرش صفر بو غیت
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 ریبودن ز یلیطعم زهر طف یو قلبش نزد: اصال دردشو حس نکردم وقت ستادیقلبم ا یالحظه یقسم که برا خدابه

 ... دادیزبونم جولون م

 یهافاصله و از پس فاز و نول لومترهایرا از ک شیصدایشده بودند که لب زدن ب زیت یادیز مییشنوا یهاعصب ییگو

 را خواند.که نامم  دند،یشن احساسیب

که آرام تا  ی... نه... گفتم تا بدونریکه ناراحتت کنم ام گمینم ناروی: اکردمیرا از پشت تلفن حس م شیدرماندگ

و درداش لمس شدن...  رهیها بدون اون بودن و بپذکه سال یی... رفته تا اونجارشیآخرش رفته... تا آخر نبودن ام

 .ختههوات سو یسنفیکه شب تا صبح رو در ب یگفتم تا بدون

گفتم: من  رفتم،یطرف اتاق خواب مکه به نطوریبرگرداندم و هم زیم یسرد شده را رو یو ماگ قهوه دیلرز صدام

 .ایالزمه رو به خودت بگه. اگه امضا الزمه ب ی... بگو هرچامینم لیدفتر وک

 دلم. یصدایب یاهزجه یایو خودم هم پرت شدم در دن یکنار تخت یرا پرت کردم رو یو گوش گفتم

 .دانمیتند رفتم را م نکهیا

 که چه برسرم آورده و مرا تا کجا رسانده و از همه مهمتر!!! دیفهمیم دیبا

 گریو د کندیو اگر هم هست در وجود خودش حلش م ستیکه آرام دختر افسرده و ساکت قبل ن دانستیم دیبا

 بشکندش. نینچنیا یکس دهدیاجازه نم

شب قبل چشم بازکردم و هنوز خوب دست و صورتم را  یو فشار فکرها یخوابیاز ب یناش یدیبا سردرد شد صبح

 آمد. فونیآ ینشسته بودم که صدا

 ساعت نگاه کردم و چشمانم گرد شد. به

 بودم؟ دهیخواب ضربکیدوازده بود و من چطور  ساعت

 زنگ یلم دهانم باز شد که دوباره صداکوچک مقاب ریقامتش در تصو دنیرفتم و با د فونیطرف آدر دست به حوله

 کرد؟یچه م نجایو او ا ستادمیا میبرخواست و من هل شده، بازش کردم و همانطور مات سرجا

 هم داشت البته!!! دیکل
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 تریخواستن روزیاز د شتریبشر هر روز ب نیوارد شد و انگار او هم ماتش برده بود و چرا ا قهیاز گذشت چند دق بعد

 باشد. لمیهم به فکر قلب عل یکم شود،یاسپرتش مقابلم ظاهر م پیت نیباا یوقتو کاش  شدیم

 ؟یکنیم کاریچ نجایرا دردهان چرخاندم و گفتم: ا نمیزبان سنگ زحمتبه

 خانم... ریو خنده، گفت: صبح دم ظهرت بخ طنتیکه چشمانش پربودند از ش یکرد و در حال یابامزه اخم

اش داخل اتاقم و قهقه دمیسرغت پرداغونم دهانم بازشد و به یافهیق ادآوردنیبا  نازک کردم و شیبرا یچشمپشت

 را پشت در جاگذاشتم.

از پو که من عاشقش  یخوابم که طرح مشغول عوض کردن لباس زدم،یلب به جان خودم و او غر م ریکه ز یدرحال

 پرت من. شهیت به حواس همو لعن دادمیحل شده در وجودم را مدام قورت م یبودم، شدم و خنده

از مرتب بودن، اوضاع از اتاق خارج  نانیو اطم نهییاخر در آ یو با نگاه دمیکش قیعم یو نفس دهیرا برسرکش شال

 شدم.

همه را مسخ  ییمنظره گو نینشسته بود و ا شدم،یدرخت نارنج م یرهیو خ نشستمیم شهیکه هم ییدر جا درست

 ...نی: بشکردیچه م نجایو او ا کردیخود م

در ژستش، همانطور که نگاهش به باغ بود، با من حرف  رییتغ یابدون ذره نکهیو ا شیگرفت از لحن دستور حرصم

 زد.

 عطر خاصش را استشمام کردم. اطیشدم و مقابلش نشستم و با احت کینزد آهسته

 .لیوک شیرا به من دوخت و گفت: رفته بودم پ قشیو دق یجد نگاه

 .کردیم لیسرعت تحلرا به میو انرژ میفرسا بود براطاقت تینهایکه در مرکزش بودم، ب ییاز ماجرا حرف

بود،  نمانیکه ب یکوچک یاشهیش زیم یرو رنگیآب یرا از او گرفته و به پرونده تفاوتمیزحمت نگاه به ظاهر ب به

 دادم و گفتم: خب؟!

که گرمکن  یریس یاطرفم و چقدر رنگ سرمهخم شد به یمپا گرفت و آرنج دستش را بر زانو گذاشت و ک یاز رو پا

مزاحم را  یتکه پارچهآن دنیقصد در شیهانیفشار آستتحت ییو عضالتش گو آمدیاش متنش بود، به چهره

 .میدادگاه دار گهیداشتند: سه روز د
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 .میکن یکیگفت حرفامونو  لیوک

 .کنمیمن حرفاشو بهت منتقل م ششیپ یحاال که نرفت یبهتر بود، ول یرفتیاگه خودت م گفت

ام کالفه یحساب اشیعطر تند لعنت انیم نیو استرس در وجودم پخش شده و در ا دهیکه رنگم پر کردمیم احساس

 .گهید یافتاده رو گفت ی! هر اتفاق؟ی: چه حرفدادیم هیتک یکرده بود و کاش کم

 .یبگ دیچشم بست و صاف شد و خدارو شکر: با یالحظه یبرا

 بگم؟یزده ، خودم را گول زدم: چ یاباال آمد و تکخندمسخره یبه تند سرم

 دونمیآرام... م نیکند: بب قیداشت به وجودم تزر یکه سع یو حس اعتماد به نفس یپر شد از مهربان شیهامردمک

 خودت. یبرا یکنیخودت سخت م شترشویسخته برات... اما باور کن ب

یرنگ رد شد و به چشمانش برخورد:  من نم یه، نگاه سرگردانم از آن چهارگوش آبرا در هم قفل کرد میهادست

 .تونم

 تیدرفروکردن اهم یسع کرد،یم وانهیاش که قلبم را دبم مردانه یکرد و با صدا یپوف ده،یکش شیرا به موها دستش

 ...یبتون دیآرام... با یتونیمسئله داشت: م

 !د؟یفهمین از من داشت و چرا نمگرفت هیدییدر تا یسع اشرهیخ نگاه

 میهاتنها گوش دیکه واهمه داشتم از آن، شا یاهیقض یو من با تمام گنگ بودنم برا دادیم حیو توض زدیم حرف

 ؟یرا: متوجه شد شیصدا یرایتن گ دند،یخریمشتاقانه به جان م

 .ارمیب ییچا رمیگفتم: م رفتم،یو به سمت آشپزخانه م خواستم،یکه برم یسرتکان دادم و در حال یجیگ با

 افزودم. میهاو بر سرعت قدم دمیچشم د یدادنش را از گوشه سرتکان

 .خوردیسر گذاشتن ان چرخ مپشت یو چگونگ گریگرفتم و فکرم حول سه روز د رآبیش ریرا ز یکتر

 !!!غیو در وهیم فتنای یرا گشودم، برا خچالیآن قرار دادم، درب  یرا رو یکتر یرا روشن کردم و وقت گاز

 ؟یخوریرفتن را نداشتم: قهوه م رونیو ب دیخر یحوصله اصال
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 طرفش.به دمیقلب پرتپشم قرار داده، چرخ  یکردم و دستم را رو ینیه

 ... منم.ستینیزیو دستش را باال گرفت و گفت: چ شدهل

 باشد؟ یگریام گرفت و مگر قرار بود، کس دخنده طیآن شرا در

 شوم یهم فشردم تا مانع خنده احتمال یرورا  میهالب

 ؟یزنیسرم هیآن قرار داد: به هان یرا رو شبید ینخورده یشد و ماگ قهوه زیم کینزد

 جوابش دادم: آره. دم،یکش رونیب نتیرا از کاب خشکیرفتم و همانطور که ، ظرف چا یقور طرفبه

زده شده، پر از  میکه با آمدنش ازقلب  به گلو یو کانال امبهرهیاکنون من از آن بکه هم ستیبودن هم نعمت خونسرد

 روان احساس است. امواج

 شده: خوب بودن؟ کمینزد نکهیا یعنی نیو ا دمیشن یکم یرا از فاصله شیصدا

 خواستنیآمده کردم: مرا پر از آب جوش یطرف گاز رفتم و قوربه ختهیدلم گر یو از تمنا دمیکش قیعم ینفس

 .جداشون کنن

 .نمیالعملش را ببقرار دادم، برگشتم تا عکس یکتر یرا که رو یقور

 خانواده. هیرا دادن به  هیبود: هان دهیمنظورم را نفهم ایکرده بود و گو زیرا ر شیهاچشم

رو گرفت که مجبور شدن  یعل ی... اونقد بهانهدیبزند: به نصفه روزم نکش یدهان باز کرد و اما نتوانست حرف متعجب

 گردونن. برش

 در گذشته انداخت. طیشرا نیبا هم قایدق یدختر ادیچنگ زد به قلبم و مرا به  شیبیغر

... کنهیدرک نم یشده: جبار میمرگ هیکه باز  دانستیو او تمامم را از حفظ بود و م دیچرخیدر نگاهم م تیجد با

جبران  تونهیجمع شه نم ای... که اگه دنگهیاون دختر برادرشه، نه کس د ی. که خانوادهبهش گفتم کارش اشتباه بود

 اونو واسش بکنه...

 یروز هی ،یکه حام می... هرچشیتو زندگ ادیب میبغض قلدر و خفه ادامه دادم: هرک یرفت، با زور بازو لیتحل میصدا

 .کنهیراحت ولش م
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نشست،  شیشانیکه بر پ  یخمقرمز داشتند، قرار داد و با ا یهیکه حاش یاسرمه یشلوارورزش بیرادر ج شیهادست

 گفت: من...

 تنها باشم... اگه ممکنه. خوامی. مریببخش ام -

که از ان  ییدادم و او هم در سکوت و ابروها لشیتحو ییام، امضانکرد، از گفته مانمیگردنش پش یبرآمده یهارگ

 .رمیگیم دهیکه دارم غرورش را ناد دانستمیلحظه گره خورده بودند، ترکم کرد و م

لحظات حساس کنارم باشد، بس که سرش به  نیدر ا تواندیکرد که نم یعذرخواه یتماس گرفت و کل نیریش

 .ماندینم شیبرا یشرکت مشغول است و وقت یکارها

 بروم؟  خواهمیمگر من به کجا مو ستیبه آمدنش ن یو گفتم که لزوم دمیخند شیهاحرف انیم در

 بود. یکاف میرا راحت کردم، برا الشیکه خ نیبود و هم یاربدنم ج یو اضطراب در رگ و پ ترس

 شده بود، و روز و شبم را از من گرفته بود. ایفوب میبرا یدادگاه لعنت نیا

ها تمام نشود و من تا ابد در فرشگذشتن از سنگ ریو چقدر دوست داشتم مس دمیکشیدنبال خودم مرا به میهاقدم

یب یهاو در با دست شودیم یسرعت سپرزمان به یلحظات نیافسوس که در چن اما ستم،ینقطه از زمان با نیهم

 باز شد. رمقم

 یرهیخ یفکر یو با نگاه ستادهیمقابل در ا نیداده به ماش هیفرمان نشسته و خاله عقب و او هم تکپشت فرهاد

 اش بود.واکس خورده یهاکفش

 دارش نگاهم کرد.نگاه جذبهخاله چه گفت که سرش باال آمد و با همان  دانمینم

 قدم را برداشتم. نیشان نگاه کردم و اولتکتک یچهره به

هم راحت  ریام یمسئله برا نیبه خودم که ا دادمیجرات م یکم دیو با شدیداشت برمن غالب م یترس لعنت بازهم

 نبود.

 .میبرا زدیسرد طرح بخار نم یکه هوا دمیکشینفس نم ییگو
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خودم به زحمت  یهاکردم که گوش یاز کنارش رد شدم و بعد از نشستنم سالم یکرد و من به نرم را  باز نیماش در

 .دیآن را شن

 ؟ییدا یو گفت: خوب دیبه سمتم چرخ فرهاد

کوچک در آن بود را  یام را به او دوختم که با غم پلک برهم گذاشت و دستش را که قرصشدهمعصوم تینهایب نگاه

 ت باال نره.جلو آورد: بخور فشار

 و خدا کند که نشکسته باشد. دمیگردنش را شن یهاچرخ رگ یصدا دیسمتم چرخکه با شتاب به سرش

 بهت گفت: فشار باال؟ با

تکان  دییکه نگرفت نگاه پر سؤالش را به فرهاد دوخت و او هم سرش را به تا یشد و جواب یمن طوالن یرو مکثش

 داد.

مشت شد و نگاهش را از  شیزانوها یاش شدند و دستانش روزدهنگ نگاه بهتر یبه آن یو ناراحت یو دلخور خشم

 ناتمام درونم کرد. یهانثار تالتم یدستم داد و لبخند کوچک اب را به یمن گرفت و خاله بطر

 ورود برتنم نشسته بود. یکه از ابتدا یخاطرات و لرز یمکان رعب آور و بازهم تداع ان بازهم

 و منتظر احضار شدنمان. میجلسه نشسته بود یاتاق برگزار ونریب یهایصندل یرو

هم  اریتا آرامم کند و عمو ماز فشردیزدن بودند و خاله مدام دستم را ممشغول حرف زیطرفتر رآن یکم ریو ام فرهاد

 ؟یهرزه، باالخره کار خودتو کرد یانداخته بود: دختره نیینشسته و سرپا یساکت کنار

که  یسروان خانم ییکه با دخترش دستبند به دست با راهنما یشخص یام روخوردهترساهو نگ دمیجا پر از

 افتاد. نشستند،یهمراهشان بود، م

 بودم. د،یباریکه آتش از آن م یچشمان خیبود و من سرپاشده، م نهیپر از خشم و ک نگاهش

 یدختره یکنینگاه م یمان کرد: به چجهرا هم متو ریو ام نیکه چندتن از مراجع یارا باال برد به گونه شیصدا

 ؟یاعقده

 .زمیدر گوشم گفت: توجه نکن عز یرا گرفت و به آرام میهاشانه خاله
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 نیدارش گفت: حد خودتونو بدونو جذبه نیخشمگ یبا آن صدا میرا گرفت و رو به مر دمیپهنش مقابل د یهاشانه

 خانم.

 ..گهیرا در قلبم فرو کرد: آره د نیزهرآگ یریت بهیآدم غرعده کی انیو بعد کالمش در م دمیپوزخندش را شن یصدا

 .میشد بهیپا ما غر سرویب یخاطر اون دخترهبه

 ستادیایتا ابد مقابلم م کاشیو ا دیاش خط انداخت براعصابم و فرهاد کنارش کششدهدست مشت یبرآمده یهارگ

 چیکه از ابتدا پنبه در گوشش فرو کرده که نشنود و نفهمد، ه یو نفرت گره نخورد و کس نهیحجم کتا نگاهم به آن

 :ستین رگذاریتاث شیبررو یحرف

 دختره جادوتون کرده. نیمرجان خانم شما چرا؟ ا -

که مثل مار به  یآن دختر یو دلم برا کاریپنیا یبرا بودمیسخت م یلیخ دیو من با دادمیدهان قورت متند آب تند

 نمیریسوخت: آرام با ش یهم به فکر او بود، م یتنفر از من کم یو کاش مادرش جا ییرسوااز درد  دیچیپیخود م

 نداره. یفرق چیه

 خوردند و نگاهش را با اکراه از ما گرفت. یسختگره شیهااخم

 یمرجان نبود، با سر سقوط کرده بودم: خوب یهاشد که اگر دست یخال میپا ریورود به اتاق ز یکه زدند برا مانیصدا

 زم؟یعز

 کردم؟یرا م کارنیکردم لبخند بزنم تا آنقدر نگران نباشد و اما هرچه کردم، نتوانستم و من چگونه ا یسع

 دادم؟یناصربابا را چه م جواب

 : آرام.شدیدختر چه م نیا یندهیآ

 .ستمیکردم، صاف با یغم در چشمانش دوخت و سع ی هیاش نگاهم را به سالرزکرده یصدا

را  میجلو دهیعمونادر که معلوم بودتازه از راه رس م،یداخل شو میخواستیکه ما م یوارد شدند، و زمانها آن اول

 گرفته گفت: ازش نگذر دخترم. ییتلخ زد و باصدا یبه همراهانم، لبخند ییگرفت و بعد از نگاه گذرا

 ا خم کند.ر میهابود، که شانه نیام گذاشته شده بود، آنقدر سنگکه برشانه یتیبارمسئول
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 شد. دهیهم بود، کش یکه روحان یو در ابتدا  نگاهم به قاض میبود، داخل شد یکندنهر جان به

 باشند. یدادستان و منش زدمینفر در اطرافش نشسته بودند که حدس م دو

 درکنارم . رهمیآخرقرار داشت نشستم و ام فیرد یهایصندل یکوچک که در ابتدا یزیپشت م لیوک ییراهنما با

 مشت شدند. میهارا هم زد و دست میهااتاق دلشوره نیسنگ جو

 برخواست و ریاز کنار ام یانتخاب کرده بود، بعد از کسب اجازه از قاض لمانیبعنوان وک ریکه ام یمرد جوان ،یمنصور

 حیم توضکه از حال بد دمیشنیم م،یروشده بهزوم یهانگاه انیاز م ختهیکرد و من جسته گر یشروع به طرح دعو

 بودند. دادگاهو حاضر شدن، در  طمیمنتظر بهبود شرا نکهیو ا دهدیم

 .زمیو دادستان، از من خواسته شد، که برخ یقاض یاز ماوقع برا یاگذاشتن خالصه انیاز در جر بعد

 بر د،یاز استرس شد یناش ند،یناخوشا ییهمراه با گرما یتنم عبور کرد و لرز یهاپرشتاب از تمام سلول یانیجر

 جانم نشست.

نفس را در آن حل کرده، اعتماد به ش،یهابه مردمک دهیماس یدوختم که با نگران ریرا کوتاه به ام امشدهنیسنگ نگاه

 کرد. ممیتقد

یم دهیبودند، را اگر نادکرده انیام طغکه از سر قلب زخم خورده میهایو لجباز هایدلخور شد،یچه هم که م هر

حساب باز کنم و چه پارادوکس  شیرو توانستمیجمع م نیدر ا شتریبود، که از همه ب یتنها کس بازهم او گرفتم،

 .دیرو بگ یدیفرش میمرنسبتتون با خانم  ،یدیبود: خانم آرام فرش یاکنندهجیگ

ت که داشت جانم را ازپش ییام و گرمافرستادم بر حواس نداشته یو لعنت دمیپالتو کش یرا رو امکردهعرقدست

 نبود: خب... من... یو سؤال بهتر اوردیباال م میهالب

: گفتمیو من اکنون چه م انشانیم گذاشت،یمتلخ را جا یقتیحق انداخت،یفاصله م ایدن ایکلماتم دن نیکه ب یمکث

 جواب بده. ییسؤال ابتدا هیبه  تونهینم یخانم حت نیا س،ییجناب ر

 یشد و صدا دهیزکوبیم یهمراه داشت، رواز نور را به یااش هالهکه چهره یکوچک در دستان مرد روحان چکش

بزرگ را  بایسکوت وحشتناک اتاق تقر نباریا یمنصور یصدا شد،ویم دتریگومپ گومپ داخل مغزم هر لحظه شد



 ن خستهذه

 
315 

 

یقرار م یطیشرا نیچن کیدر  هبار هست ک نیاول یهل شدن. برا ی. موکل من کمیجناب قاض دیشکست: ببخش

 .رهیگ

دلم را به  کرد،یکه تحمل م یادیاز فشار ز ریام یشدهرا به رعشه انداخت و فک منقبض میهاآن زن مردمک زخندپو

 فرار کنم. نجایاز ا خواستمیانداخته بود و من م هیگر

من  هشی: مابمیانبوه کلمات ب انیها را از مبه مغزم تا واژه آوردمیتکرار شد و من مستاصل فشار م یگریبار د سؤال

 س؟ییبگم جناب ر

 .دییدوخته بود: بفرما یچشم به دهان قاض توجهیسرپاشده داد که او ب ریبه ام یااشاره لیوک

ما  یعمه شیخانم تاچند وقت پ نیرا کج کرد به سمت آن زن: ا رشیاش را از من عبور داد و مسخوردهزخم نگاه

 بودن.

دوخت:  دیکاویکلمات گفته شده، م نیجواب سوالش را از ب ینجکاوکه با ک یزد و نگاهش را دوباره به قاض یپوزخند

شوم زدن  یدست به نقشه ها نیخاطر همهستن... به یبه آرام داد، ناراض هیعنوان ارثرو به یاپدر من خونه نکهیاز ا

 تا اونو از سر راه بردارن که به هدفشون برسن.

حدود چهل ساله بود، به حرف آمد: جناب  یدعوا که مردطرف آن لیوک نباریبرفضا حاکم شد و ا قیعم یسکوت

چرا خودشون  یدیو اون دختر هست... اصال خانم آرام فرش شونیا نیب یچه نسبت نیلطفا ازشون بپرس سییر

ذهن  یجهینت تونهیم هانیا یدچار مشکل هستند و همه یخانم از لحاظ روح نیاز نظر من ا کنن؟یصحبت نم

 باشه. مارشونیب

تحت فشار  میهاپاره شد و گوش ایمغزم گو یهااز رگ یو رگ لیدر جواب وک دمیرا ناواضح شن یمنصور یاصد

 را از دست دادند. شانیداریناواضحات اطراف قدرت شن دیشد

 .دمیدردناکم کش یشانیپ یکمرم را و دست لرزانم را رو یرهیسرد راه گرفت ت یعرق

 نامزد من هستن. شونیگفت: ا یمکث نیبود. محکم و بدون کوچکتر هیبخش سخت قض نیشد و ا زیت یقاض نگاه

 .نیبد حیتوض شتریدر جنگ باهم بودند، کشاند: ب یسختکه به میهانگاهم را به دست مینگاه مرد روبرو بهت

 .آمدمیکه مقابلم بود، فرود م یزیم یبغلم را نگرفته بود، با سر رو ریسست شد و اگر ز میپاها
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و ببند کرد: چشماتزمزمه شهیتر از همتر و گرفتهبم ییو کنار گوششم با صدا نمیبنش یصندل یرد روکمک ک ینرم به

 .شهیتموم م یکم تحمل کن هیآرام. 

 را با همان خط اتصال منتقل کردم. میهااش دوختم و حرفزدهرگ یهارا به چشم دنمیبار یآماده نگاه

 !شد؟یتمام م یزیچ چه

 اولش بود. تازه

کمر صاف کرد و من انگار در مه  یآهستگو به ابدیرا برهم فشرد و کوتاه چشم بست تا برافکارش تسلط  شیهالب

 قبول کرده بود. ی: آرام رو پدرم به سرپرستکردمیچشم مسحرگاهان روستا چشم نیسنگ

 م.فشرد کرد،یاطراف تحمل م یپرمعنا یهانگاه ریرا ز نیسنگ یکیکه تراف میگلو یرا رو دستم

 کرد. فیرا تعر زیچهمه ریام

درآمد و  شینماها در دادگاه بهاز آن یاکه شمه ریتا کمک کامران و ضبط صدا و تصو ال،یعمه و ناز یهامزاحمت از

هم که خود را پشت نقاب  یو کم زدیم یو رنگش به کبود شدیم تریزن هر لحظه آتشآن یخصمانه یهانگاه

 رنگ باخت. پنهان کرده بود، شیخونسرد

از من  گریعمه گفت و بار د یو ضبط صدا الیدام انداختن نازبه یکه تازه متوجه حضورش شده بودم، از نحوه کامران

 .ستمیخواسته شد، با

 در آن چپانده بودند و هر لحظه امکان انفجارش بود. قاعدهیرا ب یادیز یشده بود که هوا یبادکنک یبه اندازه سر

 یو دهانم مزه دمیبخشیبهبود م یرا کم دمید یهم تار یرو میهاو با فشردن پلک رفتیم یاهیس یدم چشمانم

 .دادیزهر م

 شما شب،مهین کیدادم: گفته شده در  یبرخواستم و نگاه گنگم را به قاض یکردم و با کمک صندل یادل ناله در

 .نیدب حیتوض شتری. بنیاتاقتون مشاهده کرد یگوژپشت را پشت پنجره یمرد

 هی: من... خواب بودم... کردیام مزدهمرد، وحشتآن یطانیو چشمان ش کردیم خیتنم را س یشب موها ادآنی

 ... بعدش که... که چشم باز کردم...دمیشن ییصداها
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را  تیو شکا یمراحل بازپرس یهمه ریو چه خوب که ام دمیبر جانم نشست و خودم را در آغوش کش یآن یلرز

 وحشتناک... یلیمرد... خ هی...  هیدر توانم نبود:  اندک هم نیبود و همکرده  یریگیپ

 ... من خواب بودم... رو تختم... تنها بودم ..کردیکنم: داشت نگام م دایها تمرکز پواژه یرو یتا کم دمیرا چسب سرم

ام ترک خورده یهاهیبه ر ژنیاکس یااتاق ذره یشده نیسنگ یهوا انیزحمت از متند و صدادار شدند و به میهانفس

 فرستادم.

 .زمیترس وجود نداره عز یبرا یزیو نگران وادارم کرد نگاهش کنم: چ یعصب یرا گرفت و با لحن میهادست

 .بود یجار شیهاکه در چشم یاز درد یریجلوگ یسفت، تا خودش را کنترل کند، برا شیگره شدند، و گلو شیهااخم

 دوختم. میدم و به مرگنگم را از او عبور دا نگاه

 .کردیبا خشم نگاهم م داشت

 .ختیریاشک م یدر کنارش به آرام الیناز

 تر مرجان و فرهاد و کامران نشسته بودند.طرفآن یخوردند و کمچرخ چشمانم

 !دند؟یشان شنهمه یعنی

 یکه به راحتو سالن کوچک آنقدر ساکت بود  شدیدست سردش فشرده م انیرا تکان دادم و دستم در م سرم

 را. میکسیب یبشنوند، صدا

 در رفت و آمد بودند، گفتم: میزخم یهاهیکلنجار رفتن با ر یکه با کل ییهادوختم و با نفس مینگاهم را به مر دوباره

 ن؟یو کرد نکاریچ... چرا... ا

 م...خانم شک دار نیمن به سالمت عقل ا یقاض یبلند شد: آقا لشیوک یتر شد و صداوحشتناک اخمش

 عقب گذاشت: ساکت شو. یهم با ترس قدم لیوک یاز جا پراندم و حت ادشیفر یصدا

 دخترم. نیشد:بش دهیکش سالانیم یدوباره به صدا درآمد و نگاهم به چشمان مهربان قاض چکش
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 مدیپشت برخواست و طبق اظهاراتش فهم یهایاز صندل ینشستنم داد و مردبه یبد بود که را یادیوضعم ز انگار

دور از چشم مادرش که در  الیکه ناز یژنده پوش به آدرس رمردیپ افتنی یبرا ایکه بازپرس پرونده است و گو

 .افتندیجان باخته بود، ادیاز شدت مصرف ز هک یپل در حال ریاطراف شهر بود، داد، رفتند و او را ز یهاخرابه

تا حجم  گشتندیم سیدنبال سروپرازدحام به سالن انیم رانیح جانمیب یهاتنفس اعالم شد و قدم ساعتمین

 کنند. هیرا تخل میدر گلو یسرب یهاغده

یفلش بک م میرا برا شیپ یقهیچند دق ریزنگدار تصاو میهاو اما گوش دمیشنیآرام آرام گفتن، چند نفر را م یصدا

 .زدند

مهم نبود،  میجا برارود آمدم و کثافت آنف ییهمانجا، کنار روشو حالیهمراهشان رفت و بعق زدم که جانم به آنقدر

 .فرستادیم میهاهیرا به ر شیهابود و لجن یفیاطرافم پر از کث یهوا یوقت

روح زخم  یااست که به کلمه ادیز جانیدر ا هایجوان با تاسف از کنارم گذشت و چقدر حضور بدبخت یدختر

 نکرد. همانیام را مخورده

 برخورد کرد و بازگشت. واریشدت باز شد و به د زنانه با ییدستشو یورود درب

طرفم آمد بلندش به یهابا قدم یاز نگران یمیرا پرتالش کرده بودند، و با حجم عظ اشنهیس یقفسه شیهازدن نفس

 کند. نیقرار داد و همانند پرکاه از زم میبازو ریو دست ز

 .کردیو فکم بهم برخورد م دیلرزیتنم م تمام

 ..نی... آرام... منو ببسیاش گفت: هو شالق خورده میمال یصدا با

 .دمیو ناام روحیام برد و سرم را باال برده زل زد در چشمان بچانه ریز دست

 .شدندیصورتش درهم م یو اجزا آمدیکش م ییگو صورتم

خت و با خشم کت کوتاه و اندا نیضرب برزماز تنم کند و به زدیکه حالم را داشت دوباره بهم م یلعنت یآن پالتو تند

 جذب کتانش را از تن کند و برتنم نشاند.

 حرفها بود. نیاز ا تریو ضربه کار شدیراست نم کمرم
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چک  یصدا نیدارش را مابخش یدهانش صداام را و با قورت دادن آبقاب گرفتند صورت گر گرفته شیهادست

منو... آرام نگام کن...  نیتنهات بزارم... بب ستیقرار ن گهیمن هستم کنارت... آرام د نیرها کرد: بب ییروشوچک آب

 ...ریمنم ام

 چارهیدر آن لحظه چقدر ب دانمیاش دوخته شد و نمزدهلرزان و دل یهابه مردمک راهنش،یباز پ یقهینگاهم از  رد

 .ترسمیات ... م... پشت نبودن نیآنقدر خشک بود که خودم هم تعجب کنم: از ا میبودم که ذکر خدا گفت و صدا

 به استخوان صبرش. زدیکارد م بیشراط وحشتناک عج نیو زبانم در ا دیشد... نفس نکش لمس

 را. میطاقتیب اورد،ین طاقت

 .دیکشیم امدهیتک یهادنده یرو یحصار بازووانش چفتم کرد و کف دستش را به آرام انیمحکم م دوباره

برم...  خوامیدر آغوشش حل شدم: م شتریکردم و ب یآن مخف انیم سبز رنگش را و صورتم را در وریزدم پل چنگ

 ببر. نجایمنو از ا

. دلت بشم.. یفدا برمتیداد: م یام را تازگمغز داغ کرده یاش کنار گوشم کمشد و زمزمه شتریب شیهادست فشار

 .میریزود م

 رونیتسلط کنم، از آغوشش ب یودم کمبد و خوب وج یهادر آمد و توانستم بر حس زیبدنم که از افت و خ یدما

 .میو گفتم: بهتره بر دهیخز

 بود... خسته

 بود. دهیچند سال بر نیدرد آرام در  ا یهادنیکشبه شانه یاندازهمن به یروزهایصبور د مرد

 گناه بود؟! کردیها را مممنوعه یهوا یرا برگرداندم و اگر دلم کم کتش

 .دمید جورا متشنج م،یسالن که بازگشت به

و  باال نرفت چوقتیکه ه ییداشت به صدا یبرتر شیسال صدا یو اند ستیکه ب یبرسر مرد دیکشیمدام داد م میمر

قصد مصالحه  اریو عمو ماز ختیریدرخود جمع شده اشک م الیشوهرش به بازداشتگاه و ناز امدنیطلبکار بود از ن

 داشت.
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گرفتم  میرا گرفت و تصم میقدرت پاها مالحضهیزن بآن کیرک یهابود و حرف ستادهیکنار فرهاد و مرجان ا کامران

 نباشم. درسشیدر د

 را بستم. میهادادم و چشم هیو سرم را تک ستادمیا واریکنج د همانجا

 برن زندان. خوامیبود: نم شدهرهیذخ امینیدر ب شیپ یقیکه از دقا یاحهیرا در کنارم احساس کردم و را حضورش

 ه؟یآزاد بودنشون کار درست یکنی: فکر مدمیرا شن قشیمو ع کشدارنفس

 روبروم که پراز طالق و قتل و چک و سفته بود، دادم و زمزمه کردم: اون دختر جوونه. یرا به رفت و آمدها میهاچشم

 .سنیانتخاباشون وا یپا دیاش بود، گفت: آدما بااز چهره ییکه جز یتینگاهم را پر کرد و با جد حجم

 .ستیمن ن ریکج شد و باور کن تقصبمل بازهم

 راه و رسم زخم زدن را خوب آموخته بودند. گریها دلب نیا

 .میجان داده بود، گفت: بر گریکه د ییبا صدا یو به آهستگ دیکش شیدست در موها کالفه

 شم دختر مظلومم.آغوشش کرد: فدات ب همانینزدم آمد و مرا م عیسر ییهاو قدم یام شد و با نگرانتازه متوجه خاله

 اتاق جلسه وحشتناک بود.. سکوت

 بر... نفس

جلسه خوانده  یکه با آرامش هرچه تمامتر منش یاندک را خاموش کند و را یهاشد تا زمزمه دهیکوب زیبر م چکش

کوتاهم نتوانست  یهاولو شدم و نفس یصندل یرو جانیگوشت ب یامنجمد شد و همانند تکه میهاشد، خون در رگ

 کنده شد، را باز گرداند. کبارهیتکه از قلبم را که به آن

 !قه؟یسال حبس بدون و ص ده

 .کردیام، پرت مسوزانش را بر بدن لت و پار شده یهاگرفت و گدازه آتش

یشده مکه شک یاو مال مردم خور و من فقط نگاهم بدنبال دختر بهت زده تهیافر خواند،یهرزه م داد،یم فحش

 .شدیم دهیکش بردنش
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و  دیآخر کرد آنچه را نبا شیو آن زن با کارها دادمیشدم و داشتم ذره ذره جان م روزشیبود که پ یجنگ دردناک چه

 کرد!!! اموانهید

به ترسم از ارتفاع، دستانم را دور دهان  توجهیو ب ستادمیایم ایکوه دن نیبلندتر یرو رفتمیم خواستیم دلم

 .دمیکشیم دایگذاشته و با تمام وجود فر

 دند،یدویم کردند،یو پرشتاب به هرسو که هوس م شدند،یم یامورچه یبه اندازه دیکه از آن باال شا ییهاانسان به

 درنگ. یابدون لحظه

 ...گذاشتندیکاله م یگریسر د یبعض

 ...کردندیم انتیخ یبعض

 .افزودندیم نشانیبرسرعت ماش هدفیهم ب یو برخ کشتیآدم م یگرید

 .دندیشنیرا م میصدا کاش

به  شیبسته بودند، تا صدا رهیت یاچشم قلبشان را با پارچه یجهان یدهکده نیخاک ا یجا یکه در جا ییهاهمان

 ها را از حرکت بازندارد.مغز نرسد و آن

 !!!دیتوقف کن یا: لحظهگفتمیم

 شما... یبا شما هستم... آر یآها

 فکر کردن. یالحظه بدون دیدویکجا با سرعت برق م به

 .دیرا مرور کن تانیهارفته یو قدر دیستیبا

 ارزد؟یدخترش م یهازندان و حسرت چشم یهالهیپدر پشت م کیبه رفتن  تیپرشدن حساب بانک ایآ

و خودت  یرها کرد کریو پ دریب یجامعه نیقدت را در ا میقد و ن یو سه بچه یرا رد کرد تیسالانیکه م یتو پدر ای

که  یاپسرنوجوانت فکر کرده یبه غرور لگدمال شده یقد ارزنبه یو حت یکه همسرت را دوست ندار یقانع کردرا 

 کوچه و بازار؟ یانگشت اشاره یهااز نشانه کشدیم یچه زجر

 ها!!!انسان یآها
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شت سفر بدون بازگ یبرا دیو فکر کن دیرا ببند تانیهاو چشم دیستیبا د،یکه هست یجهان هست یدر هرکجا یالحظه

 .دیاآخرت چه کرده

و  تانیهاکه هر لحظه امکان قطع نفس دیدانیم یوقت یو مال اندوز یو پلشت یدیحجم پل نیدار است ا... خندههه

 و مارک، وجود دارد. یچنانان یهاآن لباس یجاو کفن پوش شدنتان به ایدن نیرفتن از ا

 ...ندگانیو از شما به آ دهیانتان رسامکانات از گذشتگ نیو ا میعظ یهابرج نیا

ذره ذره تیها منتقل شود و انسانپارههمراه آهنتا به ند،یزدیخشت خشتش مهر و محبت را نقش م انیدر م کاش

 ما. یخونه اینبازد: دختر گلم بجان

قوت دهم: نه  یکم میکردم به صدا ینگرانش دادم و سع یهاگرفتم و به چشم لیرا از حجم حرکت خارج اتومب نگاهم

 خاله... ممنون.

آرام  نیو ا کنمیقبول نم دانستیبزند و م خواستیکه م یگردنش از حرف یبرجسته یهاسکوت پر شد و رگ گوش

اش، برآمده بخصوص در مقابل خانواده شد،یتمام مگران شیو برا کردیم شیمحلیروزها ب نیا بیسرکش شده، عج

 دوخته شد. ابانیه خدوباره ب میشد و نگاه توخال

 شدم. ادهیپ لیجانم را گرفته از اتومب یماندهوته م،یدیرس ساعتمیاز حدود ن بعد

 وارد خانه شدم. رنگاهیسر گذاشته، و دلم گرم همان نگاه سشان را پشتنگران هرسه نگاه

 .آمدمیم رونیب یخمودگ نیو از ا دادمیبه خودم م یتکان دیبا

گنجشگ  یبرا سوختیو چقدر دلم م گذاشتیم شیرا قاب پنجره خوب به نما انیجر نیداشت و ا انیجر یزندگ

 نارنج یشاخه یرو یکردهپف

 .سپردمیم یزییو به دست باد پا تکاندمیهمراه غبارها مرا به میخانه مشغول شدم و فکرها یریگردگ به

 شوم.تا بتوانم دوباره سرپا کردمیرا از خودم دور م یافکار منف دیبا

 ؟یکنیم کاریچ یاز فوالد شدم: حاال دار گریبوده و د ادیها ز یو بلند هایپست نیمن از ا یزندگ در

 .یریگفتم: گردگ کردم،یم میهاکه بازور داشتم وارد رگ یو باشاداب دمیکش ونیزیزتلویم یرا رو دستمال
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 ده؟یو گفت: ا، آرام مگه ع دیکش یغیج وانهید یدختره

 فقط دخترجون. ستین دیبه ع میریگردگ یونم... ولج نیرینه ش -

 درهم رفت: خوب به کارت برس. منم برم شام آقامونو بدم. یام کمصاف کردم و چهره کمر

 بلند شد: چه خبر؟ یتق گوش یشستم که صدارا با آب مییآقایآب گرفتم و ب ریرشیرا ز دستمال

 ورنطیبشر قهرم و او ا نیشد و مثال من االن با ا قیر خونم تزرد نیریش یاقیسرمازده از آبم گرم شد و اشت یهادست

 دهد؟یم امیپ توجهیب

نوشتم:  رقصاند،یم یگوش بوردیک یناخواسته که انگشتانم را رو یجانیبرصورتم نشست و باه یگشاد یخنده

 .ریخبرخ

 تلفن. یام رورفته رجهیش نگونهیخودم قهر را آغاز کردم و ا ایگو و

 ود.ش نیبود، تلفن همراهم نقش زم کیو نزد دندیلرز میهابلندشد و دست یزنگ گوش یکه صدا د،یکشن هیثان به

 .دمیفرستادم و خط اتصال تماس را کش میهاهیبه ر قیعم ینفس

 .گرفتیراه م ماننهیس یکشدارمان بود، که لرزان از قفسه یهانفس شکست،یرا م نمانیکه سکوت ب ییصدا تنها

 سکوت دلچسب را نداشت. نیقصد شکستن ا ییو او گو آمدندیم کش هاهیثان

 ؟یداشت یدادم و گفتم: کار یزبان خشکم تکانبه باالخره

همانند حرکت حباب  ،یزد و به آهستگ یو اوتکخند دمیو لب گز دیبه چالش کش میرا لرز کوچک صدا میخونسرد

 .تخواسیم دنیآب گفت: کار دلم بود... گوش دلم شن یزالل یرو

 .دمیبه دندان کش شتریقلبم فشردم و لبم را ب یرا رو دستم

 .نشانیاز بهتر یکیمرد روانشناس بود و از قضا  نیا

 بلد بود، قلقلک دادن احساسم را. خوب
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 مانیهااتاق نیراه رو و بکه االن در آن خواستیو چقدر دلم م رودیکه راه م دمیکه تند شد، فهم شیهانفس یصدا

 .شدمیصور مدر آغوشش مح

 !؟یشنوینکن با قلبم مرد: م یباز نگونهیشدند و ا نیها سنگاز هجوم اشک میهاکه بلند شد، چشم صدا

 ها خمارلمس دستاتن.دکمه نیکوتاه و شمرده شدند: ا میهانفس

 .یگفتیبهم م دیفشردم: با میهاقهیکاناپه فرود آمدم و دستم را به شق یرو

 نم.ازت محافظت ک خواستمیم -

 .یکه با ضماد عشقت مرهمش کرده بود ی... همونیکرد ی: روحمو زخمدیقطره چک نیاول

 .یدادیدست خودت م یکار هی یدونستی: اگه مکردمیحس م یرا به خوب شیرا فوت کرد و ناراحت نفسش

 آمد: دادم.شدند، و پوزخندم کش حیتسب هاقطره

 !رود؟ینم ادمیو من خودم راسرزنش کردم، و چرا  ستادیا نفسش

 !شود؟ینم یقلب دلخورم راض چرا

که به ته خط  یادم یتواندببخشدش؟برایپس چرا نم رود،یم شیپ ستادنیتا مرز ا یزیچ شیصدا دنیکه با شن او

 اعتماد سخت است. است،دهیرس

یرا زخم یزخم ینحو ممکن، ولت کرد و تو نیبه بدتر بارکیکه  یآوردن به شخص مانیدوباره ا طلبد،یم کندنجان

 نمود. تر

و بوق ممتد خط راست  رشیناتوان بودند، در تفس مییشنوا یهارا صوت کرد که عصب یزیسرد و شوکه، چ شیصدا

 ضربان قلبم شد.

 زد. امینیب ریخورده زنم خاک باران یپنجره را باز کردم و بو یکم

 شده بود. ابیکم روزهانیپاک که ا یهوا و یتازگ نیبود، حضور ا یآمده بود، و چه نعمت یباران سخت شبید

 سرصبح قرار دادم: سالم مهسا. یتازه یصورتم را در معرض هوا تیاهمیلرز کردم و اما ب یکم
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 منفجر شد: آرااااام. کبارهیکه به  ییسکوت و صدا هیثان چند

دختر  ییبود: کجا نیهم شدمیدیدختر خبر نداشتم و بازهم م نیعمر از ا کیلبم نشست و من اگر  یگوشه یلبخند

 خوب؟

 چقدر دنبالت گشتم؟ یدونیم

 .ستیازت ن یکه خبر یکردم مرد فک

 از اونجا. یگفت رفت یخانم هیدم خونت  رفتم

 یلی: خکندیهست و اما مراعاتم را م دنمید قراریب دانستمیخانم در ذهنم نقش بست و م نینسر یچهره ریتصو

 .یردفراموشم ک گهی. فک کردم دینامرد

 چطور فراموشت کنم زلزله. -

 .یایو گفت: چه خبر؟ باشگاهم که نم دیخند

 .تاریآموزش گ یبرا یشناسیم ییام کردم و گفتم: مهسا جانخوردهتکان کلیبه ه ینگاه

 زیود، چب انویپ یتمرکزم رو شترینبوده و ب یاصول نکهیرا گذرانده بودم و اما با توجه به ا شیهادوره لیدوران تحص در

 .شناسمیبه خاطر نداشتم: اممم... شناختن که م یادیز

 خوب آموزش بدن. خوامیو منش به شکم انداخت و گفتم: م من

 ؟ییاالن کجا ی... آها راستمیدنبالت باهم بر امیگفت: فردا م جانیسکوت کرد و بعد با ه یلخت دوباره

 .شدن پوستم برلبم نشست خیاز  یبه صورتم خورد ولبخند یسوزسرد

 خونتون. امیپنجره را بستم وگفتم: م 

 ... پس ساعت سه منتظرم.یاوک -

 کن. ویباشه... شمارمو س -
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که دوستش  یقیو چه بهتر از موس کردمیگرم م یسرم را به کار دی. باکردیام مداشت خفه یکاریو ب ییتنها نیا

 کند. یرا راض میوح تنهار یاتا اندازه توانستیهم م تاریگ انو،یداشتم و باتوجه به نبود پ

 شروع به حرکت کردم. یآهستگفرمان نشستم و به پشت

 کردند،یجلو برخورد م یشهیکه با شتاب به ش ییهارا لغزنده کرده بود و قطره هاابانیچندروز بارش باران خ نیا

 .کردندیرا کم م دمید

 یاجازه شد،یم دتریکه هرلحظه شد یو باران کار بودمشغول به زشیو یبا شتاب و قدرت و البته صدا کنپاکبرف

 .دادیاستراحت به آن نم یالحظه

که  مغزیکردم و دستانم را مشت کرده مقابل دهانم گرفتم و آدم ب شتریرا ب یبخار یانداختم ودرجه شیبه گوش یتک

 کامل من است. ینمونه ند،یگویم

را که  ییکه آن بنده خدا آمدیرفتنم م تاریهوس کالس گ آسالیسرما و باران س نیدر ا دیهمه وقت، اد با نیا

 را هم پاسوز خودم کنم؟! د،یدویم نیگردن، به سمت ماشکش و کاله و شالو دست دیدر اور سف دهیپوش

چه  ینکرده: وا سشیخ نیاز ا شتریب یزییفصل پا یتا باران آخرها دیسرعت خودش را به دم درب رساند و دوبه 

 سرده.

 .معرفتیشده بود، ب ذرههیانداخت و صورتم را غرق بوسه کرد و گفت: دلم واست  مینشستن خودش را رومحض  به

بامحبت: از اون  قیرف نیبه ا یتوجهخاطر کمسردش  کاشتم و از خودم شرمنده شدم، به یبرگونه یابوسه هممن

 اومدم خونتون. اووردمین... آخرم طاقت زدیدلم شور م ،یخاموش کرد دفعههی رویکه گوش یروز

 آن بود. یدر حال پرش از رو شهیشده را که ذهنم هم نیروز نفر آوردآنینم ادمیرا قورت دادم و کاش  دهانمآب

 .کردینگاهم م اقیبود و با اشت دهیبه در داده، کامل به سمتم چرخ هیتک

 !ه؟یچشم از مقابل گرفته، ابرو باال انداختم: چ یالحظه

 ذره شده بود برات. هیدلم  و گفت: دیخند
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داشت، گفتم: کدوم طرف  یرعادیغ ینامساعد هوا خلوت طیبه چهارراه که با توجه به شرا دنیزدم و با رس لبخند

 چم؟یبپ

 راست. -

 انداختم و   یفرع ابانیرا داخل خ لیاتومب

 که با دست نشانش داد پارک کردم. یآموزشگاه مقابل

 یبود که با اندک یمیقد یاخانه ایو گو میشد ادهیپ اتش آهسته و پراکنده بودندشدت باران کم شده بود و قطر از

 کرده بودند. سیتاس یخصوص یآموزشگاه هنر یکاردست

 !د؟یدزدیو چرا مهسا مدام نگاهش را از من م میشد داخل

 .چرخاندمیمدت نگاهم را در اطراف م نیصحبت کرد و من در تمام ا یمنش باخانم

 .تیریدفتر مد میها بود: برهم جزؤ آن الونیو و انویختلف داشت که پکالس م چند

 .نیاومددهانم باز ماند: سالم... خوش نیقفل زم میو پاها میوارد شد نییبه در زد و با بفرما یتق

 .بستیمن بود و جمع م یرو شیخاکستر چشمان

 : سالم مسعود.گرفتیرا م خوردند و کاش نگاهش یگره سخت میمهسا به خودآمدم و ابروها یباصدا

جوان توجه نکردم:  یمهسا با منش یمینکردم و اصال چرا به لحن صم یشتریمن به سردر اموزشگاه دقت ب چرا

 .نینیبش نییبفرما

 گرد کردم که لب زد: تو رو خدا.و عقب کردیدر نگاه مهسا که سرخ شده نگاهم م دمیدلخورم را کوب نگاه

کردم،  نانیان و من احمق هردفعه که اطم یرو ادگاریبه  دیخنجر کش دیرکس از راه رسام که هبه قلب ساده لعنت

 ضربه خوردم.

 کنم. دارحهیغرورش را مقابل مسعود جر نخواستم
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 اشنهیاز بند س ینفسش را به آسودگ ییو مسعود هم گو میبود نشست تیریمد زیکه مقابل م یمبل چرم یاکراه رو با

 خارج کرد.

سؤال نکرد از ما که  یکه حت شیزدگام گرفت از هولرا داد و خنده کیرعت سفارش سه قهوه و کسو به نشست

 آرام خانم؟ نیکرد تونیمیقد یقایرف ادینه: چه عجب  ای میخوریمقهوه

 .هگی! آرام خودمونه ده؟یخانم چمسعود! آرام بابایاش را رها کردو گفت: اخنده یکنار دستم به راحت یلوده یدختره

اش را جمع کرد و که کمرنگ شده بودند، دوباره رنگ گرفتند و نگاهم را اخطارگونه به او دوختم که خنده میهااخم

 مسعود دوباره به حرف امد: چه خبر آرام؟

و ظاهر و  پینبود، برعکس از نظر ت یو مسعود پسر بد شیهویشدن  یحرصم گرفت و هم لجم از خودمون هم

 یرا به من معرف نجایو ا دیکه مهساجان زحمت کش گشتمیم تاریبود: واال دنبال کالس گ هم یامکانات پسر کامل

 کرد.

 شدم. رهیدادم و دوباره به نگاه مشتاق روبروم خ کرد،ینگاهم م یرکیرزیرا کوتاه به مهسا که ز امهیپر از کنا نگاه

 فراهم آورده بود. میکه دوستم برا یچلاز ه ییرها یبرا اوردمیم یانبودم و چه بهانه یراض شیرگیخ نیا از

 بتونم کمکت کنم. شمیخوشحال م یلیگذاشت و خارج شد: البته. خ زیم یرا رو کیها و کقهوه یمنش

 کار مزاحمتون شدم. یبا نحوه یی. فعال در حد آشناامیکه ب ستیهنوز مشخص ن -

 و گاه  کردمیمپنهان نگاهش  یزد و شروع کرد به دادن اطالعات و من با حرص لبخند

 

 !کند؟یم یخودش چه فکر شیو در دل قبر مهسا را هم کنده بودم و االن او پ کردمیهم نثارش م یلبخند

خدا که : مهسا بهمیایاو ب شیکه قرار است پ دانستمیکه من از ابتدا هم م کندیگمان م میکه ما صحبت کرد نطوریا

 که بهت کردم. یاز اعتماد مونمیپش

 .کردیدر و مظلومانه نگاهم مبه  دهیچسب
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 یخواستگار انی... در جردونستمیدهانم قرار دادم و گفتم: اااا، من تو رو دوست خودم م یرا مشت کرده جلو دستم

 ...یگفتیم یومدیکه جواب ردم قانعش نکرده... خودت م یدونی... می... اصال خودت واسطه شدیمسعود بود

 ق؟یرف گنیآخه به تو هم م ؟یکنیم یکار نیهمچ یریباال رفت و گفتم: بازم م میصدا

به  یهاچشم دنیکنم، که با د یرا هم سرش خال هانیشان پارک کردم و برگشتم به طرفش که آخرخانه یروبرو

 اش دهانم قفل شد.اشک نشسته

بابا... اشک  خوبهلیمعصوم بود: خ تینهایدختر ب نیدر آغوشم گرفتمش و ا مانیهاچشم یرگیخ هیاز چند ثان بعد

 .زیتمساح نر

 کنم. ریخ خواستمیخدا مو از آغوشم خارج شده گفت: به دیرا باال کش دماغش

 ؟یریو مشکوک گفتم: مثال چه خ دیباال پر میابرو یتاکی

 کنم. دایبرات کالس پ یعنی... ینطوری... همیچیشده به سرعت گفت: ه هل

 به کلت نزنه. ریخ یفکرا نیاز ا گهیدادم و گفتم: د شیپ یساعت امانیاز باران ب سیخ ابانیرا به خ نگاهم

 مسعود آموزشگاه زده. یام حس کردم: نگفته بودگفته دییو اما جنبش سرش را به تا دمشیند

 مجوزشو گرفت. شیدوماه پ نی... همستین ادیز دم؟یاصال مگه من تو رو د -

 رفتم. مییکردم و به پناهگاه تنها ادهیرا پ مهسا

 .اوردیسردش نفسم را بند م یهاو نفس کردیدر مقابلم علم م یرا همانند غول مییتنها بیخانه باغ عج نیا

 عشق خالش چطوره؟ -

ش واس اد؟دلمیچرا نم ریو حرف زدنش بهتر : خوبم خاله... خاله عمو ام شیبزرگتر شده بود، نسبت به چندماه پ یکم

 تهنگ شده؟

 یمعرفت ندارد دخترم، تو بگذر: خاله فاطمه باهام باز تیعمو میبگو امد،یو دلم ن اش کاشتمبر گونه گرید یابوسه

 .کنهینم
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: میفاطمه رفت یو دستش را گرفته، پهلو کردیم فشانیرد دنم،یمحض دکه هردفعه به شیهایدلخور یرفت برا دلم

 سالم فاطمه خانم.

 .یکنینم ی: به خاله گفتم باهام بازدیاز گلش شکفت و به آغوشم پر گل

درس بخونم...  دیبا یکنم... ول یخدا منم دوست دارم که باهاش بازچشمانش را غم گرفت و روبه من گفت: به رنگ

 دیبا نن،ینش ابونیهاتونم مثل شما تو خبچه نیبزرگ شد نیخوایاگه م گهیتازه رفتم کالس اول... خانم معلممون م

 .نیخوب درس بخون

 شدم، و قلبم چنگ شد. رهیکرد،خیم فیها را ردک مقابلم که حرفزده به دهان دخترکوچ بهت

 ذره شده بود. هیجون دلم براتون خاله یمعلم بود: وا کیبه واقع  کرد،یکه فاطمه از او صحبت م یآن شخص ایآ

 دلت بشه خاله. یزد و دعوت به نشستنم کرد: فدا لبخند

 و گفتم: خدا نکنه. دمیگز لب

 مانیشگیهم یکه برنامه ردیگیتماس م یباچه کس دانستمیو من م گرفتینطور که شماره مرا گرفت و هما تلفنش

 زم؟یعز یکنیکار مبود، گفت: چه

 روزها لوس شده بودم. نیا بیاش گرفت و من عجکه خنده چاندمیانداختم و لب پ باالشانه

 .افتییم یدر من تجل کیبه  کی هیهان یکودکانه یرفتارها ییگو

 شده بود: الو سالم. ریگکه نه... قلبم بهانه لوس

 .نیریش نجایا ایناهار ب -

 آرام اومده. -

جان به خدا گوشه... به به تاسف تکان داد: مامان یاز گوشش فاصله داد و سر یرو کم یو گوش دیدر هم کش چهره

 .ادیحتما ب تونهیبگو م دمیام

 .یدونیت مگفت: خود یآهستگمردد به من انداخت و به ینگاه
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خاله  یچپ کردم، که صدا یعل بازگشتیب یکوچه یکردته دلم را و من دلم را راه یجورکی ش،یدانیخودت م نیا

 .انیقراره ب نایا ینی. خانم معنیدوباره بلند شد: امشب شام هم هست

 را قطع کرد. یگوش یرا تکان داد و با خداحافظ سرش

 .ستین داشیپ طرفانیکه چندساله ا ینیب خاله. خانم معنگاهش کردم و گفتم: چه عج یکنجکاو با

رها کرد و گفت: آره چندسال سوئد بودن. حاال با پسرش اومدن هوا عوض  رهیرا از بند گ میموها شهیمعمول هم طبق

 از آشناها تازه کنن. یداریکنن و د

اده و با تنها پسر و عروسش در همسرش را از دست د شیها پخاله بود و سال یمیاز دوستان قد یکی ینیمع خانم

 هم داشتند. یانوه ایو گو کردندیم یسوئد زندگ

 به خاطر داشتم. یرا کم پسرش

 کوچک شده بود. یشرکت سیطرف هم موفق به تاسآن ایهمان ابتدا به تجارت عالقه داشت و گو از

 .زدمیم رنگ سالن نشسته بودم و ورق یکاناپه جگر یآورده و رو رونیرا ب یمیقد آلبوم

 .کردیخانم کمک م بهیدر آشپزخانه به ط خاله

 چیکه ه ییهابا چشم کرد،یم یکجدهن بیخانواده عج نیورودم به ا یها آن هم ابتداانبوه عکس انیمن در م عکس

 دچار کرد. دید یرا هم به تار نیلنز دورب یها نبود و حتدر ان دیاز ام ینور

 نیریرا مقابل ش یرکیرجیج طنتیبود که من با ش عتیطب انیشهرمان در م ها مربوط به سفر خارجاز عکس یکی

و  در همان  دمیخندیو من م دیکشیم غیسرش باز کرده بود، ج یکه دهانش را به قاعده یگرفتم و او هم در حال

 خندت بود. نیاول نیاز ما عکس گرفت: ا ریحال ام

 .ختیر یو قلبم هر دند،یلرز میهادست

 ...نیتردبخشی... امنشیباتریام را: زنازک شدهو خدا لعنت کند، دل کردمیمش را پشت گوشم حس مگر یهانفس

 گرمش. یهااز هرم نفس شد،یو تنم مورمور م کردیشده کنار گوشم، نجوا مکاناپه و اوهم خم یولو بودم رو همانطور

 به خود داده و به زحمت نشستم و آلبوم را بستم. یتکان
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به سرووضعم دهم و امان از  یسرعت از کنارش گذشتم تا ساماننگاهم را از نگاه مهربانش بدزدم و بهکردم  یسع

 .نیریدست خاله و ش

انداخت و چه خوب  شگاهیمرا به فکر آرا میابروها یختگیرانداختم و بهم مییطال یموها یرنگم را رو یاسرمه شال

 .کردمیم فشیکه تا شب رد شدیم

 لرزان دلم به سالن بازگشتم. یهاو با قدم دمیزانوم کش یتا باال شرتیبه ت یدست

 بزرگم کرده بود. بایکه تقر یهم مقابل کسچرا معذب بودم، آن دانمیآرام مشغول صحبت بودند و نم ریو ام خاله

 ریبه ام مقابلشان نشستم: داشتم یکم یبه فاصله یدستپاچگ یطرفم چرخاند و من با کمخاله نگاهش را به لبخند

 اعزاممونه. دیچون بعد از ع د،یع ورنیا فتهیفرهاد ب یاحتماال عروس گفتم،یم

شده  دهیکش شیکه رو یاشهیش واریچشمانم با آن د یهاحفظ کردم و اما مردمک میهالب یرا به زحمت رو لبخند

شخص مقابلم که باغم نگاهم  یاه جدنگ ریدر مس رنکندی، نگاهم گ کردمیم یسع یاطرز ابلهانهو به دند،یلرزیبود، م

 موفق شدم، لب بزنم: چه خوب. میسد محکم گلو انیام از مگرفته یصدا یاریو فقط با  کردیم

 !!!فیچه ح نگفتم

 باهم باشد. مانیقرار بود، عروس فیح چه

، هوا انگار خودش را پرت کرد و گفت: اوف بایکنارم تقر دنمانیپرسروصدا هم آمد و بعد از به آغوش کش نیریش

 مامان؟ لداستیشب  گهیسوزبرف و داره... چند شب د

 شب. شیرا: ش مییتنها یهاشب شمردمیکرد و من خوب م کیرا بار شیهاچشم خاله

 یدر چشمانش نشست و متعجب سرتکان دادم که بحث را عوض کرد: رفت یاز شاد یبه من انداخت و برق ینگاه

 تار؟یکالس گ

 بود! زیجا بستمیا بتون دردهانش را ماگر در ان لحظه ب یعنی

 .شکندیرا م میهاکوزهمقابلم چطور تمام کاسه یشخص حساس شده یجلو وانهید یدختره

 .ردیگیلنگ من قرار م یسرراه پاها استوانهیخدا... چرا هرچه د یوا
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رو  یحرص یگذراندم و با لبخنداز نظر  کرد،ینگاهم م زیشده بود و ت لیجلو مابه یرا که با کنجکاو ریام یرچشمیز

 .زمیشده و لب به دندان گرفته بود، گفتم: رفتم عز شیخرابکار یکه متوجه نیریبه ش

 کشتمت را داشت. اورمیب رتیمفهوم تنهاگ شیگفتن برا زمیعز نیا

 ؟یریم تاریقفل سکوت را شکست و گفت: کالس گ باالخره

آلبوم مشغول بود، نگاه  دنینگاهش نکنم، به خاله که به د مکردیم یکه سع ینشست و در حال میشانیبرپ یعرق

 کردم و لب زدم: آره.

: کردیم حیمن تفر دیگذاشت و انگار بابرخورد جد اشرچانهیتاکرده و ز یزانوها یرا درهم قالب کرده و رو دستانش

 خوبه. یلیچه جالب... خ

آشکار در  یضیان را دررفت و آمد بود، که با غنگاهم ریمس شیهاهمانطور خودش را مظلوم کرده، مردمک نیریش

 که خوبه. دونمیگفتم: خودم م میصدا

هم  یانداختنم دندان رواز دست یسردادند و من حرصنشست و چشمانش که قهقه شیهامحو برلب یلبخند

 ؟یخندیم یبه چ یبگ شهیو گفتم: م دمییسا

 یوانیهردونفرشان دادم و به آشپزخانه رفتم که اگر ل لیحوت یاز جا بلندشدم و اخم یباال انداخت ، عصب کهشانه

 .یتمومش کن ستی: بهتر نکردمیو سکته م رفتیبازهم فشارم باال م شکیب خوردم،یخنک نمآب

 رو تموم کنم؟ یگفتم: چ نیریشوکه شده، رو به ش بهیبه ط توجهیو ب دمیزکوبیم یرا رو وانیل

ه تو ب نکهیخاطر ابه ریقهر مسخررو. ام نیلموس نبود، که دوباره دهان بازکرد: ام شیبرا ادیز میکه حالت عصب انگار

 ؟یدرکش کن یکم ستیکرد. بهتر ن نکارویوارد نشه، ا یاصدمه

 یرا به قهر میروح یهاو صدمه هایدختر خودخواه مقابلم تمام دلخور یام دست خودم نبود، وقتباال رفته یصدا تن

 ست؟قهر مسخره هیظرت : بنکردیم ریمسخره تعب

 ست؟قلبم مسخره ستادنیزدم: ا ادیفر نباریچشم به من دوختند که ا دهیدو ترس هر

 .ایآرام کردنم که دستم را مقابلش نگه داشته، دوباره داد زدم: جلو ن یآمد برا جلو
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 میهااشک انیدر م بارنیکه ا کردند،ینگاهمان م یدرآوردند و با نگران رمیگنفس یهاسر از اثبات گرم،ید دونفر

 ست؟آشغاال مسخره ونیو کار م کسیدختر ب هی: انداختن ادزدمیدوباره فر

 رونیو از در ب دمیدو بایمات شده به سالن تقر نیریش یبه شانه یاشده، ابروباال انداخت و من باضربهشوکه مخاطبم

 زدم.

 رل گرفتم.را تحت کنت نیزدم و چطور ماش رونیچگونه از خانه ب دانمینم

 ...یکسیو من پر بودم از ب ختندیریبودند که م میهااشک فقط

 بودن.... یته از

 به من گفت که لوسم... طم،یشرا نیکه در بهتر یداشتن به کس مانیا از

 ... حق هم داشت...کردینمدرک

 نفهمد. وقتچیدردناک است و کاش ه ییو فرو رفتن در منجالب تنها اتدوارشدهیشدن قلب تازه ام رها

 یبه اراده نیبدون سرنش نیماش ییمن و آسمان مخلوط شده بود و گو یهاگرفته بود و اشک دنیدوباره بار باران

 .دیدویخودش به جلو م

را به  میهاچشم انیم نیآشنا در ا ییوارونه شد و سرم پرشد از صدا و صدا زیچه شد که همه چ دانمیآن نم کی در

 ارامش دعوت کرد.

 .شدندیپردرد باز نم یایدن نیرو به ا گاهچیه گریبود، و چشمانم د یآرامش ابد نیا کاش

تار مو  کی یاندازهبه یکم نمیسنگ یهاو پلک مودیتا مغزم را پ مییشنوا یهاراه عصب آمد،یکه م یپچپچ یصدا

 ازهم فاصله گرفتند: آرام.

به قلب  زندیبازهم زخم م گذرد،یکردنم توسط او مترک یماه از ماجراکه هنوز هم که سه یبود... کس ریام یصدا

 ؟یکنیام: چرا ولم ... نمفلج شده

 ینبود، کم دایپ شانیدیاز سف یزیکه به رنگ خون درامده و چ یو با چشمان دیها را کشبرد و آن شیدر موها دست

 سررات سبز نشم. گهید دمیول منفسم را به چالش دعوت کرد: تو خوب شو... ق اشیطرفم خم شد و عطر لعنتبه
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 بمان!!! یعنیبرو،  میگویکه م ینشست و گاه یاغمش گرفت و زانو بغل کرده گوشه دلم

زدم و سرم با  ینیبه پشت ماش دم،ید یعلت تاربه نکهیگفته بود، مثل ا اشدهیجمالت بر انیدر م ریکه ام طورآن

 برخورد به فرمان زخم شده بود.

 .شدیقطعا حالش بد م د،یفهمینگذاشت که اگر م انیله را در جرکه خا آوردمشانس

 .شدیرو مرو به آن نیاسم تصادف از ا دنیوضع بد از دست داده بود، با شنکه خواهرش را در تصادف و آن یوقت از

 .رفتمیدرآوردنش نم یبه دنبال کارها زدمیرا م دشیمنتقل شده بود و من اگر ق نگیبه پارک نمیماش

 بغلم را گرفت و من در خودم جمع شدم. ریکه ز فتمیبود، ب کیآمدم، نزد نییاز تخت پا یداشتم و وقت جهیسرگ یکم

 نداشتم. برد،یم غمایکه تمامم را به  یبه آن عطر سرد یکینزد تحمل

 برم. تونمیگرفته و خشک گفتم: خودم م ییبا صدا ودمیکش رونیرا از اغوش گرمش ب خودم

جا جابه شیگلو بیبود، دلم را لرزاند و س دهیلرزانش تن یهاچسبناک عنکبوت در مردمک یارهاکه همچو ت یغم

 شده گفت: بزار کمکت کنم.

 .رمیبه طرف در حرکت کردم و گفتم: خودم م یآرامبه

 را به شدت فوت کرد و پشت سرم راه افتاد. نفسش

 .شدمیم نی، نقش زمدر را نگرفته بودم یرهیکه اگر دستگ رفتجیسرم گ یالحظه

 ؟یایراه ب یتونی: نمندیام را بهترببسرش را خم کرد تا چهره یو کم ستادیمقابلم ا هراسان

 لب محصور کردم.را پشت  میهاو حرف دمیکش شیهانمناکم را به چشم یهاچشم

 .میکند برا هیکرا ینیقدمم شد تا ماشو هم دیرا محکم به صورتش کش دستش

 .شودیو از تحملم خارج م بردیورش امانم را مکه حض دانستمیم

 .دمیناتوانم را به دنبال خود کش هیو پاها شدمرهیبه تختم خ زانیآو ییهادست با
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الم ح شیکه برآمدگ میشانیپ یولمس کردم بانداژ رو دمیپتو خز ریز ینرمبه مارستانیب یبوگرفته یهالباس باهمان

یکه م یهم از شانس گندم و روز نیآخر و ا یروزها نیدر ا زییپا یهازدنفسن ریوزل زدم به تصو کرد،یرا بد م

 .شدمهم محروم  ینیخانم مع دنیخوب تمام شود و از د توانست

 زیامروزم لبر یجواب دادن را نداشتم و برا یو من حوصله خوردیکه کنار در اتاق رها شده بود، زنگ م فمیدر ک تلفن

 بودم.

از  نباریو ا آمدیتلفن م یو همچنان صدا دندیپر رونیب میهاپلکپشت یو سربازان آماده بسته شدند میهاچشم

 دور... یانقطه

 کنم. ضیرا تعو میهابرخواستم، تا لباس یافکنده بود و با سست هیجا سابرهمه یکیشدم، تار داریب یوقت

 به صورتم انداختم. ینگاه ییروشو ینهییانداختم و باالخره مقابل آ نیرا در ماش مارستانمیب یهالباس

 و گودافتاده شده بود. اهیس میهاچشم ریبود و ز میشانیبزرگ در طرف راست پ بایتقر یپانسمان

به طرف  نهییدر آ یخوردهشکست ریبه تصو یادوباره تفاوتیرا ولرم کرده و صورتم را شستم و بعد از نگاه ب آب

به دلم  اهیس عیآن ما یجز گرما زیچچیسرد ه یروزها نیدرست کنم که در اخودم  یبرا یاآشپزخانه رفتم تا قهوه

 .دادیگرما نم

نام  نبودن انشانیروبروشدم که در م هاکالسیو م هاامیپ لیخارج کردم و بعد از روشن کردنش با س فیرا از ک تلفنم

ضددرد و  یمصرف داروها از یخواب ناش ینیسنگ انیتماس در م نیشتریو ب زدیذوق م یتو بینفر عج کی

 بود. نیریبخش متعلق به شآرام

 طرف کاناپه مخصوصم راه گرفتم: الو آرام.بود، به دهیکه به دستانم چسب یارا گرفته و با ماگ قهوه اششماره

.. .خوامی: آرام معذرت مستهیها گرکه انگار ساعت کردیحس را به انسان منتقل م نیگرفته بود و ا تینهایب شیصدا

 ...دیسرم داد کش یشده... کل یبهم گفته چ ریام

 .دینفهم یزیخودم هم تعجب کردم: خاله که چ میصدا یخشک از

 ادیب خواستی. مدیکرده بود: نه... مامان رفته بود خر میعصب شیهانیفنیلرزان و ف یو صدا کردیم هیگر داشت

 ام کرد و گذاشت رفت...دعو ینزاشت... بعد از رفتن مامان هم کل ریدنبالت که ام
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 گهیاما نزاشت... گفت د شت،یپ امیخواستم ب یگفت تصادف کرد یاژدها شده بود... وقت نی... عدمیازش ترس یلیخ

 ندم... گفت آرام کامال حق داره. لتیچرت و پرت تحو

 همانیجانش را مام گذشت و از قلب کز کرده یبهار میآخرش همانند نس یجمله نیریش یهایتازکهیتمام  انیدرم

 ؟یندار ی: کاردیرسیاش در پس ابر به گوشم مجمله یدلچسب کرد و باق ینوازش

 شت؟یپ امیب یخوایم ؟یاالن خوب -

آوردم،  یکه من به او رو نکیکه ا امدهیخوردن اصال به من نگذاشتم و انگار قهوه زیم یام را روسرد شده یقهوهماگ

 .گرفتیاو رو م

 .بخرم یخودم دلسوز یبزنم و برا رونیاز خانه ب ختهیو سر و صورت بهم ر یشانیپ تیوضع نیانداشتم با  دوست

 .دمیگذرانیاز قبل روزگار م ترحوصلهیکه در خانه خودم را حبس کرده بودم و ب شدیم یروز دو

 ایدقه ب هیرا داد:  یمایخبراز آمدن پ میتق گوش یسرمازده بودم که صدا اطیح یرهیزانو قرار داشت و خ یرو امچانه

 دم در.

 نجاست؟یا یعنی: دمیجمله را از نظر گذراندم و بعد از فرمان مغزم به سرعت از جا پر کی نیشده چند بار ا شوکه

 افتادم. نیزم یکرد و محکم رو ریبه پاگرد گ میسمت اتاق که پا دمیکه از ذهنم گذشت، دو یفکر با

 انیم در یبا خودش هم معلوم نبود و عاشق که باش فشیمن که تکل ییهوی تجانایه نیتنم شد درد و لعنت به ا تمام

از بهم  ییایات پشت دناگر چهره یشدن توسط او حت دهیاست و د اری یرو دنید تابیدلت ب ت،یهاتمام روگرفتن

 .اردنگذ شیاز تو به نما یجالب ریپنهان شده باشد و تصو یختگیر

ام شانه یرا رو یدم دست ییگرفته و به اتاق رفتم و مانتو واریاز د گرمیدست دو با  ده،یدست چسب کیرا با  کمرم

 دستم را نشکنم. نباریگرفتم تا ا شیرا در پ یراه خروج یآهستگسرم به یرها کردم و با گذاشتن شال رو

 قلب پرتپشم قرار دادم و لبخند پهنم را جمع کرده در را گشودم. یاز باز کردن در دستم را رو قبل

 باز قلبم را بلرزاند. توانستیبود و م میهاآمال تیمرد نها نیو  ا دمیدیکه م یزیشدم به چ رهیباز خ یدهان با

 از خودش نبود. یرا مقابل در پارک کرده بود و اثر نمیماش
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 یوبشدم که  نیماش کینزد شیپ یقیبزرگتر از دقا یبا لبخند دمشیند یبار سرم را به اطراف چرخاندم و وقت چند

 عطر خاصش در اطراف آن پراکنده بود.

 کرده بود. ریرا هم تعم نیماش یجلو

 بود. ادشیو خدارو شکر که  دمیخند زیر زیرا مقابل دهانم گرفته و ر دستم

پشت درخت  یاهیسا نباریسرچرخاندم و ا گریو من بار د کردندیحضورش را حس م ییام گوحواس ششگانه تمام

 دهیرا د یاهیجا ساشب هم آن کیکه  ییدرست در جا ابان،یطرف خخانه، آن یروبرو

 .دمید بودم،

در ذهنم  ییبایز یو چه فانتز ستادهیام انظارهجا بهآن ریکه ام کردمیفکر م یاطرز مسخرهبه یچرا... ول دانمینم

 داشت. انیجر

 یتق دوباره یمم را پر کردم که صداآن گرفتم و مشا یجا مانده در فضااز عطر به قیعم یشدم و دم لیاتومب سوار

 نگاهم را به دستم کشاند. امیپ دنیاز رس یناش یگوش

 یکه بابت عوض کردن پانسمانم کرد و لبخند یو سفارش هاامیاز باز کردن باکس پ دندیلرزیانگشتانم م یکم نباریا

 را برجان قلبم نشاند. قیعم

 باز کردم.رفتم و پانسمان را  مارستانیروز به بآن یفردا

 .شدیمعلوم نم شیرو میموها ختنیکرم و ر یخوب با کم یاز زخم به جا مانده بود، ول یکوچک رد

به آموزشگاه  یآن میتصم کیخارج کردم و بعدش هم در  یام را از آن دلمردگرفتم و چهره شگاهیاز آن به آرا بعد

 مسعود رفتم.

 گرد کردم که بروم.کردم و عقبو مردد به سردرش نگاه  ستادمیا یکم یدرب ورود دم

 مسعود: آرام... نیسنگ یهاو تحمل نگاه نجایسخت خواهد شد، حضور در ا میبرا دانستمیم

 شانس. نیتکه خارج کردم و گند بزنن به ارا تکه نفسم

 : سالم.دمیام نقش بست و به طرفش چرخبرچهره یاز لبخند به شدت تصنع یطرح
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 ؟یگرفت میگفت: سالم. باالخره تصم اقیو با اشت کردیمبرلب نگاهم  یهم با لبخند او

و خدا  میهم مفرد نبود یبرا چوقتیدر دوران دانشگاه هم ه یشدنش را که حت یمیصم ییهوی نیا نداشتمدوست

 دختر: بله. یکه در دامنم انداخت ینان نیکار کند مهسا را با اچه میبگو

 .نییگرفت و گفت: پس بفرما یسمت ورودرا به دستش

 راه گرفتم و او هم پشت سرم. شیرگیمکث و خ هیاز چند ثان بعد

و  نندیبش اطیدادند، که در ح حیکم سن وسال ترج یها از بچه یاسرما عده نیچندان بزرگ نبود و در ا اطشیح

 کنند. طنتیش

 به انتظار شروع کالسشان بودند. یسالن هم چند نفر در

 به سمت دفترش رفت و بازهم منتظر ورود من شد. یاز منش یکوچک حیاز گرفتن توض بعد

 ه؟یچه روز تارتونیگ ینشستن گفتم: کالسا محضبه

 گفت: اون روزم عرض کردم... رانهیگشد در صورتم و مچ قیدق

بود،  خوردم،یکه از دست مهسا م یاز حرص یکه ناش دارمانید یجلسه نیحواس پرت اول ادیکه کرد، مرا به یمکث

 انداخت.

زوج، از ساعت سه  یطرف هست: روزا ینشود، که فکر کند با چه آدم خنگ جادیام ادر چهره یرییکردم تغ یسع

 بعدازظهر تا پنج.

 ؟یدار تاریبه دستش ندهم: گ گرید ییتا آتو دمینپرس یسؤال گریموافقت تکان دادم و د یرا به نشانه سرم

 نه متاسفانه. -

 ...ی... حتما بگو که از طرف من اومدیکن هیبهت تا ته کنمیم یرو معرف یینداره... جا یرادیزد و گفت: ا یتکخند

 سرم را تکان دادم و گفتم: پس با اجازتون برم. دوباره

 .نمتیفردا تو کالس بب دوارمیمن برخواست و گفت: ام همراهبه
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 کردم. دییزدم و حرفش را تا لبخند

 و داشته باشم.هرچند کوچک به ا یحس توانستمینم کردمیفکر م هرچه

از اطراف آن  توانستینم یدرآمده بود، او حت گرید یجذاب مرد یهاچالهاهیس ریدر مقابل روحم که به تسخ اصال

 عبور کند. شیلومتریچندهزارک یجاذبه به فاصله

 انجام داشتم. یو امروز چقدر کار برا تاریگ یهیته یکه داد،رفتم برا یهمان طرف به سمت آدرس از

 که مسعود داده بود، حرکت کردم. یطرف آدرسپارک و به دیبزرگ مرکز خر نگیرا در پارک نیماش

ها خلوت بودند مغازه دادند،یم حیسرد ترج یهوا نیآمدن در ا رونیبود و اکثرا در خانه ماندن را به ب یهوا باران چون

 بودند. گریکدیمشغول صحبت با  ستادهیا رونیداران بو اکثر مغازه

 .افتمیدوم واقع بود، را  یکه در طبقه یقیفروشگاه فروش ابزارآالت موس هباالخر

مسعود به  یاکثر هنرجوها ایو گو کردیم مییگشاده راهنما ییصاحب مغازه بود که بابردن نام مسعود با رو یمردجوان

 .کردندیفروشگاه مراجعه م نیهم

 و پسرجوان دمیکرد و من هم همان را خر یمن معرف به مهیشش س کیتارآکوستیگ یبودنم، نوع یتوجه به مبتد با

 داد. لمیگذاشته تحو فشیآن را در ک

 خودم را به خانه برسانم. عتریسر دمیهوا بهتر د یشده بود و با توجه به گرفتگ غروب

 رفتم. نگیطرف پارکگرفتم و به شیرا درپ یتند راه خروج ییهاباقدم

: متوقفم کرد ییرفتم که صدا لیطرف اتومبآنقرار دادم و  و باشتاب به یدلصن یرا رو تاریعقب را باز کردم و گ در

 ؟یسالمتبه نیشد ستیتاریخانم... گبه آرامبه

که  یوحشتناک یصداصاحب آن یدهیدر یهابه جانم افتاد و باترس سرم را به عقب چرخاندم و با چشم یارعشه

پسرعمت لکنت  دنید یاز خوشحال انکنهیو موش خورده؟ زبونت ه؟یاز آن هراس داشتم روبرو شدم: چ شهیهم

 ؟یگرفت

 ؟یکنیم کاریچ نجایتو... تو... ا -
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 رخ نمود: اومدم شتریو رعب و وحشت سکوت ب دیچیپاساژ پ یو خلوت نگیپارک کیتار یسرداد که در فضا یاقهقه

 ...ییدنبالت دختر دا

 ...یستین مییو گفت: اااخ... تو که دختردا دیکش شیشانیبه پ یدست

 یحبس شد: تو دختره امنهیو نفس در س دمیچسب نیشد و قدم که جلو گذاشت به ماش نیآتش یدوگو چشمانش

 ...ییهرجا

 .دیچیوحشتناک در سرم پ یو درد دمیکلماتش را نشن یباق گرید

 پرتم کرد و خودش هم نشست. لیداخل اتومبکشان بهشالم چنگ زد و کشان یرا از رو میموها

 خارج شد. نگیز را گرفت و پرسرعت از پارکگا 

 انجام دهم. دیبا یکه چه کار دانستمیبود و نم یته مغزم

 .نشیخشمگ رخمین یرهیبودم و خ دهیو شوکه شده، به در چسب زانیرمدت اشک نیتمام ا در

 .میبریبه کجا م میبگو توانستمیترس زبانم بند آمده بود و نم از

 کرد؟یچه م جانیسروش ا آخر

 خواست؟یجان من چه م از

 شود؟یتمام نم تیهابتیمگر من چقدر جان دارم که مص ایخدا

 ...یتنش و اضطراب: کجا... م همهنیخسته شدم از ا ایخدا

 را خفه کرد. میو صدا دیپشت دستش محکم بردهانم کوب با

 .دیلرزیو تمام تنم م  کردمیلجز خون را در دهانم احساس م یمزه

 دادم. صیام را تشخخانه میهااشک نیسرم را باال آوردم و از ب یجرات کردم کم میدیآشنا که رس یهاهکوچ به

و  دیپر رونی.  بستادیخراش از حرکت اگوش ییآسفالت و صدا یرو هاکیشدن الست دهیبا کش لیکرد و اتومب ترمز

 پرتم کرد. رونیبه ب نیسمت من آمد و از داخل ماشبه
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پرت کرد و گفت که  میرا به صورت زخم فمیک رحمیزخم شدند، و او ب ابانیبا آسفالت کف خ شیثر سادر ا میهادست

 .اورمیرا در ب دیکل

یها از کار مغم یتر شدهپررنگ حجمنیقلب از تلنبار شدن ا نیخفته در قلبم بودند و آخر ا یزجه میهاهقهق

 .ستادیا

.... 

 

 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

 :   دیاقدام فرمائ ریز یها نکیرمان از ل

 رمان : نیا میمستق دیخر نکیل

 https://Zarinp.al/167561 

 رمانکده : تیاز داخل سا دیخر نکیل

 

   /romankade.com/1396/12/14Www.هخست-ذهن-رمان-دانلود /  

 

های عاشقانه میباشد و تمامی حقوق این اثر برای رمانهای عاشقانه این رمان رمان اختصاصی سایت و انجمن رمان 

 محفوظ میباشد .

 

 جعه کنین .امر سایت رمان های عاشقانهبرای دریافت رمانهای بیشتر به 

www.romankade.com 
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