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:آرایی صفحه و طراحی  رمان های عاشقانه  

 

 :  wWw.Romankade.com  سایت آدرس

 

   : ROMANHAYEASHEGHANE@ تلگرام کانال

 

 است محفوظ رمان های عاشقانه  نزد کتاب این حقوق تمامی

 

 

 

  

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

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

 . باشدیم یریگیقابل پ ییسمت مراجع قضا

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

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

 "هو الحـق"

 بنواز دلم را...

 مقدمه:

 و روشن مهتاب کیتار انیم ییجا"

 یدلدادگ یکن به نغمه  حواله

http://www.romankade./
https://t.me/romanhayeasheghane
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 نوازش مهرت  یرا که برا یدل

 زند. یسوسو م یتاب یب در

 ها را چه سود... یسمفون

 شده. نیتار به تار دلم با نوازش عشقت عج یوقت

 از تو دل از من! ساز

 من یفردا و چشمان تو و بوسه ها یو کرشمه اش باشد برا رقص

 "دلم را... بنواز

 

 .:آغاز فصل اول :.

نازک و  ی، با صدا اتیادب یاحساسات ریکه خانم سعادت ، دب شدیم لیتبد تیبه واقع میبرا یزمان ییالال یقیحق یمعن

 یخاص یشعرغرق شده بود هر مصرع را، با شور و هوا تیبه ب تیکه درعمق ب یاز حنجره بر امده اش، در حال زیر

 کرد: یم ریس نیزم یفرا ییایدر دن ییزد ...گو یزمزمه وار لب م ،یخاص

  _از اتش دل در غم جانانه بسوخت نهیس 

 خانه که کاشانه بسوخت نیبود در ا یآتش

 دلبر بگداخت یاز واسطه دور تنم

 از آتش مهر رخ جانانه بسوخت جانم

عد ب یبه خواب رفته کالس را نشانه گرفت، کم ایخواب و  مهیپوشِ ن یاز دخترانِ سورمه ا یتینگاهم، جمع نیواپس

 غرق شده در خواب دعوت کرد   تِیهم سوارشد و مرا هم به آن جمع یرو یخاص ینیبا سنگ میپلکها

*** 
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 ی مهیرنگ را هم ضم یشرت طوس ییشانه ام جابه جا کردم،سو یحرکت به رو کیرنگ را با  یمشک یکوله  بند

 شمرده شمرده از کالس خارج شدم ییدر دستم ،و با قدمها لیوسا

ها به  ینییاز سال پا یراهرو را محصور کرده بود ..عده ا یدختران نوجوان فضا یو خنده و همهمهه  غیج یصدا

 پس یکیرا  میقدم ها کشان؛یکایمن اما ... آرام تر از  شدند،یخارج م یب اصلکشان از در غیو ج دندیدویدنبال هم م

 داشتمیبرم یگریاز د

 "کندیچون من تند تر حرکت م یاز دختر یالک پشت حت "کردیاز ذهنم عبور م یآرام که گاه آنقدر

 پوش شد یاز هر دختر سورمه ا یته اطیح ،یمدت زمان کوتاه یط

 یزی.. چشدیجانم هم م یوحت ینداشت بلکه باعث به خطر افتادن سالمت یا دهیمن فا یبرا...تند رفتن نه تنها خب

 مبدل شده بود رمیناپذ رییبه کابوس تغ ریاخ یروزها نیکه ا

که مدتها وجود مسکن  یمادر یبرا دادم؟یو شتاب به خرج م داشتمیگام بلندبرم یچه کس یمسئله... برا نیاز ا جدا

 کرده بود؟ غیدخترش در گانهیمانندش را از 

 ندیخوشا یبو نیو حاال...مدتها بود که ا کردیخانه را احاطه م یکه فضا یدست پخت وعطر خورشت بادمجان یبرا

 هم پاک شده بود؟ ادمیاز  یحت

 یروزمره اش، رنگ عشق و حام یبه کارها یو فاصله و وابستگ یکه سالها با دور یعطر محبت اغوش پدر یبرا ای

 برده بودم؟ ادیگونه اش را از 

حساب  یهوا پخش شد. سرانگشت انیم ییرها و جا رونیام به ب نهیازاعماق س یقی...اه عمدمیرس یاصل ابانیخ به

دوشم جابه جا و از  یفکر بند کوله را رو نیبا ا "مانده است یبه خانه باق دنیتا رس گرید قهیفقط چند دق "کردم

 کردم. ل،عبوریپر تردد از اتومب ابانیخ

*** 

 باز شد یفیخف ریج ریج یرا در قفل چرخاندم که در باصدا دیکل

 !ییغذا ندیمدهوش کننده و خوشا یسوت و کور، به دور از هربو شهیهم مثل
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 نیخانه را بدون کوچکتر یپرتاب کردم. در ورود یخارج و به گوشه ا میلژ دار را از پاها یها یبار با حرص کتان نیا

 راهرو منعکس شد.  ینابهنجار و گوش خراشش در فضا یکه صدا دمیبهم کوب یانعطاف

شد که  یونیزیمسکوت را از نظر گذراندم.نگاهم  معطوف تلو یدور فضا کی یو سرسر ستادمیخانه ا انیم ییجا

 ییجادو یجعبه  نیمدت ا یصفحه نشسته اش، نشان از استفاده نشدنِ طوالن یخاک رو یو گرده ها اهیصفحه س

 !دادیم

 بلند بلند صدا زدم:   یوانگیرا از هم فاصله دادم ودرکمال د میآشفته زدم .. دستها یوضع و زندگ نیبه ا یخند تک

 -خانواده زیمامان! سالم خونــه! سالم کانون گرم و مهرانگ سالم

هماهنگ  یِضعف شکمم سمفون یشد! صدا میلبها یمنحنا یپررنگ به رو یآخرم سبب نشاندن پوزخند جمله

 میفرشِ مدرن، پهن کردم و با تنظ مین یحجم تنِ خسته ام را رو ،یگرسنگ نیاعتنا به ا ی. بکردیم یسازها را تداع

 یا ازهیبود. همراه با خم یخستگ نیشترایب لیدل اتیچرت سر کالس ادب مین دیرا بستم..شا میسرم پلکها ریکوله ز

ه ب ا،یدن نیکه خواب به چشمانم کامال غلبه و روحِ خسته ام را از ا دینکش یطول دم؛یوار خودم را در آغوش کش نیجن

 کرد... تیمانند خواب هدا یو پنبه ا نیریش یایدن

*** 

 دادیخواب، فاصله ام م یایاز دن شتریذره ذره ب ه،یرا هدف قرار داده بودهر ثان میکه گوشها ییآشنا زمزمه

 چرا؟-

....- 

 -بهم ندادن  یا یصحبت کردم اما جواب قطع باهاشون

 ....- 

 -کامال حل بشه دیقبل از ساعت ده امشب با تا

-... 

 زمی..فعال عززنمیخب بهت زنگ م یلیخ- 
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 شد نهیسرم نهاد یباال یا هیسا

 الری..پاشو برو تو اتاقت بخواب... آالریآ ؟یدیخواب نجایبابا تو چرا ا یا- 

 ازهم باز کردم یرا با کوفتگ میچشمها

 ! پاشوبروتو اتاقت بخوابیکه عوض نکرد ؟لباساتمیشد داریب-

 یشدم که مادر گوش زیخ مین میو در جا دمیکش یقیبند بند تنم در جانم رخنه کرده بود...نفس عم یخشک احساس

 گرفت:  شیبدست از منِ خواب الود فاصله گرفت و راه اتاقش را در پ

 ؟یسالم ارام جان...خوب-

-.... 

 شد؟ یخب چ-

-.... 

 جوره راه نداره؟ چیبابا ه یا- 

-.... 

 -ساعت ده پرواز دارم! من

 بودند، دوخته شد. ستادهیعدد شش ثابت ا یرو شیکه عقربه ها مینگاهم به ساعت پاندول وار روبرو اریاخت یب

 بافته شده ام را از حصار مقنعه ازاد کردم و سالنه سالنه به سمت اتاقش راه افتادم: یماه غیت یشدم... موها بلند

 رهی..همش به باد مشهیارام..نم شهینم -مامان

داخل چمدان مقابلش پرت  لیو چند دست لباس و وسا کردیامد را باز م یکه به نظرش مناسب م یهر کشو و کمد 

 .کردیم

 با مخاطبش متمرکز کنم شیکردم ذهنم را به حرفها یدادم و سع هیچهار چوب در تک به
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 نیا یول زنمی...من باهاشون حرف ممیاماده شون کن دینداره...کم کم همه رو خبر کن با دهیفا ینجوریا -مامان

 تره یجد شهیاز هم والیفست

 "آونگ زد میناقوس وار درجفت گوشها والیکلمه فست"

 گرفت یشدن و مچاله شدن دلم را به وضوح حس کردم..نگاهم رنگ دلتنگ جمع

 ..فعالزمیعز نمتیبیخب ارام جان...م یلیخ -مامان

را از  یو رسم یمجلس یلباسها یشتریبار با سرعت ب نیلحاف پرتاب کرد و ا یرا، رو یونیلیچند م یگوش

 کردیم یو داخل چمدان جا ساز دیکشیم رونیب شانیکاورها

 گرفتم و ارام لب زدم: یبافته شده ام را به باز یموها نوک

 -؟یبر یخوایم ییجا

 سال سنش نبود! 39انگریوجه ب چیکه به ه یچهره شاداب اش نشسته بود...چهره ا یرو قیعم یاخم

ه گرفت دهیبود و ان را نشن دهیهم شن دیبود...شا دهی..ظاهرا سوالم را نشنکردیحرکت م گریبه گوشه د یگوشه ا از

 زدم: مامان؟ شی...آرام صداخواستمیبود..! قصد جواب دادن نداشت..اما من مصرانه پاسخم را م

 یاز لباسها جا یانبوه انیتخت پرتاب کرد و خودش هم م یرا رو یمجلس یاز لباسها یکی یدیبار با حرص شد نیا

 دستانش کرده بود لیگرفت..سرش را کالفه وار حا

حال آشفته قطعا  نی..با ادمیکشیم دکیرا رها کردم،قدم برداشتم و کنارش نشستم..من لقب دخترش را  میموها     

 داشت                   ازیبه من ن

 شده؟ ی: چدمیپرس میشانه اش نهادم و مال یرو دست

 ! الریبهم خورد آ زیبه سمتم چرخاند:همه چ یرا کم سرش

موکولش  التیداوران به قبل از تعط ئتیبار ه نیاما ا شهیبرگزار م سمسیکر تالیهر ساله بعد از تعط یینها والیفست

  ؟یچ یعنی نیا یدونیکردند...م

 روز سگ دو زدن باد هواست! صدیس یعنی...میخودمونو بهشون برسون میتونیما اصال نم یعنی
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زجر  یکه گامها یبینزنم. رق یداده شده حرف حیبه من ترج شهیکه هم یبیدادم درباره رق حیکردم..ترج سکوت

تنها با سه قدم مرا  یلعنت بیرق نیتا ا رفتمیبود دو قدم جلو م یکاف داشتیاورش را هماهنگ و موزون با من برم

اطر، خ یتسل یبار تنها سکوت کردم وبرا نی! ادبازنده خطابم کن زیتمسخر آم یپشت سرش جا بگذارد و با قهقهه ا

 ادمماساژ د شتریرا ب شیشانه ها

 امشب ساعت ده شب پرواز دارم -مامان

 در هم گره خورد میحرفش دستم ارام ارام سر خورد و ابروها نیا با

تنها کار بود و کار بود کار...انگار تنها کار بود که سلول به سلول  یزندگ نیا تیاش شدم... الو رهیخ یناراحت یکم با

...اصال گری! شعار بود د یگرم و کانون محبت خانواده؟چه سوال .. پس چه بود شعلهدیکشیخانه را هوار م نیا یاجرها

 بود و بس! نیشعار مسخره و نماد کیتوجه به فرزند، تنها  یواژه وقت گذراندن کنار خانواده و ذره ا ایدن نیدر ا

 گفت: کردیم یرا در چمدان خال زیم یرو شیکل لوازم ارا کهیبلند شد و در حال شیاز جا یناگهان یحرکت با

 ییوقت رو از دست بدم..چند جا تونمی...منتظر من  نباشه..نمیامشب تنها نباش ادیبه بابات زنگ بزن زودتر ب-مامان

 برم فرودگاه. دیکار دارم بعدم با

 تی.. ناراحت و مغموم به گرانکردیدر آن لحظه خارجم م یتحرک یبود که از ب یکوتاهم تنها عمل یبا ناخنها یباز

 شده بودم.. رهیخ یا شهیرنگ ش دیسف

چمدان را هم  پیسرش جابه جا کرد و ز یرنگ را رو دیبلندش را دور کمرش محکم کرد، شال سف یمشک یمانتو بند

 به سرعت بست!

 جان الریراحته! مواظب خودت باش آ گهیاز بابت تو د المیاماده ست..خ زیهمه چ-مامان

گونه ام کاشت، دسته چمدانش  یرو یاز محبت و هول هولک یسرد،خشک، خال یبه سمتم خم شد و بوسه ا همزمان

اش را پاسخ دهم.با سرعت هرچه  یبار منتظر نشد تا خداحافظ نیا ی. حتدیرا بلند کرد و انرا به دنبال خودش کش

 چشم بهم زدن خارج شد.. کی کرد،دریبا تمام قوا در ان حکومت م یکه سرد یتمام تر از خانه ا

داده  حی.ترجشدیم دهییهم سا یرو میمشت و دندانها میگره خورده بود..دستها میابروها یناراحت ازشدت

 بود! تیدر الو یلعنت شهیهم بیشدم..بازهم آن رق
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 رنگ دیسف واریبه د رهیچه مدت خ دانمیبودند گذشته بود..نم جهینت یکه ب ییها یخودخور نیچقدر از ا دانمینم

ان آسم یبلند باال واریبه د یو مخمل رهیت یپارچه ا دانمی..تنها مکردمیم اسیق گرانیپدر و مادرم را با د ینبودن ها

 و غم را در کل وجودم تحت سلطه خودش دراورده بود... یحس دلتنگ ،ییتنها یشده بود و ابرها دهیکش

ه اندک ب یقیدقا ی! تا حداقل براکردمیم اسیق یمعن یب والیفست کیچقدر گذشته بود که وجودم را با  دانمینم

 یقیبه هر طر ،ییجا کی ،یجور کی دیحرص از جان برآمده، با نی..ا یناراحت نیبرسم!... با شتاب بلند شدم ا جهینت

درد  هیصدم ثان کی. اما در کمتر از شدیم ختممحبوبم  یاز مجسمه ها یکیاگر به شکستن  ی..حتشدیم هیتخل

 رفت یاهیبند آمد و چشمانم رو به س یا هیثان یبرا ...نفسمدیچیام پ نهیجوارح قفسه س یالبه ال یدیشد

احساس  یمنتقل شد. سست شدن و نرم شدن همه وجودم را به خوب رویسراز میرفته رفته به پاها ،یدرد لعنت نیا

 سقوط کردم  نیجان کف زم یسرد وسست ب ،یبدون کنترل کردم،یم

طاقت فرسا را انجام  طیکار ممکن در آن شرا نیام چنگ زدم و تالش کردم سخت تر نهیگره خورده به س ییمشتها با

 یزندگ و دنیبرگردم... تا نفسم برگردد و بتوانم کلمه زنده ماندن و نفس کش یبدهم تا نفس بکشم..تا به حالت عاد

 کنم یکردن را در ذهنم هج

در سرم حمله کرده  یوحش یها انهیمور یخوره،بسان دسته ا هیشب یزی...دم و بازدم...پشت سرهم..اما چقیعم نفس

..به آخر الریآ یندار یراه گریکه د دندیکشیم غیوبا تمام قوا ج نداختندیمغزم چنگ م یبافت سلول یبودند ...ال به ال

...تحمل یگردیتحمل کن و مبارزه نکن....برنم گرید یمهفده ساله ات!..ک یزندگ هیال ی..به منتهگرید یدیرس

 !یشویکن..راحت م

پررنگ تر از  "مرگ"قابل تحمل وادار کرده بود...و کلمه  ریغ یاشک کاسه چشمانم را به سوزش سوخت،یام م نهیس

 .دیکشیجان م یحال و ب یجسم ب نیوجود نحسش را به رخ ا یهر وقت

برخاستم.. دستانم  یبه سخت میمبارزه کردن. از جا یزنده ماندن..هنوز زود بود..تالش کردم برا یزدم برا زور

 بعد یو لحظه ا رفتیم یاهیهر لحظه س میلقوه بود..هرچه که بود ترس و ترس و ترس بود!... چشمها دی..شادیلرزیم

 وارانه به راه افتاد لیس میگونه ها یو رو تحالم، سد اشکم شکس تیاراده و ترسان از وضع ی..ب شدیتار م

ام خس  نهیو مرگ اور نداشتم.س یبحران طیشرا نیخانواده را هم در ا یاعضا یحت..یبودم..تنها تر از هر وقت تنها

     شدیشمار سخت تر و تنگ تر م هیبا هر بار گذر ثان دنمیخس کرد،نفس کش
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بکشم.. تا آن جعبه را لمس کنم و بتوانم تکرار  رونیکردم تا آن جعبه منحوس را ب یرا خال نتیزده کل کاب وحشت

 "را دارد یزندگ نیتوان  ادامه ا الریآ "کنم که

 دمیکش یقیرا فرو دادم..نفس عم قرص

 یشتریبا شدت ب میبار،اشکها نیرا در رگ به رگ قلبم حس کردم  ا یو پمپاژ خون سرعت نهیس چهیشدن در باز

کلمه مرگ را رقصان مقابل چشمانم تجربه  یواقع ینبود! به معنا یاحوالم کاف فیتوص یسقوط کرد...هق زدن برا

 کرده بودم

 شده بود دیرخنه کرده در تار و پود وجودم، موقتا سف یاهیس نیا

 که آرامش تمام اند و بس! ییها دی.. از آن سفشدینم کنواختی دِیزمان، سف چیوقت ه چیه ،یاهیس نیا

 ! ماندیم یمه آلودم باق یمطلق و گم شده در غبار و زندگ یِخاکستر شهی،همیاهیس نیا

**** 

گوش سپرده  رکهایرجیو پر رمز و راز ج زیر یشب به صدا رهیگاه سرم و نگاهم قفل شده در مخمل ت هیتک دستم

و  ینبود تا دلتنگ یکرد،کسیوادار م حیمل یبنفش رنگ اتاقم را به رقص ریهوا، پرده حر میمال میبودم... وزش نس

 نیسالها بود که عادت کرده بودم..به ا من..رمیوجودش کنم و متقابال آرامش بگ میلحظه ام را تقس ییتنها

لفن را ت یگرفته شدنهارا!...دستم جلو رفت و گوش دهیناد دمیدیو م خواستمی! اما بودم، مدنهاینبودنها..نخواستنها..ند

اشد... اما امان...امان از بخش احوال نا آرامم ب نیتسک یکم توانستیمادرم م تیچنگ زد،وسوسه اطالع از موقع

دستگاه مشترک مورد نظر خاموش "با جمله  تیها یدلتنگ ت،تمامیخواستنها ت،تمامیها دیتمام ام که یلحظه ا

 شیرا سر جا یپلک بستم و گوش یدیقرارت آوار شود! با ناام یرحمانه بر وجودت پتک و برذهن ب یب"است

هانه ب والیفست کیاز  شتریب یزیبودم چ دهیبار فهم نیبرگرداندم.مدتها بود که خط خورده بودم و باورش نداشتم.ا

 شده است.   یناگهان نقدریرفتن مامان ان هم ا

چشم دوختم..بابا  کیتار اطیو به ح دمیکرد... خم شدم..پرده را کش زیرا ت میآشنا گوشها ینیموتور ماش یصدا

 برگشته بود.

بود و  شد..بابا برگشته میلبها یمنحنا مهیضم هایقرار یآن ب کیکایدست و پنجه نرم کردن با  انیکم رنگ م یلبخند

 !دیارز یم ییایدن نیهم
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 .ستادمیشوق از اتاقم خارج و به استقبال بابا مقابل در ا با

 یچهره گرفته و خسته از کارش که رو دنیسر آمده ام را با د ی،دلتنگبه اندازه ماه ها تمام شد میبعد که برا یلحظات

م را ا یشانیجواب نگذاشت وهمراهمش پ یاش، لبخندم را ب یکردم. با تمام خستگ هیانداخته بود، تخل هیصورتم سا

 مهمان کرد  یبه بوسه ا

 سالم بابا 

 -؟یاحوالم شد: سالم بابا جان...چطور یایمهر جو با

 یرا بستم و جواب دادم: خوبم..خسته نباش در

 یشها. تپدیما دونفر مهمان ناخوانده بودنش را به رخ کش انیسکوت م یبرق، لحظات دیاتاقش شد وبا فشردن کل وارد

 زدیم تمیترس، نامنظم ر یقلبم با استرس وکم

نگاهم نقش  ین یخشم آلود در ن یوکم یشگیهم یریتصو نکهیقدم گذاشتن در اتاق را نداشتم.جرات ا جرات

خواهد  یبرجا یرانیو کشدینم یکه طول ستیارامش؛ ارامش قبل از طوفان نیسکوت،ا نیکه ا دانستمیببندد.م

 گذاشت! 

بابا  دینکش هیگذرا بود و موقت.به ثان شهیباشد...هم یشگیو مداوم باشد.هم داریخانه پا نیدر ا یزینداشت چ سابقه

 :دیپرس رتیگرفته بود مرا مخاطب قرار داد و با ح یکه قامتش در آستانه در جا ینیامد و ح رونیاز اتاق ب

 مامانت کجاست؟-

 انداختم نییجواب ندادن سر پا یو برا دمیگز گفتم؟لبیم چه

 ست؟یتو کمد لباسهاش ن یچی!چرا هه؟یخال زی... چرا مالریبا توام آ -بابا

 دیمن چه بود که با ریچندان دشوار نبود! تقص میتنگ شدن نفسها صیو تاب دادم.تشخ چیرا درهم پ میانگشتها

بار  نیو سرگردان مانده بودم. ا رانیکه خودم هم عاجز و در پاسخشان ح یدادم؟سواالتیپاسخ سواالت بابا را م

 بابا اوج گرفت: یصدا

 الریمنو نگاه کن آ -بابا
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 با من من جواب دادم: تایپا و آن پا کردم ونها نیا یکم

 خارج شده بود رانیلحظه قطعا مامان از آسمان ا نیشب...تا ا میبه ساعت کردم..ده و ن ی..راستش..نگاهراستش

 بابا...راستش..مامان...رفت...ساعت ده...پر...پرواز دا..داش-

 لکنت گرفته بودم.. اریاخت یاراده وب یب

 خون گرفت یشد و صورتش رنگ سرخ شتریبابا ب یاخمها انبوه

 کجا رفت؟؟ -بابا

 را در دستم گرفتم، به آرامش دعوتش کردم:  شیبه خرج دادم، جلو رفتم و دستها جرات

 بلندش قطع کرد:    یبابا جون.اروم باش قربونت برم. حرفم را با صدا-

 کجا رفت؟ گمیبهت م -بابا

 رو جمع کرد ورفت لشی..وسااومد خونه هویجلو افتاده بود... والشیفس..فست-

که از حنجره اش خارج شد  یپوزخند هه مانند یصدا ی.حتدمیهم شن یبابا را رو یشدن دندانها دهییسا یصدا

مکرر مامان  ی..اصرار هایشگیشده بود..همان مشکل هم نهیخانواده نهاد نیدر ا شهیمشکل از ر نی. انطوریراهم هم

ت ها و مخالف نگیاز کشورهادر کنار انواع مدل یاریگوناگون در بس یوالهایفست یادامه وعشق به کارش،برگزار یبرا

 .شدیاوامر که سبب تشنج اوضاع روزانه م نیبابا با ا یها

خودم  یهایاز هم، و خودخور یآمد جز دعوت کردن به ارامش هرکدامشان مستثن یاز دستم بر م یمن...چه کار اما

که با شاهد  یقلب یبود..و تپشها یلعنت یدو جعبه کامل در ماه از آن قرصها یال  کیمنجر به مصرف  تیکه در نها

با  داشتم یسمت چپ بدنم شروع شده بود،سع دنیکش ریبازهم ت شد؟یتر م فیروز به روز کند تر و ضع ع،یوقا نیا

 رمیبدست بگ یاز اتفاق حاد یریجلوگ یکه آموخته بودم کنترل اوضاع را برا ییروشها

 ..زود باشاریتلفنو ببرو  -بابا

. سرد تر شد. میشد.. دستها یریدادم.بابا مشغول شماره گ لشیتلفن را تحو ینبود. بدون تعلل گوش زیجا ماندن

 تر. عیقلبم وس یتپشها
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 زبانم تلخ تر! نیقرار تر وهمچن یب دلم

 کردیتلفن را لمس م دیکلبابا که صفحه  یلبم افتاده بودم و به انگشتها ینوا یو تند تند به جان پوست ب مضطرب

 چشم دوختم

!عقب گرد کردم تا از اتاق خارج شوم اما بابا مجال زندیحرف هم نم یچ،کالمیبابا اگر نخواهد جواب که ه دانستمیم

جسمش  کرهیبه نام پ یو منطق را در ظرف یخشم و احساس و ناراحت اینامم را فراخواند.گو یبلند ینداد و با صدا

کالم و حرکاتش نشان  یباال از دارو،رو یرا بسان دوز رشانیاز آن احساسات تاث یکی هیکرده بود و هر ثان بیترک

بدهدو  ریموجودگ یش نیبود تا به اول یحد منقلب کرده بود.انگار که بابا، منتظر بهانه ا نیکه حالش را تا ا دادندیم

 یکه موجود و دم دست و ب یا یتنها ش ط،یآن شراکند.ودر هیتخل یا یش نیاحساسات را سر چن نیتمام ظرف ا

 بود از جنس من! یبود...انسان اعدف

. به سمتش رفتم دیکرد و خنجر کش دایبود. طوفان نگاهش در نگاهم انعکاس پ شانیرا درک کردم. پر احوالش

 نشستم شیومقابل پا

 نباش ینجوریا ی.ولرمیو نم نمیشیم نجایا ینکن خودتو.چشم.تا هر وقت که بگ تیباباجون،قربونت برم،اذ-

نگاه نم دار و  ین یآرام شد. ن هیاز ثان یکرد،که در کسر تیسرا شانشیبه روح پر دیکالمم شا م،آرامشیصدا لحن

را  شیو تالش کرد تا خش صدا دیاش کش یجو گندم یموها یکالفه ال به ال یاش را به چهره ام دوخت. چنگ رهیخ

 صاف و ممتد کند:

 که ادامه داد: دی. گرد شدن چشمانم را ددهیکن..جواب نم دایپ یجور هیبرو خواهرتو  -بابا

 دهیجواب منو نم ،یتلفن ،ی.شماره ا،یزنگ یکن داشیپ دیاالن با نیهم-

اش در نوسان  یو جنگل یدست دراز شده بابا و چشمان طوفان نیب رانم،یترسان و ح دیشا ای جیمبهوت و گ نگاه

امر  نیبار ا ریاز ز یکه هر دفعه به هر نحو یمصممش،از روبرو شدن با خواهر میثبات کالم بابا،از تصم.از دمیبود.ترس

  دیشکیکه دوز وحشتم را لحظه به لحظه به اوج م یقلب وقفه یب یکدام.از تپشها چیاز ه دیشا ای. کردیم یشانه خال

 رفته! یاون کجاسـت!بفهمم کجا رفته!ک نیکن بب دایبرو خواهرتو پ یکنینگاه م یبه چ-

موقع شب جز با  نیفکر کردم که ا نیکه بابا کتش را دراورد، به سمت اتاقم رفتم و به ا ینیبهت خارج شدم،ح از

 .کردم؟یم دایپاسخ بود چگونه خواهرم را پ یشماره تلفن که آنهم ب کیداشتن 
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افکار مغشوشم درست همان لحظه تلفن در دستم زنگ  یال به ال دنیغلت انیحس کردم.م ییگذرا درد

شماره،به خدا قسم که اگر آن لحظه خبر برنده شدن پول  دنیپاسخ بگذارم اما با د یخورد،خواستم تماس را ب

 عیکژال در دستم.سر شماره دنیکه از د شدمیانقدر خوشحال نم دادندیبانک را اطالع م یدر قرعه کش یونیلیم

 را فشردمدکمه اتصال تماس 

 الو؟-

 خواستم جواب بدم قطع شد دم،تایتازه رس یاالن زنگ زده بود ؟یالرجان،چطوریسالم ا-

 زدم: شیرفت سالم کنم و فقط صدا ادمی

 -... کژالک

 مضطرب شد: شیکردکه صدا تیوعجله من هم به او سرا ینگران

 الر؟یشده آ یزیچ-کژال

 ضعف و سوزش جواب دادم: نیتوجه به ا ی..سوخت..بدمیناخنم را کش شهیدندان ر با

 ؟یایب یتونیکژال م-

 االن؟-کژال

 اره..اره االن-

 شده؟ یچ یلیآ -کژال

 الر؟؟یآ یکرد داشیپ -بابا

 .زنمیرا از دهانم فاصله دادم و بلند گفتم: اره بابا دارم باهاش حرف م یگوش

 کژال ایدهانم بردم و بدون مکث گفتم:فقط االن ب کیرا نزد یمجدداگوش
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سال سن  17با  دیاز جانب کژال فورا تماس را قطع کردم.شا یحرف ایجواب  دنیشن یبرا یفرصت اضافه ا بدون

کژال را هم نگران و آشفته کرده بودم...  یفکر نیبدون کوچکتر دیده ساله رفتار کرده بودم.شا یدرست مثل بچه ها

 از خودم را نداشتم  یمقبول و بهنجار تارنشان دادن رف ییتوانا ،یقلبم واوضاع فعل تیوضع لیبه دل دیشا

 ایهتر رفتارش باعث ب نیبود که کوچکتر یتیو صدر بود. بابا تنها شخص تیدر الو شهیهم میهرچه که بود، بابا برا اما

 یممن ، حا یزندگ نفکیکمرنگ تر بود..اما هرچه که بود، ال شهیاز هم ایاگرکنارم نبود  ی.حتشدیبدتر شدن حالم م

 ام پدرم؛تنها کسم بود.

 نشایضرب گرفته بود.کالفه و پر زیم یاشپزخانه نشسته و با انگشتانش به رو یصندل یاتاق خارج شدم،رو از

 یو سع دادیبه خرج م یمردانگ شی.مرد بود وبا تمام کم آوردنهارتشی.مرد بود و غدادمیبود.حق داشت به او حق م

آب مقابلش را  وانیشده بود حفظ با توسل به چنگ و دندان.ل یداشت..حت ختهیاز هم گس یزندگ نیدر حفظ ا

 .دیبه صورت انارگونه اش کش یو دست دیالجرعه سرکش

هم حال و وضع نداشتم.جلو رفتم و از پشت سر گونه اش  نیتنها مرد و تنها فرد خانواده ام را آنهم در ا دنید طاقت

 را بوسه زدم.

جنگل  نیخمار خمار بود.با مهر ا یاش از شدت خستگ یرا بلند کرد نگاهش قرمز و خسته بود.چشمان جنگل سرش

 ادامه دادم: یاش را بوسه زدم و با لبخند دهیدر هم تن یخسته و انبوه شاخه ها

 ناراحت باشه ییبابا نمینب-

و تار  رهیکه ت یمدفون در جنگل یهاپر از حرف بود،پر از ناگفته  یو سکوت رهیپاسخ حرفم تنها نگاه خ اما

 کهنه. نیناگفته پنهان شده بود و هم چن یاز حرفها یخاکستر ریکه ز ی.سکوتشدیم

 رسونهیبهش زنگ زدم االن خودشو م-

 کجا بود؟-بابا

 -نگران شد یلیاونم خ یبود..طفلک دهیاز سر کار رس تازه

 بود!ساعت ده شب! دهیپوزخند بابا و نگاه دردمندش بود که رد چشمانم را نشانه گرفت: تازه رس بازهم
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و ماهم  نهیهم ش،شغلشیانتخاب کرده و شماهم مختار گذاشتن شویوقته زندگ یلیکردم: بابا اون خ یانیدر م پا

  میباهاش کنار اومد

 خسته تر بود. گرفته، لب زد: شهیازهم شیشد،صدا لیسمتم متما به

خودت بمون  شناسمتی.مدونمیم یکس نشو...تو با همه فرق دار چیوقت مثل ه چیآورد!توه ومدم،کنارمیکنار ن -

. گوهر وجودت رو ریوقت ازشون الگو نگ چیاطرافت عوض نشو ه یوقت مثل آدما چیخودت باش ه شهی! همالریآ

 حفظ کن.خودت باش

 یحال دستش را که رو نیام جا خوش کرد اما با ا یشانیپ یحرف بابا رو یمعنا دنیتفکر و نفهم یاز رو یفیظر اخم

 بابا مونمیحرفش زدم: خودم م دییبه نشانه تا یدستم نشسته بود محکم فشردم.پلک

 داد هیتک یصندل یو به پشت دیکش یقیعم نفس

شد  ینجوریچرا،چرا ا یکنم ول لیرو به نحو احسنت تبد میرو بهتر کنم،خواستم زندگ زیخواستم همه چ -بابا

 رفت شیبر خالف خواسته هام پ زیکرد،همه چ رییسکه تغ یمثل دو رو زی! همه چدونمینم

 یاز کس یزیتر باشه و چ یراض شهیرو عوض کنم تا از هم شیآتوسا بسازم.خواستم زندگ یبرا نهارویبهتر خواستم

آتوسارو  تیشد و شخص لیتبد یکل راتییبه تغ تیدر نها ییجز رییتغ هی دونستمیوقت نم چیکم نداشته باشه..اما ه

 عوض کرد  شهیهم یبرا

... زمیکه جنبه نداره نر یکس یکه اون همه محبت به پا کردمیخودمو لعنت م دونستمیاالنمو م یو زندگ تیاگروضع

بخدا ..الریآ دونستمی.نمشهیم یعوض ش،آتوسایبا عوض شدن زندگ دونستمینم رمیجواب زحمتامو نگ ینجوریکه ا

 !دونستمینم

در هم فشرده  یگرفته و خش دارش دلم را بسان منگنه ا یرا بست،تن صدا شیگذاشت و پلکها زیم یرا رو سرش

 :کردیم

دغدغه ام به  یاروم و ب یشد،زندگ یبه ناخوش لیتبد امیمنم رفت.دارو ندار منم رفت،خوش یصدف که رفت،زندگ -

آرامشم  اریکوچ کرد و از د شهیهم یهم برا یشد. صدف که رفت عشق و زندگ لیو پر تالطم تبد یطوفان یایدر هی

 و رفت دیپر کش
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 ییمقتدر و سرشار از قدرت.شانه ها ییپهن پدرم رابا تمام عشق و محبت دخترانه ام نوازش کردم،شانه ها یها شانه

نبود،اما درد مند هم نبود.هر چه که  ندمیمرهم حال ناخوشا دینبود،شا میمرهمم دردها دیشا ریاخ یروزها نیکه در ا

 بود پدرم یشگیمقتدر وسرشار از ابهت هم یبود و نبو،دشانه ها

 بابا جون-

...- 

 .یکنیم تیناراحت نکن خودتو،فقط خودتو اذ ینجوریبابا توروخدا ا-

جهت مطمئن بودم،بابا هرچقدر هم  نیکند از ا لیتبد نهیکه عشق را به ک ستین یرا بلند کرد.در جهان قدرت سرش

آتوسا  تیشور عشق به شخص یو روز دیکشیم دکیدل بود اما بازهم لقب همسرش را  نیکه از آتوسا، مادرم، چرک

 یو نفرت مبدل شده باشد. چشمها نهیبه ک شقع یروزها آن کور سو نیشده بود.محال بود ا نهیته دلش نهاد ییجا

 ریرا ز یکه مردانگ یو همان جام ممنوعه ا شدیکه کم کم بالاثر م دادیم یکش نشان از مقاومتسرخ و پر شده از اش

 بنام اشک! ی..جام ممنوعه اشدیپدرم چشانده م برد،بهیقدرت م کالیراد

 یرو یمیتر شده بود،نشان از درد عظ یشکستن شهیازهم میهایکه قهرمان کودک دادینگاه دو دو زنان نشان م نیا

 !زدیاورد اما دم نم یو تاب م کندیدل و قلبش تحمل م یرا رو نشیساعتها وزن سنگ دادکهیقلب پدرم م

 دادیم نیبار نشان از شکستن قفل زبان و سلب شدن آن تحمل سنگ نیا

 ریمادر شد!گوشه گ یب شیپناه شد.تو اوج نوجوون یمنم با خودش برد کژال خورد شد.ب یایصدف که رفت دن -بابا

 شد.الل شد!

 کس شدم.درد شدم.سنگ شدم! یتنها شدم.ب من

 : بابادمیغصه نال با

کژال عوض شده بود..ساکت شده بود..بعد از صدف کژال تنها کسم بود،تنها ثمره  ختیریداشت بهم م میزندگ-

الم رو م اما کژکن یبهبودش هرکار یقابل باور بود،حاضر بودم برا ریو پرپرشدنش تو اون حالت برام غ دنشید میزندگ

 رکارهایتنها بمونه،خودم درگ یدورش روبا دوستاش شلوغ کردم نذاشتم لحظه ا نمیافسرده تو اون حال و روز نب

د نبو یخودمم سامون بدم؟ شدن یحال کارها نیساله برسم در ع زدهیدختر دوازده س هیبه  تونستمیم یبودم..چجور

 یشیم تیاذ !دستش را محکمتر گرفتم: بابا بسهشدیالر،نمیآ
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هم م شیحرفها دنینشن ای دنیشن شیبرا دی..شادادیو فقط ادامه م دیشنیرا نم مینبود،صدا ایدن نیبابا در ا یول

 خودش و گذشته اش با صدف غرق شده بود.غرق! یایو بس..در دن خواستیخاطر محض م تیفقط راکد دینبود،شا

بکشه و  یمادر یدرد ب خواستمیدخترم خوشحال باشه نم خواستمیرو حس کنه م یمادر ینذاشتم کمبود ب-بابا

 کمرنگ بودنِ منو حس کنه وغصه بخوره خواستمیافسرده بشه..نم

ز رو نیلبالب تر شد،براق شد،شفاف از برق اشک شد: من کژال رو به ا شیزد،چشمهایضربه م یاپیاش پ نهیس به

 شیتهادس شتریوضوح ب یرفت:من کژال رو نابود کردم..برا لیشد و رفته رفته تحل فیضع شی..من.صداالریانداختم آ

 :    کرد لیتمامش را تکم مهیبه من حرف ن رهیرا مقابل چشمانش گرفت و خ

حصار  هیخودش  هیخودم و  نیکه ب ی.. از خودم جداش کردم انقدردمیبر یدستا کژالمو از زندگ نی..با همنایبا هم-

دخترم  یبرا نارویبهتر خواستمیحصار نبود..منِ احمق فقط م نیا دنیامکان چ تیقابل شهیکه تا هم دمیچ یآهن

باشم..به خدا  راتشییتغ نیغرق کنم و خودمم از دور شاهد ا یکژال رو تو عمق بدبخت خواستمی..من نمالریبسازم آ

 الریآ خواستمینم

رود تنم ف یتنش را به رو ینیمام حجم سنگجا دادم و بابا ت یکوچکم با بوسه ا یپنجه ها یلرزانش را ال به ال دستان

 داد. هیداغش را به سر شانه ام تک یشانیآورد...پ

 یره اکوتاه و نق ینشست.موها شیکنار گوشها ییدور کمر بابا حلقه شد و سرم جا میمانده ته گلو یبا بغض میدستها

 نیخوش رنگ ا یموها یال به ال ییقطره اشک لجوجم با تمام مقاومتم گونه ام را خط انداخت و جا  دمیرنگش را بوس

 مرد مخلوط شد. 

 خودم ی!دخترش رو با دستابخشهی..نمالریمنو آ بخشهیصدفو هم کژالمو صدف نم الر،همیاز دستشون دادم آ -بابا

وقت نشناختمش  چیه گهیمن نشد د یکژال گذشته برا گهیها کژال د یو مهمون دیجد ینابود کردم با وجود دوستا

 شد دهیدر ین جامعه یبرد،عوض شد،تک و تنها وارد ا ادشیوقت منو نشناخت منو از  چیه

چشمهامو گرفت،خواستم سراغ پسره برم،کم مونده بود برم  یخون جلو دمیکه فهم یپسره دوست شد، وقت هی با

که نشستم دودوتا چهارتا کردم گفتم چه  یاما وقت شدیمرگ خودم تموم م متیاگه به ق یحت زمیخونِ پسره رو بر

 یچیو ه یلب لعنت نینظر خودم باشه،کژال با مرگ صدف حساس شده بود.. مهر سکوت زدم به ا ریاشکال داره اگه ز

 شهیز ملجبا شتریب شهیمادره.. سنش اوج غرورِ حساس شده،بهش حرف بزنم بدتر م ی...گفتم بدمیبهش نگفتم.ترس
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 یحرف نیواسه هم کنهیم دایکشش پ زیبه اون چ شتریب یمنع کن یرو هرچ ی.ادمخوامیمن بدش رو م کنهیو فکر م

 نزدم

خط و  نیا مهیضم دهیو دو تا کش دمیکشیکاش واسش خط و نشون م زدمیکاش حرف م شدمیکاش ساکت نم یول

 .کردمینشون م

 لرزش داشت: یو لحظه ا رفتیم لیتحل شیصدا یا داد،لحظهیمجال حرف زدن نم بغضش

ن ت ششیبخاطر اسا دیفهمینم دمیروبعد مادرش به جون خر ییایبخاطر اون چه سخت دیبراش مهم نبود..نفهم یچیه

 نداشته باشه تا نبود صدفو و نبود روزانه منو حس نکنه  یدادم تا فقط اروم باشه تا غم ییبه چه کارا

 !؟یمرد سراسر خستگ نیچهره ا یدر پ یپ دنیآمد جز بوس یو درد دلها بر م قیاز دستم در آن دقا یاما..چه کار من

 نیا یاشتباه که ط یبودمش،بابا فقط مرا داشت.بابا برخالف فکر دهیدر آغوش کش یپسر بچه ا زدم،بسانینم یحرف

 !بود یزندگ یازخستگ یط کوهاحساس نبود،فقط مرد بود!غرور بود! فق یسالها داشتم سنگ نبود سخت نبود ب

 پلک نم دارش را پاک کرد: ریوز دیبه صورتش کش یدست

 ی.اما چشدمی..خورد مشدمیله م شکنهیکس و ناکس م یتنها دخترم؛ تنها کژالم، منه پدر رو جلو دمیدیم یوقت-

 نداشته باشه؟  یزیواسه خودم چ یکه جز سرافکندگ گفتمیم یگفتم؟چیم

رفته  نیوقت بود که ازب یلیچشم همه،خ یهمه، جلو نیمنو کژال ب یبهش نداشتم،حرمت پدر و دختر یکار گهید

 بود. 

 دیاب یصدف بود. کس یبرا ینیگزیبکشم اوردن جا رونیتا کژال رو از تو اون منجالب ب دیکه به ذهنم رس یراه تنها

 نهیدرد دل کژالم بش یکنه و پا یخارجش کنه..تا کنترلش کنه و براش مادر تیتا از اون وضع بودیسر کژال م یباال

 لب زد: یا یشد وبعد از مکث طوالن رهیخ ینقطه ا به

کس.جز خودش  چیکژال رو به اون کژال سابق برگردونه..ه تونستیکس نم چیاز صدف ه الربعدینشد آ یول -بابا

 ینبود که بفهمه و بتونه برگرده.حت یخودشم تو سن یتا برگرده و اون ادم سابق بشه ول خواستیخودش م دیکژال با

..منِ به ظاهر پدر  یسادگ نیبود.به هم هاممکنِ اون روز نیتر ریتاث یمن ب یمن،وجودِمن حرفها یها حتینص

شبها  مدادیتاش اجازه مرفتن به خونه دوس یو برا گرفتمیکه شبونه جشن م ینابود کردم...وقت یدست یدخترمو دست
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از  باعث کج رفتن کژال و هایخوش گذرون نیا دونستمیبمونه خوش بگذرونه و تنها نباشه و غصه نخوره نم روقتیتا د

 کژال غفلت کردم،افسارش از دستم خارج شد،مقصرش هم تماما خودم بودم یرفتن صدف برا شه،بایدست رفتنش م

 :با درد در صورتم حرف زد  

کردن صدف رو بلد بودم؟من فقط  یکرده بودم؟ مگه من مادر یکژال مادر یمگه من چند بار برا الریبگو آتو  -بابا

خوشحاله و  ینجوریدخترم ا کردمیخودمم برسم..فکر م یسر کژال رو گرم کنم و به کارها یجور هیتا  خواستمیم

 !م...من صدف نبودالریآ دونستمی...نمرهیگیکمتر بهونه مادرشو م

 : :ردکیدستان پر صالبتش قاب گرفت و باانگشت شست اش ارام ارام گونه ام را نوازش م نیصورتم را ب یقرار یب با

از صدف  یتو سمبل دی...شادمیجا ند چینه مثل کژال... مثل تورو ه ییتو نه مثل آتوسا الریتو نه آ یول-بابا

..تو مدویو پا به پام م موندی..خودش مشدیعوض نم طیشرا نیبا بدتر یتورو داشت..حت یهایژگیو قای!صدفم دقیهست

وقت عوض نشو آتوسا خوب  چی..هالریخودت بمون آ یمادر شباهت ندار نیدرصد به ا کی یول ییهم دختر آتوسا

 هگیشد خودشو گم کرد و د میکه وارد زندگ یبوده و کجا بوده درست وقت یرفت ک ادشیخودشو گم کرد  یبود..ول

 نشناخت...درست مثل کژالم

 الریمثل صدف..خودت..خودِ آ ی..نه حتالرمینشو آ عوض

 قیمحبتِ بوسه گونه اش بر سلول به سلول وجودم تزر یو امضا دیام رابه سمت خودش کش یشانیاتمام حرفش پ با

 شد

 زنگ نیشتش را از ابلند شد، قصد برداشتن انگ یدر پ یزنگ در خانه پ یگشودم تا جوابش را بدهم که صدا دهان

 نداشت انگار!

 برو در رو باز کن.خواهرت اومد-

اش  یام مشق کرده بودم،با عمق جان خواهر یدفتر زندگ یموضوع را هفده بهار ال به ال نیخواهرم بود و من ا کژال

 وقت خواهرم خطاب یکژال را وقت و ب نکهیبابا را مبنا بر ا کرانیب یاصرارها لینها،دلیبودم اما با تمام ا رفتهیرا پذ

  شدمینم کرد،متوجهیم

 ..انینما شد،یکه خواهرم محسوب م یوهراسان  کژال دهیشد و متعاقبا چهره ترس دهیدر توسط من کش رهیدستگ
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حصار  یرنگش از دستش رها شد و در تنگنا یمشک فیکه ک دینکش هیرا اسکن وار از نظر گذراند به ثان میایپا سرتا

 ریجسمم به خواهر نگرانم. قلبش ز یاثبات سالمت یبرا دمیرا با تمام وجود بلع ژنیدستانش محصور شدم،اکس

 ربوده بود و نفس نفس زنان به حرف آمد:: من.مجال صحبت را اززدیبا تمام قوا نبض م یبسان بمب اتم میگوشها

سرت  ییبال دیدم شاشدم از بس فکر کر وونهیکردم د الیمردم و زنده شدم هزارجور فکرو خ نجایتا برسم ا-کژال

 اومده باشه

 گفت: دهیاز چهره پر یلرزان و رنگ ییاز خودش فاصله ام داد با صدا یکم

 ...؟حالت خوبه؟؟حالتیلیآ یخوب -کژال

 دستش گذاشتم: کژال...من خوبم یرو دست

 یدر پ یرا پ میاش فشرد و تار به تار موها نهیو دوباره و دوباره سرم را محکم تر از قبل به س دوباره

 زنانه اش مشامم را نوازش داد  می..عطرمالدیبوس

 ازآغوشش جدا شدم: به خدا خوبم کژال  یبود،به سخت کیستریه یتماما شوک زده و به نوع شیرفتارها

 یکنه؟نگفتیقطع م یرو اونجور یبود تصادف کنم.اخه ادم گوش کیاون چه وضع خبر دادن بود؟؟ ده دفعه نزد -کژال

 سکتهـ... یزنه؟نگفتیهزارجور فکر به سرم م

از پشت سرم حس کردم درست در همان لحظه  دهیند یاش را حت یبخواهم جواب بدهم،عطر خستگ نکهیاز ا قبل

نگاه کژال به پشت سرم دوخته شد...مکث کرد..عضالت صورتش منقبض شد و بعد تنها سرش را به نشانه سالم تکان 

اش در را بازتر کرد و بعد هم از ما دو نفر  یشانیپ نیثابت شده ما ب یبا اخم یحرف انیون ب..بابا بددمیچرخ یداد کم

 رنگ باخته!  یرابطه ها نینداشت ا یمنحصر به فرد یبود،تازگ یعاد میرفتارها برا نیا یفاصله گرفت.تمام

دو  نیا یداد،تمامیم لیتحو یگرم ییو نه بابا خوش امد گو دادیم یوقت نه کژال سالم درست و حساب شده ا چیه

 شدیدر خالصه م شتریرفتار با حرکت در سر تکان دادن و باز کردن پاشنه ب

 به شدت یگرش با لبخند تیدستان هدا کهیهم فشرده شدو درحال یحرص به رو یکژال با کم یرفتن بابا لبها با

 خودش هم شانه به شانه ام همراه، و وارد خانه شد. گرفتیم یپشت کمرم جا یمصنوع

*** 
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 یقرمز بلند اغشته به هیپا یها وانیل اطیاحت د،بایرسیبه گوش نم یگریاضافه د یصدا ییرایاز پذ یفیپچ پچ ضع جز

در محدوده  نکهیگرفتم،به محض ا شیرا در پ ییرایرپذیشمرده مس ییدادم وبا قدمها یجا ینیشربت را در س

 را از دستم گرفت:  نیسنگ ینیبلند شد و س یاخم مچهیبا ن شیشدم کژال از جا داریپد دشانید

 وقت شب نیا نمیبب نیربشیام؟ بگ بهیمگه من غر- 

 به خواهرم جا خوش کردم: کیکنار بابا و نزد ییجا

ه رو به کژال تعارف و بدون مقدم یدهنت خشک نباشه.با تمام شدن حرفم بابا ب یاخه گفتم تازه از سرکاراومد- 

 گفت:

 :دادیاش نشان از تعجبش م دهیباال پر یخودت. چشمان گرد و ابروها یبرا نی..هم چنریبگ طیبرام بل-

 واسه کجا؟-

 باال انداخته وجواب دادم: یخبر از همه جا شانه ا ی.من اما بدادیبابا حکم از واگذار کردن جواب به من م رهیخ نگاه

 چمدونشو بست و رفت عیکنم.سر ینگفت اصال مهلت نداد درست ازش خداحافظ یزیبه من چ-

گنگ ما مانده بود  یشربت در دستان پدرم فشرده تر شد کژال که حاال مات و مبهوت حرفها وانیل هیپا         

 باالخره به حرف آمد: 

 چه خبره؟ نجایبه منم بگه ا یکی -کژل

 یکن.سرم را به نشانه مثبت تکان و جمعشان را ترک کردم،بعد از مدت زمان کم دایبرو دفترچه تلفنشو پ الریآ-بابا

را از  میمادرم. پا یضرور یبود،شماره ها دم،خودشیکش رونیرا ب یاز کشوها، دفترچه سبز رنگ یکیجستجو در 

 داریام ب یکنجکاو یو خواهرم شدم..شاخک ها دراتاق خارج نکرده بودم که متوجه مشاجره نه چندان دوستانه پ

شد و در سرم  خیپوزخند کژال م یقدم برداشتن نداشت. صدا یارای میحس داشت،اما پاها نیا یدرارضا یشده سع

 فرو رفت:

خودت تکرار  یدارو برا زیدفعه مثل تجو کی یکه ساعت یا یو عاشق زندگ نیبود اون خانم نمونه و خونه نش نیا-

 ست؟االنین یزن، زنِ زندگ نیبهت گفتم ا یدی؟دیدیبابا اره؟حاال بعد از هجده سال به حرف من رس یکردیم

 ؟یگفت یبهم چ ادتهی کشهیحرفم داره خودشو به رخ م یدرست
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 حرفش را قطع کرد:بسه بابا

اسه و یخواستیخودت م الی!به خیمنو ندار یساله حق دخالت تو کارا ازدهیتوئه ده  یبابا مگه نه؟گفت ادتهی -کژال

مامان منو برام پر کنه؟واقعا فکر  یجا تونهیاتوسا م یکردیم ؟فکریاریب نیگزیمن جا اسیمامان پاک من..واسه گل 

 و منو مثل خودِ صدف دوست داشته باشه؟ رهیبگ شهیهم یصدفمو برا یجواهرمو،جا گاهیجا تونهیاتوسا م یکرد

 بابا اوج گرفت: کژال بهت گفتم بسـه یصدا

الل شدم.بهت گفتم ازش  یبرام زن بابا اورد ی..رفـتستی: بس ندیفشار با بغض و اشک داد کش نیاما از زور ا کژال

بشـه؟که  یکه چ یکس و کار رو تو خونه مامان من اورد یو ب بهیزن غر هی.یخفم کرد یلیبا دو تا س ادیبدم م

من بهش دل بسته  ایگل منو داشتـه باشه  مانهزارم درصد محبت ما کی تونهیاون زن م یفکر کرد ره؟یجاشوبگ

.هرروز کارم ذارمیبا همسرت م یاز منِ که سر ناسازگار رادیا کردنیسرافکنده شدم.همه فکر م لیفام یشم؟؟جلویم

 یب دینبا یبزن غیج دی..نبایمخالفت کن دیتو گوشم که کژال جان با زنِ پدرت نبا لیفام یحتایشده بود چپوندن نص

 یاحترام یآتوساست که ب کنهیآتوساست که منِ مادر مرده رو درک نم نیا دیکس نفهم چی.هیکن یاحترام

ق عش نیسال مامانت هم صبر نکرد.عمر ا یبرا یتک تک دوستام آبروم رفت.همشون گفتن بابات حت ی!جلوکنهیم

چشم خودم رو  یجلو موجون دادن مامان ایبا وجود آتوسا همه بدبخت ینبود!فکر کرد شتریپرپر شده دوازده سال ب

 یتبلند نشد؟ بعد انتظار داش گهیافتاد و د ابونیکف خ رهیم ادمیسال  یو اند ستیبعد ب یکرد کنم؟فکریفراموش م

 خونه تا..... نیکه بخاطر پول اومده بود تو ا یبه اون زن

 شیغهایحرف کژال در حنجره گرفته از ج یکه در فضا پخش شد باق یگوش خراش و دردناک یلیس یصدا دنیشن با

..حق داشت ..به او و دمیکژال را ذره ذره به جان خر یلیزدم و درد س هیتک واریمدفون شد.بغضناک و سرافکنده به د

 .دادمیحساسش حق م هیروح

مبدل کرده  میدغدغه برا یآسان و ب ..هرچه که بود نفسم را به تنگ و درک حال خواهرم رادانمیدرد..نم ایبود  بهت

روان شده از گونه  ییگونه اش گذاشته و با اشکها یمنزجر دست رو یچهره ا دم،بایکش رونیدر سر ب یبود. از ال

 . ستینگریبابا را م شیها

خط و  دهیشعله کش یتیبود و با عصبان ستادهیبرافروخته و گداخته از اتش مقابل دختر صدف ا یاما...با چهره ا بابا

 :دیکشیپناه م یدخترک ب نینشان مردانه اش را به رخ ا
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اون دهنتو گل  یباشـه جلو ادتی... زدم تا یزنیحرف م یدار یو با ک یهست یبمونه ک ادتیزدم تا  نویا-

خودمو  شعوریب یهمه سال واسه تو نیا ی!زدم تا بفهــــمیبازش نکنــ وونیو وقت و نا وقت مثل ح یــــریبگ

تو خونـه؟ خوب کردم!خونه ام  دم.برات زن بابا اورینداشته باش یو غم یزدم تا راحت باش شیبه اب و ات

دوباره  هدیواسه عشق خودم به سال نکش ینتونستم نفسمو کنترل کنم؟فکر کرد یداشتم!فکر کرد ارشویبود..اخت

 زن گرفتم؟

شه با یکی! تا یه کمبود صدفو نبودن روزانه مـنو حس نکناحمــق بود.ک ی: همـــش بخاطـر تودیبار داد کش نیا

من  ی... جلورونیب یدیخودتو از اب کش می...گلیکه ترو خشکت کنه.. حاالبعد اون همه زحمت که ادم شد

 کژال یستی..تو دختر اون مادر نیکه تو دختر صدف باش کنمیم ؟شکیدونیو منو مقصر م یستیمیوا

نبود که بودنشو بهم بفهمونه..تا به خودم اومدم و چشم باز کردم  یچون صدف ستمی..دختر صدف نستمینه ن -کژال

ساله فرق خوب و بدو از هم  ازدهیبچه  هی..مگه من چند سالم بود؟مگه دمیمختلف د یهایخودموغرق تومهمون

تا  که شب یکردیم قمیخودتم تشو کنار،به  یواسه خالص کردنم از اون منجالب دستمو که نگرفت ده؟یم خصیتش

 هیبعدش هم که به خودم اومدم، سا یکه ده فرسخ از من فاصله داشتن جولون بدم کم یهزارجور آدم یصبح ال به ال

 یانتظار داشتن ازمن به عنوان زن یبرا ستین یادیمامانم افتاده بود.امشب توقعت ز یزندگ یزن بابا بختک وار رو

به  بندمیمامان جون م هیو منم  کنهینداشته امو پر م یالهاهمه خ یفکر کرد یاورد براممثل صدف؟اتوسا رو 

 مامان هیو  شناسمیصدف م هیمن تا تمام عمرم  ینافش.ول

فقط و  نجامیساعت ا نیرفت..اگه االن و ا زمیرفت و لب زد: صدف که رفت،مامان هم رفت همه چ لیتحل شیصدا

 هی و تیمسئول یمادر ب هی نیب نکهیخودمه...بخاطر ا یها یهفده سالگ ی نهییکه آ هیفقط بخاطرِ اون طفلِ معصوم

د نزدن یکدامشان حرف چیه گریافتاده. د ریگ کنهیدست و پنجه نرم م هاشییهاست با تنها یپدر که غرق روزمرگ

 کژال بلند و پر از محبت نامم را صدا زد:  تیمنفور شد تا در نها یمشاجره  نیسکوت مهمان ا یقیدقا

 جان؟ یلی،آیلیآ-

کردم و با  در را باز گرفتمیرا با نوک انگشتانم م میپلکها رینم ز کهیدر حال دمیورم کرده از بغضم کش یبه گلو یدست

کف دستم را  یسبز رنگ عرق کرده  یخانواده ام،دفترچه  یگرفته و محزون از درک حال امشب اعضا یچهره ا

 انداخته شروع به صحبت کردم: نییسرپا وگرفتم  یرا به باز میمقابل بابا قرار دادم.دستها زیم یرو

اسم برد،قطعا باهم در تماس  یحرفاش از آرام نام یهست،بعداظهر ال به ال نجایباشه ا دیکه با ییتمام شماره ها-

 کردنش کمکتون کنه دایواسه پ تونهیهستن..م
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در  یادیز یلش با ادماباشه..آتوسا بواسطه شغ یدوست عاد هیاونم  ؟ممکنهیدار نانیاز کجا انقدر اطم-کژال

 !برهیم زمان یلیخ ینجوری؟ایکنیصحبت نم یباهاش تلفن ش؟چراینیبب یخوایم یواسه چ یتماسه..اصال بابا نگفت

ار خودم دست به ک ستین یمشکل یانجام بد یکار یخوایباشه..اگه نم یحضور دیکه من با آتوسا دارم با یکار-بابا

ساده  شنهادیپ هی..فقط کنمینم یکژال با لرزش جواب داد: من نگفتم کار ی.قبل از هر عملشمیم

ود را نقش بسته ب شیلبها یکه رو ا،بخش باب تی. لبخند رضایواسه انجامش روم حساب باز کن یتونی...میتونیدادم،م

بودنش به من هم  یو مسر دمیاش داشت اما د یتفاوت یدر نشان دادن ب ی..هرچند کم رنگ..هرچند که سعدمید

 صورتم را احاطه کرد یتفاوت که لبخند من تمام پهنا نیکرد..با ا تیسرا

 یهردو ظشیغل یسیبعد با لهجه انگل یاعداد شد،لحظات یریاش را در دست گرفت و مشغول شماره گ یگوش کژال

 شد؟ یکنجکاوانه سوال کردم: چ دیخندیتماس لبانش م انیمارا در بهت و تعجب فرو برد..پس از پا

برنامه جا زدم تا زمان و  نیا ژهیاز مهمانان و یکیرو انجام دادم،خودم رو به عنوان  دیکه به ذهنم رس یتنها کار-

 رو بدونم. والیفست نیا قیدق یمکان برگزار

 ؟یدیفهم یزیخب چ-

 دمی...اره فهمیگرد نکن فسقل ینجوریکرد: چشماتو ا یکوتاه خنده

  شهیبرگزار م النیتو م گهیچهار هفته د 

 ؟یکرد ؟فکراتویبر یخوایشدم: بابا واقعا م لیطرف بابا متما به

گرفت و  شیراه اتاقش را پ یبرخاست.بدون حرف شیو ازجا دیبه سرتاسر صورتش کش یجواب،دست یبه جوا اما

تر  نیرا سنگ یمحوم به سوال کنجکاو یپرونده  نیاش ا مهیجواب ذهن من در اتاق را بست و ضم یسواالت ب انیم

کرده بود؟ مگر  رانیحد آشفته و ح نیذهن پدر من که اورا تا ا ضیضد و نق یهایریاختالفات و درگ نیکرد.چه بود ا

 ی..اما نه نه..انگار نبود! گاهشدیقبل که منجر به برگشت مامان به خانه م یمثل دفعه ها یعاد والیفست کی نکهینه ا

 نیا کند،امایو عرض اندام م رقصدیو بر چشم زده مقابل نگاهت م دهیتازه دستمال کش ینکیضوح عبه و زیهمه چ

ممکن قانع  قیخودت را به هرطر یخواهی...میکنیدر ذهن و قلبت کنکاشش م ییکه تو مدام جا یزیآن چ ستین

است که وجودش را پتک  یانکار ناشدن قتیحق نیا تی! اما در نهانهایبا ناممکن تر ی،حتیسازش سر ده یو بنا یکن

مان هم برنگشتن ما ای!برگشتن زدیریو فرو م کوبدیرقص و کرشمه آوارگونه م نیا قیاش را بر حقا ینیو سنگ کندیم

 رفتنش  را با چشم دنبال کردم و لب زدم: بابا!  ریو مبهوت مس جیقابل سازش بود. گ ریغ یدسته آوارها نیاز هم
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کاله  شال و یآدمارو وفق بده. بنا تونهیم طیاز شرا یلیو با خ کنهیرو حل م زایچ یلیخ ییباشه،تنهابذار تنها  -کژال

 ؟یریبودم با برخاستنش اعتراض کردم: کجا م جیرفتارها گ نیاز حرفش و از ا کهیکردن گذاشت در حال

 کار دارم یبلند شم کل دیخونه ام صبح زود با رمی...میوقته فسقل رید-

 ؟یروبه کار نبر یکلمه فسقل نیانقد ا شهیاخم کردم:من هفده سالمه! م 

 یاوردنش و بو مارستانیکه از ب یروزه ا هی یکوچولو یلیهمه سال برام هنوزم همون آ نیکرد:بعد ا یجان یب خنده

 بودنات. یکردم به فسقل اد،عادتیخون م

 کژال؟-

چشمانش را نشانه  واریاحساس د یشد،عشق و محبت و مهر رنگ شد، قلم مو دهیرنگارنگ کنارهم چ یها سطل

 :جونِ دل کژال؟دیگرفت و رنگ پاش

 بمون. شمیامشب پ-

 ؟یکنیدر چه حاله؟ داروهاتو به موقع مصرف م تتیوضع یلیشد: آ نگران

 نها موندمخونه درندشت ت نی..خسته شدم از بس تو اشمیامشب بمون پ نیحوصله جواب دادم:کژال هم یب

 ؟یباشم خوب کشه؟مطمئنینم ریقلبم گذاشت: درد نگرفته؟ت یرا رو دستش

 امشب؟ یمونیم-

 !!یلیام تشر زد: آ یالیخیبه ب 

گرفتم و صادقانه جواب دادم:بگم نه دروغ گفتم،امروز بعد رفتن مامان درد گرفت،حالم بد شد،به زور  نییرا پا سرم

 تنها. یلی..تنهام خستمیروزا اصال خوب ن نیسرپا شدم..کژال من ا

 بدونم؟؟ دیشد ودهانش باز ماند:االن؟...من االن با دیسف رنگش

قلب هم باالخره  نیزود ا ای ریو سال.وود حیچشماتم و صح یزودتر،فعال که جلو ای رید هیثان کی کنهیم یچه فرق-

 ستمین یو نفسم رو قطع..من که موندن کنهینبضش رو تموم م
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 یلیشد: ساکت شو آ نیو خشمگ یاش برزخ چهره

قدمامو تند بردارم مجبورم ازالک پشت اروم تر حرکت کنم  تونمینم یوقته که حت یلیگم،خیرو م قتیمن فقط حق-

 نیتر از ا کیبهم نزد یلیمرگ خ فهمونهیو بهم م شهیم دیاسترس مردن هر لحظه باهامه دردم تشد

 خواد،مثلیم یزندگ لمو د ترسمیخسته شدم کژال..درسته از مرگ م یلیحرفاست،درست مثل امروز ظهر...خ

طرف اگه نفسم تموم بشه از  هیاز  یول خوادیمدت تو پاساژ هارو م یو راه رفتن طوالن حیهام گردش و تفر یهمکالس

 .ستمین زیهمه ترحم برانگ نیو ا شمیهمه حسرت راحت م نیا

 ارام شده بودم: یقابل باور ریطرز غ به

پشت تور  جانیورزش دوستام با شور و ه یدلم..زنگا یتور و بدو بدو مونده رو هیتوپ و  هیسه ساله حسرت -

 نمیه بشگوش هیکنم مجبورم  شونیهمراه تونمینم یکه حت فمیضع یاما من انقدر کننیم نیتمر بالیبسکتبال و وال

 توپ رو با چشمم دنبال کنم ریو مس

ام زبانه  یزندگ یحسرت به رو نیهولناک ا ی ،صاعقهیدل من هم طوفان ی شده بود.. کوچه یباران چشمانش

 : ختیریو از دهانم فرو م شدینم نمک باران م ریاخ یو نداشته ها دیکشیم

 یو شو یلعنت والیاون فست یخالصه شده تو شیداره! زندگ الریبه اسم آ یمامان سالهاست فراموش کرده بچه ا-

به دلم مونده...خسته شدم از  یخونگ یغذا هیو سروکله زدن با هزارجور مدل. به جز من! سالهاست حسرت  کاپیم

 سر کردم امییدادم،خسته شدم از بس تو تنها یخونگ یبس به هزار جور رستوران زنگ زدم و سفارش غذا

همه حساس بود و  نیخواهرم ا کدانهی یکید،یاز چشمانش چک شیاز دستش رها شد و مقابلم زانو زد،اشکها فیک

 خبر نداشتم؟:

ازم  ؟انقدریبود بهیانقدر باهام غر یعنی؟ینگفته بود یزیهمه وقت بهم چ نی! مگه من مرده بودم؟؟ چرا ا؟یلیآ- 

 ؟یدور بود

 دونمی..نگو نه کژال، که میو منو فراموش کرده بود یخودتو داشت یوقته که زندگ یلیبه تو؟توهم خ گفتمیم یچ-

 نیخونه،تک و تنها ب نیا یمن بودم که تو نیبود جز من،ا ادشونیرو  زیخانوادم همه چ ی..همه اعضایگیدروغ م

 کردمیاز ترسهام شبامو روز م یبعض

 کرده و دردناک زمزمه کرد: بغض
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 متولد بشه و درداش تکرار بشه گهیکژال د هی ذارمی..به خدا نمیمنو تجربه کن یها یکس یب خوامینم 

دونه خواهرم  هیمن مرده باشم  نکهی:مگه ادیهم گذاشت و نرم به اغوشم کش یرا رو شینزدم که پلکها یحرف

 یفقط لب تر کن هیکاف زمیریرو به پات م ایحرف بزنه،دن دیرو دلش بمونه و انقدر نا ام یزیحسرت چ

  "ببرم نیرو از ب اهیس یدینا ام نیکه ا ستین دیواسه ام ییجا"در دل اضافه کردم  

 جدال هیقرص شود،اجازه دادم تا فرض الریبه آ ،نسبتیشده کم ینگفتم و اجازه دادم تا دل کژال حت یزیبازهم چ اما

 بدواند شهیخواهرم ر گانهیدر وجود  دیسف یروزیپ تیو در نها دیو سف اهیبا س

 شود لیتبد یعادتِ مکرر بازندگ نیگزیکردن من جا داینگفتم واجازه دادم تا افسانه بهبود پ یزیبار هم چ نیا

بلکه  رفتینم نیاز قانون بقا بود؛که نه تنها از ب یمن بخش رهیت یزندگ رفتینم نیاز ب یاهیشد،سینم دیسف یاهیس

  شدیمنتقل م یگریمطلق د یاهیبه س یاهیس نیازا

*** 

دراغوشش  میها یبچگ ادیکردن کژال در شب کنارم شد...به  یمکرر من کارساز شد و منجر به سپر یاصرارها

کرد و بغض  د،بغضیو خند دمیقصه خواند،خند میرا نوازش کرد وبرا میدلسوز موها یو کژال مانند مادر دمیخز

چون کژال.چقدر  یبود وجود خواهر نینش...چه دل میکرد یهم بچگ یبه پا یو پا میبود داریکردم..تا الهه صبح ب

 وردخیو تاب م چیدر دلم پ یخاله به نامم،چه مهر و محبت شوندیشدن پ مهیبود، با تصور ضم "مادرشدن"کلمه  قیال

 بود. نهایواالتر قی...حقا که کژال الرفتیو غنج م

خارج و به سمت اشپزخانه حرکت کردم،مشغول حرف زدن با تلفنش بود و  ییاز دستشو میاز شستن دست و رو پس

 کردیم ییلبانش حکمفرما یپررنگ رو یلبخند

 گه؟ید یایم -کژال

 کارت دارم ایاه لوس نشو شهاب،پاشو ب-

 مایدار زیسورپرا-

 یخب،هرجور راحت تر یلیخ-
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 انداختم ینگاه دیدویسر اشپزخونه به ان سر اشپزخونه م نیکه از ا یرنگارنگ و بعد هم کژال زیتعجب به م با

 میبه ده دوازده سالگ دیشا دمید لیشکل و شما نیرا با ا زیم نیکه ا یبار نیداشتم اخر ادیبه  کهییجا تا

تلفن را قطع کرد و  یکوتاه ی.با خداحافظزیهمه تدارک ن نی.هنوز متوجه من نشده بود و من هم متوجه اگشتیبرم

 برگشت:

 نیر،بشیصبحت بخ-

 کژال چه خبره؟- 

 خوب خوب یکرد: خبرا یخنده ملوس تک

 مبهوتم توجه افهی..خامه.. به قریکره..مربا..عسل..پن.. سنگک.. ینگاه کردم نان بربر یرا سرسر زیم یرو اتیمحتو

 رکاکائو؟یش ای یی: چادینکرد و پرس

 دسته دار را مقابلم گذاشت دی. ماگ سفییلب زدم: چا فقط

به کف دستم و پس از آن اعماق جانم  نشیدل نش یسرد، گرما یزییصبح پا نیدم،درایچیدور بدنه اش پ دست

 منتقل شد

 بزرگ از کره و مربا را به طرفم گرفت.دوباره سوالم را تکرار کردم: یا لقمه

 ه؟یبپاش اونم واسه دونفر چ زیهمه بر نیا لیچه خبره؟ دل کژال

لچ و م یمربا فرو کن شهیدستت رو تا ارنج تو ش یبود نیعاشق ا یبچه که بود ادمهیگه؟ید یکره مربا دوست دار -

 ینداختیکارت دل همه رو به هوس مربا خوردن م نیبا ا یاون موقعا چجور یدونینم ،یبزن سیملچ کنان ل

 از جواب دادن؟ کرد؟یفرار م یزیرا باال انداختم از چه چ میابرو یتا کی

 شده؟ یزیچ-

 بشه؟ دیبا ینه چ -

 امروز یشد بیغر بیعج یستین شهی.مثل همیستین یعاد کنمی..احساس مدونمینم-
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 صبحانه نشان داد نیکرد و خودش را ظاهرا مشتاق ا یاز هر احساس یکج و خال خنده

 ؟یاطرافت عادت دار یبه خلوت ایاد؟یچرا؟مهربون بودن بهم نم-

 نی!ایکنیتظاهر م یانگار دار ییجورا هیامروز ... ییجورا هی..یشد بی..گفتم که عجستیبحث مهربون بودن ن-

 شه؟؟یکه نم یرفتارت مربوط به تماس و پشت خط

دراز کرده بودم و خواهرم  ممیرا دراز تر از گل میکرده بودم.بازهم پا یعقل یوجودم را نشانه گرفت.ب زشیتند و ت نگاه

 را آشفته.

 خوامیمساعد کردن اوضاع لب زدم: معذرت م یحرفم شرمنده شدم برا از

 کالممان بوجود آمد نیب یا یطوالن وقفه

 لرزش داشت شی...  صدایلیباال آ ریسرتو بگ -

 دلم زیناراحتت کردم عز دی..ببخشیتو ازم ناراحت بش خوامیوقت نم چیه-

رنگارنگ  لیو پر از وسا ینجوریرو ا زیم نیوقت بود ا یلیگفتم:ناراحت نشدم فقط برام سوال شد..راستش خ زیر

 اصال نه. دمیداشته باشه...شا یخاص لیدل دیبودم..گفتم...گفتم خب...خب شا دهیصبحونه ند

و به کژال خاموش چشم  دمیرا نوش میاز چا یرا بهم گره داد، جرعه ا شیرا در ظرف گذاشت و دستها چاقو

به  دی. شادیکشیدوشش به دنبال نم یکمتر از من هم بار غصه را رو یبه اندازه من نه..ول دیکه شا یدوختم..به خواهر

ت دس هاییاز تنها یلیسر در گم نمانده بود و با س استنهاوکمتر از من هم در جاده خواستن ها و نخ یاندازه من نه... ول

 تشیالو یقیتفاوت که او به هر طر نی..با امیداشت یادیز کسانی ی.من و کژال، وجه شبه هاکردیو پنجه نرم نم

 بود و آزاد بود و مستقل شیخودش و خواسته ها

ده خانوا نیخانه و به ا نینکرده بودم و هنوزهم به ا دایپ یگوناگون استقالل کاف لیبودم که به دال یالریمن...آ اما

 سردرگم، محتاج بودم و وابسته!

 یلیآ یادامه بد طیشرا نیتو ا نیاز ا شتریب خوامینم-

 دیبارینبود.ابهام از کالمش م هیقابل تجز میدر هوا خشک شد،حرفش برا دستم
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 -؟یچ یعنی

 هیکاف گهیدل دل کردم د ممیتصم یسه سال برا نیا یهرچقدر ط-

 د؟یکشیرا م یانتظار چه حرف ینیهمه مقدمه چ نیزد؟ایحرفش را نم حیو صر میمستق چرا

 رو جبران کنم زیهمه چ خوامیبه بعد م نجایاز ا یلیآ هیکاف گهیاما د-

 زدم: یو مسخره ا لیدل ینصفه ب لبخند

  ؟یجبران کن یخوایم ویجبران؟چ-

 گرفت: شیاصل مطلب را پ میبار از نگاه کردن امتناع نکرد،فرار نکرد،چشم در چشمم دوخت و مستق نیا

 کیرو کنار گذاشتم و  دیدرصد ترد کیهمون  شبیمردد بودم اما د ممیتصم نیواسه ا یادامه بد ینجوریا ذارمینم-

 میکنیم یکنار خودم..تو خونه خودم.باهم زندگ یلیخودم آ شیپ برمتیدل شدم،م

همه سال مرا  نیکه بعد از ا نیپروراند؟ایدر سرش م یچه فکر قایکژال دق زدمیاش ماندم و پلک نم رهیدهن باز خ با

 میمن تصم یبار به جا نیشد،ایم کیکه در ماه دوروز به بهانه سر زدن به من نزد یکنار خودش نگهدارد؟کژال

 گرفت؟یم

 همه سال... نیاز بابتت راحت تره..بعد از ا الممیخ یاونجور-

ود: تر شده ب فیضع شهیاز هم میاصال خوب نبود.صدا نیو ا دیکشیم ریادامه ندادنش باال اوردم. قلبم ت یرا برا دستم

 بسه

 حالت خوبه؟ یلیشد:آ ساکت

را به جرات  شیبلند شد و جعبه قرصم را برداشت..دست و پا شیسرم را تکان دادم، به سرعت از جا ینف یمعنا به

 گم کرده بود

 بخور قربونت برم نوی..ایلیآ -کژال

 خوب نشده بود اما حرف زدنم الزم بود: حالم
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اگه تنها تر از  یخونه باشم.حت نیبه ا یدگیاگه تنها باشم و خودم مسئول رس یخونه ام کژال حت نیمن مالِ ا-

 حال مصمم گفت: نیو درع یباشم. متوجه مخالفتم شد که با ناراحت شهیهم

رو  انتیمگه چند سالته؟اطراف ،تویکن ریس ییتو تنها نیاز ا شتریب دمیاجازه نم ست،منیمخالفتات کارساز ن-

 هیهمه سال، بشه  نیا یآتوسا ط یها یجواب کوتاه ذارمیگوشهات فرو کن،نم ؟تویدیسن و ساالت  رو د ؟همیدید

خودت کنار خودم  یو حت لتیانتقال وسا ی،ولیایبا خودت کنار ب دمیهفته بهت مهلت م کی ؟یدی!فهمدیکژالِ جد

 امیکه بزنم کوتاه نم یاز حرف یدونی..مهیحتم

 از اندازه ام،شمرده شمرده لب باز کردم: شیرفتن گذاشت که با وجود درد ب یبنا

 اگه بابا اخر خوامیوقت نم چیبابا رو ه ییکه تهش بشه غم و غصه و تنها یکژال..جبران خوامیجبران رو.. نم نیمن ا-

توجهم..چون منو  یوقته که ب یلیخ گهیمامانم د یخونه فقط واسه منه..بخاطر منه...به کارا ادیم ریشب،هرچند هم د

 چشم چپ،همان نشانه درد! ناشک از چشم چپم سقوط کرد،هما ی... قطره اخوادینم

بودم که دست وپاهاش روبا  شرفتهاشیع واسه پمان هیمامانم  ی...من تو زندگخواستیوقت منو نم چیمامان ه-

 نی... تو ایاش هستم.ول یواسه ادامه ترق یوجودم بستم.حاال هم که به..به قول خودش از اب و گل درومدم بهونه ا

ان ..مامیستیناراحت بشه کژال..بابا تنهاست..تو ن مکنم از دست یکار خوامی....من به وجود بابام دلخوشم..نم ایدن

 یقیدقا یو کنارش برا نمیبیسرخ و پر دردش رو م یو چشما یخونه منم که هر شب خستگ نی..فقط تو استین

 بابامو تنها بذارم خوامیکژال..نم امیباهات ب تونمی.نمنمیشیم

 قدم جلو امد: کی. حرفم که تمام شد اب دهانش را قورت داد و زدیام شده بود و پلک نم رهیبهت در سکوت خ با

توجه بود؟! با چهره  یهمه سال بهت ب نیکه ا یواسه کس ؟؟یسوزونیواسه اون مرد به ظاهر پدر دل م یدارتو  -کژال

 یوقت ب چیکند: اون مرد بابام بود.بابام بهم ه دایهمه درد کاهش پ نیجمع شده نامحسوس قلبم را مالش دادم تا ا یا

 توجه نبود

 خانه: نیا یآوار شد بر آجرها ادشیدفعه فر نیکژال ا اما

فرهـاد صـدر رو  ؟؟؟یکنیرو از خودت محروم م یوقت کنارت نبوده زندگ ـــچیکه ه یبخاطر کس یتو دار یلیآ-

سرتو از  الری؟آیکنیرو تحمل م یسـه ساله تو چه مشکل و درد دونهینم یکه حت یبه کس ؟؟یدیم حیبه من ترج

 ؟ینیبیو تو اون رو به من مرجح م کنهیداره عود م تیقلب یماریتو ب دونهینم ی!پدر تو حترونیبرف بکش ب
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 نبود مینوا یهم چاره ساز آرام ساختن قلب ب قیعم یبارنفسها نیبود!ا قتیحق نیتلخ بود،اما ع شیحرفها

 داره: اجیگفتم: بابام بهم احت مظلومانه

نداره...! پدر تو با کارش  یداره خودشه!فرهاد خانواده ا اجیاحت ایکه تو دن یپدرت به تنها کس ؟فرهاد؟یک-کژال

ساله روبه حال  ازدهیبچه  هیدرصد بود، کیکه اگر  سـتیواسه فرهاد صدر مهم ن زیچ چیکس و ه چیازدواج کـرده ه

 کردیخودش رها نم

 توجه بود،تاتو غم دلت هزار برابر نشه.. نیبابا به تو ع یاینرو کم توجه یطرفه به قاض هی-

 ؟یگرفت ادیهمه شعار رو از پدرت  نی!انیزد: نه خوشم اومد!آفر یپوزخند

..اما رمیمی..ادامه نده..داد نزن..دارم مهیبسه..کاف میبگو توانستمیکاش م شدیم شتریلحظه به لحظه ب دردم

نفس  و کردیپمپاژ خونم را کم و کمتر م کردی.کوچک مدادیمثل منگنه قلبم رادر خودش فشار م یزی...چتوانستمینم

 سخت تر و سخت تر میرا برا دنیکش

را  میبازو یوبا نگران دیرا لمس کرد با سرعت به سمتم دو زیم هیحالت چهره ام چگونه بود که تا دستم پا دانمینم

 :دیکش

 ..حالت خوبه؟یلی...آیلیآ-

 تمخواسیرم،نمیاالن بم خواستمیرحمش در بر گرفته بود..من نم یب کرهیحبس شده بود،ترس وجودم را در پ نفسم

 تورو خداجواب بده یلی: آکردیم هیگر کژال

مرگ خودش را  کرهیرود و پ یم یخیو  یچقدر تنم رو به سرد دمیداغش که به دستم خورد تازه فهم یدستها

 کندیوادار م شیرقصان مقابل چشمانم به نما

 نمیکنم تا بتوانم بابا را بب یرا زندگ یروززندگ هیروز،فقط  کی کردمیخدا التماس م به

 بلند کژال در گوشم اکو شد غیبسته شد،ج میتمام شد،چشمها ژنیکم شد..اکس نفسم

 شد  ادیز یاهیشد...س ادیز یاهیشد...س ادیز یاهیس

*** 
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سکوت اور به گوش  ییشد که در فضا یم دهیشن ییضربانها یفقط صدا کرد،یم ینیصورتم سنگ یرو یا یش

 مارستانیاطرافم متوجه وجود حضورم در ب یفضا دنیرا گشودم با چرخاندن سرم و د می. ارام ارام پلکهاخوردیم

 شدم.

 قیعم یصورتم کنار زدم.نفسها ینبود را از رو یگرید زیچ ژنیکه جز ماسک اکس نیسنگ یو ش دمیباال کش دست

کنترل ضربان قلبم به انگشت اشاره ام متصل بود  یکه برا یکوچک دیسف رهیتنفس نه چندان راحتم کردم. گ مهیضم

 را در هوا تکان دادم

ده ش مانیبود که پش دهیقبل از مرگم را شن یخدا آن البه ها دیبه بالشت فشردم.شا شتریزدم وسرم را ب یپوزخند

 .افتمیو هولناک نجات  میبار هم از آن درد عظ نیفرستادم،ایم هیبود و همچنان زنده بودنم را به ر

 گرینداشتم..د یواه یها دیام دنیشن یبرا یلیومن م شدیم دهیحرف زدن کژال از پشت در با دکتر شن یصدا

 نداشتم! 

سرخ بود. پدر  شیبودم، بابا به همراه کژال داخل شد.چشمها رهیرنگ خ دیکه به سقف سف یبعد از مدت باالخره

سرم نشست و با  یشده بود.دستش نوازش وار رو دهیمحکمش خم یشانه ها یاز هر وقت شتریمن،قهرمان من،ب

 بود رهیچشمان سرخش تنها بهم خ

 دچشمانی.فهمدیرا امروز باالخره فهم یقلب یسه ساله  یماریام رها شد و بابا ب یزندگ یاز پشت ابرها د،ماهیفهم

را به  ندهنیبود که نگاه ب یزیچ نیتضاد اول نیدر تضاد بود و ا بیو ماستش عج دیپف کرده و قرمز کژال با صورت سف

 گرفت، ارام ارام نوازش کرد: ستشو دست ازادم را با د ستادی. کنارم اکردیخودش جلب م

 من چطوره؟ یفسقل یلیآ-

 و گرفته بود یتو دماغ یبه طرز مضحک شیصدا

 مگه نه؟ مرمیمیم- 

حالش رنگ خون گرفت با  یو ب دیچشمانش تنگ شددستم را با تمام حرصش فشرد وصورت سف هیاز ثان یکسر در

از ما چه  یکنیم یمرگت رو لحظه شمار یحال و روز دار نیخودت با ا ی!!وقتالریتشر زد: آ ینسبتا بلند یاخم و صدا

 !!رمیمیم رمیمیم یگیم قهیدم به دق یه یکن تیات رو تقو هیروح نکهیا یجا ؟بهیدار یانتظار

 دیکشیم ریبلندش ت یام با صدا نهیس قفسه
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 کردم یرا با مشت کردن دست ازادم مخف دردم

 :دیو با نفس نفس چرخ دیشانه کژال نشست. حرفش رابر یبابا رو دست

 که یکس نیتنش وار رو ازش دور نگهداراما اول طیشرا گهیارومش کنم دکترش م ذارهی..نمذارهینم نشیبب -کژال

 به بهبودش نداره؟هان بابا؟تو بگو؟ یدیام چیخودش ه یادامه بدم وقت یخودشه!من چجور شهیتنش م جادیباعث ا

حالت  نیرا با نشستن در دستان بابا عوض کرده بود وا شیرنگش جا یبابا واقعا خسته و گرفته بود کت طوس صورت

 بود. الریآ کیادم بود، کینفر بود کیهم فقط  لشی.دلدادیپدرم م گانهی ینشان از خوب نبودن اوضاع روح

 الرم؟یآ یمن متمرکز شد: خوب یها و محور نگاهش روکژال از دستان بابا ر شانه

به  دهیچسب رهیگ دیتپیم یگوش سپردم که ارام تر از هر وقت یضربان کند قلب ینزدم..سر برگرداندم و به صدا حرف

 انداخت  یاعصابم خدشه م یضربان دستگاه رو کیت کیت ینوک انگشتم و صدا

 بابا ی..حق داریباش دنمینکردم که مشتاق د یکنارت نبودم..برات پدر یسرتو برگردون یحق دار-بابا

 ؟الر؟ی..االن آیبذار ونیدرد بزرگ رو باهام در م نیادامه داد: پدر نبودم که ا یگرفته ا یبعد با صدا یکرد و کم مکث

که ازشون  یا نهیتامیو یبود؟ اون قرصها یاز من چ تیناگهان یاون دور شدن ها و فاصله ها لیبفهم دل دیمن حاال با

 یاز منه پدر دور بود الر؟انقدریقلب بود ا نیاروم گرفتن ا سهوقت بهشون شک نکردم...وا چیو من ه یزدیحرف م

 الرم؟یآ

 شیبود تا بچرخم و خالف حرفها یلرزاندن دل کوچکم کاف یبغض و لرزش صدا برا نیجمله..هم نیحرف...هم نیهم

 کلمه ثابت کنم: نه بابا کیرابا 

 ام را مهر بوسه اش حک کرد یشانیتختم زانو زد و پ کنار

 -قربونت برم؟تو لب تر کن فقط یبابا؟چ یچ

 یچیفوت کردم: ه رونیرا به ب قمیعم نفس

و  اریاخت یکرد کامال ب انشیکه زبانم جلوتر از عقلم پردازش و ب یحرف دیرسیبه گوش م یاذان ظهر از مسجد یصدا

 ون کنترل خودم بود:بد
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 زنده ام؟ گهیچند تا اذون د یعنی-

 !زیشکست و قلب مرا هم ن ینا به هنجار یکژال با صدا بغض

 ی. محور نگاهش روستادی! بابا کمر راست کرد و ا؟؟؟یدیم ی..حق رو به کگهیم یبــابا!! خودت نگاه کن چ نشیبب-

 من بود اما مخاطب کالمش کژال:

  ادیخونه نم صشیبعد از ترخ الریآ -بابا

 خودم بود. یقابل انکار حق انحصار ریبار تعجب و بهت غ نیا

کژال،اون خونه بزرگ  شیبریادامه داد: با خودت م کردیبالشتم را نوازش م یشده رو ختهیر یموها کهیدر حال بابا

قد هرچ هی..کافدمیرو هم خودم م لشیتک تک وسا بیترت ستین یدختر جوون کاف هی ییواسه صبر و حوصله و تنها

 کنه عادت شیاز ازندگ یدیجد طیبه شرا دیبه بعد با نیا د،ازیکش ییتنها

 از اتاق خارج شد   "رو انجام بدم صشیترخ یکارا رمیمن م"و با گفتن دیبه صورتش کش یدست

 تمام شده بود اذان

 کردمیم لیاز ذهنم حرف بابا را تحل ییو من جا کردیفاتحانه نگاهم م کژال

صاعقه  یرود،گاه ینم شیپ یکنیاش م ینیب شیپ یحت ای یآنطور که انتظارش را دار شهیهم ی،زندگیدانیم

ر را د گرایکدیوار  رهیشوند،دا یدست م کی تیخواسته ها کیکای رییتغ یبرا یجرقه ا یحت ای ی،طوفانی،بارانیا

ا که ... چه بسردیگینفر را نشانه م کی یاککره خ نیآدم ا اردیلیهفت م نیو از ب کنندیخود حل م ریپذ رییآغوش تغ

 ینیب شیقابل پ ریغ یاز خواسته ها دانیم انیو تو تنها م نوازدیم رد،یگیاجبار تو را نشانه م ،ینفر تو باش کیآن 

 .یرقص حرکت کن نیوهمگام ا یبه وجودت بپاش یرنگ هماهنگ دیبا

نس از ج یرییبار تغ نی...ا کردمیو رفته رفته عادت م رفتمیم شیام پ یزندگ یدیجد طیمطابق شرا دیبار هم با نیا

 کنار خواهرم!    یزندگ

*** 

 وار پشت کمرم نهاد و به حرف آمد: تیرا هدا دستش
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 دلبر یخوش اومد-

کرد همراهش  رهیبود که نگاهم را خ یزیچ نیاول  نینوشابه پخش شد کف زم یخال یها یو قوط تزایپ یها جعبه

 کردیم یشکل خانه، با تمام قوا دهن کج یمربع زیرو م یخال مهین یاب معدن یچند بطر

 ؟یسیوا نجایتا فردا صبح ا یخوایم-کژال

وضع با سرعت  نیا دنیو کژال با د زدیخانه به چشم م نیا یجا یدر جا یکم یوارد شدم.سرگردان یتک خنده ا با

 ها داشت : یختگیبهم ر نیدر جمع کردن ا یسع

نفر  هیخونه رو داشته باشم فقط  نیبه ا یدگیکه وقت رس ستمیو نامرتبه خب در واقع اصال ن ختهیبهم ر کمی نجایا-

 خونه بکشه که اون هم...  نیا یبه سر و رو یدست تونهیهست که م

 :ستادیبغلش زده بود مقابلم ا ریرا ز تزایپ یخال یجعبه ها کهیرا قطع کرد در حال حرفش

  ؟یستادیتو که هنوز وا -کژال

 کنم؟ کاری: خب چدمیپرس جیگ

نار ک ینکن دایکه راه اتاقتو پ ستین یدر اون حد ینامنظمه...ول نجایا کمیبزرگ و بزرگ تر شد: درسته  لبخندش

 اتاق خودمه

 به راه افتادم دمیبه سمت اتاق جد یمورچه ا یباال انداختم و با قدمها یا شانه

 ردکیم یپادشاهانه برابر یها لیبزرگ و وسا یبود! و با اتاق یهم در حد توان کژال کاف نیهم یعنیبود.. یساده ا اتاق

 یو روان شناس یخی..تار یو گردشگر یاحتیلغت نامه و س یدست کتابها نیکه چند یکتابخانه جمع و جور و کوچک 

  خوردیداده بود به چشم م یرا درون خود جا

ا به ر میمورب لبها یجان یدستم، لبخند ب یگرد و غبار نشسته رو دنیانگشتم کتابخانه را لمس کرد و با د نوک

 سمت باال حرکت داد
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د و بو ریام را داشت.فضا کامال دلگ هیروح رییتغ ییخواهرم، هرچند کم ،توانا یها یبا وجود همه شلختگ نجا،یا دیشا

تخت زانو زده و پنجره را باز کردم،سوز  یکردن قدم با پنجره رو یبرابر ی.برادیرسیبه مشام نم ینسبتا خوش یبو

 را اغاز کردم میها لیوسا نشیکوچک در دستم چ یاه کیاتاق را به آغوشش دعوت کرد، با پالست یهوا فضا

*** 

مکرر  یخانه منتقل شود.صبح ؛ صدا نیبه ا میها لیوسا شتریب یمیشد تان نیتماس از جانب کژال،قرار بر ا نیبا اول   

 کردیم ییتخت مقابلم خود نما یکژال رو یخال یشدنم شد، جا داریزنگ در سبب ب

بلند شدم و به سمت در  میاز جا یو قصد رها کردن نداشت.با سست فشردیپشت در بدون وقفه زنگ را م شخص

 یو از طرف دمیخندیم یبلند شد. از طرف شیشدن مشتها دهیزنگ و پشت بندش کوب یحرکت کردم دوباره صدا

خودم را به اتاق رساندم اما قبل  مبسته بازه ی.با چشمدمیدر را کش رهیخواب بر جسمم غلبه کرده بود. دستگ دایشد

 شدم رهیرنگ خ دیو صامت و خشک شده به در اتاق سف دیچسب نیبه زم میاز آنکه قدم دوم را بردارم،پاها

 !؟یکنیچرا در رو باز نم-

بودم تا از  یاز تعجب گرد شده و در انتظار حرف بعد میبرگشت نداشتم،تن صدا کلفت و مردانه بود،چشمها جرات

شدم که  یپسر رهی.برگشتم و مات و مبهوت خختمیر میحاصل کنم.تمام جراتم را در پاها نانیخواب نبودنم اطم

 چمدان قرمزم را در دست داشت یو حت یچند ساک دست

 کردیکوبشش را قطع نم یکژال متعجب و صامت وجودم را بر انداز کرد. قلبم بنا رازیغ یمن دنیم با دبار او ه نیا

 ...انگشت اشاره اش به سمتم حرکت کرد و گفت:

 ...! یپس مهمون کژال تو بود-

 قدم به جلو برداشت کیبار پلک زدم،  دو

 دو بار قفل را در درب چرخاندم!  نانیاطم یبزرگ خودم را به اتاق پرت کردم و برا یبا گام دهی،ترسیحرف بدون

 من به خانه کژال امد؟؟ یها لیمرد که بود که با وسا نیکه ذهنم رامشغول کرد در دلم تکرار کردم:ا یسوال نیاول

و  نبود ی.کسدمیسرک کش ونریقفل در اتاق را باز و به ب هیبعد از چند ثان دمیرا شن یبسته شدن در ورود یصدا

 یمانده بود.راهرو در سکوت کامل سپر یها باق لیبه همراه همان وسا ،ییرایپذ یدر فضا یعطر شکالت یفقط بو
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 میچشمها ریاز نظرم گذراندم ز نهیرا مقابل آ مبود.در را بستم.چهره ا ستادهیطبقه همکف ا یو اسانسور رو شدیم

بلند و در هم گره خورده ام،وهم درختان سر به  یشده بود انبوه موها دهیو رنگ پر دیو لبانم کامال سف اهیس یکم

  کردیم یجنگل امازون را در خاطرم تداع ی دهیفلک کش

راه افتادم.  ییبه سمت دستشو کردمیرا از هم باز م دهیدر هم تن یموها یگره ها کهیو در حال دمیخند همیتشب از

الم ح یایبعد بابا با من تماس گرفت و جو ی. کمدهیبود و کامال از سر پر یمعن یب میبرا گرید طیشرا نیخواب، در ا

روزانه اش  یها یتوجهیموضوع آسان ترازب نیدرک ا میرابس بود.ب میبرا نیرا داشت.هم میشد.پدرم دورادور هوا

 بود...

*** 

مبل انداخته بود با  یحجم تنش را رو کهیشده بود و در حال ریصبح،کژال اشک از چشمانش سراز عیوقا فیتعر با

 دیخندیغش غش م یبلند یصدا

 !یبلند گفتم: نترک یخنده ها نیاز ا کالفه

 سالم رو از دست دادم هی ،سوژهیمن خال یچشمش را با نوک انگشتش گرفت: جا اشک

 مزه! یب-

 نشده که یزیخب حاال توام..چ -کژال

 یخودت نگفت شی،پیکلمه حرف نزد کیبود!توهم که  یاون ک دونمینم ینشده؟؟آبروم جلوش رفت!من حت یزیچ-

 اول صبح؟ کنمیسکته م

ل بشه،آرزو به د یورا افتاب نیا گهیماه د هیفقط فکر نکنم تا  چارهیبلند خنده اش در خانه پخش شد: ب یصدا بازهم

 مونمیاون لحظه اش م افهیق

 کرد؟یم کاریچ نجایمن ا یالیبود؟با وسا یبود؟اسمش چ یک نیا یاصال نگفت-

 از دوستام یکی- 

 باال رفت: دوستات؟ یاستفهام میابرو یتا کی
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 اره دردونه،هم همکار،هم دوست،هم برادر.-

 سر کج کردم: مورد اعتماد هست؟ یکنجکاو با

 دارم نانیبهش اطم شتری...تا دلت بخواد،از چشمام بیلی...خیلیخ-

 ن؟یشناسی: از کجا همو مدمیبار کنجکاو تر پرس نیا

 ی. حامهیدوست محشر ه،یخوب یلیهم صحبت خ میباهم بزرگ شد مونویما  تمام بچگ شناسمش،یوقته م یلیخ-

 درد دل کردم ایهست که باهاش گذروندم  یوقت میزندگ یخاطره ها نی.بهتراستیبرادر دن نیتر

انم را !دستنمیرو اونم اول صبح نب یمرد کالفه و عصبان هیتو  یبه جا یدادیبه منم م یخبر هیدر هر صورت بد نبود -

 بد بود کژال!آب شدم از خجالت یلی:خدمیصورتم کردم و نال لیبا شرم حا

چشمش رو  ه،یعصبان یوقت نکهیعادت مزخرفش رو از سرش بندازه ا خوادیبشر انگار نم نیشهاب! ا یاله یریبم-

 نبنده دهنش رو باز نکنه 

 "شهاب!"زمزمه شد :  و اسمش در دل دیباال پر میابروها یهردو

 ؟یندار ی. تو که مشکلنیشیهردوتون هم با هم اشنا م ینجوریا نجا،یا ادیبرم بهش زنگ بزنم واسه شام ب -

زمه زم ونیزیبه تلو رهیو خ دمینمک پاش یکم اریخ یاش رفت. رو ینکردم و کژال به سرعت به طرف گوش یمخالفت

 کردم

 یرا ال به ال اریصبح اش مقابل نگاهم جان گرفت خ یحرص خورده و عصبان افهی!قدیخورش دمیشهاب!هوممم شا-

 حرص نصف کردم:  یدندانم با کم

 !ادهیهم از سرت ز خیاصال مر-

*** 

 قرمز رنگ در اب جوش بود یزل زدم که مشغول هم زدن پودر یچهارچوب در اشپزخانه، به کژال انیم ستادهیا

 -برات انجام بدم؟ یندار یکار
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 گذاشت و به سمتم برگشت: خچالیقرمز رنگ را داخل  عیاغشته به ما ظرف

 ندارم یکارخاص زمینه عز-

 ؟یدرست کن یخوایم ینشستم: شام چ یصندل یرو

 رفته ادمیاز  یوقته رنگ اشپز یلیکرد: خ ینیهم ندارم.تک خنده غمگ ی.تجربه ادونمینم-

 ؟یدوست دار یرا بهم زد: اصال تو چ شیدر خوشحال کردنم داشت دستها یکه سع یبا لحن سپس

 که من دوست داشته باشم رو مهمونت دوست نداشته باشه یزیچ دیشا-

.اونو خورهیجلوش م یهم کال سنگ هم بذار یی.از نظر غذاهیادم خون گرم ستین ینه بابا شهاب اخالقش اونجور-

 ؟یهوس کرد یولش کن،تو بگو چ

 وقته نخوردم یلیخ مهیمن؟خب راستش من ق-

هشون بده ب یسامون هیبرو  ینباش کاریب نکهیگوشه کتابخونه گذاشتم،تو هم واسه ا لتوی.وساکنمیدرست م نویهم-

 ارمیو نبود هم صدام کن برات ب یالزم داشت یزیهست چ زیهمه چ زهمیم ی. تو کشوهایلیآ

 ؟یلیو متوقفم کرد: آ دیکه بلند شدم دستم را به سمت خودش کش نیرا با موافقت از حرفش تکان دادم اما هم سرم

 جانم؟-

 ؟یبهتر-

 کنهینم تی: اره اذدمیاراده دست به قلبم کش یب

 بهم بگو خب؟نگرانتم یذره  هم درد داشت هیاسوده اش در هوا فوت شد: توروخدا اگه  نفس

 سراغ اتاقم رمیم ،ییشک نکن تو گمیکه م ینفر نیبه اول شهیهم- 

 نگفت که در عوض با نگاه مهربان و لبخند با محبتش بدرقه ام کرد یزیچ

  دمیکه به دراور متصل بود چ ییگذاشتم و تمام  لباسهارا در کشو نیرا کف زم میورودم به اتاق،چمدان لباسها با
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 با دقت و شد،یکتاب شعر و رمان م نیکه شامل چند یدرس ریو غ یدرس یتمام شدن کار چمدان و لباسها، کتابها با

به  یبا لبخند دست تیدادم و در نها یکتابخانه با نظم و پشت سرهم جا یمربوطه  یقطرشان در قفسه  بیبه ترت

 !دمیمحبوبم کش ،شاعریریمش دونیکتاب شعر فر

 زد: میکارم برابر بود،همزمان کژال صدا دنیکه با به اتمام رس یاز گذشت ساعات پس

 ؟یایلحظه م هیجان  یلیآ-

 و از اتاق خارج شدم دمیکش میدر هوا دهیژول یبه موها یدست

 بله؟-

 سر و وضعم رو مرتب کنم؟ کمیمن  یساالد رو درست کن یتونیاگه کارت تموم شده م -

 و گوجه را مقابلم قرار داد اریگونه ام کاشت و همزمان ظرف کاهو و خ یبه پاس تشکر رو یحتما. بوسه ا-

 میچه بود،هرچه که بود برا دانمیانداخت،نم یبه جانم چنگ م یاسترس و نگران یخرد کردن کاهوها کم نیح

  ساختمیامشب مرتبطش م داریبه ارتباط و د ینبود و به هرنحو ندیخوشا

بلند شد و کژال،حاضر و آماده  فونیزنگ ا یکارم نگذشته بود که صدا دنیاز به اتمام رس قهیهنوز پنج دق دیشا

 شرددکمه باز کردن در را ف

 !دیرس یوا یا-

 مگه قرار بود نرسه؟-

 فتمگریدوش م هیچروکم انداختم: کاش حداقل قبلش  یو لباسها شانیپر ییاشفته،موها افهیبه ق یچندش نگاه با

 اونم واسه برخورد اول.... مجددا چندش وار خودم را نگاه کردم و ادامه دادم: ینجوریا

 -افتضاحه! یلیخ

 یشی.کم کم باهاش اشنا مستین بهیدردونه من.شهاب غر یهم خوب یلی: خدیام را بوس گونه

 لباس را از خودم دور کردم: قهینشدم،بازهم با چندش  قانع
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 -دست لباس نو بپوشم هیحداقل  رمیم پس

 عجله هم نکن. زمیعز یهر طور راحت -

 دختر!  یزودتر حاضر بش یتونستیرفتن به اتاق غرغر کردم: اخه نم نیح

همراهش  دیسارافون سف ریو ز یدست سارافون صورت کی انشانیشده را گشودم و از م دهیتازه چ یلباسها یکشو

 دمیکش رونیرا ب

از حرص صبح  یتفاوت که اثر نیصبح.تنها با ا یآشنا و مردانه  یلباس همزمان شد با بلند شدن صدا دنیپوش

 با کژال بود یمشغول احوال پرس نیو مت یعاد یلیوخ شدینم دهیدرونش د

 یرگیت و یآشفتگ نیتا از ا دادمیکننده جال م دیصورتم را با سف یامشب کم ی.بد نبود تنها براستادمیا نهیا مقابل

 دیایب رونیب

 شدم، رهیخ میلذت به سرتاپا با

روح.  یب یلی.نه خظیغل یلیبود. نه خ حیعجوالنه بود،اما مناسب فضا و کامال دوستانه و مل یآماده شدن کم نیا دیشا

 ساخته بود دایاش را هو یخال یجا یزیبازهم چ ،یشدن ظاهر لی.اما با تمام تکمیکامال دخترانه و عاد یچهره ا

 اش کردم میساده تنظ یسرم با مدل یو رو دهیکش رونیرا از کمد ب یساده ا دیسف شال

 ازظاهر مقبولم،همراه یدرست مانند دختر بچه ها شده بودم.راض پیت نیزدم.با ا نهیا یصورت دیسف الریبه آ یلبخند

استرس از نظرم کامال به جا بود،چرا که تا  نی. اگرفتیرفتم.با هر قدم تپش قلبم وسعت م رونیاز اتاق ب یبا لبخند

از آن هرچه که  ریهم جنس!وغ ریغ هیاز جانب  یزبانیبودن را مزه نکرده بودم. خصوصا م زبانیسن هرگز تجربه م نیا

 شد یم یخودم سپر ییتنها انیوقت ها م یبود از طرف مامان بود و باق

 یدور هم کی یاز حت ،یخاطره ا چیجا خوش کرد. مدت ها ه میناخواسته ته گلو یاسم مامان، بغض یادآوری با

 نداشتم ادیکوچک هم به 

ال مانند نشسته و با تکان  یمبل راحت یکه رو دمیدیرا م یبودم و حاال همان شهاب معروف دهیرس ییرایبه پذ کامال

 کژال داشت یبرا ییماجرا حیدر تشر یسع شیدادن دستها
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جهتم  یبا حضور ب خواستمی. نمدادیمسئله م نیکژال نشان از مهم بودن ا یشانیپ یکم رنگ نشسته رو یاخم

 دیکه عقب گرد کردم تا به اتاق برگردم، کژال حضورم را د یصحبتشان را به هم بزنم لب به لب فشردم ودرست زمان

 کرد: ضیبشاش و با محبت تعو یخود را با لبخند یو حس کرد اخم چهره اش جا

 جان یلیآ یاومد-

لبم نشاندم و جلو رفتم.شهاب کنجکاوانه سرک  یرو یاز کژال لبخند تینداشت، به تبع یا دهیجا زدن و برگشت فا 

 ساختم یلب جار ریآرام شدنم ز یبرا یکامال مشخص بود،صلوات میپاها فیاز لرزش خفاسترسم  د،آثاریکش

 شد.با دست اشاره کردم: زیخ مین شیکه به نشانه احترام در جا ستادمیا مقابلش

 لطفا.سالم دییبفرما کنمیخواهش م-

 وجودم را از نظر گذراند. محترم تر از خودم سالمم را پاسخ داد: یکل یشهاب کامال بلند شد وبا نگاه اما

  ن؟یسالم خانم،خوب هست -شهاب

 خواهرم الریمن، آ یاز دردونه فسقل نمیدخالت کرد: شهاب ا کژال

 دیرا متوجه شد و خند لشیبه قسمت اول حرفش کردم که دل یاخم نامحسوس

 .ایدن یبرادر و حام نیجان،شهاب بهتر یلیآ -کژال

 نطوریخوشبختم. سر تکان دادم: منم هم یلیخ-شهاب

 کم و کسر نداره یزیچ نمیتا من برم بب نیباهم حرف بزن کمی نینیبش -کژال

 رفتنش تا اشپزخانه را دنبال کردم رینگاهم مس با

 ونیزیتلو یقیهدف به برنامه موس یسر صحبت را باز کنم،تنها؛ب دیچگونه با دانستمیشد.نم یدر سکوت سپر یقیدقا

سکوت شکل  یقیام شده بود، با نفس عم یمتوجه معذب بودن و دست پاچگ دیچشم دوخته بودم،شهاب که شا

 را شکست: انمانیگرفته م

 شد یباهات ناگهان ییو آشنا دارتید یلیخوام،خیبابت رفتار صبحم عذرم الرجان،یآ -شهاب
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 :کردمینگاه کردن به صورتش امتناع م میگرفته بودم و همچنان از مستق یرا به باز مینوا یب یانگشتها

پنهان  میها نهیدرجمع کردن س میبعد استرسم را با پنهان کردن دستها یچرا. وکم یعذرخواه کنمیخواهش م-

 کردم

رو ها لیرو داد و وسا یحضورت نذاشته بود.فقط آدرس خونه ا انیکژال بود که زودتر منو در جر ریالبته تقص -شهاب

 به دستم سپرد

که حرف حرف  ییادامه داد: و از اونجا شیحرف ها ی مهینهفته در کالمش ضم یداد و با لبخند مردانه و طنز هیتک

 زدم و وادار به اطاعت شدم لمیخواهرته منم از خوابم تو روز تعط

 نیکردم: شرمنده،ممنونم واقعا لطف کرد انیرا ب دیکه به زبانم رس یحرف تنها

 من جا داره یجفت چشما یجان،خواهر کژال رو الریبود آ فهیوظ کنمیخواهش م -شهاب

رنگ به رنگ نشدم.کژال حق  یکم میودروغ است اگر بگو دمیلب گز فشیقدر متواضع بود و خبر نداشتم.از تعر چه

 کردیشهاب را م نیا فیداشت آنقدر تعر

 دانستمیمنتظره بود و نم ریغ دایشد میبرا دارید نیحال حرف زدن داشتم.ا نیبه سکوت و در ع یدیشد لیتما

 از خودش بروز یحیچه رفتار مقبول و صح دیبا قایمذکر،دق کیبا  ییبار روبرو نیاول یبه سن من آن هم برا یدختر

 نا تمامِ امشب! یها یکالفگ نیدهد. و لعنت به ا

 سالها پدرم بود و بس. نیتمام ا یمن، ط یفرد مذکردر زندگ تنها

نجات از  یکه در قالب فرشته ا یدنی. رسدیدل شدن ذهن و زبان مشغول بودم، که کژال سر رس کی یجدال برا در

 .دمشیدیکالفه کننده ام م تیوضع

 ؟یکن چه خبر،با خواهر من اشنا شد فیخب شهاب تعر -کژال  

 گرفت شد و ذهنم را نشانه  خیکژال جان.نگاه آرامَش م یدار یو صد البته خانم یخواهر دوست داشتن-شهاب

 زترهیاز خودمم برام عز یلیکرد: آ کتریمرا به خودش نزد کژال
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حساب از حاال به بعد  نی.پس با انطوریکه ا-همراهش جواب داد:  یتیو متانت و جد نیدل نش ییبا صدا شهاب

 جان الریآ میهم باش یبرا یخوب یدوستا دوارمیام

را  دییمانند خودش مهر تا یحال با لبخند نیا دم،بایدیم شیمرد در پ نیبا ا یکاف ییشناختن و آشنا یبرا یادیز راه

 آقا شهاب دوارمی: امدمیگفته اش کوب یرو

را، مجذوب دقت در گفته ها و  یکه هر کس یخورد،متانت یحرف زدنش به چشم م نیح یو وقار خاص شهاب،متانت

 . کردیوادار م شیرفتارها

 ؟یخونیدرس م-شهاب

 وترمیبله سال آخر کامپ -

 یموفق باش یهم عال یلیخ-شهاب

بود که  ییبحث ها یکژال و شهاب درباره سر یمدت صرف حرف زدنها یدر جواب زمزمه کردم.باق یکوتاه ممنونم

خودم و هم راحت  یراحت یبحث به شدت خسته کننده سبب شد تا هم برا نیاز حرفه شان نداشتم. ا یسر رشته ا

 قیکه در پشت سرم بسته شد نفس عم نیبلند شوم و به اتاقم پناه ببرم. هم میاز جا یدیدو نفر با ببخش نیبودن ا

 پرتاب کردم یرا هر کدام به گوشه ا میام خارج شد وصندل ها نهیاز س ییبلند باال

 یهم من  دختر دیشا ایخبر بودم. یبودن و سر صحبت را باز کردن چقدر دشوار بود وتا  امشب از آن ب زبانیم

 را نداشتم! انمیبا اطراف یهرچند عاد یارتباط یبرقرار ییسن توانا نیبودم که با ا یرعادیغ

*** 

 یاز کتابها یکیهدف  یو ب ستادمی. مقابل کتابخانه ادادیاتاق،هشت شب را نشان م وارید یرنگ رو یقهوه ا  ساعت

 دمیکش رونیب یمورد مطالعه را شانس

  "خیبر تار یدرامد" 

 برگردنداندم.مقابل پنجره رفتم شیو بدون مکث سر جا عیو کتاب را سر دمیکش ییف بلند باالخواندن عنوان، پو با

 با خنده به دعوا و دیرسیاز بلوک ها به گوش م یکیچند پسر بچه کنار  یرو به محوطه بود و سرو صدا قایپنجره دق

 به در اتاق خورد: یبودم که تقه ا رهیجر و بحثشان خ
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 کژال یزنیچرا در م- 

 در هوا هم زمان شد یشکالت مطبوع یبا وارد شدن فرد و پخش شدن بو رهیدستگ دنیچرخ یصدا

 اقا شهاب نیی: اِ  شمادمیچرخ عیسر

 مزاحمت که نشدم؟ -شهاب

 اتفاقا تنها بودم نیدار اریاخت-

 پس؟ نجایا یموشکافانه گفت: چرا اومد یبا نگاه شهاب

 بحثتون مورد پسندم نبود یمزاحم بحث شما و کژال بشم..از طرف خواستمیخب... خب... نم-

 زد: رک یخند مین

 : بله؟دیباال پر میابروها

مون ترک کردن یانتظار داشتم برا دیو نشست: گفتم چه رک،شا دیکش رونیب ریتحر زیچرخدار را از پشت م یصندل

 یاریبهانه ب

 ؟یبهانه واسه چ-

 بودن رو نداشتم حیصر نیگفتم که، انتظارا دونمینم -شهاب

 دیکش رونیکتابخانه را ب یاز کتابها یکیباال انداختم.دست دراز کرد و  یشانه ا یبودم ول دهینفهم نکهیا با

 ؟یعالقه دار-

 ؟یبه چ-

 کتاب ها نیبه ا-

 درصد هم نه کی یفوت کردم:حت رونیخسته ام را ب نفس

 گه؟یم یچ نجایا یو روانشناس یخیهمه کتاب تار نیپس ا- 
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 عالقه کژالِ  دیشا- 

و تالش  دیبه دهانش کش یلبانم نشست،دست یپررنگ رو یبلند خنده اش لبخند یکه از صدا دیبلند خند کبارهی به

 کرد تا خنده اش را مهار کند:

 ؟؟یخیتار یکژال و کتابا- 

 بود کیحدس کوچ هی: در حد دمیبار من هم خند نیا

 گفت: رایگ یدستش را گذرا ورق زد و با لحن کتاب

 مضمون عالقه دارم نیبا ا ییمن واقعا به کتابها یول-

 ؟یجد-

خودم بودم  نیکس عالقه ام رو درک نکرد ا چیوقت هم ه چیکه ه نجاستیبه صورتم انداخت: اره جالب ا ینگاه مین

 دمیاش رو گرفتم و دنبالش دو یپ شهیکه هم

 چه بد! -

 بده یلیهوم...خ -شهاب

رو دنبال کن و  گهیکه دلت م یزیاون چ شهیبرگرداند: اما تو هم شیبلند شد و کتاب را درون قفسه سر جا شیجا از

 وقت ولش نکن نه حداقل مثل من چیه

از دستش بدهم و  یراحت نیبه ا خواستیآمده بود دلم نم شیخودش پ یشده بودم و حاال که بحث با پا کنجکاو

 را سر کنم: قیدقا یگوشه ا میها ییبازهم با تنها

 ن؟یمگه شما ولش کرد-

 ؟یوتریسال اخر کامپ ی.گفتمیمجبور شدم،اصال ولش کن بذار درباره خودت حرف بزن- 

 شهیبله امسال درسم تموم م-

 ؟یگرفت میات تصم ندهیخوبه واسه آ یلیخ-
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 را ارام ارام تکان دادم: میتخت نشسته بودم پاها یکه رو همانطور

 وقته یلیخ- 

 ؟یادامه بد یخوایم ی..چهیعال یلیخ-

 !یچیبه صورتش دوختم: ه میبار نگاهم را مستق نیا

 ؟یچ یعنی؟یچیه-

 دوباره قصد درس خوندن کردم ندهیدر آ دیاکتفا کنم شا پلمید نیبه هم خوامیقصد ادامه ندارم فعال م یعنی-

مبدل نخواهد  قتیوقت به حق چیه "ندهیآ" نیا دانستمیم یدل به حرف خودم پوزخند زدم.خودم بهتر از هرکس در

ا با مدت کوتاه ر نیا خواستیرا داشتم. دلم نم دنیدغدغه نفس کش یب ییتوانا گریپنج سال د ایچهار  تایشد!من نها

 کنم و از دستش بدهم دیحرص و جوش درس خواندن تشد

 طتیهم که همه شرا ست،تویجان.. االن که دوره قاجار ن الریآ یچ یعنی رمایگینم یحرفت رو جد نیکرد: ا یاخم

که هرروزش  یاون هم تو دوره ا یادامه بد دیچرا نبا استیمثل کژال مه یبا وجود خواهر لیواسه ادامه تحص

 روزشه؟ید شرفتیپ

لحن  نیبود و بس!با ارام تر ریتقد نیبر گردن ا رینداشت،تمام تقص یریقصد مرا رنجانده بود،البته که او تقص یب 

 جواب دادم:

 ستین دهیظاهر و سطح د زیهمه چ ن؟یخواهش کنم به ظاهر ماجرا اکتفا نکن شهیاقا شهاب م- 

 ؟؟یدار یاش خواندم: مگه تو مشکل یرا از سکوت طوالن دشیباال رفت تعجب شد شیابروها یبار هردو نیا

از  سیکمرم خ رهیت دروغ گفتن هم بلد نبودم یدروغ گفتن قرار گرفتم،حت صیحر یبار در تنگنا نیاول یبرا دیشا

تر  دیرا شد میرا در هم گره دادم و سرعت تکان دادن پاها میعرق شرم شده بود، احساس بِر شدن داشتم. دستها

 کردم: نه!

از  معذب شدم و شتریکارش ب نیکرد با ا هیاش وجودم را نشانه گرفت و در سکوت حاالتم را تجز یو جزئ یقیدق نگاه

 یده اخن ت؛یو پخته و کار بلد بود که در نها قیدق یلیاو خ ایبودم  عیتجربه و ضا یخام و ب یلیمن خ ایجا برخاستم.

 نشست شیلبها یمحو رو
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و  یناش یلیتو خ الریآ ستشیاحمق و نفهم که ن"گرفتم و به خود تشر زدم  یشگونیرا با بغل کردن ن میدستها

ام شده  یعالم را به جانش خواندم که بازهم ناج یبلند شد دعاها ییرایکژال که از پذ یصدا "!!یگذریم یسرسر

 ساخته بود: میخفقان آور رها تیوضع نیبود و از ا

 شام نییایبچه ها ب -کژال

 رها شده از قفس،به طرف در پرواز کردم.  یحرفش مثل پرنده ا با

ج سبب شد تا به ک یدر دلم کاشته بود که حت یدرست کرده بود شوق انمانیکه ناخواسته م یکژال و آتش بس جمله

 و الیخ ینداشته باشم و کامال ب یتوجه زدندیم ادیرا فر "کوچولو یدروغگو یا "که ییو چشمها زیخند تمسخرآم

 رنگارنگ، ته دلم مالش رفت یشده  دهیزچیم دنیغذا و سپس د یبو دنیاز اتاق خارج شوم.با شن ،یعاد

 ایفوق العاده خنده دار دست به سمت اسمان دراز کرد: خدا ینترسو قاشقش را از غذا پر کرد و با لح یبا حالت شهاب

 میکژالِ!! بسم اهلل الرحمن الرح ی!غذاستیکه ن یزیخودمو به خودت سپردم کم چ

 یریو طرف منو بگ یبهش اخم کن دینثارم کرد: االن تو مثال با یاساس یخنده زدم که کژال چشم غره ا ریشدت ز با

 . یکن دییغول تشن رو تا نیا ینه با خنده ت چرت وپرتا

 اقتیل یب یرو به شهاب ادامه داد: بلند شو اصال الزم نکرده کوفت کن سپس

 دمیدهانم گرفتم و خند یتر از قبل دست جلو دیدو نفر شد نیکل کل ا دنید با

 یرم،واینخورده بم یچیبهتره تا ه رمیبم ینجوریبذارم برم الاقل ا یدیهمه زحمت کش نیا فهیح گهینه د -شهاب

 باال بزنم ها نیبرات آست دی،بایساالدم درست کرد یوا

 و من فقط از شدت خنده احساس گرما داشتم گفتینم یزیخواهرم چ 

 ؟یجوهر نمک کژ ای یسرکه زد نیاه اه مزه اش افتضاحه..تو ا -شهاب

 نه من! یِلیو زهرمار! جهت اطالعت ساالد کار آ یبا چشم غره جواب داد: کژ کژال

 دیپر شیحرف ته مانده ساالد به گلو نیا با

 !نیاز هنر نبرد ییبو نیا گهیجفت خواهر مثل هم د یعنی...یدونیخب..نه م-شهاب
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 دهومیبه تو ن یمثل هرشب فالفل کوفت کن! خوب رونیگندتواز خونه من ببر ب فیهنرمند بلند شو تشر یاقا-

 جان؟ الریحاال... سپس با خنده به من گفت: مگه نه آ میکنیم شیکار هینشو  یعصبان -شهاب

 پررنگ زدم: نوش جونتون یبود لبخند نیدل نش میبرا دایبار شد نینخست یکه برا ییها طنتیش به

*** 

 امیروشن کن االن م نویبپرماش -

وز س زییزدم.صبح پا یپشت فرمان نشسته و استارت کوتاه دمیرس نگیبه پارک یگفته اش عمل کردم و وقت به

 ندیدر جانم بنش یفیداشت که باعث شد تا لرز خف یسرد

 نشست: یدادم و او با غرغر رییرا به طرف کمک راننده تغ میجا شدیکه از اسانسور خارج م دنشید با

 خواب بمونم  یبار باعث شد نیاول یخدا لعنتت کنه شهاب که برا-

 اول صبح یکنینخورده ضعف م یچیر،هیبگ نمیو کره مربا به سمتم گرفت: ا یاز نان بربر یبزرگ لقمه

 گردن اون؟ یندازیکرد م دارتیبا بمب هم ب شهینم یخوابیم یچه مربوطه تو وقت چارهی: به اون بدمیخند

تو جبهه اون؟  یروز نشده رفت هیدهانش گرفت و چششمانش را گرد کرد:اِ اِ اِ  یاعتراض دست جلو ینشانه  به

اون  ی!حاال واسه من طرفداررون؟یبود و آخرم به زور مشت و لگد پرتش کردم ب داریتا چهار صبح ب شبید یدیند

 ؟یکنیگوالخو م

 شهاب به گوالخ باعث شد تا غش غش بخندم: هیخوردن کژال و تشب حرص

 و رونیب شیبا خنده انداخت ادمهیکه من همونجا خوابم برد فقط  نیشما دوتا انقد کل کل کرد وونهید هیجبهه چ-

 ادینم ادمی یزیچ گهیبعدم د

ا کردنش ب رونیرفتن نداره ب یدعوت اون به عنوان مهمان تو خونه من اشتباه محضه جنبه مهمون یدونیاصال م -کژال

 نهیکراما کاتب

و روحش را از القاب گوناگون  دادیقرار م تیرا مورد عنا چارهیو رساندنم به مدرسه شهاب ب ریکردن مس یتا ط کژال

 دمیخندیفقط م شیکارها نیو من به ا کردیم ضیمستف
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 شد دختر رمیدرب هنرستان پارک کرد: بدو که د مقابل

 کردم.  شهیش دنیکش نییشدم و اشاره به پا ادهیپ نیماش از

 یب یبه پاس همه محبت ها یگونه اش زدم بوسه ا یرو یبزند بوسه محکم یرا داخل بردم و قبل از آنکه حرف سرم

 کرده بود:  هیکرده و بهم هد بمیمدت کوتاه نص نیا یکه ط یاندازه ا

 !وونهیدختره د-

 زد میتکان دادم که صدا یبا یرا به نشانه با دستم

 ...مواظب خودت باشیلـــیآ -کژال

به اسم کژال و بسان وجود پر مهرش. با  یحرفش پلک باز و بسته کردم،چه خوب بود داشتن خواهر دیینشانه تا به

اوضاع صبر را  نیحاصل کند و با وجود ا نانیمدرسه اطم یتمام کمبود وقتش، به انتظار ماند تا از ورودم به محوطه 

 . دمیند زیماندن جا یبرا

م، شد تانرسیکه بسته شد ووارد دب ییدوران راهنما ی..پرونده دمیبه کالس رس اطیکردن ح یپس از ط شهیهم مثل

سال  هم کیکایبر خالف  لیم نیا میواضح تر بگو ایکنم.. مهیرا پسوند نامش ضم یمینداشتم که لقب صم یدوست

ه خو گرفته بودم،ال ب میها ییتنها یبا تمام منداشته باشم انگار. یمیصم یدوست خواستمینبود،نم یدر من جار میها

ا، گذر یبسته  خیو  نیآتش یروزها یبودم،مادر من در تمام دهیسن رس نیرشد کرده بودم و به ا یکس یب وارید یال

به  در سلول یقلب یماریکه آثار ب دیبه تکامل رس یبه تنها بودن، زمان لیم نیاوضاع،ا نیدفتر بود و پدرم قلم! و ا

طرد کردن  یرا برا یجسمم قرار داد.  بهانه کاف شیدر معرض نما شتریسلول تنم رخنه کرد و خودش را روز به روز ب

نها ت قهیبه دق قهیمرا دق یآسمان یو خلوت ایدن نیدور شدن از ا یو بدون دغدغه فراهم کرده وبرا یبه آسان انمیاطراف

 نیزود با وجود ا ای ریرا نداشت،چرا که د انمیاز اطراف مو حس کردن ترح دنیحساس من طاقت د هیتر کرده بود!روح

ها  تیمیخود را با صم یجا یاندازه ا یب یها یو ترحم ها و دل سوز شدندیباالخره از ضعف موجودم مطلع م یماریب

 ناقص در بند بند تیشخص نیتنفر از خودم و ا ی شهیتا ر شدیکه سبب م ییها ی..دل سوزکردیم ضیو خنده ها تعو

 صدر قرار داشت الریآ لیبود که برخالف خواسته و م یزیچ قایدق نیشود.و ا یساز ریتصو انمج

روزانه در حد و مرز درس و مدرسه داشتم،هرچند که  یینفر بود که با او گفتگو کی م،تنهایها یتمام هم کالس انیم

 از من یشتریمسائل ب دنیدر فهم یسع یقیو به هر طر دادیاش امان صبر و انتظار را نم یکنجکاو یشاخک ها یگاه
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 یاز هر وقت شتریدختر، ب نیا یخوردن شاخک ها کانکه با ت یمن داشت..اما بازهم من بودم و خط قرمز یو زندگ

 .کردیم یرا در خاطرم هشدار گونه تداع ندهیو گذشته و آ دیکشیقرمز بودنشان را به رخ ضعفم م

الش شاد و سرح شهیهم یگذاشته و چشمانم را بستم که صدا زیم یبود،سر رو یفرصت باق یربع کی ریدب دنیرس تا

 انگار! شناختیوقت نم چیرا ه یدختر ناراحت نیانداخت...ا نیطن میدر گوشها

 خانوم الریآ یریگینم لیتحو-

 یصندل یرو ریاز سا تیهم به تبع ستایدر کالس. چ ریو ارام جوابش را دادم که همزمان شد با ورود دب یلب ریز

 ساکت نشست.

**** 

 یرا برا اهستگیا یمختلف صندل یها نیماش کیکایتوجه به  ی.بمینداشت یاتوبوس کنار مدرسه فاصله ا ستگاهیا با

 یر دوراننده ه رهیبود که نگاه خ لیاتومب کیمتفاوت تنها  نانیو سر نش نیماش یتمام انینشستن انتخاب کردم. م

 ستیسه سال ل نیتمام ا یمرا ط یها یحوصلگ یغافل بود وهمچنان ب ایکه کامال از دن ستایما را نشانه گرفته بود،چ

 راننده هم نشد.نور  نیمورد نظر و نگاه ثابت مانده و سنگ نیمتوجه ماش ی. حتکردیکرده و با اعتراض بر سرم آوار م

 یشد. آهسته و با دو دل دمیترد نیگزیجا نیقیبار  نیام چراغ خورد ا رهیکه به دفعات؛ مقابل نگاه خ نیماش یباال

 با توئه نهیفکر کنم ماش ستایگفتم: چ

 نیبه طرف ماش یگل از گلش شکفت. با لبخند پهن نیسرنش دنیکاره رها شد،متعجب برگشت و با د مهین حرفش

 شد دهیکش نییپا شهیحرکت کرد که همزمان ش

 برادر؟ یبه به احواالت شما؟راه گم کرد- 

کرد که  یشد تک خنده ا یم دهید ستایچهره او و چ انیم یگوناگون یبود و وجه شبه ها یکه پسر جوان راننده

 چال لپش معطوف شد:  ینگاهم به سو عایسر

 وروجک،دوساعته منتظرتم زیکم زبون بر-

 سالم-: دمیبه مقنعه ام کش یبار نگاهش به طرف من حرکت کرد، دست ابن

 باهم ییاز اشنا نی... خوشبختالریآ ای...ارشایارش الریعقب رفت: آ یکم ستایچ
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زمزمه کردم که هنوز دو قدم  یشان با اجازه ا یپر از حرص نثارش کردم رو به هردو یا وانهیو ارام د یلب ریز

 برنداشته دستم به سمت عقب پرتاب شدم

 شمیمن واقعا مزاحم نم- 

 کنهیبابا... واسه من تعارف م مینیرا دراورد: بروب میادا یرا بست و با دهن کج در

دنده چاره ساز من نبود،با جا به جا شدنم عطر  کی یستایچ نیاز ا زیدر عمل انجام شده قرار گرفته بودم و گر 

و مخاطبم  دیبه عقب چرخ یشده بود کم دایبا رفتار خواهرش هو ای.آثار خنده از چهره ارشدیچیدر شامه ام پ یخوش

 قرار داد:

 نیعادت کرده باش دیانحصار طلبه و حرف حرف خودش!البته با یادیز کمیخانم خواهرمن  الریآ دیببخش- 

 جواب دادم: ستایو با خط و نشان رو به چ دمیگز د،لبیرقصیما دو نفر م انیچپ چپ وار م ستایچ نگاه

 ...مزاحمتون شدمدیشما ببخش کنمیخواهش م-

 هیچه حرف نیا نیدار اریاخت -ایارش

 جونم؟ این،ارشیپاره کن کهیبسه کمتر تعارف ت-ستایچ

 جونم؟-ایارش

 ؟یمهمونمون کن یبستن هیبه  شهیم-ستایچ

 ارم؟یبخواد و نه ب یزیما چ یکوچولو یآبج شهیچرا که نه م -ایارش

 در ابراز عالقه اش داشت یشده از سر و گردن برادرش سع زانیبود که آو ستایچ

 نیزحمت از سمت چپ بر یشرمنده ب ایآقا ارش-

 را با تکان دادن سرش و روشن کردن راهنما اعالم کرد موافقتش

 نبود؟ ریمس نیخونتون که از ا -ستایچ

 کنمیم یخواهرم زندگ شیپ یچند وقت-
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 ؟؟یگرد شده داد زد: خواهـــرت؟؟؟ تو مگه خواهر دار یبار با چشمان نیا

 در دهان گرداندم: خب. اره زبان

 ؟ینگفته بود یچیپس چرا ه-

 تا بگم یدینپرس-

 مجرده؟اگه متاهله چند تا بچه داره؟؟ ه؟یگفت: چه جالــب!چند سالشه؟اسمش چ جانیه با

 سالشه...اره مجرده 32..کژال یکی یکی-

 چرا تا االن ازدواج نکرده؟ -

 !ستایتشر زد: چ ایارش

 !میزنیکپک م یفکر کنم نوبت ما رسما تو کوزه ترش ی.ولگمینم یزیچ گهیباشه باشه د-

 دمیاز برادرش خجالت کش ستایچ یشان را آغاز کردند،من به جا یکمرم سرسره باز ی رهیعرق شرم بر ت یها دانه

آداب بودم که  یحساس و مباد یادیمنِ ز نیبود وا یاوعاد دیشا ای کرد؟یپروا رفتار م یآنقدر ب ایچطور مقابل ارش

 گرفتم  یرا سخت م زیهمه چ

 رهیخ یاینگاهم در نگاه ارش هیچند ثان یکه درست همان لحظه برا دمیبه دندان کش ستایحرف چ نیلبم را از ا گوشه

رفتم گ نییدو نگاه سر پا یریدستگ نیگلگون و برافروخته از شرم، ح ییبار با با لپ ها نیگره خورد. ا نهیشده به آ

 دادم صیلبخند کوتاهش را تشخ یچشم ریکه ز

 گفت؟یچه م گریجا د یلبخند ب دم،آنیملتهبم کش یشانیبه پ یدست

 رساندم. انیرا به زحمت به پا یاجبار یبستن

 توقف کردم: یتقاضا ایخانه کژال انقدر خوشحال نشده بودم به سرعت از ارش دنیتا به حال با د    

 شدم ن،مزاحمتونیلطف کرد ،واقعایوحدت یممنونم آقا-

 بود فهی..وظیخانم چه مزاحمت نیدار اریاخت -ایارش
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  نیریرو بگ تونیخستگ کمیباال حداقل  نییلطف بود،بفرما-

 نییبفرما نی..شماهم خسته هستنیلطف دار یمرس -ایارش

 کردمیوگرنه حرفتو رد نم رمیمی..خودم دارم مگهیراست م نویا -ستایچ

 سـتایبازهم با غلظت تشر زد: چ ایارش

 در هر صورت بازم ممنونم از لطفتون..با اجازه-

 در قفل ساختمان،بدون مکث وارد آپارتمان شدم. دیهردو تکان دادم و با رقصاندن کل یبرا یسر

ه داد هیتک واریتمام دل و روده ام از طعم گالب مانند آن به ظاهر نسکافه در حال انقالب بود.چشم بسته و به د هنوز

امروز خارج ساخت وذهنم در  عیو نسکافه و وقا یآشنا مرا از بستن ییآسانسور بودم، که صدا دنیدر انتظار رس

هم  یخشم و ناراحت یکم یوحت یتفاوت یت،بیعصبان از ییکه رگه ها ییردازش صاحب صدا قرار گرفت. صدامعرض پ

 :شدیم دهیدرونش شن

 .یخسته نباش-

 میشد.به سرعت پلکها یاش م یمانع از شناختن صاحب عصبان گرید زیهر چ ایبود  یآشنا!اما خستگ یلیبود خ آشنا

بود کامل در آغوشم گرفتم و  ستادهیا میقامت سرو مانندش که روبرو دنیرا با د زانیآو یرا از هم فاصله دادم کوله 

 ستادمیصاف ا

 ن؟یسالم آقا شهاب،خوب هست-

 وار باال برد: هیرا کنا شیابرو یتا کیام انداخت و  یسورمه ا یمدرسه ا پیبه ت ینگاه شهاب،

 ممنون  یلیخ-شهاب

جرات  ،یبود وعصب کردم،کالفهیتعجب به حرکاتش نگاه م یاخم درست مثل من منتظر آسانسور شد.با کم یبا کم و

اش  یکالفگ لیممکن بود دل دمیدیکار را در وجودم نم نیاجازه ا یرا نداشتم و از طرف دنیحرف زدن و سوال پرس

 نداشت یارتباط نیوچکترو محرمانه باشد که به من ک یکامال شخص یگره خورده در مسئله ا
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رفعش دائما  یشد که برا یناخواسته در بند بند جانم م یچرا وجودش،حضورش سبب رخنه کردن استرس دانمینم

نمودار گشت که دو ضربه نه  یزمان تشیعصبان ایو  یگرفته بودم. و اوج کالفگ یمقنعه ام را دور انگشتانم به باز

 آسانسور کرد! یآهن ینوا یچندان آرام نثار درب ب

 آسانسور خرابه؟-

 دونمین..نم-

 دهیپناه و ترس یب ییاز او مانند جوجه ها تیگرفت،به تبع شیو راه پله ها را در پ دیکوب یبه درب آهن گرید یا ضربه

داد...با  یشهاب به واحد م دنیدر راهرو نشان از رس دیچرخش کل یپشت سرش به راه افتادم، منعکس شدن صدا

 من، داخل شد  یگذاشتن درب برا ازخم شدم و او با ب میها یباز کردن بند کتان ینفس نفس برا

مسکوت خانه  یانداختم،فضا شیبه قدم ها یاز پشت سر نگاه هیچند ثان زیرفتار تعجب برانگ نیشده از ا خشک

ت سرم بستم و در را پش یبا شاد رمیتاخ یبرا اوردنین لیو دل رشیداد،خوشحال از تاخ ینشان از نبودن کژال م

 سپردم: یرفتار شهاب را به دست فراموش

 ومده؟؟یکژال هنوز ن-  

 نه!-شهاب

 : خب کجاست؟دمیدوباره پرس متعجب

 سرکار -شهاب

 میکژال که خواب موند ن؟منویش داریصبح ب نیشما تونست یشاد کردم: راست یاهان.. لحنم را کم-

 نبودم نجاینشده بودم قطعا ا داریاگه ب -شهاب

 که نهیمنظورم انه -

 ؟یخسته باش دیتو االن نبا -شهاب

 نگفتم  یزیچ واریکاره خوردم وزل زده به د مهیبازم را با جوابش بست،حرفم را ن مهین دهان
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 یها یبگیو غر ی.نه به سردشبید یها یو شوخ تیمینه به متانت و صم دیلنگیبود و م بیماجرا عج یجا کی

 از کجا نشات گرفته بود؟ یو بداخالق یو خشک یهمه سرد نیامروز.ا

   "الر؟یمگه برات مهمه آ" دمیو با بهت از خودم پرس ستادمیرا ا انیکه ذهنم را احاطه کرد م یسوال با

 زنهیحرف م یباشه جور تونهینم کبارهیو  یهم آن یتوجه یهمه ب نیا ی..ولستیمهم ن"به خودم جواب دادم خودم

 ""دوش من کمر راست کرده یجهان رو نیمردم ا ریانگار تمام تقص

 یها بیمشغول آب خوردن بود،دست در ج خچالینبود!وامروزهم من مقصر نبودم! کنار  شبیشهاب شهاب د نیا

 فرو کردم و گفتم: میمانتو

 ن؟یهم به من بد وانیل کی شهیم-

 وانیدادن ل لیبا اخم به سمتم گرفت،تعلل در تحو ینگاه نیرا از اب پر کرد و بدون کوچک تر وانی... لدیکش کنار

 بار بازهم زبانم جلوتر حرکت کرد: نیو گنگ مات چهره اش شوم،ا یآب باعث شد تا استفهام

 اومده؟ شیپ یآقا شهاب مشکل- 

رو گرفت و با نه کوتاه و  یقی. با نفس فوق العاده عمدیشکسته شد و مردمک چشمانش جزء جزء صورتم را کاو طلسم

 رفت رونیپاسخم را داد،بالفاصله از اشپزخانه ب یسرد

 دیکشن ی.اما طولدمینفس سر کش کیآب را  وانیتوجه ل یدر دستم فشرده شد،شانه باال انداخته از رفتارش ،ب وانیل

 دیپر میواش، ته مانده آب با شتاب به گل یکرد و با سوال ناگهان خکوبمیم میسر جا شیکه با صدا

 ؟یدوست پسر دار دونهیکژال م -شهاب

با مرز  دیفهم دیدادم شا یمحکم بود که هر لحظه امکان زخم شدن حنجره ام را احتمال م میسرفه ها یقدر به

متوقف شدن  یبر کمرم قصد کمک را داشت.برا یدر پ یپ ییندارم که با کوبش ضربه ها یچندان فاصله ا یخفگ

 اکتفا باال آوردم یدست به نشانه  شیضربه ها

جا  شیابروها نیما ب یظیحرف اخم غل یبه حرف زدن نبود.ب یاجیاندازه ام را داشت و احت یبازم حکم تعجب ب دهان

 خوش کرد

 ن؟یدر موردم کن یفکر نیباعث شده همچ ی!چفهممیاقا شهاب!نم یچ یعنیشما... -
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 نیشیم لیاز مدرسه تعط کیکژال گفته بود ساعت  ادمهیتوجه به سوالم ادامه داد:  یب

 جواب دادم: اره خب جیگ

 ریبا شدت اس میعدد سه لب ها ینشسته رو یعقربه ها دنیسر برگرداندم و با د ؟یبه ساعتت نگاه کرد -شهاب

اش؛دو ساعت تمام را به خود  یخوردن آن هم از نوع اجبار یبستن کیتنها  دیگنجیشد.در ذهنم نم میدندان ها

 اختصاص دهد

 من...-

پاسخ گذاشت.  یرفتارش در ذهنم جرقه زد و دفاعم را در برابر تهمت اش ب یکم سو از درک معنا یناگهان،شعله ا 

 چیه یر؛جایتاخ نیرس نگاهش قرار گرفته بودم و با وجود ا ریدر ت ستا،یبرادر چ نیشدن از ماش ادهیقطعا هنگام پ

 نداشتم یگناه چیکه ه ینگذاشته بودم. اما نه تا وقت یقبا یحرف

کند،با  یام را طلب م ییوبازجو ستادهیمقابلم ا یانگار که سرگرد درجه دار ،یحرف اضافه ا نیکوچکتر بدون

 دادم: حیحالت ممکن توض نیمظلومانه تر

 بود میبرادر هم کالس نیدیکه با چشماتون د یاون-

 داریدو د نیبا ا یعنیکردم،یاز هم فاصله گرفتند وتعجب نشسته در نگاهش را خواندم،درک نم شیابروها ی گره

تعجب  تمیهمه در مورد من و شخص نیاز جنس مذکر ا ینداشتن دوست دنیبود که با شن ستیآنقدر ظاهرم ناشا

 کرده بود؟؟! 

 فشرد که ادامه دادم: یم شیپنجه ها یرحمانه ال به ال یرا ب میجسم شده بود و با دستانش گلو ق،یدر آن دقا بغض

شدم و داش... داشتم ازشون  ادهیام اصرار کرد باهاشون همراه شم...منم به رسم ادب پ یهم کالس ستا،همونیچ-

 ! نیهم کردمیتشکر م

جز شما  یدختر : مندیجمالتش را در صورتم کوب شیدو ابرو نی..با همان اخم حاکم بی...مقتدر و جد نهیبه س دست

 دمیند نیتو ماش

داد  ینکرده بود چگونه به خودش اجازه بازخواستم را م خیمرا توب یلحن نیکس با چن چیروز؛ ه نیبه حال، تا به ا تا

 کرد؟یمتهم م یدیق یکند مرا به ب ینیوبدون آنکه از سنگرش عقب نش
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 بود! ادیحد تصور ز یمثل من فرا یتیمثل من و با شخص یکس یبود...برا ادیغلط هرگز نکرده ز نیتاوان ا اما

تمام بهت و تعجبم نامش را بر  د،بایرس یوضوحا و آشکارا به گوش م میرا تار کرده بود،لرزش صدا دمیمحور د اشک

 ساختم: آقا شهاب؟! یزبان جار

ام بود و با نگاه کوبنده اش مهر گناهکار بودن را با تحکم به وجودم و از آن مهم تر  رهیشرم خ یبدون ذره ا یحت

ا که تنها دو روز مر یخودم را به کس دیبا نکهیزجر ممکن بود! ا نیبزرگتر الریآ یمن،برا یبرا نیو ا دیکوب یروحم م

 تر بود.   میعظ یاز هر درد کردمیسوتفاهم ثابت م کیآنهم بابت  شناختینم شتریب

بدون وجود مامان و بابا سرگرم  یمدت حت نیا یکه ط یپا کج نگذاشته بودم،من یکه تا به حال در زندگ یمن 

هم ساالنم مرتکب نشده بودم ؛حاال در کمال آرامش  یها یاز جنس دل بستگ یخودم بودم و خالف یها یروزمرگ

 یه دلم،قلبم، روحم از کلمه به کلمه شان به زجر مگوش سپرده بودم ک ییها نیبودم ودر سکوت به توه ستادهیا

 آمد!

 و الزم بود: زیجا یحکم میاما دفاع در آن لحظات برا دیلرز یچانه ام م 

 ن؟یمن هست حیچرا منتظر توض گهین،دیدیو به سرعت حکم م دیکه تو محکوم کردن آدما انقدر خبره ا ییشما-

 !یستیوقت ن چیکژال ه فیاون همه تعر قیال ینشون داد دمیکه امروز ازت د یزیازت انتظار نداشتم،با چ-

ارت  را به اس میشد و گلو یم ریتکث هیبه ثان هیاش ثان یسرطان یاز جانم؟که توده  یبغض لعنت نیا خواستیم چه

 آورد؟! یمرگبارش در م یپنجه 

را سر لوحه قرار داده و  یریآنکه جبهه گ یمشابهش به جا ای یمواقع نیدر چن شهیدر قلبم حس شد،هم ییگذرا درد

به رخ  ترشیضعفم را ب یبغض لعنت نیهم کردم،ویداشته باشم بغض م یدر نشاندن حرفم بر کرس یداد سع یبا داد و ب

 نیداد.هم ینشانم م یتر از هر وقت فیکرد و ضع یم بسل الریحرف زدن را از آ ییتوانا یبغض لعنت نید،همیکش یم

 را خفه.   میو صدا کردیرا جمع م میامان گلو یبغض ب

 چون... دیشا د؛ینشسته بود و من عقب... شا نیکنار راننده تو ماش میبود همکالس میاون اقا برادر هم کالس-

 مشکل کرده بود: میو حرف زدن را برا دیکشیم ریدرد گرفت..ت قلبم

 .. من...نشیدیداده بود ند نییرو پا ریچون...آفتاب گ دیشا-
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شده با  نیعج یسه ساله  یزخم ها نی.اشدی...هوا... لحظه به لحظه سلب مژنمی...اکسژنیو اکس رفتیم جیگ سرم

 نبود امیوجودم قابل الت

 فهیوظ یوحدت یکنم،تشکر از آقا یخصوصا...خصوصا خانواده ام سو استفاده نم انمیوقت از اعتماد اطراف چیمن ه-

در کار نبوداگر هم..اگر هم با اون دو نفر همراه شدم فقط و فقط بابت اصرار دوستم بود نه  یلطف چیام بود چون ه

 !نیپرورشش داد دتونخودتون و تو ذهن خو یکه شما برا یزیاون چ یو حت شتریب

 نیوقت تحمل چن چیچانه ام متوقف شد.ه یبراق اشک از گونه ام سقوط کرد و رو یقطره ا  دیرس انیبه پا مقاومتم

و تجربه کرده بودم؟؟به  دهیمذکر را چش کیاخم و توپ و تشر  یرا نداشتم... اصالمگر من چند بار در زندگ یزیچ

 نکرده بود؟ یظاهر ساز میاوقت بر چیاز احواالتش را ه یریبابا که آن هم دلگ یاستثنا

اشک مزاحم  نیموقع ا یب دنیبا چک ش،یپاها ریهفده ساله ام ز تیشخص نی..! تمام ایحاال..با وجود شهاب نام یول

 رفت نیله شد و از ب

 ؟یکنیم هیگر یبه جلو برداشت و مات اشک مزاحم لب زد: دار یقدم

ر حکم صدو یاستفهام یجمله  کیهمان  د،انگاریام کش یو ناراحت یقرار یآتش ب ریز تیحرفش کبر نیبا هم انگار

 انداختند و اما قلبم.... یرا خط م میگونه ها یگریپس از د یکیرا صادر کرد که با سرعت  یو بعد یبعد یاشکها

ن در آ یزبان ریهمراه ز شهیهم یبه قرصها یمبرم ازیو تنفسم را دشوار ساخته بود،ن دهیکه امانم را بر یماریب قلب

 داشتم قیدقا

درست مانند  یرحم یرا با ب میجمله ها شترشیشرمنده کردن ب یجمله و البته برا نیتمام دردم به عنوان آخر با

 خودش در صورتش پرت کردم:

 اون محکوم اصال نینیبب ن،قبلشیرو به جرم هرگز نکرده اش محکوم کن یو کس نیحکم بد نکهیبهتره قبل از ا-

اگر نبود واقعا براتون متاسفم که انقدر زود  ی..ولستین زیجا یحرف و دفاع چینه..اگر بود که ه ایسابقه دار هست 

 نیکنیدرباره آدما قضاوت م

امروزتون باعث شد تا بفهمم  یقضاوت نا به جا نیسوال و هم نیهم یکرده بود ول فیاز شما برام تعر یلیخ کژال

که خواهرم  ی..چون اون شهابنهیب یهاتونو م یکه خواهرم فقط خوب نیمحض دار نیچهره دروغ هیکنار کژال 

 ک کهکشان فاصله دارن!یمنه،به وسعت  یکه امروز روبرو یآقا شهاب نیبا ا کردیرو م فشیتعر
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 یم نهیکاهش درد، مدور به س یمشت کرده ام را برا یدستها کهیحرف باز کرد،اما اجازه ندادم ودر حال یدهان برا

قرص را وارد معده  عایرا گشودم و سر یشگیهم یقرص ها یلرزان جعبه  یگرفتم..بادست شیراه اتاق را در پ دمیکش

 ام کردم

ا از بلندم ر یوبه دنبالش موها دمیحرکت مقنعه را از سر کش کیتر شد.با  یتخت افتادم..پمپاژ خون در بدنم قو یرو

 ژنیدادم ودر عوض اکس هیداد را به هوا هد یرا شکل م قمیکه نفس عم ییرها ساختم،دم و بازدهم ها پسیحصار کل

 گرفتم   هیرابا تمام وجودم هد

*** 

روبرو نشدن با شهاب بهانه قرار  یآخر شب نه تنها از اتاقم خارج نشدم بلکه درس و امتحان نداشته ام را برا تا

به  تیکرد که با توپ و تشر و عصبان یم دایبروز پ یوقت یریدلگ نیاحواالتم کم بود. و آثار ا انیب یبرا یریدادم،دلگ

تصور شکل گرفته وجودم  یرعقالنیحرکت غ کیتنها با  دیکردم،چرا با یشد،دائما خود را سرزنش م یخودم ختم م

 بردم!؟ یم نیاز ب یگریرا در چشم د

 یاعداد درک شدن نیرا با نگاهم دنبال کردم اما ا یاضیفرمول و اعداد ر شتریهم ب دیشا ایبه ده بار و  کینزد

 یکالفگ نیکرد، از حجم ا یم ریس یگرید االتیو در خ یگرید یم در جاکه ذهن و وجود ینبود،حداقل نه تا وقت

ر د واریوار گوشه د نیوسط کتاب، خودم را جن ییاسر در دستانم فشردم و با پرت کردن اتود ج خته،یواعصاب بهم ر

ا رفت و ب نیکامال از ب یخداحافظ کیکه با  ییکژال به ندرت کم و کمتر شد تا جا یپچ پچ ها یدم،صدایآغوش کش

 شد انیچهارچوب در نما انیم فشیباز شدن درب اتاقم،قامت نح

 ؟ینشست یکیچرا تو تار یلیآ -کژال

 هیحوصله ندارم نور آباژور کاف-

 !خونهیدرس نم یکیآدم که تو تار یچ یعنیبرق را فشرد:  دیکل یتوجه به حرفم و با دلخور یب

 درس خواندن بودم! یلحظات اسطوره  نیچقدر هم که من در ا و

 شده؟ یزیچ-کژال

 نه-
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 ؟یباهام حرف هم نزد یدرست حساب یحت یاتاق حبس کرد نیخودتو تو ا دمیرس یپس چرا از وقت -کژال

 کژال فقط خسته ام -

 ؟یقبل هم انقدر خسته بود یروزا -کژال

 یداد ینم ریمن گ یقبل تو انقدر به رفتارا یروزا-

 یاستراحت هیهمه درس  نیشام بخور حداقل ذهنت از ا ای: پاشو بدیکش یقیجواب گذاشت ونفس عم یرا ب پرخاشم

 بکنه

 ندارم خودت بخور لیم-

 نمت؟؟؟یبب ریسرتو باال بگ الریآ -کژال

شد  یخالصه م انیدار به اطراف شیکوتاه و ن یدرجواب ها شهیام هم یدر همان حالت نشستم، ناراحت یواکنش بدون

: دیکش نییقدش با قدم مقابلم زانو زد و سرش را پا یبرابر یبار برا نیآگاه بود. ا یموضوع به راحت نیو کژال از ا

 ناراحته؟ یبگه از چ خوادیمن نم یکوچولو یآج

 نده ریکژال توروخدا انقدر بهم گ ستین میزیچ-

 گفته؟ یزیبهت چ یافتاده؟کس یدردونه! تو مدرسه اتفاق یخودت -کژال

 دمیرا مناسب تر د سکوت

 پس گفته -کژال

-... 

 را به دست گرفت: میاز موها یوار طره ا نوازش

 ؟یشده که امروز انقدر کم حرف شد یچ زم؛یعز نمیبگو بب- 

 کردم و گفت سکوت

 ؟یبگ یخواینم -کژال
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باهام حرف  ایب یهر وقت دوست داشت کنمینم تتی..اذزمیکه شانه ام را احاطه کرده بود را بوسه زد: باشه عز ییموها

 بزن

مظلوم که تا به حال از  یمحتاج بودم.قبل از آن که اتاقم را ترک کند با لحن دایشد یکالم هیشد. به تخل زیخ مین

 !ادیخودم سراغ نداشتم به حرف آمدم: ازش بدم م

 ؟؟ی: از کدیو مبهوت چرخ مات

 می.فکرم نکن که چون بچه ام و حالرمیاز خونه ات م یستیکه تو ن ییبه بعد پا تو خونه ات بذاره اونم وقت ها نیاز ا-

 خونه بابا گردمیو برم کنمیکارو م نیدفعه واقعا ا نیا ری..نخگمیو سنم کمه چرت م ستین

 ؟؟یگیرو م یگرد شده بود:واضح بگو بفهمم ک شیچشمها

 سراسر لرزان نامش را زمزمه کردم  ییم و با بغض آشکار و صدارا فاصله داد میزور لبها به

 شهاب-

 گفته؟ ی:شهاب؟ شهاب به تو چکژال

 ادیکژال..ازش بدم م رمیبه خدا م-

 ردمکیم یریسه ساله بهانه گ یخنده ام نگرفته بود،درست مانند بچه ها میرفتار کودکانه ام دروغ است اگر بگو از

 کردم یم تیباشند به کژال شکا دهیعروسکم را از دستم چنگ نیوانگار که محبوب تر

 بگه یزیبخواد به خواهر من اونم تو خونه من چ کنهیخود م یشهاب ب ه؟یچ هیمن بگو قض زیخب عز -کژال

 کار لب باز کردم: ی جهیفکر کردن به نت ایکردن حرفم و  نیسبک سنگ بدون

و چشم غره  کردیبهم اخم م یجور هیشدم و  ادهیپ میبرادر همکالس نی.. ظهر از ماشیدوست پسر دار گهیبه من م- 

که دو روزه  ستین یچینفر تا االن دوست بوده ه کیازم طلب داره! خودش با هزار و  یرفت که انگار ارث هنگفت یم

 کنه؟! یم یواسه من قلدر

دوانده بود  شهیچند ساعت در وجودم ر نیا یکه ط یو تنها براساس حرص یمنطق ریحرفم کامال غ یانیپا قسمت

 شد انیب
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 به اون چه مربوط؟ -کژال

 شهیبرام درست م یتنش هی قهیبه دق قهیندارم که دق یاعصاب درست ضمیقلب مر نیاز ا یمن خودم به اندازه کاف-

من  هفهمیکس نم چیکس رو ندارم کژال ه چیاثبات کنم ندارم حوصله ه انمیبخوام خودمو به اطراف نکهیتحمل ا گهید

ه باشم سرعت داشت تونمیزده بشم..نم جانیه تونمیبلند حرف بزنم...نم تونمیبدو ام..نم تونمی..نمکشمیم یچه عذاب

 !!تونمی..نمتونمی..نمتونمیهمش نم

و چه  یکنیم کاریکه تو چ ستیمربوط ن یاحد چیتو مال خودته فقط مالِ خودت.نه به شهاب نه ه یزندگ الرم،یآ-

 ای یشیم یعصب یفقط وقت یلینکن آ یوقت خودخور چیبه من هم ارتباط نداره،ه یحت یریگ یم یماتیتصم

 ؟یرو جز من دار یناراحت، باهام حرف بزن..تو ک

 ینارممن کنارتم و ک یتا وقت زنمیخانم خوشگله سرفرصت با اونم حرف م یکنیشام بخور ضعف م ایبلند شو ب حاالهم

 زک کردن واسه تورو ندارهحق حرف زدن و پشت چشم نا یکس

 دراز شده اش را گرفتم و بلند شدم: دست

 انکسی تیزندگ یخودتو تو چشم همه آدما یتونیوقت نم چیباشه؛ تو ه ادتی شهیهم گهید زیچ هیمن،  الریآ-کژال

اطرافت  یاثباتت به آدما ی...تالش برایمند نگه دار تیو رضا یهمه رو از خودت راض یتونیوقت نم چی،هینگه دار

م با دو کال ستیتصور شفافه که قرار ن هی مقابلتشکل گرفته از تو در ذهن آدم  اتیست..چون تمام ذهن دهیفا یب

تو ذهنت بسپار بذار هر کس هر جور که راجع بهت  شهیرو هم نی..پس اگهیوقت د چیحرف عوض بشه،نه االن نه ه

 یکن یزندگ یو مختار یلیکه ما یدوست داره فکر کنه و تو در عوض اونجور

به اندازه کل  شهیکه برام درست م یا یریفکر کنه،درگ یا گهیراجع بهم جور د یندارم کس تونم،دوستیمن نم-

 تفاوت باشم ینسبت بهش ب تونمی..نمدهیوجودم رو تحت الشعاع قرار م میزندگ

وجود داره که اثبات  ایتو دن یمهم یزهایانقدر چ یقابل درکه...ول ریبرات غ ،االنیرس یزود به حرفم م ای رید -کژال

رو عوض  یچیهم ه ی.غصه خوردن و خودخوریتجربه کن یباشه که بتون یزیچ نیتر هیحاش گرانیبه د تتیشخص

 که بشه واهخوب نگه دار.بخ شهیجز حال دلت رو...پس حال دلت رو هم کنهینم

شدنش در ذهنم  نیکنم تا با ته نش تیرا به دست حافظه ام هدا شیکردم حرف ها یم یتکان دادم،سع سر

 داشته باشم شیاز گفته ها یرمقبولیتفس
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موقع شبم!  نیظهر تا ا یها یها و کالفگ یریتمام درگ لیشدنم از اتاق مصادف شد با چشم در چشم شدن دل خارج

بلندم در  یشِکوه ها دنیرعشه با احتمال شن نیانداخت و ا یبوده لرزه به جانم م نجایا یاز چه زمان نکهیتصور ا

سابقه بود را، از  یشرم ب نی. سرخ شدن جسمم  که دال بر ادیرس یدرجه خود م نیمورد وجودش به کژال، به اعال تر

 حس کردم   میگونه ها یگرم شدن ناگهان

  دمییپا یخجالت جسمش را م یو با کم یچشم ریز یحرف بدون

 ؟؟یکنیم کاریچ نجایتو ا -کژال

 پرونده مقابل کژال باز کرد  یدسته ا حیتوض یاو ب اما

 شهاب؟ هیچ نایا -کژال

 خانم سر به هوا.واسه امضا اومدم تیکار ندهیقرار داد ماه آ -شهاب

 ؟یخبر بد هیقبل از اومدنت  یمن بود معترض گفت:بلد نبود یحرفا ریاز تاث یاخم که ناش یبا کم کژال

ا نشانه گرفت. نگاهش به من افتاد با اخم رو برگرداندم و پشت شهاب ر اریبار قرعه متعجب شدن با  تمام اخت نیا

 نشستم یخور زناهاریم

 میباهم بخور نجایا امیخب...خودم شام هم نداشتم..گفتم ب -شهاب

 سرد بود باال آورد چیساندو اتیمحتو یرا که حاو یرنگ دیدسته دار سف کیو همزمان با حرفش پالست 

و به وجودش کوچک  دمیجویم میدندان ها یداغ شده از ظهر را ال مهیتشکر کرد اما من با حرص قاشق قاشق ق کژال

سخره گرفته  به شیرا با قضاوت اشتباه و نا به جا تمیکه کل شخص یکس یبود برا یخوب هینداشتم..تنب ییاعتنا نیتر

 شنوم گفت: یکه مطمئن بود م ینسبتا بلند یبا صدا گرید زیهر چ ای ییدلجو ایبود  ییبود! اما پررو

 ان؟یخانوم نم یل یل- 

 تیموقع هیهم تو  یصحبت اساس هیشهاب خان! یبه آب داد یچه دسته گل یبفهم یبهتره خودت ازش بپرس-کژال

 مناسب باهات دارم

 گه؟یم یخواهرت چ نمیبب نجایا ایحداقل ب ؟یخوب یل ی: لدیکنجکاوانه پرس شهاب
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 !گریداشت د یمعروف هم حد شهیهم یو گم شدن در آن کوچه  یشرم یشد،ب زیصبرم لبر ی کاسه

 یل ینه ل الرمیمن آ-! 

 دختر خوب؟ یشیم یهمه عصب نی: چرا ادیو مردانه خند آرام

 یآرزو دنیکه نفس کش فشردمیرا چنان م شیمشت شده از حرصم گلو یدستها نیکه اگر راه داشت،با هم آخ

 پس فرستاده به هوا را بخورد: یبازدم ها نیاش شود و حسرت تک تک ا نهیرید

 صحبتتون با من بود یچون رو-

بحث و  نیرها کرد و به سمت آشپزخانه حرکت کرد.کژال تمام ا یگاز زده اش را با تک خنده ا مهین چیساندو

 مبرا ساخته بود  یرا به عهده ما دو نفر واگذار کرده و خودش را از هر دخالت یدلخور

 ام ستون کرد یپشت صندل ییو دستش را جا ستادیسرم ا یکامال باال شهاب

 ؟یل یل یدادیصحبتم با شما بود پس چرا جواب نم یرو -شهاب

 یا بهی! فقط کژال حق داره اسم منو مخفف کنه نه هر غریل ینه ل الرمی: گفتم من آدمیغر

 و کنار گوشم زمزمه کرد: دیکش نییکرد..سر پا یم ریآرام اش در تناقض س یخندانش با صدا یچشمها

 ممکنه اشتباه کنه مگه نه؟ یبابت ظهره؟ خب هر کس تیدلخور نیا -شهاب

 اقا شهاب؟ یمن یشما مگه چه کاره  امیم یبا ک رمیم یبه شما چه مربوط که من باک-

جلوتر دست به کار شده بود!لب  یزبان لعنت نی!باز هم اگرید یدادم.. افتضاح صیخوردنش را به وضوح تشخ جا

ازه اند یشرم ب نیاز ا یفقط کم یبه سمت باال کم شیلب ها یبدنم اوج گرفت اما با کش آمدن منحنا یو دما دمیگز

 کاسته شد 

 ؟یکرد یو رو نم یانقدر بلبل زبون بود -شهاب

خنده اش به  کیبار طاقت از کف داد و با شدت شل نیدر آوردم. ا یرا با دهان کج شیحرص و دور از چشمش ادا با

 هوا پرتاب شد
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  ادیکه چقدر ازم بدت م دونمیم نمی.ایحرصت دادم و ناراحت شد یکل دونمیباشه م -شهاب 

بود و  دهیرا شن زیکردم.همه چ دایپ نانیبلندم راجع به خودش در اتاق؛ اطم یشکوِه ها دنیحرف از شن نیا با

 باالتر؟! نیاز ا ییرسوا

 حقا که نامش"چشمانش انداختم...از ذهنم عبور کرد  اهیبه آسمان س ینگاه مین یرا فرو بردم و با شرمندگ میها لب

 "راز آلودش هست ییو فضا رهیجفت کهکشهانِ ت کی نیا یبرازنده 

 :دیبه صورتم پاش یمیپاسخ گذاشت ولبخند مال یاو نگاه شرمسارم را ب اما

و پاکتو شکستم،اصال به قول خودت به من چه مربوط  کیقبول دارم اشتباه کردم ،تند رفتم وامروز دل کوچ -شهاب

 مگه نه؟ یکنیم کاریکه چ

 کاره معطوف شد مهین مهیمتحرکش به بشقاب ق یها ارهیازجفت س نگاهم

 ر وجودم به استحکام رساندرا د شیاندازه رد پا یب قیعم یها یثبات کالم و استوار نی..ایلحن آرام و منطق نیا

و سر زده  یاز اومدن ناگهان لمینبود، تمام دل شیب یقرارداد کژال بهانه ا یخودمون بمونه االن هم امضا نیب-شهاب

 ؟یدیرو بهم م نیسنگ یپروژه  نیدل شکسته بود، اجازه انجام ا کِیکوچ یفرشته  هیاز  یام بابت عذرخواه

چشمک  دلبر گونه بدست آوردن دلِ بقول خودش شکسته ام راحت تر بود و  نیبا ا کردیفکر م دیزد...شا یچشمک

 راه نبود و واقعا هم موفق بود وصد البته دلبر تر! یکرد ... خب گمانش ب یراهش را هموار تر م

 معصوم یلیکژال باشه تو خ یِل یازم دلخور باشه.. چه بسا اگه اون شخص ل یباور کن اصالدوست ندارم کس-شهاب

 کردمیکه فکرش رو م یهست یتر از اون

 ایاشتباه و رفتار نادرستش خوشحال باشم و  رفتنیاز پذ دانستمیکردم،نم یم ریزد.در جدال با عقل و دلم س لبخند

 یذهنم خدشه م یدو دو زنان اش رو نیام را مقابلم علم کرده بود! نگاه سنگ یبچگ نکهیاز ا یناراحت و عصبان

حرف زدن  نیکه ح یآرام یذهنم ربوده بود.. نفس ها زرا ا یریگ میتصم نیودرست تر غیه تفکر را درانداخت و اجاز

بودنم را در معرض سو  یشد قلقلک یگردنم پخش و منجر به باال آوردن شانه و جمع کردن گردنم م انیم ییجا

 کرد و ادامه داد: شینفس ها مهیضم یگریفوت د یبدجنس تیاستفاده اش قرار داده بود با نها

 م؟یکن یزود قضاوت نکنم بانو..حاال قبوله؟آشت گهید دمیخانوم،قول م الریآ خوامیمعذرت م -شهاب
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 !ستمیام نشاندم: من بچه ن یشانیپ نیب یفیظر اخم

 یلیها،خ کنهیم چارمیکژال ب یاضافه کرد: بر منکرش لعنت خانوم...نبخش یگرید یبلند به همراه فوت عمد یا خنده

 ما کن  یهم به حال اوضاع کار یفکر هی!یدختر باش هیدست  ریبده ز

 پررنگ صلح هر یخنده  نیاش بخندم و ا یتوسط نفس عمد یاراده از لحن طنز و قلقلک یبار نوبت من بود تا ب نیا

 مارا اعالم کرد یدو

*** 

 الریبدو آ-

 کردم یرنگ م یآب یرا از جواب ها یربود. بدون توجه برگه امتحان یمداومش تمرکز را از ذهنم م یزدن ها صدا

 جون من بدو الریخفه و ناالن نامم را صدا زد: آ 

 در کالس نبود یتیاتمام وقت پاسخ را اعالم کرد جز چند نفر جمع ریدب

 از اطرافش بود یبیغ ییبرگه اش پخش شده بود و همچنان منتظر ندا یرو یبا حالت زار ستایچ

 و بدون مکث نوشت یخواندم و او با شاد شیجواب را برا شدمیاز کنارش رد م کهیدر حال  

 شد: میهمگام قدم ها ستایدوشم چ یکوله  رو میتنظ با

 ؟یزودتر بگ یتونستینم-

 یباالخره که نوشت-

 یسرد یلیخ الریآ-

 یو سرد یریروزها با وجود کناره گ نیدختر ا نیبردم ا شیپ یخداحافظ یتوجه به حالت دلخورش دستم را برا یب

 کردیم تیمیاحساس صم یادیمن بازهم ز یها

 نمتیبیفردا م-

 سراغمون ادیگفتم ب ایکجا؟ به ارش-
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 مریبرم د دیرو هر روز برگردم.. بهشون سالم برسون من با ریمس نینداره من با تو و برادرت ا یلیدل ستاجانیچ -

 .شهیم

 یانداخت وبا خداحافظ ینگاه دلخور و اخمالود ستاینگذاشت اما چ یباق یمخالفت و اعتراض یکالمم جا تحکم

 پاسخم را داد یسرد

گوش خراش   یام ترمز زد و صدا یقدم کیبا سرعت در  یدیمگان سف هیثان کیعبور کنم که در  ابانیخواستم از خ 

 میکه ن ی. افراددندیافراد حاضر به سمت ما چرخلحظه تمام  کی یکه برا یشد بطور دهیاسفالت کش یرو شیلنت ها

 بودند و بس میها یازآنها هم کالس یریکث

دهان باز  تیبود،با عصبان یدود نیماش یها شهیش کیکایوحشت زده دو قدم عقب رفتم.  یفیخف غیترس و ج با

که  یخندان یشده و چهره  دهیکش نییپا ی شهیش دنیراننده بود را نثار وجودش کنم اما با د قیکه ال یکردم تا حرف

 مقابل صورتم نقش بسته بود دهانم بسته شد:  

  یل یل میمن تسل-شهاب

 دمیلرزان جلو کش یتا فرق سر عقب رفته را با دست ی مقنعه

 ن؟یکنیم کاریچ نجایاقا شهاب ، شما ا-

 جان الریباال آ ایب -شهاب

 من یول-

 باز کرد میدر را برا رهیدستگ دنیحرفم را نداد وبا کش لیتکم ی اجازه

توسط  د،یجد یاساس،و دردسر یب ییمتفاوتشان نگاه گرفتم، ترس از درست شدن ماجرا یدختران و پچ پچ ها از

 بود دایکامال هو میداد استرس از لرزش،دستها یبا شهاب را نم یبچه ها اجازه نشستن و همراه

 ؟یهست یچ الرجان؟منتظریآ-شهاب

 نیتعجب با سوار شدنم در ماش نیثابت مانده بود و ا نیمن و ماش یتمامشان رو زیامناچار نشستم نگاه تعجب  به

 ایبا شهاب درست است  یهمراه میها یهم کالس کیکایبا وجود  دانستمی.نمدیدرجه ممکن رس نیشهاب به اعال تر

من  نکهیاور شدم،ا ادیخودم  یبه چهره زدم و حرف شب گذشته کژال را برا یتفاوت ینه..هرچه که بود نقاب ب
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انگار که  کردم و دایپ یافکار خالص نیگذشته بود که از هجوم ا یقی!.دقاستمین هیو اثباتم به بق ییمسئول پاسخ گو

 سالم یراست ،یگفتم: وا زدیدر آن موج م یشرمندگ یکه کم یافتاده باشد با لحن ادمیتازه 

 یخسته نباش یسالم خانم کیعل- 

سرعت ممکنم گاز دادم تا به  نیسکوت را شکست: با اخر نکهیشد تا ا یدرآرامش سپر یقیزمزمه کردم.دقا یتشکر

 یخودم گفتم حتما تا االن رفت شیموقع برسم..پ

 رفتمیالبته داشتم م -

 دمیگفت خوش شانس بودم که به موقع رس شهیپس م-شهاب

 م؟یریم ییجا-کرد به حرف امدم:  یخانه را رد م ریکه مس یاتوبان نیاول دنید با

 بله-

 بپرسم کجا؟ شهیام...م -

 یل یل یشیمتوجه م یبذار گریدندون رو ج کمی -شهاب

 لطفا؟ یل یل نیبه من نگ شهینداشتم: م یاسم حس خوب نیا از

 ریخ-شهاب

 اسمشو صدا زدم: اقا شهاب معترض

 وار ابرو باال انداخت طنتیش

که باال زده بود، و  یرنگ دیسف راهنیپ ینهایو محکمش، آست بیکرد ژست عج یم تیدست، فرمان را هدا کی با

کرد؛ همه و همه اسباب جلب  یبه سمت من ساطع م لیمتما یکه در اثر برخورد آفتاب نور یکیساعت صفحه سرام

 کردن توجهم به خودش و وجودش را فراهم کرد

 رمیمیم یکه من از کنجکاو دنمونیتا موقع رس ینجورین؟ایکنینم ییراهنما هیحداقل -
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تحمل  قهیباشه .. فقط چند دق زیسورپرا ییجورا هی خوادیم پره؟دلمی..نمپرهیاگه بگم که مزه اش م-شهاب

 ..باشه دختر خوب؟خوادیم

ادات  نیلحن ها را،ا نی..اشناختمی..نمدانستمیو خاص. نم بیغر بیعج یلیبود،خ بیاش عج یینها یپرسش لحن

 ییمذکر اشنا کیوقت آن هم از جانب  چیرا، ه زدیتهش موج م یدل چسب یانتظار که کم نیگنگ را، ا یاستفهام

از ارتفاع، ته دلم ... فرو  یاب وانیل طمثل سقو یزیکه با تمام شدن حرفش، چ یالزمه را کسب نکرده بودم.به حد

 !ختیر

 دیچرخینم ییجا میبند آمد و محور نگاهم جز مستق زبانم

 شیاز پ شیب بمیچرا ... با جوابش حال عج دانمیبود..اما من..نم یعاد شیلحن برا نیاو با ا یحرف زدن برا دیشا

 منقلب شد

 رفت یراه حل ممکن به شمار م نیبودن بهتر یعاد یو تالش برا یتوجه یب قطعا

 الر؟یآ یساکت -شهاب

 خسته ام کمینه فقط -

  شدینگاهش کامال احساس م ینیگرفتم. سنگ یرا به باز میدستها شتریدروغ شاخ دارم لب فرو بردم و ب از

 شو خانومِ خسته ادهی.. پ میدیمتوقف شد و کمربندش را باز کرد: رس یگوشه ا باالخره

و  پیت نیهمچ کیسرم منظم کردم. با  یحالم انداختم و مقنعه کج و معوج را رو یوب دهیبه چهره رنگ پر ینگاه

اش  یتا حاال پا به رستوران گذاشته بود که من دوم یکس ،چهیآن هم از نوع خسته و سرمه ا یمدرسه ا افهیق

 باشم؟؟

رستوران، با لبخند خوش  یمتصد میبهتر بگو ایبود وآن مرد  یبا فرد یگرم یمشغول صحبت و احوال پرس شهاب

 به من گفت و رو به شهاب ادامه داد: یامد

 ..برو باال هیخال24زیشهاب جان م-

 شرمنده محمد جان-شهاب
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 خانوم نییمتعلق به خودته، بفرما نجایخوش جواب داد: دشمنت شرمنده داداش..ا یه و با رومتواضعان محمد

همراهش از  فشردمیمشتم م انیکه بند کوله ام را م یکوچک اکتفا کردم و به اشاره شهاب در حال یبه لبخند تنها

 رستوران باال رفتم یپله ها

 یصندل دنیبا کش میدیمورد نظر رس زیبه م یکردم و وقت یاش م یپشت سرش،همراه یمثل جوجه اردک درست

 نیبا ا یاز همراه یگفتم و ناخواسته حس غرور نیجنتلمن بودنش آفر نیاشاره به نشستنم کرد...در دل به ا م،یبرا

 مرد محترم درجانم نشست..

 اد؟یم ی: کژال کدمیپرسنظر قرار داده بودم  ریکه اطرافم را ز یقرار دادم و در حال میپاها یام را رو کوله

 اد؟یکژال ب دینگاه بردارد جواب داد: و چرا با ستیاز ل نکهیکرد و بدون ا یم نییدر دستش را باال پا یغذا یمنو

 اد؟یگفتم: نم متعجب

 نه -شهاب

 نجا؟یا میپس چرا اومد-

 م؟ییایب دیبار به سمتم گرفت : و چرا نبا نیرا ا منو

 نیرنگ را نداشتم! با وجود ا اهیجفت کهکشان مرموز و نافذ س کیشدن در آن  رهیزل زدن به صورتش و خ ییتوانا

 یکردم...نه که نخواهم نه! اما حس یو مخاطب قرار دادنش امتناع م میمستق یباره هنوز هم از نگاه نیسوم دارید

 شده مقابلم را هدف نگاهم قرار دادم: نییتز یا شهیشد.گلدان ش یم یشرویدرونم مانع پ

 نداره!   یلیبعد از مدرسه، بدون اطالع خواهرم...دل ییجا نیهمچ هیوجود من و شما..اونم آخه -

وجودم  یاش که رو رهینزد...باالخره جرات به خرج دادم و نگاهش کردم،و همان لحظه لبخند خ یحرف هیچند ثان تا

 کردم لیکرد را شکار کردم.گردن به کج به نشانه استفهام متما یم ییخودنما

 وار زمزمه کرد:  طنتیرفته رفته پررنگ تر شد و ش لبخندش

 لقمه چپ کنم هیغذا  یتا خودتو به جا دمینرس یمطمئن باش هنوز به اون درجه از گرسنگ-شهاب

 داد از سر درون! یگاه خبر م یکه گاه و ب یشرم و رنگ رخساره ا نیلعنت به ا و
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سه روزه راحت  ییکژال بود،با وجود تمام آشنا نانیاز اطم یکه ناش ییبودن ها ینبودم،با وجود تمام حام راحت

 جز معذب بودن نداشتم!  یحرف خارج شده از زبانش، کنارش حس نینبودم!وقت گذراندن با شهاب، با چن

 ساده بود یشوخ هیفقط  الرجان؟یصاف تر نشست: آ یجمع شد و کم لبخندش

 مورد بود یواقعا ب تونیکردم،از حدش فراتر رفته بود: شوخ یظیغل اخم

 غذا را به سمتم گرفت: انتخاب با شماست بانو  یشد و منو یعاد شهیمثل هم هیاش بعد از چند ثان چهره

و صد  فیشدم اما ح یخفقان آور حد االمکان دور م طیمح نیواز ا داشتمیرا برم فمیاالن ک نیهم توانستمیم اگر

 گاه خالصه نشده بود چیمن ه تیدر شان و ترب یکار نیکه چن فیح

 خورمینم یزیبه منو انداختم و با همان اخم گفتم: من چ یسرسر نگاه

 ؟یرو بدم دوباره قهر کرد شبیکنون د یسور اشت خواستمیبدترش کردم. م نکهیبابا مثل ا یا -شهاب

 قهر هم نکردم جهیدر نت ستمیمن بچه ن-

 ییلحنم لبخند زد: بر خالف حرفت درست مثل بچه ها به

 ینیمنو بچه بب ی. حقم داریدار فیبابابزرگ تشر یادیشدم: شما ز یحرص

 خانوم یل یزبونت انقدر دراز باشه ل خورهیبه چهره مظلومت نم-شهاب

 نزدم یحرف گریگل فوت کردم و شرم زده از رفتار گستاخانه ام د یگلبرگ ها انیپر حرصم را م نفس

داد!تا من باشم موقع  یداد...حقم بود اگر سنگ هم سفارش م یاریگارسون، شهاب سفارش دو پرس بخت دنیرس با

 انتخاب سفارش ناز نکنم!

 خب مدرسه چطور بود؟-شهاب

 شهیجواب دادم :خسته کننده بود،مثل هم کوتاه

 ؟یدرستو ادامه بد یخواینم یسوال ذهنمو مشغول کرده، چرا گفت هی الریآ -شهاب

 ندارم یبدن.عالقه ا لیصهمه دانشگاه برن و ادامه تح ستیخب قرار ن-
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 بنظرم ولش نکن فهیداره.. ح ندهیو آ هیاما رشته ات رشته خوب -شهاب

 ه؟یکه شغلتون چ نهیا ن؟منظورمیکنیکار م یشما چ یکردم بحث راعوض کنم:راست یسع

 کژال بهت نگفته؟؟-شهاب

 ومدهین شیگفتم: نه،احتماال فرصتش پ متعجب

 ... البته کژال سِمَتش از من باالترهمیداد: منو خواهرت همکار هیتک یبه صندل نهیبه س دست

 ن؟؟یهست دریشماهم ل یعنیگفتم:  جانیه با

مختلف تور  یاکثر همکارا تو حوزه ها یوقتا به جا یلیفه،خیرابه عالمت مثبت تکان داد: خواهرت همه فن حر سرش

 هست یجهان گرد دریل شیکرده...اما حوزه تخصص اصل تیفعال

 ؟یشما چ-

 شیگرد رانیدارم اون هم از نوع تخصص ا یو کوهستان یگرد عتیمن فقط کارت طب-

 متنوعه یلیچه خوب شغل شما و کژال خ یوا-

گردشگرا  کنواختیبه سواالت  یمتماد یسالها خوادیم یادیخسته کننده،صبر و حوصله ز یوالبته گاه -شهاب

 مدرسه رو داره! ریکار ما حکم همون دب ییجورا هی..یکن شونییو راهنما یپاسخ بد

 نظر دادم: جانیچانه گذاشتم وبا ه ریفراموش کردم دست ز یقبل را به کل قیدقا رفتار

 هیعال یلیخ ی... وادهیجد یزایهم کشف کردن چ یو گاه حیآدم دائم تو تفر شیارزه به خستگ یبنظر من که م -

 تی... مسئولستین یکنیکه فکر م امیجواب داد:اونجور نهیدر همان حالت دست به س د،یو خند دیچشمانم را د برق

 که ی..بطورکنهیمارو دوبرابر م یخستگ نیهم یگرد عتیطب یهاست.خصوصا تور ها دریبه عهده همه ل ینیسنگ

 تموم رو فقط استراحت کنم کماهی خوادیخونه دلم م رسمیم یوقت

 :دیرنگ را به طرف من گذاشت و پرس یکاره رها شد. نوشابه مشک مهیسفارش ها حرف مان ن دنیرس با

 ؟یتو چطور؟عالقه ندار-شهاب
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 تره. نیسخت تر و سنگ زیاز همه چ تشیکم. به قول خودتون مسئول یلی! خادیز ؟نهیدریبه ل-

مروز ا فاتیتعراگربا وجود  یحت "نگفت. بازهم با خودم تکرار کردم یزیچ گریقاشق را در برنجش فرو کرد و د نیاول

قلب  نیتازه جوانه زده را در نطفه خفه کنم.با وجود ا یعالقه  نیا دیشغل عالقه داشته باشم با نیبه ا یدرصد

 یتح ای یگرد عتیطب دریشغل ل یعالقه و ادامه  یبرا ییافتدجا یبه تب و تاب م جانیبا دو بار ه یکه حت یضیمر

 "غدغن بود و بس! میبرا شهیبود که بودنشان از ر زهایچ یلیماند...خ ینم یباق یجهان گرد

قاشق غذا را وارد معده  نیموجود،اول تیهمراهم تکان دادم و با تمرکز موقع یعذاب دهنده  شهیرا از افکار هم سرم

 ام کردم

**** 

صرف  یشد. کژال برا یبه سرعت سپر انمانیموجود م یها یبا شهاب و رفع دلخور یرسم دارید نیهفته از اخر سه

 دمید یکه نسبت به کژال دو برابر شده م یداده بود،با تمام عشق بیترت یا کماههی یکنارم مرخص یشتریوقت ب

حاضر نبودم بخاطر من از کار و حرفه اش سر باز بزند و تمام وقتش را به من اختصاص دهد.خوشبختانه مخالفتم 

 یبرداشت نینداشت من چن یحس نیاگر او چن یکار سر بارش باشم حت نیکارساز شد.دوست نداشتم با ا

 یآسودگ یمراقبت از مرا برا یاگر آن شخص خواهرم باشد و هم خون من! در عوض از شهاب تقاضا یداشتم.حت

باز  یاش خواسته کژال را با رو یشگیبا متانت هم یبدون مخالفت هم نیخاطرش درخواست کرده بود و شهاب مت

ا کردم ب یما دو خواهر سبب شد.تالش م انیشهاب م شتریرفت و آمد ب یبرا یبهانه اموافقت  نیبود..و هم رفتهیپذ

 یوچکک الریدر نظرش همان آ دنمیخواهرم را درک کنم، تا به قول خودش با د یها ینگران ینشان ندادن اعتراض

 !دادیخون م یشد و بو یمرخص م مارستانینباشم که از ب

جود و ش،بایهفده سال پ الریهفده ساله را اثبات کنم.تا نشان دهم که با آ الریدرکش کنم تا خودم را،آ کردمیم یسع

 کرده ام. رییام تغ یگوناگون زندگ طیشرا

جسم مبدل شده  نیکه به مسکن ا یمن،و نگاشتن همان آرام روح یشگیهم ریناپذ ییاما...کاغذ و قلم همدم رها و

بسان  یدادند حس یکه آرامشم را وسعت م ییزدن و بافتن واژه هاشد..با هر بار رج  یاز وجودم جدا نم یبود، لحظه ا

م نوشت یبدون طلب خواننده،م نوشتمی،میبدون انتظار تمنوش یشد... م یم یآزاد درآسمان دلم جار یپرواز پرنده ا

رج  نینوشتن ها با هم نینوشتم و با هم یقلم وار را.. م ینوشتم از دل برآمده ها یشهرت!م یذره ا یبرا یبدون منت

ام را به  ینوشتن ها بود که زندگ نینوشتم و با هم یشد..م یتر م اریو هش داریزدن واژه ها احساسات خاموشم ب

شده بود و حاال تنها کژال بود که  داریتازه سوق داد. عالقه و استعداد خاموشم ب ییاز تجربه ها یدیجد چهیدر یسو
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 دانستیدادو نم یم هیشعر هد یمناسبت رمان و کتاب ها یحد و مرز خبر داشت...با مناسبت و ب یب یعالقه  نیاز ا

شب در دلم به پا  مهیچشمک زن آسمان ن یستاره ها کیکایبه وسعت  ییاندک چه غوغا یتوجه ها نیبا وجود هم

 کند...! یم

 یاختصاص یهمراه نینه او از ا یشته او بر اساس قانون نا نو گشتمیبرگشت از مدرسه را با شهاب برم یرهایمس

 داشت نه من  یاعتراض

 داشتم یدروغ چرا...ته دلم حس خوب ،یهمراه نیا از

 یم یکس یاندک برا یبه اندازه ذره ا یوجودم حت نکهیخانواده ام،حس ا یاعضا یمستثن یمتمرکز بودن توجه حس

 تواند مهم باشد 

ا که ب ی!احساساتانمیترحم از جانب تمام اطراف یقضاوت و ب یاز پناه. حس مهم بودن جسمم ب یواریدارا بودن د حس

که  یزییحال سرشار مهر را ته دلم کاشته اند،پا نیغم وارانه و در ع یزییپا ی شهیبودنشان ر ضیوجود تمام ضد و نق

دخترش را در دست پسر زمستان قرار  لدانهیو دست  دهدا بیچهارفصل ترت یبه وسعت عاشقانه ها یجشن و سرور

 کرد یخانه بخت م یاز جنس بهار، راه یشکفتن فرزندشان، ثمره عشق دیداد و به ام یم

 شتریو ب یمنع کن یکه هر چقدر او را از کار یشد. مانند بچه ا یم لیبه عدم تبد ستایفاصله گرفتن از چ یبرا تالش

 شتریگرفتم ب یاش کناره م یاز او و دوست شتریوصف بارز حال من بود..هر چقدر ب قایکند دق یم دایبه آن کشش پ

 شد یم کینزد

 یمقدمه درخواستش را رد م یدرس کار کردن را داشت و ب یکم یبه بهانه  دنمیدرخواست د یروز متوال چند

 دادم  بیا ترتر دنشید یبرا یوار قرار میگذشت تسل انمانیکه م یکردم،دست آخربا تمام جدال و بحث

اندن و صدمه رس شتریب یضیمر یبرا یتا بهانه ا دمیپوش یگرم تر یزمستان لباسها یو ورود به سرما زییاتمام پا با

 را باز یدر ورود نکهیاز حاضر بودنم از اتاق خارج شدم و به محض ا نانینداده باشم،با اطم بیرا ترت ضمیبه قلب مر

 برخورد محکم ما دو نفر باهم شد باعثبا شتاب مقابل صورتم فرود آمد که  یکس کلیکردم ه

دور تنم حلقه شد.به سرعت  شیاز سقوطم، دستها یریجلوگ یکه برا دمیکش یفیخف غیج یبرخورد ناگهان نیا از

 گفتم: شما! دهیفاصله گرفتم، شتاب زده و ترس

 ؟یریم ییبه سرو وضعم انداخت متعاقبا فاصله گرفت : جا ینگاه
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 قرار دارم یعنیسالم...ام..خب..خب...اره..-

 که با دوستم قرار دارم نهیمنظورم ا یعنیحرفم را اصالح کردم:  عیباالرفت. سر شیابرو یتا کی

 ؟یهم دار یدوستت؟؟ تو دوست -شهاب

 یهمکالس هیدر حد -

 می: پس بر دیبار یاز چهره اش م یحوصلگ یقوا در کهکشان چشمانش النه کرده بود وب تیبا نها  یخستگ

 از جانبم در را بست و مرا با خودش همراه کرد یاجازه حرف بدون

 م؟؟یبر م؟کجایبر-

 الریآ رسونمتیم یریهر جا م-  

 نیا ن،خستهیاقا شهاب شما تازه از سر کار اومد یول-

 به مخالفتم ادامه دادم: یدندگ کیکرد و من با  سکوت

بخاطر من خسته تر  ینجوریا رمیخودم م نیاستراحت کن نیشما بر ستمیبه زحمتتون ن یاقا شهاب واقعا راض-

 نیشیم

 معنا بود یآسانسور مخالفت کامال ب دنیسر رس با

 داخل شدم ریسر به ز ینگذاشت و من هم بدون حرف یباق یحرف یجا

 نیکه زشته اخه..شما چرا زحمت بکش ینجورینشانه گرفتم: ا یکیرا هم در تار ریت نیآخر

رنگ اتاقک  یپالتو فرو کرده، نگاهم را به کف پوش قهوه ا یها بیحواله وجودم کرد، دست در ج یقینگاه عم 

 آسانسور دوختم 

 نیها ازت مطمئنم و همچ نیاز ا شتریبه سرم بزنه.. هرچند که ب یا گهیجات فکر د یب یمخالفتا نینذار با ا-شهاب

 .باشه دختر خوب؟کنهیمغزم خطور نمبه  یفکر

 کردم ریدندان اس ریرا ز مینوا یب یبه رنگ شدم و بازهم لب ها رنگ
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 ؟یری: کجا مدیبست به سمتم چرخ یکه کمربندش را م ینیو ح نینشستن در ماش با

 پارک)....(-

 یبا دوستت قرار دار شنومیباره م نیاول یبرا -شهاب

 ندارم یچون دوست-

 چرا؟-شهاب

 دمیم حیترج مویی..تنهاادیخوشم نم-

 خوبه یلیات و ذوق و شوقت مثل االن که خ هیعوض کردن روح یبرا یول-

 رو خوب تمیدوره گذراست منم شخص هی یبشم در کل دوست یمیصم یبا هرکس تونمیمشکل از منه که نم دیشا-

 برام بهتره ینجوریشناسم به نظرم ا یم

 یخانم خوامیجام عذرم یخسروان دانند از دخالت ب شیصالح مملکت خواوه بله،فراموش کرده بودم  -شهاب

 کنم تکرار نشه ی: خواهش مدمیخند زیر زیر

 نه بابا؟ -شهاب

 ام کردم  یشوخ مهیضم یکم رنگ یبه هوا پرت شد و عذرخواه یبلند یام با صدا خنده

 یعذرخواه گهیبود هم تو د یمن شوخ تیتو هم ها! هم ن رهیکالهمون م یعادت بد رو ادامه بد نیا الریآ-شهاب

 چرا؟

 چشم-

 بلند شد.به طرفش برگشتم شیشدنم صدا ادهیقبل از پ میدیبه پارک مورد نظر رس باالخره

 ایمونم کارت تموم شد ب یجا منتظرت م نیهم -شهاب

 توروخدا..شمارو هم تو زحمت انداختم دیگفتم: ببخش یشرمندگ با
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 میداشت ریتاخ کیتراف نیتو ا یحاالهم برو سراغ دوستت که به اندازه کاف یل یتعارف رو کنار بذار ل -شهاب

 استراحت کند نیرا در ماش قیدقا نیگفتنش توجه نکردم.اجازه دادم تا ا یل یل به

 ممنون پس فعال-

 الرجانیمراقب خودت باش آ -شهاب

 راهیبد و ب دهیبود.ند ستادهیبدست ا یکه گوش دمیراد یرنگ یشدم.از دور گوله مشک ادهیپ یگفتن چشم کوتاه با

شال دهنم را  ستادمیکه مقابلش ا یکرد حدس زدم.قدم به قدم جلو رفتم و درست موقع یم انیلب ب ریرا که ز شیها

 کنار زدم: سالم

 هم که انگار نه انگار؟ تیو گوش نجایا یساعته منو کاشت میسرما ن نیسالم و مرگ سالم و زهرمار تو ا -ستایچ

 اخر منصرف شدم وگرنه قصد اومدن رو اصال نداشتم قهیدق یاورد شانس-

 چته؟ دایتو جد الریآ-ستایچ

که پشت تلفن  یبگ یخواستیم یچ نجامیفهمم حاال که ا یرو نم رتیاخ یرفتارا یمعن نکهیجز ا ستین میزیچ-

 :گفت یبود اشاره کرد و درست مثل بچه ها با ذوق فراوان ابانیخ گریکه واقع در سمت د یشاپ ی! به کافشد؟؟ینم

 زنمی.منم حرفامو ممیخوریگرم هم م یدنینوش هیاونجا؟ میبر-

 یناش یگرم مطبوع یدر هوا یباال  یشاپ و به صدا در آمدن زنگوله  یباز کردن درب کاف رفتم،بایاش را پذ خواسته

 نوازش داد روارانهیقهوه در ان حاکم بود و بس، صورتم را حر یکه بو یطیاز مح

 شهینم دایپ یخال زیکه م نجایا-

 کرد تمیپشت ان نشسته بود هدا یکه پسر یزیوسر م دیرا کش دستم

 آقا... نیکه ا نجایا ستایچ-

 دیرا کش یاجازه نداد تا حرفم را کامل کنم و صندل 

 میما اومد-
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موجود شکل گرفته درونم را  یچهره اش تمام حسها دنیبالفاصله برگشت و من با د ستایچ یصدا دنیبا شن پسرک

 و اضطراب! یکردم..خشم تعجب..ناراحت یباهم قاط

 یوحدت یفوت کردم: سالم اقا رونیرا نامحسوس ب قمیعم نفس

ان نور بار ییتاره هاس شیمن،از سقف آسمان چشمها دنیبود..چرا که با د نطوریواقعا ا ای دمیدیمن اشتباه م دانمینم

 خانوم الریتر: سالم آ عیلبش وس یشد و لبخند رو زانیآو

 کنارم نشست ستایرا مشت کردم و چ دستم

 خوامیگرون م زیچ هیداداش من  یخب اقا-ستایچ

 کن یدوستت ابرو دار یحداقل جلو ستایچ -ایارش

شب ام بتویاونم از طرف تو..محاله ج رونیب میروز باهم اومد هیسال باالخره  نینداره..بعد از چند یبه من ربط-ستایچ

 نکنم یخال

آمدن چه بود؟!حرفش سراسر ابهام بود و  رونیشدم منظورش از بعد از چندسال ب رهیخ ستایبه چ ریو متح مبهوت

 دادیقلقلک م یام را بدجور یحس فضول یکنجکاو نیا

تکب را مر ایدن یخطا نیشرمنده شد که انگار بزرگتر یجور دیشدم، لبش را گز رهیحالتم که متعجب به او خ دنید با

 معطوف کرد ایتبرئه شدن، به سمت ارش یبرا یا هیخطاکار نگاهش را ثان یشده باشد و مثل بچه ها

داده بود اما با  یخگریرا با اخم کم رنگ و توب ستایچ یانداختم که جواب شرمندگ ایبه ارش ینگاه یچشم ریز

 نزده بحث را به دست گرفت:  یحرف ستایچ شیپ یا هیدوسرفه به خودش مسلط شد و انگار که اصال ثان

 ن؟یخوریم یخب بچه ها چ-

 ارمیب نتیاز تو ماش مویمن برم گوش-ستایچ 

 دستت بود؟ تیاالن گوش نیباال رفت: تو که هم میابروها

وانگار که دنبال جواب بگردد با  کردیشد، اغراق نکرده ام! در سکوت نگاهم م کسانی واریرنگش با گچ د میبگو اگر

 تته پته من من کرد:
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بهت چند تا عکس نشون بدم  خوامی..منظورم رمِش!اره رم ش بود!! مزیکه نه...منظورم..چ مینه...گوش زهیچ-ستایچ

 ارمشیرمش رو دراودم..من...من برم ب کردیهنگ م میچون..چون گوش

 داد یشد و بلند شدن زنگوله در نشان از خروجش م دیسرعت باد ناپد به

مانع از  ایارش یباهم داشت؟! اما صدا یچه ارتباط شیچه؟اصال جمله ها یعنیکنم.  هیرا تجز شیکردم حرفا یسع

 شد شترمیفکر کردن هرچه ب

 خانوم؟ الریآ نیخوب هست-ایارش

 نممنو یلیشدم و سرد جواب دادم: خ نهیبه س دست

 خوادیاز اومدن شما نزده بود فقط گفت خودش م یبه من حرف ستایادامه دادم: چ هیبا کنا بایکردم و تقر زیر چشم

 باهام حرف بزنه

در حال رخ  یبه باور اتفاق شتریهر لحظه مرا ب شیو دو دو زدن مردمک چشمها دیچیپ یرا بهم م شیدستها کف

 دیلنگ یم یکار بدجور یجا کیرساند.حدسم درست بود  یدادن م

 بهم بگه؟ خواستیم یچ نیدونیشما نم-

 خواستم ستایبا شمارو من از چ ییروبرو نیا -ایارش

 اخم جواب دادم یجا خوردم با همان لحن به عالوه کم بیعج

 ن؟؟یرو کن یکار نیهمچ دیبا یچ یو شما برا - 

 افتیگارسون و در دنیسخت تر بود چرا که درست با سر رس یلیاز جا به جا کردن کوه خ شیحرف زدن برا انگار

 دیاز برائت کش یحاک یقیسفارشات نفس عم

 نمیمقدمه بچ ایرک بگم  دونمینم الرخانومیآ-ایارش 

 یباز یکنترلش کنم با پر دستمال کاغذ دهیکش یتا با نفسها کردمیتند تند شده بود تالش م جانیقلبم از ه تپش

 اشتباه ایدرست بود  ستایدرخواستم از چ دونمیکرد: نم
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 یاعصابم خدشه م یرو شیحرف زدن ها دهیبر دهیبر نیدادم، ا یوار تند تند تکان م کیو ت یرا عصب میپاها

 انداخت

 لب باز کرد عیحرکت سر کی در

 کردم  دایمن به شما به وقار و متناتتون عالقه پ الرخانومیکه..من ،آ نهیکه بود..عاقبتش ا یهرچ-ایارش

پلک  یکرده باشند جا خورده و مات حت یسرم خال یپارچ اب سرد را رو کیمتوقف شد.انگار که  یآن میپاها حرکت

 زدن را هم فراموش کردم

 دمیاطرافم ند یکدوم از دخترا چیکه تو ه دمید یسوتفاهم نشه من فقط تو رفتار شما متانت کنمیخواهش م-ایارش

 عالقه ام شد یریموضوع رفته رفته باعث شکل گ نیهم

کردم گفته اش را مرور کنم. چه گفت؟گفت به من عالقه مند شده است؟تالش  یواضح بود سع میدست ها لرزش

 سخت ومشکل بود ادیز یلیخ یمنطق یگرفتن رفتار شیپ یدرآن لحظات برا

به سخت  میگذشته را برا قیدقا یکردن حرفها یحالج ان،یجر نیبه ذهنم هجوم آورده بود هم یادیز یها سوال

زد  یم حرف ای.ارششدینم دایوقت پ چیمسئله ه نیمبهم ا کسیکرده بود، که ا لیتبد ییایمجهول دن یمسئله  نیتر

 اش به من بود یو ناگهان کبارهیابرازعالقه  دمیشن یکه م یو من تنها کلمه ا

 .... تونستمـیبود که م یتنها راه ارتباط ستای..واقعا چ یکارم اشتباه بوده ول دیشا-ایارش

 :دمیرا بر حرفش

شما منو!سکوت کرد و من ادامه دادم: تو دو  نیهمچن دمیدو دفعه د تاینها ایدفعه  کیمن فقط شمارو  یوحدت یاقا-

 ن؟؟یبرد یپ یزیچ نیجلسه به همچ

 نالیالبته! سالهاست که من م ستایچ قیمن سه ساله که نسبتا با شما آشنا هستم از طر الرخانومی.آریخ-ایارش

ازش حرف  ستایکه چ یالریآ دونستنیکه اسم شما تو خونه اورده شد..انگار همه م یخب..از روز یکنم،ولیم یزندگ

 یاداره که بخواد پ ینه دوست آنچنان مهم شهیم یمیصم یوقت نه با کس چیه ستای..چستین یمعمول الریآ هی زنهیم

 یمیهم جنس صم هیکه  ستاستیمشکل چ نیا میکردیخانواده باز کنه. همه ما فکر م طیرو به خونه و مح شیدوست

 به رفتار ادما توجه داره تا ظاهرشون شتریدرون گراست و ب دایشد ستای..چمیکردینداره..اما ظاهرا اشتباه فکر م
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 به حرف من داشت؟؟ یچه ارتباط نایا-

 اون سه سال باهم یکه ط یها و ارتباطات لیمیتو تک تک ا کهینزد نقدریط با من افق دیشا ستایربط داره چ-ایارش

ا شم یاز عالقه اش به شما..از رفتارها ذاشتیم ونیرو راجع به دوستش با شما، با من درم زهایچ نیتر ییم،جزیداشت

رو  تیکنجکاو شدم تا اون شخص یفیهمچون تعار دباوجو یکارم درست نبود ول دی...شاگهید یزهایچ یلیو خ

دو نفره اش رو با شما برام  یاز عکس ها یکی دید یفرد به خودش م نیهم که منو قابل اعتماد تر ستاینم،چیبب

 فرستاد. 

 یرل شده اکنت بایتقر یرا با صدا تیعصبان نیا یفکر چی! بدون هلیو به دو دل دیقابل انکار بود، شد ریغ تمیعصبان

 کردم: هیسرش تخل

به  چیه ن؟؟یدرخواست رو کرد نیا یشما فرستاده؟ دوما شما به چه حق یعکس منو برا یبه چه حق ستایاوال چ-

 یچ ینعیحرفتون  نین؟؟؟ایعالقه شد نیعکس متوجه ا هی دنیبا د نیبگ نییخوایم ایثان ن؟؟؟یمن فکر کرد تیرضا

 ؟؟؟؟یوحدت یاقا

که من از شما تو  یتصور ستایچ فاتی..با تعری..ولیدرسته..ول ..حرفاتون کامالالرخانومیآ کنمیخواهش م -ایارش

 نبود قتیجز حق یزیچ دنتونیذهنم ساختم با د

 کسانیبا تصور شما  زیچ چیه یجناب وحدت ریانجام دهم: نخ یهر کار توانمیبودم که حتم داشتم م یعصب آنقدر

 یکه م یاالن هرچ نیبهتره هم ستین نیهم شهیمن هم ستم،رفتاریساخته ذهنتون ن الریآ نیو منم ا ستین

 و اساس تمامش اشتباهه محضِ! شهیرفکر شما از  نیاصال ا نیرو فراموش کن نیکرده بود یباف الیو خ نیدونست

 خواستم ستایامروز از چ نیبش یعصب دمی..من اشتباه کارم رو قبول دارم و حق منی.حرف شما متالرخانومیآ-ایارش

از خودم دارم. و هم بتونم  یدونستم چه انتظار ی متوجه حسم شده بود و خودم هم مچون کامال ارهیتا شما رو ب

 باهاتون حرف بزنم که....

 ؟یوحدت یاقا نیکرد یراجع به من چه فکر ؟؟شمایکه چ-

 دمیکش قیعم یام را هدف قرار داد ناخوداگاه نفس ییایبو یو مطبوع قهوه پرزها نیدل نش بخار

 اثبات خودم ی،برایبچه باز یاون هم نه برا خوامیفرصت م هیمن فقط از شما  الرخانومیآ -ایارش

 کردم تا انقباض فکم را آزاد کنم: یو سع دمییبه دندان سا دندان
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 ستمدون یحد اونو بچه نم نیکنه!تا ا یحماقت نیهمچ هیانتظار نداشتم که  ستایاز چ یوحدت یمن واقعا متاسفم اقا-

 نداره یریتقص ستایچ-ایارش

سر خواهر شماست،که وقت و  ریز رایاتفاقا... همه تقص دیچون خواهرتونه اونو تو دادگاهتون تبرئه کن نینکن یسع-

رفتار  یو سرد هیو کنا شیبود با اون همه ن یکردن خودش به من داشت..چرا که هر دختر کیدر نزد یوقت سع یب

 دمکریبه رفتارهاش شک م دیاومد با یبا من نم یوستوقت طرف من و د چیه گهیبود و د دهیمن تا االن کنار کش یها

 نشستم! نجایکه متاسفانه نکردم و االن ا

 !شتریکه براتون قائلم نه ب هیمقابل شما هستم، فقط و فقط براساس ادب و احترام نجایهم اگه ا االن

 یو شش سالمه مثل باق ستیمن ب نیفکر کن شتریب کنمیخانوم خواهش م الریاش مغموم و گرفته شد: آ چهره

باته اث یخودم باشم، فرصت من فقط و فقط برا حیتفر یو پ رمیبگ یرو به باز یکه احساسات دختر ستمیپسرها ن

 . یگریخودمه نه درخواست د

ما به ش رو بدم نه یفرصت نیهمچ تونمینم یوحدت یانداختم مودبانه گفتم: من واقعا متاسفم اقا ریانداختم ز ریز سربه

 و نه به خودم

 اما ممکنه.... -ایارش

ه به ک نهیگفتم تنها خواسته ام ازتون ا حیپرده و صر یجوابم رو ب ن،منیادامه بد خوادیدلم نم گهید کنمیخواهش م-

 نیدرخواستم احترام بذار

بازگشت  یو ب کیتار یبه جز جاده ا شیسرانجام انتها یبحثِ ب نیمتوجه شد ا دیتکان داد شا یسر یناراحت با

در هم گره خورده به لبش  یتنها فنجان قهوه را با ابروان ایحاکم شد و ارش انمانیکه سکوت م ستین یگریزدیچ

 داغ،بر وجود برافروخته ام تیعصبان نیفنجان داغ و مطبوع قهوه نداشتم آن قدر ا نیا دنیبه نوش یلیکرد. م کینزد

ر به د یزنگوله باال نکهینگذاشته بود. به محض ا یگرم شدن توسط فنجان قهوه باق یبرا ییشده بود که جا رهیچ

 ریمس ایبه ارش یکوتاه "با اجازه"بلند شدم و با گفتن میاخم آلود از جا ستایچ دنیصدا در آمد سرم برگشت با د

 گرفتم شیپرا  یخروج

 بره نیاز ب مونیدوست خوامی..من نمالریانداخت: آ ریدستان کوچکش شد،شرمنده سرش را ز ریاس میراه بازو انیم 

 بود: ستادهیبود که حاال مقابلم ا یبه ظاهر عالقه فقط و فقط دختر نیا مقصر
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تن رف نیبه از ب یفرستادیواسه من نبود، م شیب یا بهیبرادرت که غر یمن عکسم رو برا تیکه بدون رضا یموقع-

 ؟؟یفکر کرد مونمیدوست

 که.... دونستمیدل باخته تو بشه من از کجا م فاتمیقراره با تعر ایارش دونستمیمن نم الریآ-ستایچ

 ؟یکن فیتعر یهرکس یمارو برا نیب اناتیجر یداشت تو مو به مو یاصال چه لزوم ستایچ-

 نبود یهر کس ایگرفت: ارش جبهه

 من بود!! یجواب دادم: برا محکم

 شد ساکت

دفعه  کی مقدمه یفکر و ب یب یول میتا رفته رفته حلش کن یبه خودم بگ یتونستیکارت اصال درست نبود..حداقل م-

 جانیاز ا ریغ یطیهستم مطمئن باش اگه تو مح یاز دستت عصبان یلی! االن هم خیآورد یتیموقع نیهمچ هیمنو تو 

 وقت!فعال چیهم ه دیشا ایو  میبعدا باهم حرف زد دیاوردم،شا یکارت رو در م یتالف میبود

 ه؟یکاف دی..بگم ببخشالری: آدیرا کش میبازو دوباره

هرچند  یلیسه سال تحص یکه ط ینداشت...داشت؟! آن هم شکستن دل دخت ییشکستن که در قانون من جا دل

کوچک،  یسرد هرچند کم متوجه شده بودم از برگ گل هم نازک تر است! با مهمان کردن گونه اش به بوسه ا

شهاب، همچنان  دیسف لیشاپ خارج شدم. اتومب یضش شدت گرفت .متعاقبا از کافام را پنهان کردم و او بغ یدلخور

گرفت به  یقرار نم دمیدر محور د یزیرنگ چ یدود ی شهیپارک شده بود... قدم تند کردم با وجود ش شیسر جا

 دمیدر خواب د دهیکش ییو قبل از وارد شدنم جسم ساکتش را غرق در نفسها دمیرا کش رهیدستگ یآرام

 نیماش یموقع ام خواب زده اش کنم. فضا یبا نشستن و بستن درب، نفسم را حبس کردم تا مبادا با حضور ب همزمان

 شهاب احاطه شده بود یشکالت شهیاز عطر معطر هم

 یمرز حد و یب ینشان از خستگ قش،یعم دهیکش یگاه افتاده بود ودهان باز و نفسها هیبالشتک تک یکج رو گردنش

 داد یمدت م یانتظار طوالن نیاز ا
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 داریب یشدم، لب به لب فشردم و دستم را که برا مانیراه پش انیکردم دست جلو بردم اما م یخنده کوتاه ازحالتش

زدم وچهره غرق شده در خوابش را از نظر  هیتک یبه صندل یلبخند کوتاه دم،بایکردنش جلو برده بودم پس کش

 از وجود خدا بر بوم رنگ وجودش بود ینقص یب یاشنق نایقیاش، یظاهر تیگذراندم.جذاب

 رهیو عابران در حال عبور خ رونیممکن جابه جا و به محوطه ب یسرو صدا نیبزنم با کوچک تر یبدون آن که حرف 

 شدم

انتخاب کرده بود،با  یتیموقع نیچن یرا برا میراه و تصم نیشد،درست احمقانه تر یدر ذهنم تداع ایارش یها حرف

نداشتم  ستایو عاقل چ یرا از برادر منطق یمیتصم نیو شش سال سن به گفته خودش،انتظار چن ستیوجود ب

 باشد! مردد توانستیکردن آن م یهجده ساله هم در عمل یپسر بچه ا یکه حت یمیتصم

 بود کیو تار یآسمان از صبح ابر یو هوا حال

 نیچند در چند اتاقک ماش یفضا نیکه در اوج خواب در ا یسکوت وار و منظم شهاب یو نفس ها ریدلگ یهوا نیا

 یِشِ ابراز جانب آغو نیدل نش ییتر شوند تا به گرما نیو سنگ نیسنگ میباعث شد تا رفته رفته پلکها شدیپخش م

 دعوت شوم ن،یریش یخواب تیو در نها ،یزییعصر پا

**** 

خواب به  نیریش یایداد آشنا بود؛ آن قدر آشنا که از دن یرا نوازش م میوار گوش ها نیآرام و بم، که طن یا زمزمه

 و پرتاب شدم  دهیکش تیواقع

 خانوم؟ یل ی؟لیبش داریب یخوایجان؟نم الریآ الر؟یآ-

 شهاب بود که مقابل نگاهم نقش بست: یدلبرانه  یخنده  ریتصو نیباز کردم و اول پلک

 ؟یدیواکنش نشون م یشنویکه تا م یدار تیاسم حساس نیبه ا -شهاب

 کنم دارتیب کنمیم یست سع قهیپنج دق قایدق نهیتر ادامه داد:دختر چقدر خوابت سنگ مهربان

 جا شدم و شال را از دور گردن عرق کرده ام فاصله دادم جابه

 خوابم برد یک دمیاصال نفهم دیببخش-
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 میدیوقفه خواب یبه سه ساعت رو ب کیفکر کنم نزد-شهاب

 رفت بهش خبر بدم! ادمیام تا االن سکته کرده به کل  چارهیکژال!خواهر ب یسه ساعت؟؟ وا ؟؟؟یچـــ-

 یبا من هست دونهیبه بدنش داد: من بهش خبر دادم نگران نباش م یکش و قوس ینگاه میشهاب همراه با ن 

 و او استارت زد: دمیکش یقیحرف نفس عم نیا با

 ؟یدیدوستت رو د- 

 شد لیتبد تیکردم تا االن خواب بوده با حرف شهاب به واقع یجهت چهره ام در هم فرو رفت و هرچه که فکر م یب

 شد؟ یچ-شهاب

 دمشیبله د ست،ین یزیچ-

 فرودش را دنبال کرد ریسُر خورد و نگاه من هم مس شهیش یپناه باران، رو یو ب زیر یقطره  نیاول

 دارم یخوب یخبرا یراست-شهاب

 نیخوش خبر باش شهیشااهلل همان -

هم رفت و امد به محل کارم آسون تره هم مدت  ینجوریتون رو بخرم ا یقراره واحد کنار ندهیتا هفته آ-شهاب

 با تو و کژال در ارتباطم  یشتریب

 ...درست مثل منشهیکژال بشنوه حتما خوشحال م هیعال یلیخ نکهی؟ایجد-

 زیسورپرا خوامینگو م یزیکنم فقط به خواهرت چ لیقول نامه رو تکم یقراره کارها ندهیخدا بخواد از هفته آ-شهاب

 میحرص بخوره ماهم بخند میهم سر به سرش بذار کمی نکهیشه هم ا

 گفتم: اِوا اقا شهــاب! انشیپا یب یها طنتیحال خندان از ش نیو در ع معترض

؛ داشتم، شهاب یمرد کنارم حس خوب نی. به ادیرس انیاکوتاه از جانب شهاب به پ یبا لبخند و چشمک انمانیم بحث

شوخ باشد هم مغرور درست مثل غرور و  توانستیکه زمان مناسبش هم م یجد یمرد محکم و مستقل بود مرد کی

 اول! داریاستحکام کالمش در د
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 یب یها تیحما کیکایکرد؛ حس لمس  یم هیهد الریبه آ ی،حس خوب غشیدر یب یمرد و بودن ها نیکه بود ا هرچه

 چشم داشتش

 یکژال یمورد برا نیبهتر نایقیمثل شهاب برخورد و رفت امد دارد،  یافراد نیدلم به کژال غبطه خوردم که با چن ته

 دورترکرده بود لومتریخودش هزاران ک یایگنگش، خودش را از دن یسن با وجود گذشته  نیبود که تا ا

مرد؛مملو از احساسات  نیداده بود انداختم ،ا یانگشتانش جا یبه دستانش که فرمان را ال به ال یگوشه چشم نگاه از

از همان اعماق، اعتکاف دوست  ییو جا ردیگ یکه عمق دلت را نشانه م یبود از همان احساسات نیخوب و دل نش

حس  نیکه ا ییآ یبه خودت م یشوند و تو زمان ین میکه ذره ذره ته نش یکند همان احساسات یم اریداشتن را اخت

فرد  کیاز جانب  یمانند دست کمک یحس یمثل داشتن حام ی.حس ینیب یرا بند زده و مهر و موم شده ته دلت م

 یا ی.حامیحام کی لدا،ی شتریب قهیدق کیپناه به وسعت  کی یتپنده.آر یکه جسم و روحش سراسر بود از نبض ها

از نبودنها... بگذار خالصه  دیترد یبدون ذره ا نانیبه اطم دنیاز جنس رس یتیودت، حماخ شتجدا از پوست و گو

 "تیحما" یعنیکلمه  کیاش کنم،شهاب در 

*** 

 شهیجزوات پرت کردم: اه نم کیکای یرو  یرا با کالفگ خودکار

 کمک شهاب رمیمن م یلیآ-کژال

کردم اتفاق افتاد و حاال شهاب رسما همان  یکه فکرش را م یزیتر از چ عیخانه شهاب سر لیقول نامه و تحو یکارها

از  یا یشد،مدت طوالن یکردن اوقاتش با ما دو خواهرغافل نم یساعت هم از سپر کیبود که  یا هیدوست و همسا

 یموضوع بهانه ا نیما نقل مکان کرده بود وهم یبه واحد کنار روزید نیدر واقع هم گذشتیاسکان در واحدش نم

 یروزها نیا یشگیهم یحام یخانه  لیوسا دمانیوقت کژال از خانه خودش و کمک به چ یرک کردن وقت و بت یبرا

 ما شده بود 

و پس از آن  دیرس یم انیترم به پا انیامتحان م نی. فردا آخررفتیدر مغزم رژه م بیرفتن به واحد بغل عج وسوسه

آمد  یکردم محاسباتم غلط از اب در م یکردم. هرکار م یحاضر م یلیاول تحص مسالیامتحانات ن یخودم را برا دیبا

 مجددا به در نگاه کردم

حال وجدانم  نیبا خباثت تمام ذهنم را رد انداخت در ع یدرون یسر درس وامتحانت! ندا نیمثل آدم بش الینه آ نه

 وسوسه داشت! نیدر رد ا یسع
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 نیدرس را بزنم و با ا دیاستراحت ق یساعت آن هم برا میقدر دل دل کردم که در اخر به خودم قول دادم فقط ن آن

سرم انداختم و وارد واحدش  یرنگ را رو یشال صورت یالوصف دیزا یدرس نخواندن شدم.با خوش میتسل هیفرض

رو  زیپاشو سر اون م"کرد یافتاده بودند و کژال همچنان غرغر م ینفس نفس زنان گوشه ا یشدم. هر دو از خستگ

 باز زدم:  مهیده ام را فرو خوردم و دو تقه به در نخن "تنبل ریبگ

 سالم سالم خوش اومدم-

 بلند شد:  شیاز جا شهاب

نه خو نیهم واسه ا رکهیرو بگ زیبپر گوشه م یهم به موقع اومد یلیخ یجان..بله که خوش اومد یل یسالم ل کیعل-

 خودت! ندهیو راه افتادن کار ما خوبه هم آ

 آمد کژال واکنش نشون داد: رونیحرف از دهانش ب نیکه ا نیهم

  دهینظر م ونیو فقط درباره دکوراس نهیش یگوشه م هی یلیخود آ یب-

 ؟؟یل یجان واسه کمک اومده مگه نه ل یل یبا تو بود ل یک-شهاب

وقت  ـچیبزرگم ه یو گفتم: من رو حرف آبج دمیقلبم آگاه بودم. خند یماریب لیکژال واکنشش، به دل یریجبهه گ از

 زنمینم یحرف

 ؟یکمک کن یخوایاست؟نمینجوریکرد:اِ ؟ا زیر چشم

 انداختم"نوچ" یام خنده کنان سر به باال به معنا یذات یها طنتیدخترانه و ش یها یتمام طناز با

 ؟یدار یبود مشکوک شدم: چه نقشه ا یناگهان دیزد و فاصله گرفت کوتاه آمدنش شد یموذ یلبخند

 اش پاسخ داد: یشگیهم یو جذبه  یبدجنس با

 مینک یبعدا باهم بحث م میرو جا به جا کن لینظر بده تا وسا ونیفعال شما برو در باره دکوراس یل یخانوم ل-شهاب

**** 

 لشینگاه کردم که تمام وسا یمنظم شد حاال به خانه ا وارید یخانه بود هم، رو ی لهیوس نیکه اخر یوارید ساعت

 دیکشیبه رخ م شتریبودنش را ب کیبودن فضا ش یشده بود و نقل دهیچ
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 دکور خونه محشر شده  مگه نه آقا شهـ....  ی: وادمیرا به هم کوب میذوق دستها با

 دمیکش یغیشد با تمام قدرتم ج یسرم خال یتوسط شهاب بدجنس وارانه رو یاب معدن یبطر دنمیمحض چرخ به

پنج ساله دور تا  یکه کژال وحشت زده خودش را با دو به ما رساند شهاب واکنش نشان داده و درست مثل پسربچه ا

فقط  نیبود بنابرا اراتمیاخت یفرا ماریب قلب نیآن هم با ا دنی.دودیدو یاز دست کژال م ییرها یدور خانه را برا

چه  نی:ادمیکش غیو ج دمیکوب نیزم یحرص پا رو کرد با یآب از سر و صورتم چکه م کهیو در حال ستادمیا

 بود اخـــه!!! یکـــار

 کرد:  یکه لقب پسر بچه برازنده وجودش بود!زبان دراز حقا

 یدفعه بعد کمک کن یالحساب تا تو باش یداشته باش عل نویحقت بود ا-شهاب

 نشونت بدم کــه یکمک هی-

افتادن فاصله نداشتم..به  نیبا سقوط و زم یزیبود و چ سیاز آب خ کیخورد سرام زیل میاول را که برداشتم پا قدم

ا پرش خودش ر کیبا دو گام بلند و  نمیبیم بیسقوط آس نیتعادلم را حفظ کردم اما شهاب که فکر کرد از ا یسخت

 کمرم را با دستانش قفل کرد. یاز هر حاثه ا یریجلوگ یبه سمتم رساند و برا

 دوئه؟یم سیخ کی!آدم عاقل کف سرامسِیخ نیعقل زم یدختره ب-شهاب

 لباسامو؟ نیتوئه بب ریراز آلودش را نشانه گرفت: تقص ییفضا یآشکارم چاله ها حرص

کمرم رد انداخته بود به وخامت  یکه با قدرت تمام رو یدر نگاهم دوخت.کالفه بودم ودستان طنتیاش را با ش خنده

خوردم تا از دستش رها  یشوم،تکان کیهمه نزد نیا یبود به پسر امدهین شیزد..تا به حال پ یدامن م یکالفگ نیا

 شوم: 

 شهاب ولم کن-

 دیخند بازهم

 ولم کــن ــگمیزدم: شهاب م غیج

 ی: سر به سرش نذار شهاب که با من طرفدیاز اشپزخانه سرک کش کژال
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 ینیب شیقابل پ ریغ طیقطعا بخاطر شرا نیاوردم و ا یبه زبان م یشوندیپ ایاراده اسم کوچکش را بدون پسوند  یب

 در اغوشش بود یریمن و اس

 تو برو املتت رو درست کن...تو کار ما هم دخالت نکن ادم فروش -شهاب

خطا رفت و تخم مرغ با شتاب  رشیکه در دستش بود را بر سر شهاب  هدف گرفت اما ت یاما با حرص تخم مرغ کژال

 در سر من شکسته شد

 یام نگاه یتخم مرغ ی افهیداد وآزاد شدم با چندش به ق تیبه فضا پرتاب شد و باالخره رضا قهقهه شهاب کیشل

 ارمیشو سرت در م ی: کژال تالفدمیکش غیانداختم و از ته دل ج

از  یاز آب و تخم مرغم را به باد تمسخر گرفته بود و منِ مظلوم هم کار سیخ کلیکاناپه ه یولو شده رو شهابِ

پلک بسته شده از خنده اش را هدف قرار  میتخم مرغ را در دست گرفتم و و مستق یآمد تنها زرده  یدستم بر نم

فاتحانه و دست به  یو با لبخند دمیکش باسمرا به ل یبار من کف دست تخم مرغ نیدادم. خنده اش متوقف شد ا

 گفتم: یهرگز تکرار نشدن ی دهیپد نیکمراز ا

 ! یمساو کی کی

شده بود مظلومانه پشت سر کژال  یبرزخ دایاش شد افهیبه اسم شهاب که حاال ق یدوسر ویگال داز چن ییرها یبرا

 پناه گرفتم

 ستمیشهاب ن ارمیشو سر جفتتون در ن یتالف -شهاب

   ستادیراه ا انیو او م دمیکش غیحمله کردن را درآورد که ج یادا

 .میاوریواحد نوساز را به لرزه در ب نیبلند آجر به آجر ا یبار نوبت من و کژال بود تا با خنده ا نیا

: شد یادآوریتر بود امتحان فردا در خاطرم  ذیلذ میغذاها برا نیاز شاهانه تر قتایاز صرف املت کژال پز، که حق بعد

 رفته بود ادمی ی! فردا امتحان دارم!به کلیوا

 مطلق غوطه ور بود یکیساعت دوازده را نشانه گرفته بودند وفرش آسمان در تار یها عقربه

باشم و حاال... کل روز را از  نجایساعت ا میرا کم داشتم من فقط قرار بود ن هیگر ریدل س کیفقط  طیآن شرا در

 دست داده بودم
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 ؟یستیبلد ن یچیه -کژال

 یچی: هدمینال یچارگیب با

 ؟یفردا نر یخوایم -کژال

اش بلند شد: آدم  یشگیخسته و بم هم یخواسته اش بکوبم که صدا یخواستم مهر موافقت را رو یخوشحال با

 !کنهیامتحان فرار نم هیبخاطر 

 بلند کرد: تا صبح شش هفت ساعت وقت هست سر

 رو بخونم؟؟ یاضیکتاب ر شترینصف ب نمیکه تا صبح بش نیآقا شهاب انتظار ندار - 

 از آزمونت فرار نکن یول یریگیم جهینت یتالش کن کمیتا صبح  خوامیرو م نیهم قایچرا دق-شهاب

 ستمیبلد ن یچیمن ه گمیحرص گفتم: دارم م با

 میریگیم ادی میکنیم نیتمر ینشست: باشه منم نگفتم که بلد یخونسرد با

 اریالزمت رو ب یبرو کتاب ها کنمیتا من قهوه روحاضر م یلیباشد گفت: آ دهیکه انگار منظور شهاب را فهم کژال

 نجایا

 م؟یخون یدرس م یدسته جمع-

 یل یل اریجواب داد: بله حاال برو کتاباتو ب یبا مهربان شهاب

 ذوق بلند شدم و به طرف واحد کژال پرواز کردم با

*** 

اکتور .. فمیریگیفاکتور م میمونده رو انجام بد یتنها راه باق میرفت مجبور شهیراه نم نیاز ا ی..وقتنیخب بب-شهاب

 ؟یبلد گهیرو که د یریگ

هست خودکار را از  یریو مراحل فاکتور گ اتیکردن من به انجام عمل بیپرسش تنها ترغ نیهدفش از ا دانستمیم

 اش شدم رهیبا غرور و افتخار خ تیرا انجام دادم در نها یریفاکتور گ اتیو با سرعت عمل دمیدستش کش
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 داد حیرا از دستم گرفت و با صبرو حوصله توض خودکار

 تینهایب شهیصفر پس کتانژانتشون م شهیم 360و  0تانژانت  یباشه کتانژانت معکوس تانژانته. وقت ادتی شهیهم-

 ؟؟ی....گرفتتینهایب هیمنف 360 یو برا تینهایمثبت ب 0 یبرا

 ؟یبگ گهید دفعهی شهیام را خاراندم: م یشانیپ یجیگ با

 دمیداد و من بازهم نفهم حیتوض میراه حل را برا دوباره

 رو حل کن نیحاال ا-نوشت و خودکار را به سمتم گرفت:  سیرا در چرک نو یا مسئله

 انگشتانم چرخاندم انیاسترس خودکار را م با

 اش احساس ذوب رهینگاه نافذ وخ ریکرد. ز یوجودم را کنکاش م ینیب زیکرد وبا ر کیقهوه اش را به لبش نزد وانیل

 گم کرده بودم  دایرا شد مینداشتم و دست و پا یکردم،تمرکز یشدن م

.خب .یعنیمسئله رو خب.... نی..من...ازهیسر در تبلتش فرو برده و کامال غرق در کارش شده بود به زور گفتم:چ کژال

 دمینفهم

 رگیامداد بود و فقط سه مبحث دب میکامال قرمز بود دلم به حالش سوخت ساعت سه و ن یاز فرط خستگ چشمانش

 مانده بود یباق یاضیکتاب ر دنیرس انیبه پا یبرا

من  با یاضیر نیتمار حیمانده و مشغول حل و تشر داریمن ب یوقت شب پا به پا نیاش تا ا یشهاب با تمام خستگ و

 بود

تو  "نوشت سیچرک نو یبزرگ رو یلیخ یلیبا خودکار قرمز، خ ردیمجددش را از سر بگ حیاز آن که توض قبل

 "یرینمره رو تو امتحان فردا بگ نیباالتر یتونیم

 ؟یچ یعنی-

 "ادیخوابش نم الریآ "قهوه را کنار گذاشت و دوباره نوشت وانیل

 ؟یچ یعنی فهممیگفتم: نم یخواب آلودگ یو مات از هوا شینوشته ها یاز درک معنا جیگ
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 اتحیتوض نیاز ا یچیکه ه یکنیم نیبه خودت تلق ی..تو دارنیفقط و فقط تلق نیتلق الرجان،یآ نیبب -شهاب

 نیبلند چند یجمالت رو بخون..با صدا نی.حاال ایمن گوش بد یبه حرف ها دهیو وسوسه خواب اجازه نم یفهمینم

 جمله هارو بخون  نیبار ا

 حرفش عمل کردم و او ادامه داد: به

مبحث  نیا گهیبار د کیپس  یکنیهمه تالش م نیا یدار یوقت یرینمره رو بگ نیباالتر یتونیجان تو م الریآ-شهاب

 بشه.. باشه؟ رهیو اجازه نده خوابت بر درکت چ ادیکن که خوابت نم نیتلق یسراغ بعد رمیو م دمیم حیرو توض

 کردم  ادهیصورت مسئله پ یکه آموخته بودم را رو ییرا که به دستم داد تمام گفته ها خودکار

 یل یل نیافر یبلد دونستمیافتخار گم شد: از اول هم م یدرخشندگ انینگاهش م یخستگ

 باالخره تموم شد-

 دم؟یم حیبگو بازهم برات توض یستیبلد ن ؟هرجایاشکال ندار ییجا یمطمئن -شهاب

 گرفتم ادیکامال همش رو  ینه مرس-

  یکنیم کاریفردا چ نمیزد: بب یفوق العاده خسته ا لبخند

 بمونه جهینت یزحمات امشبتون ب ذارمیرم،نمینمره رو بگ نیباالتر دمیقول م-

 ینمونده، م دیتا طلوع خورش یزیاستراحت کن چ کمی شهیم نطوریو مطمئنم که هم یریگیکه م دونمیم-شهاب

 رسونمت

 رمیامشب صبح هم خودم م نیدیزحمت کش یلیخ نی..شما بخوابیواقعا مرس گهینه د-

 نشان نداد: باشه پس ظهر منتظرم باش یمخالفت چیواقعا خسته بود که ه انگار

 بخاطر من نیخسته شد یلی: چشم..واقعا ممنونم اقا شهاب خدمیبه نشانه سپاس به چهره اش پاش یلبخند

 بخواب که صبح شد دختر یل یبود ل فهیسرش جا به جا کرد: وظ ریمبل را ز کوسن
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کار شده بود.شهاب  یاضیر ینهادم. ذهنم پر از فرمول ها شیبازو یو سر رو دمیدر آغوش کژالِ به خواب رفته، خز 

 دینکش ی.آن قدرخسته بودم که طولدیکش یم یقیعم یچشمانش گذاشته بود نفس ها یکه ساعدش را رو یدر حال

 خواب بر چشمانم غلبه کرد

*** 

ات که سر امتحان شهیبود و برخالف هم نییسرش پا نیکنارم نشسته بود محزون وغمگ یصندل ستایچ شهیهم مثل

 یبرگه اش را با جوهر خودکار رنگ م یاز تقلب نبود و در کمال ارامش و سکوت گاه یبار خبر نیکرد ا یم طنتیش

 کرد

اش کالس را پر از  یمثل هرروز صبح با سالم پر انرژ ی. حتزدینم یهمچنان حرف ستایبرگه ها جمع شد چ باالخره

 نکرده بود، طنتیو ش یشلوغ

 دنیهم وارد کالس شد و با د ستاینشستم که همزمان چ یصندل یشدند و کالس خلوت بود رو اطیها وارد ح بچه

 دیمن نگاهش را دزد

 کردم یپرسش آماده م یزدم و دوره وار خودم را برا یرا ورق م ینرم افزار یبسته ها کتاب

و از ت ریغ یدوست چیسه سال ه نیمن تو ا یکارم اشتباه بود ول دونمیم یامروز اصال باهام حرف نزد الریآ -ستایچ

 ندارم

 توجه کتاب را ورق زدم  یب

 بشه ینجوریقراره ا دونستمیمن ازکجا م -ستایچ

-.... 

 ؟یباهام حرف بزن یخواینم الریآ-ستایچ

ا تا ب یدیکش یم رونیمن رو از خونه ب نیبه بهانه دروغ یوقت ،یکردیخودتم تنم م یو دوخت یدیخودت بر یوقت-

 دیبا یجز من نداشت یتو که به قول خودت دوست یکرد یهمچون کار یخود کرد یبرادرت حرف بزنم.. اصال تو ب

 یکنیم میکه واقعا عصبان یدونستی.نگو که نمیشناختیاخالقم هم م
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بگه به جان خودت که دوستت دارم بهش  خوادیم یچ دونستمیباهات حرف بزنه م خوادیگفت فقط م ایارش-ستایچ

 بود یقصدش جد ایباور کن ارش الریاجازه دخالت رو بهم نداد.آ یول ستین یهمچون دختر الریگفتم ا

 ؟یکنیم هیتوج ایارش یکار زشتت رو با بهانه قصد جد یبهت گفتم: دار با

پرت  یصندل یفتنش خودم را روبغض آلود فاصله گرفت.با ر یبلند و چهره ا ییبه لب فشرد وبا گام ها لب

 یضیرنگش بلند شد. لعنت فرستادم به قلب ناکار و مر یکه پوسته چوب دمیکش زیم یکردم.خودکارم را با حرص رو

 فراهم کرده بود. زیام را از همه کس و همه چ یکه اسباب دور

****** 

در  دنیورزش ناچار به دو ستیدر ل یوارد شدن نمره ا یزانو خم شده بودم.برا یام نهاده رو نهیس یرا رو دستم

 شده بود. خس خس وار هوا را استشمام نمودم. ینه ضمیقلب مر یبرا دایکه شد یزیشده بودم..چ اطیح

را داد.همه  یاضیر یآوردن برگه ها دیمضطرب جلو آمده نو یدسته برگه و چهره ا کیها با  یاز هم کالس یکی 

 شدند: شانیکردن برگه ها دایمشغول پ شیدختران دورش حلقه زدند و دانه دانه و با تشو

 ؟یی....کجاالرصدریآ-

 ام شد: رهیدر نگاهش خ یقیعم یبرگه را به سمتم گرفت وبا دلخور ستایچ

 ینمره کالس شد نیباال تر شهیمثل هم-

 توجه به حال وحشتناکم فاصله گرفت و دور شد. یب یگریحرف د بدون

 را حس میسرد شدن دستها کردمیام حس ضعف م نهیدر س کردیم دی...درد قلبم را تشدشدیگنگ تر م میبرا لحظه

 دیرب یا هیثان یتنفسم جمع شد و نفسم برا چهیوچگونه در یک دمیرفت و نفهم یاهیچشمانم س نکهیتا ا کردمیم

 ورزش بود. ریبلند دب یو صدا میها یمات هم کالس ریتصو دمیکه د یزیچ نیسقوط کردم و اخر اطیقدرت کف ح با

****** 

 انداخت یم نیگوشم طن یتو یعرب یها هیصوت آ نیدل نش ینوا

 از مخمل شب روبرو شدم یهم مشک دیشا ای دیسف یکه باز کردم با سقف پلک
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دادم. قرآن را به دست گرفته بود  صیتا شهاب را کنار تختم نشسته تشخ دیمردمک نگاهم را حرکت دادم طول کش  

 مانده بود داریشب ب مهیاز ن یو تا پاس

برداشت و  شیچشمها یمطالعه اش را از رو نکی.عدیگرم به چهره ام پاش یام شد لبخند یداریکه متوجه ب یوقت

اش را حفظ کرده  یکهکشان یرایبرق گ هنوزم هم همان شیکوچکش را در دستانش بست...چشم ها یبیقران ج

 شب! مهیو ظلمات ن یکیتار نیدر ا یبود...حت

 یل یل یشد داریباالخره ب-

 اقا شهاب..ساعت چنده؟-

 استراحت کن یچهار اما تو خسته ا یکاینزد-شهاب

 یدل نم یماریب نیا دنیفهم یکه برا یبا تنها کس دی!شاضمیلرزاندم،نه به اراده خودم،به اراده همان قلب مر چانه

ه ک یتنها کس خواستمیجان باشم نم یو ب فیضع یدر نظرش دختر خواستمیآمدم شهاب بود. نم یدادم و کنار نم

که  یشهاب خواستمیاش را هم! نم یو دل سوز کنداش بود،ترحم را نثارم  یخود واقع یاطرافم داشتم وبدون ترحم

 رفتار کند یمارواقعیب کیبدهد و با من مثل  دهیعق رییاطرافم بود تغ یقیتنها فرد حق ریاخ یروزها نیا

 صدا انداخت یشفاف اما ب یگونه ام سرخورد و صورتم را خط یاشکم قل قل خوران رو قطره

 یممکن و لحن یصدا نی... با ارام تردیشده بود و د ریاشک و ضعفم اما د دنیند یباشد برا یچرخاندم تا بهانه ا سر

 را اضافه اش کند سرش را با سرم مماس کرد  یشوخ یداشت چاشن یکه سع

 چرا هیاِ اِ اِ دخترخوب..گر-

  نمیتر شد و هق هق کنان پلک بستم تا چهره اغشته به ترحمش را نب دیام شد هیحرف گر نیا با

 ؟یکنیم هیساعته خوابوندمش اصال توچرا گر کیبه زور  شهیم داریخواهرت ب یل یل -شهاب

 دونمینم-

 .. آروم باش..باشه؟الرجانیآ نیمنو بب-شهاب

 تونمیباشم..بخدا نم فیانقدر ضع خوامیآروم باشم،نم تونمیتونم،نمینم-
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 ن؟؟یصداقت و محبت نگاهش کرد: بازم تلق یچاشن ینیدل نش اخم

را  مسیگونه خ یخش دار ی.. با صدامیکرد یم نیکه باهم تمر یینهایتلق ادیافتادم  یاضیامتحان ر نیشب تمر ادی

 پاک کردم و گفتم:

 امتحان ها رو دادن-

: دیبحث خوشحال بود مشتاقانه پرس رییتر.. انگار او هم از تغ انیاش نما ییفضا قیعم یبرق زد و حفره ها چشمانش

 خب؟

 گفتیهمون دوستم... م ستایچ ی...ولیهم نداشتم بدونم ول یلیچند شدم م دونمیخش دار جواب دادم: نم ییصدا با

 نمره کالس ماله  نیباالتر

 تکه شهیهم یل یل دونستمیکرد:ماله توبوده، من از اول هم م لیحرفم را با افتخار وغرور تکم ادامه

 اقا شهاب نیدیهم نشده منو د کماهیزدم: شما که  ینیخند غمگ تک

 ست؟یوقت هست دختر خوب..ن یهم خودش کل کماهی -شهاب

 ی: راستدیدو رونیآرامش بخش بم مانندش از حنجره اش ب یکه ملود دمیبه لب پوست پوست شده ام کش یدست

 ؟یاقا رو از اسم من بنداز شوندیپ کماهی نیبعد ا یخواینم

از من بزرگ  یلیکردم و صادقانه پاسخ دادم: شما خ غیاش در ییفضا قیعم یخجالت نگاهم را از چاله ها با

 ستیدرست ن نی..انیتر

 چرا؟ -شهاب

عذب م شتریب ینجوریباهاتون برخورد کنم،ا مانهیکه صم ستمیمن که هم سن شما ن گه،ید ستیخب خب؛ درست ن-

 شم یم

 چون ازت بزرگترم؟ ست؟فقطیخب چرا درست ن -شهاب

 اقا شهاب گمیدرسته،من برحسب احترام به شما م-

 ..باشه؟یمنو بگ یکن اسم خال نیتمر-شهاب
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 اخه یول-

 ؟یل ی:باشه لدیباال کش دست

 کنمیم ی..سعیسخته..ول یلیشدم:خ میتسل ناچار

 از االن شروع کن-شهاب

 که شهیاالن؟نم-

 یبگو شهاب..شهاب خال شهیگفت:چرا م طنتیش با

 یلحن خجولم کردم :باشه اقا شهاب خال یچاشن یخودش کم مثل

 کژالم نشود:  گانهی یداریخنده اش سبب ب یصدا کردیم یو سع دیخند

 م؟یبدجنس داشت یا-

 یاوهوم.. شهاب خال-

 کنم یخوب بلدم تالف ،منمیل یبه حسابت ل زنمی: مدیتر و خفه تر خند دیبار شد نیا

برچسب محکم خنده را به صورتم  یسپردم و مثل خودش فارغ از هر درد یلحظه ام را به دست فراموش درد

 نیمخاطبتون رو منحرف کن نیچسباندم: خوب بلد

حرفش همان چشمک دلبر گونه و ملس  ی. انتهاگهید مینیما ا به خودش گرفت: یباال انداخت و ژست مثال مغرور ابرو

از آوار احساس را به  یا هیکوتاه و ثان یته دلم را،پس لرزه ا یزیکرد و من...تکان خوردن چ مهیدفعه گذشته را ضم

معروف و  تیحفره ناک و تازه در اعماق کهکشان دل! همان ب یا ارهیبه وسعت کشف س یزیوضوح حس کردم.. چ

رود ز  یدل م"ساختم. یلب جار ریاراده نقش حک شده اش را ز یدر ذهنم خواند و ب یهمان شعر پر آوازه را کس

 "دستم، صاحب دالن خدا را !...

 یخوش نیوقت متوجه درک درست ا چیه شدیته دلم دوبرابر م یهربار حرف زدن و صحبتش حس خوش با

 یقیداشتن دقا یچشمانم را باز کردم آرزو یشدم و وقت داریکه از کابوس غفلت ب یتا زمان دمیوقت نفهم چینشدم،ه

م. داد یزدم و به آن پروبال م یلحظه ام دامن م نانیبود تا به اطم شتریکاش ب یپروراندم.. ا یرا در سرم م شترشیب
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 نیبودن ها ا نیا کیکایما از جنس بودن،ا یاز جنس ماندگار یم،همگیاطراف و کنارمان دار زهایچ یلیما ادم ها؛خ

ارزشمند در "زیچ"از آن  یقدر دان میاش نشو یقرار یب انیکه وارد جر یو تا زمان ستین شیب یهست ها، مدار

 .بسشود و  یلحظه خالصه م

معجزه  یشان، ساحره ا یکهکشان یکه بودن و هست ها ییارزشمند بود. ادم ها یها"زیچ"هم ازآن دسته  شهاب

 کنند، یو منتقل م ریو خوب را به وجودت سراز نیاز احساسات دل نش ییایکه فقط و فقط دن یگر است...ساحره ا

 یتا تمام نگران یخواه یخواهد و بس .فقط نگاه مخمل گونه اش را م یاش را م یدلت هم صحبت یکنارش باش یوقت 

 و محو یتازه شکل گرفته اش در عمق نگاهش،غرق کن یها ارهیبرق از س کیرا با  تیها و دغدغه ها

 دیاگرفت...ش یاحترام م غیدر یگذاشت و ب یمن ارزش قائل بود.احترام م یبود که برا یمذکر نیبعد از بابا اول شهاب

مراه ه میها یبچگ کیکایوهم گام با  کردیخودش را هم سن من م مانیتوجه به تفاوت بارز سن یبود که ب یتنها کس

 شدیم

 از دختران اطرافم نبودم.  یلی.. مثل خمن

 ..در نحوه برخورد با طرف مقابلم می..در رفتارهامیها طنتیدر همه مسائل داشت در ش شهیتفاوت ر نیا و

اش را  یهمراه دیدیم نهارایکردم و شهاب ا یخودم بودم،تظاهر نم یطیو در هر شرا شهیمن هم زدمیلبخند نم نقاب

که از  یخوب یکه عادت کردم به تمام حسها کردمیم نیداد، من...تلق یادامه م میو ضعف ها یهمچنان با تمام کاست

 کردمیم افتیمرد در نیا

  شیبم آرام بخشش..به تک تک رفتارها یبودنش.. به  نوا به

 نبود. دیازم بع یزیچ نیچن نیرا از خودش آموخته بودم بنابرا نیتلق

کنار  ندهیسرانجام آ یب یاز بغض ها توانستیوجود داشت که م یا چهیها در نیتلق نیا یدر پس همه  اما

 هیاهاله کم رنگ و س دی؛شا نیکه تلق یا چهیبودن و نبودن..گفتن و نگفتن...در یاعتراف باشد..برا یبرا یرود..منبع

جوانه  حس تازه نیا یوقت معنا چیکنار نرفت من ه "غرور" یریاس ی چهیدر نیکه ا یاصل ماجرا بود وتا وقت ی

 دمیپر آوازه را نفهم تیاراده آن ب یو ب یزده در وجودم و لب زدن ناگهان

*** 
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صادر کرد، حالم خوب که نه..افتضاح بود...به  میرابرا یدکتر درخواست سه روز بستر تم،یاز ثبوت وضع نانیاطم یبرا

 بد بودم.. یواقع یمعنا

بار دور از  نیکرد، چند یمادرم را طلب م گانهیو وجود  دیکوب یدرونم با هر بار گذر عقربه ها بچه گانه پا م کودک

 دنیکردم تا روح خسته و درمانده ام با شن یریثابت از همراه مادرم را شماره گ یشان تنها شماره ا یچشم همگ

 میوقت دخترش نبودم..نه نبودم...نبودم که تماسها چیمن ه دیشود ... او مادرم بود و شا رابیناقابلش س ی"بله"کی

از من گذشت  یرا هم نداشتم...من دخترش نبودم که به راحت ییگذرا یماند...نبودم که ارزش دلتنگ یپاسخ م یب

 اش بر وجودِ منِ هفده ساله مرجح شد... یترق یکردن پله ها یها و ط شرفتیوپ

 یم یو دور تا دورش سد شدیشد،ثابت م یم اچهینگاهش در ین یوه در ننبود، حزن و اند یفیبابا چندان تعر اوضاع

 تماما از نگاهش چکه کبارهیشدو به  یشکسته م انیپا یسد از هجوم قطرات داغ و ب نیا هیثان کیاما تنها در  دیکش

که با هر بار پلک زدنش  نینداشت،هم دنیبه چش یازین گریدرد که د نیا یامان...شور یقلب ب نیا یکرد بر رو یم

 کردم و هم حال بابا را! یسوخت هم جراحت قلب خودم را درک م یم یاز هر وقت شتریقلبم ب

 یروبرو شدن با مادر یفراهم کرد..برا النیسفر چند روزه به م یبرا یطیبل میرغم مخالفت ها و اعتراض ها یعل کژال

 یهرچند سردش پر م یلمس دستان و بوسه ها یرا مقدم بر دخترک بچه حالش دانست. دلم برا والشیکه فست

 میامتحانات ن گرید ی..چرا که کمتر از انددمیکوببا کژال  یهمراه یدلم برا یشدن ها ییاما مهر سکوت به هوا دیکش

 شد یاغاز م یلیسال اول تحص

 یگاه و ب یها یکه شهاب و شوخ ینبرد حداقل نه تا وقت یا یزمان طوالن مارستانیخفقان آور ب طیاز مح صمیترخ

 شد... یگاهش مقدم بر طنز احوالم م

خواهرم جمع  ی...دلم از دوریکژال به گوشه ا یبسته شده  یچمدان ها دنیگذاشتنم به خانه همزمان شد با د پا

 با مادرم غبطه خوردم ییشد و ته دلم به حالش و به روبه رو

 کرد: یحرکت م گرید یبه گوشه ا یبه دست از گوشه ا نتلف

 شمیاونجا موندگار م یماه کیترمه جان من احتماال  شهینم-

م وجود بازهم معلو نیبا ا  میکرد یقبل تر هماهنگ م یلیمقدماتش رو از خ دیبا برهیوقت م یکل ستیکه ن یالک اخه

 نه ایبا خواسته مون موافقت کنه  یرجب ستین
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 دیکش یبلند و صدادار پوف

 کنمیحال تمام تالشم رو م نیبا ا دمیمن هنوزم قول نم یول-

 زده نشده بود انیبه م یماهه اش حرف کیماندم،از اقامت  رهیکرده به صورت کژال خ بغ

ه بود ک دهیرا ناخن کش میقدر بغض گلو شناختمش،انیم دهیند ریاخ یرفت و آمدها نیزنگ در بلند شد با ا یصدا

 نهادم میزانوها یو سر رو دمیکنار کش نیپس از باز کردن درب غمگ

 شده؟ ی.چیل یل-شهاب

تو  یاهلل بختک یها دهیا نیاز ا کنمیفکر نم یول گمیم یمن خودم برنامه رو به رجب سیترمه تو قرار داد رو بنو-کژال

 استقبال بشه

 ؟یشد یدختر چ ی: هدیکرد و پرس یمعطوف کژال شد .. دوباره نوچ حواسش

 به چپ و راست تکان دادم  یچیه یرا به معنا سرم

 ستین میزیراه پسش زدم: من چ انیکه م دیبه سمت چانه ام کش دست

 ؟یصورتم را برانداز کرد و با دقت گفت:نکنه بخاطر کژال ناراحت موشکافانه

دم نگرفته بو ادیکنم؟چرا  نیرا تمر یخوددار توانستمیخواند؟ چرا نم ینگاه درونم را م کیبا  دیمرد فقط با نیا چرا

 کنم؟ یخبر یرا به چهره بزنم و ابراز ب یو نقاب خونسرد یتفاوت یب

که مشق کردن دل  یا ارهیشده بود ..س رمیاخ یروزها نیا یناشناخته وارد زندگ ارهیس کیباال گرفتم،چرا  سر

 دردسر بود  یو ب نیریمانند دروس اول دبستان راحت و ش شیبرا میها یگرفتگ

 یماتم گرفت ینجوریاش بخاطر تو بوده؟من که نمردم ا یمین ی،فراموش کرد گردهیو برم رهیکژال م ؟؟یل یل -شهاب

 ذارهیهفته تنهام م کی تای..گفته بود نها النیبره م کماهیباز کردم: کژال نگفته بود قراره  لب

 یریمحبتشان از سراز نیکنند و هم یم یتوقع مهربان یمهربانند، ب لیدل یب گریجور د کیها  ی،بعضیدانیم اصال

  ردیگیو دلت را هدف م خوردیعشقشان سر م
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 یکش م شیپ یتوقع یرا ب شانیو معجزه ها ردیگ یناخواسته وجودشان را نشانه م ایشان خواسته  یذات محبت

 کنند ...

 بود ریتکرار ناپذ یشهاب هم از همان معجزه ها یها لبخند

را  ییسحر و جادو نیدل تنها چقدر تاب چن نی..نبود؟مگر اگریکردم،بس بود د یوار اعالم م میآتش بس را تسل اصال

 نیا ینماندن نگاهم رو رهیقلبم و کنترلشان و خ یو جذاب چقدر تاب تپش ها بیدل فر یلبخند ها نیداشت؟ مگر ا

 نیگذرد... ا ینم شترمانیب ییدوماه از اشنا به کیکه نزد ستیدست را برعهده داشت؟ اصال مهم ن کی یانحنا

 یفهمد! دل که لبخند نم یوقت بود! دل که زمان نم یماهه بود..ساالنه بود!وقت و ب نینبود! چند کماههی ییاشنا

 !فهمدینم چی..دل اصال هفهمدینم یو هم دل یفهمد...دل که همراه

ات آوار  یزندگ یگاه رو یگاه و ب یمعجزه ها نیه دل را با همک یروز اوردیزلزله دارد...پس لرزه دارد... و خدا ن دل

 کند!

 یستیکه بچه ن ؟تویلیآ-شهاب

!!باز هم من کماهیمونه اونم  ینم نجایواسه موندنم ا یلیتنها بودن رو دوست ندارم اقا شهاب...کژال که بره دل-

 شهیمثل هم امییو تنها مونمیم

 و من خبر نداشتم؟ یبودباور کنم ان قدر لوس و دردونه  -شهاب

شود انها را هم  یته دل چه؟ م زیر یباال داشته باشد! رقص شاپرک ها یشتریحتما ر دیآوار نبا جادیا یکه برا زلزله

 در نظر گرفت؟ شیزلزله و پس لرزه ها نیجز اغاز ا

 ؟یریبازم م ؟یباشم چ شتیگفت: من پ یو با سرحال دیچیرا دور سرم پ شالم

 نیو کنار من باش نیرو ول کن تونیکارو زندگ نیتون یشما که نم-

 ؟یریتو بازهم م امیجدا اگه من ب ی...ولشهیچرا نم -شهاب

 ها؟ تیحما نیآمد با ا ینگاهش کردم،چه بر سرم داشت م یاستفهام

رقص  نیاش؟چرا دهانم خشک شده بود از ا ییفضا کیو تار رهیکهکشان ت انیم زدیمردمک چشمانم دو دو م چرا

 زدند؟ یکه ته دلم بال بال م ییو شاپرک ها زیر یپروانه ها
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 تازه و مهربانِ شهاب؟ یرو نیا ییآمد با اشنا یبر سرم داشت م چه

 بود گفت: دهیکه تلفنش را قطع کرده بود و قسمت اخر حرف شهاب را شن کژال

 اخه؟؟ یچ ؟واسهیبر یخوایم یمطمئن یلیآ-

  مونهیم نجای..همرهیجوابش را داد: نم یدیبدون ترد شهاب

 ؟یل یگفت: درسته ل ستینه آوردن در کارم ن دانستیکه م یو لحن نانیبه من با اطم رو

ت راح المیواقعا خ ینجوری؟؟ایباش یلیآ شیپ ستمیکه من ن یمدت یتونیجواب داد: شهاب تو م یبا خوشحال کژال

 بودن تو هست انیتره بابا هم که درجر

 !دانمی..نمدانمی..نمدانمیخوشحال؟ نم ایبودم  ناراحت

نار ک کمی اشویدردونه باز نیقول بده ا دیندارم،فقط با یمخالفت چیاگر خودش هم قبول کنه چرا که نه من ه -شهاب

 بذاره قبول؟

احساسات خوب احوالم  یبرا ینیخواهرم وجودش تضم بتیدرغ نکهیدل شدم..خوشحال بودم!خوشحال بابت ا کی

 باشد... توانستیدوز ممکن م نیبا باالتر ازپام،یاز د یمسکن میبود..خوشحال بودم چرا که وجودش برا

 !خواهدیو مغلطه نم خواهد،فلسفهینم لیکه دل یشاد

  خواهدیکوچک م یتنها بهانه ا ی! شادخواهدیاصال سبب نم 

مولکول به چشم مشاهده نگردد،انقدر که در هوا برقصد و برقصد و برقصد...انقدر  زیر یکوچک که مانند ذره ها انقدر

 دعوت کند... انیپا یبزم ب نیرقص در جانت رخنه کند و وجودت را به ا نیکه ساز ا

 مثبت!  یبه وسعت پاسخ ی...معجزه اخواهدیم "یا هیمعجزه ثان کی"تنها یشاد

شوق  یپروانه ها یاعماق دهانم را گشود وبال بال زدن ها یرقص و آواز شاپرک ها نیاز ا جانیدم،هیند زیرا جا تامل

 "مونمیم"کرد :  ییلبم خود نما یزده  رد نمناکش را رو

 اش آشکار بود یشگیشهاب از معجزه هم تیو برق رضا دیآسوده کش ینفس کژال
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*** 

 یقرار یاعالنات پرواز گرفتم و وجودش را با ب یاز تابلو د،چشمیپر یم نیاز زم گریساعت د میتا کمتر از ن پرواز

باعث  ندهیآ کماهیخواهرم تا  دنیشد،غم ند یاور م ادیرصد کردم چمدان بدست گرفته سفارشات الزم را به شهاب 

بزنم اغوشش را با  یو قبل از ان که حرف دیجمع شدن قطرات اشک پشت سد پلکم شد...باالخره به سمت من چرخ

 ام داد: هیتواضع هد

 ..نگرانمیلیمراقب خودت باش آ-

را درک  یخواهر قیعشق عم نیفلسفه ا میگاه از هم جدا شو چیبودمش که انگار قرار نبود ه دهیقدر سفت چسب ان

 کرد یکس درک نم چیکردم ه ینم

 بس بود میکه برا ییایبود..تمام دن میایدن کژال

 یبرگشتم با کادو یوقت خوامیمن راحت کن..م الیزود بر گردم با مواظبت از خودت خ دمیمن قول م زمیعز-

 کارنامت برسم

 شهیبرات تنگ م یلیساتن کرم رنگ و معطرش فرو بردم و سراسر بغض گفتم:دلم خ یدر روسر سر

 با دیدم..شاشهاب ش یمتوجه خنده  یچشم رینوازش کرد ز شتریوکژال کمرم را ب دیچمدان را از دستش کش شهاب

 به رخ بکشد شتریلوس بودنم را ب خواستیخنده م نیا

 شهیحواسم بهش هست کژال..نگرانش نباش.. بعد با خنده و رو به من ادامه داد: لوس که هست..لوس تر م -شهاب

 دردونه نیا

ه بوس یدادم و او دستش را به معنا یدست تکان م شیمسافران برا شهی! از پشت شدیرس ییجدا زیحزن انگ موعود

از  که بطور کامل ییباال رفت ...نگاهش کردم نگاهش کردم و نگاهش کردم..تا جا یبعد از پله برق یدراز کرد کم میبرا

 خارج شد دمیمحدوده د

 :دیبم و آرام مردانه اش از پشت سرم به گوش رس ینگذشت که صدا یریشامه ام را نوازش داد و د یا یشکالت عطر

 م؟یبرگرد-شهاب

 میداشتم چشم بستم و آرام لب زدم: بر یپشت سرم قرار گرفته بود،هنوز نرفته احساس دلتنگ درست
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اطراف ماه را احاطه کرده بودند  یچشمک زن سوسو زنان به گونه ا یرا در سکوت همراهش شدم،ستاره ها یریمس 

 خسته نخواهند شد ینیزم یتکرار یآدم ها یشگیهم یقصه  دنیو د دنیازشن ییگو

 دادم هیتک یصندل یرا بستم و سرم را به پشت نیماش درب

 انداخت: نیرا طن نیماش یاز استارت،نگاه کوتاهش حواله جسمم شد و و بعد لحن نگرانش بود که فضا قبل

 ده؟یچرا انقدر رنگت پر-

 ستین یزیچ-

 درمانگاه؟ میسر بر هی یخوایم-

 شم داریب دیصبح زود با ادیخوابم م یلیخونه خ میست،برین یزینه اقا شهاب چ-

 مارستانیب میری..مگهینم نویت ا دهیچهره رنگ پر ینشده بود و هنوز هم مردد بود: ول قانع

 آقا شهاب!-

 یمسئول و پاسخگوئه سالمت یجز من ک فتهیبرات ب ینکرده زبونم الل اتفاق ییخدا یتو دست من امانت الریآ-

 توهست؟

 ستین یواسه نگران یلیندارم دل یمن واقعا مشکل-

 مارستانیب میریم نی..بنابراگمینشاند:  هست چون من م یحرفش را به کرس سرتقانه

 یندلسر به ص میبگو یزیسرانجام است بدون ان که چ یب یندارد بلکه  جروبحث یا دهیمخالفت نه تنها فا دانستمیم

 توقف کرد یمارستانیمقابل ب نیبعد ماش یدادم و ظلمات شب را از نظر گذراندم..کم هیتک

بود و دروغ  نیریاش هم ملموس و ش یمضطرب درب سمت من را باز کرد،نگران یشد و با چهره ا ادهیاز من پ زودتر

 ! دمیدلم تکان نخورد ونخند میاست اگر بگو

 ستین میزیخدا من خوبم چ ن؟بهیهمه نگران نیاخه چرا ا-
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واست شب درخ فتیو پرسنل ش رشیکرد از پذ تمیهدا مارستانیب یام کرد و به سمت ورود ادهیگرش پ خینگاه توب با

 مان کردند...  یهمراه شنیرا کرد و پرستاران واقع در است تمیچکاپ وضع

 مارستانیرا سست کرد و وهم ب میداشت که ناخواسته پاها یتیخاص یطیمح نیآن هم در چن نیالکل و بتاد یبو

 وجودم را در بر گرفت

  دمید یاز حرکات تند پاها و چشم چشم کردن ساعتش م یرا به راحت نیبود و آشفته. ا کالفه

 حالت خوبه؟-

ط شما فق ستین می..بابا به خدا من طورنیپرس یسوالوازم م نیباره که ا نیپونزدهم نیا قهیده دق نیآقا شهاب.. تو ا-

 نینگران کمی

 یبهتر از من نداشت یتیوضع یدید یم نهییچهره خودتو اگه تو آ-

 رنگ و روحم؟ یماست و ب شهیمثل هم نکهی: مگه چهره ام چشه جز ادمیخند ینخود

 منفور! ینخود یخنده  نیو ا الریاش ذوب شدم و لعنت فرستادم برآ رهینگاه خ ریام شد ..ز رهیخ یا هیثان

 ترسونه یبودنات منو م یعاد شهیهم نیا نکهیجز ا ستین یزیچ-شهاب

 !فهممیباال انداختم: نم ابرو

 یبزرگ شد یلیخ-شهاب

سرم سبز کرد..منظورش چه بود از بزرگ شدنم؟!مگر شهاب  یجفت شاخ را رو کی زشیتعجب ام یجمله  نیهم

 بود؟ دهیچند بار مرا د

ش موقع ا یجهت و ب یبه دکتر بابت حضور ب نهیشد و تا آخر زمان معا غیدکتر در دنیبا سر رس یپرسش بعد مجال

که شهاب بدجنسانه به من و شاخک  ینداشتند..حداقل نه تا وقت یام پاسخ یسوال یرفتم...نگاه ها یچشم غره م

 انداخت یو ابرو باال م دیخندیام م یکنجکاو یزده  رونیب یها

 اخم الود ما؟ ضیبه به احوال مر -دکتر

 سالم-
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 ه؟یما چ یاخمو شهیمشکل دختر هم نمیبب نیسالم جانم...خب بگ -دکتر

 لبانم نشست شهاب جواب داد: یرو یکم رنگ یشد و خنده  موفق

 بود دکتر،نگرانش شدم دهیرنگ و روش پر-

 ن؟یهم-دکتر

که نشد  دهیپر یاخه رنگ و رو ستین میزیگفتم من چ نیدیدکتر،بفرما اقا شهاب د یاقا شونیا رنیبار نم ریز-

 !لیدل

و  اورد رونیاش را ب نهیمعا ی. گوششهیم رمیدستگ یچ نمیحرف نزن،بذار بب نانیخانوم انقد با اطم الریآ -دکتر

 را داد.  یرفت درخواست نوار قلب فور یبه من م یکه چشم غره ا نیمشغول شد در همان ح

از اتاق خارج شد..پرستار دستگاه نوار قلب را  یکوچک یشد و با عجله و عذرخواه جیپ مارستانیب یدر راهرو نامش

 دستانم حس کرد : یدلهره را از سرد دیاماده کرد و کارش را اغاز کرد..شا

 آقا؟ نیمارو تنها بذار شیانجام آزما یخواهش کنم برا شهیساده ست،م شیازما هی...زمینگران نباش عز -پرستار

 هراسان سر تکان داد و از اتاق خارج شد شهاب

 را نوار قلب؟چ-

دستبند مانند بود آغشته کرد و سپس دور دست  یها رهیدستگاه که همان گ یژل مخصوص را به الکترودها پرستار

 را با همان الکترودها محصور کرد میها و پاها

 خانم گل،استرس نداشته باش ستین ینگران یشک داشته باشن..جا یزیممکنه دکتر از چ -پرستار

ا ر جهیاغشته به ژل کمکم کرد... نت یکردن جاها زیکه بدستم داد خودش هم در تم یاز انجام کارش با دستمال پس

ا که شهاب ر دمیرفت...سرک کش رونیاز اتاق ب یتختم قرار داد و با لبخند نییکرد و پا ادداشتی یپس از مدت زمان

 ...دمید مارستانیب یکالفه و قدم زنان در راهرو

 که وارد اتاق شد: دینکش یطول

 حالت خوبه؟-شهاب
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 خوبم-

و  ندیناخوشا یاتفاق دیشد نو یکه تنگ تر م شیابروها یتخت برداشت،گره  نییرا از پا جیوارد اتاق شد و نتا دکتر

سر  شیحرف ها دنیشن یکلمه جان کندم تا انتظارم برا یواقع یداد...به معنا یرا م یا قهیدامن زدن به اظطراب دق

 آمد 

 با خودت دختر خوب؟ یکرد کاریباز چ-دکتر

 را دور گردنش محکم کرد و ادامه داد: یگوش

 هی..ستیدرخواست ن هی نیجان ا الریکن؟ آ شتریو ب شتریو ب شتریمن به شما نگفتم مراقبتت رو از قبل ب -دکتر

 ؟یاجباره! متوجه

حرف  نیبود به جمع ما ملحق شد. شهاب هم که حاال با ا یتیدر جانم رخنه کرد وپرستارکه همان خانم هدا ترس

 بود دخالت کرد: دهیرس نانیدکتر از دلهره خودش به اطم

 هست؟ یهست..اصال مشکل یچه مشکل نیبگ شهیدکتر م-

 رو حاضر کن لطفا. ژنیدستگاه اکس یتیمتاسفانه بله..خانم هدا-دکتر

 شد یپرستار بازهم با شتاب گوشه اتاق مشغول روشن کردن دستگاه 

 یاگه خودت با سهل انگار یحت ایاومد؟ یم  شیپ یچه مشکل یبود دهیتر رس ریاگه چند ساعت د یدونیم -دکتر

 کرد؟ یم دتیتهد یچه خطر یدیکش یم هیموضوع رو به حاش نیخودت ا یها

 میاالنم کامال عاد ی...حتینبود..حت میزیمن...من...اخه واقعا چ-

تر و جدا از اصطالح  انهی...به صورت عامدنینوار قلب نشون از آنفارکتوس م جیرو به شهاب برگشت: نتا دکتر

 معروف خودمون... یهمون حمله قلب ،یپزشک

 از حنجره ام خارج شد و ضربان قلبم محکم تر ینیحرف ه نیا با

 ریاگر د...نیمنتقل کرد مارستانیرو به ب الریآ عیو سر نیشد دادیرو نیاکه متوجه  میازتون ممنون باش دیبا -دکتر

 به من مانع از ادامه حرفش شد  ینگاه می... و با نشهیهم یامشب برا نیدیرس یم
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 مردم! یکاش که م یمردم و ا یم شهیهم ی!...امشب برادمیمنظورش را فهم اما

من چند بار به تو گفتم  الریو اضطراب ظاهر شده..آ شیرخ داده از نوع تشو الریآ یکه برا یحمله ا نیا-دکتر

 ته؟یاهم یتو انقدر ب یسالمت یعنیبا خودت دخترم؟ یکرد کاریبرات سمه؟چ جانیو ه شیتشو

ام شده بودم و سهل  نهیدر س یموقع یب ی.. در فرودگاه متوجه دردهادانستمیچشمانم را بستم...خوب م یناراحت با

 کرده بودم یط یالیخ یو ب دانستمیکرده بودم..م یانگار

 یداد...شهاب عالئم و راهکارها شیدهانم قرار گرفت و دکتر دز قرص پرانولول را افزا یرو ژنیسبز رنگ اکس ماسک

را درحصار  شیکالفه ،موها یکه گاه دمید یرا م یو من تنها از پشت سر قامت چهارشانه ا دیپرس یرا م یریشگیپ

 کرد یم ریچنگ انگشتانش اس

سرزنش گرانه اش بود که قصد رها کردنم را نداشت. بازهم چشمانم را  یرفتن دکتر و تنها شدنمان در اتاق نگاه ها با

 ن؟ینگام نکن ینجوریا شهیبستم: م

 ؟یرینگ یموضوع رو سرسر نیکنم دفعه بعد ا تیتنبه یچه جور-شهاب

 خوامیمعذرت م-

 یاز خودت شرمنده باش دی..باستمین یمن چرا؟ از خودت معذرت بخواه! من که کاره ااز  -شهاب

 را نداشتم: آقا شهاب..لطفا دشیجد یرو نیا دنیرحم شده بود وطاقت د یب

 ییتو شونیکردن که تمام نگران یاخه؟بس کنم؟ساکت شم؟من به درک...خواهر و پدرت چه گناه یلطفا چ-شهاب

کرده که  یات چه گناه چارهیب ؟پدریاریخودت نم یبه رو یچیاز دردت ه یو اگاه تیضیکه با تمام علم به مر یهست

ا ن نیا یخوای..نمالریهست...هست آ ی..ولستیکس براش مهم ن چیه یکنیکه فکر م یهست ییتمام دغدغه اش تو

رو  یکاف مانیبه اسم خدا ا یبه وجود کس یخوایکنار؟نم یبکش تیرنگ و از زندگ اهیتوده س نیو ا یدیام

 ؟یرو تموم کن تیدرون یایضعف و خودخور نیا یخوای؟نمیاریب

 !ستمیدر چشمانم حلقه بست: من..نعوذباهلل منکر خدا ن اشک
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مثل  قای...دقستین یشرط الزم هست اما کاف زایچ ینه من رو!وجود بعض ی...قانع کن خودتو.. ولنیافر -شهاب

 زیکه همه چ یاما نه اونقدر یداشته باش دیکه با یدونیو م یدار مانیتو...به خدا ا ندهیتو و ا یمثل زندگ قایتو...دق

 !یاما به قدرتش و عظمتش باور ندار یدار مانیا خدا...تو به یرو بهش بسپار "زیهمه چ"الریرو....دقت کن آ

 ستمیمن منتظر معجزه ن-

ت نگران انتیکه اطراف یاونقدر گمیتا راجع به عمق اعتقاداتت باهات بحث کنم...فقط م ستمین نجایمنم ا -شهاب

 نیتو عذاب آور تر یاینیدرکشون کن،گوشه نش ینگرانشون باش!اندازه سر سوزن یفقط ذره ا یهستن تو هم ذره ا

 هیت نگذشته،واسه از شناختت نسبت به یادیکه مدت ز یواسه من یمشاهده کرد...حت نهیبه ع شهیکه م یِمورد

 یرو برا یضعف و سست نیعذاب سخت تر...وقتشه پرونده ا نیدرک لحظه به لحظه ا انیسخته اما واسه اطراف ماریب

 !یببند شهیهم

 میدرد معلق، وارونه رها نیا دنیگذاشت...گفت ومرا در ذره ذره چش میتنها نیسنگ یو رفت...گفت و با نگاه گفت

 کرد

 ای که خواسته یا یریدرگ یاش برا یکالفگ یوجود او نگران بودم،برا یخودم نگران باشم برا یبرا نکهیاز ا شتریب

را محکم بستم و لب به لب فشردم...ادامه ندادم انچه را که در  می..... پلکها یکرده بودم..برا جادیناخواسته درذهنش ا

 ممنوعه بود! بیادامه ندادم چون گاز زدن همان سبود ..مرگ بود...! دداد...کابوس بود..عذاب بود..در یمغزم جوالن م

کردن سفارشات نه چندان  ستیگذشت..اما گذشت وپس از ل ینور یخفقان آور به اندازه سال طیاز ان مح صمیترخ

 افتاده همراهش شدم نییپا یدوستانه دکتر، شانه به شانه اش با سر

 ؟یبه حرف آمد:خوب ردیبگ شیخانه را پ ریکه بسته شد قبل از آن که مس نیماش درب

ده بود کر جادیلبانم مقاومت ا ینشستن رو یکه با تمام قوا برا ینخواهم ها...نتوانستم مانع لبخند پررنگ نکهیا نه

 : سوالم خنده دار بود؟ختیلبخند پرسش متعرض و شکوه گرانه اش را برانگ نیبشوم که هم

 !نیهجدهم ..هم ایکردم بار هفدهم بود  ینکردم..فقط...داشتم حساب م یجسارت نیمن همچ-

 از جنس خنده من نقش لبانش بند زده شد: یصداقتم به دلش نشست که اوهم لبخند دیشا

 یموند تی...هنوزم تو بچگرمیگ یحرفمو پس م-
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 ..؟نیگیکه بزرگ شدم و حاال عکسشو م یچ یعنیه؟یچ هیقض نمیبب نیبگ یمگه شما...راست-

 باشه بچهسرت به کار خودت -شهاب

 !!!ستمیمن بچه ن-

 جدا؟-شهاب

 بله-

 !یدارم بچه ا نیقیمن که شک دارم..شک که نه  -شهاب

 نیمن به کار نبر یکلمه رو انقدر جلو نیبه نفعتونه ا-

 ؟یکنیم دیتهد-شهاب

 اسمشو بذارم هشدار! دمیم حیترج-

واسه من هنوز همون بچه  یکه بزرگ شدنت رو ثابت نکرد یبه عرضتون برسونم تا وقت دیاوه مادمازل! منم با-شهاب

 !ییکوچولو ی

 ستمیگفتم من بچه ن-

 کنمیو من هم حرفمو تکرار م -شهاب

حرف نزنم تا بلکه بزرگ بودنم بهتون  دمیم حی!ترجنینیمنو بچه بب نیست..حق دار جهینت یاصال بحث با شما ب-

 ثابت شه

 بپرسم؟ یسوال هی شهیم،میعوض کنبذار بحث رو  ،اصالیهم عال یلیخ -شهاب

 بله-

 ل؟یپاست ایدوست دارن  شترکاکائویخبرم،ب یدخترا ب اتیمن از روح -شهاب
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دادم:معلومه که هر دو محاله  حیشدم؛ با اب و تاب توض یشد و از هفت عالم فارغ م یشل م شمیآمد ن یکه م اسمش

 لیمن عاشق کاکائو ام با پاست نیدونیم ی..ولی: وادمیرا بهم کوب میدستها ؟؟؟ینکن یدوتا زندگ نیو با ا یدختر باش

 شام بهم کاکائو بدن اما..... ونهار  یاصالاا ندارم..حاضرم صبح و شب جا یرابطه خوب

که بهم زده بود را تمام قد  یشد تازه رو دست یم شیکه منجر به تکان خوردن شانه ها شیصدا یو ب زیر زیر خنده

حتما؟!  شدیبزرگ بودنم هم م یرا که آب نداده بودم! ادعا یبر سرم گذاشته بود و چه بند ینشانم داد!چه کاله

کش آمده  یشیمحور نگاهش با ن نکهیکردم تا ا هشساکت شدم و حرفم را نا تمام مانده خوردم....فقط زل زل نگا

اما  ینهارو شام کاکائو بخور یشد؟حاضر یادامه ش چ یگفتیم ی: خب... داشتشد  یچرخانده م میمن و مستق نیب

 اد؟یصدات در ن

 شدم: رهینشستم و به روبرو خ میخانوم منشانه که تا به حال از خودم سراغ نداشتم صاف و صامت سر جا یژست با

 رمیمیرفت:کاکائو دوست دارم..اصال عاشقشم براشم م لیتحل میکنم..صدا یرو تالف نکارتونیروز ا هی دمیقول م-

 !نیبچه هم خودتون

را تکان داد و  یلرزه ا زیمنعکس شد...تکان خورد و تکان داد...ر نیچند در چند ماش یبلندش که در فضا ی قهقهه

 انهیمور یدسته ا...لرزه داد وداغ شدم..لرزه داد و دمیمحو خنده بلندش شدم... دل لرزه داد و لب گز یچشم ریز

 خواندند یخنده اش را در ذهنم گروه کُر راه انداخته م

 !یلوسِ دوست داشتن ی وونهیثابت کنم...د تونمیم یرو که بخوام به راحت یباشه هرچ ادتی-شهاب

 !دمیو لرز دمیو لرز دمیحرفش...دل لرزه داد و لرز نیآخر با

 ؟یراست -شهاب

 ندادم تا مبادا لکنتم آتو بدستش دهد و او ادامه داد: جواب

 شه؟یشروع م یامتحاناتت ک-

 قیدر کار نبود...تنها لرزه بود و بس..به زحمت به خودم مسلط شدم: دق ی..حضور ذهنیسوال مزخرف چه

 خواهش کنم؟ هیازتون  تونمی...اما...آقا شهاب مدونمینم

 حتما  -شهاب
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 که مشکل دارم..خب راستش... ییتحانام...تو درسهاواسه ام یعنی..ام.. شهیم-

 که در جواب گفت: دیمغلوب حالم گشته بود اما ظاهرا فهم یستیرا کامل نکرده بودم و رودربا حرفم

 واسه تک تکشون رو من حساب کن،پا به پات هستم -شهاب

آن هم با سرعت و غلظت تمام درسلول به  یاز خوش یلیگردش س ت،سببیحما نیجمله..هم نیحرف...هم نیهم

 جانم شد! یها رگیسلول، رگ به رگ و مو

و  جانی..بلکه از شدت هیاسترس و اضطراب...نه از درد دلهره وناراحت ایبار قلبم؛ نه ازفرط درد  نیشد تا ا باعث

 ام را بشکافد  نهیس وارهیوارش د وانهید یتپش ها یاز خوشحال یقیتلف

من فقط خواستم واسه  نیاری: اخه شما که از دروس من سر در نمدمیحواس پرس یم که بخوشحال شد انقدر

 ازتون کمک بخوام میاضیمثل ر اشونیبعض

 مین نینشسته بود. و آخ، که چه دلبر بود هم شیلبها یرو ییجا گرشیکردُ دست د یم تیدست فرمان را هدا کی با

  ریژست محکم و ثابت ناپذ

 بشه یآور ادیتا  کنمیو دوره شون م خونمشونیانقدر م ستین یمن مشکل یبرا-شهاب

 به جلو و صورتم در گردش بود: نگاهش

روم حساب  یکه خواست یهر زمان یستیدغدغه  و رو در با یست،بیمطمئنم از دروس سخت دانشگاه مشکل تر ن-

 کن

پر سرو  یاز گردنش و کاشتن بوسه ا یزانیاز مغز آو یمین نکهی...نه اگریداشت د یهم حد یو خوشحال یزدگ ذوق

 انکارش کند! گرید یمیگونه اش دستور بدهد و ن یصدارا رو

 جانیودر عوض تمام ذوق و احساس و ه دمیام تکان یشرم یب نیبود؟! سرم را از ا دهیفکرها از کجا به ذهنم رس نیا

 :ختمیرا در لحنم ر رمیناپذ یمخف

  یمرس یمرس ی..مرسنیخوب یلیخ یلیآقا شهاب..شما خ یمرســ یوا-

 تو دردونه ینه به خوب -شهاب
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 قبل اعتراف کردم! یلحظات یشرم یب ینیو ته دلم به دل نش دمیخند زیر زیاز کژال بود ر یدیحرفش که تقل از

 صورت گلگونم شد لیفکر حا نیاراده از ا یب میشد ودستها نیآتش یکوره ا وجودم

رزنش از س یو کالفگ یقبل از فرط ناراحت یکه ساعت دمیشیاند یم یالریوبه آ زدندیها ته دلم با قدرت بال م شاپرک

 در رفتن به خانه داشت و حاال.... یسع مارستانیشهاب در ب

 کرد یم تیام تثب یروز زندگ یرا در س شیخواهرم رد پا بتیکه در غ ییها یهمراه نیبود ا نیریش چه

 کرده بودند قیتزر انیپا یب یِشاد نیا ینهفته  ریاز قند و شکر و امثال آن در ضم ینشان ،ی،نامیرد انگار

*** 

 امشب، ذهنم را یمرد تنها برا نیاز ا یدرخواست د،فکریرقص یباز شدن م یانگشتان شهاب و قفل در برا انیم دیکل

ر که تا س ینگاه و حرف ینیسنگ دیشد شا یخجالت مانع ابراز خواسته ام م یو کم یستیاحاطه کرده بود اما رو در با

 گرفتم را حس کرد یرا م شیآمد و جلو یزبانم م

 جانم؟ -شهاب

 !یچیه-

 یل یداد: بگو ل هیرنگ واحدش تک یبار برگشت و به در قهوه ا نیا

 ریبگم ...ممنون بابت امشب، شبتون بخ خواستمینم یزیچ-

 شدم دهیمتر به عقب کش یمچ دستش شد و چند سانت ریام اس یباران نیبه داخل برنداشته بودم که آست یگام هنوز

او  بود؟یبه بودن او کنارم م ینانیچه اطم گفتمیابراز خواسته ام دلهره داشتم، اصال اگر م یبرا دم،یزده چرخ شتاب

 پناه! یتنها و ب یمرد تنها بود و بس!و من هم دختر کی

که کژال رو سرش قسم  یشهابِ! همون شهاب نیا ؟یشد وونهید الریآ "دیکش ادیرا فر بشیدر دلم نه یکس

 "وقت همراهته و دست از پا خطا نکرده! یماهه وقت و ب کیکه  ی...همون شهابخوردیم

 انداخت: نیراهرو را طن یفضا شیرایلحن گ قیعم یکردم که با چند لحظه نگاه یم ریدر جدال با عقل و منطق س 
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 امیم ،یصبرکن قهیچند دق-

 یدابا ص هیبودم که پس از ده ثان ستادهیا ییرایو سرگردان وسط پذ جیکرد و مهلت پرسش نداد.گ تیبه خانه هدا مرا

 فشرد یبرق را م یها دیکل یدست لباس راحت کیکه با  دمیرا د یو شهاب دمیبسته شدن پشت سرم چرخ

 ییهابر تن ینگاه سوزان ترسم را مبن کیکه مقابلم بود تنها با  یشهاب نیکرم ا یآسان نبود... باور م میبرا هضمش

 !   رفت؟یاز جانبم پذ یو درخواستم را بدون حرف دیفهم

...اگر هم هر شمیممنون م یاریبرام ب کیکوچ یپتو هیفقط  خوابم،یکاناپه م یجا رو نیجان من ا الریآ -شهاب

 کن خب؟ دارمیهر ساعت از شب بود؛ ب یداشت یمشکل

ش و برازنده ا ستهیدادم تا شا ینسبتش م یبود؟چه لقب قشیبرده بودم...چه ال ادیمانده و قدرت تکلم را از  متعجب

 باشد؟

 نگاه ساده؟؟!!! کیگو؟ساحره؟!مترجم  بیغ شگو؟یپ

 دختر خوب؟ یچرا وسط خونه خشک شد-شهاب

 نگفتم! یچیزدم: شُ..شما... من که..اخه من که ه پلک

رو تمام و کمال به عهده  تتیکه خواهرت برگرده مسئول یکنارت باشم و تا زمانقبول کردم -شهاب

 یرم،وقتیش بگ دهیناد ایکنم  یشونه خال تیمسول نیبار ا ریبخوام از ز شهیهم باعث نم یزیچ نیکتریگرفتم،کوچ

کن  یونه... سعم ینم یحرف چیه یخواهرت و پدرت بهم اعتماد کردن و تورو دست من سپردند تا مراقبت باشم؛ جا

منم مثل کژال  ی. رویبگ یخوایم یبفهمم چ تونمیم ی...چون به راحتیو تعارف رو کنار بذار یباهام راحت باش

 ی...خسته ایکن آروم باش یحساب کن. برو بخواب و سع

حرف  دنی...فهمستین یکنم، خواندن نگاه کار هر کس مشیتقد توانستمیبود که م ینیتر زیچ یو ب زیتشکر ناچ واژه

 بود که به قول خودش مسئول مراقبت از من بود ینبود...کس یهم! و شهاب هم هر کس تیها

به ناف تمام ترس و  الیخیب کیتوانست  ینبود! م یهر انسان قینبود...ال یبزرگ هم کار هر کس یداشتن روح اما

فارغ کند اما نکرد و ماند...رد نشد و محکم تر ماند... مهم نبود که با  تیمسئول نیببندد و خودش را از ا میها یدلتنگ

ل با نسبت خواهر کژا ای م،یام، با ترس ها یکرده بود ... با بچگ بنا یزندگ نیا یآجرها یماندنش را رو یبنا لیکدام دل

 بودنم!..
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 و رفتن نداشت..ماند  دنیوارد شده بود و قصد بر"شهاب" کیام  یو تار زندگ رهیآسمان ت در

 شهاب بود وهمچنان ماند ... او

 نیتشکر ها..بنابرا نیحجم ا انی...زبانم که قاصر بود از بستیابدا دشوار ن شیکه خواندن نگاهم برا دمیفهم امشب؛

 یاز لطف و محبت ب یبخش نیکوچکتر توانستمیم دیاش شدم،شا رهیکردم و خ ریسراز میتمامشان را در چشمها

 نگاه ها جبران کنم نیگونه اش را با ا ایدرکران و 

 که اصال نبود! عکسش تعجب آور بود! بی..عجدیبازهم فهم و

 گفتم و وارد اتاقم شدم ریکردن پتو،شبش را به خ میپاسخم را داد. با تقد یباز و بسته کرد و با لبخند پلک

شد...رفته رفته مرکز  یمهم م میرفته رفته و ناخواسته برا تشیبا تمام مهرش،با تمام محبتش،با تمام حما شهاب

شدم و از زمان  یکرد...رفته رفته وابسته اش م یاش را پررنگ م یوجود یگرفت و نقطه  یتوجهم را نشانه م

 تیاهم یوحشتناک است،زمان ب یلیخ ان.. درک زمدمیترس یکرد..من از زمان م یبزرگ درونم رخنه م یهراس

به  یاز صعود تتینمودار شخص یتحول ری! تفاوتشان جز در ستیاهم یهارا ب نیکند،و مهم تر یها را مهم م نیتر

م ..همان گیشو یکه م یبه کس لیو تبد یکه بود یتی! همان فاصله گرفتن از شخصستین یگرید زیهم،چ ینزول

..با اموختن ترجمه یآن هم به سادگ ؛یو از دستش داد یکه بود یخود یبرا ینگات..همان دلت یکردنِ بودنِ ماض

بودنش با هر بار گذر زمان پررنگ تر  یکه نوران یچند نگاه،با عادت کردن و وابسته شدن به تک ستاره ا دیشا ای کی

 شد! یم

 یبه حس دیگرفتم..نبا یاش م دهیرابطه و رفتار محجوبش با خواهرم نا د ریشد و تحت تاث یمن مهم م یشهاب برا 

دخترخام و هفده ساله بودم و شهاب  کیدادم...من  یکه درونم جان گرفته وروز به روز در حال رشد کردن بود بها م

فاصله کنارهم تمسخرانه  ییایدو مورد با دن نیآسمان هم از جفت کردن و قرار دادن ا یساله! حت یو س یحام یمرد

رقص و نوازش  یچشمک زن آسمان؛ شب ها هنگام خواب،ال به ال یخنده را از سوسو زدن ستاره ها نی...ادیخندیم

کردم..خواندن حرفشان  ی..زبان ستاره هارا درک مدمیفهمیدادم!من م یم صیگونه پنجره تشخ ریحر یباد از پرده 

و ا تر را کنار خودم داشتم و روزانه با یتر و کهکشان یبزرگ تر و نوران یکه ستاره ا یهر شبم بود وقت یمشق مخمل

 ستمیز یم

قابل باور  ریو غ ابیدو مورد نا نیبه قرار دادن ا میکه آسمان هم با تمام خنده و تمسخرش تصم یامان از وقت اما

ناخوداگاه  ریشبانه کنج ضم ایکه  روزانه  یممکن ریاست و همان غ ینیب شیقابل پ ریداغیشد ایکنارهم گرفته بود! دن
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 نیاش ته نش یکوبینوازد که رقص و پا یم یو چنان آواز دکن یسازش را کوک م یپندار یذهنت محال بودنش را م

م و ب ریساز که با تمام ز کی.... یکوک گشته ا کیچند نت و  ی رهیکه چ یشود..آن لحظه تو هست یروح تشنه ات م

 رقصاند... یبودنش مغلوبانه وجودت را تحت اسارت خواسته اش م

در کار نبود...تمام  یکرده بودم، از همان اول هم تمسخر ریچشمک زن را اشتباه تعب یمن چه کودکانه آن خنده ها و

 بود!     یآسمان یو بزم سلسله ستاره ها یآن لبخند ها شاد

و  انهیدادم نشدم...ناش یربطش م جانیکه به ه یگاه یگاه و ب یتپش ها نیوقت متوجه ا چیمن درک نکردم. ه و

..که شهاب آن هم دمی..زمان برد..وقت صرف شد...اما باالخره فهمدیذرد! طول کشگذشتم و گذاشتم تا بگ یسرسر

 !ستین یعاد یفرد میکه کنار من بود برا یمن،حداقل تا وقت یبرا

با هر بار  شیکه با هر بار گذر و چرخش عقربه ها یکرد...زمان یم انیرا قدرت وار نما تشیزمان ارجح نجایا بازهم

ام مقابل  یزندگ یها تیاز واقع یلیداد و مرا با س یرا آموزش م دشیجد یو روشن شدن آسمانش،درس ها کیتار

 کرد یم "مقاوم"هم دیشا ای

و آموختن درس  یصعود به کالس بعد یاش برا یبودم که مشروط یهمان شاگرد تنبل یمن در کالس درس زندگ و

 شد یها محسوب م دیجزو با یبعد

خواسته ها و آمال  یبه دست آوردن و نگهدار یکه ثابت کرد برا یکه راکد نبودن خواسته هارا نشانم داد..زمان یزمان

 بر نخواهد آمد یرا خواستار است که از عهده هر کس یشهامت دنیو قَدَر جنگ ستادنیعمل ا دانیم یها مردانه پا

 یخوش نیرقص و آواز دلهاست،بدون ا یکه زندگ ردکیکه قدم به قدم سازش را در ذهن و روحم گوش زد م یزمان و

برده  ادیکردن را از  یکه زندگ میصرفا زنده هست ییاست وما انسانها انیجر یب یها زندگ تیمشروط نیها،بدون ا

 !میا

 میکن یم یزندگ گریکدیجهان در عادت خالصه شده است...ما در جوار  یآدم ها کیکای یتنها وجه شبه رفتار دیشا

 ما انسان هاست... ریناپذ رییاز رفتار تغ یبخش یمقصود محبت کردن است ...عادت کردن و وابستگ نیپس نخست

 کردم.  یام، رفته رفته عادت م یبه وجود شهاب زندگ یو خواستن نیوجود...من چه قدر آرام ..دل نش نیبا ا و

اغاز  دیآسمانِ مقابلم  نو یام را نوازش داد...چشم باز کردم وروشن ییایتازه هوش از سرم پراند و بو ینان بربر عطر

 کردم از اتاق خارج شدم یطرف شانه ام جمع م کیرا  میموها کهیشدم و در حال زیخ میداد...ن یتازه را م یروز
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نان خوشبو و مزه  نیا یصبحانه داشت..وسوسه کندن تکه ا زیدر حاضر کردن م یممکن سع یسر و صدا نیباکمتر

 رنگ که دیسف یبا شال میهنگام کارش زدم و پس از شستن دست و رو تیبه جد یکردنش دلم را مالش داد..لبخند

 را پوشش داده بود وارد اشپزخانه شدم  میموها

 ریصبح بخ- 

 نکرده باشم دارتیگوش خراش ب یصداها نیبا ا دوارمیز،امیسحر خ یِل یل ریصبح شماهم بخ -شهاب

 و نشستم: دمیرا کش یپر مالت از صبحانه ضعف دلم را دو برابر کرد صندل زیم دنید

 نیدیشدم،زحمت کش دارینون ب ینه اتفاقا از بو-

 کنار من نشست: ییدسته دارم بود را مقابلم گذاشت و جا دیکه ماگ سف لهیوس نیآخر

 دارم یخواهش هی الریآ -شهاب

 بعدش بودم که ادامه داد: یجمله  یمنتظر ادا یاستفهام یچهره ا با

 لطفا با من راحت باش -شهاب

 من که راحتم!-

 خانم یستیرا باال پراند: ن شیابروها یدو هر

 نیبدون دیاز رفتارم مشخص بود..خب شما که بهتر با یجور هیهستم..اگر نبودم  نیباور کن-

همه باهم برخورد  نیکه ا یهم وقت ،اونیکه انقدر منو سوم شخص خطاب نکن نهیا یمنظورم از راحت -شهاب

 ی...مثل من باش..کامال عادمیدار

 ..اخه...ن؟ییمورد رو ازم نخوا هی نیخواهش کنم ا شهیم-

 بودن دارم بهیفقط احساس غر ینجوریجان ا الریاحترامت برام کامال قابل درکه،اما آ فهممت،یم -شهاب

 نیکه ا یتیکردم با شخص یچه م یاما از طرف خواستمیکنم اتفاقا از خدا م ینبود که نتوانم عمل یزیچ درخواستش

 همه سال رشد کرده بودم خو گرفته بودم و عادت کرده بودم؟! 
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 آخه.... یانداختم: ول ریبه ز سر

 قالب شده اش دور ماگ، را محکم تر کرد یها دست

 ...آقا شهاب یباشه ...تو برد-

 کرد یدو عالم را م فیک یدست پاچگ نیرا باال پراند و لبخند زنان از ا شیابرو یتا کی

 خب...شهاب خان!-

دارش  و منظور رهیدر کار نبود...نگاه خ یجواب زدمیصدا نم شوندیپسوند و پ یبود؟تا نامش را ب یهیچه تنب گرید نیا

خوب و  ی..چه جمعه رفتمیذوب شدن م داد و لکنت وار رو به یاز شرم قرار م نیداغ و آتش یوجودم را در کوره ا

 بود امروز! یبد

 بود دهیبخش تیمیمحفل دو نفره مان را صم دنیصبحانه بدون چش یمربا نیا ینیریبود که از اول صبح ش خوب

 کرد و بس یم یتداع شیحد و مرز لوس بودنم را برا یب یها یدست پاچگ نیبد بود که با ا و

 ...شهاب!گمینم یچیه گهیباشه..من د-

هوا انقدر در  یقرار داد...ک شیو نما ییرا در معرض خود نما دشیدست سف کی یوسعت گرفت و دندان ها لبخندش

 راه انداخته بودند؟ یکمرم سرسره باز رهیت یعرق رو یحضورش گرم شده بود که دانه ها

 صدا به سمتم دراز کرد: یب یاغشته به کره و مربا را با خنده ا یاز نان بربر یا تکه

 ؟یل یبه بعد نه شهاب خان نه آقا شهاب..باشه ل نی...از انیآفر-شهاب

 یی...قطعا پاسخ پرسش نهادیصلح را از دستش بقاپم که تعلل کرد و دستش را عقب کش یلقمه  نیبردم تا ا دست

 گر! تیحما یساله  یمرد س نیدنده و لجباز بود ا کیو چه  خواستیاش را م

 باشه شهاب-

 کردم و ادامه دادم: دینامش با غلظت وعمد تاک یرو

 کنم یبلدم تالف ،منمیبریم شیپ یخوایکه خودت م یرو اونجور زیهمه چ یدار-
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 کردنم بلدن؟ یکوچولو ها تالف یل یمگه ل -شهاب

ده داد وبا ته خن هیتک یبه صندل نهیام خنده بلندش را از حنجره خارج ساخت دست به س یشانیپ نیما ب ظیغل اخم

 معروف کژال! یهمون دردونه  یگفت: حاال شد دیکش یرا سر م شیچا کهیدر حال

 یداشت برا یکهکشان یلحن از جانب شهاب هم؛ عالم نیدر آن لحظات دردانه بودن کژال و خطاب شدنم با ا و

 خودش...!

*** 

 داشت... یشتریبا او هم ثبوت ب یشهاب و هم کالم یبودن ها نیب نیشدند و ا یم یبه سرعت سپر روزها

 یکاریدلبرانه، در نبرد و پ دیرفت،خورش یم یو محو یروز پنج شنبه،رو به سرخ کیآفتاب در عصر  ییطال اشعه

 یپنهان م رهیت یرخش کم کم پشت ابرها میکرد،ن یعرض اندام م نیزم یبود و درپهنا ختهیبا شب در آو رینفس گ

و  یانباشته شده کالفگ یاز درسها و کتابها یوهانب نیکرد. ومن ب یم غیدر شیمهاو آد نیشد و جسم داغش را از زم

 پنهان کرده بودم... نیزم یاهیوس دیخورش یسرخ یبلندا انیم ییام را جا یدل گرفتگ

واحدش  الیخ یشهاب کامال ب ریاخ یروزها نیمداوم در بلند شد،ا یبود که زنگ خوردن ها دهیبه ده نرس ساعت

 لیوسا دنیزد! در را که باز کردم با د ینم یبه خانه اش سر اجشیمورد احت التیبرداشتن وسا یشده بود و جز برا

 موجود در دستش چشم گشاد کردم... یها

 ؟یدر نگهم دار یتا صبح جلو یخوایم -شهاب

 پرت کرد کنار در ییهارا جا لیو او به سرعت تمام وسا دمیحرفش به خودم آمدم کنار کش با

 ه؟یچ نایا-

 ست؟یمشخص ن-شهاب

 ....نیا ی...ول هیخوراک دونمینه خب..م-

 و با بهت نگاهش کردم دمیکش رونیب کیمانند را از پالست یقرمز و بوق یکاله

 زدمیحدس م-شهاب
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 رو؟ یچ-

 !یباش یسیپرسپول نکهیا -شهاب

 هیررا نداشت گ دنشیکه قصد دست کش ییها ینیزبیت نیاز ا ایبخندم  دانستمیبازم از حرفش باز تر شد و نم دهان

 کنم!

 کاله قرمز رو برداشتم؟؟ نیفقط چون ا-

 کرد پاسخ داد: یگرم شدنش تالش م یکنار شوفاژ برا کهیرا بست و در حال در

 ینکرد نکارویا یول یرو بردار یکاله آب یتونستیم-شهاب

 !لینشد دل نکهیا-

سفت و سخت من  بیرق یصورت تو از االن به بعد خصوصا از زمان شروع باز باال انداخت و مغرورانه گفت: در هر ابرو

 یشیمحسوب م

 کش! سهیتنگ کردم: ک چشم

 تعصب دارم ها! ممیمن رو ت یآ یآ یآ-شهاب

 شه؟یشروع م یباز یرا همراهم به اشپزخانه بردم: ک یخوراک یها سهیو ک دمیخند

 داره؟! یباز یک متیت یدونیکه نم یهست ی: تو چه هواداردیبلندش از اتاق به گوش رس یصدا

دتون و به قول خو یهستم..اونم نه تعصب میت هیطرف نبودنم طرفدار  یب یبرا ستم،فقطیمن کشته مرده فوتبال ن-

 سفت و سخت

 یپورینا به هنجار ش ی... مشغول خشک کردن پرتقال ها بودم که با صداختمیر یو پفک هارا در ظرف پسیو چ وهیم

 و پرتقال ها از دستم افتاد! دمیکش یغیج میدرست کنار گوشها

 !!سکته کردمهیچه کار نیخشم برگشتم: ا با
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تا ده  ای!زودتر بیرینکردم که آرامش بگ نکارویو خونسرد گفت: منم ا کردیم نییرنگ را در دستش باال پا یآب پوریش

 شهیشروع م گهید قهیدق

 گفت: کردیرا روشن م ونیزیتلو کهیبود...در حال دهید نکهیرا دراوردم غافل از ا شیادا یاز چشمش با دهان کج دور

 اریدر ب خچالی ریاون پرتقال هارو از ز یدهن کج یجا-شهاب

 اش شدم رهیشرمنده خ دهیدندان کش ریز لب

 باالست! تیریشکست پذ هیچقدر روح نمیبب خوامیم ای..بدو بیکنیمنو نگاه م یباز که دار -شهاب

 هیجنابعال میت بازهیکه امشب م یام را کنار زدم: اون یشانیمعلق پ یها یازچتر یبه کمر شدم و تکه ا دست

 مینیبیگفت: حاال م یو با خونسرد گذاشتیرا بر سرش م یآب کاله

  *** 

 ! د پاس بده المصب!هیچه وضعه باز نیا -شهاب

 دازبن جینگاه به نتا هی؟یباختت رو قبول کن ستیسرم جا به جا کردم: وقتش ن یو کاله را رو دمیخند سرخوشانه

ش را وحرص دییمعطوف شد، دندان به دندان سا سیبه نفع پرسپول چیه-دو ی جهیو نت ونیزیتلو یبه صفحه  نگاهش

 خورد زیل شیشانه ها یرنگ و افتاده رو یساتن آب یپارچه  نکاریکرد که با ا هیتخل زیدستش به م دنیبا کوب

کردم و بوقش را نواختم: قبول کن بازنده  کیقرمز را با خنده به دهانم نزد یها سهیشده از ر نییتز پوریش

 ...بازنــده..بازنــده...بازنــده!یا

و  یباز یتماشا نیح گریکدیبه   مانیرا نواخت...با نگاه ها پوریدر دهانش چپاند و بلند تر از من ش پسیچ یمشت

 بابت کنف شدنش!  ی...او از سر تعصب و من از سر خوشحالمیددوئل راه انداخته بو پورینواختن ش

 !هیاول باز مهیفعال ن نیخوشحال نباش ا -شهاب

 نیدو تا خورد نهیوپشت چشم نازک کردم: مهم ا دمیگردن خم یطناز با
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آپارتمان واحد  تیریمد میداد یادامه م گرید یکه اگر کم میکرد و من هم...انقدر نواخت کیرا نزد پوریش بازهم

 !میجز پارک نداشت یخواب یگرفت و جا یم مانیسکونت را از هردو

در هوا  میشانه ها یو دور تا دور خانه را با ساتن قرمز رنگ رو دمیباال پر یاول باز ی مهیسوت داور و اتمام ن با

...شهاب عبوس و اخم الود دمیدم یم پوریبا شوق در ش شدیسرم جا به جا م یهم کاله رو نی..در همان حرقصاندمیم

باعث شد تا دست ببرد و با  شدیگزارشگر که پخش م یبود،صدا دهیاش کش یکاناپه لم داده و سر در گوش یرو

 را خاموش کند ونیزیکنترل تلو

 ن؟یسرم صاف شد: چرا خاموش کرد یرو یو کاله بوق ستادمیا

 تو رو اعصابمه یسرو صدا نیبا ا -شهاب

 جنبه باخت داشته باش لطفا کمی: دمیرو نرفتم بلکه خوشحال تر از حرص آشکارش غش غش خند از

در ظرف  میو با سر خوردن پاها دمیپرتاب به سمتم نشانه گرفت چرخ یبرا یپرتقال یشد و به حالت تهاجم خم

ه ک یو با چشم غره ا دیخند تمیرنگ قرمز از سس گرفت از وضع میآغشته به سس فرو رفتم و تمام لباسها پسیچ

 به اتاق رفتم... میلباسها ضیتعو ینثارش کردم برا

کنارش  یحجاب یدرونم مانع از ب یکنارم بود...مقابلم بود اما بازهم حس شهیحضور داشت..هم شهیکه هم یوجود با

..اما من شدیدر اوضاعمان حاصل نم یرییپوشش سرم نداشتم تغ یبرا یاگر هم حجاب دانستمیشد،هرچند که م یم

ام  یعالقگ ی. بدمیکردم وبلند خند میسرم تنظ یرا رو یآسمان ی! شال آبمیبودم و قانون ها و حدود و خط قرمز ها

 بلند شد: شیبود! صدا انیبه وضوح نما یقرمز و آب بیترک نیبه فوتبال ا

 دوم شروع شد! مهیبدو ن ؟یل یل -شهاب

 !؟یاومد یل ی: لکردیوارد دهانش م پسیچ یمشت هینشسته بود وهرچند ثان نیزم یاتاق خارج شدم چهار زانو رو از

 بله اومدم-

ون و کل کل ج غیج غیواسه ج یباخت یرا مقابلم گذاشت: بخورکه وقت پسیکنار خودش باز کرد وظرف چ میبرا ییجا

 یداشته باش

 ها مشخصه! جهیاز نت نیشما بازندست و ا میفعال که ت-
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 رهیبه سر و وضعم خ یباال رفت..با نگران شیابرو یتا کیاش همزمان با  رهیبار نگاه خ نیو ا دیحرفم به سمتم چرخ با

 شدم:

 اومده؟ شیپ یمشکل-

 مکث جواب داد: یدوخت و با کم ونیزینگاهش را به تلو ریتاخ با

 ادیبهت م ینه..فقط... رنگ آب-

 یخون در صورتم شد...نامحسوس دست دنیواسطه اش سبب گرم شدن گوشها و دو یو ب میبار و مستق نیاول فیتعر

 ریکه از حرفش، ز یتفاوت جلوه کردم اما احساس خوب یکه از حرارت داغ شده بود... ب دمیگوشم کش یبه الله 

 و جهدیرتش مکه با هربار دو خون در صو اشتمرا د یحس دونده ا قایقابل انکار بود. دق ریشده بود غ قیپوستم تزر

 کند!    یپوستش را گلگون م

 !شتریب میبر سر دو ت مانیما و کل کل ها یآغاز شد و متعاقبا سرو صدا یدوم باز مهین

به  یفیو پفک دور تا دور فرش و خانه را احاطه کرده بود و منظره کث پسیخرد شده چ یو تکه ها وهیم یها پوست

 خوردیچشم م

شهاب، باعث شد تا ترسان و هراسان  "گــــل گــــل" ادیپر کردن ظرف پفک به اشپزخانه برگشتم که فر یبرا

و  زدیهفت ساله خانه را دور م یشود درست مانند پسر بچه ا لیتکه تبد کیظرف از دستم سقوط کند و به هزار 

 نواختیرا م پوریش

 بشه یمونده!عمرا تساو گهید یکیدل خوش نکن -

 نیبهره ا یکه شما خانمها ازش ب خوادیم یشم فوتبال زایچ نیا-شهاب

 ؟یمقدس بهره مند یشم فوتبال نیآهان حتما شما از ا-

 و پر غرور جواب داد: صد در صد محکم

 رو جمع کنم شهیش یها کهیت نیمنم ا نیو بذار نیخوش باش تونیپس برو با شم فوتبال-
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دم، در  تیاستقالل.. شهاب با نها کنیگزارشگر و اعالم گل دوم از جانب باز ادیما فر یدعوا و جرو بحث ها انیم

 !دیباال پر جانینواخت و حاضرم قسم بخورم دو متر را از ه پوریش

 بشه؟ یتساو جیعمرا نتا گفتیم شیپ قهیبود دو دق یک نمیبب سایوا -شهاب

 !فوتبال بود میفوتبال و هرچه ت یدل لعنت فرستادم بر هرچه باز در

  دمیم ادتیرو  یشم فوتبال یچشم و ابرو آمد: غصه نخور خودم راهکارها میوخندان برا دیقروچه ام را شن دندان

 هرگزوهفتاد سال! نیند خوامیم-

 تمانیمیخاطرات صم نیاز پررنگ تر یکیمداوم من با شهاب به  یفوتبال و کل کل ها یزد و آن شب و آن باز قهقهه

بود...اما هرچه  دیبع یدر خانه ان هم از طرف دو نفر امر یآشکار ینظم یهمه ب نیناخوداگاهم مبدل شد. ا ریدر ضم

و  پسیچ ی..هنگام جارو زدن و جمع کردن پوسته هاکردمرتب کردن خانه را باهم فراهم  یبرا مانیکه بود همکار

 صورتش شده بودم! یاعضا خیاراده م یاز فرش ب وهیپفک و م

 !یاز همه مهم تر محکم و دوست داشتن ،ویبود... مهربان،جد نندهیبه ب یاش القا کننده حس خوب چهره

بود که او را  نیهم دیکردو شا یم انیاش بود که در تار و پود جسمش رخ نما یصفت شهاب مردانگ نیمهم تر دیشا

 تر!... قیمن دق یبار برا نیاول یکرده بود و برا زیاز تمام ادم ها متما

را در خودم  چهیدر نیاعترافش و باز کردن ا ییروزها وسعت گرفته بود...اما توانا نیمن ا دید ی چهیهم در دیشا ای و

 دمیدینم

 خانه که تمام شد شهاب گفت: یپاکساز کار

 تا برگردم ی...نخوابرمیدوش بگ رمیمن م الریآ-

 گرفت... شیبودم که از خانه خارج شد و واحدش را در پ دهیتکان دادم و منظورش از برگشتن را نفهم سر

را در قلبم نسبت بهش هزار  نانیبذر اعتماد و اطم ز؛کاشتنیرفتار کوچک و ناچ مین نیرا نداشتم!و با هم انتظارش

 برابر کرد.

 و شهاب هنوز برنگشته بود. شدیم یدر سکوت کامل سپر خانه
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جز تلفن نداشتم ..به ناچار خانه را شماره  یا یبابا تنگ شده بود و راه ارتباط یبود،دلم برا دهیبه دوازده نرس ساعت

 انداز روحم شد: نیمردانه و خسته اش طن یصدا یمتوال یکه پس از پخش بوق ها دینکش یکردم و طول یریگ

 بله؟-

 : سالم بابادمیچسب یرا دو دست تلفن

 ؟ی..خوبالرمیآ-

 منم خوبم بابا یتو خوب باش-

 خبر دخترم؟حالت بهتره؟چه -

 برات تنگ شده یلیندارم ..فقط دلم خ یخبر تیبهترم بابا..جز سالمت یلیمن خ-

 ونمدیم یاز طرف شتیپ امیکار فرصت رو ازم گرفته وگرنه از خدامه ب نمتیبیقربونت برم بابا جان،اگه کمتر م-

 ..مهیواسه ادامه زندگ یبهونه ا نی..همیکنارکژال بهتر

 کنمی..درکت میخودت رو دار ی...تو هم سرت شلوغه و مشغله هافهممیبابا م دونمیرا فرو دادم: م بغضم

 کژال رفته درسته؟-

 یباهات تماس گرفت اما نبود یلی: درسته..هفته قبل رفت،قبل از رفتن به فرودگاه خدمیکش یاه

 الر؟یکه برگشتم متوجه شدم.آ ینبودم بابا جان،وقت رانیخبر دارم دخترم...ا-

 جانم؟-

 کنار اون پسره... ادامه حرفش را قطع کرد-

حواسش بهم هست  یلیتنها باشم،خ ذارهیو نم شمهی..مدام پهیادم خوب یلیراحت باشه، اقا شهاب خ التیآره بابا خ-

 ستین ینگران یجا

قبت از تو مرا تونهیپا داشت که فقط اون پسره م هیتالش کردم تا کژال رو منصرف کنم اما قبول نکرد،مرغش  یلیخ-

 کنه!



 فرنوش گل محمدی – بنواز دلم را

 
130 

 

 ستی..اصال بد نستین یمورد نگران نباش ادم بد نیبابا...در ا نطورهی: همدمیرا در لحنم پاش نانیاطم

 ...!هیبه بق یکامل رو دارم ول نانیمن به تو اطم ینش یچشماش افتاب یجلو ادیکن ز یبه هرحال...سع-

 مخالفت کنم؟ تونمیزدم: چشم فرهاد خان امر امر شماست مگه م ی..لبخندشیها یو مردانگ رتیبود و غ پدرم

 زکمیعز یزنده باش-

 صدات رو بشنوم ،خواستمیبابا...خسته هم هست شمیمزاحمت نم-

 هیمعن یبرام ب یخستگ یمنه بابا جان، تو شب و نصفه شبم زنگ بزن یایمن دن الریآ-

 فرهاد خان صدر! هیفقط منم و  ایدن نیهم مواظب خودت باش که تو ا یلی...خییاستراحت کن بابا-

جمع باشه  شهیهم هم ،حواستیمارو داشته باش خانم الریآ یپخش شد:قربونت برم.. هوا یکم جانش در گوش خنده

 بابا باشه؟

 ؟یندار ی...کارییچشم بابا-

 نه دخترم...خداحافظت باشه-

 بابا. ریخداحافظ..شبت بخ-

 ان..ام یدل ب نیآرام کردن ا یام کامل رفع نشده بود اما همان هم بس بود برا یقطع شد وچشم بستم..دلتنگ ارتباط

 عمرم مواجه شدم یصحنه  نیرفتم با نادر تر رونیاز اتاق ب نکهیمحض ا به

 یکاناپه در اوج خواب غرق شده بود... از خستگ یرنگ رو یسورمه ا یشرت ییبا شلوار گرمکن و سو شهاب

 وار درون شکمش جمع کرده بود نیرا جن شیبود و پاها دهیکش شینفسها

 دمیسرش کش یپتو را از اتاق برداشتم وبا حبس کردن نفسم، آرام،رو 

صورتش نشست جرات  یسرش نور ساطع شده از المپ رو یکوب باال واریخاموش کردن لوستر و روشن کردن د با

پخش شده  شیها یشانیپ ینمناکش رو یتکه تکه و خورد شده  یها یگرفتم و جلوتر رفتم، غرق خواب بود! چتر

 بود
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و  یمشک یجرات انجامش را نداشتم!مژه ها یداریوقت در ب چیکه ه یچهره اش را کنکاش کردم،کار یدقت اجزا با

 یدر خواب ناراحت باشد لحظه ا یزیاش شده بود، انگار که از چ یبام چشمان معصوم و خواستن هیبلند مجعدش سا

 دیکشیم قیعم یبعد نفس یو لحظه  شدیابروانش خم م

رنگش بوجود آورده بود،درست مانند پسر بچه  یخوش فرم صورت یبا لب ها ییبایاش تناسب ز یوعقاب زیت ینیب

 دیکشیباز مانده و خواب؛ نفس م مهیکوچک دهانش ن یها

 چشم برداشتن از جسمش را نداشتم!  ییمقابلم، توانا یبه خواب رفته  سیتند مبهوت

 ی...وسوسه زدیدامن م تیبراق نیاز حمام به ا یناش یاش را هدف قرار داده بود و نمناک یمشک یچراغ موها نور

پشت سرهم  یقرار را از دلم ربوده بود و قلبم را به تپش ها شیانبوه مخمل موها انیو لمس کردن م دنیدست کش

 کرد یوادار م

اراده و ناخوداگاه قلب و دلم بر ذهنم  یکاره!ب چیشب گون، با دلم بود و من ه یمخمل ها نیلمس ا یبرا اریاخت تمام

 نیشود و ا داریحبس کرده بودم مبادا از خواب ب نهیس انیمرجح شد... دست لرزانم را جلو بردم همچنان نفسم را م

با نوازش سرش فاصله نداشتم که  یزیچ د،یلرزیم گشتانممقابلش قد علم کند! پلکم داغ شده بود و ان ییرسوا

به وسعت برق  یقو یداغش که به پوست دستم برخورد کرد شوک ینفسها یمتر یدو سانت یدرست در فاصله 

 در جانم وارد شد یولت نیچند

 یبرا یفاصله ا چیکه ه یدرست زمان قهیدق نیکردم؟ در آخر یچه م نجایبار پشت سرهم پلک زدم من ا نیجند

 دمیموها و آرام کردن دلم نمانده بود، به سرعت عقب کش لمس

دور افتاده  ،یریخشک و داغ...مانند کو زیآوردم...همچنان خواب بود و دهان من هم ن نییرا مشت کرده و پا دستم

 !ییایکره جغراف یمنطقه  نینقطه جهان در داغ تر نیتر

که تحت کنترلم نبود  یام داشت و من هنوز هم مات از کار نهیس ی وارهیدر شکافتن د یکوبش سع تیبا نها قلبم

 از صالبت و غرور! یسیبودم! تند بایمعصوم و ز سیتند نیا ی رهیخ

 ینا موزون وارد اتاق شدم. جسمم از آتش، کوره شده بود داغ شده بود و م ییرو زانو بلند شدم و با قدم ها یسخت به

سرد  یپنجره را تمام قد باز کردم و هوا یقرار یهم کارسازم نبود.. با ب میها هیفرستادن مکرر هوا به ر یسوخت حت

 دمیرا با تمام جانم نفس کش
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قصد انجامش را داشتم را در  شیپ یکه لحظات یزدم..چشم بستم و کار هیسرد تک یملتهبم را به پنجره  یشانیپ

و حجم داغ اشک  دمیبلند شد..لب گز شهیباران در برخورد با ش یتق تق قطره ها زیر یکردم صدا یاور ادیذهنم 

خدا هم از  یشدم...حت رهیوبه اسمان خ ردمدادم؟ سر بلند ک یرا چه م میچشمانم را پر کرد،جواب خدا یکاسه 

 خاموش کردن اتش درونم رحمتش را نازل کرده بود یجسم  کوره و داغم مطلع بود که برا

 ییکوبش نامنظم قلبم جا ینداشت وقت یمعن ختم،خوابیباز باران زده، نشستم و اشک ر یشب را کنار پنجره  تمام

خودم را قانع کنم اما کدام  حیبا توض خواستمیشده بودم،م رمییکردم...متوجه تغ یبه حلقم احساس م کینزد

 وجود داشت؟! حیتوض یبرا یزی!اصال چه چح؟یتوض

 انمیباالتر! اعتماد اطراف یلیخ یلیبودم! خ یخواب یباالتر از ب یزجر قیال کردمیمقاومت م دنینخواب یتمام قوا برا با

م خودم را قانع کنم؟! بازه حیتنها با چند توض خواستمیامشب به باد سخره گرفته بودم و م یعقالن ریکار غ کیرا با 

 .مشرمنده شد میخدا شیو بازهم پ ختیر میاشکها

 ؟یداریالر؟بیآ-

 انیگرفته از خوابش شکسته شد...به سرعت سرم را باال آوردم و م یسکوت اطرافم پس از چند ساعت با صدا طلسم

 دادم صیاش را تشخ هیاتاق سا یکیمهتاب و تار

 ؟ی...در پنجره رو باز کردنمیانقدر سرده؟بذار بب نجایچرا ا-

 ستین یزی...چ یزیچ-

 ؟یدی!نکنه خواب دیخوریسرما م -

 نیبخواب نیبندمش، شما بر یهوا رو نفس بکشم..م کمیآ...آره...خواستم -

رفت و مرا با  رونینتوانسته بود دروغم را بخواند و شرمنده تر شوم..ب یکیتار نیخوش شانس بودم که در ا یلیخ

 ...گذاشت میخودم تنهاها با  یریتمام درد و دل ها با معبودم، و با تمام فاصله گرفتن ها و درگ م،بایها یتمام شرمندگ

*** 

کردم تا کمتر با شهاب رو در  یکرده بودم ... تالش م یزیبرنامه ر میمرور درسها یام را برا یجد میاغاز هفته تصم با

وقت  یخبر وقت و ب یبودم، اما شهاب از همه جا ب امدهیرو شوم هنوز هم شرمنده بودم و هنوز هم با خودم کنار ن
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شب،کتاب هارا اطرافم پخش کرده و  دنیکرد.با رس یدور م ناما یذهن ب نیشد و تمرکز را از ا یاطرافم ظاهر م

 شد  انیمشغول بودم که قامتش در چهار چوب اتاقم نما

 ؟؟یل یل-

 بله؟-

 ییجا میریحاضر شو م-

 ام؟یمن ن شهیکردم: بخدا من درس دارم سرم شلوغه!خب شما خودت برو.م اعتراض

 برمت یحاضر شو وگرنه به زور م گهیساعت د مین یچونه بزن نکهیاز طرف شهابه..پس بدون ا اجبار هی نیآ آ ا-

اجبارش را با  نصورتیا ریبه حرفش گوش دهم در غ نکهینداشتم جز ا یو خارج شد..چاره ا دیخوردنم را خند حرص

پخش  ینگاه درمانده وارم به کتاب ها نی..از جا بلند شدم و بعد از اخردیکش ینشان دادن زور و قدرتش به رخم م

 لباس شدم ضیشده،مشغول تعو

تعلل به  یهوا در جانم نشست ب یکه از سرما یداده بود سوز هیهد نیاش را به زم ینمناک یهمچنان تحفه  آسمان

و مطبوع مشامم را نوازش داد  یشکالت یخوش عطر حهیکرد، که همزمان با داخل شدنم را تمیهدا نیسمت ماش

را  ام ییایبو یو دوبرابر شده، پرزها یتشکال نیدل نش حهیرا نیبود وا دهیفضا را گرما بخش نیروشن ماش یبخار

 کرد  یم کیتحر یعطر دوستداشتن نیاستشمام ا یبرا

 م؟یریبپرسم کجا م شهیم-

 شیشناسیاشناست خودت هم م-شهاب

 کرد: ینم یاور ادی میرا برا یزیاتوبان، چ یکیآن هم در تار ریمس دنید 

 کجاست؟ نجایشهاب ..خب ا یعنی..زیاقا چ-

 ؟یاومد ایبذارمگه هفت ماهه به دن گریدندون رو ج قهیدختر دو دق-شهاب

از االن که جواب سوال رو  نمیا رونیب نیاریکه ادم رو به زور از خونه م یجا به جا شدم: اون از وقت میاخم در جا با

 من نخواستم باهاتون همراه بشم دی..شانیدینم
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 روبرو در گردش بود: ریمن و مس نیب نگاهش

 آوردم؟ رونیمن به زور تورور ب-

 تمام جواب دادم : اره! یتخس با

 نی،چندیشناسیشخص رو م نیخودت هم ا نکهی!..چه بسا امیرینم یبد یجان مطمئن باش جا الریگفت: آ میمال

 رییتغ یبه عهده کژال بوده و حاال در نبودنش به عهده من واگذارش کرده. منم برا یدگیرس نیکار و ا نیسال ا

 احوالت و تنها نبودنت با خودم  آوردمت

 نزدم یحرف گریشدم و د مانیاز رفتارم پش قتای.حقشدیم ینیب شیخالف انتظارم پ شیرفتارها شهیهم

 ....میرفت یکه م ییجا ختیته دلم فرو ر یزینسبتا آشنا چ ریمس دنید با

 نیتا ا یعنیگذاشته باشد،  انیرا با شهاب در م یمسئله ا نیکژال همچ کردمی..باور نمدمیبهت به سمتش چرخ با

 بودند؟!  یمیباهم صم

 نجای...تو...ایعنیدهانم را قورت دادم: شما... آب

 : اره،دلت براش تنگ نشده؟؟دیهر دو دستش فرمان را چسب با

 حلقه بست میدر چشمها اشک

 و کمپوت و وهیم یها سهیعقب را پر از ک یبودم برگشتم و صندل دهیو شن دهیکه د یزیاز چ نانیاطم یبرا یوقت و

 عوض کردند نیقیخود را با یها جا دیترد دمید ییمواد غذا

 ن؟یدون یچند وقته که م-

 هیدوست داشتن یلی!خادیز یلیاد،خیز -شهاب

 دمشیوقته ند یلیگفتم: خ ناخوداگاه

 مشینیبیباال باهم م میپارک کرد: بر یا گوشه
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 شده بود و نهیسالها قرنط نیتمام ا یط دارشیکه د یچهره زن دنید یقرار بودم برا یرا فشرد،ب یاهن دیدر سف زنگ

  میکرد یرا قدم وار ط زانیبرگ ر اطیح گر،دوشادوشیبس. در باز شد و همراه همد

که گوشه  یجسم مچاله شده فرتوت ینگاهم رو تیرا با نگاهم دنبال کردم تا درنها یاتاقک شصت متر کل

 بود ثابت شد دهیخواب یرنگ دیتشک سف یاتاقک،رو

 :دیاراده اشکم چک یشده بود ب دیکامال سف شیسمتش قدم برداشتم، موها به

  ه؟یمامان آس-

کم  یزیکرد و چ یمانند مادر بزرگ خودم رفتار م قایبود.. با من دق یزن فراموش نشدن نیا یمحبتها

 یِمن دخترِ هوو دانستیکه م یبا وجود ی..حتگذاشتیم یکه با مادرم سر ناسازگار یبا وجود یگذاشت؛حتینم

شک نداشتم اگر  ین مادریبودم ...اما باوجود داشتن همچ دهیوقت ند چیدخترش هستم.صدف را به جز عکس ه

 کرد یرفتار نم هیخودش هم زنده بود با من، کم از برخورد آس

 کردیم قیموضوع را تصد نیاش ا یذات یوجود کژال و محبتها و

 کرده بود ریگ نیکرده و جسمش را زم رشیاس یماریدر چنگال ب یرحم یکه روزگار با ب افسوس

 ؟؟ی..مامانالرمیادته؟آی..منو هیآس ،مامانیاغوشش انداختم: مامان یرو اطیرا با احت خودم

 کردیو فقط نگاهم م زدینم یحرف اما

 و رو به شهاب ادامه داد: نهییپا یلیخ شیاریکه پرستارش بود گفت: سطح هوش یجوان زن

! بنده خدا روز دمیاب مرغ رو اونهم با سرنگ بهش م کنمیکه م ی... تنها کارخورهیاصال غذا نم شهیهم م یچند وقت-

 پژوهان یاقا شهیتر م فیبه روز ضع

گ تن یلیگفتنات که خ الریا ی.. دلم برایچرا ؟ مامان گه؟؟؟یم ه؟؟؟راستیتر شد: مامان اس دیام شد هیحرفش گر با

 یمعرفت بودم تو چرا فراموشم کرد یشده..من ب

 فهمهینم از اطرافش یچی.. اون بنده خدا االن هزمیاروم تر عز الرجانیکنار گوشم خم شد: آ شهاب



 فرنوش گل محمدی – بنواز دلم را

 
136 

 

تنگ  گفتیرو پاهاش و برام قصه م ذاشتمیکه سرم رو م ییاشک آلود به سمتش برگشتم: دلم واسه وقتا یچشمان با

از کژال توجه داشت..شهاب...دلم  شتریبه من ب ششیپ میومدیمنو کژال باهم م یوقت یباورت نشه ول دیشده... شا

 واسه اون موقع ها تنگ شده

 دادم: هیو من با هق هق سر به شانه اش تک دیکش یکمرم م یحالم رو نیتسک یدستش را نوازش وار و برا 

 یزرگمادر ب دنیاجازه د یو خانوادگ یمیقد یلیمسئله خ هی نمش،بخاطریبب ذاشتی.بابا نمدمشیوقت بود ند یلیخ- 

 شده بود! غیکه کم از مادربزرگ رو برام نداشت در

 ام شد:   رهیو محزون خ ارام

و به سمتش  رهیگینفر رو نشونه م کیاحساس  یهزار تا بام، بام خونه  نیکه از ب هیحسرت همون جغد شوم -شهاب

دن اوم الر،کناریآ کنهیرو عوض نم یزینداره و چ یا دهیجغد خودش پرواز نکنه و نره فا نیکه ا یتا وقت کنه،یپرواز م

خواست خدا  یموضوع نیهمچ هینگاه کن که  دید نیبهش عادت کرد،از ا شهیکه م هیمسئله تنها راه حل نیبا ا

 نهیبب نیتو رو انقدر غمگ خوادیهم دلش نم هیبوده...مطمئنا مامان آس

 کاش هنوز هم قدرت تکلم داشت-

ا اش ر ییرا باز کرد و از پرستار درخواست سرنگ غذا کیاناناس داخل پالست یاز کمپوتها یکیرا تکان داد و  سرش

 کرد

شد  یباز م اطیکه رو به ح یحال و وضع نداشتم.از جا بلند شدم و به کنج طاقچه ا نیرا آن هم در ا دنشید تحمل

 ریکه در دل شب اس یشدم...کوچه ا رهیو خلوت خ کیتار یرا در هم جمع کردم و به کوچه ا میپناه بردم زانوها

 شده بود.

 انداخت: هیسرم سا یچقدر گذشته بود که قامتش رو دانمینم

 ؟یچرا تنها نشست -شهاب

 جواب دادم: دلم گرفته صادقانه

 دلش گرفته؟ یدردونه ما واسه چ یل یگفت: ل یدوست داشتن یخودم زانو زد و تو خودش جمع شد. ارام با لحن مثل

 بود نجایکاش کژال ا-
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 شه؟یتموم م یمکث تو صورتم گفت: امتحانات ک یاز کم بعد

 ماه یو هشتم د ستیب-

 کژال؟ شیپ میبعد از اتمام امتحاناتت بر یدوست دار- 

 ...اخه من که مدرسه دارمیعنی شهینم- 

 نه؟ ای یخوای..فقط بگو مکنمیاونم حل م-کرد   شیاش را گذر پلکها ییجادو یاز همان چشمک ها یکی بازهم

..من هیجواب دادم: خواستن چ یشد و با ذوق فراوان دهیلبم به سمت باال کش یلبانم جان گرفت گوشه ها یرو لبخند

 از خـــدامه!   

ل د ای یپاس کردن امتحاناتت هم جور شد..نگران زهی..انگنیاز ا نمیداد: ا هیپشت سرش تک واریراحت به د الیخ با

 هم مونده؟ یا گهید یگرفتگ

 ..رها و ازاد.. به دور از دغدغه و فکر فردادیق یب دمیحرفش خند از

در وهم  رکهایرجیج یو صدا دیتپیارامش م تیارام بود، قلبم در نها ایبود..دن یعال زیشهاب که بودم؛ همه چ کنار

 شدیذهن و دل حک م یرو انویارام بخشِ پ یشب مثل نوا

 شهاب که بودم؛ کنار

بود که با ورودش به  یگرفتند... شهاب همان معجزه ا یم یصد و هشتاد درجه رنگ تازه ا میبرا شیو ادمها ایدن

 سابقه انداخت... یب یکرد و دلم را به تب و تاب ریام،نگاهم را متغ یزندگ

که با عشق  یشد، معجزه ا یم دهیخارق العاده در سلول به سلول اعجازش د یکه عشق به کارها یمعجزه ا همان

را هر  ،احساساتمیاعجاز نیود چنشاد از وج یکرد و من مثل دختربچه ا یباز م میرنگارنگ آبرنگ را برا یجعبه 

 کردمیدلم حک م وارید یگرم رو یرنگها دنیو کش هیبا تخل هیثان

 من بود یمعجزه دل و زندگ ش،یاره؛ شهاب با تمام بودن ها 

*** 

 دلهره و استرس اغاز کردم یصبح امتحان را با کل نیو اول دیموعود امتحانات فرا رس باالخره
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 وقت قصد رها کردنم را نداشت  چیشده بود و انگار که ه لیمن تبد یاز زندگ یدلهره به بخش نیا

که به درس  یا یرا گرفته و قصد ادامه دادن درسم را نداشتم، اما باوجود عالقه ذات یقطع میبود که تصم درست

 نیهم ادامه به نیگرفته باشم..اگر قرار بود ا یپاس کنم و صرفا نمره قبول یسال اخر را سرسر نیا خواستمیداشتم نم

 شدمینم ز،قانعیکم و ناچ یقبول کیو به  گذاشتمیم نهایبهتر یدست رو دیشود با یمنته لمیمقطع از تحص

افراط کردم که  یبامداد مشغول دوره کردن کتاب بودم.  به حد  میامتحان خوابم نبرد و تا ساعت چهار و ن شب

 نیکه ا کردیکتاب را بهم گوش زد کرد ... اما درک نمبودن،استراحت کردن و بستن  یبارتذکر کاف نیشهاب چند

 خواستار هستم وجودمرا با عمق  یام هست و برتر یلیسال اول تحص میامتحانات ن نیاخر

 خواب بودنم را باور کند نور کم نکهیا یکردم،برا یتظاهرم م یچاشن یبدجنس یو کم کردمیبا رفتنش کتاب را باز م 

 ..دادمیبازهم از اول ادامه م یکیوبا عادت کردن چشمانم به تار کردمیرنگ اباژور را هم خاموش م

 یسالها یام، شهاب را هم مثل بابا ط یواه الیجا خوش کرد به خ میلب ها یرو یمرور رفتار بچه گانه ام پوزخند با

ام را متوجه نخواهد شد و  انهیوناش یواشکی یوقت درس خواندن ها چیکه ه کردمیدادم. فکر م یم بیگذشته، فر

 کردم! یو زرنگ بودن م یخوشحال و ساده از کارم ابراز خوشنود یلیخ

کر به بعد از تذ یشود و از فرط خستگ الیخ یام ب یبر سالمت یتذکر مبن کیشهاب هم پدرم است که با  کردمیفکرم

 پدر من ...نبود! یستگنه شهاب، فرهاد صدر نبود. شهاب پژوهان، مصداق خ یخوابش برسد.ول یادامه 

فواصل  نیبا وجود ا یماند و حت یم داریب میاز من پا به پا وارید کیآفتاب با فاصله  ی دهیاو تا خودِ سپ نکهیاز ا غافل

 ،یهمراه یبرا یا زهیو جسم همراهش انگ دارش،یب یوجود مراقبش، چشم ها ،یگچ یها وارید نیوجود ا ،بایآجر

 بود یبهبود حال من و استرس امتحانم م

 !دیفهم ی! نمدیفهم ی!..نمدیفهم یدر آن سال ها چشم بسته بود و نم الریآ اما

اش روز به روز رد پاها و قدم  ینشدن غیدر یها تیبودنش، با وجود حما یتمام روزها یمرد ط نیکه ا دمیفهم ینم

  رساندیاستوارش را در ذهنم محکم وبه ثبوت م یها

ه ک ی. زمانکردمیافتاب را کنار پنجره تماشا م زیو من طبق معمول هرسال طلوع دل انگ شدیکم کم روشن م اسمان

 یداد کتاب را م یاش  به اتاق سالم م یروشن هیو سا دیکش یکامال به اتاق سرک م دیخورش ییطال یسویانوار گ

 کردم.  یامتحان دعوت م یساعته و سپس آماده شدن برا مین یبستم و خودم را به استراحت
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را  خودم شتریچشمانم را مالش دادم و ب میتشک تنم را مور مور کرد...با دستها یسرما نکاریکه با ا دمیلحاف خز ریز

ساعته دعوت  کی یهم افتاد وجودم را به خواب یرو یخاص ینیبا سنگ میکه پلکها دینکش یدر اغوش گرفتم.طول

 کرد

 کردم یشد حضورش را حس م یرد م یاگر کس یحال در اوج خواب هم حت نیبود.. اما با ا نیخوابم سنگ شهیهم

اما انقدر خسته بودم که  کردیرا به جسم خوابم القا م یداریسرم ب یباال یانداختن کس هیو سا ستادنیا احساس

که چهره اش گنگ  یتوسط شخص ییپتو دنیکنم اما باال کش تیحاضر نشدم پلک باز کنم و آن شخص موجود را رو

 دمید یچانه ام را در خواب م ریو مات بود، تا ز

*** 

: بخدا دمیکردم و نال یمعده ام را حس م تیظرف لی...تکمدادیو به دستم م گرفتینداشتم با زور کره مربا لقمه م لیم

 تونمینم گهید

 بخور حرفم نباشه یکنینشست: وسط جلسه ضعف م شیشانیپ یرو فیظر یاخم

که درحال حاضر شدن بود  یانداختم با شک انگشتم را به طرف لقمه بعد زیم یبه دو لقمه دست نخوره رو ینگاه

 کردم: واسه خودتونه مگه نه؟ زیرا ر میگرفتم چشمها

 ..واسه شماسترینخ -شهاب

نده به و با خ بلند شد زیبلند شدم و به طرف اتاقم رفتم. با بلند شدن من او ن زیسرعت ممکن از پشت م نیباالتر با

 طرفم آمد

 عمرا ببرمت شینخور-

 رمیم یخودم با تاکس-

 یکنیبخور به خدا ضعف م نمیا ایب یلیبار خنده اش گرفت که گفت: آ نیاول یلحن تخس گونه ام برا از

نکند و مرا به خواسته اش وادار؛ هرگز  یدانستم تا حرفش را عمل یمدت کوتاه اخالقش دستم آمده بود م نیا یط

 :دمیکش یفیخف یغیام ج یدندگ کی تیتثب یکوتاه نخواهد آمد برا
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 مجبورم کنه تونهیهم نم یکس خورمیمن نم-

 مگه دست خودته بچه -شهاب

شکم من دست  تیظرف ریجواب دادم: نه خ اریاخت یتمام و کامال ب ییبستم با پررو یمانتو را با شتاب م یها دکمه

 توئه!

دکمه مانتو متوقف شد و آرام سرم را  یرا اب داده ام! دستم با بهت رو یچه دسته گل دمیکه تمام شد تازه فهم حرفم

کم سابقه  یها یحاضر جواب نیاز دوم شخص خطاب شدنش و ا جیبهتر از من نداشت و گ یتیباال گرفتم..او هم وضع

 کرد! یباز رصدم م یمن با دهان

... یآ یآ یتمام تکان داد: آ یروزیهوا با پ یداد و انگشت اشاره ش را رو یرا به خنده بلند شیرفته بهت جا رفته

 ندازم؟یباالخره  بهت گفتم از سرت م یدید

خودم صورت گرفته بود چرا که هردفعه بعد از گفتن  اریاخت یبه مفرد خطاب کردنش بود که کامال ب منظورش

را مشت  میبار نه!شرم زده دست ها نیاوردم اما ا یاش را به زبان م یو اسم خال کردمیم حی، حرفم را تصح"شما"

 اتیمخاطب گفتن ها و مفرد گفتن ها،با روح نیاما درست نبود.. ا دیایدر نگاه اول احمقانه به نظر ب دیکردم،شا

 بود نیبا دو مرد هم سروکار نداشت کامال ناسازگار وسنگ یاش حت یهفده سال زندگ یکه ط یالریآ

 مقنعه ام رو بپوشم. خوامیم رونیب نیبر شهیو از قصد نامش را جمع بستم: م دمیدر هم کش ابرو

اش  یخوشحال یدر کم رنگ یریام هم تاث یاراد ریساز ناکوک من از رفتار غ یو حت دیرا در دهانش کش شیها لب

 نداشت

 کنم یتالف رسهیخانوم..نوبت منم م یل یبه نوبت ل ابیکن...آس ینوم تالفباشه خا-شهاب 

 با همان لبخند پررنگ و سرحالش از اتاق خارج شد و

 یزدگ جانیانداختم..احساس ه نهیتو آ الریبه آ ینگاه دمیسرم کش یرا از باال با کش بستم و مقنعه را رو میموها

باال انداختم  یتفاوت جلوه دهم.. شانه ا یاز حرف خودم؟تالش کردم تا ب ایرا ملتهب کرده بود، از حرفش  میگونه ها

 گرفتم شیرا پ نگیو با برداشتن دو خودکار و کتابم از خانه خارج شدم و بعد از قفل کردن خانه راه پارک
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خواند که با ارامش  میاسترسم را از لرزش دست ها دیشوم، شا ادهیبه مدرسه،کمربندم را باز کردم تا پ دنیرس با

 داد حیتوض

 ی..مطمئنم امتحانت رو عالیفکر نکن یچیکن به ه ی... قبل از شروع صلوات بفرست و سعیل یاروم باش ل -شهاب

 یباش شهیهم الریکه تو همون آ کنمیباشه شک م نیاز ا ریو اگر غ یدیم

 یقیبود،تلف یمداد رنگ یشد..جعبه  قیبه جانم تزر یمثبتش حال خوب یدلگرم کننده و انتقال انرژ یها یدواریام از

سرد...اما گرم از حضور شهاب  یصبح زمستان نیآن هم در ا ریحال خوب تکرار ناپذ نیبود و بنفش؛ ا یاز نارنج

 پژوهان!

*** 

تخت پرتاب  یحرکت از پشت سر رو نیمشکل،خودم را با اول یشب گذشته و امتحان یخواب یاز ب خسته

 نبود یامتحان بعد یبرا یکردم.خسته بودم وفرصت

 ؟یل یل-شهاب

 حال جواب دادم: بله؟ یب

 دوستت..... -شهاب

اش  یمجال صبور یبرگشت،بالخره کنجکاو نیح ایو ارش ستایشده اش به چ زیمکرر و ر یبا وجود نگاه ها دانستمیم

چشمانم رابستم حرفش را قطع کردم و کامل بدون  یخواهد شد...با کالفگ دهیسوال باالخره پرس نیدهد و ا یرا نم

 دادم: حیاز کلمات شمرده شمرده توض یجا انداختن سر سوزن

 یوحدت یبود اقا میهم کالس  ستایاون آقا برادر چ-

 راباال انداخت:همون که اون روز تا خونه رسوندت؟ شیابرو یتا کی

 : بله خودشهدمیکش یپوف

 کند یم اریدهد و سکوت اخت یرا فرو م رسدیکه تا سر زبانش م ییکه حرف ها دمید ینگفت اما م یزیچ گرید
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 یداعت میکردم و رفتار دفعه گذشته اش برا زیرا ر میچشمها اریاخت یرا که پشت به من بود از نظر گذراندم،ب قامتش

از  یقیکه تلف یتیبود!عصبان ختهیداشت، بهم ر ایارش نیماش یتو ستایچ دنیکه امروز بعد از د یرفتار نیشد همچن

و برادرش!  ستایبا چ یو همراه یپس از خوردن بستن روزکرده بود.درست مثل آن  ریبود حالش را دامن گ یکالفگ

 گرفت؟یها از کجا نشات م یاعصاب یب نیها ا یکالفگ نیا

 اقا شهاب؟-

صدا بزنم،عروسک  شوندینامش را بدون پ نکهیا یبرا هیجور تنب کیهم  نیرا به چپ و راست تکان دادم ا سرم

 تازاند! یبردو م یم شیپ خواستیبودم و هرجور که دلش م نهیزم نیاش در ا یکوک

 گفتم: شهاب  دیغلظت و تاک با

 بله؟-

 :دمیواسطه پرس یب

 ن؟یچرا انقدر حساس-

 ؟؟؟یرو -شهاب

 روابط نجوریا یکه..رو نهی... منظورم اگهید زایچ نیهم ی...خب... تو یهوا تکان دادم: تو یرا تو دستم

 فهمم؟؟ی: منظورتو نمدیپرس یکردم چهره اش در هم فرو رفت و سوال جشیگ یحساب نکهیا مثل

حس  بیعج یکنم.. چرا که کنجکاو دایتا جواب سوالم را پ دمیکش یدهانم را قورت دادم. دور خجالت خط پرنگ اب

 "هست انقدر حساسه یزیچ هیحتما "زد که  یم بینه یزیو چ دادیدرونم را قلقلک م

 هاست یروابط..منظورم دوست نجوریهم یرو-

 ستا؟یتو و چ یدوست ؟یچ یعنی:دیتر از قبل پرس جیگ

 دختر پسرا ینه نه..دوست-را پرتاب کردم:  رمیو ت دمیکش قیعم ینفس

داد که بالفاصله بعد از تمام  یبه خرج م تیهمه حساس نیشهاب بود که ا ایراه بود  یبد و ب یلیسوال من خ دانمینم

کرد. نگاهم به سمت دستان مشت شده  یحاکم شد و چهره اش را برزخ شیدو ابرو انیم یکور یشدن حرفم گره 
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جواب دادن  یو بدون سر سوزن انهیناش راصحبت  ریو مس دیاش را کش یشانیپ گرشیشد...با دست د دهیاش کش

 عوض کرد: 

 زنگ بزنم از رستوران سفارش بدم؟ ایناهار درست کنم -

باز فقط  یاورد که با دهان یخودش هم نم یجواب گذاشته بود و به رو یجواب سوال من نبود!تعجبم را ب نیا قطعا

 !دیگاز کوب یشعله  یرا از اب پر کرد و نه چندان آهسته رو یکوچک به سوالم کند قابلمه ا یمنتظرم تا اشاره ا

 شهاب زمزمه کردم: اقا ریمتح

 نرویب نتیرا از کاب یبسته ماکاران ی.با خشم خاصشدیمشاهده م یفاصله به خوب نیدستش از ا یانقباض رگ ها 

 پرت کرد. زیم یو رو دیکش

 نیا قی! سوال من الیاز کم شتریب یکه نه..کم ی!کمکردمیاحساس ترس م یاش کم یچرا از حرکات عصب دروغ

 که نبود..بود؟! شیرفتارها

را باال برد که باعث شد تا ترسان و وحشت زده از  شیدفعه بدون کنترل صدا کیمصرانه نامش را صدا زدم. دوباره

 دو قدم عقب بروم: یدفاع یبا حالت ادشیآمده و فر شیپ تیوضع

 آقا شهاب و زهر مار! -

وحشت را با به رعشه درآمدن بند بند اندامم حس کردم. ترس از خشم  یواقع یام معن یزندگ یبار تو نیاول یبرا

 جهتم! یکه خودم مسببش بودم با سوال ب یتیمذکر، ترس از وضع کی

 قیمع ییقرارم گذاشتم و با نفسها یقلب ب یشد،دست سردم را رو یحلقم حس م کینزد یینامنظم قلبم جا کوبش

 دیزلر یم دایشد میماساژش را اغاز کردم..پاها

 م:لرزان نجوا کرد ینشود با لب سیکردم تا گونه ام خ یچشمانم لبالب پر شد تالش م د،یرا ناخن کش میگلو بغض

 ...ـیسوال پرس هیمن فقط -

 بار با خشم گفت نیبود که ا امدهیحرفم کامل از دهانم در ن هنوز
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روابط  نیداره با ا کشهیم دکیکه لقب دوستتو  یا گهیهر خر د ای...بفهمم...به گوشم برسه... تو ..نمیبب هیکاف -شهاب

و  ینالمصبتو باز ک یبه تو.. که اون چشما شتریو ب دمیم یدرس حساب هیبه جفتتون  رهیهرز مپ نانهیبه ظاهر روشن ب

 ؟؟؟یدیتمام و کمال به عهده منه. فهم تتیکه مسئول یوقت ا!! اون هم تیزینر یطرح دوست یبا هرکس و نا کس

به  نیشده بود که ا عیبغضم وس ی..در واقع انقدرامدین رونیهم از حنجره ام ب میهمان ته مانده صدا گریبار د نیا

 کرد  یجر شتریحرف نزدنم اورا ب نینزدم و هم یحرف دیکش ری.قلبم تدادیام اجازه حرف زدن نم یصوت یتارها

 آتش نبود ینکرد اب رو یاش کند ول هیداشتم سکوتم آرامش را هد دیبرخالف انتظارم که ام درست

 نبود...درد مند بود! مرهم

 دیدرجه ممکن رس نیآخرش به باال تر ادیشوک با فر نینبود و ا یحالم کاف دنیبه دوش کش یشدن برا شوکه

پر شد..تار  میبودم!چشمها دهیو نشن دهیرا بهم نشان داد که تا به حال ند یشهاب دیجد یترس رو نیوهم دمیترس

 شد و بعد شفاف!

چانه ام قلقلک وار ثابت  یم رو ینیب یو اشکم از رو دمیانداختم لب گز نییپا یخاط یزدم و سرم را مثل مجرم پلک

که با  یرالی.لعنت به آندیکه بود بب یزیاز چ شتریتا حال خرابم راب ستادمیو نا دمی.پشت دستم را بهش کشستادیا

 از خوب بودن امتحانم بود را خراب کردم یسوال مزخرف روز خوبم که ناش کی

 یرو کهیبلند در حال یآهسته و شمرده به اتاقم رفتم و ارام تر در را بستم جرات گرفته سد چشمانم را با هق هق 

را عوض کنم بارها و  میلباسها نکهیو بدون ا دمیچیلحاف پ انیکردم...تمام جسمم را م یکردم، خال یلحاف پرتاب م

که  یقلب و حال نیسوال و ا جهیحاکم بود بر نت یهر بار بن بست ارا دوره کردم تا اشکال کارم را بفهمم امبارها سوالم 

 کرد یم غیخوب بودنش را محو و در

ل و ح یداریضعف شکمم پلک بستم و خواب را به ب یبودنم بهم غلبه کرد و با وجود صدا داریتا صبح ب یخستگ

 دادم حیترج جهینت یب یمعما نیکردن ا

*** 

شد  یتداع میگرفت و اتفاقات برا دی.دلم ضعفه ام تشددیچیام پ ینیب یتو یماکاران یخوش گوشت سرخ شده  یبو

تر  کیو نزد کیشد که هرلحظه نزد ییپا یقدمها یجمع کردم که حواسم معطوف صدا شتریلحاف ب انیخودم را م

 دباز ش دویپاشنه پا چرخ یبار خودم را به خواب زدم و در رو نی.اشدیم
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 را کنترل کنم دادیام م یداریکردم لرزش پلکم که نشان از ب یصورتم افتاد سع یاش رو هیسا

 جان پاشوغذا حاضره یلیگفت: آ یو با لحن ارام دیعقب کش هیاز چند ثان بعد

-.... 

 الر؟؟یآ -شهاب

-.... 

 به سمت راست بدنم حس کردم:  کینزد ییتختم فرو رفت و نشستنش را جا تشک

 بچه؟ یذاریسر منو کاله م یدار ؟یمنو رنگ کن یخوایم یوجب مین یتو-

 نا وقت! یگرسنگ نیاز ا دمیضعف شکمم بلند شد که لبم را محکم گز یصدا

 تردخ یکنیضعف م یکه نخورد یناهار حاضره صبحانه درست حساب ای..بلند شو بتیداریحکم ب نمیخب...ا -شهاب

ها.. بلند شو وگرنه  خارهیتنت م نکهینه مثل ا-کرد:  شیصدا یهم چاشن یشوخ یبار کم نیجواب ندادم که ا بازهم

 کنمیباهات برخورد م یا گهیو جور د ستیاز غذا ن یخبر

-.... 

 یذارینداشته باشم خودت نم یکار خوامیم یخودته من ه ریتقص نیخوب بب یلیخ -شهاب

.لرزش دیکوب یام م نهیس وارهیوقفه خودش را به د ی... بن،قلبمیب نیو ا شدیتر م کیو نزد کیعطرش نزد یبو

 لحاف پنهان کردم یبود را ال جانیاز ه یکه ناش میدستها

 شیبرا یندیکه قصد بدست اوردن دلم را داشت دلخور بودم و مطمئن بودم که با سوالم،اتفاق ناخوشا یشهاب نیا از

 کنم وبا کوتاه آمدن اشتباهش را راحت ببخشم ینیاز موضعم عقب نش خواستیرخ داده است...اما دلم نم

 میگردنم فوت شد باعث شد تا تسل انیکه م یکه کرد و نفس یکه با کار ییتا جا کردمیعطرش را حس م کینزد یبو

 بودن خودم را نشانش دهم داریوار ب
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را  و گردنم اورمیتا قلقلک وار شانه چپم رو باال ب شدیو حرف زدنش باعث م کردیگردنم فوت م یتمام توانش تو با

 جمع کنم

 همه لوس شدن نداره نی،ایداریتو ب دونمیبلند شو دردونه..اخه من که م -شهاب

 : نکـندمیو خند نتوانستم

 جمع کنم؟ زویم ای یایهمان حالت نفسش را محکمتر فوت کرد: م یتو امدیو کوتاه ن دیخند

 امیخـب نکن االن م یلیشد: خ غیج میصدا

 گفت: منتظرم لباساتم عوض کن چروک شده رفتیم رونیاز اتاق ب کهیگرفت و با لبخند درحال فاصله

بودمش؟مگر  دهیبخش الشیزدم،به خ یاخم کردم که از رو نرفت و با همان لبخند مهربانش خارج شد پوزخند بهش

 ها بود؟ یراحت نیبه ا

م و کرد ضیتعو یلیشرت و شلوار مخمل ف ییرا با سو می..لباس هاکردیتر م دیضعف دلم را شد یخوش ماکارون یبو

 به سمت اشپزخانه رفتم دمیهمراه با شال سف

 یغذا را به طرفم گذاشت: بفرما خانم بشقاب

 راحت بخورم الیدور از چشمش غذا را با خ ییجا خواستیو دلم م چاندمیپیم یرا دور ماکاران چنگال

 خانوم یستیشکمت که قهر ن ..بایبا من قهر -شهاب

 دمیبشقاب شن یبرخورد چنگالش را تو یصدا اوردمیرا باال ن سرم

 الرجان؟یآ -شهاب

 نبودم که جوابش را ندهم: بله تیشخص یحال ب نیدر ع یازش دلخور بودم ول درسته

 تند رفتم یلیاشتباه کردم..خ خوامیمن معذرت م -شهاب

 قورت دادم یچنگال ماکاران نیرا با اول بغضم

 ؟یکن یبارم باهام اشت نیا شهیم-شهاب
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 دمیسوال پرس هینگاهش کردم وارام گفتم: من فقط ازتون  

 میکالفگ ی..قبول دارم اشتباهمو از کوره در رفتم..تو بذار پازمیعز دونمیم -شهاب

 لیلد یجهت و ب یب نکهیکنترل کنه نه ا یطور هیخودشو  تونهیکردم: ادم کالفه هم که باشه م یباز یباز میغذا با

 کنه هیکه جلوشه تخل یسر کس

 ینقطه ضعفم دست گذاشت یرو میمستق یدینپرس یمند گفت: سوال خوب گله

اون همه  دم،جوابمیسوال پرس هی ن؟منیدار تیبه اون سوال حساس دونستمیبار من معترض شدم : من از کجا م نیا

 نیاصال جوابم رو ند نیتونستیاخم و توپ و تشر نبود..م

 فهمه؟یم فهمهینم یزیکه چ یادم عصبان ی..ولیگیدرست م ،تویلیآ دیببخش-شهاب

-... 

 ؟یاشت یعنیشد: االن  رهیخ میاورد و به چشمها نییگرفتم.با جواب ندادنم سرش راهمگام با من پا نییپا سر

که هم جنسم نبود چه گونه ناز کنم اما رفتار آن  یبلد نبودم در برابر کس یخدا که قصدم ناز کردن نبود..من حت به

 تجربه بودم یکرد.و من چقدر خام و ب یرا ثابت م یموضوع نیهمچ کیلحظه ام 

 ؟یکنیخودتو لوس م شتریهست هر دفعه منتتو بکشه ب یکی یدی؟فهمیکنیناز م ی: االن داردیخند

ور ج کیرا بهم القا کرد  یسقوط حس خوب نیشد. ا ریسراز میاز مغزم تا نوک انگشتان دست و پا یعیسقوط ما حس

 ادامه داشته باشد شتریب خواستیکه دلم م یشرم

 ؟یکرد هیگر گفت: هوس تنب دیتر اورد و تهد کیرا نزد سرش

اراده شانه ام رو باال  ی. بستین یگرید زیجز فوت کردن در گردنم و نقطه ضعفم چ هیمنظورش از تنب دانستمیم

 مع کردم اوردم و سرم را ج

 ؟یاشت هیاشت گهیلم داد: حاال شد االن د یصندل یرو خوشحال

 اش زل زدم یبهش بها بدهم دلخوربه چشمان نوران خواستمیخنده که نم یاخم و کم با
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 رهیم نییراحت غذا از گلوم پا الی...حاال با خیاشت یعنی نیا -شهاب

 به بشقاب دست نزدم کرد و گفت: یسر اشاره ا با

هر  بیتو سرد شد و از دهن افتاد،دست پخت شهاب خورن داره ها نص یهمه لوس شدن ها نیبخور که با اتو هم -

 شهینم یکس

 من ازتون هنوزم دلخورم-

از  شیلب ها یگوشه  یلبخند سنجاق شده  نیوقت ا چیرا داخل بشقاب رها کرد و سرش راهم کج ،چرا ه چنگالش

 رفت؟! ینم نیب

کرارش ت گهیکه د دمیم یدارم اشتباه کردم قول شهاب ارم؟قبولیرو بدست ب کتیکنم که دل کوچ کاریبگو چ-شهاب

 نکنم خانم کوچولو قبول؟

 نه؟ ای ارا،قبولهیملوس رو واسه من در ن یبچه گربه ها نیا یکردم که گفت:ادا یباز یباز میناخن ها با

در شب  ینوران یستاره ها نیخودم را کنترل کردم تا تصدق ا یلیبراق و ستاره بارانش را شکار کردم و خ نگاه

 چشمانش نروم!

 دهن واسمون بخونه؟ هی ستیبلبل مانندت حاضر ن شهیکه زبون هم یکجا غرق شد -شهاب

 یب یاز حکم عفوش بود ماکاران یآسوده که ناش یالیبار با اجازه خودم ازاد شد و باعث شد تا او هم با خ نیام ا خنده

 !  گریدست پخت شهاب بود د شدینم نیو و به قول خودش شهاب پزش را نوش جان کند!بهتر از ارنگ ر

***** 

فتم گ شیشهاب برا شنهادیکرد،ازپ یاحوالم شد..نگران بود و ابراز دلتنگ یایپس از اقامتش تماس گرفت و جو کژال

کرده اما  دایخواهد کرد گفت که هتل اقامت مامان را پ یلحظه شمار دنمید یکرد و گفت که برا یو ابراز خوشحال

 یه طک ییرو به رو شدن با اتوسا یبزند و در واقع برا حرف مینکرده است تا مستق دایبا اورا پ ییروبرو تیهنوز موقع

 که یبود وقت یدوست داشتن دیخواهر من شد دیجد یداشت.و رو اجیزمان احت یهمه سال ازش متنفر بود به کم نیا

کلمه نفرت را درون سلول  یمتماد یرو در رو کرده بود که بابتش، سالها یخودش را با کس الریآ شیبخاطر آسا

با  نکهینبود جز ا یزیاندازه خوشحالم کرد و آن چ یکه داد ب یکرده بود..اما خبر بعد یساز ریتصو اشیه
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را بر عهده گرفته  النیروزه م ستیاو هم تور بماه اقامت موافقت شده و  کی نیا یط النیم یدریل یدرخواستش برا

 است 

مار من هم به ش هیروح یبرا یشدم که تنوع یم یالنیم یراه ندهیروز ا ستیب یشهاب ط لهیمن بوس نکهیا یعنی نیا

 که خواهرم بود یدریروزه به همراه ل ستیسفر ب کیبهتر بود؟ نیاز ا یزیآمد.. در واقع چه چ یم

 راهنما بود کیاز  شیب مینبود خواهرم برا یروزا نیا یکه ط ییالبته... وجود راهنما و

 توانستینم یکس ای یزیچ چیوجود ه نیب نیو ا کردمیپاس م یگریپس از د یکی تیماه را با موفق ید امتحانات

 یروزها خسته تر بود..خسته  نیمانده بود و شهاب ا یباق گریچهار امتحان د ایام شود. حدودا سه  یباعث ناراحت

 کردنشان زانیتور و م التیتشک

 یروزانه راه حتاجاتیو ما یاز مواد خوراک یادیز یها کیمن هم که شده با پالست یاستراحت ذهن یکم یها برا شب

 یدرک نم هیعالقه وافر شهاب را به مامان آس لیاز ذهنم گنگ بود و دل یی. جامیشد یم هیخانه مامان آس

 کیگرفت و با نزد یشد دستانش را م یم شککاسه چشمانش براق از ا زدیکه کنارش زانو م یوقت نکهیا لیکردم،دل

دردمند از حنجره اش به  یبه آخ هیشب یزیچ رزنیو فرتوت پ ریدستان پ یرو یو نشاندن بوسه ا شیکردن به لب ها

  شدیپرت م رونیب

 هیاغوش مامان اس یدهد با تمام وجود به اندازه قامتش رو تیموقع رییو او بدون انکه تغ کردمیتعجب نگاهش م با

فرزندانه محبتش را نفس  یبا مهر و عطوفت و ولع دیفهمیاز اطرافش نم یزیرا که چ رزنیپ نیانداخت و ا یم هیسا

 دنیناز ش یالیخ یرا به ب میگذاشتم و گوش ها یماش تنها  یشهاب را با حال آسمان طیشرا نی...در ادیکش یم

 توسط من نبود  دنشانیشهاب خواستار شن دیکردم که شا یدعوت م ییزمزمه ها

ه را بر عهده گرفت رزنیپ نیمراقبت از ا تیمسئول ینسبتا جوان بود که بطور شبانه روز یه؛خانمیمامان اس پرستار

 اجیکار احت نیکه به ا نیگفت .. از ا یم میاش برا ییبود..از شهاب و آقا یطیشرا نیبود هم صحبت و هم زبانم در چن

کرد که قبل از او  یم فیتعر نیکارش را بزند... از ا دیق نتوانستهاز خواهر زاده اش بازهم  یداشته و با وجود نگهدار

ا تمام وقتش ر هیمدت کم مامان آس نیخانه پا گذاشته اما در ا نیبه ا ستین یادیمدت ز کرده،یکار م یگریپرستار د

 فتم:و گ ردمشلوارم فرو ک یبهایدست بکشد! دست در ج یفرشته ا نیاز چن تواندیاگر بخواهد هم نم یپر کرده و حت

 من انجام بدم نیدار یکار ییخانم موال-

 خوبه؟ یمامان ستین یکار زمیبه سمتم برگشت: نه عز 
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 دلش نخواد من کنارشون بمونم دیپژوهان باهاش خلوت کرده و گفتم شا ی....اقایعنیخوبه،شهاب..-

 گفت: کندیهارا حلقه حلقه پوست م وهیم کهیتکان داد و در حال میبه نشانه تفه یسر

 کم نذاشته رزنیپ نیواسه ا یچیپژوهان رو.ه یدخترم.خدا حفظش کنه اقا یکرد یکار خوب-

 ن؟یینجایشما چند وقته ا ییخانم موال-

 پنج ماه چطور؟ ایحدودا چهار -

 ..فقط واسم سوال شدیچیه-

 دائما مراقبت کنه یاز مامان تونستینم شیزندگ طیشرا لیبوده و به دل نجایا گهید یکیقبل از من -

 شده صورتم را کنار زدم ختهیر یها یچتر

 سخته یلیشدن خ ریگ نیحالش خوب بشه سخته..زم رزنیپ نیزودترا خوامیاز خدا م-

ا ر شیشانه ها فیخف یلینبود و فقط لرزش خ دایاز صورت شهاب پ یزیدم،چیسرک کش ییرایاشپزخانه به پذ از

ابل ق ریغ میشهاب برا هینبود..اما تصور گر شیب یدید یو خطا دمیدیهم من اشتباه م دیکردم؛شا زیچشم ر دمیدیم

 هضم بود!

از شکالت مورد  سهیک هی شهیهم نجایا میومدیخوب بود دلم واسه صداش تنگ شده منو کژال که م یلیخ میمامان-

بوده و  دهیواسه من خر نارویا گفتیم شیشگیکه با مهر هم ادمهیاورد درسته بچه بودم اما خوب  یعالقم برام م

 بده لیتا هر وقت که اومدم بهم تحو مونهیمنتظر م

سبک  کنمیباهاش درد دل م شهیهم یحال افتاده ول نیرو پر کرد؟ درسته به ا مییتنها یوقت ها شهیباورت م-

 جان الریآ شمیم

 ن؟یزدم: شما بچه ندار لبخند

 زد: یمکث کرد و تلخند یها بود کم وهیکه در حال پوست کندن م دستانش

 چه برام بچه تره!خواهر زاده دارم که از صد تا ب هینخواست،به جاش  نطوریخدا ا یعنینشد داشته باشم -
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 ؟یخونیدرس م ،یهست یرا بهم فشردم که گفت : دختر مهربون میلبها

 بله سال اخر هنرستانم-

 رنگارنگ به وجد آمدم: یها وهیم دنیرا به سمتم تعارف کرد که از د وهیم ظرف

 یپس با خواهر زاده من هم سن-

 خونن؟یم یبرداشتم و گاز زدم: چ یا یویدراز کردم ک دست

 خونهیم کیگراف سلیآ-

 موفق باشه شاالیا یچه عال-

 ؟یکنیم یپژوهان زندگ یاقا شی.پزمیخودت عز نیهم چن-

 خواسته نجوریدر اصل خواهرم ا یعنیدادم: بله. سرتکان

 کم گذاشته باشه یواسه  کس دمیپسر رو، تا حاال ند نیلبخند زد: خدا حفظش کنه ا ییخانم موال و

 نسبت به شهاب برق افتاد.. ییمثل روشنا یزیکرد و ته دلم چ ریخ یدعا

 باهم نی: خوب خلوت کردوستیبه ما پ یبه سرخ لیمتما یبسته شد و شهاب با صورت ییدستشو در

 باز شود شیبرا ییتا جا دمیرا کنار تر کش خودم

 بود پسرم رتیذکر خ-ییموال خانم

و خانم  دمیچه خوشگلن! از حرفش خند یشده معطوف شد: وا نییرنگارنگ و تز یها وهیشهاب به ظرف م نگاه

 با نوش جان جوابش را داد ییموال

فردا امتحان داره  الری...آمیماهم کم کم بر گهیشد شهاب بلند شد: خب د یسپر هیکه کنار مامان اس یاز مدت بعد

 رو بزنه تا زود تر بلند شه یتنبل دیقول داده فردا ق

 صورتم نشاندم و همزمان بلند شدم تا حاضر شوم یرو یشینما یاخم
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 پژهان مامان هم تنهاست...تازه سر شبه یاقا نیبمون-

 کرد یدخترمون فردا امتحان داره. به من اشاره کوتاه یول خوادیدلم م یلیخ -شهاب

 ؟یل یل یگفت: حاضر بستمیرا م میپالتو یبه من که دکمه ها رو

انداختم:  یبه مامان ینگاه مین تونی: خوشحال شدم از هم صحبتدمیرفتم و گونه اش را بوس ییطرف خانم موال به

 نیتوروخدا هواشو داشته باش

 شود اشکم را پس زدم سیصورتم خ نکهیاز ا قبل

 یمراقبشم،ان شا اهلل امتحانتم خوب بد شتری..از چشمام بالرجانیراحت آ التیخ-

 ییممنون.خداحافظ خانم موال-

 ه همراهتونخدا ب-

ردم که ک یدر دل تکرار م دیکش یپر م هیمامان آس یو دائما ذهنم به سو میافتاده بود ریکالفه کننده گ کیتراف انیم

 مراقبش است!  ییخانم موال

 اقا......شهاب-

 سرخ بود شیبود که موقع ورود به اشپزخانه چشمها یهمان شهاب نیلبش نشاند. ا یاسمش، خنده رو انیم مکث

 سوال بپرسم؟ هی شهیم-

 ماند رهیبزرگش خ یراعوض کرد و من نگاهم به دستها دنده

 را با تمام وجود بغل زد هیبود که مامان اس ییهمان دستها نیا و

 باشه؟ یتا چ-شهاب

 یجور رفع کنجکاو هیباال انداختم:  شانه

 نمی: بپرس ببدیباال پر شیابرو یتا کی
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 ؟یکرد هیگر یمامان دنیتو...با د یعنیشما -

 کردیمهر م میسکوتش را برا یبود که امضا یدییحکم تا نیو ا دمید نهیخوردنش را به ع جا

 چرا؟-

 یهم هست یزبل یل یل نکهیمثل ا-شهاب

 رمیبودم تا جواب بگ رهیخ شیدر سکوت به چشمها مصرانه

 یکه ب یگرفت از اون حالت گنجه،دلمیمهرش تو کلمه نم فاتیبا محبته،توص یادیمهربونه.ز یادیز یمامان-شهاب

 کنه یکار تونستیتوان شده بودو نم

 شناستشیسال م هیکه فقط  یکس یشدم: قطعا نه برا نهیدست به س مشکوک

 شناسمشیساله که م کیرو  هیمنم نگفتم مامان اس -شهاب

 پس-

رو با چشم  یزیتا چ وقت به ظواهر امر اکتفا نکن، چیوقت،ه چیرو از من داشته باش.ه حتینص هی الرجانیآ -شهاب

 یاشتباها یو برا میلیخودمون وک یگناها یوقتا برا یلیجاها خ یلینشو و حکم نده،ما ادما خ یقاض یدیخودت ند

تعادلشون  یدونیزنن،میتعادلن و لنگ م یب شهیهم هستن هم یکه پا به پا یدو جفت چشم نی! همیقاض گرانید

 شه؟یحفظ م یک

 فقط منتظر ماندم یجیگ با

هر کدوم از کفه هاش قرار بده.تو با عقلت  یدو تا چشم رو تو نیوا ادیعقلت وسط ب یکه ترازو یدرست وقت -شهاب

 دستش کوتاهه یصداها هم حت یبعض صیکه تو تشخ یرو بسنج، نه با گوش ینیبیکه م یزیاون چ

 ؟یکنیم جمی.چرا انقدر گدمیسوال ساده پرس هیمن فقط -

 یباشه که تو ندون زایچ یلیبود که قضاوت نکن...ممکنه خ نیمنظور من ا ،یخانممنم جواب سوالت رو دادم  -شهاب

 یخبر باش یو ازش ب

 هم هست؟ هیمورد در مورد مامان اس نیا-
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 گفتم؟ یاالن من چ-شهاب

 جلو جلو قضاوت نکن یگفت-

 و؟ -شهاب

 کنمیبود که بازهم دارم جلو جلو قضاوت م نیا منظورش

 !یچونیپیچرا انقد ادمو م دمیسوال پرس هی..من فقط یچ یعنیاخم غر زدم:  با

 ؟یچطور یبستن جیاب هو هی!با یفهم یبه موقع اش م الیخ ی: بدیخند

هم  قی...تک تک آن دقاکردمیم یو بچگ شدمیراحت بچه م یلیراحت ذهنم را از پاسخ سوالم پرت کرد..خ یلیخ

 یو از ان عبور م زدمیآنکه صورت مسئله را پررنگ کنم به کل خط م یوب شدمیبود که رد م ییها یاز بچگ یجزو

 کردم

 زمستون؟ یسوز و سرما نیتو ا-

 فیکگم،یگفتم و م شهینجوا گونه گفت: هم کردیتوقف م یفروش وهیکنار ابم کهیوار زد و در حال طنتیش یچشمک

 یکنیدل نم گهید دمیبار امتحان کن.. قول م هیخوردن به زمستون و سرماش هست.. یبستن

 جیهو آب نیهم ا دیحرفش بود،شا ریتاث دیبه قول خودش گرفته بود...شا کبارهیامتحان  یشد و موافقتم را برا ادهیپ

تا آسمان  نیزم وهیآبم نیدل و زبانم شد!ا نیته نش ،ییجا یریزبانم را نشانه گرفته بود و مانند خاکش ییچشا یبستن

  یحساب یسرما کیتجربه  دی...شادانمیفرقشان بود! ..نم هیبا بق

زبانم  ریرا ز یدیاسمان کبود از بارش برف،کنارشهاب پژوهان..طعم جد نیا ریز وهیابم نیا دنیهم نوش دمیشا ای و

 کردیالقا م

تحان بر ام یحرف شهاب مبن ریاز تاث یناش توانستیکه م یبود،وقت نیخوش طعم و دل نش دیشد یبستن جیاب هو و

 بار باشد! نیاول یباره اش...کنار حضور خودش...برا کی

به  دنیرس یعابران برا یداد...سرما در سرعت قدمها ینه چندان دور را م یبرف یروزها دیکبود بود و نو آسمان

 دیتابستانه که درختان ب یهوا...گرم بودم...درست مانند تابش آفتاب یرغم تمام سرما یبود...اما من عل انیمقصد نما

 در وجود شهاب قصه یرگیتابستان گونه با هربار خ یدیرشتابش خو نیمجنون را نشانه گرفته باشد...گرم بودم وا
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دلم و رقص پروانه  یکوک کردن سازها یبرا نیگرفت...گرم بود چون شهاب بود...! هم یشدت م هیبه ثان هیثان میها

داشته باشد..شهاب  توانستینداشت..نداشت چون نم یگرید یمعنا یبود... و خوشبخت یآشنا کاف شهیهم زِیر یها

 حرارت لذت بخش بس بود...   نیلمس ا یبودن برا نیبود و هم

***** 

 دوم... فصل

 )اکنون(

 ت،یروحت دچار خستگ یگاه

 جسمت یگاه

 هم قلبت... یگاه

و تنها مانند  کهیوسط  نیامان ا یروح! قلب ب گرید میشود و ن یمعنا م یجسم یدر خستگ ایدن یاز خستگ یمین

بند  ییحال دستش به جا نیخودش است و در ع انیاز تنگ افتاده نفس نفس زنان به دنبال راه شر رونیب یماه

از  و ردیگیو قلبت را نشانه م کندیپاره اش م پارهشکافد.. ی..مدیآ ینام آن زجر که از روحت باال م ای...اما خداستین

 ست؟یدم براورد چ تواندینم ینجات چیه

 یم نهیتابانه سر به س یم،بیروزها ضی...قلبم..همان قلب مرستیبردم که قابل وصف ن یاز درون م یزجر چنان

 نداشتم! یکوفت و من جز اندوه و آه و اشک پناهگاه

را  مرگ قیکه دقا ییبود،روزها ضیمر یروز کیکه  یقلب یبه پا رسدیقلب نم یخستگ یکدام به پا چیه یخستگ

گذر  یبرا قیکه دقا یعوض شود و خالف جهت رودخانه حرکت کند وقت زیاشاره همه چ کیبا  یوقت یول شمارد،یم

 یو روح یجسم یکند،خستگ یکه درد و وحشت وجودت را در خودش غرق م نجاستیعمر دل نسوزاند،درست ا

 یاز قلبت عل قیعم یخاموشت را درحفره ا شهیکه، راز دل هم یو زجر یمانیدهند. تو م یرا از دست م شانیمعنا

 یدر فرار کردن و طفره رفتن از نگاه ها یچاره سع ی...و تو مستاصل و بکندیو خواسته خودت دفن م لیرغم م

 یدرون سرکشت را... تا نشنوند زمزمه ها یغوغا نندیحالت را...نب وخامت!تا نفهمند یدار انتیاطراف زیشماتت آم

 کشد! یو زجر م زندیو پا مرا که  روزانه و شبانه در برزخ احساس دست  یدل
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چارت  انیبه پا یزیدهد،چیرا نشان م قهیمسکوت، هشت و چهل پنج دق یطیساعت در مح یو تاک عقربه ها کیت

 برسانم.تنم را انیدهم که قبل از ساعت نه شب تمامشان را به پا ینمانده و به خودم قول م یباق یسازمان یها یبند

 یحیکمرم تفر یترق ترق گردن و مهره ها ینوا نکاریکه با ا کنمیچرم جا به جا م یچرخدار مشک یصندل یرو

 کندیم جادیناخواسته در ذهنم ا

 کیافتد اما همچنان مصمم و  یبه سوزش م توریو مان ستمیاز شدت دوخته شدن دوازده ساعته به س میچشمها

 خسته کننده دارم یپروژه  نیرساندن ا انیدر به پا یدنده سع

نواز کامال آماده هستم که  کماههی یبه پروژه  دنیبخش انیپا یشود وبرا یفشرده م بوردیک دیکل نیاخر یرو دستم

ها از  نیعبور ماش یشده و صدا کی..همه جا تارنمیبینم یزیچ یاهیلحظه از اطرافم جز س کیناگهان تنها در 

 !ریق یاهیتر از س کیتار ی..حتکیو تار اهیسکوت است..کامال س نیتنها شکننده ا ابانیخ

 میاکه مقابل چشمه یزیو حاال تنها چ دیاشاره پر کیبا  یصفحه کد بند یس جهیکه نت یوقت شومیو مبهوت م شوکه

همه حرص و  نیبزنم.از شدت ا غیاز ته دلم ج خواهدیو مات اطرافم است و بس!دلم م کیتار یفضا دهدیجوالن م

اش تنها با رفتن برق منطقه به باد رفت دهان باز مانده ام  جهیکه صبح تا االن مصرف کردم و نت یا یزحمت و خستگ

 قصد بسته شدن ندارد انگار!

 :شودیسالن خلوت اکو وار پخش م یتو میروزها نیا یاشنا یباز و صدا یاتاق کنار درب

 ؟؟یزنده ا الر؟؟؟یآ-

 نیزحمات و از ب نیدارم که تمام ا دیپلک بزنم..احمقم و احمقانه ام خواهمینم یام و حت رهیخ اهیبه صفحه س هنوز

 یکه نشسته ام ساطع م ییاتاق،درست جا یاز شعله روشن شمع تو یناش یرفتنشان خواب باشد باالخره نور کم رنگ

 شود: 

 !؟ادی! چرا صدات در نمیکه زنده ا کنمیدارم شک م الریآ-

به سمتش  ریمبهوت و متح یا افهیبا همان دهان باز و ق ندیرا بهتر بب تا چهره ام ردیگیصورتم م یرا تو شمع

 :چرخمیم

 رفت؟-

 عود کرد؟ تیوانگینه اومد... باز تو رگ د-
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 رفت؟ یجد یجد سلی: آمیگویو با عجز و ناله م دهمیدهانم را قورت م اب

 ..شهیوصل م گهیساعت د کیزنگ زدم اداره برق تا  -سلیآ

مشکل داره...اِ اِ...اون  شهیمنطقه هم نیکند: مرده شورشونو ببرن ا یکنان با خودش، به طرف پنجره حرکت م غرغر

 میکنیفردا درستش م میخونه خسته هم هست می.. برالریکه برقش وصله!پوف پاشو آ ابونیخ

 میشده ها پیکدام از کدها وتا چیبر سر من هوار شده چرا که تا االن ه یبتیچه مص داندیشود اما نم یتمام م حرفش

 فاجعه!   یعنیمن و تمام زحمات دوازده ساعته ام  یبرا نینکرده ام و ا رهیرا ذخ

 ی!!!دعا کن تا االن زخم بستر نگرفته باشگهید ؟؟پاشویرو صندل یتا صبح بتمرگ یخوایم الریآ-سلیآ

 یدر دستش م دهارایکل یدسته  کندیکنترل م نانیاطم یرا برا زیهمه چ کهیو در حال خنددیغش غش م خودش

 یفکر نکنم!حت یبهت را از چهره ام پاک کنم و به برق رفتگ کنمیم یسع زندیچرخاند و بازهم هشدار گونه مرا صدا م

ه به وقف یکه از صبح ب ستیینمره چشمها رفتننمره باال  میاش ن جهیدارم نت نیقیکه  یینکردن کد ها رهیبه ذخ

 دوخته شده بود وریمانت

و  ندکیشوم شرکت را قفل م یهم قدم م سلیکنار آ یالوصف بیعج یو با خستگ چنگمیم یرا از دسته صندل فمیک

 یتباهم مساف دیبا شهیتر کرده!مثل هم کیرا تار ابانیفروغش خ یشود که نور ب یم یبرق رچراغینگاه من معطوف ت

 .میبرس یاصل نگیتا به پارک میکن یرو ادهیرا پ

 ام یخستگ یاستراحت و عمق وجود یدهد تازه معنا یصورتم را نوازش م یباد خنک یو وقت زنمیرا بغل م میدستها

 کنمیرا درک م

 االن چه وقت برق رفتن بود؟-سلیآ

 منتظره ست ریغ زیهمه چ-

 : اره درست مثل توزندیم یور هی لبخند

 شدیم نییدلبرانه باال پا یشب بهار میمال مینس یرنگ شده اش تو یها ی.چترزنمیلحنش لبخند م به

 خودم بودم شهیمنتظره اما من هم ریهرچند غ-
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 دختر زور نزن یابرو باال انداخت: نبود طنتیش با

 ست چون اصال حوصله سفسطه هاتو ندارم دهیفا یبحث ب نی: ادهمیمشتم فشار م انیرا محکمتر م فمیک دسته

 و منم باهات بحث نکردم -سلیآ

 رو گفتم   تی: واقعدهدیکه ادامه م کنمیفوت م رونیاز کوتاه آمدنش نفس آسوده ام را به ب خوشحال

کش آمده اش  شیشنود و ن یکه وضوحا م کنمیحواله اش م ییلب ناسزا ریوز چرخانمیرا به چپ و راست م سرم

هد د یم هیتک میشو یرنگش م یو هردو سوار هاچ بک نقره ا میرسیم یاصل نگیشود.باالخره به پارک یکشدار تر م

 دهدیم انامروزش را نش یکه اوج خستگ دیگویم "ییاخ خدا"بلند  زندیو استارت م

 کن که هم خسته ام هم گرسنه شی: زودتر آتزنمیلبخند م بهش

 به چشــــم یا- 

 اما رخش اش قصد راه افتادن ندارد! زندیاستارت م یاپیبار پ نیچند

صفحه سبز رنگ  دنیکه لبخندم با د کشدینم یزهوار در فته اش! اما طول نیهم به خودش هم به ماش خندمیم

و من  زندیم میدوبار صدا سلیاندازد آ یمغزم را خراش م  ی...اصوات گنگرودیم نیاز ب تیساعت، کم رنگ و در نها

 را دنبال!   همو رد نگا کندیرا متوقف م نی! هراسان ماشستمین ایدن نیاصال در ا

 رهیاز اتوبان خ نهایتردد ماش انیم ییو به جا رمیگیم نیصفحه اتومات ساعت ماش دنینگاه از د یسخت به

ندارم جز فرو دادن  یسوزد و من چاره ا یاندازد و م یرا چنگ م میگلو یرحم یب زیاندازد..پنجه ت ی..چنگ مشومیم

 ماند یم یحک شده باق بدمن تا ا یبرا قیدقا نیشود.ا یکه سفت تر و سفت تر م یبزاق دهان

 نیسنگ کرهیپ نیا ستیوقت حاضر ن چیو ه ندازدیم هیام سا یزندگ یرنگش را رو یخاکستر کرهینه شب پ ساعت

 بلند کند فمیرا از جسم رنجور و نح

 الر؟یآ -سلیآ

 :زنمیبودم،بغضم را پس م زاریب شهیترحم هم از

 م؟یریسرد بگ چیساندو مروین یبه جا هینظرت چ گمیم-
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 الر؟یآ-سلیآ

 رو دوست دارم مهمون من دایسرد ها یچایاره ساندو-

  ؟یلی: آنالدیبار م نیا

 یدهم سوزشش ب یمحکم تر فشار م ردیگ یگوشت دستم را نشانه م زمیبلند و ت یناخن ها میمشت کردن دستها با

 را تجربه کرده ام نیفراتر از ا یست..من سوزش یمعن

 ؟یجورم تو چ شتریمرغ بمن با ژامبون -

 :کشدیجانِ سوخته م نیو زمزمه دردمندش آتش به جان ا نمیبیرا م کندیاشکش که از چشمش سقوط م قطره

 دختر یکشیم یخودتو دار الریبسه آ-

 آورم یو کم م شودیتار م میینایپرده ب شودیمتوقف م زمان

 شهیاورم.مثل هم یروز از بهار راس ساعت نه شب بازهم کم م نیهفدم یوپنج سال سن تو ستیصدر با ب الریآ من

 دهدیرحمانه مقابل چشمانم تاب م یشده خودش را ب نیساعت نفر نیاورم و ا یکم م

 فتیراه ب-

 مکشیسرم م یدرست کردن مقنعه رو یاما زودتر از خودش دستم را به هوا ردیتا دستم را بگ اوردیم شیرا پ دستش

 و ستیسر زبانش ن یاما حرف کندیدادنم باز و بسته م یدلدار یرا برا شیلبها یمثل ماه شودیمتوجه نم سلیو آ

 کند یاش م یکفر نیهم

 شده! نینه شب نفر نیلعنت به ا و

 شود یلعنت م الریتوسط خودِ آ الریو آ کشدیرا ناخن م میگلو بغض

  قهیو پانزده دق نه

مثل من حفظ  یکن یاداوریخودت  یو شصت و پنج روز،هر شب اونم از نوع نُهش، رو برا صدیچهار تا، س یوقت-

که هرجا  زنهینفر تو گوشم داد م هیخودم بدونم، انگار  نکهیبدون ا شهینُه شب که م ستی. دست خودم نیشیم

 آوردم میندگبه سر خودم و ز یچ وکردم  یهستم بچرخم و ساعت رو نگاه کنم نگاه کنم تا بفهمم چه حماقت
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 دوست دارم. بهش گفته بودم؟  یلیحالت چهره اش را خ نیخورده و من ا چیدخترانه اش در هم پ یابروها

که قصد  دهدیهم نشان م یرو شی!.. فشردن لبهازندیاتوبان برق م یچراغها یاز البه ال شیاست و نم چشمها ساکت

 شده است! زیترحم برانگ  گرانیکه انقدردر نگاه د یالریازاد کردن بغضش را ندارد و بازهم لعنت به آ

 خسته ام یلیخ میبر قیرف الیخیب-

ار ب نیافتد و ا یراه م نیماش شنومیرا م دیآ یم رونیاش ب نهیکه از س یقیو من آه عم زندیحرف بازهم استارت م یب

 ادیز یلی!خیکنیکه فکر م میزیخسته تر از اون چ یلی: خکنمیدلم زمزمه م یتو

اورم و  یم رونیب میلبها نیکند ناخنم را از ب یدختر راننده حواسم را به سمت خودش معطوف م نیف نیف یصدا

 کنمیبهش نگاه م

 ...چته؟ یه-

 دهدیتکان م یو فقط سرش را به نشانه نف زندینم یحرف

 یاش فحش بلند یو تو دماغ عیضا یشود و با صدا یفرمان از دستش خارج م تیکه هدا زنمیم شیبه بازو میبازو با

 کند ینثارم م

 با من نکن یموقع رانندگ اتیخرک یشوخ نیخاک بر سرت االغ..هزار دفعه گفتم از ا-سلیآ

 شده ست لیتکم تیکه قلب خسته اش ظرف یالریرو آ کشمینقاب م بازهم

 زر زرت به راه نباشه،حوصله مف جمع کردن تورو ندارم یتا توباش-

 یارو د یتو جز خودت حوصله ک-سلیآ

 گهیخودمو خوردم...د یو سادگ یکردم:حوصله خودمم ندارم... من چوب خام بودن و بچگ شیرایدل حرفش را و در

  سلیحوصله خودمم ندارم آ

ثابت  یده شب بودو ...ساعت نه شب سوهان روح درمانده من همچنان در ذهنم رد کیصاف بود ساعت نزد آسمان

 دارد
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خودم دوره  یرا برا ری،و بازهم نه شب پانزدهم ت دهمیم هیتک یشد سرم را به صندل یسکوت سپر یراه تو یباق

 کنمیم

 نیکشد ماش یام درد م یو خارج یدوره، تک تک جوارح داخل نینگفته بودم چقدر از ا الریوقت به خودِ آ چیه و

 شودیخانه پارک م نگیپارک یتو

 دارمیو در را باز نگه م چرخانمیقفل خانه اش م یرا تو دیکل

...اعتراف کنمیرنگم پرتاب م یکاناپه قهوه ا یو خودم را رو کشمیپارچ اب را الجرعه سر م کنمیکه م یکار نیاول

 یو لبخند دهندیکه دلت را غنج م ییاز همان ها خواهد،یشور م یدلم امشب از همان اعتراف ها یسخت است ول

 .نندنشا یلبت م یکه در دل کوه واقع است؛ رو یآبشار یخنک، به خنکا

ا ر ییو راه دستشو کنمیرا با دستانم بازم میگره خورده موها یکنم تارها یو مقنعه را از سرم م رودیم شیپ دستم

 رمیگیم شیپ

ه ک ییبه موها یاراده دست یشود...ب یمنعکس م نهیآ یروح و سرخم تو یب یچشمها ستمیا یکه م ییروشو مقابل

 ...بلند شده اند...بلند ترکندیجا خوش م میلبها یکنار منحنا یزهر شیکشم و ن یاند م دهیرس میحاال تا سر شانه ها

 یحرکت م شیتارها یکه ال به ال ی. زدم تا رد دستانمبدست گرفتم و تمامشان را زد یچیحرکت ق کیکه با  یاز روز

ناخوداگاهم از  ریرا با کوتاه کردنم از ضم نشستیپوسته سرم م یکه رو یکف دست یببرم..تا گرما ادیکرد را از 

 کند یخاطره ام کوتاه کنم...اما بدتر شد که بهتر نشد همچنان بلند شده اند و خاطرات من هم همراهشان حرکت م

ه نگاه ب کیحرف تنها با  یزده ام، ب یچیکه جا داشته ق ییآشفته را تا جا یتارها نیبفهمد که ا "شهاب"اگر  ی..واو

را دارد و زبانم خشک و بند  نهیامدن از س رونیدر ب یکند. قلبم تاپ تاپ کنان سع یم تمیپرتگاه کشنده مرگ هدا

 تته پته راهم ندارد یامده توانا

 ستیمقاومت کاف گهیکه د کنمیواعتراف م دوزمیلبالب پر شده اش چشم م یبه چشمها شومیم رهیخ نهییا الریآ به

و من  سُردیگونه ام لجوجانه م یرو یرنگ یب یرا پس از مدتها به زبان اورده ام و عهدم را شکانده ام! قطره  اسمش

و تاب  چیزنان درهم پ ،غنجیکردن اسمش حت یهج ینیریکه نه تنها دلم!..بلکه همه وجودم از ش کنمیم یاعتراف

 دهم:  یا مخاطب قرار منه ریدردمند آ الریکشم و آ یم سمیبه کف صورت خ ی. دستخوردیم
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 یاشفته  یموها نیا دنیکه با د ستین یشهاب یبچه بودنمو نشونم داد یبسه هرچ میشکست یبسه هرچ گهید-

 یفهمیسرت حک بشه..م یدستش رو یکه جا ستین یکنه! شهاب تیکوتاه شده تو رو به آغوش مرگ هدا

 خسته شدم..دلم کم اورده الریآ ی!خسته ام کردستی!نالریآ ستی!شهاب ننارو؟یا

 گهیکشم: د یم ادی! فرکنهیم وونمید "نه شب"و شصت و پنج روزه که هرشب  صدیجمع شده و چهارتا س میلعنت دل

!شهاب الریآ ستی..نیحال نبودنشو بهم نشون بد نیبودن و در ع یخوایراه م یراه و ب یکه ه یخوایاز جونم م یچ

 !!!رفته!!نارویرفته!بفهم ا شهیواسه هم

 الرِیشود و من درد مند و زجرناک به آ یآرام م میتن صدا چکدیم ییروشو یدو قطره رو میبار از هردو چشمها نیا

 :زنمیلب م نهییخسته ا

....من.....شهاب و الری...آخوادیخسته شدم...دلم....شهاب رو م گهی!...دخوادیم مویدلم امشب...همه زندگ-

 بار هی..فقط ارشیب گهیبار د هیبرش گردون بهم.. خوامیشهابمو م ؟منیفهمیم الریآ خوامشی!مخوامیم

 دهمیم هیرنگ تک یاسی یرا به کاش میشانیپ دهیهق هق امانم را بر رودیم لیتحل میصدا

فقط  دفعهیبود  زیبرات عز شهیکه هم یالریتوروخدا بهم برش گردون.برگرد شهاب جونِ آ-

 دفعه رو برگرد هی نی...فقط همکنمی..شهاب...خواهش مکباربرگردی

***** 

ه ناخوداگا ردیگیوجودم را در بر م یاحساس گلو درد خشک کنمیرا باز م میبا تلفن چشمها سلیحرف زدن آ یصدا با

  شومیم زیخ میجا ن یو تو کنمیدوتا سرفه م

 نه...خوابه-سلیآ

....- 

 ؟یدونیاخالقش رو نم جوههیبهش بزنم خرخره امو م یحرف نیهمچ هیساکت شو، من  یعاط -سلیآ

....- 

  ستین میمستق یصراط چیبا خودشم لج کرده به ه نینداره کار خودته خودتم زحمتشو بکش ا یبه من ربط -سلیآ
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....- 

 بکش رونیب انیجر نیخوابه فعال. خودت خبرش کن منو هم خواهشا از ا -سلیآ

 خبر کنه؟ یمنو واسه چ-

 یشود و رگبار فحش را به وجودم م یپرتاب م کهایسرام یاز دستش رو میس یکه تلفن ب کشدیم یبلند نیه چنان

 دهد  یبندد تلفن را باز با اخم کنار گوشش جا م

 نمتیبیخب م یلیخ ستمی! نه با تو نشعوریمرده شورتو ببرن ب-

 گردد: یبه سمتم بر م یقطع کردن تلفن عصبان با

 ؟یدو تا صدا بد یستیبلد ن ؟یشیمثل اجل معلق پشت سر ادم سبز م ؟؟چرایضیتو مر -سلیآ

 ستمین ایب رونیمن ب نینیباز برنامه نچ خودی: بدهمیجوابش را م کشمیم میانبوه موها یدست تو ازهیبا خم کهیحال در

 به اون عاطفه هم بگو نویا

و بعد کم کم چهره اش را مظلوم  کندیرا باال پرت م شیابرو یتا کیمن جا خورده  یاز حرف ناگهان کهیدر حال سلیآ

 دهدینشان م

 بازم؟چرا اخه؟ الریآ -سلیآ

 دمیم حیرو ترج ییخواد،تنهای:چرا نداره دلم نمکنمیجوش را روشن م قهوه

 یتولد اخه؟شد یایدو ساعت ب خورهیبرم ایدن یبه کجا ؟؟یدنده ا هی: چرا تو انقدر لجباز و کشدیم یا یحرص پوف

 الریو آعوض ش کمی..یکن یم ریس یکیو تار ییوتو تنها یمون یم داریب یبخواب نکهیخفاش شب تا صبح  بدون ا نیع

 یندار یفرق چیمرده ه هیبا  یبر شیپ ینجوریا

 ام؟ یمگه االن چ-

رو از خودت شروع کن و  رییتغ گمی!من دارم بهت میبه پوچ یرسیخودت م ی..تهش با لجبازینیهم شهیهم-سلیآ

 یخوایم یک ؟تایادامه بد یخوایم یرو نداشته باش و تو انگار نه انگار تا ک یانتظار اتفاق گمی!مگزهیتو ککتم نم

 زیاوضاع همه چ نیبا ا یکرد ؟فکریو زنده بش یریصد دفعه بم یو در باطن روز ینشون بد الیخیخودتو در ظاهر ب
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لش ف زیو همه چ شهیروز گلستان م هیسکوت مزخرفت باالخره  نیبا ا یکرد گرده؟فکریبه چهار پنج سال قبل بر م

 شه؟ینقص م یو ب خورهیبک م

..درست...درست ستیباشه ن دیکه با ییسر جا یچیو ندارم چون ه یچینقص شدن رو ندارم انتظار ه یمن انتظار ب-

 که.... یمثل اون

 از خودت نشون بده یحرکت هی یانتظار نداشته باش ول-سلیآ

صد و هشتاد درجه عوض  کنمیرو برام روشن کن ثابت م دیام چهیدر هیبهم بده  زهیانگ هیتو حرکت رو نشونم بده..-

 یدیکه م ییشعارا نیتو فقط بهم بگو کو کجاست ا شمیم

دم ق هی یخواینم یو تو حت کنمیواسه بهتر شدنت م یتو خسته شدم هرکار تیفقط از وضع دمیمن شعار نم-سلیآ

شروعش کن به کجا بر  کیجشن کوچ نیتولد استارت بزن از هم نیاز هم زتویکجاست؟انگ زهیانگ یگیم یبردار

 شه؟یازت کم م یزیخوره؟چیم

 :زنمیم پوزخند

و همه از من همه  خوامینم یچیکس ه چی..من از هسلیآ یکن یمن ازت نخواستم که واسه بهبود حال من هرکار-

 نیخوایمن قرار بدن م طیلحظه خودشونو تو اوضاع و شرا هی نکهی! بدون ا؟ی!متوجهخوانیرو تمام و کمال م یچ

غل و غشه؟اگه اره که من  یدنه بیتا بنا گوش کش اومدنه؟خند شیخوب شم خوب شدن  تو فرهنگ لغت شما ن

خوب  ی!چجورزهیمن همه چ یبرا یول کهیشماها کم و کوچ ی! خوب شدن برانیوقته خوبم و شماها چشم بست لهیخ

 نیکنم؟ایم ریپنج سال هنوزم تو گذشته س یخوب شم وقت ینه جسمم چجور دهیروحمه که ضربه د نیا یشم وقت

حصار بکشم و از جمع دور باشم  هیدور خودم  نکهی!من عادت کردم به اهبزرگ یلیشماها واسه من خ کیکوچ زهیانگ

قدم  ه؟یواقعا شدن یکرد ش؟فکریو بشکن یرو از جسم من بردار یحصار آهن نیا یخوایشب م کیو تو در عرض 

 زنمب یالیخیکنم خودمو به ب یسع قهیدق کیکه اگه  خورهیبر م ییتولد به اون جا نیاومدن به ا یبرداشتن من برا

و ادماش  ایدن ونیسر جام و م نمیغلطا به سرم نزنه. پس همون بهتر بش نیهوس ا گهیکه د رهیگیحالمو م یجور

 نباشم

 :ندینش یم میروبرو قایو دق کشدیرا کنار م یصندل

 ؟یرسیبه کجا م ؟اخرشیادامه بد یخوایم یک ؟تایتا ک -سلیآ
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رحم  یو حالوتش ذره ذره عمق وجودم را در کوره داغ و ب یادآوریکه  یشدم غرق خاطرات با او بودن، خاطرات غرق

 : هوم؟رمیگیسفره م یرو  یسوزاند. نگاه از نقش گل ها یم یزندگ

 خودتو الریآ ستین یاسمش زندگ نی؟ایو تظاهر کن یحبس کن یواریچهار د نیا نیقراره خودتو ب یتا ک -سلیآ

واسه  یفتیخونه مثل جنازه م یرسیم یو وقت ینذاشت یواسه استراحتت باق ییاونقدر که جا یغرق کار کرد

 نیارزش ا ایدن ؟یقدم واسه بهتر شدنت بردار هی یخوایچرا نم نمیبینم یتفاوت چیکار ه نیتو ماش نیخواب!من ب

مارو؟  نی! چشماتو باز کن ببچرخهیپاشنه نم هی یرو ینجوریا زیهمه چ شهیمطمئنا هم الرمیهمه غصه رو نداره آ

 مینیچشمات نب یتا انقدر غم رو لونه کرده تو میتا خوشحالت کن میراه هیهممون دنبال 

 مهمه؟-

 یتیهم واسه ما اهم الریاگه مهم نبود بود و نبود آ میشدیغمت ناراحت نم دنینبود با د اگه مهم -سلیآ

و چشم  یحرفا مهم نیاز ا شتریتو ب الریآ میرهات کن میکدوممون حاضر نشد چیهمه وقت ه نیکه ا ینداشت.مهم

 گهی...دیفقط از ته دلت خوشحال باش توتا  میرو فدا کن زیبخاطرت همه چ میکه حاضر ییبودن ها یهمه  یرو یبست

 رو به کار نبر یکلمه پرسش نیوقت ا چیه

 تنها باشه یالزمه هر کس یبهتر بود گاه نیکردیاگه ولم م دیشا-

رامون همه ب نیا یانتظار نداشته باش وقت می!ما باهم کاملشهینه هم یست،ولین یباشه حرف ؟یخوایم ییتنها -سلیآ

اشتباه از جانب خودت حقت محروم کردن خودت از  هیهمه مدت اونم بابت  نی!امیریازت نگ یو سراغ میبر یزیعز

 میشیبهتر شو ماهم بهتر م ستین تیزندگ

 بود؟ یاشتباه من چ یدونیم-

 الریآ یخیسرد و  یها لهیازت یشود و در انتظار پاسخ یگم م میچشمها ین ین نیکند ب یمهمان م انمانیرا م سکوت

شده  غیدر شانیکه مدتهاست رنگ آرامش از هردو ییها لهیاز احساس،ت یعار ییها لهیکند. ت یم یهارا سپر هیثان

 تیاهد میرا پشت گوش ها میبود!موها "شهاب" نامبه  یکهکشان ییایمعبد پرستشگاه دن یکه روز ییها لهیاست ت

 نم ک نیگزیرا جا یکیاحساسم فقط  یب یها لهیحسرتِ ت سیبغض و نم خ نیبرم تا ب یکنم و در جدال به سر م یم

 زود قضاوت کردم یلیزا،خیچ یلیراجع به خ سلیمن زود قضاوت کردم آ-
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 یدانست یمن! کاش م زیعز تینها یکند..دوست مهربان و ب یرا هموار م یتسل یدستم بنا ینشسته اش رو دست

ات  ینشسته در نگاه باران یبغض ها نیا یدانست یکند کاش م یتر م دیها فقط جراحت قلبم را شد یهمدرد نیا

کننده  یات تداع یهمدرد یدانستیپاشد...کاش م یامان م یزخم مجروح و ب نیا یشود و نمک را رو یشور م

 سخت تر! میو حال را برا یزندگ نیکند و ادامه ا یست که تنم را سست م یگذشته ا

. اومد و با اومدنش کردمیرو م میحداقلش ادم بودم زندگ یبود ول ضیو کدر بود قلبم مر رهیت میخوب نبودم زندگ-

 نمیس یتو قیباز کرد مهرش رو عم بیپاشو تو دلم عج ی! جادیو فهم دمیرنگ نگاهم عوض شد..فهم واشی واشی

 نشوند

....- 

کردم..دوستش  یم یاپردازیو رو رفتمیآسمان راه م یتک تک ابرها یشدم، شب ها رو یعال کردمیحس م-

 میبه خودم اعتراف کردم.با همه بچگ شیرو دوست داشتم و با همه سخت یکیبار  نیاول یداشتم..از ته دلم!برا

 هیکه شب ها از درد رفتنش گر دمیرس ییرو! به جا شیمحبتشو دوست داشتن انحصار خواستمش،خودشویم

بارم  هیتا داشته باشمش تا خدا  ختمیریوقت قرار نبود بفهمه اشک م چیکه ه یکس یبرا سل؟منیآ یفهمی..مکردمیم

 رو که ازش خواستم بهم بده! یزیچ نیکه شده دلش به حالم بسوزه و اول

 :کنمیشدن سد چشمانم را احساس م پر

رو با عشق آشنا کرد،روحم رو  دونستمینم یاز عاشق یچیکه ه یرفت!وابستم کرد من شیخالف انتظارم پ زیهمه چ- 

 یچشم بهم زدن نابودم کرد فرصت نداد و برا هی یرحم تر از اون تو یعاشقم کرد و ب یرحم یمالک خودش کرد با ب

 رفت...خاکسترم کرد شهیهم

 الریآ-

خدا  هام از هیگر یکه قبل خواب ال به ال ییرو دود کنه اون شبها میطرفه زندگ هیحس  هیقراره  دونستمیاگر م-

 کردمیاشکمو هم حرومش نم یبلکه قطره ها خواستمینه تنها اون عشق رو نم دمیدیو االن رو م خواستمیعشقشو م

که انقدر درمونده شدم که نه  یامروز..امروز یراروز مبادا.. ب یبرا داشتمی... نگهشون مداشتمیحداقل نگهشون م

 عشقشو داشته باشم تونمینه م زمیاشک بر تونمیم

 شود یزار زده و شکسته م یبلند یبا صدا مقاومتم
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 خوامشیپا گذاشت و رفت؟ م ریرو ز زیدرمون رو. به خودش که همه چ یدرد ب نیبگم ا ی..به کسلیآ خوادشیدلم م-

اوانم کنارم باشه! ت ستیکه حاضر ن نمیبیو م خوامشیکه داشته باشمش م ستیو ن خوامشیبهش برسم م تونمیو نم

همه درد رو باهم ندارم..دلم  نیکه من توان ا خدابود به  ادیز یلیهمه سال شکستن خ نیتاوان ا... سلیبود آ ادیز

 !خوادیگذشته امو م

 رود یرو به فرود م میشود،پلکها یکم م میصدا

 !سلیپشت سرم رو خراب کردم کردم... من فقط بچه بودم آ یپل ها یحماقت همه  هیمن فقط با - 

*** 

 )مــــرور(

کرد. سکوت سرما زده  یآسمان کبودش م ی رهیپنبه مانندش نگاهم را خ یدانه ها زیر یبرف زمستان نیبارش اول با

باراند! حال  یاش پنهان کرده بودو حاال برف شده بود و م یباران یرا در دل بغض ها یادیز یکه انگار حرف ها یا

جز  زیحس خوب باشد..همه چ نیشکستن ا یبرا یمانع توانستینم زیچ چیآسمان خوب بود...حال من هم! و ه

مبادا شهاب سر برسد و بازهم  دمییپا یرا م ییرایاتاق و پذ نیب ریمس یواشکیسابقه!  یب یبه سرماخوردگ یدچار

به خون نشسته و غضب الودش را  یکردم و با باال اوردن سرم چهره  نیف نیگنده اش را سرم هوار کند.ف یها خیتوب

تم جرات گرف امدین ییصدا قهیپتو با شتاب پنهان کردم.چند دق ریخودم را ز  یبستم و قبل از هر حرف .پنجره رادمید

 دادم حیسرم نشسته بود مظلومانه توض یباال یو پتو را از سرم فاصله دادم هنوز هم عصبان

 هوا عوض کنم کمیفقط خواستم  دیببخش-

 ؟ینیبیخودتو نم تی!وضع؟ینجوریا -شهاب

 بار باشه نیاخر دمیقول م-

 یبدتر نشد نیبخور تا از ا ریبگ نویباشه! حاال هم ا ینجوریهم دیبا -شهاب

بدنه اش بعد از  ی..گرمادمیرا از دستش کش دمیدست دراز کردم و ماگ سف دهیرا بخش میخطا نکهیاز ا خوشحال

 کرد قیرا به جانم تزر ینیحرارت دل نش یاستشمام سوز سرد زمستان

 دادش بلند شد: داغـه! یمزه اش کنم صدا نکهیکردم اما قبل از ا کشیلبم نزد به
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 ختهیشده دورم ر دهیچیکرم رنگ پ یپتو ینسکافه داغ رو اتیبلندش هولم کرد و تمام محتو یصدا نیهم

 به خودش گرفت: ینگاهش کردم کم کم نگاهش رنگ سرزنش وعصب یشد.بادست پاچگ

 الر؟یچه وضعشه ا نیا-

داختم: ان نییسرم را پا یشرمندگ شود،بایم خینحوممکن توب نیرا داشتم که از جانب پدرش به بدتر یبچه ا احساس

 شد فیپتو کث

 یاریسر خودت ب گهید یبال هی یتونیم نمی؟ببیسوزیخودت م یگیپتو به جهنم نم-

 دیکوب یبودم و او چقدر بزرگانه اشتباهم را به سرم م یدست پا چلفت چقدر

 نشد؟! تیزیچ-

 صورتم کنار زدم و با همان لحن گفتم: نه یرا از تو شانمیپر یها یشده بود چتر انهیدلجو یکم لحنش

 هنکیا یبود که دو روز تمام مدرسه نرفته بودم و به جا دیام انقدر شد یسرزنش وار بهم انداخت.سرما خوردگ ینگاه

 کرده بودم حال ونا توان گوشه رختخواب کز یدو روز فرجه درس بخوانم ب نیا یط

 را مقابلم قرار داد چهره ام را جمع کردم: یرنگ یب عیاز ما یبرگشت بشقاب یاتاق خارج شد و وقت از

 بازم سوپ؟-

 بذارم جلوت؟ یحال و روزت مرغ سوخار نیکه با ا یانتظار ندار -شهاب

 دیبشقاب را جلوتر کش یهیکند شهاب با نگاه عاقل اندر سف یمنتظر ماندم تا گفته اش را عمل مشتاقانه

 بخور-

 گه؟ید زیچ هی شهینگاهش کردم: نم مظلوم

 !ـالریجوابم را داد: آ یمحکم دیتاک با

 قاشق را خوردم نیکردم و اول کیخودم را نزد ناچار
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 به جز سوپ یزیچ ضیمر کی یکاش برا یسوپ شهاب پز بد مزه باشد نه اصال! اما ا نیا ایمزه اش بد باشد  نکهیا نه

 دادند یاش قرار م ییدر وعده غذا

 دمیم یهم خاموش گهیساعت د کیتا  -شهاب

 تازه ساعت هشت شبه!-

حال  نیو با تحکم و در ع دیگردنم باال کش ریباتو بحث کنم؟پتورا تا ز یسر هر مسئله ا دیبا شهیچرا من هم-شهاب

 :رگفتیپذ تیدرست مثل پدران مسئول فیلط

 ..باشه؟یخوابیم یغذاتو خورد-

وا ه یحرکت تو کیبه طرفش برخورد کند با  نکهیرا به طرفش نشانه گرفتم اما قبل از ا یحرص بالشت کنار با

و  یدوست داشتن دایتحکم،چهره اش را شد نیکه در ع ینشسته بود،اخم شیشانیپ نیماب یفیبلندش کرد.اخم ظر

 جاخوش کند ملب یمحو رو یباعث شد تا دور از چشمش لبخند نیکرده بود و هم یخواستن

 موجود را با اکراه قاشق قاشق وارد معده ام کردم یحواله اوضاعم دادم و تنها غذا ییلب ناسزا ریز

*** 

 ی..هسیپ سیپ-

 الف؟ یگفت: سوم یخفه ا یبود با صدا ستایرا بلند کردم..چ سرم

ا در ر اطیبرگه راه ح لی. بعد از تحونوشتیو او تند تند م کردمیم یلب خوان شیجواب را برا دمیکش یکالفه ا پوف

 که به شانه ام خورد شکستن کتفم را حس کردم یگرفتم که درست همان لحظه با ضربه محکم شیپ

 اجرت با خدا قیدمت گرم رف -ستایچ

 ه نه؟سرده ها...مگ گمی: مدیبه اغوش کش شتریکردم که خودش را ب بشینص یغره ا چشم

 پارک شده بود حرکت کردم که ادامه داد: ستگاهیچند متر جلوتر از ا قایشهاب که دق نیطرف ماش به

 ؟یسرماخورد ؟یتو چرانقد داغون -ستایچ 
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 ! نه گرما خوردم!فهمهیداغون و اوضاع چشمام م یصدا نیهم با ا یجیهر ادم گ- 

 یهرهرهر با نمک شد-ستایچ

 خداحافظ رمیمیلحنش به خنده افتادم: دارم م از

 به سالمت جنازه جان -ستایچ

 گرفتم لینثارش کردم که در عوض خنده اش را تحو یاخم

بخند ول دیکش رونیدادم سرش را از تبلتش ب ییاز امتحان سالم بلند باال یناش یدیزا یشدم و با انرژ نیماش سوار

 یلبش بشوم: مشخصه امتحانو عال ینقش بسته شده رو خیکه باعث شد م یزد،لبخند یبند و محکم مردانه ا مین

 ..سالم دردونهیداد

 کنم یمخف میدستها یمهابا یبردن لرزش ب نیکردم تا تسلطم را با از ب یدادم و سع هیتک

 ارویدائم العمر به د یخیکردم وبا م ینادر را قابش م یگونه ها نیفرصت ا نیدر اول دیواقعا ناب بود، با شیها خنده

همه تصدق  نیپراند و چه بد که از ا یانحنا از سرم م کیکج خند و کیکردم. هوش و حواس را با  یدلم حکش م

 خبر بود! یدفن شده در حنجره ب یها

 خوب بود یلیاوهوم خ- 

 خواهرت زنگ زد-شهاب

 گفت؟ یچ ؟ی: کژال؟؟کدمیچرخ جانیه با

 امتحانت بود؟ نیآخر یاره کژال..گفت -شهاب

 تند سر تکان دادم تند

 موافقت شده. کنه،باهاشیحرکت م النیبهت بدم پس فردا تور م یخبر هیخب پس بذار -شهاب

 غیج یجلو یشد به سخت یبزرگ تر معنا م یواژه ا یخوشحال یلغات برا رهیکاش در دا یبرق زد،ا میچشمها

 را گرفتم: دنمینکش
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 ؟یگیم یجد-

 نیصحبت کنم تا ادامه درست رو تو ا رتونیبا مد تونمیم میحاضر بش دیکم کم با گهید زیچ کیو  یکامال جد-شهاب

 باشه هوم؟ یسخت ادیکار ز کنمیفکر نم یبخون یحضور ریمدت غ

 داشته باشم تونمیشماهارو کنارم م یوقت ستیسخت ن یزیواسه من چ-

 شده بود دهیکش میکژال قلبم به تپش افتاده بود و نفسها دنید جانیه از

 ؟یل ی: لدیسمتم چرخ به

 -...زده شدم جانی..هکمی..ف..فقط ستی...ن یزی..چچ

که دکتر هزار  یجانیه نیا ایواجب تره  تیسالمت شیدیدیترمز کرد: چه خبرته دختر؟ خواهرته! هرروز م یا گوشه

 بار بهت گفته برات سمه؟؟؟

 یروزها نیا یشگیبود حس هم ینبود!تپش یدرد و ناراحت یچه بود هرچه که بود از رو دیشد یتپش ها نیا دانمینم

 یدرخت برکه ا نیا رینشاند،ز یدرخت احساسم م یتک شاخه  یبال بال زن رو یشاپرک ها یهمراهم را با دسته ا

 یاش سبز سبز چنان عطرشکوفه ها منظرهبود و  یکرد،آسمانش آب یآب با سرعت حرکت م انیساکن بود که جر

از بهشت  یروزها تکه ا نی! من اشدیعطر معطر کم نم نیگذشت از ا یدر هوا پراکنده بود که هزار سال هم م یبهار

مداومش به اوج رفته بود و من در دل،  یدادم. تشر ها یرا،خودِ خودِ فردوس را در وجودم داشتم و پرورش م نیبر

کردم تصدق لحن  یعطر پر م نیرا از ا میها هیر کهیآب در حال انیشده به جر رهیداده به درخت و خ هیدرست تک

 رفتم! ینگرانش م

دم که بو یشهاب رهیرا! خ یبهشت ساختگ نیتمامش کنم ا دادیدرونم هشدار م ینشسته بود..کس میلبها یرو لبخند

 حرفش .از لبخندم جا خورد ودادیبند نگاه را بهم نم نیا دنیته وجودم اجازه بر یکرد اما حس یم خیو توب زدیحرف م

 را قطع کرد اما من....

بازهم  یچانه ام زدم حت ریخودم آمدم،نگاهم را با تمام شرم و خجالت دخترانه ام،معطوف پنجره کردم ودست ز به

بهشت معطر را  نیعوض کنم من ا قیدر آن دقا یگرید زیدلم را با چ یحاضر نبودم آن لبخند سنجاق شده رو

 یدرختش، و با همه  ینشسته رو ی هسرخ و ممنوع بیس یبا همه  خواستم،یاش م یکوچک یهمه  خواستم،بایم

 بود   یدر انحصار خودم م دیبهشت متعلق به خودم بود با نی..اخواستمیسرانجامم م یب یها یپرداز الیخ
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نه که  یامد و متوجه نبودم متوجه نبودم تا زمان یارام ارام تحت سلطه در م الریپاک و دست نخورده آ احساسات

 کهنه ییهمان درخت بهشت،با چاقو یتنه  یاول اسمش را رو "نیش"قلبم  یتنها احساساتم بلکه بند بند رگ ها

 تازاند یم شمبهم با خود یباز نیتاخت و مراهم در ا یخط انداخت و حک کرد.م

 نیدل نش خیتوب نیبا ا یلحن..حت نیبا ا یقند بود...توپ و تشرش...حت کی ینیریش به

 میداشتم که سالمت تیاهم یذره ا دیخطابم کرده بود..شا یلحن نیداشتم که با چن تیاهم شیبرا نکهیبه ا نسبت

مقنعه بردم و گردن بند  ریداد. دست مشت کرده ام را ز یپررنگ بود و به خودش اجازه محکوم کردنم را م شیبرا

 زدم گچن یخاص جانینشسته در گردنم را با شور و ه "کادیو ان " یطال

 دست عرق کرده ام را سرد کرد ر،یزنج یچشم بستم...خنک 

 پالک تب و تاب و التهاب درونم را آرام کرد یلمس برجستگ دمیکش یقیعم نفس

 کرد یم ییلبانم حکم فرما یروزها ،هنوز هم رو نیا یلبخند دائم السنجاق شده  و

*** 

 کنمینم دایشناسنامت رو پ الریآ -شهاب

  دمیکش یرا در کاسه گرداندم و پوف کالفه ا میچشمها

 چهارم سخته؟ یانقدر گشتن کشو-

 شهیعادت هم یرا از رو شیابرو یتا کی کهیدستش را ستون تنش کرد و در حال دمیرا در چهار چوب در د قامتش

 باال انداخته بود گفت:

 کن داشیخانوم بفرما خودت پ ستین-

 وار درهوا تکان دادم: دیرا تهد انگشتم

 ؟یکردم چ داشیاگه پ-

بم اما گوش نوازش  یشده از حرصم دوخت صدا زیر یچشمها ین یتنگ شده اش را به ن یاز من چشمها تیتبع به

 انداخت: نیگوشم طن یتو
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 قبول یکه تو بگ یبعدش هر مجازات-

 ها رشیز ینزن -

 قول شهاب قوله.. دردونه -

از گشتن کشو نگذشته بود که جلد قرمز رنگ و پاسپورت  هیثان یس دیمطمئن از کنارش رد شدم شا یپوزخند با

 در هوا تکان دادم: خب؟نبود؟ شیکردم روبرو دایمانند شناسنامه ام را پ

 فکر کن خبرشو بده یریگیکه برام در نظر م یمجازات یجواب داد: من هنوزم سر حرفم هستم رو قاطع

 ا؟یمجازات و من شکنجه گرش بودم آ گذاشتیرا م د،اسمشیباال پر میرفتنش ابروها با

 یرادیکه فکر نکنم ا کیکوچ شنهادیپ هی یزیچ هیرا کامل نبسته بودم که سرش را داخل اتاق کرد: فقط  کشو

 داشته باشه؟  

 کنم نشییتع دیاگه قراره مجازات باشه من با رادهیسر تا پاش ا-

 به نفعته ها یول-

 شنوم؟یخب باشه م-

 میحاضر شو بر گهید قهیچند دق ه،تایدنید ستین یدنیاش کش آمد: شن شین

 همه کار! نیباشه نه اجبار اونم وسط ا شنهادیقرار بود پ م؟یکجا بر-

همه کار فکر نکنم  نیوسط ا حیزنگ تفر هیرازه دوما  هیحواله وجودم کرد: اوال که کجا رفتنش  ییدلربا چشمک

 داشته باشه یاشکال

 کنم! نییرو تع هیتنب  نیقرار بود من ا ستیکه قبول ن نیا-

 خند ضربه زد: میاش با ن یساعت مچ به

 به کوه و کمر میبزن مییخوایالزمت  رو بردار که م یها لهیساعت فرصتت از االن شروع شد،وس کی-
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 میکژال باعث شد تا چمدانم را در کمتر از ن داریاضافه بپرسم.شوق د یشد و اجازه نداد تا سوال دیسرعت باد ناپد به

..اما شیو حرف زدن برا دنشیتا در اغوش کش دنشیرا مجسم کرده بودم ..از لحظه د زیساعت مرتب کنم،همه چ

و دود و ابهام غرق شده بود!تالش  هیسا یدر هاله ا ارکه انگ یتجسم وجود داشت چهره ا نیهم کنار ا گرید یچهره ا

 نیا یصورت شهاب را رو یفعال شده بود و اجزا شیذهن من بود که پ نیبود و ا هیاما فقط سا نمشیکردم تا بب یم

 گسترده شده بود! یادیبهشتم ز دیکارساز نبود...شا دنمینشاند..لب گز یم هیسا

 : تموم شد؟دمیشن کیرا از فاصله نزد شیصدا دمیبستن کش یرا که برا پیز

 کشنده بود! یادیز دیانتظار شا نیبرهم زدم وا پلک

 م؟یریم میکجا دار یبگ یخواینم-  

 یفهمیم میبرس-

 سرنخ بده هیدارم حداقل  جانیه یلیخ-

 میدیکه رس یوقت یرو نگهدار برا جانتیه شتری!بیشرمنده خانم -

آمد را داخل سبد  یکه به دستش م ییو غذا یتوقف کرد و هرچه از اقسام خوراک یبزرگ یا رهیفروشگاه زنج کنار

کند دست و دلباز بود و خوش  دیبرود تا انواعش را وارد سبد خر یبود تا انگشت اشاره ام به طرف یانداخت،کاف یم

خوشبو کننده را دور از چشم  یها یکردم.اسپر یاش م یهمراه یشتریب یشوقش با وجد و عالقه  دنی!با دحیتفر

ته مدار بس یها بنیو به دور دمیکش یفیخف نی.هکرد.. یم یخال میلباسها یمسئول غرفه و استفاده از غفلت من رو

نبود،کودک درونش افسارش را کامل بدست  شناختمیکه م یا یشهاب شهاب جد نیکردم اما اصال انگار ا یاشاره م

 نیسرخ از خنده در ماش یبا صورت رینفس گ یدیمان را دوبرابر کرده بود.باالخره بعد از خر یدگرفته بود و شا

 حشره کش گرفته! یبو کلمیهمه ه کنمیم ینشستم و خنده ام را آزاد کردم:به خدا همشو تالف

 یرات دار: جدیکش رونیمثال خوشبو کننده را ب یبد بو یاسپر کهایاز پالست یکینشان داد که از  یخباثتش را زمان و

 کن یکار

 : دیاش شدم و او بلند خند رهیدهان باز خ با

 کنمیم دارتیب میدیبزن رس یچرت هیبه نظرم - 



 فرنوش گل محمدی – بنواز دلم را

 
175 

 

چندش خالص شوم اما انگار که فکرم  یبودم تا از آن بدبو یراه یرا با موافقت از حرفش تکان دادم در جستجو سرم

 گفت: یرا خواند و با بدجنس

 یاهبگم کامال در اشتب دیبا یاریرو از چنگم در ب زمیعطر عز نیو ا ینقشه بکش یتونیمدت م نیتو ا یاگه فکر کرد-

 را بستم  مینگفتم در عوض محکم چشمها یزیچ

 رو دستمون یمونیم یشیم ریانقدر هم حرص نخور زود پ-

 یو بم افکارم را از حفظ بود؟ ال ریمرد تمام ز نیحرص خوردم...چرا انقدر ا شتریو من ب دیغش غش خند خودش

اراده ام را از ذهنم خوانده باشد جانم را به لرزه در  یب یتصدق ها دیشا نکهیرا باز کردم فکر ا میاز پلکها یکی

 کرد؟ی...م کردیبود مسلما انقدر آرام مثل االن برخورد نم یاورد...اما اگر ذهن خوان خوب

 بخواب دختر-

اوم مد یدادم کم کم با تکان ها صیلبخند پررنگش را تشخ دهیمحکمتر چشم بستم و ند یخاط یدختر بچه ها مثل

تر  اهیمقابل چشمانم را س اهیس یتر شد و صفحه  نیسنگ میپلکها نیماش یکالم پخش شده در فضا یب یقیو موس

 که خواب کامال جسمم را در اغوش خود حل کرد  دینکش یکرد...طول

*** 

که با خنده بهم زل  دمیاش را د ینوران یشدم و ستاره ها داریام ب ینیب یقلقلک وار رو یزیشدن چ دهیحس کش با

 زده بود:

 باشه نیخوابت سنگ کردمیفکر م دمیرس یمنم به هدفم م یشد یم داریب رترید کمی

خارج کردم که  نیراستم را از ماش یرا تکاند پا شیپلک ها م؟یدی: رسدمیرا به سمت باال کش میو دستها دمیخند

 کرد سبز بود سبز بود و سبز! یشد تا چشم کار م یمقابل چشمانم تماما سبز و جنگل ایهم زمان دن

 بود؟ زتیجنگل همون سورپرا نیا-

 -جواب داد: دادیبغلش جا م ریهارا ز لیوسا یانداز و باق ریکه ز یحال در

 کمک؟ یای..نمیریگیجواب سوالتو م یصبر کن گهیکوچولو د هیاره اما همش نه! شیبه بخش -
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انبوه  یالبه ال رکهایرجیج زیر یبرداشتم و همراهش به راه افتادم.صدا کهارایاز پالست یمیو ن ستادمیا کنارش

 یرنگ ها یکه محوطه سبز رنگ را برق انداخته بود باز دیخورش ییانوار طال ریآن هم ز ده،یدرختان سر به فلک کش

درختانش غلت  یدامان برگ ها ین منظره داشتم رویبا ا یبیعج ییحس آشنا دیکش یبه رخ م شتریپروردگار را ب

چشم بستم   شدمیو گرم م کردمیرا با عمق جان حس م دشیخورش ییگرم و طال ریشدم،حر یخوران غرق سرور م

 یبه حرکت م انیبا جر میرا درونم سلولها یانبوهش حس زندگ یکاج ها یاز فردوسم بود بو یهمان تکه ا نجایا

و او با  ماندمیعظمت اطرافم بودم که از شهاب جا م یمحو تماشا یبود به حد بایلمس و ز لانداخت فوق العاده قاب

را  یکنجکاو ینتوانستم جلو تیتالش کردم اما در نها یلی.خدادیمخاطبم قرار م"گهی..بدو دیچقد تنبل"گفتن 

 :دمیو پرس رمیبگ

 کجاست؟ نجایا-

 من گاهیمخف-

 گاه؟یباال انداختم: مخف یرا سوال میابرو یتا کی

 اسمشو بذار ی...آرامشگاه...معبد، هرکدومو که دوست دارگاهیمخف-  

 یکنیم جمیگ یرا بغل زدم: دار کیهن هن پالست با

 استراحت نشست و گفت: یاز همان اطراف برا یتخته سنگ ی..روستادیا

 زومقدسیالرعزیآ زهیمنطقه برام عز نیوجب به وجب ا-

 چرا؟-

ه د دیدختر،حداقل با فتیتنها ارامش من بود..هست..خواهد بود،راه ب نجایم،ایقرار یب یبلند شد: چون وقتا شیجا از

 میبرس یو اصل یشگیتا به اون آرامشگاه هم میکن یط رویمس نیا قهیدق

 شدم و همراهش حرکت کردم بلند

 ؟یدونستی،میآروم یلی... تو خالریحرکت گفت:آ نیانداخت و ح یاطرافش نگاه به

 بد؟ ایبگم...حاال خوبه  یکردم: چ یخنده ا تک
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 دیهمه اروم باشه..با نیا دیدختر به سن تو نبا هیبه شانه ام قدم زنان حرکت کرد:هم خوب هم بد... بد چون  شانه

تا به  شهی،باعث م هیباشه، خوب هم ...چون.. آرامشت دوست داشتن شیآرامش ذات نیاز ا شتریب شیدرون طنتیش

 داشته باشه اتباه یو احساس راحت یکن قیطرف مقابلت متقابال ارامش رو تزر

را به خود اختصاص داد از گوشه  یفیبه قلبم تکان خورد،لرزه خف کینزد ییته وجودم جا یزیتمام شدم حرفش چ با

طف ل"کلمه  گفتمیم یزیچ دی..سرم را چرخاندم.. باکردیحرکت م شیبه روبرو رهیبهش انداختم،خ ینگاه میچشم ن

قرار  یسبز و بلند جنگل یها سهیاز ر یحنجره ام خارج نشده بود که مقابل دسته اهنوز کامل از  "یدار

سبز رنگ  یواریرشد کرده بود و آن محل را به شکل د نیکه تا زم ییاز برگ مختلف درخت ها ییها سهیگرفت..ر

 پوشش داده بود

 ؟ینیاز بهشت منو بب کهیت هیتا  ی..اماده امیدیرس-شهاب

ا ر میحج یها سهیکه به خنده افتاد با دستش ر دیرا د میچشمها جانیبرق عجله و ه دیسر تکان دادم..شا جانیه با

کرده بود.  هیاطراف هد نیا یمداد رنگ یرا به جعبه  یو سبز خوش رنگ کردیعرض اندام م شتریب دیکنار زد.خورش

  دیکشیخودش را به رخ م شتریو ب شتریب زد،افتابیمسبز رنگ را کنار  میپُر و حج یکه شهاب برگ ها یهر لحظه ا

 رد شو منم پشت سرت همراهتم نجای..از اایب-

 نیبه زم یخیمثل م میپاها میمنظره روبرو دنیاول را به جلو برداشتم اما کامل وارد منطقه نشده بودم که با د قدم

 خودِ عشق بود نجایبود...! ا نیقلب زم... نجایتکه از بهشت نبود... خودِ خودِ بهشت بود!ا کی نجایا د،یچسب

 میگوشه پا کهارایاراده پالست یو ارامش باز مانده بود و توان تحرک نداشتم... ب ییبایهمه ز نیاز حجم ا دهانم

 دیو درخشان آب ساکت و روان بود که توسط خورش بایقطرات ز کردیگذاشتم و خودم جلو رفتم... تا چشم کار م

  زدیبود ولبخند م برکه، برق افتاده یرو

 نیبه ا جان،یه نیاحساس، به ا نیکه هر لحظه به ا یی...صداقیبم .. عم ییاز پشت گوشم بلند شد.. صدا شیصدا

 زدیدامن م یفرصت شکر گذار

 خوشت اومد؟-

 از ته چاه در امده لب بزنم ییفکم را حرکت دهم و با صدا یتوانستم عضله ها فقط

 کجاست؟ نجایا-
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   ستادیا میپشت سرم جلو امد و روبرو از

 ییجا هی مهیشگیو آرامشگاه هم پرستمشیکه م ییجا هیخدا.. نیاز زم کهیت هیاز بهشت.. کهیت هی..کنهیم یچه فرق-

 یباش میآرامش سه نیتو ا خواستیکه دلم م

 ؟یکرد داشیمعرکه س..از کجا پ-

 انداز رفت و مشغول پهن کردنش شد: ریسمت ز به

 یچه حال دونمیچون م یهارو از دست بد قهیدق نیا فهیح اده،یز دنیواسه حرف زدن و سوال پرسوقت -

ر بک عتیطب نیلذتو ازش ببر و خودتو تو دل ا تیکردم.. پس نها داشیکه خودم پ یلحظه ا نی..درست مثل اولیدار

 رها کن

تو  شهیهم نجارویا خوادیمواجه بشم...دلم م ییجا نیهمچ هیبا  کردمیدرصدم فکر نم کی یکمکش رفتم: حت به

خال  هی...نجایکردن ا فیمثل رمان خوندن مثل قلم زدن و توص خوادیم یخاص زیچ هیخاطرم ثبت کنم .. االن دلم 

 مکان دارم  نینسبت به ا یخاص

دامان پر از  یبرکه که رو یارام و روح نواز ابها یبه صدا بستیرا م شیچشمها کهیانداز نشست و در حال ریز یرو

 گوش سپرد کردندیم یمادر مادر باز عتیمهر طب

 نکن غشیخودت در ،ازیرس یکه به آرامشت م ی... از هر راهالریلذت ببر آ -

*** 

مرغ  یها لهیاز لطف نبود. ف یخال میشان برا یاداوریرا رقم زد که  ییخاطره ها گر،یکردن ناهار به همراه همد درست

در  یمسخره باز یکل گرفت،یمقابل صورتم م یبکشد با حالت چندش خیشده از فروشگاه را قبل از انکه به س دهیخر

نبود حرص خوردنش با قهقهه من همراه بود.  یاز تالف یسر به سرم گذاشت که خال یکل دمیخندیم یاورد و کل یم

 یتو یمرا احاطه کرده بود ول یبودم. غم تماما حصار زندگ دهیکه مدتها انرا دور شده از خودم د یمیعظ یهمان شاد

همراهم  شهیهم یکه  فرسخ ها با من فاصله داشت همان غصه  یزیبا وجود شهاب پژوهان تنها چ قیآن دقا

 ما حاکم نبود نیب یو شاد یجز خوشحال یزیتک تک آن لحظات،چ یبود..تو

ه بوت یهمان لحظه ال به ال دیکشیم خیهارا به س لهیدرست کردن اتش بودم و شهاب ف یچوب برا یجمع اور مشغول

خباثت حشره را با دو  تیشباهت به سوسک بالدار مرده نبود،با نها یکردم که ب دایرا پ یها و برگ ها، حشره ا
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ته بود رنگ نشس یچوب یتخته ا یبسته رو چشمانرفتم که با  یبه سمت شهاب نیپاور چ نیانگشتم گرفتم و پاور چ

که به خودش گرفته بود دروغ چرا...ته دلم ضعف  یحالتش و ژست دنیرا  پشت سرش قرار داده بود با د شیو دستها

 رفت...

 دیشکیم هیبه ر قایاز برکه را عم یرطوبت ناش دهد،یهوا ارام ارام تکان م یبسته پا تو ییشهاب با پلکها دمید یوقت

 بام هیبسته اش سا یمژه ها دمیکه د یارامش ملس فضا بود،وقت نیا نیدل نش یملود رکیرجیج زیر یوفقط صدا

بر چهره دارد که  میعظ یلبخند شیمشک یوهام تیبراق انیم  دیخورش ییشده،و اشعه طال شیخواستن یچشمها

 نیبشوم که ا یمرد رهیمات و مبهوت خ قهی...همه و همه باعث شد تا چند دقکندیرا درخشنده تر م شیجعد تارها

 لیکنم دل رونیکردم از ذهنم ب یچشم بستم و سع قینفس عم کیمهم شده بود با  میبرا شهیاز هم شتریروزها ب

 نیا ردمکیقطعش م شهیاز ر شهیبا ت ییجا دیبا کردمیمتوقفش م ییجا دیقلبم را...با یا هوقفه لحظ یتپش تند و ب

 !توانستم؟یدلم را! اما مگر م زیعز ینو شکفته  یجوانه 

سرش قرار  یشد،باال یکه داشتم در ذهنم تداع یشدم ونقشه ا رهیدستم با همان لبخند ترسناک خ یبه حشره تو 

که  نیرا باز کرد و هم شیبود اسمش را صدا زدم به سرعت چشمها دیکه از من بع یدیشد غیگرفته بودم با ج

چشم بهم زدن کامال  کی یشده تو یچ ممکامال بفه نکهیخورد و قبل از ا زیل شیپا کیخواست تا بچرخد با هول 

 گشاد یمن بود و چشمها دیشد نینبود پرت شد.حاال ه ایشباهت به در یکه ب یبرکه ا یشتاب زده و هول شده ، تو

 زدیاش،اسمش را صدا م یبار از نوع واقع نیا یغیکه با ج یشده ا

اب دست و پا  یتو کهیو در حال دیشود خودش را باال کش یهر لحظه غرق م کردمیخالف تصورم که احساس م بر

 نشسته بود  برساند  شیرو شیپ یکه لحظات یا یتا خودش را به پل چوب کردیم یسع زدیم

 یبه خودش و بعد نگاه ینگاه دیرنگ رس یکه به همان پل قهوه ا یدهانم گرفته بودم و وقت یزده دست جلو شوک

 کردمیقدم عقب رفتم ... به تته پته افتاده بودم و چرا فکر م کیبه من انداخت...بزاق دهانم را قورت دادم و 

 شود؟یحد و مرز شهاب است که االن سرم اوار م یب تیعصبان

 من...من-

 صورتش گرفتم:  یمظلوم جلو یحواسم به سوسک خشک شده دستم معطوف شد، با چشمان 

 بود نیا ریبخدا همش تقص-
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مانعش  کردیم یسع دایداد که شد یپررنگ یرا به خنده  شیدستم جا یحشره چندش تو دنیبا د ظشیغل یاخمها

 را فرو داده بود شیلبها نکاریا یشود و برا

کرده بود  انیتنش را نما یو عضله ها دهیتماما به تنش چسب دشیسف راهنیپ کردیاز سر و صورتش چکه م اب

آن واحد سر تکان دادم  یشد،که تو دهیبرجسته اش کش نهیمرا فراهم.نگاهم به س یها یبساط چشم چران نیهمچن

 اشتقدم به سمتم برد کی دهیو به چشمانش دوختم. دست به کمر مثل موش اب کش

 خودت بود هول ریبترسونمت..تقص نیبا ا خواستمیسوسکه..م نی..انی..بخدا... اگمیقدم عقب تر رفتم : دارم..م کی

 یکرد

شدم و  ریمحکم قهقهه اش بود که به هوا پرتاب شد از خنده اش ش کیو شل ردیخودش را بگ ینتوانست جلو گرید

از  دیشد یغیگام بلند به طرفم هجوم اورد که مصادف شد با ج کیکمر راست کردم اما درست برخالف تصورم با 

از دستش  ییرها یتنم بود برا یکه جان تو ییجاو تا  دمیند زیطرف من که کل محوطه را به لرزه دراورد..تعلل را جا

 دمیدویم

و آن منطقه کامل خارج شده بودم و حاال درست خودم را وسط جنگل  یبلند جنگل یها سهیو ر یاز برکه و پل چوب 

 یندیو دو جانیه یبه علت دوز باال نیا دانستمیو م گرفتیدرد م فیقلبم خف دمیدیو گم شده م ستادهیمتروکه ا

 کردم:  یظیدستم بود بهش اخم غل یمنحوس تو یهست که بهش وارد شده است، هنوز موجود مرده 

 -تو بود ریاحمق!!همش تقص چندش

ت حرکت پش کیمحکم و نمناک و پر قدرت مچ هردو دستم را گرفت و با  یرا باال بردم تا پرتش کنم که دست دستم

 خندانش کنار گوشم آونگ زد: یآشنا یکه صدا دمیکش غیسرم چرخاند. شوک زده ج

 -؟یاز دستم در رفت یراحت نیبه هم یکرد فکر

 کوچولو ی وونهید یجواب اماده کردم که ادامه داد: کور خوند یرا برا خودم

 خنده  و هن هن گفتم:تورو خدا بذار برم با

 ام سقوط کند ینیب یرو سشیخ یاز موها یرا از پشت سرم درست کنار گوشم اورد که باعث شد قطره آب سرش

 ؟؟یبترسون یخواستیم یرو از چ ی...کیگفتیم ییزایچ هی یداشت -
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 : ولـــم کندمیخند

 حم؟یو تفر شنهادیدست مزد پ نهیا-

 ولم کن شهاب دستـــم شکست-

 کرد: میخنده رها با

 م؟؟یحساب بش یکارت بشه ب یتو برکه تا تالف بندازمت

 ؟؟یدیم یصورتم پخش شد: جواب کژالو چ یتو میها یشدم سر کج کردم که چتر رهیبهش خ ترسان

 شد  رهیخ بهم

 نمیبیاز خواهرت نم یمن اثر م،یدار فیکوچولو تشر وونهید هیفقط منو  نجایفعال ا-

 تو برکه؟ یپرتم کن یخوایگفتم: واقعا م مبهوت

درست مثل  کردمیخنده اش احساس م یخنده دار بود که با تمام وجودش قهقهه زد و از صدا یلیخ دیمن شا سوال

 فرار هستند! یبرا یها تمام پرنده و خزنده و حشرات دنبال راه شنیمیان

سرم  یانجام بدهم اما بالفاصله محکم بغلم کرد و چانه اش رو یحرکت توانستمیبود و نم ریدستانش اس یتو دستم

بار...در  نیاول یگشاد شده بود و توان حرکت نداشتم.شوک زده مات و مبهوت برا میچشمها تیوضع نینشست از ا

 مانند شده بود! یتر از هر اتش رمقرار گرفته بودم که وجودش نه تنها سرد نبود، بلکه گ یاغوش کس

خنده  از شیشانه ها دمیلرز یبغلش جا گرفته بودم و م یتو یسروگردن از من بلند تر بود و من مثل جوجه ا دو

ا تمام توان که ب یاز وقت شتریب یشد! حت شتریب یفرق سرم نشاند تپش قلبم از هر وقت یکه رو یو با بوسه ا دیلرزیم

 دمیدو یفرار از دستش م یبرا

 !دینفس کم اوردم حجم هوا فشرده شد و او...نفهم نکارشیا از

 انگریجذاب ب یرو به خودم زهر مار کنم چشمک ینشدم تا زندگ وونهیهنوز اونقدراهم د یدوست داشتن ی وونهید-

 ذاره؟؟؟ینسبت به خواهرش زنده ام م نکاریشدن از طرف کژال..به نظرت با ا خیادامه حرفش بود: اونهم با توب

 ؟یولم کن شهی: مشدیخارج م میاز ته گلو میصدا
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 نمناک شده بود   سشیکرد لباسم از برخورد تن خ ازادم

 یخوریسرما ...م-

هست  نیدست لباس دست نخورده تو ماش هی یشیم تیخودت نم دار شده اگه اذ ی.. لباساستیمهم ن_شهاب

 برات؟ ارمشیب

 م؟ی... برگردستیمهم ن ادیاعتنا به خودم انداختم: ز یب ینگاه مین

خشک  یجز توده ا یزیکباب شده چ یها لهیراه شانه به شانه اش حرکت کردم ف یشد و باق رهیته خنده بهم خ با

ها رستوران نیلوکس تر یزعفران یجوجه ها نیداشت که حاضر نبودم با خوشمزه تر ذیلذ یطعم ،یشده نبو ول اهیس

 عوضش کنم 

 لیام تبد یاز پررنگ تربن خاطرات زندگ یکیمن، به  یروزه، آن لواشک خوردنها و اداها مین کین کیآن پ دیشا

 شهیهم یوقت.. برا چینداشتم ..ه زیچ چیرا با ه ضشیکه قصد تعو یشده بود .. خاطره ا

 تر بود یقابل لمس تر و عال شیداشتنش از همه بودن ها دیخوب بود و شا یلیبود بودن شهاب خ خوب

**** 

 ((اکنــون

 -گردمیبرم رمیچند تا خرت و پرت بگ رونیب رمیم

 نییصورتش گذاشته سرش را باال پا یرو یکتاب قطور کهیو او در حال دهمیمبل ولو شده را خطاب قرار م یرو سلیآ

 ؟یری: کجا م گردمیکه بر م دیآ یبه حرف م یبلند یبعد با صدا هیکند چند ثان یم

 یزیچ دمیفلک زده نبا خچالی نیبه ا نیزنی!تو و اون عاطفه مثل خرس حمله مرینه پن میواسه صبحانه نه نون دار-

 ازش بمونه

!! ستین دیزبانش ازش بع یحرکت یو ب یهمه تنبل نیکه ا دانمیاورد و من م یخاک بر سرت باال م یرا به معنا دستش

 یل یل و شومیخارج م نگیاز پارک کندیم تیرا اذ میانگشتان پا بیاسپرت است اما عج نکهیبا ا پوشمیکه م یکفش

 عذاب اور را به همراه دارد صاف کنم یکه سوزش یتا قسمت کنمیم یکنان سع
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 دهدیچشمانم را مورد حمله اش قرار م ینیماش دیکوچه نور شد یاز انتها دهمیهمان حالت تا مرکز کوچه ادامه م با

 شودیم شتریکه لحظه به لحظه ب

 غیشوک زده ج کندیبا صدا وسرعت به سمتم پرواز م نیخودم را به انتها برسانم ماش خواهمیکه م یدرست موقع و

 نیکه از ا یو کجاست دست کشمیم غیشود..ج یتر م کینزد نیو ماش کشمیم غیو قدرت حرکت ندارم ج کشمیم

 مرگ زجرناک کنارم بکشد؟؟؟!

و  رانیشود ..ح یاسفالت را رد انداخته متوقف م یگوش خراش یترمز با صدا یام لنت ها یقدم کیدرست در  

 کیدر کمتر از  نیام!ماش ستادهیا میو خشک شده سر جا گذارمیم کوبدیتابانه م یکه ب یقلب یشوک زده دست رو

 یسوزد و اتش م یام ترمز کرده و نفس من از زور ترس قصد باال امدن ندارد انگار...حنجره ام م یمتر یسانت

ردنم خو نیتا از زم کنمیو با تمام قوا تالش م لرزدیشده بود؟؟وجودم م مانیقصد جانم را کرده بود و پش ی...کسردیگ

 کنم! یریجلوگ

 یها هشیرا از پشت ش نیماش نیسرنش توانمیاطرافم را کنکاش کنم نم تیحرکت کنم و موقع توانمینم..توانمینم

 ییکه لرزِ درجانم نشسته، قصد رها دانمیکنم! فقط م ضیتکلم کنم و راننده را مستف توانمیبدهم ...نم صیتشخ یدود

 را ندارد بانمیاز گر

حرکت و قدم از قدم برداشتن را  ییاز فرط لرزش توانا میو پاها تپدیم هیکه قلبم با سرعت نور در ثان دانمیم فقط

 ندارد

 دهدیرا مورد حمله خودش قرار م میچشمها یبه طرز کورکننده ا نیماش نور

 ردیگ یم شیدر پ یعاد تمیآورم...کم کم نفسم ر ی. کم کم قدرت الزمه را بدست مکشمیکم اخم در هم م کم

 اورمیب نییشب پا یکیدارم تا راننده را تو دل تار یرنگ سع یدود شهیمتعدد به ش یو با ضربه ها رومیم جلو

و تظاهر به  ستینشان دهد..ن یعکس العمل خواهدی!!هست و نمستیهست و ن یکس کیو تار اهیس یآن دخمه  در

 یکجاست؟؟کور: حواست زنمیم ادیشب فر میتوجه به ساعت ده و ن یو ب کوبمیم شهی! محکمتر به شکندیبودن م

 پشتش..با توام... ینیشیم یکنیم خودیب یافسارشو کنترل کن یتونیمگه؟؟؟؟ تو که نم

ا ام کنمیو با تمام حرصم به سمت پالکش حرکت م جوشمی..غل غل مشومیتر م یحرکت کوچک..عصب کیاز  غیدر

و با سرعت باد  فشاردیپدال م یرا رو شیسرعت موجود پا نیشود که با اخر یم تمین یاخر متوجه  یدر لحظه  دیشا
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 یپرت م رونیقبل از حنجره ام ب یقیتر از دقا دیشد یغیشود! ج یم ستیمحو و ن میاز کنار پاها یکیدر دل تار

اندازم...سالم  یم یسالمم نگاه ینبود!!شوک زده به پاها شیب ییتمام معنا ی وانهید کیشود...و شک ندارم 

 ..سالم است و هنو زهم شوک زده ام!  دهیند یبیله نشده و اس شیچرخها ریاست...ز

 رخ داد خواب بوده!اما نبوده و به قهیکه کمتر از پنج دق یمنتظر ماندم تا باور کنم تمام اتفاقات میو مبهوت سر جا مات

قصد جانم را کرده بود  ی.هنوز هم وحشت زده ام و کسشومیم رهیاسفالت رد انداخته خ یرو نیکه ماش یریمس

 انگار!!!

 شیراه خانه را در پ ازمیمورد ن یها لیوسا دیحاج احمد و خر یبعد از وارد شدن به سوپر رسمیسر کوچه که م به

 یفرش مکنیاحساس م کنمیسرم نگاه م یو به سقف باال رمیگیسرم را باال م یشده که وقت کی... هوا انقدر تاررمیگیم

دلبرانه  یدرخت را به رقص یبرگ ها یبهار می...نسندهپوشا شیها یتار و پود مشک انیاز جنس مخمل، اسمان را م

 یاز ترنج گمگشته  یتکه ا میاست اگر بگو بیو عج کندیم یدرختان روح نواز یبسم ها یوادار کرده است...بو

 لطافت بهارانه اش گم کرده ام؟ انیکوچه م نیوجودم را انگار در ا

انداختم و فقط نفس  هیسا یتک درخت ری..زستمیا یشود و همانجا م یوسط کوچه متوقف م میکم پاها کم

دهد... از  یتابانه قلبم را تکان م یو ب دهدیجان م میخودش را مقابل چشمها بیپررنگ عج ی...خاطره اکشمیم

 ست؟چرایقبل ن یبهار شب ها امشبقرار ترم؟چرا  یگنگ تر و ب شهیچرا امشب؟....چرا امشب از هم پرسمیخودم م

 !ست؟یلطافتش مستانه ن گرید

ذهن  نیبهار را به ا دیلمس شود..با دی..باکنمیو لمس م رمیگیانگشتم م یدرخت را البه ال یاز برگ ها یکی

 یقرار چه کس یب دانمیو خوب م رمیگیجوشد...سر به آسمان م یچشمانم غل غل وارانه م یبرگردانم.. کاسه 

که ندانم! خوب  خواهمیو م دانمی..خوب مکندیم یتداع میبهار امشب زمستان را برا یچرا زمخت دانمیهستم..خوب م

 : شکندیدرخت م نیا هیسا ری... تمام قدرتم در خلوت خودم زچکدی...اشکم مخواهمیچه م دانمیم

ازت  یچیه یبه خودت سپردمش..فقط هواشو داشته باش امیدن نیا یایها..از تمام دلخوش ؟وجودمهیهواشو دار-

من و نفرتش از  ادیوقت  چیه خوامیبخنده نم شهی...نذار به حال امشب من دچار بشه..هرجا هست بذار همخوامینم

 .......ای..خدافتهیمن ب

 یچیاگه به فکرم نباشه..بازم ه ی: حتشودیچانه ام متوقف م یگونه ام غلت خوران رو یاشک لجوجانه از رو قطره

 ه!باش نی!...فقط باشه...فقط خوشحال باشه!بدون من بهترنی..فقط همنی.سالمه..هم..فقط بدونم هست. خوامیازت نم



 فرنوش گل محمدی – بنواز دلم را

 
185 

 

 "سیپ سیپ"

 "هیچ"

 "ن؟یکرم شب تابه رو بب نیا ایب-شهاب

 ": کو؟ کنمیبا ذوق به سمتش حرکت م"

چه رو  فهممیو من تازه م شومیتنه درخت و اغوش خودش حبس م نیب ییبرگ درخت را نگاه کنم جا یبخواهم رو تا

 که نخورده ام!  یدست

 !یبدجنس یلی: خشودیپخش م میگوشها یخنده خودم از فرسنگها دورتر تو یصدا

و آن لحظه  شومیغرق م شیچشمها ین ین یتو "؟یباالخره مال خودم شد یدید ": دیگویو م خنددیم یبدجنس با

..مدتها بود که به خودم اعتراف کرده  کنمیعوض نم ایدن یتو زیچ چیتاب عاشق را با ه ینگاه ب نیکه ا خورمیقسم م

 دهیشد دستم کش دهی..نگاهم برکردمیحس م وجودحس پاک و خالص را با بند بند  نیا یبودم وآن زمان داشتم معن

سرشار از عطر خالص  یروزانه بلکه اغوش ینه معطر از ادکلن ها یدر اغوش معطرش فرو رفتم....اغوش یشد و به نرم

 ارامش

م محک یادی...حصارش ز شومینم نشیدل نش یادیبودم! البته...منکر زندان ز یعیمط یبود...زندان یبان خوب زندان

روح تشنه بشود...که  نیا یتن شود..اما فقط قاض نیشود حکم ببرد و حبس ابدش مهمان ا یبود...حاضر بودم قاض

 شد..!

 یخوب یام بود...الکردار قاض ییتنها یسلول انفراد...اما مجازاتم حبس ابد در دیشد..!اتفاقا حکم هم بر یقاض

 قلبم یبرا یلیکرد...وک نیگزیاش را جا یرحم یب یو تبصره ها ریام را خورد و خاکش یدل بستگ ینبود!قانون ها

تبصره اش  نکهیوار به چشمانش باختم غافل از ا ونرا مجن میایو دن نینداشتم... دفاع از احساسم مشروع نبود،د

 نبود! یخوب ی!... قاضیدر کاربود و نه تبرئه ا یبود..نه عفو خالف اصل

را استشمام  میاش تار به تار موها ینیو ب ردیگیقرار م میموها یچانه اش رو شودیکه دور کمرش قفل م دستم

 !شدمیتاب ترش م یکرد من ب یکه هرچقدر خودم را درونش حل م یکنم احساس فیتوص توانمی.... و من نمکندیم

 "؟یتا تهش باهاتم..باهام -شهاب"
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 "درخت...قرارمون....باشه؟ نیهم ریز نجایهم شهیهم "

سرم  نیکه نفس اسوده اش ب ردیگیشد و جوابش را م دهیسوالش کوب یالزم را رو دییحرف انگار حکم تا نیهم و

 شود.... یپراکنده م

 

 ؟ ییاونجا الر؟؟تویآ -سلیآ

 ... به حال پرتنمیبیو تار م رهیت یدرخت ریو خودم را ز کنمی..چشم باز و بسته م رومیترس عقب م یو کم یجیگ با

 گذاشتندینم می..چرا رهادیکش رونمیب نیدل نش یاز ان خلسه  ی...!.بازهم غرق گذشته شدم و باز هم دستشومیم

 خدا؟ یبنده ها نیا

  ندیمهتاب چهره ام را واضح تر بب یتا بواسطه روشن کشمیخودم را کنار م بهیتک درخت غر ریز از

  یکن دیخر یست رفت قهی..چهل و پنج دقالرینگرانت شدم آ -سلیآ

 ینشود: داشتم م ریتکث میدر گلو نیاز ا شتریب شیتا توده ها دهمیزحمت قورت م کیرا به هزارو  یسرطان بغض

 اومدم

 بخر! یبفروش خروس قند تمیاون لعنت ؟؟یمعلومه کجا رفت چیه -سلیآ

مواجه  سلیپاسخ از طرف آ یکه با دوازده تماس ب کشمشیم رونیشلوارم ب بیام بود! از ج یبه گوش منظورش

 "یشیکه غرق گذشته م ینه تا وقت"زندیدرونم تشر م یاست...کس دیاز من بع یحواس یهمه ب نی...اشومیم

 : فعال که زنده امکنمیدستم جابه جا م یهارا تو کیو پالست گردانمیبرم شیرا سر جا یگوش یالیخ یب با

ارزن  هی اقتیکه ل ریبرو بم یعنیحاال که زنده ام... گهی..منو بگو نگران تو شدم اومده مالریآ یشعوریب یلیخ -سلیآ

 نفهم یندار ینگران

 اگه نطقت تموم شده درو باز کن دستم شکست-
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 نیهم یاست برا یبروم مرگم حتم ناژیاعصابش پات یرو نیاز ا شتریاگر ب دانمیو م کندیبا حرص نگاهم م هیثان چند

م ه یکشته شوم..اگر جان سلیبه نام آ یدو سر ویحرفاست که به دست د نی..جانم ارزشمند تر از امیگوینم یزیچ

 مانده باشد! 

 عاطفه زنگ زد  -سلیآ

....- 

 یستیبا تو کار داشت گفتم ن -سلیآ

 ::رقصانمیقفل م یرا تو دیکل

 زنمیبهش زنگ م-

 الر؟؟یآ-

 گردمیحرف بر م یب

و  ورز ریخم هی.مثل یبد رییاحساساتتو تغ یتونینرم هستن..احساسات تو نرم تر..م یلیدرخت خ یبرگا -سلیآ

نذار گذشته ات مثل اون درخت  ،یوجود نداره که کامال از دست داده باش یزیدوباره و از اول شکلشون بده....چ

 نیتر از ا یاحساساتت حک کنه...تو قو یتنومندش رو رو ینه بندازه و ت هیدلت سا یامشب، رو

  شناسمتی..مدونمتی..مییحرفا

 :ردیگیرا نشانه م میلبها یمنحنا یانتها ییجا قیعم یخواهرانه و دلسوزانه اش تلخند یجواب دلدار در

 جاستیهمن قای...مشکل منم دقیدونیم-

 یشو رو هیسا تیعشق شهاب هم تا ابد شهیاون درخت و ر.. الریدلم واسه خودم تنگ شده..واسه خود آ نکهیا

 یطوالن یبه بلندا یکه من احساساتمو از دست دادم و ... مکث کردم ... مکث نجاستیوجودم حک کرده،مشکل من ا

سعت و یمعنا نیتر یبه طوالن ی..مکث هاز دست رفت یوشکسته  قیعم یقله عاشقانه ها یشب سال،به بلندا نیتر

 : "شهاب"نام 

که احساسات  نجاستیحفظش کنم مشکل من ا تونستمیبود که با نگهداشتنش م یزیاحساسات من تمام اون چ-

    سلیرو از دست دادم آ زیاز دستش بدم و ...دادم! من همه چ تونستمیبود که م یزیمن تمام چ
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 به نظر تو عدالته؟ نی؟ایهمه مجازات نیا قیاتفاق ال هی..واسه همون یکنیاشتباه م یدار-سلیآ

من تموم  ی..برایو چهار سال خود خور کنمیشب و همون حماقت هزار بار دارم خودمو سرزنش م هیواسه همون -

نادون بودم و  یادیخام بودم...ز یادیبچه بودم،ز یادی..من براش زسلی..شهاب حق داشت آسلیعذاب آ نیا شهینم

 همین گهید یکیکه بعد از من  نهیپخته.. عدالت ا یادیعاقل بود و ز یادیبزرگ بود ..ز یادیاون ز نایدر مقابل همه ا

که  یکس یو به خوشبخت نمیتر بب قیچشمامو باز کنم و اطرافمو دق دیکه حاال با نهیشهاب باشه و من نه... عدالت ا

 هیاتفاق و  هیکه تاوان  نهی.عدالت اباشم و خودم به درک واصل بشم.. یراض زنهیو دلم براش پر م دمشیچهار ساله ند

 پس بدم... ینجوریا دیرو با غلط

که جز  یاحساس یتو دی.. مجازاتش هم عادالنه ست..باستمیوقت قسمت شهاب نبودم و ن چیکه من ه نهیا عدالت

 برزخش برام نمونده بمونم..جون بدم و دست و پا بزنم

اونم حرفاشو  یفرصت نداد ؟چرایرفت یطرفه به قاض هی ده؟چرایاز کجا معلوم که شهاب هم عذاب نکش -سلیآ

شهاب جلو اومد...پسش  الری؟آیبزنه؟ازکجا معلوم که اون واقعا از تو زده شده و ولت کرده؟ چرا جلو جلو قضاوت کرد

دل شکستت رو؟درست شد؟به  ؟انتقامیگرفترو ازش  یچ ؟؟انتقامیچ یعنی نیا یفهمیم ی..غرورش رو شکستیزد

 ؟یشیو زنده م یریمیم یهزار بار دار یروز نکهیشد جز ا یروز اولش برگشت چ

فرصت رو ازش  یگیشد.. م ریشد ..از منم س ریاز اون خال س یکردم و وقت لیشهاب خال نداشته هاشو تکم یمن برا-

هه برزخ شک و شب ی..من توشدمینابود تر م..من شدمیتر م ضیبا شهاب من مر یبا زندگ ی..کدوم فرصت  وقت یگرفت

ف حر هیرفتار و  هیبابت  دیبا ؟منیچ یعنی یفهمی...تو مکردمیخودم رو بهش اثبات م دیو با زدمیهاش دست و پا م

رو ندارم و نداشتم!اجازه  ضیبا ادم مر ی...منم توان زندگسلیآ ضهی...شهاب مردمیتراشیم لیهزار جور بهونه و دل

رگبار  ریز تمویتو چشمام تمام غرور و شخص رهیوخ سهیخودم وا یبازهم جلو دادم؟کهیهش مرو ب یچ حیتوض

 تهمت بهم بچسبونه؟  کیبازهم هزارو  ه؟کهحرفاش خورد کن

به  نیاب از سرت گذشت..از ا گهیاز اون غرور مزخرفته..بذارش کنار اون المصبو..حاال که د یکشیم یهرچ -سلیآ

 الری..چشماتو باز کن ...عاقل باش آریبگ میبعد درست تر تصم

 یدونیهنوزم منو نادون م ؟توینیبی: مزنمیم یپوزخند

تورو نه! تو  یول دونمیشهاب روبا تمام رفتارهاش عاشق م ی..حتالریآ کنمیوقتا به عشقت شک م یگاه -سلیآ

 رسنی..به هم مهیمتفاوته..مثل دو خط مواز ریدو تا مثل دو لبه از دو شمش نی.. وجود استیواسه غرور ن ییعشق جا
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 نه مونهیم ینه غرور گهیهم حل بشن،د یدوتا تو نیاکه  یامان از روز ی..ولدنی..ادامه مکننیقطع نم گرویهم د یول

که پسش  یتو بود نیجلو اومد اما ا حیتوض یپا گذاشت و برا ری! شهاب غرورش رو زرهیاز دست م زی! همه چیعشق

را از تنم  میمانتو یبا کالفگ ست؟یجا ن یب یخودت درست کرد یکه خودت برا یانتظارت از برزخ..به نظرت یزد

 :کنمیپرت م یچوب لباس یرواورم و  یدرم

 ؟یلجن و هم نزن نیو انقدر ا یساکت ش شهیم-

 شود.... یم رهیو مبهوت خ ناباور

 لجن؟به نظرت عشق تو لجنه؟ -سلیآ

حفظ گفته ها  یبرا یی..جاستیتحمل ن یواسه  ییجا گریکه بشوم د زیداشت..نداشت؟! لبر یصبر منم حد کاسه

 یاز عذابها دانستی..اصال او چه مدادمیبه ظاهر عشق را نشانش م نیا گاهیجا شهیهم یبار برا کی دی..باستین یباق

 خواند؟یم یمن و عشق و احساسم کر یهمه برا نیمن که ا یروزانه 

.. اقا جان.من اشتباه کردم..اصال من اشتباه کردم  شهیگندابش بلند م یکه با هر بار هم زدنش بو ی..لجنه..لجناره -

 اهینقطه س هی!شهاب برهیعاشق شدم...غلط کردم که هنوزم دل بستش هستم و شب ها از درد خواستنش خوابم نم

ابت ..ثارمیب نیبزنم،آسمون رو به زم شیبه اب و ات خودموشده  یکه هنوز باز نشده ول هیگره کور هیمنه.. هیتو زندگ

بول ق سلیکنم...آ رونیاگه نتونم شهاب رو از فکر و ذهنم ب کنمی!....اسممو عوض مکنمیم نکارویکنم که روز شبه؛ ا

 نکن  وونمینمونده..قبول کن و انقدر د یمن تموم شدست و راه یبرا زیکن همه چ

قبول کن که من خواستمش و اون نخواست..قبول کن که با تمام خواستنش حالم از : زنمیو داد م رودیباالتر م میصدا

 !شهیمثل قبل نم یچیه گهیود خورهیقضاوتش بهم م

سوال ازت  هی یهارو ممکن کن....ول نیباشه قبول...داد بزن..مثل االن هوار بکش...روز رو شب کن..محال تر -سلیآ

تظاهر رو  فقط ای یکن رونشیب یتونی! ازقلبتم مالریآ یشیم ونی...به من که نه...به خودت مد ی...اگه دروغ بگپرسمیم

 ؟یگرفت ادی

 اش کند یعمل تواندیوقت نم جیه دانستیکه همه وجودم م یاوردم خلع سالحم کرد با حرف کم



 فرنوش گل محمدی – بنواز دلم را

 
190 

 

 سلیآ یچشمها ی رهیراه انداخته بود و حاال ساکت و مظلوم خ ادینبودم که داد وفر شیپ هیثان یس الریمن ا انگار

تمامم دود شد و  سلیچهار پنج سال از خودم ساخته بودم، نبودم ..انگار با سوال آ نیکه ا یالریشده بود..انگار من آ

 کس نبودم! چیبه هوا رفت...انگار من اصال ه

ون هم یاریب نیکه قراره به زم یآسمون ،همونیبکش خودتم یباشه خودتو گول بزن...ساکت باش..قبول..ول -سلیآ

از  شهاب نه ،یتونیوقت نم جیو مطمئنم ه یبکن یخوایکه م ییکارا نیبه قدرت تک تک ا ،یکه قراره شب کن یروز

 ...منتظرتمردم....شام رو حاضر کرهینم رونیب یفکرت نه از ذهنت نه از قلبت حت

 لفظ و احساس من یریاتمام درگ یعنی نیا و

وننو وار تکان  رمیگیبغل م  یرا مادرانه تو میافتم. زانوها یتخت م یرود و رو یم لیتحل میرفتنش توان از پاها با

 ...اشتباه کردم..خبط کردم خورمیتکان م

حلقه  میچشمها یخارج شد؟! اشک تو الریحساب از زبان منه آ یبود من زدم؟؟واقعا آن حرف ب یچه حرف آن

 بست...

 که شاخ و دم ندارد! یمانیپش

و وجودت را در  کندیتار و پودش حل ات م انیم ستیاز دستت ساخته ن یو کار جودیدرمان روحت را م یدرد ب نیع

شدن به چشمک ستاره! نه معجزه  رهیعاشقانه درمانش است نه نشستن پشت پنجره و خ ی...نه شعرزندیهم گره م

 به حالوت عسل! یدارد،نه بهشت ایبه طعم در یا

 اهتیس یگفته و نا گفته  یکه سالها برا دیسرا یم یچنان شعر ست،امای...قانون بقا نماندیم یمانیپش یمانیپش

 سوانشیو با گ ینوشیآدم باشد...از دستانش شوکران زهر م کی دیشا یمانیداند پش یچه م ی.کسیکنیم یعزادار

 ...یپوشیم اهیس یلباس

ست...همان قدر تلخ...همان  یخیجنگ هولناک تار کیباز مانده از  کیآدم،  کی دیشا یمانیداند پش یچه م یکس

 ...!اهیقدر س

و بذر نفرتش را در  یریبگ ینکند حرفم را دو دست ای....اشتباه کردم خدا ! خداای..نادم بودم خداایبودم خدا مانیپش

نکند  ایتر است..خدا زیام چقدر عز یزندگ یخواستن یشهاب از ادم ها یدانیتو که م ای..خدایبکار میسلول ها

 از او متنفر شوم؟! یکن یکار یراست یراست
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 یام نبود یزندگ اهیوقت نقطه س چیشهابم اشتباه کردم...تو ه     

  یبود یزندگ نیمعجزه دل وا شهیهم تو

نکنم..من تا  تیرها یام گره بزنم ول ی...با همه وجودم حاضرم تورا به بند بند زندگ یستیوقت گره کور ن چیه تو

که انقدر درمانده و  ی....حداقل االن...االنیدوستم داشت ی....فقط کمیاخرعمرم دوستت دارم شهابم..کاش تو هم کم

 محبتت شده ام! یناتوان، محتاج ذره ا

******* 

 )مــــرور(

 نیه اب یخوب شتر،حسیمن با شهاب ب یهمراه یو برا کردیمخالفت م النیرفتن ما به م یبابا برا میشد مایهواپ سوار

بوسه شد و سر و صرتم را تر کرد  شیام دادن پدرانه ها هیچرا! قبل از رفتن اغوشش را هد دانمینداشت و نم یحام

تمام شد  نگاهش در نگاه شهاب قفل شد و  "مواظب خودت باش"را قاب گرفت حرف شد و باگفتن شیها یدلتنگ

 کنه. یاحساس ناراحت یزیاز چ ذارمیراحت باشه نم التونیسر خم کرد: خشهاب با تمام تواضعش 

 دمیپرستیاز خدا م شتریپدر را ب نیمرد را ا نیسفرمان شد.و من ا یدو ضربه به سر شانه اش زد وجودش بدرقه  بابا

 و محکم بغلم کرد: دیلحظات اخر با هول و وال رس ستایچ

 مکه یحاج یحاج ینر شهیدلم برات تنگ م شمیبنداز نگرانت م تیبه اون گوش ینگاه یتورو خدا هر از چند گاه-

 راحت باشه دوستم التیکه برنگردم،خ رمیکردم: نم یا زخندهیر

 ...مواظب خودت باشزدلمیمهمان کرد:برو عز یوبا اعالم پرواز گونه ام را به بوسه ا دیمحکم به اغوشم کش بازهم

 با شهاب هم قدم شدم  ستایاز بابا و چ یخداحافظ نیو با اخر دمیچمدانم را کش یبرهم زدم دسته  پلک

کنارم نشست و  یناخواسته در جانم رخنه کرد صندل یترس مانیها یکردن صندل دایو پ مایهواپ نیورود به کاب با

برازنده  اش،حقا که شغلش یدریدر فرم مخصوص ل دنشیبراندازش کردم...د یچشم ریز دیبه صورتش کش یدست

 کردیم یشتریب یینما دشده بود و تحکم و جاذبه اش خو زیآم نیتحس یریاش بود...به طرز چشم گ

 را تند تند تکان دادم        میبرداشتم و پاها کلشیرا از ه نگاهم
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 حالت خوبه؟ -شهاب

 اره-

 ؟یحس تهوع ندار گهینم نویظاهرت ا یول-شهاب

 ترسمیفقط م-

 کنهیحالت رو بهتر م نیا ینیریبه عالوه ش قیو به سمتم گرفت:چند تا نفس عم دیکش رونیب بشیاز ج یشکالت

 من کنارتم ستین یزیچ

آرام  یا یشمس یو وجودش منظومه  دادیبه بودن م نانیو در مخمل نگاهش قفل شد...اطم دیچشمم لرز حدقه

 آرام تر! یآرام...کهکشان ییها ارهیبود..آرامش ِ محض...س

گرفتند و از  یفراموش داریست که عاشقان جهان، دستپاچه در لحظه د یناتمام یتمام جمله ها یچشمان تو معنا"

 "گفتار بازماندند...

 لرزانم را جلو بردم و شکالت را از دستش گرفتم  دست

 کوچک چرخاندم یبه سمت پنچره  سر

 یقرار یب ابانی...خکردمیم تشیباران احساسات به خانه اش هدا لیو از س گرفتمی...دستش را مگشتمیدنبالش م دیبا

مناسب احوالش نبود که لحظه به لحظه ته دلش را  یدلدادگ یکو دمشیدیوقت آنجا م یخانه اش نبود که وقت و ب

رفته بود اشتباه رفته بود...گم شده بود...گمش  یرا فرع ری! مسکردیم تشیهدا یعاشق یداد و به کوچه  یغنج م

! کنار شهاب پژوهان خودم را مدتها بود گم کرده بودم و کردمیم شیدایپ دیکرده بودم...خودم را گم کرده بودم..با

 ! گشتمیم "دنبالم" دی..باکردمیم دایخودم را پ دیبر حالم حاکم بود و بس..با یدست پاچگ

 ! میلبم شد استغفار ازخدا ریرا بستم  و ذکر ز میچشمها 

 "نشود! دهیگاه بخش چیه کنمیست که آرزو م یو عشق تو گناه"

کژال دعوت کردم...خواهرم منتظر بود...منتظر  دنیخودم را به استراحت و بعد از آن د مایهمگام با اوج گرفتن هواپ 

 ....!دیروزها..با نیا کردمیم شیدایپ دیبود که گمش کرده بودم...با یخود نیهم نی..و ناشناخته تر"خودم"
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*** 

چهار چوب در باعث شد تا دسته چمدانم را رها کنم و به سمتش بدوم..با تمام وجودم حجم تنش را بغل  یتو دنشید

 فرستادم  هیزدم و عطر خالصش را به ر

 دردونه؟ یچطور -کژال

 -..دلم برات تنگ شده بودخوبم

 یخسته ا ایتو..شهاب جان ب نییایب -کژال

 شتونیپ گردمیکه واسه مسافرا در نظر گرفتن کارم که تموم شد بر م یبه هتل رمیسر م هیسالم...من -

 ست؟ین یدر کن... مگه رجب یخستگ سایربع وا هیحداقل  -کژال

 ایب یوجود منم صد در صد الزمه..تو هم اگه خواست یچرا..ول -شهاب

 شد و گفت رهیگرفته بودم خ یبه من که مثل جوجه ها در اغوش کژال جا یتک خنده ا با

 نگران نباش کنمی...خودم حل میایدردونه ها اجازه بدن ب دونمیم دیالبته بع -شهاب

بود... مثل عسل...خوش رنگ و  نیریهم ش شیها یدلربا داد...شوخ ینگاهش کردم که جوابم را با چشمک دلخور

 خوش طعم

 زنمی.. بهتون سر منیخب...مراقب خودتون باش-شهاب

 شهاب؟-

 ی!؟وایلیآ یکرد شرفتیکه در نبود من پ نمیبیشده بود: م رهیرا باال انداخت و با خنده بهم خ شیابرو یتا کی کژال

 دی! و بعد غش غش از حرف خودش خندی! اونم از طرف کیدرجه گرفت عیشهاب ترف گمیم کیتبر ایخدا

 پررنگ به حرف کژال زد و به سمت من برگشت: جان؟ یلبخند شهاب

 و رو شد ریگفت و جانم ز جان

 گفت و جانم نگاهش شد جان
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کالم از دستم در رفت و گم شدم  ی...رشته میبگو خواستمیرفت چه م ادمیشد!  غیگفت و مجال حرف ازم در جان

 جنبه ام را کنترل کردم و تنها گفتم: ی.... دل ب"جانمش"گوشنواز  یملود انیم

 یدیزحمت کش یلی...خیمرس-

 یبود خانم فهینکردم...وظ یکار-شهاب

 یمدت مراقب جونم بود نیکه ا یدر کار نبود..همش لطفت بود..مرس یا فهیادامه حرفش را گرفت و گفت: وظ کژال

 ا برگشت:م یرا رها کرد و کامل به طرف هر دو رهیزد دستگ مانیبه هردو یلبخند

.تا من برگردم قول ستین ازیقلبم بود..تشکر ن میهم کردم از صم ی...هرکارنیزیبرام عز یلیهردوتون خ -شهاب

 نی..مراقب خودتون هم باشنینکن یطونیش نیبد

 گذاشت مانیتنها یو با خداحافظ میحرفش پلک بست دیینشانه تا به

 چه خبرا؟ نمیکن بب فی: خب دختر..تعرکژال

از شهاب  خواستمیکه م ی... موقعیدلتنگ بودم که فقط گفتم و گفتم و گفتم.. از همه جا..از هر قسمت انقدر

 ییجا کردیم یو سع شدیخانه اش م یواریکاغذ د رهیو نگاهم خ کردی...دلم تاپ تاپ مشدی...زبانم خشک ممیبگو

بم .. با دستم قلگرفتیقلبم شدت م یها تپشو  دیلرزیم میکرم رنگش چهره اش را مجسم کند... دستها یکنار گلها

 :دیلبش ماس یپررنگش رو یقرار داد که خنده  میبکاهم.ظرف ژله را جلو جانیهمه ه نیتا از حجم ا دادمیرا مالش م

 ؟یخوب یلیآ-

قلبم را با تمام وجود حس کردم نتوانستم به  دنیکش ریت یدادم...ظاهرا قانع شد اما وقت لشیتحو یفیضع ی اره

 صورتم زانو یرا گم کرد و جلو شیاز حنجره ام خارج شد. دست و پا یفیخف نیاکتفا کنم و ه قیعم ینفس دنیکش

خواهرم  گانهی ی..اشک تو چشمهاشدی..اما...حال من هر لحظه خراب تر مدادیانجام م میرا برا هیاول یزد... ماساژها

به سمت  کیستریه یا هیو با دو و گر اوردیذوق زده...طاقت ن یتو بیلبم عج یدیسف دانستمیجمع شده بود و م

 تلفن جهش زد

 ....!الرمی...بدو شهاب..توروخدا بدو..آای..شهاب...بای..توروخدا زودتر بستیخوب ن الری....الو..شهاب...حال ا
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متر نفس من کم و ک تمیچقدر گذشته بود که ر دانمیزنگ خانه اش بلند شد...نم یچقدر گذشته بود که صدا دانمینم

انگشتم حس  یرا ال به ال شیدستها یگرفت سرد شیانگشتها انینبضم را م یوارد شد و وقت مهی...سراس شدیم

 کردمیم

 و هوا کنارم شدیبود..هوا کم م بیعج زیبود..همه چ یبیگرم بود...تناقض عج بیمن عج یدستها یانگشتها و حت اما

 یاامده بودم بر ایاش!... اصال انگار به دن یمن نگران نگرانبود...دستم سرد بود و دستش گرم بود..او نگران من بود و 

ام را  یزندگ یصفحه  دنیتا بر کردمیم ی...زندگبیعجا نیلمس ا یتضاد و تناقض ها..متولد شده بودم برا نیا دنید

نفس را هم اجبار کنم تا  توانستمینم گریتوان مقاومتم نبود..د گریبود..د بیعج زی...همه چنمیبا چشمان خودم بب

اغوشش را حس  یدستش بلندم کرد و پروازم در هوا تو یحرکت رو کیکنار خودم بماند..تا انحصار خودم باشد...با 

 کردم...

را دوست داشتم...مثل  شیصدا  دیکش یو قدرتش را به رخ م دیکوب یتوان م تی..با نهادیکوب یگوشم م ریز یعضو

نمناک...مثل  یسوخته در جنگل یچوب ها یماندن در رختخواب...مثل بو شتریب یصبح برا یا قهیهمان خواب ده دق

 دوست داشتم... را...دوست داشتم...کوبشش دهیرس یپرتقال نارنج کی یلمس نوبرانه 

و گوشم کر شده  زدیرا لب م یزیبود...چ ختهیصورتش ر یرو شانشیپر یها ی...چترشدیباز و بسته م شیلبها

بود که در  بیرا باالتر برد و عج شیبود..نگران و وحشت زده صدا ی...عصبدانمیمقاومت کنم؟نم خواستیبود...م

 !گرید یهم تناقض نی..اشدیم دهیگوش من کمتر شن

چشمانم  اهیس یو صفحه  دمینگرانش را در دل بوس ی...هوا نبود..حدقه هاگرید توانستمیبود...بس بود..نم یکاف

 ...دمینشن چیو ه دمیند چیه گری...د دیکش شیها یتمام نگران یبه رو یمخمل یپارچه ا

*** 

 دنیدوقت ن چیه کردمیراه بودنم را...باور نم یآخرا کردمیقلبم را..باور نم یاز کار افتادگ کردمیباور نم شدینم باورم

زنده ماندن و  یبرا یادیفرصت ز نکهیبزرگتر از ا یام را...ترسم به سرم آمده بود و چه ترس یزندگ یها نیزتریعز

جز  یو دست تنها چاره ا کهیرحمش حل کرده بود و من  یاغوش ب یونمانده بود؟! ترس وجودم را ت یزنده بودنم باق

 یناراحت باش دهمیاجازه نم گفتیکردنم داشت م دواریدر ام یرا نداشتم، کژال دائم سع نمیواپس یشمردن نفسها

 تو سکو گفتی...مدیایمن ن یاش را بدهد اما خم به ابرو ییتمام دارا حاضر است مارمیبهبود قلب ب یبرا گفتیم

نکردن و  یبندد از نبودن و زندگ یم خیوجودم  دانستیشود،نمیرا متحمل م یروحم چه درد دانستیاما نم کردمیم
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اطالع بودم وجودم را سرد و  یکه ب ییایو ورود به دن ایدن نیا یبه اسم مردن! ترس از نبودن تو یکردن واژه ا یهج

 ...کردیسست م

 گرم کژال و... یوقت نگرفتن دستها چیبابا...ترس ه یگونه ها دنیهرگز نبوس ترس

نگاهم منعکس شد ... قامت بلند و  یدر پوشاندنش داشت تو یکه سع ینمناک یباز شد،چشمها مارستانیاتاقک ب در

 چهار چوب در قرار گرفت .... نیب ییجا زش،یآم نیمحکمش با همان لباس فرم تحس

 حلقه زد میچشمها یاراده اشک تو یب

 شیها تیادم مقابلم با تمام حما نیمرد، ا نیا دنیدر پوست دستم گره خورد و مشت شد...ترس هرگز ند انگشتانم

 انداخت ... یسابقه در جانم م یب یولوله ا

زار بزنم؟  ایدن یبه اندازه تمام اشکِ ادمها خواستیبود؟....چرا دلم م یچه حس نیا ایشهاب، خدا دنیهرگز ند ترس

 روم؟!! یم یوانگیرو به مرز د شومیجدا م یفرد دوست داشتن نیاز ا شهیهم یبرا نکهیچرا ته دلم از فکر کردن به ا

روحم را گاز  انهیرا که مثل مور یزیچ ختمیر رونیب هیرکنار تختم ...با گ ستادنشیهقم مصادف شد با ا نیاول

 :گرفتیم

 رمی..خوام...بم ی....نمخوامینم-

چشمانم  یسرم نشست..اشکم از سرسره  یشد و بوسه اش رو دهیتخت افتاده ام به آغوشش کش یرو فینح جسم

اش را فشرد ومتعاقبا  دهیخوش دوخت و اتو کش ی قهیلرزانم  یرا نشانه گرفت...انگشتها راهنشیسر خورد و پ

دلنواز  یو ملود دمیسبز و تازه و معطر دور تا دور تنم حصار شد...نفس کش یچکیگرش مثل پ تیحما یدستها

 روحم را نوازش داد: شیصدا

 ؟یریمیگفته م یک-

که گفت فرصت  دمی...شننیدکتر گفت بهتره هرچه زودتر دست به کار ش دمیخودم شن ی..خودم با گوشادمیشن-

که چند  یمن؟من ؟ازیکنیانکار م یاز ک یرو دار یافته...چ یاز کار م یلعنت نیکه گفت داره ا دمیندارم..شن یادیز

 !کنم؟یدرد دست و پنجه نرم م نیساله با ا

که  یدیرو هم شن نیخدارو چطور؟ا یکرد؟صدا یمعرف وندیپ یکه چند تا مورد اهدا برا یدیشن نمیو ا -شهاب

 تنهات نذاشته؟!
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 با بهت منتظر ادامه حرفش شدم  کهییاشکم کم و کمتر شد تا جا لیس

 یو کنارته ... و من نجایا گهیکه تا چند ساعت د یدار یکه به فکرته پدر یدار یخواهر الریآ یستیتو تنها ن -شهاب

 !یراه انداخت یعزادار ینجوریکنم...من که نمردم ا یتو هرکار شیآسا یکه حاضرم برا

 شهینم یراض یراحت نیرو اهدا کنه...حداقل به ا زشیقلب عز شهینم یراض یهر کس-

 تو و خواهرته دلم یبرهه خوشحال نیخواسته ام حداقل تو ا نی...بزرگتر یبه اونجاش فکر کن ستیتو الزم ن -شهاب

 ..باشه؟ یافکار مزخرف پر کن نیذهنتو با ا خوادینم

 تکان دادم سر

 ؟یدیقول م-

 دادمیبا تمام وجودم قول م خواستیدادم...اگر شهاب از من م یشده بودم...آرامم کرده بود...قول م آرام

 هی.بخاطر من نگران بشه.. خوامیاد؟نمین یبه بابام زنگ بزن شهیپلکم را گرفتم: م ریز یسیهم سر تکان دادم و خ باز

 شه؟یکن خوبم...م شیراض یجور

خودش  یرسه تا با چشما یم گهیدردونه ..پدرت چند ساعت د ادیاز دستم بر نم یکار چیمورد ه نیمن تو ا -شهاب

 نهیرو بب زشیعز یسالمت

 : شهاب؟دیپر کش ییجدا نیگرفت و دلم از ا فاصله

 جانم؟-

 "!ییجان به جانم هم کنند...باز هم ... جانم تو"

زبان در  گفتمیم یزیچ دیباشد...بماند...اما با شتریب یا هیزدم تا ثان شیاز صدا زنش نداشتم صدا یقصد چیه قتایحق

 کردم: فیدهان چرخاندم و به زحمت جمالت را رد

 زی...بابت همه چی...مرسیچیه-

...برگ برگ وجودش  دینقش کش شیلبها یاز لبخند را رو یعشق طرح ناب یمحبتش را باز کرد وبا قلم مو آبرنگ

 ! یو خواستن ایر یعشق بود ..خالص و پاک ...ب دیهمان دفتر سپ
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 یاستراحت کن خانم-شهاب

 رفت!   هم ن گری...رفت و با رفتنش بابا آمد و ددمیقبلش را نفس کش قیاتاقک از بودن دقا یو با رفتنش حجم هوا رفت

 یبشود چه جور نیتر زیکه قرار بود خاطره انگ یسفر نیا دانمیآنقدر سخت گذشت...نم یروزها چجور یباق دانمینم

 نیرساند...مامان را از ا النیپرواز خودش را به م نیشوکران زهرش به تک تکمان چشانده شد...بابا با اطالع با اول

و  اما کارش ، شو د،یایب الریآ داریبارهم که شده به د کی یبرامطلع کردند تا  یام با تماس یو اتفاق ناگهان یماریب

 اش روح یو عطوفت مادر ندیسرم بنش یباال یقیدقا یداد و حاضر نشد برا حیرا به تنها بچه اش ترج والشیفست

 یبود اال من ! تمام مشکل بود و نبودش بود ! بودن ها یزیهر چ شهیمادرم هم یها تیکند... الو رابیتشنه ام را س

 اش ...  یشگیهم ینصفه و نبودن ها

ه ب یاجیمادرم احت ینخواستن ها دنینشود، اما فهم شترمیب یتماس نگفتند تا باعث ناراحت نیاز ا یزیبه من چ 

م خود یرو دم،بهی...و باالخره فهمداشتیبرم هیبود که از پشت ابر سا یدی..خورش کردمینگفتن نداشت! لمسش م

 یرفتار مامان عادت کرده بودم..بچه  نیشده بود، سالها بود که به ا یعاد میشدم غصه خوردم اما برا اوردم،ناراحتین

 تنها ! شهیهم الرین کارش بود نه اماما

ه چگون دانمیمامان رفت و نم داریشخصا به د اورمیاز دست رفته ام را به دست ب هیاز روح یمن کم نکهیا یبرا شهاب

 اما زدمیم ادیو محال بودنش را با خنده ام فر دمیخندی... مندیمن را بب یقیدقا یوادارش کردتا برا یول ،یو از چه راه

 یحرکت اوج مصمم بودنش را م نیا دانستمیو من...م کردیم اهمنگ رهیانداخت و در سکوت خ یشهاب ابرو باال م

 رساند ...

شهاب پشت سر مامان وارد اتاق شد...خدا  یرا باور نداشتم...و وقت دنشیکه مامان از در وارد شد د یلحظه ا 

 بود و ارزشمند!  زیعز میکارش چقدر برا نیا دانستیم

دعوت نکنم...شهاب با تمام  میرا به بزم بوسه باران ها شیخودم را گرفتم تا سرتا پا یچقدر جلو دانستیم خدا

همه  نیخبر داشت ا ایمن بود وآ یخوشحال ی...تالشش براشدیمن هر لحظه پررنگ تر و مهم تر م یبرا شیرفتارها

 کند؟ینثارم م یخوشحال یفرا یحسدلم به ثبات رسانده بود؟خبر داشت  یایرا در جغراف شیرد پاها

 مارا فراهم کند اما اجازه ندادم... یرفتنش خلوت مادر و دختر رونیبا ب خواست
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 یرو یهول هولک یبوسه ا یکار یساعت کنارم نماند و با تماس میازن شترینداشت چرا که ب یمامان هم فرق یبرا 

ام  یکه به خوشحال یارزش کارش را نداشتم؛ اما نه به حد یذره ا نکهیبود، از ا ادیام ز ی. ناراحتگونه ام نشاند و رفت.

 ارزش داشت ...  میراب ایدن ایبودن شهاب کنارم دن یغلبه کند. خوشحال

و نا  رفتیقلبم بود ...م وندیپ یبرا ییمراحل و روند مورد اهدا یتمام ریگیخودش پ یمدت عالوه برکارها نیا یط

است اگر  بینخواهد شد...عج یراض نشیزتریقلب عز یبه اهدا یکه کس دانستمیو م شتیبرم روزیتر از د دیام

وباره ته د یبه زندگ ییطال یدیعضو، ام وندیبر پ ینها مب دنیشن یها،با تمام جواب منف یدیبا تمام نا ام یحت میبگو

 ! زد؟یدلم سوسو م

 د،یرسیدرجه خودش م نیکژال و شهاب به اعالتر یهایو جمع سه نفره ما با شوخ گذاشتیم مانیها بابا تنها شب

 یبه نوشتن و خواندن ادب لی... مخوردیمن ورق م یاز دفتر زندگ یگذشتند و برگ تازه ا یم یگریروزها پس از د

 خط دیو کاغذ سپ کردیوقت از ذهنم تراوش م یو ب وقتاراده، کلمه و واژه بود که  یذهنم چند برابر شده بود...ب یها

 نیکه ا ستین بی...و عجکردمیفکر م نطوریشده بودم..حداقل خودم ا یقهار سی...عاشقانه نوکردیدار را رنگ م

 !گرفتینشات م ییفضا ییها اهچالهیعاشقانه ها از عمق س

 یمداوم شهاب خانواده ا یو امد ها ..دو ماه..درست است..ماه دوم با رفتکماهیهفته؟ نه!  کیگذشته بود؟ چقدر

اتفاق  نینبود که از ا یمان ساعت یچهار نفره  ایعضو اعالم کرده بودند ...جمع سه  یاهدا یرا برا تشانیرضا

از دست  یعزا ای رمیمجددم را بگ یجشن زندگ دانستمیخوشحال نباشد ...خانواده ام جشن گرفته بودند و من نم

از  شیب یدوباره کم یزندگ نیو با ا وندیپ نیاتفاق با ا نیبود ... کنار آمدن با ا یبیعجرا ! حس  یگرید یرفتن زندگ

 حد معمول سخت و گنگ بود ! 

 دیباریوبر سر و صورتم م شدیعشق م شیو پدرانه ها کردینم میرها یلحظه ا بابا

همان فرود معطر باران  شیخواهرانه ها..و کردیاتفاق مرا هم با خودش همراه م نیو خندان از ا کردیم یکوبیپا کژال

 بهارنارنج بود یشکوفه ها یرو یبهار

ه ک یخانواده ا داریبار به د نیتر ...محکم و آرام، با هم چند یخواستن شیبود..بودن ها یشهاب ... محبتش خواستن و

خ داد...تل یسر م ونیدخترش ش گانهیو  کردندیم هیمن گر دنیبا د م،فرزندانشیشده بود رفت یمادرشان مرگ مغز

خانواده دلم  نیفرزندان ا یها ی! بارها از ناله و زاردتخو یزندگ یادامه  یبرا یگرید یبود،سخت بود گرفتن زندگ

ترحم  کیبابت  توانمینم گفتیهم با شهاب بحثم شد و او م یشده بودم...چند بار مانیراه پش انیشده و م شیر

 خواهم داشته باشم، بجنگم.  یکه م یزیچ یشجاع باشم و برا دیگفت با یکنم..م غیرا از خودم در یساده زندگ
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 به خودم ی..و وقتشدیم شتریو ب شتریبا گذشتن هر ساعت و هرروز ب میروزها نیمن به تنها مرد همراه ا یوابستگ

ه ک یدم،عشقیودست تنها د کهیطرفه، دست و پا زنان  کی یگرد باد عشق انیم شهیرا متفاوت تر از هم الریآمدم...آ

 یمیخواهر صم شهیشهاب هم یبود! من برا هیپا یو ب طو اساس کامال غل شهینداشت، بلکه از ر ینه تنها سرانجام

 ماندمیدوستش بودم و م نیتر

 وقت چی.....هشدیوقت عوض نم چیما ه انینسبت م نیا و

تا بهش جان ندهم پرو بال  زدمیم یخودم را به هر در کردمیحس نوشکفته را انکار م نیکردم،ایم یخودم را نه لیاوا

 یشب شد،هریکه شب م یآمده، اما هر روز ضمیقبول کنم چه به سر قلب مر خواستمیندهم و محال را ممکن نکنم! نم

 میهاچشم یگوناگونش جلو یها تینبود... حما ختهاز دستم سا یو کار شدیم شتریو ب شتریحسم ب شدیکه صبح م

گرفت..اصال از ذهنم  یزد و ارتفاع م یگنگ خنده اش بال م ریتصو شیوخودش صدا گرفتیجان م یمثل پرنده ا

 شدیمحو نم

حس  نیتا ا کردمیالتماس م می...به خداکردمیم هیبودم که شب ها بابت درد از دست ندادنش گر دهیرس ییبه جا 

از بار دلم سبک  یتا آرامش گذشته ام را برگردانم...تا حداقل کم کردمیم هی...گرردیناشناخته از جان و تنم را بگ

 یمنظور و ب یسو استفاده کردم... از مهر ب انمیاطراف ماد...من از اعتدمیدیکنم... مسخره است اما خودم را خائن م

ا کردم ر دیاکه نب یکردم..کار انتیخ نشیدل نش ی...به برادرانه هاکردمیساخته بودم و پرستشش م یمنت شهاب بت

 و دم نزدن بودم!  دنینحو ممکن سزاوار عذاب کش نیو به بدتر

فرستادن عطر ارامش  هیو به ر شیگرفتن دستها دانستمیشده بودم که م یهفده ساله دل باخته مرد الرِی..آمن

ها و  دنیند نیو هم ستیوقت مال من ن چیه تیمالک نیا دانستمیشود..م یمن نم بیوقت نص چیاغوشش ه

 .... کردیم زینخواستنها بود که زخم دلم را سر ر

 قیبن بست عم یام پا گذاشته و ال به ال یزندگ یبود که بعد از بابا تو یمذکر نیشهاب اول نکهیمن چه بود؟ ا گناه

 ام وارد شده بود؟ پس گناه شهاب چه بود؟ ییتنها

اده و نتوانم خانو رمیبم شهیهم ینشوم؟اگر برا داریصبح هرگز ب گری....اگر ددادیذهنم جوالن م یتو یمختلف سواالت

 کردیو کالفه ام م رفتیسرم رژه م یتو هینبود که هر ثان یکدام زجر اور تر از آن چیه ینم؟ولیام را بب

 دنیپت یبرا ینبض گریکه از آن لحظه  به بعد د یدل عاشقم چه؟دل فیفراموشم کند؟تکل شهیهم یاگر شهاب برا" 

 !"هرگز نخواهد داشت
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..بودن من کنارش شدیروبرو شدنم با شهاب فراهم م تیداشته باشم،موقع یاراده ا نکهیبخواهم،بدون ا نکهیا بدون

 اتفاق خوشحال نباشد؟ نیبود که از ا یو چه کس شدیم تیتثب

 دانستمیو م دمیخندی...به حرفش مکردیدوست دارم و علنا حسادت م شتریکه شهاب را از او ب کردیاعتراض م کژال

مرد محکم  نیا یکه جا ینه به قدر یقلبم را از آنِ خودش کرده است..ول یو بهشت وارانه  زیعز یگاهیکه کژال جا

 را کنارم پر کند...

  ینارنج یزبانه ها یکردن و اخر شب ها روبرو یرو ادهیرا باهم پ یخالصه شده بود در هرروز عصر مسافت کارمان

 تمیکردن من و موفق دواریکه شامل ام یا ندهیحرف زدن...ا وستهیو اهداف به وقوع نپ ندهینشستن و از آ نهیشوم

 بود

 شیصدا نینداشت..فقط طن ی..فرقیزی..از هرچیحرف بزند ..از هر در میو او برا نمیساعتها بنش خواستیم دلم

به  نهیشوم یسرم پخش شود و با لذت و رخوت ازگرما یگونه اش تو ریبم و حر یرا نوازش دهد، تا ملود میگوشها

 گوش بسپارم... شیحرفها

 یشیم ایدن وتریمهندس کامپ نیروز برتر هیتو -

 وتر؟یحاال چرا مهندس کامپ-

 ؟یانتخاب کن یا گهید زیرو چ تیدانشگاه یرشته  یخوایم یعنی ؟یعالقه دار یا گهیبه رشته د-

 راجع بهش نکردم یفکر چینگرفتم..ه یمیمن هنوز تصم-

 یبش ایدن وتریمهندس کامپ نیبهتر دیپس با-

 دیو خند دمیاش خند یتخس از

 خدا بخواد یهر چ-

 خوادی..تالشتو کن خدا هم مماینداشت -شهاب

 ..چشمکنمیم مویسع-
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خبر بود..چه  یهمه عالقه ب نیکه از ا فیو صد ح فی...حفیرا، و آخ ح شیدهایرا،ام شیحرف ها کردمیم شیستا

 در دلم راه انداخته؟ ییخواستنش چه غوغا دانستیاگر م شدیم

وخ ش نینوازد...با ا یتنه م کیافسار قلبم را بدست گرفته و  یکه اگر خبر داشت خواستنش با چه ساز دل کوک آخ

  کردیهمه هزار برابر نم نیدلم را ا یاش ولوله  ییکهکشان فضا نیبا ا ش،یها یطبع

ه خارج شد نمیزتریحرف، از زبان عز نید،ایام نیبشوم...چون ا ایدن وتریمهندس کامپ نیکه بهتر خواستمیمن ...م و

 بود

صورتش  یخدا رو یهنرمندانه  یلبم مات نقاش یاز لبخند رو یبا نقش شیو حرف ها فاتیتعر یباق انیم

 چیو ه دمیشنیو انگار که م دادیدر هوا تکان م شیحرفها شتریب یگذار ریتاث یرا برا شی...دست هاشدمیم

 یاش م یریراه ش یچانه زده محو غبارها ریو من همچنان دست ز زدینم یحرف گری!ساکت شده بود...ددمیشنینم

 ! دمشید ینبود و من با چشم دل م دنیقابل د رمسلحیکه با چشم غ یا یریشدم! راه ش

 دارد مگر؟ یروم،چه اشکال یم ادهیتنه پ کیجهان را  اصال

 من است جان دلم! یفراتر از پاها یلیخ یلیصاحب قلبت شدن خ ارزش

ن شد رهیخ لیمات و منتظر دل یکه صحبتش تمام شده و با نگاه ستیادیمدت ز دانستمیرا ربوده بود و نم حواسم

 !خواهدیمرا م

 ؟یالر؟هستیآ -شهاب

 بله؟؟-

 ؟یکنیم ریمعلومه کجا س چیزد: ه یچشمک

 ...دمیچیکردم و پتو را محکمتر دور خودم پ نهیشوم نینگاهم را معطوف آتش دل نش یوصف نشدن یخجالت با

 جانان دلم  

 ؟یبا دلم چه کرده ا دارید نیات در اول ییایبا آن لبخند رو یاصال خبر دار تو
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ام را لحظه به لحظه فراهم کرده  ییاسباب ناشنوا رندیگیرا درز م میات که عمق گوشها یپنبه ا یحرف ها یدانیم

 اند؟

 زند؟یفلش بک م تیذهنم را به سو یقرار یب یمنعکس شده در نگاهم وقت ها یجفت نگاه مخمل کی یدانیم

 چه؟ یعنیبه اسم تو  یگرفتن فال یحافظ را روزانه قسم دادن برا یمن، اصال خبر دار جانان

واندن و هزار باره و مجنون را هزار باره خ یلیرا، ل نیو رام سیو فرهاد را و نیریرا، ش خیتار یعاشقانه ها یدار خبر

 چه؟ یعنیعاشق تر شدن؛ 

 چه؟!  یعنیبه اسم تو  یدوست داشتن کس یدانیمن ... تو اصال م جانان

  

... اشک به چشم شدیخالصه م میروزها نیا نیزتریدر حضور عز میایکه دن یباشم...وقت ایدن نیا یتو خواستمینم

که وجودم را به فرع  ستیراهه ا یبلکه ب ست،یعشق نه تنها شاه راه ن نیا دمیفهمیکه م یاورد وقت یهجوم م میها

 کشاندیم

صدا گونه ام را خط  یب میتا اشکها شدیو باعث م کردیام را سلب م یخوددار دنشیاز دست دادنش... هرگز ند فکر

 ...دیپرسیو م گفتینه با حرف...نه با صدا...با حرف نگاهش سخن م ی..ولدیپرسیرا ازم م لشی...،دلندازدیب

 اوردم که یاز جنس درد،بهانه م یمن با لبخند و

 "بشم یوترینرسه که مهندس کامپ یزنده نباشم وروز ترسمیم"

و  کرد،دستیکه موشکافانه وجودم را برانداز م یشده ا زیر یمنطقم سکوت شهاب بود و چشمها یجواب حرف ب در

فکرم را بخواند و از احساسم با خبر شود وجودم را قرمز  دیشا نکهیا کردم،حسیحرارت نگاهش گم م ریرا ز میپا

 پهن.. میگونه ها یو رخت خجالت را رو کردیم

 کردمیو به بهانه اب خوردن صحنه را ترک م شدمیبلند م میجا از

هم دوستش  یلی...شهاب را دوستش داشتم...خنطوریهم هم ارمیاخت یب یتا صبح حرف زدنها تکرار شد..اشکها نیا

 که فقط باشد؟ کردمیکه داشته باشمش؟چکار م کردمیازم دور باشد..چکار م خواستمیداشتم..نم
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و  شیحرفها دنیشب نشن کیاز  دانستیچه به سرم آمد..خدا م دانستیکه مسئول تور بود و رفت،فقط خدا م یشب

 صبح به خدا التماس کردم دهیبهم دست داد و تا سپ یچه حال مانیو حرف نزدن ها نهیکنار شوم ششیننشستن پ

عشق فقط درد و رنج به دنبال دارد فکرش  نیدرمانده ترم نکند..التماس کردم تا اگر ا نیکردم کمکم کند از ا التماس

 شخصاندازه سخت بود...اما اگر قرار بود تا شهاب را کنار  یب میبرا نیکند و ا رونیاز ذهنم ب شهیهم یبرا کباریرا 

سوهان روحم  گرید یکیبا بودنش کنار  قهیخواستم هر دقی..نمخواستمیرا نم شیبودن ها نیا نمیبب یگرید

خودم  یچشم داشتش را فقط برا یو ب یذات یمحبت ها نیباشد...خود خواه بودم انحصار طلب بودم و ا

 ..خودم تنهاخواستمیم

شدم..چشمه  یطرفه ام غرق م کیو روز به روز در باتالق عشق  دیدیبود انگار خدا مرا نم جهینت یب میالتماسها

که هفده سال قلبش دست نخورده مانده بود و از سنگ  یالریبود..ا الرینبود.. تمام اشتباه از ا یاشکم خشک شدن

 صحبت را داشت لیم دایراه ندهد دلم شد مشیبه حر یگساد نیبه ا یراحت نیرا به ا ینبود...نه ...سنگ نبود تا کس

 کیشد  می! همدمم  روزهامیبگو توانستمیداشتم و نه اگر داشتم م یمینه دوست ان چنان صم ؟یاما با چه کس

 دفترچه و کاغذ و قلم...

چروک شده بود! از اولش  دش،یصفحه سف یشده ام رو دهیچک یو نوشتم و نوشتم...کاغذ از اشکها نوشتم

 حد و مرزم را هم! یرفتنش را نوشتم..احساس ب ذهنم را نوشتم..درد ینوشتم..سوالها

عوضش  یگرید زیحس،حاضر نبودم با چ نیهم دوستش داشتم..مقدس بود ا یلیدر اخر من دوستش داشتم..خ و

 دمیدیدر انتظار دارم خواستن شهاب چشمم را کور کرده بود و فقط او را م یگنگ ندهیچه آ دانستمیکنم و نم

بود!..دوستش داشتم  یخواستن میهمه برا نیکه ا یشهاب نیشهاب بود و لعنت به ا میشهاب بود شب ها میروزها

 ایخدا

 ؛یواشکیجانِ  زیعز "

 یاتاق را اشغال کرده ا نیا یفضا تمام

 را با آجر ها قسمت کنم میبتوانم دوستت دارم ها دیو برو تا شا ایب

 یآجرها نیو ا می. آمدستین یآجر ها هم اعتماد نیجا بمان .. به ا نیجان،اصال نرو .. هم زِی..نه! خبط کردم عزنه

دوست داشتنت  یواشکی گریکه د ییتو کیمانم و  یمن م کیخاموش از حجم احساساتم زبان باز کردند، آن وقت 

 گذارد! یم ادگاریپرز مانند از حسرت به  یسر دلم، توده ا



 فرنوش گل محمدی – بنواز دلم را

 
205 

 

 "دارد ...!  یچه عالم تیخواستن ها یواشکی نیا یدان یآخر تو که نم ؟یریشود بر من خرده نگ یجان؛ م زِیعز

تار و پود وجودم را از هم  یگرید یایدن ییفاصله گرفته بودم گو ایدلم از دن یبغض و اشک و نوشتن حرف ها انیم

ام  یاحساس یجز خودم و نگاشته ها زیچ چیکرد... ه یمتولد م یزد و از من، منِ تازه ا یم نهیگسست، به هم پ یم

 اتاقم روشن شد: رق. در اوج حس و تمرکز غرق شده بودم که ناگهان بدمید ینم

 ؟یداریچرا هنوز ب یلیآ-

 را گم کردم میو به سرعت دست و پا دمیاز برق اتاق بود را د یکه ناش یشده ا زیر یکژال و چشمها شانیپر یموها

 -برهینم خوابم

 اش باعث شد تا یبالشت تختم  مچاله و پنهان کردم،خوشحال بودم که خواب الودگ ریز ییسرعت تمام کاغذ را جا با

 و شانس اورده بودم! دیپاک شده ام را هم ند یاشکها یهستم حت ینفهمد مشغول چه کار

 -یمونیم داریهمه ب نیزودتر برات ضرر داره ا بخواب

 را تکان دادم سرم

 دیهمفیو تب و تاب قلبم هنوز ارام نشده بود...اگر م دمیکش یقیعمرفت و در را بست نفس  رونیب دیکش یا ازهیخم

 را هدف قرار دادند  میگونه ها بیسرخ انار با نظم و ترت یو دانه ها دمیچه؟ لب گز دیدیو کاغذ را م

 یحجم از احساسات نیاوردم..باور نداشتم ا رونیو کاغذ چروک و جمع شده را ب دمیبالشتم کش ریرفتنش دست ز با

جمالت  نیو ا قیعشق پاک و عم نیمن بودم؟ا نیخودم قلم خورده بود و کاغذ را رنگ کرده بود...ا یاراده  یکه ب

 !ا؟یکرده بود شهاب با من خدا ا؟چهیخدا دمید یاز قلم من خارج شده بود؟ چه م یو حرفه ا یاحساس

 آنکه فکر یبه کاغذ مقدسم زدم و ب قیعم یافتاد..در اخر بوسه ا یبا هر بار خواندن نوشته ها به تب و تاب م قلبم

 بالشت بازهم؛پنهانش کردم ریز ییکنم جا

 یساکت و دوست داشتن اریطرفه ام بود.. کیاحساسات  کیکه شر یکاغذ بود...به کاغذ نیحس محدود به هم نیا

به دوست  ا،یهمراه دن یها اریکاش تمام  یآنکه سرزنشم کند...و ا یب کردیداشتم.حرف دلم را در بطنش حک م یا

 کاغذ و قلم بودند!   یداشتن

*** 
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 میلحظه هم تنها کی یحت یو کس شدیخلوت نم یمانده بود،از صبح اطرافم لحظه ا یباق وندیروز تا عمل پ کی فقط

لحظات فقط انداخت در آن  ینا خواسته به جانم چنگ م یو استرس شدیفقط حالم بد م یشلوغ نی..با اگذاشتینم

که هر شب با بوسه بهش به خواب  یغذ..کاخواستمی..فقط خلوت خودم و کاغذ مقدسم را مخواستمیم ییتنها

 تیدر واقع دیاز شهاب من بود..شا یآن کاغذ احساسات ناش ی..چرا که شهاب من بود..اره خودخواه بودم...ولرفتمیم

داشته باشد...  یکوچک یجا توانستینوشته که م ..اما درشدیوقت هم نم چیشهاب، مال من نبود و ه تیمالک

 من بماند؟ یبرا یقیچند تا جمله شهاب دقا یال البهحداقل  توانستیتوانست؟نمینم

..چون خالق آن نوشته ها من بودم.. خالق دمیکوبیعمل مهر مثبت بودن م نیبه ا یخودخواه تی..با نهاتوانستیم چرا

 احساس من بودم نیآن جمالت من بودم، خالق ا

 کاغذ چروک شده...فقط و فقط من بودم! یتو یشده  دهیچک یآن اشکها کیکای خالق

 بلند شدم و به اتاقم پناه بردم میاز جا یدیام با ببخش هیبازگشت روح یبرا شانیهمگ یخنده و قهقهه ها انیم

امد اما  یمسخره به نظرم دیبوسه زدم..شا "شهابم"و بهش بوسه زدم..به  دمیکش رونیبالشت ب ریرا از ز کاغذم

کاغذم اسم گذاشته بودم و آن اسم فقط  یعروسکش اسم انتخاب کرده است، من هم برا یکه برا یدرست مثل بچه ا

 در شهاب خالصه شده بود.

 ختمینوشتم..احساساتم را نوشتم..عالقه نافرجامم را نوشتم و اشک ر بازهم

 میمطلق روبرو یجفت چشم مشک کی ی رهیپلک بزنم..خشک شده خ توانستمیرا که باال اوردم شوکه شدم..نم رمس

 شده بودم

 از دستش چنگ زدم: انهیناش یلیکردم و خ یدست شیدراز کرد تا کاغذ را بردارد که پ دست

 یسرک بکش نمیبه ا یبخوا دمیخودمه..بهت اجازه نم میحر گهید یکی نینه... ا یکی نیا-

 یو او کنجکاو تر شد چشمها دمیچه گفتم که لبم را گز دمیفهم یاز خودم بود و وقت اریاخت یکه زدم کامال ب یحرف

 دیکاویشده اش نقطه نقطه صورتم را م زیر

 ه؟یمنظورت چ-
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مال خودم  خوامی...مشیبخون خواستمی..ندارم..فقط..فقط...نمی.... منظور خاصیچی...هیتند سرم را تکان دادم:ه تند

 بمونه....فقط خودم

 یکی نی! ایاش، کاغذم را هم از دستم بچنگ یمثل قلبم که به اسارت خودت دراورد خواهمینم میبگو شدیم کاش

..تا ندیبا تمام قدرتم فشاردادم..تا نب میانگشتها نیماند..کنارم نشست..کاغذم را برگرداندم و ب یمال خودم م دیبا

 نخواند

 الر؟یا-

 دیبه طرفش چرخ سرم

 ما هم هست یتو ناراحت یناراحت-

 ""ام یمنه..نه ناراحت یفقط و فقط ناراحت" دیتا بگو خواستیکه دلم م یعشق نیداشتم از ا یچه انتظار مسخره ا و

 ریهمه از جمع اطرافت فاصله نگ نی..ایل یتنهات نذارم..باشه؟تو فقط خوب باش ل دمیرا جلو اورد: قول م دستش

 ؟یوقت نباشم چ چیه گهیو د رمیاگه فردا بم ؟یچ رمیاگه بم-

 کچیجلوآمد وپ دینکش هینگاهش بود که به ثان یچه تو دانمیبود..نم شیچشمها یچه تو دانمی..نمدیلرز میصدا

 نیاز ا شتریب خواستمی..نمخواستمیبروم..نم رونیاش، تنم را محصور کرد...مقاومت کردم تا از اغوشش ب یشگیهم

ا ترم کند!دست و پا زدم تا ره خودیکه هستم ب ینیعطر تنش از ا نیاز ا شتریب خواستمیکنم...نم یوانگیرا د یعاشق

 د؟یایاغوش بدش ب نیبود که از ا یرا سفت تر کرد..رسما نفسم به تنگ آمد ...چه کس شیول نکرد و دستها یشوم ول

 مضیقلب مر یخودم سوخت .. برا یفیضع ی.. دلم براخواستمینم یول ت؟یحما نیاز ا دیایبود به تنگ ب یچه کس

 سوخت 

... کمتر از مردن نمینگاهت بب یال به ال ییطال دیام یمرگ رو به جا یاهینگو..نذار انقدر س یچیه گهی...دششیه-

 الرینگو آ یچیه گهیبگو... د

 چه به روزم آورده؟ دانستیزار بزنم ... م خواستیگشاد شد و متوقف شدم دلم م میچشمها

! دمیبه اغوش شهابم رس دمیرس میارزو نی.. به بزرگتر خواهمیازت نم یچیه گریلحظه د نی..تو اایخدا ریرا بگ نفسم

 خواهمینم یزیگرچید
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 شناختمیکه من م ستین یا یل یامروز اون ل یلیدختر؟ هوم؟ا یترسیم یاز چ-

 نوازش کرد: شیانگشتها یشال را البه ال ریزده از ز رونیب یاز موها یجدا شد..طره ا ازم

 -ستیچشم من ن شی...حداقل پستیمقاوم ن شهیامروز همون دختر هم الریا

 اشک را با نوک انگشت گرفت: یسیو خ دیپلکم کش ریاشاره اش را ز انگشت

هر شب بهم  ینجوریچشمهات گود افتاده؟!ا ریکه ز یچقدر غم و غصه خورد نیبا خودت؟بب یکرد کاریچ نیبب-

 ؟ینگاه به خودت انداخت هی؟یاز خودت مواظبت کن یقول داد

 انداختم،طاقت لحن ناراحتش را نداشتم،دوست نداشتم از من و وجود من با رنجش حرف بزند نییپا سر

 میحلش کن دمیمشکل کجاست؟بگو...بهم بگو...قول م الر؟یآ-

مشکلم عشق و دوست  نکهیمشکلم با خودش است؟ا نکهیگفتم؟ایم گفتم؟چهیمشت شدو دهانم تلخ..م میدستها

هست که  ییها تیپررنگش تنها حما یها تیحما نکهیهست که به خودش وابسته ام کرده؟ا یطرفه ا کیداشتن 

  گفتم؟یم یچه کس گفتم؟بهیعسل به خودش گرفته؟ چه م ینیبه دل نش یزبانم حالوت ریز

 الر؟یآ-

 ستین یچی..هیچیه-

 ..فقط به منالریبه من بگو ا-

 یب شانیالبه ال دنیکه وسوسه دست کش یرنگ یپرپشت و مشک یصورتش را از نظر گذراندم..موها یتک اجزا تک

 ...فقط با من؟نباشیهمه خوب نی..با همه اخواهمیهمه خوب بودنت را نم نیا میقرارم کرده بود...تا نوک زبانم آمد بگو

هم  شهاب شیپ خواستمیرسوا بودم و نم میخدا شی..پومکه هستم نش ینیباش! اما لب به لب فشردم تا رسوا تر از ا

 باشم!

 ندارم یمشکل-
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اغوش شهاب را  یفرستادن نفسها هیاتاق و به ر کیتحمل ماندن در  گریبلند شدم تا از اتاق خارج شوم د میجا از

ش دست بزرگ نیمشتش قفل شد..مچ دستم ب نیحرکت ب کیبود که با  دهیدر نرس رهینداشتم. دستم به دستگ

 قرار گرفت: میبار روبرو نیبلند شد و ا شیتخت نشسته بود... ارام ارام از جا یپنهان شده بود و خودش هنوز رو

 -به من نگاه کن 

 دیکوبیبا سرعت م قلبم

 -با توام الریا

 شهاب ولم کن-

 ؟ یترسیم یچ ؟ازیکنیپنهون م یدار ویمنو نگاه کن چ گمیبهت م-

 کنمیمن...فرار نم-

 گمیبا تحکم م ،بهتیریگیو جلوشو م ادیحرف نگاهت تا سر زبونت م نکهیه؟ایجالب چ یدونی..و میکنیچرا..فرار م-

 تونمیکه م دمیم نانینفر..بهت اطم کی..خودم کنمیکه باشه...خودم حلش م یالرهرچیکه باشه ..آ یمشکلت هرچ

 یگینم یچیه یول یبگ یخوایکنم و تو م نکارویا

 یکنیم تمیاذ یکه هست رها شدنم از توئه،ولم کن شهاب..دار یزیازاد شدن : مشکلم االن تنها چ یبرا کردمیم تقال

 ؟یشینم تیخب...برو..االن اذ یلیدستم را رها کرد: خ دینکش هیثان به

 خانم ازاد و یایاز پس اون مشکلت بر ب یخوایم یچجور ییتنها نمیفرو کرد: حاال برو بب بشیرا داخل ج شیدستها

ز پسش بر ا یتونیم نمیبرو بب یفرار از مشکالتت باهاشون روبرو بش یبه جا یستیکه حاضر ن یمستقل..انقدر لجباز

 نه؟ ای یایب

 ؟یگیبهت بگم چرا انقدر زور م خوادی..مشکل من ماله خودمه...دلم نمیرو بهم بگ یخوایکه م یهرچ یتو اجازه ندار-

نگفتن و جلوشو گرفتن خودتو مثل موش تو  یبرا نکهیخودت بمونه نه ا نیکه ب یتا وقت یخودته..ولاره درسته..ماله -

 یکن میهزارتا سوراخ قا
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..چرا ولم ؟یپلکیتو مهم باشه؟چرا همش دور و بر من م یمشکل من برا دیهان؟اصال چرا با یبدون یخوایم یچ-

 ...نیته شدم..خستم کردشهاب؟برو.بسه برو .دست از سرم بردار شهاب خس یکنینم

خواهرم  نیکه ع یخودم متاسفم که فقط با قصد کمک کردن به کس یبهم انداخت: برا یفوق العاده بد نگاه

 گرفتم!واقعا متاسفم...! یریتصور پست و حق نمش،انقدریبیم

 رفت رونیازش سر بزند ب ینگاه اضافه ا ایرا باز کرد و بدون آنکه حرف  در

 آمد؟ رونیبود از دهانم ب یماندم..قلبم جمع شده بود..من چه گفتم؟ا چه مزخرف میشده از حرفش سرجا خشک

رفتم  رونیفکر از خودم رنجاندم...تا شب نه من از اتاق ب یو ب خودیحرف ب کیرا با  نمیزتریآمد..عز یبند نم میاشکها

 نمیمن و کاغذ نازن یاز من گرفت..تمام مدت خالصه شد در اشکها یحرف یحت ایسراغ من  ینه شهاب حت

 میسرم نشسته بود و موها یشدم که بابا باال داریب یخوابم برد و وقت نیزم یآن حالت بودم که رو یچقدر تو دانمینم

 کردیرا نوازش م

 مارستانیب میبر میحاضر ش دیبابا جان بلندشو با الرمیا-

 گذاشت میبه سرم تنها یبوسه اتکان دادم و بابا با  سر

احساس سوزش  میورم کرده.ته گلو شبید یها هیاز شدت گر دانستمیم دهیند کردیدرد م یبیبه طرز عج میپلکها

 ریرفتنم از اتاق، به سمت بالشت ز رونیانداخته بود قبل از ب هیتن و قلبم سا یرو یبیداشتم واز همه بدتر درد عج

 نیراخ نیا دیباز هم کاغذ را نمناک کرد،شا میاشکها هبه کاغذ زدم ک یبوسه ا دم،یکش رونیتختم رفتم و کاغذم را ب

 دغدغه بکشم. کاغذ را به قلبم فشردم: یب توانستمیبود که م یینفسها

 نمتیوقت نب چیاگه ه یدوستت دارم شهاب..حت-

 ونریاز اتاق ب یخداحافظ نیبالشت تا کردم و بعد از اخر ریز یتکه ورق دل کندم.کاغذ را با سخت کیاز  یسخت به

 آمدم

 *** 

 ضربان قلبم با دستگاه بود زانیسرم در حال کنترل م یو پرستار باال کردیگان سبز رنگ را تنم م کژال
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 ؟یاسترس که ندار-کژال

 هم دارم... یلیرا؟چرا دارم...خ دنتانیند شهیخواهرم؟استرس هم ییگو یاز شهاب را م یدور استرس

 کمی-

 -..نترسرهیم شیپ یخوایکه م یاونجور زینگران نباش همه چ 

 یرا برا طیخواست تا شرا یعمل فردا صبح داشته باشم و از همگ یرا برا یکرد تا خواب کاف هیتوص پرستار

 استراحتم فراهم کنند

 دیکشیپر م شیبود و من دلم برا امدهیبود...شهاب ن میروزها نیا زیبا عز شبمیداد رفتار د یکه ازارم م یزیچ تنها

 بارکیخواب  نیقبل از ا خواستیدلخور است...دلم م دانستمیهم نداشتم تا بفهمم کجاست...فقط م دنی...جرات پرس

ام  یزندگ احتمال نی... من با زجر اور ترردیآرام بگ شدیده میوقفه به دلم کوب یکه ب ییتا مشتها نمشیبب کباریفقط 

 را..! نشیوقت ند چی...احتمال هقیروبرو بودم در ان دقا

 ..نظرت؟میبزن بالیدست وال هیو  می..باهم برگردیزودترخوب بش خوادیدلم  م -کژال

بلند هق هقم در اتاق پخش  یسر دادم..با صدا هیسوزاند و ناگهان گر یرا م میچشمها بیپرز مانند عج یا غده

ام نگفت و اجازه داد  یدلدار یبرا یزیهمه حسرت به تنگ آمده بودم.کژال با اشک سر برگرداند و چ نیو از ا شدیم

 شوم هیتا تخل

 کال راجع بهت اشتباه فکر کرده بودم نکهیمثل ا-

 یاز دلخور یو اثر دییپایباالخره آمد...نگاه سرخ از اشکم قامتش را م ای..خداد،آمدیبا سرعت به طرف در چرخ سرم

 را؟  یهمه خوشبخت نی...باور کنم اشدینم دهیدر وجودش د میهاحرف 

 و خبر نداشتم؟ یبود فیازت قول گرفتم؟انقدر ضع ینجوریمن ا-

 -کنه خودشو! یخال ترسه؟بذاریم ینیبیحرفاست نم نیاالن چه وقت ا شهاب

 هی که با یبود نیتر از ا یباخته! جمع کن خودتو دختر..تو قو ینگاه کن خودشو چجور نش؟یاالن وقتشه کژال..بب-

 هیگر ریز یعمل چهارساعته بزن
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خودم  یخدا شی... پدادمیحس بها م نیو به ا کردیگرم اغوشش را طلب م چکیحرف بهش چشم دوختم..دلم پ یب

 ..ایخدا خواهدیگرمش را م تی..دلم حمایگناهکارم..ول دانمینبودم م شیب یخاط یافکار شرمنده بودم...بنده ا نیاز ا

 ؟یتنهامون بذار قهیچند دق شهیکژال جان م-شهاب

 رفت رونی.. بشتمیپ شهی..من همیلینترس آ یچیام زد و با گفتن: از ه یشانیخواهرانه به پ یا بوسه

 تند رفتم یادیو من ز ی...تو حق داشتشبی..بابت رفتار دخوامیاول ازت معذرت م-شهاب

 کنه اون منم..نه شما یمعذرت خواه دیبا یکردم: اگه کس میدندان ها ریلبم را اس شرمنده

با خواهرت..فعال من مقصر بودم دردونه،اومدم امشب ازت  یزد: همه اخالقات با همه فرق داره..حت یکم رنگ لبخند

 قبل فرق داره ...قبول؟ یدفعه با همه شبا نی.. االریا رمیبگ ییقول نها

 اگه بتونم حتما-

ه شد داریشدم تورو زودتر از خودم ب داریاز خواب ب یکه فردا وقت یدختر..قول بده انقدر محکم باش یتونیم-شهاب

 ...نمیبب

 اگه نشم؟-

..با هدف میکه دار یی...با هدف هامیحرف ها دار یلیم،خیبا هم کار دار یلی..منو تو خیشیم دونمینشست: م کنارم

 ..یانجام بد دیکه با ییها

 ستین ندی...برام خوشاموننیهستن...مثل شعار م یادیز داتیام-

و تو ر ریاخ طیفقط شرا ،یبا منطق یهست ی..تو دختر عاقلکنمیمن به اندازه ارزش و وجود هرکس باهاش صحبت م -

 دیرو که با ییها ییبه اندازه وجود خودته چون در تو توانا گمیکه م یتر...من هرچ دیناام یپر تنش تر کرده وکم

 وقت رو ارزش خودت اسم شعار نذار. چی..پس هیبدانجام  دیباشه و تو با دیکه با ی...همون اندازه انمیبیم

 ذهنم ثبت نهیگنج یبم و محکمش را رو یو صدا میماند داریاز شب ب یام بود.. تا پاس یشب زندگ نیآن شب،بهتر 

 خسته شده ام که گفت: یادیز دیداشت فهم میبرا ییحکم الال شیکردم ...کم کم حرفها

 دردونه ری..بخواب. شبت بخکنمی... خسته ات نمیبمون داریب یتونینم گهیمعلومه د-شهاب 
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 حضورش را کنارم حس کردم...با تمام وجودم. ینیریرا بستم و ش میچشمها

*** 

 یهاب با لبخندو ش کردیفشرد و قصد رها کردن نداشت.بابا مردانه اما پر غم بدرقه ام م یمرا به خودش م کژال

 بود ستادهیا یگوشه ا نهیدست به س

 تخت تا با تنم برابر شود یبودم..شهاب خم شد رو دهیدر اتاق عمل رس به

 میبهت گفتم...منتظرت ینره چ ادتی-

دهانم گذاشته  یبا کمک پرسنل رو ژنینظرم پاک شد... ماسک اکس ینگرانش از جلو یبسته شد و چهره ها در

گرم و  یلحظات پژواک صدا نی...در اخررفتیم ینیرو به سنگ میو پلکها کردیهر لحظه اثر م یهوشیب یشد...دارو

  دیچیبمش در گوشم پ

 "میبهت گفتم...منتظرت ینره پ ادتی" 

 بار کامال از هوش رفتم نیهم افتاد...ا یرو میدارو اثر کرد وچشمها باالخره

*** 

 "کل یدانا"

 غیت ریز الرش،یو حال دخترکش،آ ندهیتمام ا کرد،یم یرا ط مارستانیمحوطه ب شهیقرار تر از هم یصدر ب فرهاد

 حال نیاما با ا ستیکه به دست پروفسور انجام شود بازنده ن یعمل دانستیقرار داشت، م النیپروفسورِ م یجراح

 کردیوجودش را سست م الریآ یزندگ یواهمه نگران

ان همه  دانستیهم م گفت،خودشیلب خدارا ذکر م ریرنگ نشسته بود و ز دیسف یصندل یمضطرب رو کژال

ش سر یکه باال یحفظ ظاهر بود و بس.چشمانش را گشود و به شهاب یفقط برا کردیتظاهر م یلیا یکه جلو یارامش

 شانه کژال فشرد: یاورد و دست رو نییدر اتاق عمل شده بود نگاه کرد...شهاب سرش را پا ی رهیخ

 -هیقو یلینباش...خواهرت خنگران 
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 ممکنه بدنش پس دیکه شا ییواکنشا ترسم،ازینامعلومش م ندهیشهاب،از ا ترسمیخشکش را زبان زد: م یلبها کژال

 اد؟ی..نکنه بدنش قلب رو پس بزنه؟نکنه مشکل براش بوجود بترسمیبزنه م

استرس واسه خودتم بده،مراعات حال همه  نیشه،ایم ریبه خ زیکه همه چ شاالی.. اییبسپار دست اون باال -شهاب

 خودت رو هم بکن

 یچیشهاب..ه ستیبرام مهم ن یچیه الریبه جز آ گهیلبش نشاند: د یتلخ رو یپوزخند کژال

چقدر  دهیزن درد کش نیارام کردن ا دانستیخدا م د،فقطیصورتش کش یرو ،یلحظه ا یکف دستانش را برا شهاب

ساخته  یبه کژال صدر ازعهده هرکس دیچقدر ابراز ام دانستیسخت و طاقت فرسا باشد..فقط خدا م توانستیم

 ستین

 ه؟یچ چارهیاون ب ریکژال؟ تقص یکنیم کاریبا خودت چ یدار یفهمیم -شهاب

ا سبب شد ت مارستانیو نفس بر ب ریدلگ طیمح نیا یشهاب،حت یحرفها یبه تک واژه  ط،تکیتک تک شرا انگار

را  شیچانه اش سقوط کند خم شد و با درد پلکها ریز یو قطره اشک فتدیسابقه ب یب یچانه کژال به لرزش

 :نطوریچانه اش هم هم د،یلرزیم شیبست،دستها

 -خوامشیشهاب...نم خوامشیوجودشه،نم رشیتقص

مرد را با  نیا تیشهاب در هم گره خورد،رگ گردنش برجسته شده بود و کژال عصبان یاخمها هیاز ثان یکسر در

 دیدینم یچشم بسته حت

 شییخوایکه نم یتو غلط کرد -شهاب

 کی ،آخریمقاوم نشان ده یهم که خودت را کوه کنم،هرچقدریمن مقاومم..تحمل م ییهم بگو ؟هرچقدریدانیم

سر  یهم روز ی..استانه درد و غصه ادم،یکنیرا با بند بند وجودت مزه م دنیکنار کش ییجا کی،یساعت کی یروز

زن بود به  کی.. زخم داشت.. او هم اشتنبود!او هم ادم بود..او هم درد د یقاعده مستثن نیهم از ا رسد،کژالیم

 پر درد بود یو داشت!او هم زن داشتیم دیکه با یزنانه ا یدرد ها کیکایوسعت 

 منو یزندگ یبرا فیتکل نییشهاب؟تو حق تع یمن هیک ؟تویریگیم میکه برام تصم یمن یمگه تو جا -کژال

 ؟ی..فه..میمن ماله خودمه ..م ی..زندگیندار
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 انداخت یلرزه م شیحرفها یو بغض رو یقرار یب یحرف زدن رگه ها موقع

 نداشت الریآ یاستقالل صدا یشباهت به بو یکه ب یکژال یچقدر اشنا بود حرفها و

هم  هگید یکینفس و جون  یکه پا یوقت ،نهینفر و تنها باش هیماله خودته که خود احمقت  یتو وقت یزندگ -شهاب

 دیکه به خودت مربوطه رو با یهرچ تی..بودنت..هستیو ندار یدار ی..هرچیستیتو خودت مهم ن نجایا گهیوسطه..د

 یاون کن یفدا

 داد و هق زد هیتک شیسرش را به زانو یبا بدبخت کژال

من غلط کردم...من اشتباه  ؟شهابیکنیمصمم م یمنو به چ یدار یفهمی؟میخوایاز من م یچ یفهمیم -کژال

جامعه هزار جور  نیا یکنم تو یرو تحمل کنم و خودم کار سکیر نیا تونمیکنم..نم یکار نیهمچ تونمیکردم،اما نم

 که.... یدرد وحرف رو به دوش بکشم..اونم وقت

 :دیسابقه حرف کژال را بر یب یتیبا عصبان شهاب

نفره و تنها  هیخودت  یتو گوشت فرو کن،تو حق ندار نویکژال ا نیداره؟بب دهیمن چه فا یاعتراف به غلطت جلو-

وجود  ،ازی!تو مادرشکشهی..اون بچه جون داره..قلب داره..نفس میریبگ میداره تصم یکه حق زندگ یواسه بچه ا

 .کشهیخودته..تو بطنت داره نفس م

مادر شدن را  خواست،اویبچه را نم نیبود،او ا دهیبرخاست،بغض امانش را بر شیاز جا یقرار یبا ب کژال

طور چ اوردیبه جا ب شیرابرا یمادر فهینبود تا وظ یمادر یحت یبلد نبود..وقت یمادر یزیچ یحت ی...وقتخواستینم

 کند؟ یاز جنس نفس آدم،مادر یدر برابر موجود توانستیم

 نبود ریگاه امکان پذ چیمورد ه نی...انه

که  هیاز وجود کس خوره،چونیاز صدتا حروم زاده برام بدتره..حالم ازش بهم م ی...ولستینه.. حروم زاده ن-کژال

لهم کرد و به حال خودم رهام کرد...ازش حالم بهم  شیلعنت رغروری...چون منو نخواست چون زخوامشینم

که  یاز درد من یفهمیم یتو چ یفهمیمعلومه که نم پرسمیم یمسخره ا سوال ؟چهیبفهم نویا یتونی...مخورهیم

و هرروز  چشمیکه هرروز م یاز شوکران یفهمیندارم!تو چه م تیاهم یمعشوقم به امون خدا ولم کرده و براش ذره ا

 !!رمیمیهزاربار م
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و نطفه  یمتنفر ،ازشیباهاش باش یو حاضر شد خورهیپروا جواب داد: ازش حالت بهم م یزد و ب یپوزخند شهاب

که ابراز تنفر از اون  ییکژال..تو فهممتیرا باز کرد و ادامه داد: نم شی....مکث کرد دستهایکنیاونو با خودت حمل م

 یجور ؟چهیاون بچه رو به خطر بنداز ندهیا توخود یهمه زندگ یندونم کار هیبا  یتونست یچجور یکنیادم م

 ؟ینفر بزن هیرو بخاطر  تیتمام زندگ دیق یتونست

 یچشمها ین یاز ن گرفتند،یو تنها به دوش نم کهیبه حرف نداشت..واژه ها وسعت درد اورا  یازیکژال ن یدرماندگ

 ...شدینگاه تنها،خوانده م کیاش با  یچارگیو ب یشانینمناکش پر

رو بچشم چون بابا  یخوشبخت یکنم شهاب..خوشبخت نشدم شهاب نتونستم معنا کاریتو بگو..بگو چ-

دل نشدنش  هیبا  دینفهم یزد ول شهیهم یبه اون عقد برا تیکژال رو با رضا دینخواست..چون به قول خودش ق

به قول  هیشدم که با  یبدبخت زن هی..حاال هم نهیبرام آوار شد..حاال هم اوضاعم ا یپشت بدبخت ینسبت به من بدبخت

خودم هنوز معلوم  فیکه تکل یبه بابا بگم قراره جدا بشم وقت یور..من چجدهیتو نطفه تو شکمش از شوهرش بر

عمر مهر  کیبچه  نیبا نگهداشتن ا خوامیباشه..نم میاز اون و بچه اش تو زندگ یاثر خوامی!نمخوامشی....نمستین

 کنم  یبچه مادر نیواسه ا تونمیخودم تحمل کنم،من نم بهجامعه نسبت  نیرو تو ا یبدنام

 زنم! هیشهاب.. من  نارویوار لب زد: بفهم ا چارهیب

بردنش و صدمه  نیبا از ب ی..ولنیرفاه و ارامش باش یکنم تا تو یکژال..من حاضرم واسه تو و بچه ات هرکار-شهاب

 نکن کژال..اون نکارویا یبدم،ول حیتو براش توض لی..حاضرم برم تک تک دالشهیعوض نم یزیرسوندن به خودت،چ

 هیحقش باشه که بدونه؟کژال جان، یکن ینم رخبر نداره،فک انیجر نیاز ا یبچه جون داره..زنده ست،پدرام حت

 بده تیفرصت به خودت و زندگ

خواهرش وسط  یمرگ و زندگ یکه پا یباشد..حداقل االن..االن انیاز او و بچه اش م یحرف خواستینم گرید

 بود..سرش را گرفته بود و جواب داد:

االن راجع به  خوامیرفت... فعال برو شهاب،نم ادمی ویاز اومدن همه چ ار،قبلیبرام ب الرویا لیبرو هتل چند تا از وسا-

 بشنوم یموضوع حرف نیا

 ایدرک کرد که شانه اش را فشرد و لب زد: با خودت کنار ب شهاب

انداخت،  شانیبه هردو یو مشکوک زینگاه ر زنندیکه پچ پج وار حرف م دیدیرا کنار هم مان دو نفر  یوقت فرهاد

 شهاب غرق در افکارش در حال رد شدن بود که مچ دستش در دستان پرصالبت و محکم فرهاد قفل شد
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اعتراف  دیبه جلو برداشت،با یبار قدم نیفرهاد صدر کمر راست کرد و ا دنیمتعجب به عقب برگشت...با د شهاب

 برد یمرد حساب م نیسال از جذبه نهفته ا نیهنوز هم پس از گذشت چند کردیم

 سالم جناب صدر-

 شهاب را برانداز کرد و محکم و مردانه پاسخش را داد:  یسرسر یبا نگاه فرهاد

 پژوهان یسالم اقا کیعل-

 ن؟یداشت یدر خدمتم..با من امر -شهاب

 و جواب داد: دیرا جو شیلهایه سالن نشسته بود گرفت سبکه اشفته ت ینگاهش را از کژال فرهاد

 !طیشرا نیا یباهات دارم مرد...اما نه االن و تو یادیز یحرفا-

 تکان داد یمودبانه و موقر سر شهاب

 چشم..فقط جسارتا در چه مورد؟ به

از آن پسر بچه  یخبر گریمرد شده بود چشم دوخت...د کیاز  یکه نمونه بارز یدستش را رها کرد و به شهاب فرهاد

 یسال مرد نیداده بودند،نبود...حاال پس از گذشت چند نتیکه صورتش را ز ییو جوش ها نیغمگ شهیهم ی

فرهاد   یدختر کوچکش را به دست داشت... و چقدر سخت بود برا یبود که تمام افسار زندگ ستادهیا شیجلو

 چون شهاب: یقیال یدختر کوچکش اش به دست حام یو زندگ یسپردن هست

 یهست الریآ یکارا ریگیکه پ یانقدر دوارمی،امیباش انی...فقط خواستم فعال در جرگمیبه موقع اش بهت م -

 زیاز درک همه چ بایگفت تقر شهیم نحالیبا ا ستی..هرچند که ته دلم رضا ن یرو هم درک کرده باش گاهشیجا

 !نطوره؟ینسبت به تو مطمئنم...هم

تمام  رکانهی! و فرهاد چه زنطورینبود منظور حرف هارا نفهمد..فرهاد هم هم ینبود آدم یمرد ناپخته و خام شهاب

آخر  یبا جمله پرسش دواریرا تاک گاهشیدار به شهاب نشان داده بود و جا هیکنا یجمله  کیهدفش را در قالب 

 کرده بود... یآور ادیهدف گرفته و به او 

اش بود  یزندگ زانیحال فرهاد پدر دو نفر از عز نیمشهود بود...با ا شیپلکها دیخوردن شهاب از فشردن شد حرص

 و احترامش واجب!
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 امد: نییهم سر متواضع شهاب بود که پا باز

 نطورهیممنون جناب صدر،قطعا هم-

فرهاد  یلبها یکم رنگ رو یبه نفع فرهاد صدر تمام شده بود...لبخند زیبود!حداقل همه چ یبخش تیرضا دوئل

 یزیچه چ یتواضعش را پا نیافتخار کرد،ا میقد یروزها یپسربچه گونه  یمرد پخته  نیدلش به انشست و ته 

 ؟یو برتر اادبیو تملق؟ استیگذاشت؟سیم

شانه اش نشاند واز او فاصله گرفت..بازهم ادب بر شهاب  یرو "خوبه.. ای...نیآفر" یکه بود، دو ضربه به معنا هرچه

 شهاب در گوش فرهاد اواز انداخت یبا اجازه  نیشد و طن رهیچ

*** 

 دیو خشم گذشته بود...با یبا خودخور ریمس ی..طدیکوچک شود پارچ اب را سر کش الریوارد اتاق آ نکهیقبل از ا 

 ...کردیکه شده خاموش م یفرهاد بود هرجور نیسنگ یحرفها دنیاز شن یدرونش را که ناش دهیآتش شعله کش

ت برداش یاشتباه الریدر نظر پدر آ شیرفتارها شد؟تمامیو منطق خودش را قانع کند اما مگر م لیبا دل کردیم یسع

 چیه یکی نیکوچش نظر دارد؟! احمقانه بود ...ا الریشهاب به آ نکهیکرد؟ایراجع به آن دو م یشده بود!فرهاد چه فکر

 هفده ساله حماقت محض بود... یساله به دخترک یس ی! دل بستن مرددیگنجیشهاب نم لهیجوره در مخ

 کرد آرام باشد... ینثار فرهاد کرد! سع ییلب ناسزا رینشست و ز خچالی یمحکمش رو شد،مشتینم یخال

بود  کرده زیمتما هیاز بق یبود که توجه و نگاه شهاب را به خود جلب و حت یزیچ نیاول دیشا الریآ یو پاک تیمظلوم

 یشکستن ینیچ کی نیبود ع فیدختر ظر نیدخترک ملوس شود!ا نیا یو دل باخته  فتهیکه ش یاما نه در حد

 فیهم ح یادیبود..ز فیمعشوقه بودن ح یبرا الریبود...آ دهیملس رس یداشت...خرمالو ازین یمراقبت چهار چشم

نوز که ه یبود..شهابترس هموار شده بود و باال رفته  یکه گذشته اش بر مبنا یها بود..نه شهاب نیواالتر قیبود...ال

 یا یآسمان یفرشته  قیال دادیاش جوالن م یاتفاق خانمان سوز شش سالگ یسال ال به ال نیهم پس از گذشت چند

 ودنب الریچون آ

 کند،امایسقوط م نیزم یبود که هر لحظه رو ی..احوالش بسان قطره بارانزدیموج م یاسترس و نگران یدلش کم ته

 ندیبیاورا نم ی..و بازهم کسشودی..محو مشودیاب م نیدر دل زم ییجا
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 لیوسا رهیگرفت، با باز کردن درب اتاق،مات و مبهوت خ شیاتاق را در پ ریکه بر جسمش غلبه کرد،مس آرامش

 زدیحرف م لشیبود که کژال از وسا یهمان ساک دی...شاکردیم یبه شهاب دهن کج یپراکنده اتاق شد..ساک کوچک

 آن دو خواهر جا مانده بود شیپ مارستانیذهنش در ب تمام

ه و او را کالف فشردیرحم سرنوشت م یرا در مشت ب بانشیعمل گر جهینت کرد،اضطرابیدائم سقوط م یزیدلش چ ته

 دادینشان م یگنگ تر از هر وقت

 فرود امد  الر،یآ ی ختهیتخت بهم ر یزد.. تن خسته اش رو یرا چنگ شیموها آشفته

را پس  یوندیقلب پ فشیافتاد؟اگر بدن نح یکوچک م الریآ یبرا ی..اگر اتفاقکردندینم شیرها یلحظه ا یمنف افکار

از  غیدر شدند،امایکه در مغز شهاب اکو م ینادر شوداگر ..اگر..اگر.. و هزاران اگر یاگر پس از عمل دچار اغما زد؟یم

 که اورا قانع کند! لیتحل یذره ا

 یدگبار زن نیاول یقرار بود، برا ی..شهاب کالفه بود، بشدیبا وجود نبودنش در اتاق حس م یحت الریعطر نفس آ یبو

گاه از رخش قصد پاک شدن  چیکه رنگ شرم ه یپاک و آرام..!دخترک یدخترک یمهم شده بود،زندگ شیبرا یدختر

خواهر کوچک  نیف کرد اکرد...اعترا یتداع هنشرا در ذ الریملوس آ یرا نداشتند انگار!چشم بست و دخترانه ها

و در  کردیرا با عطر بهار نارنج دم م شیها یتمام خواستن دیاست..اصال انگار با نیاز حد دل نش شیب یکژال کم

 ...دینوش یم کیکمر بار یفنجان

 دیبالشتش کش یال به ال قیعم یو نفس دیپهلو چرخ به

خودش بود و خودش.دلش  شهیهم یگوشیباز یاز ذره ا غیهم ساالنش را هم نداشت..در طنتیش یدختر حت نیا

 !رگیبود د شیها یحرص بخورد...شهاب و بدجنس الریخطابش کند و آ یل یکه ل یوقت یتنگ شده بود..برا شیبرا

 .دردادیبالشت م ریز ینشان از حاکم بودن کاغذ یا یبالشت فرو رفت،خش خش ش ریز شتریب گرشیدست ازاد د 

را باال  شیابروها یتا کیتا خورده، یچروک و مچاله  یکاغذ دنیشد..بالشت را برداشت و با د زیخ مین شیجا

 انداخت

بالشت انرا برگرداند اما با پشت رو  ریمنصرف شد و خواست تا به ز یبرد...خواست کاغذ را باز کند اما لحظه ا دست

 یاش را قلقلک داد... کارش ب یکاوکنج شدیکه در عمق چشمانش منعکس م "نیش" یریکردن کاغذ و خط تحر

 اندازه ناپسند بود..قابل بخشش نبود
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که در تارو پود کاغذ حل  دادیاشک م ییچروک خورده نشان از قطره ها یاندازه خشک بود ...وجود چند جا یب کاغذ

 گشته بودند

وقت از احساسات پاک و  چیکاش ه ی.. اخواندینامه را نم اتیوقت محتو چیکاش ه یرا از هم باز کرد و ... ا شیها لبه

 ...شدیمعصومانه دخترک مظلوم با خبر نم

کرده  نهیهم آن را در دلش قرنط الریآ یکه حت یگذاشته بود منطقه ا الریآ یممنوعه  یکه پا به منطقه  یو وا 

شد...شهاب سزاوار  یمجازات م دی.باشدیاش در نظر گرفته م یفضول نیا یبرا یدر قانون؛ مجازات ییجا دیبود..با

 مجازات ها بود! نیسخت تر

 ،یکاش یچشمها ریو تنها تصو دیکشی...سرش سوت مدیگنجیکم بود..نم الریمطلع شدن از احساسات آ یبرا تعجب

 نیه..ان یکی نیا ": گفتیو جسارت تمام م ییپروا یکه با ب دیرقصیمقابل چشمانش م یالریسرخ از اشک آ ینیو ب

 "!یسرک بکش نمیبه ا دمیخودمه.. بهت اجازه نم میحر گهید یکی

  دایبود؟ بله..شد یعصبان

 ....دیچه؟!شا مانیپش

دم از  ،یتصور عاطف یفرا یواژه ها نیکرده بود که با چن یخودش چه فکر شیدخترک کم سن و سال مگر پ نیا

 زد؟یجان م یطرفه و ب کیعشق 

به او ابراز عشق  انهیگونه و مخف نیاز خودش نشان داده بود تا خواهر کژال ا یشهاب چه رفتار نامقبول و زننده ا مگر

 صدر بود!! الریانتظارش از تصورات آ یکه ورا یو احساس کند؟ آن هم عشق

با  که ی..وا الریبر آ یوا یشود؟! ا لیجان دخ یکاغذ ب یاحساساتش را با تکه ا دیبا الریشهاب چه کرده بود که آ مگر

کدام سمت  دیاساس فرهاد صدر کوبانده بود و شهاب با یب یبه تمام حرف ها دییطرفه مهر تا کیاحساس  کی

 یکه ته دل را قلقلک م ییهمه عاشقانه ها نیا مرفت از حج جیبسوزد نه کباب؟! سرش گ خیکه نه س کردیحرکت م

 کس خبر نداشت! چیبود و ه یقهار سیدادند! چه عاشقانه نو

وجودش را تحت سلطه خودش دراورده و عقل و منطقش را ربوده بود!  یشد..حس داغ و گر گرفتگ مانیپش

کرد با  یو بس! چه م ماندیخواهرش بود و بس...خواهرش م شیکه برا یشده بود از کمک کردن به دختر مانی...پش

 نسبت به او ادامه بدهد؟ توانستینگاه قبل را نم گریکه د یدخترک
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شد و فشرده..له شد و شهاب خشمناک کاغذ  دهیمشت شهاب چنگ یال به ال الریاز عمق جان برخاسته آ احساسات

از  دیفرهاد بس نبود که حاال با نیسنگ یدستش چنگ زد..حرف ها انیپرت کرد و سرش را محکم م یرا به گوشه ا

 !شد؟یهم مطلع م یزیچ نیچن

لش چه مد گرید نی..ازدینبض م شیگوشها ریز کیت کیردنش تبود که رگ گ دهیرس تیاز عصبان یبه درجه ا شهاب

حس قابل تمسخر نبود؟  نیا ایدن یپانزده سال از او بزرگتر است؟ کجا یکه ده ال یبه مرد انهیبود؟! ابراز عشق مخف

 یتجربه ا چیکه ه یدختر یتخت پرتاب شد... شهاب مقصر بود...مقصر وارد شدن به زندگ ریز ییکاغذ گوله شد و جا

 یرکد توانستینم الریوقت آ چیکه ه یکردن حس ختهینداشت.. مقصر برانگ یو حس عاشق فیاز لمس احساسات لط

 اش! یزندگ ی دهیبه اسم شهاب پژوهان در سطر به سطر قص یاز ان داشته باشد..حداقل قبل از ورود شخص

*** 

 یلحظه ا شیو رنگ شدن گونه ها الریمعصوم آ یو چهره  زدیشهر پرسه م یابانهایهدف در خ یشب ب یها مهین تا

 یامانگشت تم کیپنجاه و سه بار با او تماس گرفته بود اما شهاب تنها با لمس  کی..کژال نزدرفتیاز نظرش کنار نم

 کردیم جکتیانهارا ر

ود باخبر شده ب الریاحساسات پنهان ا یکه از تمام یانگار.. هراس داشت..حال دندیکشینم مارستانیاورا به ب شیپاها

چون  یدختر هراس داشت..از دل شکستن هراس داشت...!ان هم شکستن دل دخترک مظلوم نیاز روبرو شدن با ا

 صدر را الریآ

 د؟یگنجیوقت در مقوله احساسات شهاب نم چیکه ه یحس نیپس زدن ا یبرا دیرسیراه معقول تر به نظر م کدام

 آمد؟ یاش فرود م یزندگ یبا سرعت رو نیجن نید که ااز کدام نقطه شکسته بو یریهمه درگ نیا لیس

 از کجا نشات لیدل یبه ظاهر ب یآن لبخند ها دیفهمیدخترک شده بود..انگار تازه م رهیخ یتازه متوجه نگاه ها انگار

 شهاب رنگ گرفته بود یبرا شی...انگار تازه وجب به وجب رفتارهاگرفتیم

او مقصر  داد؟یرا چنگ زد..چشمانش بسته شد! جواب خدارا بابت شکستن دل فرشته اش چه م شیموها

نبود! و  الریآ یطرفه  کیداشته باشد..شهاب مقصر عشق  شیکارها یاز تمام یکه منظور ینبود...حداقل نه تا وقت

 ....کردیرا کمکش م یدرماندگ نیاز ا یکاش خدا کم یا

*** 
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باز  یباال رفتن و روبرو شدن با چشمها یبرا کردیدل دل م دیرس مارستانیچهار صبح به محوطه ب ساعت

 حال شهاب نبود..به خدا قسم که نبود! وانه،وصفی..آشفته و دالریآ

بودند..جلو رفت و به خودش مسلط  مارانیمختلف ب یپرونده ها یمشغول بررس شنیشب در است فتیش پرستاران

 شد

 قلب داشت..در چه حاله؟ وندیکه امروز صبح عمل پ یضی...مرریشب بخ-

 در نگاهش منعکس شد ییایتالیروشن دخترک ا یبور و موها چهره

 !دیرسیبود که به ذهنش م یوصف نی..اوللیشیو م دیسف

 رده...ک ختهیدکتر رو برانگ ینگران یاوضاع کم نیو ا ومدنیوقته که به بخش منتقل شدن،اما هنوز به هوش ن یلیخ-

که حاضر نبود با  نیشکر داشت..هم یماندگار بود جا یهوشیب یکه هنوز اثر داروها نیدل خدارا سپاس گفت،هم در

دختر چه  نیعاشق ا یمقابل چشم ها دیبا دانستیشکر داشت!چرا که هنوز نم یقرارش روبرو شود واقعا جا یدل ب

آخر پرستار! نکند قلب کوچکش طاقت  رفح دنینگران بود...نگران شن یاز خودش نشان دهد! از طرف یرفتار

 !اورد؟ین

الن به س یصندل یرو شانیپر ییباال رفت...کژال را با موها یکیآسانسور را زد و پله هارا دو تا  دیمتشنج ق یاعصاب با

تفاوت بود..با  یب یادیمادر شدن ز یزن برا نیصورتش کنار زد..ا یاز رو یرا به ارام شیها ی...چتردیخواب رفته د

 بچه بود! یادیوجود سنش ز

 نقش شیشانیپ یرو یاطرافش اخم بزرگ تیسرش و درک موقع یشهاب باال دنیبا د د؛یبه سرعت از خواب پر کژال

 بلند شد و نه چندان دوستانه به او حمله کرد شیبست ..به ضرب از جا

 ...شهاب...چرا ماتت برده؟!با توام...؟؟؟یدادیرو چرا جواب نم ؟تلفنتیلعنت یمعلومه تا االن کجا بود چیه-

 متمرکز کرد و جواب داد: ییذهنش را جا یسخت به

 اومد..مجبور شدم برم شیبرام پ یا یکار فور-

 ...میکژال حلقه بست: منتظرت بود دهیدر چشمان کش اشک



 فرنوش گل محمدی – بنواز دلم را

 
223 

 

 دل شهاب را لرزاند ی شهیل شکژال شد و جمع بستن فعل کژا دهیکش یابروها رهیشهاب به سرعت خ سر

 که گفت سراغ تو رو گرفت یاسم نیاول یهوشیتو ب -کژال

... متوقف یروش کی..به ییجا کیاحساس  نیا دی..باختیته دل شهاب به سرعت نور فرو ر یزیحرف چ نیا با

دل دخترک جوان بزند؟!به واهلل  شهیبه ر شهیتمام ت یرحم یبا ب توانستیشد...اما چگونه م یکنده م شهی.. از رشدیم

 اش نبود! لهسا یدر توانش نبود! دل شکستن در مرام وجود س گرید یکی نیکه ا

 زحمت لب زد: بهتره؟ به

 در بوم ذهنش رنگ شده بود... الریکه رنگ نگاه آ یشهاب یها یبود و آشفتگ یسوالش، فقط تکان دادن سر جواب

*** 

و  کرده بودند زانیاو ییلوی..انگار به هر پلکم دو وزنه صد کرسدیاز ته اعماق چاه به گوشم م ییصدا کردمیم احساس

چشمم را باز  یکه بود ال ی. به هر ضربدادمیم صشی...تشخشدیکژال واضح م یتوان باز کردنشان را نداشتم،صدا

 :ذاشتیم شیرا به نما دشیسف یش هایر یبود که با لبخند یزیچ نیپوش اول دیسف رمردیکردم تصو

 ها  ی...همه رو نگران کردیسالم دختر کوچولو...باالخره به هوش اومد-

 ام وجود دارد... فقط لب زدم نهیس چهیکردم هر لحظه امکان پاره شدن در یکه احساس م ادیداشتم..انقدر ز درد

 آ..ب-

 تحمل کن کمیدخترم...دستور دکترته... شهینم -بابا

 تشنمه..توروخدا....درد دارم: دمینال

 تا از عطشم کم شود دیکشیم میلبها یرو سیخ ینمناک با پنبه ا ییبا چشم ها کژال

صبر  گهیباالخره قلب پاکت درمان شد؟ فقط چند روز د یدی؟دیباالخره خوب شد یدیدورت بگردم دردونه من...د-

 گردهیبرم یبه روال عاد زیهمه چ یکن

 پخش شد میگوشها یگوشنواز تو ییمردانه و صدا ریتصو کی "دردونه"اسم  دنیشن با
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 "شهاب"

 شهاب...نه یسرعت سر چرخاندم..نبود...بابا بود..کژال هم بود... ول با

 یننشا میروزها نیا یاشنا ی بهیبپرسم..آنقدر جرات و جسارت نداشتم تا از غر توانستمیبپرسم..نم خواستمینم

ا ت زدمیمهر سکوت م میو به لب ها خواستمیکرد ...شوق خواستن و بودنش را م یم ریعقل و قلبم در جدال س رمیبگ

 رسوا نشوم...بحث بابا و کژال بر سر من بود

 صحبت کردم رشیکه شهاب اجازه گرفته...با مد یباشه،همونطور کماههیسفر فقط  نیقرار بود ا -بابا

م باشه اگر الز ی...حتستیبه برگشت ن یاجیو گفت تا زمان بهبود کاملش احت دونستیم الرویا طیدرسته..شرا -بابا

 هستن  الریبه آ یخصوص سیحاضر به تدر شیمعلم ها نکاریا یبرا

اد پشتت ب یگنده...حساب نقدری..اونم ایباز یبال...پارت یشانس اورد یسال اخر نیزد: ا یبار طنتیچشمک ش کژال

 خورده ها

ودم کس ب یبسنده کردم...چقدر تنها بودم چقدر ب میلبها یکوچک به رو یو من فقط به لبخند دندیخند شانیدو هر

و نبود..اصال انگار تمام خوب  خواستشیمامان را نداشتم...چقدر دلم م ینوازش گرم و بهشت یبحران طیشرا نیکه در ا

 یتر از تشنگ یدینباشند.... تشنه بودم و شدنکه کنارم ینبودنشان رقم خورده بود..ا یبرا یریمن تقد یزندگ یها

 گرم شهاب را خواستار بود  یها تیدلم حضور و حما

 ی...مدمیبار یمقدر شده بود...و من هر لحظه او را در وجودم م شیبرا دنیکه نبار ریگرفته در آسمان کو یابر مانند

 !دمیبار ی..مدمیبار

 نیم بود صدام کنالز یزیمن برم با پروفسور صحبت کنم هر چ -بابا

 از اتاق خارج شد و

 کژال-

 جانم؟-

 ومد؟یما...مان، ن-
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 کرد: یظیرو هوا خشک شد..اخم غل دستش

 کار؟یچ یخوایاونو م-

 ..فقط ...دلم براش تنگ شد..کاش کنارم بود... ی..چیه-

ستو ح یقائل باشه...واسه کس تیکه ارزش احساستو بدونه،واسش اهم یواسه کس یشده بود: دلتنگ باش..ول یعصب

ر د اتیکه حرفه و شغل و ماد ی...نه مادریاقتیل یباشه، نه هر ادم ب کتیرو بدونه و شر تیخرج کن که قدر دلتنگ

 !هیادیسرش ز ازاسم مادر بودن هم  اقتیکه ل یدرجه اول براش قرار داره.نه کس

 کنهی..درد....درد منمیکژال...س-

 ی...کم کم عادیبش تیاذ ذارمی... نمیشیانگشتانش نوازش کرد: دورت بگردم... خوب م یرا ال میاز موها یا طره

 برات فقط تحمل کن شهیم

 کردم: تیزار شکا یاتاق باز شد و فکر کردم باباست که با حال در

 قطره آبـــ..... هیتشنمه..توروخدا با دکترم حرف بزن فقط  یلیبابا خ-

شکرت که باالخره  ایبود...خدا ستادهیآمده بود..تمام قد مقابلم ا دیشدم...صامت شدم ... حرف در دهانم ماس خشک

تخت  یدر دستش را رو یپر از خوراک ی سهیمانده بود..ک ادشیام مرا  یزندگ یاز خوب ها یکی...شکرت که دمشید

 رنگ اتاق جا خوش کرد یکاناپه مشک یحرف رو یگذاشت و ب

 بند نگاه از دستم خارج بود... نیا دنیبر اری...اختتوانستمیصورتش بودم...نم رهیخ یقرار یب با

 س..سالم-

 یجواب سالم کوتاه کهایبه پالست رهیجا...فقط با اخم خ یلکنت ب نیسرش را نچرخاند...لعنت فرستادم به ا یحت

 گفت و خواهرم را خطاب قرار داد

 رمیالزم بود بگو بگ یزیبازم چ-

از  یهست کمپوت ی: دستت درد نکنه همه چ کردیم یرا بررس اتیبرده بود و محتو کهایسرش را در پالست کژال

 حلقه شده را با هوس گاز زد... یاز اناناس ها یکیآناناس را باز کرد و
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 کژال خشک شد بیبلند شده بود که با واکنش عج شیاز جا شهاب

اهرم خو دمیزد و نفهم رونیاز اتاق ب یناگهان شدیدهانش گرفته بود و رنگش لحظه به لحظه زرد تر م یرا جلو دستش

 کجا رفت

 : چش بود؟دمیکه داشتم به زحمت پرس یهمه درد با

 اش شد: یبا گوش یباال انداخت و پشت به من مشغول باز یتفاوت یب ینگاهم نکرد..شانه  بازهم

حالت  یحال هر وقت حس کرد نیرو دادم با ا تیحالت شد،خبر سالمت یایجو تماس گرفت و یدوستت چند بار-

 یو خودت شخصا باهاش صحبت کن یزنگ بهش بزن هیبهتره بهتره 

 را لو یزیچ یهوش یدر ب میایکه به هوش ب نیبود...؟ نکند از من دلخور بود؟نکند قبل از ا بیغر بیانقدر عج چرا

 یمرد آن شهاب نیداد..؟ ا ینشان م یتفاوت یکرد؟چرا ب یم یبست...چرا دور خیفکر خون در مغزم  نیداده بودم؟ باا

 کرد! یم ییو انتظارش را در گوشم نغمه سرا دینبود که قبل از عمل ام

 ش..شهاب؟-

 -! الریفقط استراحت کن آ فعال

باز ماند و متعجب ازعوض شدن برخوردش در  مهیخودم بخواهم دهانم ن نکهیگر بود بدون ا خیلحنش تند و توب آنقدر

 ...زدیساعت مردمک چشمانم دو دو م نیچند نیا

چانه ام  یو ور دیصدا اشکم چک یپهنش شدم..ب یشانه ها رهیو از پشت سر خ دمیپتو خز ریحرف ز یو ب مظلوم

کرده بودم؟چرا آن شهاب قبل از عمل  یکدام مجازات از جانبش بودم؟مگر چه رفتار قینشست...دلم گرفته بود...ال

 نا اشنا و محو بود؟ میانقدر برا

نرمش و لطافت در لحنش داشته باشد  یکم نکهیام شد که محکم تر از قبل بدون ا یریخش خش پتو متوجه دلگ از

 گفت:

 دیرصت باف نیتو اول ی...اما مرخص که شددمیرو نم یبه خودم اجازه رفتار سخت یو تازه عمل کرد یضیچون مر-

 ؟یدیباهات صحبت کنم...فهم یجد یلیخ

 کرد رانیلغزان دلم را و یآجرها ی..پرسش اخرش مثل زلزله ادمیبار با بهت چرخ نیا
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 خب بلرزم! لکنت داشتم؟ به جهنم اصال...  دم؟یلرزیم

 کردم شهاب؟ یباهام؟من...من کار بد یزنی... حرف مینجوری...شده؟ چرا ایزیچ..چ-

دانستم  یکاش م یشد و ا دهیچنگ شیدست ها انیم شیطول و عرض اتاق را متر کرد.. موها دیکش یقیعم نفس

 را ! نمیزتریعز یهمه کالفگ نیا لیدل

 استراحت کن-

 االن حرف بزن نیدنده شدم: من خوبم...هم کی

 بخواب-

 االن بفهمم نیهم خوامیکردم و سرتقانه ادامه دادم: م بغض

 !الریاستراحت کن آ گمیبار نه چندان دوستانه و بلند گفت:بهت م نیا

 یفقط کم ایبود؟خدا یبتیچه مص گرید نیا ای...خدادمیخشک و پوست پوست شده ام کش یلب ها یرا رو زبانم

 صبر!

اجازه بارش  زهیر زهیکوچک اشکم ر یمشتم فشرده شد... به دانه ها انیگذاشت و ملحفه م میحرص در اتاق تنها با

 و خشم یشدم..کدام رفتارم باعث شده بود تا کافگ رهیهم رنگش خ واریرنگ و د دیسف یرو تخت نیب ییدادم...جا

 !ایرا به جان بخرم و دم نزنم؟ نکند مقصر خودم بودم؟! خدا نمیزتریعز

 کرد ینم میرها یلحظه ا دلشوره

*** 

 )اکنــون(

 ؟یلیآ -سلیآ

 دهم: هوم؟ یمهتاب در امان باشم جواب م یگذارم تا از شر روشن یم میچشمها یدست رو کهیحال در

 ری...شب به خیچیه-سلیآ
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حرف زدنم بود که نابودم  مهین مهین نیتو خودت...منم هم زینر یچیه یچیبگو ..انقدر خودتو خفه نکن...انقدر با ه-

 کشوندم نجایکرد و به ا

 شه یم میهم حسود یلی..خشهیم میبهت حسود -سلیآ

 مثل تورو قلنبه کنه؟ یهم ازم مونده که حسادت کس یزی: مگه چزنمیبه حرف بچه گانه اش م یپوزخند

ابا هم ب هیاگر  دیمن بودشا یکژال هم تو زندگ هیاگر  دی...شادی..شاشهیم میکه دوستت دارن حسود ییبه کسا-سلیآ

ه ....بخوردمیهرچند کم رو نم ،یحساب ندهیآ هیخانواده و  هیمن بود انقدر حسرت داشتن  یزندگ یتو، تو یمثل بابا

 شهیم میعشقت حسود

 جالب شد..عشق-

.نفس ردیگیجان م میچشمها یعاقل و پخته به اسم شهاب پژوهان جلو یمرد ریو تصو کنمیم یلب هج ریرا ز عشق

 شود یو بازهم عذاب مکررم زنده م رمیگ یم

 گذارد: یسرش م ریچرخد و دست ز یبه پهلو م سلیآ

 تو رو حس کنم یبدونم و خوشحال خوامیبفهمم...م خوامی...از عشقت برام حرف بزن...مالریآ-

 ین! خواستن اوهی...عشق خواستنستیهم ن یریو تصو یفیتعر ستین یدنی:عشق فهمچرخمیخودش به پهلو م مانند

احساسو بهت  نیتا ا ستین یول یهمه جوره حسش کن یخوایکه م ی...خواستن کسستین یباشه ول یخوایکه م

 کنه هیهد

 ؟یوار دوستش دار وونهید یدیو فهم یشبه چشم باز کرد هی ؟یعاشق شهاب یدیاز کجا فهم -سلیآ

 نیدلم امشب سنگ بیلرزاند و من.. عج یاندازد و م یام را خراش م یزندگ سلیآ یبغض حنجره  یقرار یب یها رگه

 شده است:

از جنس نفس آدم  وارید هیبود  یطیهر شرا یتو شهیباشه...بود...همه جوره کنارم بود..هم خواستمیکه م ییاز جا-

 یدید یاون همه بودناشو م یهم وقت ش؟تویخواستینم یشد عاشقش نبود؟!تو بود یهمه بودن مگه م نیبود... با ا

 عشقمو خودم وسعت دادم... ؟منیشد یعاشقش نم

 ... ی..ول یوسعتش بدم...ول خوامیباشه!منم م خوامیم کنمی....حس مکنمی...حس مالریآ-
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ه از شرم سرخ شد دیشا نکهیپوشاند،حدس ا یم شیکه با دستها نمیبیم یکیتار یو صورتش را تو چرخمیبهت م با

که مثل خوره مغزم را رد انداخته  یسوال قیآن دقا یکند و تو ی...تازه ذهنم کلماتش را پردازش مستین یکار سخت

 آورم یرا به زبان م

 ؟؟؟ یک-

 سُرد!  یم شیگونه ها یاز اشک رو یو قطره براق شودیم ریاس شیحصار دندان ها نیلبش ب 

 ریولش کن شبت بخ-

! ؟یمن دل داده؟! اما به چه کس سلیلرزد..آ یم فیخف شی.و شانه هاکشدیبه من پتو را تا گردنش باال م پشت

 همه حسرت؟! نیو ا یهمه بغض؟ عاشق نیا ؟یهمه ناراحت نیو ا یدلدادگ

از  و ملتهب سیو در کمال تعجبم با صورت خ کشمیو پتو را از صورتش کنار م زنمیسرش زانو م یبارمنم که باال نیا

 شومیاشکش روبرو م

 سل؟یآ-

 یزی.چ..یزیبخواب..فکر کن چ ریبزنم..بگ یحرف خوامیخودم بود اشتباه کردم...نم ری...تقصیلی: ولم کن آزندیم هق

 نگفتم

 سل؟یآ-

از همون  یکی! امشبم خورمیکم با حرفام مغزت رو نم یدونیهر شبم...تو که..تو که م یبذار به حساب چرت و پرتا-

 شبا

 یلوج تواندینم ردیخودش را بگ یجلو تواندینم نیاز ا شتری...انگار با سکوتم بشودیو جمع م کندیباد م میگلو

دهم تا  یاجازه م کنمی....کمرش را نوازش مکندیبغلم پرت م یکه خودش را تو ردیداغش را بگ یحسرت ها

 کند سیسر شانه ام را خ شیاشکها

 یزیشوند و ت یکه خنجر م یداغ یآشنا هستم. اشکها یاز هرکس شتریداغ ... ب یصدا ول یب یاشکها نیبا ا چون

معادله  نیا یجا کیاست... دهیفا یب ختنمیاشک نر ی.. تالشم براردیگ یشان بغض و جسم و چشمت را نشانه م

 :لنگدیهم آشنا م بیو عج لنگدیم
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 نمیمتولد شده بهتر گهید الریآ هینگو که -

 یهم م یبا درد رو میبودنش را داشتم...پلکها یمنف یکه ارزو یمثبت فکر یعنی نیزند و ا یبا تمام توانش زار م  

 افتند

 چه مرگمه دونمینم یبخوامش...ول خوامیباشه،نم ینجوریا خوامینم -سلیآ

 هست؟ یک-

 را به یکشم تا حرف بزند و او اسم یگونه اش م البیبه س یو دست زنمیرا کنار م شی...موهاکنمیم شیخودم جدا از

 اش! یکس یکنم به حال ب هیگر ایاش خوشحال باشم  یناراحت یبرا دانمیآورد که نم یزبان م

 !انیپو-

 سل؟ی: آکنمیبهت اسمش را زمزمه م با

 متونیست..نم دهیفا یب شیبذار جلوم،تالشم واسه فراموش یراه هیکمکم کن... الری: آزندیبار بلند تر هق م نیا

 دیبا دونمینم شهیحواس تر از هم یدزده و من ب یخودش م شیحواسمو پ هیچشمامه..هر ثان یجلو هی..هر ثانالریآ

 کنم کاریتوروخدا تو بگو چ الریکنم..آ یچه غلط

 ندینشیلبم م یهرچند کم رنگ رو یلبخند

 خودش داره شیرو پ یگل دختر نیهمچ هیاز خداشم باشه که حس -

بزند که انگشت اشاره ام  یحرف خواهدیانگار هنوز باورش نشده و م کندیو با بهت نگاهم م شودیهق هقش متوقف م  

 گذارمیلبش م یرو سیه یرا به معن

 انیرفتار من نسبت به پو ؟کدومیهمه سال هنوز منو نشناخت نیکنم؟بعد ا یو تعجبت رو معن هیگر نیا یخوایم-

 دوستش دارم؟ یو فکر کن یباعث شده تو خودتو انقدر عذاب بد

 :دهمیادامه م نییپا ییوبا صدا زنمیقلبم دو ضربه آرام م به

 تونمیمن گهیاگه بخوامم د یاش،من حت نهیبب ستیوقت قرار ن چیه گهیکه د تپهیم ینفر هیتا ابد... واسه همون  نیا-

 سل؟یرو بهش راه بدم... باشه آ یتمام کس یدرش رو باز کنم و با سخاوت مند
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درد  یلعنت نی..اشناسمشی...مفهممشیدهد... م یرا از اول سر م هیو گر کندیبغلم پرت م یخودش را تو باز

 لحظات متولد شده و جان گرفته... نیا یتو گرید الریآ کیاوصاف، نیطرفه بودن درد دارد  و با ا کیدارد...

شود... فقط من  یاحساس متحمل م یخفگ نیرا از ا یرا که چه زجر بزرگ یسلیاحوال آ فهممیفقط من م و

حس  نیکن کردن ا شهیر فهممیکه چند بار تا سر زبانش آمده و خودش را سرزنش کرده...فقط من م فهممشیم

ه طرف شان کیو  کشمیرا کنار م دشتا کمر بلن شانیپر یگذارد... موها یم ادگاریپررنگ را به  یتا ابد زخم یلعنت

 :کنمیاش جمع م

 ؟یدوستش دار-

 :پرسمیو دوباره سوالم را م خندمیکه از کارش م دهدیبه شانه ام فشار م شتریخجول ب یرا مثل بچه ا سرش

 ؟یدوست دار انویپو سل؟یآ-

 الریآ یلیخ-

 نیا دنی..اما شنستیراحت ن یهرکس یکه اعتراف به عشقش جلو کنمیو درکش م کنمیصورتش را پاک م یاشکها

رتش به صو رهیو خ زنمیرا پشت گوشش م شیالزم بود..تا قدم جلو بگذارم و تمام تالشم را بکنم..موها میخواستن برا

 :میگو یم

باشه...دوست داشتن تنها واسه  ادتی ی....ولیگیکه خودت م ی..همونطورادیز یلیدوستش داشته باش...خ-

 خوادی...عشق مراقبت مستین یکاف یدار انیکه به پو یاحساس

 دهمیو ادامه م کنمیم سیشهابم چشم خ ادیبار به  نیکند که ا یم سکوت

ون سالمش تونمیمن نم گهیکه د ییزاینشه..حرف تو دلش نمونه..چ سیتا دلش نشکنه...چشمش خ یمراقبش باش- 

 یچی.پا به پات پشت سرت..همراهت.....فقط قدر عشقتو بدون... با هقیباهاتم رف یکه بخوا ایدن یکنم...تا هرجا

 ... ونستموقت قدر ند چیکه من ه یزیامشب! چ یاشکها نیبا ا یعوضش نکن...حت

 یرو انیحسرت داشتن پو اهمخویرا به هم برسانم،نم شانیتا هردو دهمیومن به خودم قول م کندیته دلش بغلم م از

 ام بماند و ذره ذره شوکران مرگ و درد را بنوشد! یزندگ سلیدل آ

 انداخته است...! هیاش سا ندهیو آ یزندگ یشهاب تا اخر عمرش رو هیکه سا یالریمثل آ نه
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*** 

 راحت بفهمم توانمیرا م نیا ستیکارش نشسته و اصال حواسش به کارش ن زیپشت م سلیآ

مقابل  شیست که روبرو یانیپو یاش، نگاهش رو پامیم هیهر چند ثان یچشم ریز یاست ول ستممیس یتو سرم

 است  یسفارش تیزیو ینشسته و در حال طرح زدن کارت ها ستمیس

 یو خنده ا یهر شوخ یو اجازه  ردیگیژست را به خودش م نیتر یموقع کار، جد شهیاندازم..هم یم ینگاه انیپو به

 دهد  ینشاند او را ده برابر با جاذبه تر نشان م یصورتش م یکه رو ی... و اخمردیگ یرا از ما م

چنان محو  رمیخنده ام را بگ یجلو توانمینم گریکه د کنمیاست و من حس م انیپو ی رهیهمچنان خ سلیآ نگاه

رنگ  یآب کونیآ یبندم و رو یو زمان غافل شده...بالفاصله برنامه اکسل را م نیاش شده که از زم یعشق اسطوره ا

  کنمیم کیتلگرام دابل کل

 کشمیرا داخل دهانم م میاز قهقهه لبها یریجلوگ یو برا کندیم ییبودن خودنما نیاسمش نام آنال نییپا

 نکبت زتویه یکن اون چشما شی: دروکنمیم پیتا

و فر توریمان یهنگام کار، تا گردن،تو یشود و سر من از ان خرابکار یبلند م ینا به هنجار یمسنجرش با صدا آالرم

 رودیم

 یباعث م نیرنگ به رخسار ندارد و هم سلی..آکندیمارا برانداز م یهردو دیشد یباال آمده و با اخم انیسر پو اما

 انیپو رهینگاه خ ریوز خندمیخودم م یدهانم مشت..! از بدجنس یتر شود و دستم جلو دیشود تا خنده ام شد

 کنم یکار توانمینم

 :دیآ یو محکم به حرف م یجد یلیخ انیپو

 -کدومتون بود؟ مال

ه داشت ییکوچک و سر به هوا یچیسرپ کیتا  ستیاست و فقط کاف یموقع کارش چقدر جد انیکه پو میدانیم هردو

 میقابل جبران محکوم بشو ریغ یخیتا به توب میباش

 بچه ها -انیپو
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 :دهمیشود که زودتر جواب م یاعتراف باز م یبرا سلیآ دهان

 من بودم...مال من بود!-

 یدست و پا چلفت ی...احساس ادمکندیحد از خودم متنفر م یمرا ب کندیکه براندازم م یو سرزنش وارانه ا ظیغل اخم

ن آ یرفتار نیبا همچ سلیآ خواهدیگند خودم را به گردن گرفتم...چون اصال دلم نم نیتا ا کنمیدارم و خدارا شکر م

 که دوستش دارد مواجه بشود یهم از جانب کس

 الریآ زارمیموقع کار ب ییو سر به هوا یچیکه من چقدر از سرپ یدونیم یبهتر از هر کس-انیپو

 :دهدیکه ادامه م کنمیطرح شده ام م ی...نگاهم را معطوف جدول بنددانمیم

 -گذرمیراحت نم یمهم نیاون هم وسط کار به ا یگوشیکه از باز یدونیخوب م نمیو ا 

 اطالع باشم؟!  یب یحجت انیو مقررات پو نیشود از قوان ی..اصال مگر مدانمیرا هم م نیا

 :دوزمینگاهش م یمحکمم اما خسته ام ار تو نگاه

 امروزم رو بگو؟ مهیجر ستیل-

 هیار تکچرخد یمشک یبه صندل شتریب نهی..دست به سندازدیرا باال ب شیابرو یتا کیتا  شودیثابتم سبب م لحن

 دهد: یجواب م یقیداده و بعد از نگاه و سکوت عم

 .بخشمیم-

جا  یب یها مهیبخشش جر نیبه ا سلیجز واکنش آ ستین یزیمهم است چ میکه برا یزیچ نیو اول شومیم هول

بخند که با ل یو در حال شودیبلند م شیاز جا انیپو کندیاش متعجب ترم م یتفاوت یب چرخد،کهی...سرم به سمتش م

 :شنومیگوشم م ریزمزمه اش را ز کندیاز کنارم عبور م یمحو یلیخ

 -اخرت بود! بار

منظور را رسانده!  کیجمله دو پهلو و منظور دار فقط و فقط  نیکه ا فهممیو من م شودیبا رفتنش بسته م میچشمها

 "یدکر یفداکار قتیبار اخرت بود در حق رف " نکهیجز ا ستین یزیو آن منظور چ

 زندیفرو رفته و تند تند پلک م توریمان یتا کمر تو سلیآ
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 ختنشیاشک نر یجز مقاومت برا یا جهیتند تند پلک زدن ها نت نیکه ا دانمیم ی..بهتر از هر کسگزمیم لب

 قرار بسته است! یدل تپنده ب نیا یکنم که چشم به رو ستیرا سر به ن انیپو خواهدی...و من چقدر دلم مستین

 :ندینشیم سلیشانه آ یو دستم رو شودیم دهیمانده کش انیکه پو ییبه سمت ابدار خانه،جا نگاهم

 نیمنو بب-

 برمیم یخودم پ یبه عمق ماجرا و خرابکار کندیپرت م نییشانه اش  به پا یرا که با شتاب از رو دستم

 زم؟یبر ییشما هم چا یشود: برا یاز ابدار خونه بلند م انیپو یصدا

 وجب جا نگهش دارم: آ...آره..دستت درد نکنه میدر ان ن شتریتا ب خواهمیم فقط

ود از در خارج بش خواهدی... مزندیوقفه پلک م یو ب کشدی...تند تند نفس مشودیبلند م شیحرکت از جا کیبا  سلیآ

 :برمیم نییاندازه پا یرا ب میو صدا رمیگیرا سفت م شیکه بازو

 سایلحظه وا هی!! ایاریکه خون باال ب زنمتیم ی... جوریفکر کن یا گهیاحد و واحد اگه در باره من جور د یبه خدا-

 چته نمیبب

 ستین میچیباشه؟ه دیبا ی..چیچیسابد: ه یهم م یرا رو فکش

 یجلو یبد کردم نذاشتم کوتاه کرد؟یمن خوردت م ی: خوب بود جلومیگویم یو عصبان دهمیرا چرخ م شیبازو

 !شکست؟یسرت وبازم دلتو م یرو شدیخوب بود داد و هوارهاش خراب م ؟؟یچشمشو تجربه کن

 ؟؟یذاریسرم منت م یچیبخاطر ه ی: داردیگو یو م خنددیم تیبهت و عصبان با

ن تو او یساکت باش بفهم دار -:  کنمیپرتش م یو به گوشه ا رمیگ یرا چنگ م شیآورم بازو یبار واقعا جوش م نیا

 ندارم  انیبه پو یحس چیکه من ه یدونیم ی!خودِ احمقت بهتر از هرکسیکنیم یچه فکر ضتیذهن مر

سرو صدا از  یب یقطره اشک تیو در نها زندی..  بغض درنگاهش هق هق مرودیم ادشیاز  زیحرفم همه چ نیبا ا انگار

 چکد:  یچپش م یگونه 
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و  یندار یحس چی!...باشه قبول ...تو بهش هزنم؟یرو گول م یقول تو خودِ نفهمم ک ؟اصالبهیزنیرو گول م یک-

س و ک یاز من ب شتری...اون که دوستت داره...اون که دلش برات رفته...اون که تورو ب؟ی..اون چیداشته باش یتونینم

 !خوادتیکار م

دم وخ ی...خرابکارکندی..فقط لحنش آنقدر مظلوم شده که دل سنگ را هم به حالش آب مریاست نه دلگ یعصبان نه

 االن فقط  سلی...آکنمیو بغلش م برمیم ادیرا از 

 کندیدرکش م یکه بفهمد کس یاغوش گرم.. اغوش کیاست به  محتاج

 یکس ی... اگه دلت براسلیآ ستیکه عاقبتش مشخص ن یکنیم یزیچ میتسل یدست یخودتو دست یدار-

 کن! انشیداشته باش،جسارت به خرج بده و ب ده،جرئتیلرز

 خودشه! فهمهیکه م یزی.عشق تنها چ فهمهینم دیو با دیاحتمال و شا فهمه،عشقیترس نم عشق

 ،باوریرس یمن م یبه حرفا ،بعدایشیبعدا شرمنده م ینکن نکارویباشه،اگر االن ا جهینت یبجنگ هرچند اگه ب براش

 رین...تک انیدلت بجنگ!حست رو ب ی...برا شهیساکت نم استیدن ایداره که تا دن یدر برابر دلت عذاب یکن شرمندگ

 تو بزن!

 یب یجاده  هیجواب تلخ بهتر از  کی...!یانیانتظار تلخِ که نه آغاز داره نه پا هیجواب تلخ بهتر از  کیاوقات  یگاه

 ... واسه خودت بجنگ،واسه دلت بجنگ!ستیانتهاش مشخص ن یراهه ست که هرچقدر هم ادامه اش بد

 با تو..با تو خوشبخت تره انیپو دیکجا معلوم اصال...اصال.. شا دم،ازیدارم خودمو از دست م -سلیآ

 یبود میکه خودت تو ورق به ورق دفتر زندگ ؟تویدونیمنو م یهمه زندگ یوقت یدیچرا انقدر خودتو عذاب م سلیآ-

 نمکیمن قبولش نم ادیکشور هم ب نیمقام ا نیبلکه اگرپسر باالتر انیمن نه تنها پو یدونی....تو خودت میدیو د

 ؟یسال...دوازده سال..بعدش چ ؟دهیکنیقبول نم یشعار نده..تا ک -سلیآ

 وقت چیعوض بشه...ه زیچ چیه ستیکه هستم...قرار ن نمیبعدش هم-!

 :کندیو دل مرا جمع ترم چکدیگونه اش م یرو شیاشکها

 رسمیبه جنون م الریباشه...آ نمیاگه بهتر ی...حتیاگه تو باش ی..حتکنهیداغونم م یا گهیتصورش کنار کس د الریآ-

هاشو  مهیجر دیاگر من بودم با کهیدرحال بخشهیشو نسبت به تو م مهیچشم داشت جر یحرف و ب یب نمیبیم یوقت
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ز ا خوامی...نمکنهیو خودش تنم م دوزهیو م برهیکه خودش م یدل نیکنم با ا کاری..چالری...دوستش دارم اکردمیاجرا م

 کنم خدا! کاریمن بذاره! چ یو خودشو جا نهیتاب رو بب یمنه ب نیکه شده ا کبارمیواسه  خوامیدستش بدم..م

 از بچه هم بچه تر شده. ی...حتکنمیوار کمرش را لمس م نوازش

 یگینم ؟مگهیدوستش دار یگیبزن و نگهش دار...مگه نم شیواسه بدست اوردنش تالش کن..خودتو به اب و ات-

حس رو تو قلبت  نیا یخوایم یک ؟تایکنیو معطل م یدست گذاشت یچرا دست رو ؟پسیاز دستش بد یخواینم

 ؟یخفه کن

تو خودت حاضر  ؟یزنیحرف رو م نیچرا ا گهیغلتد: تو د یم نییبه پا شینمناک شبنم،از گلبرگ مژه ها ی قطره

که  یکن انیرو ب یاحساس ؟یرو بگ یموضوع نیهمچ هی ندازهیبهت نم ینگاه یو حت یکه دوستش دار یبه کس یبود

که معلوم  یواسه احساس یله بش هاشپا ریو ز یسد غرورت رو بشکن یتمام غرورت خالصه شده؟ حاضر بود یتو

 اگه ممکن باشه پست بزنه؟ یکنه...حت یراجع بهت چه فکر ستین

 نجاینه ا یغرور خوبه ول-

م حس ک نی..االریچرت نگو ا-:  دهدیبرافروخته جواب م یو با صورت کشدیم رونیرا از مشتم ب شیبازو رانهیگ جبهه

سقف؟  هی ریخانواده بره ز یدختره ب هیحاضره با  ی..کستین یزیمنم کم چ طی.. از اون گذشته شراستین یزیچ

 یه دختر با اصل و نسب و خانواده دار باشه؟کیزن پسرشون  خوادیخانوادش واسه عروسشون ارزو ندارن؟دلشون نم

که هزارتا دختر بهتر از من واسش سر و  ی...اون هم وقت انیمثل پو یحاضره با فرزند طالق ازدواج کنه اونم کس

به من حس داره  انیداشتم پو نانیدرصد اطم کیاگه  ی...من حتالریآ ستمین ی!قبول کن من عادشکننیدست م

 یوحت هشیم دهیر لحظه نگاهش سمت تو کشه نمیبیم یچشمش دنبال توئه  وقت نمیبیم یقتو ی..ولکردمیمعطل نم

ه ک فمیجلو برم...جلو برم که خودمو سبک کنم؟من انقدر خوار و خف ذارهینم یهمون حس لعنت کنهیمعاف م متویجر

 تورو دوست دونمیم یکنم؟من انقدر بدبخت شدم که وقت ییکردن خودم در نظرش گدا کیبا کوچ انیعشق رو از پو

 الر؟یآ یفرض کرد یداده بگم من عاشقتم؟منو چ یرسم شنهادیداره و علنا بهت پ

کوتاه مدت کنار  یرو تو انیو پو یفقط روحتو ارضا کن یخوای..قبول کن میکردیمعطل نم یتو اگه عاشقش بود-

داشته باشه که خودتو  تیبرات اهم انیحرف و فکر پو دیچرا با یاز جانب خودت مطمئن ،اگهیخودت داشته باش

و چته ت گه؟مگهیهرکس د ای یتو باش بشکه انتخا یریگیم میتصم انیپو یبه جا یبزرگ؟ چرا دار ای یکرد کیکوچ

ت حس انیربط رو تو ب ی...مسائل بگهیبچه طالقن..نمونش من..نمونه اش عاطفه...نمونه اش هزار نفر د ایلیسل؟خیآ

 نکن لیدخ
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کشد و آخ که چقدر  یدلم را به آشوب م شیصدا..لرزش زندیاش با درد، ضربه م نهیبه س زدیریم شیکه اشکها ینیح

 من! : یدوست داشتن سلیعاشق است آ

اول ابراز عشق  دیداده که مرد با ادی...بهم اشیبا همه هنجار و ناهنجار یجامعه لعنت نی! االریدخترم آ هیمن...-

چون و چرا تو نطفه خفه کنه.  یاون عشقو ب دیهم داشته باشه با یحس ی...به کس یداده که اگه دختر ادیکنه..بهم 

 :کندیرا پاک م شیگونه ها یشده رو ختهیر یو با پشت دست اشکها ردیگیدو قدم ازم فاصله م

 یکه خودشو جلو طمهیشرا دهیکه زجرم م ناستی...ازنمیکه مدتها دست و پا م یا یحس لعنت نیبرزخ ا یتو-

مثل من هرچقدرم پاک باشه  یکیو ستمیاطرافم ن یاز دخترا یلیکه من مثل خ کوبهیو تو سرم م دهیچشمام تاب م

 نیادامه ا یبرا یتالش چیو نخواست من ه دیاگر فهم ی...ول دیکه فهم دیفهم انی...اگر پوشهیبدتر از همه قضاوت م

 ومنه! پس سوهان روحم نشو... درد من زهیتمام انگ انیلحظه پو نیچون تا ا رمیهدف جلو م یفقط ب کنمینم یزندگ

 الرینکن! شعار نده آ شتریب

 یما کنار در و خصوصا چهره اشک دنیو باد دیآ یم رونیاز ابدار خانه ب انیکه پو کنمیجواب دادن باز م یرا برا دهانم

از  یحیدستش محکم شده و متعجب و بدون حرف منتظر توض یتو یچا ینی...سماسدیدهنش م یحرف تو سلیآ

 سیو راه سرو شودیکند از در خارج م انینثار پو یاهنگ نکهیبه من بدون ا یقیبعد از نگاه عم سلیجانب من مانده... آ

 ردیگیم شیرا پ یبهداشت

 دهمیدهانم را قورت م بزاق

 چش بود؟ سلیآ -انیپو

 رمیگیم یکارم جا زیبزنم پشت م یحرف نکهیا بدون

 با توام الریآ-انیپو

 ؟!دو ایبود  کی...کد اول ستون زنمیم یالیخیو خودم را به ب لغزدیم بوردیک یدکمه ها یسرعت رو تیبا نها دستم

 !الریآ-انیپو

 که نرفته؟! ادتی..میهست یکار طیمح ینه و خانم صدر...تو الریاوال آ-
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لم چون اصال د ینکن یکنجکاو یادیبهتره ز کنمیم شنهادیدرد دل دخترونه که بهت پ کمینبود.. یخاص زیچ ایثان

 رو با کدوم کد ثبت کنم؟ ینقاش یاون گالر یسفارشا ستیآدم دهن لق باشم!...ل هی سلیدر نظر آ خوادینم

چهره سرخ از اشک  الیخ یحرفهاست که ب نیکنجکاو تر از ا انیپو دانمیصحبت را به کل عوض کرده ام و م ریمس

 بشود! سلیآ

 اندازد  یبه من و در م زیشک برانگ ینگاه

 داره؟ یمشکل سلیآ-

جدا  توریدهند و آرام سرم را از مان یم غامیهشدارگونه مغزم پ ی...شاخک هاشودیمتوقف م بوردیک یرو دستم

 :کنمیم

 چرا برات مهمه؟-

ا مهم است! که ب شیکارمندش برا هیراست سراغ اصل مطلب را گرفتم که چرا گر کینه! ایمهم است  تیبرا دمینپرس

 بستم شیانکار را از هر طرف برا یجمله دست و پا کی نیا

 دمیفهمیم دی...باکندیم یکدام سمت با خودش ط قایدق انیپو دمیفهمیم دیجواب ذهنم بود... با یواقعا سوال ب نیا و

 نه! ایطرفه است  کیواقعا  سلیحس آ

 باشه؟ دینبا -انیپو

 :کنمیو طلبکار ابرو باال پرت م شومیم نهیبه س دست

 کارمنده ...نه هیشرکت و در مقام  نیاز ا یعضو عاد هی سلیکه آ یتا وقت-

 !نیو بب ایبود ب یدلم بزم یپرتاب کردم.تو یکیرا در تار رمیت یسادگ نیو به هم 

 پس داره-انیپو

 جواب سوال من نبود نیا-

 :دارمیبرم ینیرا از س یچا وانیو ل شومیمنم جواب سوال خودم رو نگرفتم!خم م -انیپو
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 داشته باشه ییجا مونیکار طهیح یبحثا تو نیا کنمیفکر نم-

 ؟یایب نییپا یاز موضعت کم یخوا یتو نم-انیپو

 شودیم دهیکش خواهمیکه نم ییبه جا انهیکه ناش یاز حرف شودیخود به خود بسته م دهانم

 یکه حت ردیگیچشمانم جان م یجلو یسلیچهره سرخ شده از اشکِ عشقِ آ قیآن دقا یمشت شده و تو میدستها

 حرف ضربه بخورد! نیا دنیفکرش را کنم چقدر ممکن است از شن خواهمینم

 اریب لیدل هینخواستن  نیواسه ا ،حداقلیبارها از سرخودت بازم کرد-

 بسه!-

 دارد: تیاهم میبرا زمیعز سلیاز عشق آ تیآن لحظات فقط حما یوتو رسمیدرجه از خشم م نیاخر به

 اشتباه بشم هیخوام بازهم مرتکب  ینم نکهیندارم جز ا یلیدل-

فهمم شما  یده.نم یکم دارم؟بگو تا برطرفش کنم،بارها به عاطفه گفتم اما هربار جواب سرباال بهم م یچرا؟من چ-

 ن؟یهست ینجوریچرا ا

 یبحث تمام بشود و خودم را از گود کنار بکشم..برا نیا شهیهم یبرا خواهمی..فقط مدهمیجواب م یچ فهممینم گرید

 بود! یم دیبود...با سلیآ یگود جا نی!اشهیمه

.ازت تهفیاتفاق ب نیخوام بار دوم ا ینم دمیمشترک چش یبار طعم تلخ شکست رو تو زندگ هی ان،منیتمومش کن پو-

 کنم لطفا تمومش کن یخواهش م

 یلرزان چتر یپلک بزند.با دست ستیکه حاضر ن یگرد شده از تعجب یشود با چشمها یشدن حرفم مصادف م تمام

 افتند یبه لرزش م میو لبها دهمیاز مقنعه ام را داخل قرار م ختهیر رونیب یها

 ؟یگفت یچ -انیپو

نه ک دایبحث ادامه پ نیخوام ا ینم گهیبار ازدواج کردم،د کی ،منیدی:درست شنکشمیبار با جسارت سر باال م نیا

 یخوام به خواستم احترام بذار یازت م

 سر نخورد...لعنت به تو شهاب...لعنت! میگونه ها یتا اشکم رو کنمیم تالش
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هستن که دارن بامنطق و  ییدور برت نگاه کن...کسا یتر به آدما قین،دقیبب شتریمن اطرافت رو ب یبه جا-

 چشم به هم زدن شکسته بشه. هی یکه داشتن؛ تو یریکنند تا مبادا تصو یاحساسشون دست و پنجه نرم م

 ؟یچ یعنی: شودیکترمیپر پشت رنگ شب اش به هم نزد یابروها

 :ندازدیم هیسا میچشمها یو پلکم رو کشمیم میدندان ها ریرا ز لبم

 !نیکن...هم دایتو وجودش احساس داره،بگرد و اون آدم رو پ یهرآدم-

اش و پس زده  ییداشت و فقط ترس بازگو نانیاز حسش اطم سلیاز ماجرا مشخص شده بود..حاال که آ یمیکه ن حاال

ه هموار جاد دیتا شا کردمیسره م کینبود تا کار را  رفتم؟بهتریم شی...بهتر نبود پکردیشدنش بود که اورا نگران م

 شد؟یبسته م شهیهم یماجرا برا نیشد و پرونده ا

ا ج زشیکداممان پشت م چیحرف و بدون نگاه به ه یو ب کندیدر را بازم نیافتاده و غمگ یبا سر سلیلحظه آ همان

 پخش شده بود  شیچشم ها ریز یکم ی... صورتش را اب زده بود و آثار مداد چشم مشکردیگیم

خوشحالم که حداقل پرده از  نمیبیم سلیآ یاش را رو رهینگاه خ یو وقت شودیلحظه به لحظه باز تر م انیپو دهان

 یتو سلیآ ی هیگرفته از گر یباشم .صدا قمیرف نیبهتر یبرا یکمک توانمیراز بزرگ برداشته ام..خوشحالم که م نیا

 :ندازدیم نیشرکت طن یفضا

 کنم؟ دشییو مبلمان تا یچوب عیصنا یبرا ت،یو سا تیزیو یشده...طراح لیمیا دیسفارش جد-

 یو صدا سلیآ یاش رو رهیکامال ساکت شده. ..نگاه خ انیاست و االن پو انیسفارشات بر عهده پو کیکای دییتا

 کجا...! دانمیگرفته اش است و فکرش...نم

 ؟یحجت یکنم؟اقا دشیی: تاکندیمجددا سوالش را تکرار م سلیآ

 یساعت رخ داد و هضمش برا میکه در عرض ن ییکنار آمدن با گفته ها دانمی..مندینشیلبم م یکم رنگ رو یلبخند

دوسال تمام  نیا یط سلی...آستین یهم کم کس سلیکه آ دانمیرا هم م نی...اما استین یکار راحت انیمثل پو یمرد

 یکرده بود. اما احساس سبک یاز راه را ط یمین انیاز جانب پو یریگ میتصم نیو بمش اثبات شده بود و ا ریز

 یب پوچ و یجاده  کیبتواند دو طرفه باشد..نه  دیشا ان،ینگرش پو رییحس با تغ نیحداقل ا نکهی..احساس اکنمیم

 را رفتم و برگشتم.  ریمس یمن تا انتها کباریکه  یسرانجام و سراسر بغض..جاده ا
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 زندیم رونینفر از شرکت ب نیاول دهیرس انیبه پا یساعت کار نکهیوبا اعالم ا شودیبا شتاب بلند م شیجا از

ساعت در گردش  یعقربه ها نیثابت مانده و نگاه من ب انیتند پو یدر باز و قدمها یرو سلیآ یبازمانده  دهان

 است...!

 نیبه ا نانهیخوش ب خواهمیپرواز چون م یپرواز کم دارم...دو بال برا یفقط دو بال برا کشمُیاسوده م یمن نفس و

 یا ندهیا دیبار ته دلم نو نی...روشن شده است...چون ازندیبار،ته دلم برق م نینگاه کنم!...چون ا یلعنت یجاده 

 دهد!  یم دیهم نو بیدهد..عج یروشن را م

*** 

نگاهش  ینوا را از قهوه ا یب سلیآ نیب نیمانده است...فقط ا یبه قوت خودش باق انیپو یروزانه  یو آمد ها رفت

 یزینکند با اب دادن بند کار را خراب تر از چ ا،یکه خدا فرستمیهزار مرتبه به خودم لعن م یباال دیمحروم کرده...شا

 شم؟که بود کرده با

 نیا یخود دارد! دلم برا یکه جا سلیام ..آ دهیبه ستوه رس انیپو یها یمحل یچند روز از ب نیمن هم ا یحت

عشق نافرجام  ی نهینگاه سرخ از اشکش آ یال به ال یوقت ردیگیسوزد..جگرم آتش م یدخترک معصوم و عاشق م

مداوم  یها یمحل یب نیا سلی..حق آستیروزانه ن یزجرها نیا سلیشود...حق آ یم یتداع میهفده ساله برا الریآ

 !گریرسد د یدارد به حد اعال م یمحل یب نیچوب خط ا نیکنم..اما ا ریرا چه تعب انیرفتار پو دانمی..نمستین انیپو

شود و تمام حجم  یبه بادکنک در مغزم لحظه به لحظه باد م هیشب یزیرو داشتم،چ شیرا پ یا یطوالن یکار روز

 یرا محکم فشار م میدهم وپلک ها یام را به آرنج فشار م یشانیسر درد پ نی...کالفه از اردیگ یمغزم را در بر م

زمزمه  نیصبح از ا دهیشب شده اند و تا سپ جانتکه با قصد  ییست؛همان ها یلعنت یدهم...امشب از همان شب ها

را بر  یدینا ام اهیس یتوده  خواهمیشوم نم میتسل خواهمیدارند،نم یقرار دست از سرت بر نم یو ب یموذ یها

 نیرا گذرانده ام..پس از ا میروزها ییفضا یجفت چاله  کیبه پنج سال بدون حضور  کیکنم. من نزد رهیسردردم چ

 توانم یهم م

 االن کجاست نکهیکشند،به ا یم غیوارانه در ذهنم ج طانیش یموذ افکار

ست...سرم را چنگ  یفکر کن که کنار چه کس دیگو یو م کشدیم غیج ستیاست؛ زمزمه اش خود نامرد نامرد

فکر کنم  زیچ چیبه ه خواهمی..نمدانمینم زیچ جیشده است ه دی...سردردم تشدکشمیم شهیرا از ر می..موهازنمیم
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تا  یها یقرار یب نیآرام کردن ا یکه بان دانمیگاهم است فقط م یگاه و ب یآرام کردن سردردها یبان دانمیفقط م

 ماندنم خودش است... داریصبح ب

 ندیبیخوابت را هم نم یحت گریفکر کن که د دیگو یزند و م یمغزم را چنگ م صدا

 ..بس کن   ی..بس کن لعنتشکندیاز شدت فشار درعمق مغزم م ناخن

قت و چیه گریکه د کشدیم غیمنفور ج یصدا نیرود و ا یپوسته سرم غنج م یحرکت انگشتانش ال به ال یبرا دلم

لمس  یلمس مخمل شب گونه اش  برا یرود برا یکف دستش به پوسته سرت نفوذ نخواهد کرد! دلم غنج م یگرما

شده تکرار ن یبه دل تمام حسرت ها رتکه حس دانمیو م ندیام بنش ینیب یاش که بالفاصله بوسه اش رو ینیقوس ب

 مانمیم یام باق

مام ...با تدهندیوقفه رخ م یام ب یعصب یحمله ها ندهیآ قیکه تا دقا دانمیافتد و م یسابقه م یب یبه لرزش دستانم

دهم خودم  یم یو جعبه قرصم را در دست لرزانم جا کنمیاز سردردم به سمت اشپزخانه حرکت م یکور شدن ناش

فکر کردن به  یبرا ییحالم ناخوش است که جا قدردهم...آن یلورازپام را م یسه قرص قو زیخودم تجو شومیدکتر م

 گذارد! ینم یام باق یسکته قلب

 !کنندیم یزیکه در مغزم خونر ی..لعنت به خاطراتشودیکننده قلبم در تمام وجودم پخش م وانهید پمپاژ

 ؟یداریالر؟بیآ-

زانو خم شده ام  یکه رو یکند به من یکه با وحشت برق آشپزخانه را روشن م کنمیزمزمه م یآره ا فیضع ییصدا با

 مقاومت ندارم یبرا ی...توانکشدیو جعبه قرص را از دستم با شدت م ماندیم رهیدهم خ یو با لرز قلبم را ماساژ م

 ه؟؟؟یچ نیاحمق!ا یکرد ی: باز چه غلطکشدیم غیبهت ج با

 داد نزن! -

: کشدیباال که صورتت رنگ خون شده؟ داد م یدختره احمــق،چند تا انداخت ا؟؟یلعنت نیسراغ ا یچرا باز رفت-

 اومده!  افتیبه روز ق یچ نیبرو بب یری! بگو خودم انقدر بزنمت تا بم؟یخودتو بکش یخوایم

 غیحرفهاست! از شدت ج نیباهوش تر از ا سلیبرد..آ یام م یکالفگ لیبه دل یلرزد و پ یبا شدت م سلیآ یدستها

 سوزاند: یام دل م یبه حال بدبخت دی..شازدیر یو اشک م شودیاش گرفته م یصوت یتارها
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اگه خودِ خدا هم واسطه بخشش  یو واسطه بشه حت ادیب نیاگه آسمون به زم یالر،حتیروز برگرده آ هی هیفقط کاف -

 ! ذارمیبار من نم نیشما دو نفر بشه ا

قابل  ریو غ یوقت من عصب یوقت و ب یمثل سردرد ها شیها غی..جگذارمیم میگوشها یزده ام را رو خی یها دست

قرص ها تنها پناه من  نیا رمیگ یرا م شیکند که جلو یم یخال نکیس یقرص را تو یکنترل است با اشک جعبه 

گره خورده اش  ی..ابروهاگرددیبرم سمتمحد و اندازه به  یاست.با خشم ب یموذ یامان ماندنم از سردردها یبرا

 :ردیگ یچشمانم را نشانه م

 شیعشقش بمونه و واسه زندگ یمرد نبود تا پا یکه حت ی!اون بز دلتیاز زندگ یخوایم یچ دونمیالر،نمیخفه شو آ-

 ؟یخودتو به تشنج بنداز ینجوریاونم ا گهیبار د هیتالش کنه ارزششو داره تا 

خاطره از  یفکر کنم که االن شهاب بدون ذره ا خواهمیرا باور کنم،نم سلیآ یحرف ها خواهمیافتم نم یهق هق م به

م بازنده تما کیفکر کنم که من  خواهمی..نمندیب یپادشاه را خواب م نیساعت ازشب هفتم نیآسوده ا یمن با وجدان

 معنا هستم

 بنددیرگبار فحش را به وجودم م سلیآ زنمیهق م زمیریو اشک م زنمیم هق

 و مرتب گذاردیشانه ام م یسر رو کندیزار زنان دست دور کمرم حلقه م میو پا به پا خوردیجانم سر م یجسم ب کنار

 برات خوب من. رمیدلت..بم یبرا رمیبرات..بم رمی:بمکندیلب زمزمه م ریز هیبا گر

 نایم ییرا مدت هاست که به خودم قول داده ام..جا نی.ارمیگ یغم و اندوه بغل نم یزانو گرید شوم،ی))دلتنگت که م

احساساتم  لیرا س ییایسد چشمانم را در هم بشکند و دن ادتیاش کردم،مبادا  مهیضم یناخوداگاهم حت ریضم

 واژگون کند!

ه را آغشته ب میکنم.لبها یم نیرا تمر یدلبر یفقط کم ،یو کم ستمیا یم شیآرا زیم شوم؛مقابلیکه م دلتنگت

 زنم یم یدود هیرا سا میکنم و پشت پلکها یم یسرخ

خودت به درد  یرحم یو دلت از ب ینیچشمان پف کرده ام رابب یها هیامانم را،گر یب یوقت آمدنت هق هق ها مبادا

 دیآ

رقصم ،  یمعطرش م یمولکول ها انیکنم وم یرا، در هوا پخش م یکه دوست داشت یهمان عطر شوم؛یکه م دلتنگت

 آخرت دل خوش کنم. یلحظه  یو به عاشقانه ها ریگونه ات اس یبازوان حام یتا وقت آمدنت خودم را ال به ال
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به خرج داده ام؟  ییها یات در آشپزخانه،چه زنانگ یقابل تحمل مادون قرمز دلتنگ ریامواج غ انیگفته ام م یراست

صرف احساس وارانه  یو دو شمع معطر برا نمیچ یهم م یها را روبرو نم،بشقابیب یمحبوبت را تدارک م یهمان غذا

 زنم. یشام عاشقانه، آتش م نیا یها

اندک،با  یها یکه دلتنگت نشوم! اما دلم از نبودنت که جمع شود، با دلبر ستین یقیروزها دقا نیمن؛ ا محبوب

کاره  مهین یو عاشقانه ها میگو یدفن شده در اعماق قلبم، حضورت را ذکر م ینا تمام و با احساس ها یها یزنانگ

 ...مکن یم نیمانده ام را با فرض لمس آغوش پر مهرت ذره ذره تمر

 را مدتهاست به خودم قول داده ام((  نی...من ارمیگ یاندوه بغل نم یزانو گریشوم د یدلتنگت که م محبوبم؛

 گریکه د کنمیفکر م یبه شهاب میهق هق ها انیم ییآرامم کند اما من جا کندیم یو سع کندیرا بوسه باران م میموها

 ! دینخواهمش د میاهایلحظه هم در رو کی یحت

*** 

 :کنمیکه چشم باز م شودیاز پشت دربسته اتاق بلند م انیپو یصدا

 ن؟یکار در رفت ری.باز شماها از زنیو دست تنها به امون خدا ول کرد کهیشدن منو  ادیسفارشا ز- 

سوزد ..دهانم مزه  یم یشب قبل به طرز بد هیشود چشمانم از گر یم یدر خاطرم تداع شبیو اتفاقات د زنمیم پلک

در آرام کردنم داشت و دست آخر امروز را  یسع سلیماندم و آ داریب دیکه تا طلوع خورش دیا یم ادمیدهد. یم یبد

تازه  انیدهم که پو یرا هم...! احتمال م وانشمخالفت نداشتم..ت یرد کرد.اجازه  یخودم و خودش مرخص یبرا

 رسد: یبه گوش م سلیآ یآهسته  یباشد. صدا دهیرس

 نیا یسر کار و برا ادیخوب نبود اجازه ندادم امروز ب الریحال آ میکار در نرفت ریخوابه...ضمنا از ز الریتر آ واشی-

 !یرو چک کن تیگوش ستیبه شما اطالع دادم..بد ن شبیکارهم  د

 ؟یخوب نبود...شما که ماشاال از منم سالم تر هست الریشنوم: آ یرا م انیپو یآهسته  یصدا متقابال

 هی؟ طرح بزنم نمیبش یالیخیب تیرو به حال خودش ول کنم و تو اون شرکت با نها الریآ یتوقع نداراز من که -سلیآ

 رسونه ینم بیآس یبه  کس یکار یروز مرخص

 باهات حرف بزنم دیمن با-انیپو
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مثل شهاب دل  انی..پوستیشهاب ن انیپو"کندیدر ذهنم زمزمه م یکس لرزاندیم بیکلمه ته دل مرا عج نیا و

  "!ستیسنگ ن

 شنومی: مکنمیحس م سلیآ یبا وجود در بسته لرزش و ترس را از صدا یحت

 میمناسب تر حرف بزن تیموقع هینه..بهتره تو  نجایا-انیپو

 رونیدر ب نیخوب نشه من پامو از ا الریکه آ یتا زمان ان،وینداره پو یمساعد یو جسم یدوست من حال روح-سلیآ

 ذارمینم

 نجایهم نیخب...بش اریبس: کشدیم قیعم ینفس انیپو

 :دیآ یبه حرف م انیپو نکهیشود تا ا یبرقرار م انشانیسکوت م یقیدقا

 شروع شد؟ یاز ک-

ند را تند ت شیکرده و لبها یمخف شیپا انیرا حس کنم..احتماال دست لرزانش را م سلیتعجب آ توانمیم دهیند یحت

  ردیگیگاز م

 جان سوال من جواب نداشت؟ سلیآ-انیپو

 ...ــیدار فهمیشروع شد؟ من نم یاز ک یچ-سلیآ

 دونمیرو م ی...انکار نه...انکار نکن که همه چسیه-انیپو 

 الر؟یبهت گفت؟ آ یشود: ک یبلند م سلیلرزان از شرم آ یصدا

 گفته باشه الریمن دنبال جواب سوال خودمم...فرضا آ انهیگفته  یکس ستیمهم ن -انیپو

 کند: یرا با جسارت عوض م شیجا سلیآ یشرم صدا نکهیشود تا ا یسکوت م یا هیثان

 دونمیشروع شد نم یاز ک دونمیجواب سوال خودت؛نم یول کردمیتعجب م یدیفهمی..اگه نمیدونیاره!شروع شد..م-

حاال بهت  نیرو هم زیاومده همه چ شیپ تشیبه خودم اومدم که شده بود! بذار حاال که موقع یوقت یول یچه جور

ه اومده بود متوج شیالرپیتو نسبت به آ یبرا  هک یطیبگم،کنار اومدنم با خودم راحت نبود اون هم با توجه به شرا

 ؟یمنظورم هست
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 دونستم یم یتر یمن تورو دختر منطق سلیبود آ یا گهید زیانتظار من از تو چ -انیپو

 یتو یروز هیاگه  کردمیفکر م شهیهم رمیم جلوشو بگرفته،نتونست نیتمام تصوراتت نسبت بهم از ب دونمیم-سلیآ

 ندارم  انشیاز ب یترس گهید یدیاما حاال.... حاال که فهم کنمیم کاریچ رمیقرار بگ تیموقع نیا

 ؟یاز من باش شتریب قیتو ال یکنیفکر نم -انیپو

حس  نیتو،به ا ینجا،روبرویوقته با خودم کنار اومدم االن هم هم یلیمن خ انیمن از خودم مطمئنم پو-سلیآ

به  وقت چی...هانیوقت پو چی...هیکن دیه،تردیثان کیلحظه، کی....هیعشق نه! فقط کاف ییگدا یول کنمیاعتراف م

سارت ج تیاالن مقابلتم و با نها ستم،اگرین ش.من آدمدمیرو نم تیزندگ یدخالت تو ای شتریب یرو شیخودم اجازه پ

هستم،پس گفتن  یمنطق یگفت ،یکه متوجه شد نهیفقط و فقط بخاطر ا دمیحرف هارو م نیبه خودم اجازه گفتن ا

وقت حاضر به  چیوگرنه ه دهیکه به درک اعظم حسش رس یمنطق یحرف ها و کنار گذاشتن خجالتم رو بذار پا نیا

 نبودم انشیب

دن من کنار اوم یدونیم نمیاشه...اقابل باور ب ریبهم حق بده برام غ ختهیذهنم بهم نر ینسبت به تو تو یزیچ-انیپو

 و قبول حست چقدر برام سخته؟

قرار  هم یزیداره با چ یقلبم جا یاحساس مقدسه که تو هیفقط  نیستم،ایمنم منتظر قبول شدنم از طرفت ن -سلیآ

 نیعوض بشه...هم ستین

 ستمیمن آدم دل شکستن ن -انیپو

 منم آدم دل بستن نبودم -سلیآ

 ؟یچ نیبعد از ا-انیپو

 عوض بشه یکس ای یزیبا چ ن،یجز ا ستیقرار ن مونهیحس تو قلبم م نیبهت گفته بودم ا-سلیآ

 باشه؟ یمواز ریاگه راه هر دومون دو مس یحت -انیپو

 شریاز مس یکی نکهیا رسن،مگریوقت به هم نم چیه یمواز ریکند: دو مس یتلخ و گرفته زمزمه م ییبا صدا سلیآ

از  ریغ اگر یبهت برابره! ول دنیرس یرو بشکنه!... قبول احساس من از جانب تو، با شکستنم برا یگریخارج بشه تا د

ساعت رو  نیامروز و ا نکهیبدون ا میدیبه راهمون ادامه م میوتا هرکجا که بتون میهست یما مواز یباشه؛هر دو نیا
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بهت  نوی...اشهینم جادیا یرییتغ چیهحس من  یحال  با گذشت هر چند سال،تو نی..با امیخاطرمون نگه دار یتو

 !دمیم نانیاطم

 طرفه بودن کینشکند،تا درد پس زده شدن و زخم  زمیعز سلیتا آ کنمیاز ته ته ته دلم دست دعا به آسمان دراز م 

هم مانند  میروزها زیعز خواهمی..نمستین انیرد از جانب پو قیال سلیدوشش حمل نکند، احساس مقدس آ یرا رو

 میروزها زیعز خواهمیمن داشته باشد...نم ثلباز هم م یسرنوشت یاهینافرجام و س یعشق یبه تلخ یمن تجربه ا

 باشد!  یدوم الریآ

شوم اما هر دو آنقدر غرق هستند که  یو از اتاق خارج م کنمیباز م یدر را به آرام میتمام حال بد و سوزش چشمها با

 و از دور نظاره گرشان باشم ستمیدر چهار چوب در با دهمیم حیمتوجه من نشوند ترج

دو  شناخت یتعارف؛ بلکه از رو ای شهیکل یجمله رو نه از رو نی. اسلیآ یهست یخوب یلیخ یلیتو...دختر خ -انیپو

 یزندگ یتو و وجود تو تو ،داشتنیپاک نیع یعنی یقبول تو و احساس تو واسه هر مرد گمیساله ام نسبت بهت م

  یخوشبخت یانتها یعنیهرکس 

را انقدر واضح و رسا رسانده  انیحرف پو یکه معنا یلعنت به تمام کلمات،لعنت به تمام جمالت رمیگ یرا م میگوشها

 یکه رو یاما لبخند مسخره ا دیآ یآهسته فرود م سلی!سر آدمیشنیخودم نم یوقت با گوشها چیکاش ه یاند، ا

 است قضدر تنا بیپر شده و شفاف از اشکش عج ینشسته با چشمها شیلبها

هنوزم  الریپرسد: آ یربط م یشود و ب یاورا رد کرده است که با همان لبخند بلند م انیکه پو دهیهم فهم سلیآ

 شربت؟ ای یخوریم یخوابه، چا

دش را وجو یدر امان باشد و بتواند بغض قلنبه شده  انینگاه پو ررسیبا پناه بردنش در اشپزخانه از ت خواهدیم دیشا

 کند! هیتخل

 مثل تو رو دارم یدختر یخوشبخت باشم که از االن احساس و پاک یلیخ دیو من با -انیپو

 یو محبت ذات یشگیبا همان جذبه هم انیکنم که پو لیو تحل هیرا تجز شیحرف ها کنمیم یسع دیآ یبند م زبانم

 دهد: یاش ادامه م

 -یبدون تیهمسفر زندگ قیخوشبخت کردنت رو داشته باشم...اگه منو ال اقتیل دوارمیام
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از ته  بندمیرا با شوق م میکند چشمها یلبم جا خوش م یرو قیعم یبار لبخند نیماند .. ا یمات و مبهوت م سلیآ

ره باالخ دانستمیبودم،م دهیرا چش نیریش انیپا نیا دانستمیرا م دانستم،تمامشیکنم،میدلم معبودم را شکر م

 رخنه خواهد کرد   سلیحالوت عسل در وجود وعشق آ

 مسخره ست یادیواسه پس زدنم ز تیشوخ-سلیآ

 داشت؟ یاز شوخ یحرف من  نشون یکجا-انیپو

اهل دل  یرو باور کنم؟آقا تییهویابراز عالقه  نیا یانتظار دار یکه کرد یا ینیواقعا با اون مقدمه چ -سلیآ

 نشکستن؟!

 :کندیاخم م طنتیبا ش انیپو

 ؟یریغم بغل بگ یزانو دنمی..خوب بود بذارم از درد نرس ومدهیبه تو ن یخوب نکهینه مثل ا-

 !انیارزه پو یمفت نم ،ترحمتیهفتادسال لطف نکن خوامیم-سلیآ

 نجامیا الری... بخاطر حال آیکنیم رونمیب یکه دار نجایا ومدمیمن بخاطر تو ن_انیپو

 یمان م یرا هر سه  نیدارد و ا سلیاز آ یبدجنس!خوب نقطه ضعف انیتا نخندم،پو رمیگیدهنم م یرا جلو دستم

 شود: یتر م یعصبان سلیآ میدان

 تحملت کنم شتریلحظه ب هی ستمیکه حاضر ن رونیزودتر برو ب یمالقاتتو کرد-

 ! هیتحمل چ یقراره هر روز وقتت رو با من بگذرون ست،شماین ندتیهمسر ا قیبرخوردت اصال ال نجوریا-انیپو

برداشت کرده  یرا شوخ انیپو یحرفها یلحظه همه  نیتا ا دیشا ستدیا یم شیحرف خشک سر جا نیاز ا سلیآ

 شوم: یم انهیبار من م نیکند و ا یحواله اش م ینیریچشمک ش انیبود،پو

 -ها بچه

 روم: یقدم جلو م کی یو با شاد خندمیچرخند، م یدو به سمتم م هر

 انیپو یخوش اومد گم،یم کیقلبم تبر میاز صم-
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هنوز باورش نشده است که پس از دوسال،  ییمانده است،گو انیافق محو حرف آخر پو انیم ییهمچنان جا سلیآ

 ...شوندیم نیتارو پود سرنوشتش عج یرو قتیبواسطه مهر حق شیاهایرو

**** 

 )مـــــرور(

صادر  میبرا مارستانیاز ب صیپزشک معالجم دستور ترخ صیبود،باالخره پس از تشخ دهیامانم را بر چهیتهوع و دل پ 

ا زبان . بگرداندیکرده بود رو برم نیاش را مز یشانیکه پ یبا اخم خوردیشده بود،هر بار که نگاهم با نگاه شهاب گره م

 کیشدم آخر!  یجان به لب م یهم صحبت نیمن؛ در انتظار زمان ا وبا من حرف بزند  خواهدیگفته بود که م یزبان یب

 یرا از عمق چشمها دیشد یبه خانه،کژال مهلت استراحت نداد و مرا به حمام فرستاد! نگران دنمانیساعت پس از رس

 انمیافو اطر زدمیم ضمیبه حال مر یکم کم مهر بهبود دیرفت،بایباز پذ یداشتم و با رو ازی. به آغوشش نخواندمیبابا م

 .کردمیرا مطمئن م

شهاب عوض شده است  دانستمیچه مرگم شده بود،فقط م دانمیرا گم کردم،نم میرخ به رخش شدم و دست و پا بارها

 !دمیفهمیداده بودند م نتیحرف صورتش را ز یکه ب یسه روزه ا یرا از برخوردش،سکوتش، و اخم ها نیا

تخت دراز  یو آرام رو دمیچیرنگ پ یصورت یحوله  انیرا م میتنم را مهمان دوش آب گرم کردم ،موها نکهیاز ا پس

 .کردمیاز خودم دور م زد،یجانم را چنگ م انهیکه همچون مور ،یاسترس لعنت نیا دیو چشمانم را بستم با دمیکش

را با چشمان بسته هم  شیافتادم، جا میها یقرار یکاغذ ب ادیسه روز گذشته ناگهان به  نیاز ا پس

و  کاغذ را لمس کنم یکردم تا خشک یو سع دمیبالشت کش ریدست ز دهیدر همان حالت درازکش نیدانستم،بنابرایم

کردم و محکمتر دست  از! وحشت زده چشمانم را بیاز هر جسم یبود...خال یبالشت خال ریبکشم.ز رونیب

 ...نبود!دمیکش

به چشمان وق زده ام دهان  ،یاز هر کاغذ یملحفه؛ عار ینشستم و بالشت را برداشتم... رنگ نارنج میشتاب سرجا با

 نیرآخ دیایب ادمیکردم  یشده ام سم بود! سع یقلب تازه جراح یاسترس برا نی! تپش قلب گرفتم و اکردیم یکج

 ذهنم مثبت باشد!  هیض..محال بود فردباش دهیبه اتاق سرک کش یگذاشتم اش محال بود کس نجایبار هم

 دواند یتنومندش را در قلب کوبانم، م ی شهیشده بود و ر بیو وحشت و دلهره باهم در جانم ترک ترس
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 خواندند یام را م یخاکستر یدو نفر عاشقانه ها نیاگر ا یکژال...!ول ایداشتم از خواندن آن جمالت توسط بابا  ترس

باال  میپرز مانند تا گلو یبار توده ا نیکردند! چشمانم گشاد تر شد و ا یبا من برخورد نم نیمسلما آنقدر آرام و مت

 نفر..... کینفر مانده بود، و خدا نکند که آن  کیآمد!...

به سمت در  یدیشد نیبودم با وحشت و ه ستادهیو سرگردان وسط اتاق ا رانیکه ح یباز شد و من کبارهی در

 برگشتم

 شل شد...! میدست و پا اریاخت یاش افتاد ب دهیکه به قامت کش نگاهم

 نیا زیها  توسط عز سیبه خواندن آن دل نو هیثان کی یحت خواستمیآمد و من نم یپرز مانند معده ام باال م توده

س منعک میشدت در گوشها نیام با ا ییآبرو یفکر کنم،خدا نکند که رسوا شده باشم،خدا نکند که طبل ب میروزها

 شده باشد!

 از استرس قلب دیفهمیچه م یزیو آبرو ر ییرسوا نیسم بود و.... ترس از ا یوندیقلب پ نیو ا ماریمنِ ب یبرا استرس

 شده؟! یتازه جراح

 یعذاب آور را به من نم هیفرض نیروزانه اش اجازه رد کردن ا یها یتوجه ا یسرد و ب یصورتش،رفتارها یها اخم

 داد!

 ده؟یچرا انقدر رنگت پر-شهاب

 دهیمن سرک کش میکنم،محال بود شهاب به حر نیدهانم گرفتم تا خوب بودن را به خودم تلق یرا جلو دستم

 باشد...محال بود!

 داخل؟ امیب تونمیم -شهاب

سکوتم را مثبت برداشت کرد و وارد شد.  دیمرا د ی رهیو او که نگاه خ کردمیمسخ شده ها فقط نگاهش م همچون

 نمینشست،با نگاهش وادارم کرد تا من هم بنش و دیرا کش وتریکامپ یصندل

آبرو شده باشم...نگذار  یکمکم کن،نگذار ب ایلرزش از چشمش پنهان نماند،خدا نیو ا دیلرزیزده ام م خی یدستها

 برده باشد ییحس بو نیشهاب از ا
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باعث شده بود تا انقدر کالفه باشد؟چه  یزیسر حرف را باز کند اما چه چ خواستیم دیبار به صورتش دست کش چند

بار به مانع خورده  نیرا داشت ا یاعتماد به نفس کاف شیحرف ها انیدر ب شهیکه هم یباعث شده بود تا شهاب یزیچ

 باشد؟!

 -!الر؟یآ

 یلحظه  نیشود..اما نه حاال و چن یلحن، از زبان شهاب جار نیمن حاضر بودم تا سالها سکوت کنم تا نامم؛ با ا و

 از ته چاه درآمده جواب دادم: بله؟ یی! با صدایمرگبار

 هفده سالته درسته؟ یگفت_شهاب

 سوال احمقانه را زودتر پردازش کرده بود نیا لیبسته شد... بسته شد چون ذهنم دل یچارگیبا ب میپلکها

 ب...بله-

 کنم و یعمل تونستمیرو مهاش  ید،بعضیرسیبه ذهنم م یبیغر بیعج یزهای..من هم سن تو که بودم چ یدونیم-

اشه. ب یچه کار نکهیداشت که چقدر جرات انجام اون کار رو داشته باشم و هم ا یرو نه!البته هم بستگ گرید یایبعض

 نه ای شهیاون کار بهش مربوط م ایو آ باشه یکه طرف مقابلمه ک یکه... کس کردمیخوب فکر م دیاما قبلش با

 یکردم،دهانم باز مانده بود و جواب دایپ نیقیسرم آوار شده بود  یکه رو یبتیحرف منظور دارش به مص نیا با

 نداشتم!

لند از سقف ب هیو محالش پروبال بده و  ییایکه آدم به افکار رو هینوجوون یاقتضا نیبهت بگم ا خوامی...منیبب_شهاب

...کم کم که با یبزرگ بش ....کم کم کهیکنه!ول یاون سقف هرروز زندگ یخودش درست کنه و تو یآرزوها رو برا

 یسر کیخودشونو به  یجا شنیخودشون منحرف م یاصل ریاز مس کمیآرزوها  ری،مسیمواجه بش یزندگ اتیواقع

قبول اون اجبار  یبرا یکه مجبور نجاستینه تو اونارو...وا کنندیها تورو انتخاب م ریکه اون مس دنیم یاجبار ریمس

 !شتریبمونن ...نه ب یدر حد همون آرزو باق یو بذار یاز آرزوهات بگذر

 حک شده بود شیرو میچنگ ها یفشرده بودم که جا میمشت ها انینوا را م یکرده بودم و آنقدر بالش ب بفض

 بودم گفت:  گانهیاواخر از جانبش ب نیکه ا یتخت نشست با محبت یکنارم رو قایبلند شد و دق شیجا از
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بجنگ....خب؟!  ک؛یارزوت هرچقدر بزرگ،هرچقدر کوچ یوقت قبول نکن. برا چیبهت بگم تو اجبارو ه خوامیم-

سط و نی...اما ایبابتش از خواسته هات بگذر یکه بخوا نهیخسته کننده و روت یادی..زهیروز مره تر از روز مرگ یزندگ

ثمره  یکه بدون یهدف.... با هدف جلو برو،اما ستیخودت ن یریجز درگ یزیاش چ جهیبه محال ها پروبال نده چون نت

 لذت بخش داره! یا

که در حد خودم باشند را  ییخواسته ها یشوم و پ الشیخیب گفتیبودم،م دهیدو برابر شد،منظورش را فهم نانمیاطم

مدت هرچند  نیا یدر وجود پر مهرش خالصه شده؟! خبر داشت که ط میآرزو نیاما خبر داشت که بزرگتر رم،یبگ

ال بال ب یداشتنش همچون بچه گنجشک یدر پ ماقامت انتخاب کرده است و دل یم را برامکان دل نیتر یکم،خواستن

  دم؟یجنگیم دیآرزو چگونه با نیبا ا زند؟یم

 من...من هدف دارم-

 هیعال یلی...خیل یل نیرا باال انداخت:واقعا؟ آفر شیابرو یتا کی

 .... خوامیهدفم...هدفم...براش...م-

 خواستنش! یِلعنت ی هیقاف نیا شدینم فیرد خوردند،یها از زبانم سر م واژه

ا و فقط ب میماجرا با خبر بود قتیمان از حق یبالش را با تمام توانم چنگ زدم،هردو شیادامه بدهم... به جا نتوانستم

 میدادن خودمان داشت بیدر فر یکلمه ها سع یباز

 رونیوجب جا ب میآشنا، چروک شده و تا خورده را از آن ن تینها یب یبرد و کاغذ بشیسکوت من دست در ج با

 آزاد نشد...! گریحبس شد و د نهیکاغذ نفسم در س دنی. با ددیکش

از  شیبود که تا اعماق وجودم را سوزاند...تنها توانستم از شدت شرم و خجالت ب یاش جد رهینگاه نافذ و خ آنقدر

 نیشآت ی! وجودم کوره ادیبلعیو مرا م کردیدهان باز م نیکاش که زم یو ا داشتیبرنم ندازم،نگاهیب نییاندازه سر پا

 ! ایدن نیا یها ضیدر تضاد بود و لعنت به تمام ضد و نق میگلو ریجوشان اشکم با کو یشده بود،چشمه 

 محدود هستن یلیافراد اطرافت خ نکهیو ا تییبه حساب تنها زنمیم-شهاب

گذاشت و با عطوفت و نرمش ادامه  میپا یگونه ام سر خورد.کاغذ را رو یتمام شد و اشکم قل قل خوران رو تالشم

 داد:
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 خوندم....خب؟ یو چ دمید یچ کنمیبه صاحبش،و فراموش م گردونمیبرش م_شهاب

 بود؟مگر یراحت نیتا من هم فراموشش کنم.مگر به ا خواستیو م کردیاز بغض...فراموش م دیترکیداشت م میگلو

 کرده بود آسان بود؟ ریرا تسخ تیایمدت کم همه دن یکه تو یفراموش کردن کس

 :دیچانه ام گذاشت و سرم را باال کش ریوقفه ام دست ز یب یاشک ها دنید با

 یکج نرفته باشه، حت رویمس هی شیکه تو زندگ ستین یکس چیرو اشتباه کنه،ه ییجاها هیممکنه  یهرکس_شهاب

کردم جبران اون خطا رو بکنم...االن  یجاها کجرفتم اما مهم بعدش بود که سع یلیکه جلوت نشستم هم خ یخودِ من

..باشه یحرومشون کن ییسر هر ماجرا یخودیب دینبا ست،یبا ارزشت ن یاشکا زشیر یواسه  یلیدل نطوره،یهم هم

 الر؟یآ

 !دینام یم راههیب ریاشتباه... احساسم را مس گفتیخودم را گرفتم تا از بغض زار نزنم...به عشقم م یجلو یلیخ

که تا سر حد مرگ  یجبران کنم...نسبت به مرد یخطا را روز نیا دیبا گفتیو م دید یتمامشان را خطا م

تباه به اش نیاز ا شیتا ب گفتمیاز قلبم م عدفا یبرا یزیشده بود چه چ یاندازه جد یب قیو در آن دقا دمشیپرستیم

 محکوم نشوم؟ یو نا پختگ

 ستیاش...اشتباه....نـ...ن _

سرخ از  یا افهیرا با ق شیو مهربانش جا یکه از زبانم خارج شده بود چانه ام را رها کرد.چهره خنث یبهت از حرف با

 :دیصورتم غر یتو ی! عصبشیها یو سرسخت ریاخ یروزها نیدرست مثل هم یا افهیعوض کرد...ق تیعصبان

 !؟؟؟یگیم یچ یدار یفهمیم-

چنبره بسته بود را به  میهقم را خفه کردم تا هرچند دست پا شکسته؛اما بتوانم حرفم، که همچون مار دور گلو هق

 :دمیو کلمات را در صورتش کوب ختمیر میچشمها یشجاعت را تو اورمیزبان ب

که االن  یدرست برم اگه حس ریاز مس خوامی...نمکنمی... فراموش نمیخوند یو چ یدید یچ یفراموش کن خوامینم -

 راهه باشه! یب ایکج  ریمس هی ،یدیدارم و فهم

 می...احمقانه است اگر بگوزدینبض م یبیگردنش به طرز عج یو رگ برجسته  شدیاش هر لحظه منقبض تر م چهره

 :دیصورتم داد کش یتو یبلند یبا صدا کرد؟یم انیدلبرانه رخ نما یلعنت یبرجسته  یدر نظر من آن رگ سبز شده 
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 بسه!-

چشمانش  یبجنگ حاال هم جلو تیبدست آوردن هدف و آرزو یآمدم خودش گفته بود برا ی...کوتاه نمامدمین کوتاه

 !:دمیجنگ یداشتن خودش م یبرا

 یچ یخبر ندار یخودت حت یآب خوردنه؟وقت یِفراموش کن...مگه به راحت یگیراحت م یلیو خ ینشست نجایا-

که کردم احمقانه بوده؟ هق هق کردم:  یبچه ام و کار یکه بگ یدیچطور به خودت جرئت م گذرهیدلم م یتو

 من...من...با تمام حسم...من واقعا... دو..دوســ..

 دهیغلظت ند نیرا تا به حال با ا تشی.. عصبانفشردیرا به هم م شیرا مشت کرده بود و لبها شیشدت خشم دستها از

 بودم! گانهیب یعصبان دایشهاب شد نیبودم ..با ا

چشم تو چشم  شهی! تو واقعا روت مگمیبهت نم یچی!!فقط به احترام کژال و پدرته که هالریخجالت بکش آ_شهاب

حس بچه گانه رو  نیکردم که ا کارتیمن چ ؟مگهیداریاالن هم دست برنم ی؟حتیحرف بزن حانهیمن انقدر وق

 د ؟؟؟یبود ؟عشقمیکردم؟نامزدم بود یدادم و بعد ولت کردم؟ باهات باز دیبهت وعده وع ؟؟یفراموش کنـ یتونینم

 !!؟؟کردم؟؟یم متیکه برادرانه تقد یکردم جز محبت ـــکارتیاخه چ

 یتوسط خودش پتک وارانه تو ستم؛ینبودم و ن زیچ چیه شیکه من برا یتیواقع نیوا دیچکیپشت هم م میها اشک

 شد با هق هق گفتم: یم دهیسرم کوب

!من بچه یکن نیبه حسم توه دمی! بهت اجازه نمیلهش کن یحق ندار ست،یآدمم شهاب،احساس من بچه گانه ن من-

 !ستمین

 انیرو که در جر یکس نیاول ای یکنیاحساس رو فراموش م نیا ای!... یکنیدراز تر م متیپاتو از گل یدار گهید_شهاب

مرد چهارده پونزده  هیدخترش به  نکهیا دنیداشته باشه فهم یپدرت صورت خوش یبرا کنمیپدرته.فکر نم ذارمیم

 !کنهیسال از خودش بزرگتر ابراز عشق م

ترک خوردنش را با  ی! صدازدند،شکستیرحمانه شالق م یکه صورتم را ب ییجمله ها دنی!...قلبم با شنشکست

 شکست! میایواژه ها هم کمر خم کردند و شکستند...اصال تمام دن دم،یخودم شن یگوشها

 زشیخال مرا در گودال وحشت انگ کردم،یرفتن غرورم را با سلول به سلول تنم احساس م غمایشدن دلم  وبه  له

 ومن با تمام وجود....شکستم! کردیلحظه به لحظه غرق تر م
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 متیشخص یبود که نابود نیا تیشهاب نداشتم و نخواهم داشت! واقع یدر زندگ یارزش چیبود که من ه نیا تیواقع

 یز با ییایرفت و مرا با دن رونیسابق بشوم..گفت و از اتاق ب الرینتوانستم آ گریرگبار غرورش حس کردم و د ریرا ز

ق هم مانند ساب گرینابود شده بود و د هیثان یدر کسر نو بغض و حسرت تنها گذاشت..تمام احترام متقابلما یپناه

را با هم  تجربه  یشب زنده دار میشد که ازفرط هق هق اشکها یی. تا آخر شب پناهم تخت خواب و پتوشدینم

 رونیب یاما رو زدمیآب له له م یجرعه ا یاز اندازه داشتم و برا شیب ی!احساس داغزدمیو هق م دمیلرزی! ممیکرد

و  سوختیدر مغز سرم؛ م شیباره حرف ها نیتو چشم شدن با شهاب را نداشتم...وجودم از تکرار چند شمرفتن و چ

 زدیجراحت دامن م نیا یشکسته شده غرورم به شور یتکه ها

..تمام دمیپر یبعدش با ناله از خواب م یرفتم و لحظه  یبه خواب م یتمام وجودم را در بر گرفته بود. لحظه ا ضعف

 یجز کابوس حرف آخر شهاب نبود که مدام در ذهنم اکو م یزیخالصه شده بود و چ قهیخوابم در پانزده دق

مگر  ؟ی.اما چه خوابزدمیو هق م کردمیم نالهبود که قصد بند آمدن را نداشت! در خواب  یاشک یشد...سپس چشمه 

 شیب یمتوجه وخامت حال و داغ یشد؟ به راحت یدر زمره خواب حساب م شیحرفها یرحمانه  یکابوس ب قهیده ق

 شب یها مهیرا نداشتم. ن یبود که توان صدا زدن کس رهیبر وجودم چ یاز اندازه تنم بودم، اما آنچنان ضعف و سست

ود به خ شتریب یتنم و ناله ا ینور را حس کردم وبا داغ یقدر هزار سال گذشت با باز شدن درب اتاق روزنه ا میکه برا

از آن را  یزیآرام چ یبلندش بود که جز زمزمه ا یام نشست و بعد صدا یشانیپ یرو فیظر ی. دستدمیچیپ

 ام گذاشت یشانیپ یکه بابا و شهاب وارد اتاق شدند و بابا دست محکمش را رو دینکش یطول...دمینشن

خودم حس  یرنگ شهاب را رو اهیجفت نگاه نگران و س کی... کردیو تمام تنم درد م سوختیاز آتش م وجودم

 انداخت و از تخت بلندم کرد میزانو ری..ناله کردم و بابا دست زکردمیم

ه ک کردیگرانه خطابم م خیچه به روز خودم آورده ام؟ و بابا توب دیپرسیلرزان و نگران م ینگران بود وبا لحن کژال

 "نخواب! سیهزار بار بهت گفتم بعد از حمام با سر خ"

 میجواب دادن نداشتم،چشمها یپس از حمام بود... نا سیبا سر خ دنیخواب یکاش که تمام دردم به اندازه  یا و

و  چیپ انیو غرق م مارستانیب طیچشم باز کردم که بازهم خودم را در مح یو وقت دمینفهم یزیچ گریبسته شد و د

 دمیسرنگ و سرم د کیبار یتاب لوله ها

 نبودم..هرچند دنشیحاضر به بودنش و د گرینفر نبود...اما د کیجز وجود  یکس شیو دوا سوختیدر آتش تب م تنم

ام تمام احساس پاک و دست نخورده  ییحال تمام دارا نیبا ا کردمینگاهش و خواستنش اعتراف م ینیریته دلم به ش
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ته نگذاش یو بخشش باق یبهبود یبرا ییتکه شده بود و جا کیهزارو  یاحساس یام توسط شخص خودش با چکش ب

 بود.

روح شکسته  نیکرد اما ا دایپکرد..جسمم بهبود  دایحالم، تبم کاهش پ یو مداوا یدر پ یپ یمسکن ها قیتزر با

شدم و از  صیترخ مارستانی!  چند ساعت بعد از بشدیخاکستر م یوتوده ها کردیشده ام بود که همچنان جز جز م

.. دشیم دیتشد دنشیوضعفم با د دمیدیم نهیرا به ع شیها یشروع شد، نگران میهمانجا بود که فاصله گرفتن ها

 اماگر،ید زیهر چ ایبود  یانصاف یب دانمی..هرچند که کم آتو دستش نداده بودم! نمگرفتیماجرا آتو م نیاز ا دینبا

عقل و  انیبود که م یهمان جدال نیدار شده ام را بر سرش بکوبم و ا حهیمناسب بودم تا غرور جر یمنتظر فرصت

 را خواستار بودم    دنشیو ته دلم بازهم د دمشیدیم دی... نبادبو رهیمنطقم چ

خاک  نیماندن در ا یبرا یلی...مکردمیدور بودن م یشده، تمام تالشم را برا نیاز آن روز وآن شب نفر بعد

 یبا مامان و جنجال حساب ییروبرو یشروع شد که بابا برا ییاتفاقات از جا نیا یو منفور نداشتم..همه  بیکشورغر

کشور ندارم..هر  نیماندن در ا یبرا یلیکه م خواندمیاز کژال کمک گرفت و کژال از شهاب...! هرروز در گوششان م

بابا و مامان نمانده بود و من  ییبه روبرو یزیبود که چ یدر حال نیکنم و ا شانیبرگشت راض یبرا کردمیم یشب سع

 یحت گری...دختمینفر،به هم ر کیدور بودن از  یو تالش برا یشده شان را با خودخواه یزیتمام معادالت برنامه ر

 یوجودم،من کس یمهم نبود چه برسد به خواستن دست نوازشش و عطر محبت مادرانه اش رو میهم برا اشتنمادر د

 چیجور شد و بابا ه رانیبرگشت به ا طیکه بود شرا یا یجز پدرم و کژال نداشتم...!باالخره به هر سخت ایدن نیرا در ا

بدهد و مامان و بابا  جهیاخر هم نت یخواست تا پله ها ! اما کژال فرصت ماندندیمرا نفهم یاپیپ یاصرار ها لیجوره دل

 را باهم روبرو کند!

بودند نگاهم  ستادهیمان ا یبدرقه  یفرودگاه هم کژال و هم شهاب برا ینمانده بود، تو مایبه پرواز هواپ یزیچ

و از  دمیکش یرا م گاهش دست بابا یگاه و ب یاز نگاه ها یدور یاش. برا دهیاال قامت کش رفتیرا نشانه م ییهرجا

رگبار  ریبگذارم که با تمام تکه تکه شدنش ز یدل یروپا  نکهیکردم،سخت بود ا یدست رفتن فرصتمان را گوش زد م

هنوز هم دوستش داشتم،  دیکش یپر م شیغرور شهاب باز هم خواستار تصدق حالت نگاهش بود!هنوز هم دلم برا

 اش مرا درهم شکست  یرفتم و او با تمام پختگ شیمن با تمام صداقتم پ

 مان ناراحت بود دسته چمدانم را گرفتم و گفتم یاوصاف هنوز هم دوستش داشتم. کژال از دور نیتمام ا با

 شمیپ یگردیباالخره توهم برم-

 دیسرعت برگشت...قرار نبود انقدر زود بر نیچرا نظرت به ا یهنوزم نگفت-کژال
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 مشغول صحبت با بابا بود ریرا نشانه گرفت که سر به ز ییم رفت و اوچشمانم از دل اریاخت

 تالشم رو بکنم یهمه  خوامیدرس بخونم...واسه کنکور،م خوامیگرفتم،م یتازه ا ماتیمن خب ...تصم-

 چهره اش خوشحال شد هیاز ثان یکسر در

 دلم  زیعز ی؟وایادامه بد یخواینم یتو که گفت شــهیباورم نم_کژال

 قیخوشحال شدم برات، ال یلیفدات بشم دردونه..خ یداد: اله هیو خواهرانه آغوشش را بهم هد محکم

 ؟ی..چرا زودتر بهم نگفتیینایبهتر

تم نداش یمیتصم نیهمچ ضمیبخاطر قلب مر شیشد، تا چند وقت پ یا دفعهیو  یناگهان یلیرا قورت دادم:خ بغضم

... یعنیرو از خودم شروع کنم  راتییتغ خوادیکنم دلم م یزندگ تونمیاما حاال که لطف خدا شاملم شده و مثل همه م

 از فرصتم استفاده کنم  خوامیم ست،حداقلین یحاال که مشکل

 تتیو همه جوره حما یبزن ندتیکه از درس و آ ستین یا یتو مشکل جد یماریمن که بهت گفته بودم ب-کژال

 تالشت رو بکن که ازت رتبه یبرام ارزش داره،حساب یکل یخودتو گرفت یقطع میکه تصم نیحال... هم نیا کنم،بایم

 الریآ خوامیم یتک رقم

و خواهر بودن  یکنارم شهیکه هم یکژال، مرس یمونیو م یبود زیبرام عز شهیبه شوق خواهرم زدم: تو هم یلبخند

 که انتظارتو براورده کنم کنمیخدا برام بخواد،من تمام تالشم رو م ی. هرچیخودتو ثابت کرد

را  ییسفارش ها هیو به کژال توص ستادیو بابا کنارم ا میاز هم فاصله گرفت ندهیآ قهیسه دق یاعالم شدن پرواز ط با

کردم تا از او و وجودش دور بمانم و  یکه تمام تالشم را م یبود،لحظه ا دهیعمرم رس یلحظه  نی. سخت ترکردیم

 ! کردمیرا م میارهاتک تک رفت یتفاوت یچشم در چشمش تظاهر به ب دیحاال با

 خ..خداحافظتون!-

را با سوم شخص  شیاز عرقم فشرده شد و چه آسان، مفرد بودن شهاب جا سیکف دست خ انیچمدانم م ی دسته

 خطاب کردنش عوض کرده بود. 

 مراقب خودت باش-شهاب
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 یریدلم فشرده شد...با شکل گ اریاخت یمقابلم جان گرفت و ب شیاه طنتیها و تمام ش تیمیتمام صم یلحظه ا یبرا

 ام را از خودم دور کرده بودم یحام یسادگ نیاحساس حماقت کرده بودم به هم کی

 عقب رفتم یفقط سر تکان دادم و قدم میبگو "ممنونم" ای"نیهمچن"مثل یحرف اضافه ا دینچرخ زبانم

 کنکور بده خوادیم یلی!آه؟یچ انیجر یدیشهاب فهم-کژال

فته گ الریمکث کرد و ادامه داد: من قبال هم آ ی. کمهیعال یلیخ نکهیشد: واقعا؟ا نهیبهت نگاهم کرد ودست به س با

 یبرازنده  الریبشه، تا انتظارش رو از خودش براورده کنه. آ یکه داره بره تا آدم بزرگ ییدنبال هدف ها دیبودم با

 راه رو ادامه بده نیا دیبا تونهیکه م ییهست تا جا التیسطح تحص نیباالتر

خون را حس کردم. قصد داشت مرا شرمنده  یشد و طعم شور دهیکش میدندان ها ریزد!بد هم طعنه زد..لبم ز طعنه

روان شود؟قصدش  میاشکها لیخانواده ام غرورم بازهم بشکند و س یکه هستم بکند؟قصد داشت جلو یزیتر از چ

 من بسته بود؟  یقرار یرحمانه کمر به ب یهمه ب نیچه بود که ا

 شهیم ری. دمیبهتره ما کم کم بر-بابا

 مونم یتو رشته مورد عالقت م تیقبول ینیریمنتظر ش یل یل یدستش را جلو آورد: موفق باش شهاب

 .چشمان پر شده ام راخوردیدرکالمش به چشم م طنتیو همان ش تیمیاز همان صم ییلحن داده بود ورگه ها رییتغ

دل  نیبازهم طعم محبتت را به ا نمتینب شهیهم یکه قرار است برا گر؟حاالیاش دوختم. حاال د دهیبه دست جلو کش

  ؟یچشان یم

به انگشتانم وارد کرد که  یفیقرار دادم و فشار خف تگرشیدست گرم وحما یحال داغم را تو نیسرد و در ع دست

انداختم... و من هنوز هم  نییرا نداشتم با تمام شرمم سر پا اش یرگیباعث شد نگاه در نگاهش گره بدهم. طاقت خ

 مرد را دوست داشتم! نیا

 ادگاریبه  میبرا یزیجز رنج چ شهیکه هم یالنی.مالنیم یسفر چند ماهه  نیا یسفر عمرم خالصه شد تو نیبدتر

 کردیم یام را پوچ و ته یاز زندگ یبخش یبه هر نحو شهینگذاشت و هم

ام  یکه در زندگ یگذشته را نسبت به کس یاز گرما یو موج ییفرود آمد و من حس آشنا رانیخاک ا یرو مایهواپ

 کردمیم دمش؛احساسید یشده م یخال
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و در دسترسم در واحد کژال بود اما من  ازیمورد ن یها لی.تمام وسامیبابا راه افتاد یبه سمت خانه  یتاکس نیاول با

 پوچ قلبم بود!  یحفره  یکننده  یو آن خانه پا بگذارم چرا که تداع ابانیبه آن خ یا هیثان یبرا یحاضر نبودم حت

 دادم و چشمانم هیتک یسرد  تاکس ی شهیداد سر به ش یباران را سر م دیآلوده از غبار تهران گرفته بود و نو آسمان

 تمام شد! زیبستم...چه ساده تر از ساده همه چ یلحظات یرا برا

*** 

دم و آم یبا خودم کنار م دیهرگز نخواهد بود،با یشهاب گریکه د کردمیباور م دیمانده بود.با دیسقف سف یرو نگاهم

 کردم یدوباره از صفر شروع م

 نیکه ا بود یمحال شهیهم یایهمان رو نیاز سرنوشتم بشود، و ا یخواب بخش یشهاب تو دیرا بستم تا شا میچشمها

 کرده بود رمیروزها درگ

اهلل اکبر که از مسجد محل به  زیدل انگ یشدم،آفتاب هنوز طلوع نکرده بود و نوا داریب شهیتر از هم زیسحر خ صبح

بلند شدم و پس از وضو  میاز جا میتصم کی.با کردیم یصبح روح نواز شیدر آن  گرگ و م بیعج د،یرس یگوش م

 یوبه س ازیحلقه بست سجده کردم و دست ن نمگرفتن و پهن کردن سجاده قامت بستم،رکوع رفتم و اشک در چشما

و آدم  نیزم یرا رو شیدوستت دارم ها ییِطال یاشعه ها دیمعبودم دراز کردم.نمازم که تمام شد کم کم خورش

 نیا یها ییطال یمن هم ال به ال یزندگ دیدم،شایرا به چشمانم د دیطلوع خورش نیاول یکرد... برا یپخش م شیها

 داد  یخوشش را نشان م یرو و خوردیورق م دیخورش

ض و که با ح دمیکارم تمام شد و برگشتم بابا را د یصبحانه شدم و وقت زیممکن مشغول تدارک م یصدا نیآرام تر با

 و متوجه نشده بودم. لبخند زدم: دهید یمدت در سکوت مرا م نیشوق در تمام ا

 ییبابا ریصبح بخ-

باز کرد.و من با تمام وجودم  میکه از او سراغ داشتم به رو یآمد جواب لبخندم را داد و آغوشش را با تمام عشق جلو

 نکرده بود   یوقت پشتم را خال چیه شیکه با تمام مشغله ها ییحل شدم در عمق پدرانه ها

 بابا زبل شده الریر،آیصبحت بخ-

 کردم: یخنده ا تک
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 در اومدم نه؟ یمصرف یب نیاز ا-

 کرد ومن ادامه دادم: بابا؟ ینیدلنش اخم

 جان بابا؟-

 ازمهیمورد ن لیاز وسا یسر هیلباس و و  رم،منظورمیتازه بگ لیوسا یسر هی خوامی...راستش مخوامیم-

 ؟یچقدر الزم دار-

هست فقط خواستم در  یبه اندازه کاف یکه بهم داد یکارت یحد و مرزش زدم: تو یعشق ب نیبه وسعت ا یلبخند

 یباش انیجر

 مسائل از من اجازه نیواسه کوچکتر ستین یاجیبابا جان احت یهست ی: تو دختر عاقل و بزرگدیام را بوس یشانیپ

 انجام بده ینیبیرو که صالح م یهر کار یریبگ

 بود:   داریشوق در لحنم کامال پد نیشد و ا یهمه اعتماد تمام وجودم غرق خوش نیحجم ا از

 بابا یمرس-

*** 

به  ستایفکر کردن چ یبه دنبال نداشت.با کم میبرا یزیچ یحوصلگ یلذت بخش نبود و جز ب میبرا ییبه تنها دیخر

با او تماس گرفتم و  ،اماییبا چه رو دانمیهمه مدت نم نیاضافه شد. بعد از ا یهمراه یدر دسترسم برا یها نهیگز

جواب  شیبهانه آماده کرده بودم تا به اعتراض ها جورهزار  یم را برادارم.خود اجیگفتم که به حضورش کنارم احت

 یاز اعتراض بود نه گله؛ حت ینه خبر گریکدیمان با  ییکرد حق داشت. اما با رو به رو یبدهم و هرچه که اعتراض م

 هرا سرم در آورد... و من آن لحظ دنشیند یماه ها نیا یدلتنگ یو تالف دیاخم نکرد غر نزد تنها محکم به اغوشم کش

 ستایبا چ یشرمنده شدم. وقتش بود کم یدخترک احساس نینسبت به ا میها یمعرفت یاندازه از خودم و ب یب

 اش گرفته بودم. دهینا د میها یمعرفت یخودش را به من اثبات کرده بود و من با ب شیتر بشوم او مدتها پ یمیصم

 مانیاز آررزوها م،یکرد یوصحبت م میزد یمختلف قدم م یپاساژ و مغازه ها یغروب تو یها کیروز تا نزد آن

از  یقیمختلف من  با تلف یدهایرا کدر کرده بود. خر انمانیمدت رابطه م نیو از هرچه که ا مانیها یدلتنگ م،ازیگفت



 فرنوش گل محمدی – بنواز دلم را

 
261 

 

بساط خنده و  نیکه هم گذشتیدلش نم یو هوس ها یاز پر خور ستایچ انیم نیو در ا شدیانجام م ستایچ ی قهیسل

 مان را فراهم کرده بود.   یشاد

قت . گفتم که وکندیام م یاستقبال کرد و گفت که همراه یراجع به کنکورم گفتم و با خوشحال ممیاز تصم شیبرا 

 نیموافقت کرد.با ا شنهادمیفکر با پ یشروع کنم و با کم خواهمیدرس و رفتن به کتابخانه را م یبرا شتریب یگذار

تست مختلف  یو چند کتاب ها نیدر چند دمانیخر تیهاشد و ن یانقالب منته ابانیبه خ رمانیمس یادامه  زه،یانگ

 اضافه شد. مانیها دیکتاب ها، دو رمان هم به خر یقفسه  دنیخالصه شد و با د

 زدیچشمک م مانیقوا به سو تیبا نها رشیکه مس یا ندهیو رو به آ میکرد یهدف را دنبال م کیما  یاالن هر دو تا

ش و تال تیهدف همان موفق نیدادند. ا یام خودش را نشان م یکم کم در زندگ راتییبود...تغ نی..هممیداشتیگام برم

 یبرا یکرده بودم ...بهانه ا نیاش مز یهم بهانه چاشن یکم نکه از طرف م ییبود... آرزو مانیبه آرزو ها دنیرس یبرا

داده  یرا درون خودش جا یاز تلخ یمیخالص،درصد عظ یسیکه همچون شکالت سوئ یشهاب! ، بهانه ا یفراموش

 بود.

 یاما حرف ختیر یمختلف و رنگارنگ وارد خانه شدم تعجب از سرو صورت بابا م یها کیپالست نیکه با چند یوقت

ظر ام ن قهیدادم ودرباره سل ینشانش م یرنگم را با شاد یرنگ شاد و صورت یمن بود.لباسها حیو منتظر توض زدینم

 .کردیام م یکه بابا هم با لبخند پر عشقش همراه کردمیم یخواه

 بابا؟؟ یهمه رو الزم داشت نیا یمطمئن-

 خواستمی: آره بابا..همه رو مدمیخند

 از مانتوها را لمس کرد و گفت: یکی فیلط ی پارچه

 قبل کجا رفت؟! یچمدون کامل برات لباس فرستدم خونه کژال...اون همه لباس ها کیمن  ادمهی یول-

وقت  چیمن دست گذاشته بود..ه قینقطه ضعف عم یرو قایجمع شد. بابا دق میلب ها یآرام آرام از رو لبخندم

 لب زدم: رنگ دیسف یبه مانتو رهیخ اورمیبدون آنکه سر باال ب میچشم در چشمش نگاه کنم و دروغ بگو توانستمینم

ه تا ب دمیم هیریفرصت به خ نیاول یبمونه بابا...تمام اون چمدون رو هم تو یزیگذشته ام چ یها لیاز وسا خوامینم-

 ببخشن! ازمندنیکه ن ییکسا

 الر؟یافتاده آ یشد: اتفاق یبار بابا جد نیا
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از  میزندگ یمثبت رو تو راتییتغ خوامیرو نو کنم، م یهمه چ خوامیهم تاب دادم: نه! فقط... م یرا تو میانگشتها

 نداره بابا؟ یتر شروع کنم.از نظر شما اشکال کیکوچ یایو دلخوش کیکوچ یزایچ نیهم

 داد حرفم را باور نکرده جواب داد: یکه نشان م یلحن با

 یشد یرعادیغ کمیتو  ر،یچند روز اخ نینداره بابا جان، اما به نظرمن تو ا یاشکال چیه-

 دل شکسته ام زدم: یخنده رو نقاب

 پر خنده اعتراض بابا را بلند کرد. یجمله  نی... قربون کله کچلت برم؟؟ و همهیعاد ریمن غ یاخه کجا-

از  یلیکردن خ یرساندم. واسه عمل انیو خنده به پا یو خنده عوض کردم و به همان اندازه با شوخ یرا با شوخ بحث

 ییاست...من به تنها رید اتیمیتصم نیکردن ا یعمل یهر لجظه برا کردمیشده بود، و فکر م یجد ممیها تصم دهیا

 داشتم. ازیخودم ن اتیبا روح ااز جنس خودم و آشن یبه کس میایاز پسشان بر ب توانستمینم

ام به  یبعد یکردم تا قدم ها یاو را با اهداف و افکارم آشنا م دیهمان فرد مورد نظر و در دسترسم بود..با ستایچ

 بدهد   جهیسرعت نت

*** 

لحاف را دور خودم  شتریب ی.با سستشدیبود وزنگ عذاب اورش در اتاق پخش م ستادهیساعت، راس عدد هفت ا 

انباشته شده و غول کنکور  یکتابخانه و درس ها ادیکردم.  یرا م شتریخواب ب قهیپنج دق یو ته دلم تمنا دمیکش

 دنیلحاف را کنار زدم وبا فهم ی...به سخت کردیخواب را زهرمارم م نیرفت و هم یاز مقابل چشمانم کنار نم یلحظه ا

مورد  نیدر ا شهیهم ستایچ دانستمی. مدمیبه کتابخانه فرصت ندارم با شتاب پر دنیساعت تا رس میفقط ن نکهیا

 تا قانع شود. اورمیو برهان ب لیدل شیساعت را برا کی دیبرسم با رید قهیهست که اگر پنج دق ریانقدر سخت گ

را در دستم  دیز،کلیاز همه چ نانیو بعد از حاضر شدن و اطم ختمیرا در کوله ام ر ریتحر زیم یرو یها لیوسا

 چرخاندم و در را بستم

. در رفتمیباال م یکیپله ها را دو تا  دنیمان فاصله داشت، بعد از رس یاتوبوس از خانه  ستگاهیحدود دو ا کتابخانه

ه ب یزیکه چ یموقع سال ،زمان نیشناس بود وگرنه در ا فهیوقت شناس و وظ ستایورده بودم که چمورد شانس ا نیا

 محال بود اریبس یدرس خواندن فرض یبرا نهدر کتابخا یخال یکردن صندل دایسال نو نمانده بود؛ پ
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نسبت به تک تک دروس و تست ها  یا یعال یمدت بازده نیا یگذشت و ط یمشترکمان م میاز تصم کماهی قایدق

شلوغ کتابخانه  یسر چرخاندن در فضا یبود... با کم تیموفق یبرا یا زهیخودش انگ نیو ا میدید یدر خودمان م

انداختم که سرش را باال آورد و  زیم یرو انشسته و غرق کتاب مقابلش است، کوله ر زیطرف م کیکه  دمیرا د ستایچ

 بدون نگاه به من به ساعتش ضربه زد:

 !یوپونزده تا تست عقب افتاد یکرد رید قهیپونزده دق -ستایچ

 خونمیم شتریربع ب کیخب حاال توام،-

 تاسیکه با چشم غره چ دمیکش یطوالن ازهیکتاب را باز کردم خم نکهیو نشستم اما به محض ا دمیرا کش یصندل

 روبرو شدم 

 رهیتو ذهنم نم یچیه ینجوریبخوابم بعد شروع کنم؟باور کن ا قهیده دق شهینم ادیخوابم م-

 اب به صورتت بزن.. هیالزم نکرده پاشو برو -ستایچ

 حال ندارم-

 !؟یریهم نگ جهیو نت یو بر یایو ب ریمس نیباز ا گهیو شصت و پنج روز د صدیس یحال دار -ستایچ

که بود به کمک هم  یا یتست بود. به هر سخت کیتست هم  کینبود  ییکرد...واقعا نا خیهم مو بر تنم س فکرش

غلتک  یرو یصرف شد تا من کامال با مود درس ها و مباحث اخت شوم و به قول یساعت می. نمیمباحث را شروع کرد

 یم انیدر م ستایاشکاالتم را با چ میرفت شیپ یراه عال انهیاما م میداشت ی. هرچند شروع کسل کننده افتمیب

 یحل هر مسئله زمان م یداد. برا یم حیتوض میبا صبر و حوصله برا دمیفهمیرا که نم ییگذاشتم و او خواهرانه هر جا

 از خنده هم نبود! یکه خال میکردیم نییتع شیبرد برا ی زهیو جا میگرفت

سر که باال اوردم و  م،یاز دختران اطراف شد یادیتعداد ز یتا کم کم متوجه هم همه  میروند را ادامه داد نیآنقدر ا 

وقفه غرق در دروس بوده  یزمان ناهار باشد و چهار ساعت ب شدیباوم نم دمیدوازده د یرا رو یعقربه ساعت مرکز

 . میباش

 چشم نگاهش کردم: یهمراهش به طرف آبدار خانه راه افتاد از باال شهیکوچک هم یبا قابلمه  ستایچ

 اوردمیمن امروز خواب موندم شرمنده ناهار ن-
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 چپ چپ نگاهم کرد و جواب داد: بار آخرت بود ها! ستایچ

و  نبود یاز گوش یمان خبر ی...طبق قول هر دودمیرا به سمت باال کش میو او رفت...کتاب را بستم و دستها دمیخند

 مان. یاطالع خانواده  یآن هم برا میاکتفا کرده بود یامکانات مجاز چیساده بدون ه یگوش کیبه 

شدم که تنها سه  یدخترک رهیانداختم متوجه نگاه خ یطرف شانه ام م کیبلندم را  یبافته شده  یموها کهیحال در

باز شد. من هم متقابال جواب  یبه لبخند شیلبها دیخودش د ینگاهم را رو یما فاصله داشت... وقت زیاز م زیم

 لبخندش را دادم

را  داد آن یقابلمه تند تند دستش را تکان م یاز داغ کهیداغ از غذا برگشت و در حال یبا قابلمه  ستایبعد چ یکم

 را فوت کرد شیانگشتها یچند برگه گذاشت وتند یرو

 ؟یانقدر داغش کن یمجبور بود-

 !دهیغذا داغ مزه م -ستایچ

بار  نی. ادمیخودم ثابت د ینقش را رو زیهمان دخترک ر رهیخودم حس کردم و بازهم نگاه خ یرا رو یهنگا ینیسنگ

 گفتم: ستایآرام به چ یسر چرخاندم و با لحن

 ؟یشناسیرو م یاون دختره که کنار پنجره نشست-

م ه زهیم زهیخورد و نگاه چند نفر به سمتمان برگشت..دخترک ر زیبه م شیکه پهلو دیچرخ کلشیبا تمام ه یجور

 داشت نشان ندهد خنده اش را پنهان کرد یسع کهیمتوجه شد و در حال

 اخه؟ عیانقدر ضا شاالیا یریکردم: بم اخم

خب....نه  دونستمیدخترک را نگاه کرد و سپس گفت: من چم یداد کم یرا مالش م شیپهلو کهیو د رحال دیبرچ لب

 !ن؟یهست ا یک شناسمشینم

 !هیزیچ ییآشنا دیگفتم شا کنهینگاه م ادیمنتها ز شناسمشیمنم نم-

 آشناست اخه!!؟ کنهینگات م یاخم بهم چپ چپ نگاه کرد: هر ک با

 باشه! دیباال انداختم: شا شانه
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هم  یزیچ نیب نی..در اشدیشدند و فاصله روزانه ما با کنکور کمتر و کمتر م یم یسپر یگریبه سرعت بعد از د روزها

 ستایه،چماند دیهفته به سال جد کی کهیبود.در حال شهیکتابخانه شلوغ تر از هم یسال نو نمانده بود وفضا لیبه تحو

گرفتم من  میاش گفت تصم یکرد...مادرش با من تماس گرفت و از حال جسم نیخورد و او را خانه نش یبد یسرما

.بعد از اندازمیخودم را از درس عقب ب ستایبه خاطر چ دیکرد و گفت که نبا یدیهم نروم که مادرش مخالفت شد

از  یا یبرساند و نگران یهم قول داد که خودش را به مباحث درس ستایرفتن من به کتابخانه چ یبرا یمتوال یاصرارها

 نداشته باشم. بشجان

سرد و خشک کتابخانه بر وجودم  یشدم فضا یوارد کتابخانه م میروزها نیا قیبود که بدون حضور رف یبار نیاول

نا  یبه سمتم هجوم آوردند و ابرها یمنف یها یاز انرژ یشد وحس درس خواندن را ازم گرفت..انگار امواج رهیچ

جز هدف و  یزیرا از خودم دور کنم و به چ ینفامواج م نی.تمام تالشم را کردم تا ادیبار یسرم م یباال یدیام

رفم نفر به ط نیچند یکتاب را محکم بستم که چشم غره  ینبود!  با حس بد یفکر نکنم...اما انگار شدن تمیموفق

 یسرم حس کردم و صندل یباال یا هیسا نکهیچه قدر گذشته بود تا ا دانمیکتاب گذاشتم..نم یحمله ور شد.سر رو

پخش  میدر گوشها یینا اشنا فیظر ی. صداگشتیم ستایچ یحواسم پ اورمیضر نبودم سر باال بشد. حا دهیکنارم کش

 شد:

 سالم-

 خندان یشگی..همان دختر همایدادم..خدا هیتک یرا بلند کردم و به صندل سرم

 جوابش را دادم: سالم متعجب

 ..درسته؟وتریتست را برانداز کرد: کامپ میتعارف کتاب حج یجلو آمد و ب حشیلبخند مل با

 گذاشت: شیرا به نما شیبایز دیسف یزد و دندان ها یتر قیسرم را تکان دادم که لبخند عم جیگ

 امروز؟ ادیباهات بود نم شهی...اون دوستت که همیخونم،راستیم کیمنم گراف-

ش را زد و دست یگرید یبایشده بود لبخند ز یمیهمه زود صم نیبود که ا بیعج میتکان دادم برا یبه نشانه منف سر

 جلو آورد:

 ام سِلیمن آ-
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و کوچکش  فیظر یدستها انیدستم را جلو بردم م ی...با دو دلدیکاو یو دست دراز شده اش را م حیلبخند مل نگاهم

 نثارش کردم یقرار دادم و مانند خودش لبخند

 صدر. الریآ الر،یآ

 راستش شدم یگونه  یرو ینیبار متوجه چال دل نش نیتر کرد که ا قیرا عم لبخندش

 ناهار امروز با من... -سلیآ

 جواب دادم: یلحظه ا تیمیهمه صم نیمن متعجب از ا و

 من ناهار ....-

 یاز ساک دست یدیظرف کوچک سف ،یرا قطع کرد: سه شنبه ها و چهار شنبه ها... حوصله غذا اوردن ندار حرفم

 آورد و ادامه داد: رونیاش ب

 دوارمینه ام ایمزش خوبه  دونمیدست به کار شدم،نم ،خودمیدوست دار یلیخ مویروغن ابلچون ساالد کاهو رو با -

 انداخت و ادامه داد: پمیبه ت یگند نزده باشم! نگاه اجمال

 یپوش یم یحوصله هست یکه ب ییمانتو رو وقتا نیو ا-

 یبندیسفت م بیموهاتم عج یکه هست کالفه

دختر بچه ها  نیگذاشت،درست ع انمانیغذا را م یرا با دستش کنار زد . ظرف ها زیم یرو یو کتاب ها کوله

 پر از ذوق گفت: یو با لحن دیرا بهم گوب شیدستها

 رو خودم درست کردم زیبار همه چ نیاول ی،براینش مونیپش دمیقول م-

که  یکه زده بود و اطالعات ییاش بودم .حرف ها رهیباز هنگ کرده و شوک زده از حرف ها و رفتارش خ یدهان با

را  میها یژگیو یشدن تمام رهیچند بار خ یط یعنیگذاشته بود اصال قابل هضم نبود... انیراجع به من با خودم در م

 از بر شده بود؟

و  سیه یبار صدا نیاز خنده اش منفجر شد و ا ،سالنیبود که بعد از نگاه کوچک یحالت صورتم چه جور دانمینم

 نفر اخطارگونه در گوشم زنگ زد: نیدچن یغرولند ها
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 به؟یبرات انقدر عج ی؟چیشد ینجوریچرا ا -سلیآ

 تو! یها ینیب قیو رک مانند خودش جواب دادم: دق تعارفیب

 گهیاخالق خو گرفتم د نیبا ا ی.. از بچگستیکن دست خودم ن گن،باوریرا باال انداخت:  همه بهم م شیابرو یتا کی

 اشاره کرد: انمانیم یزد و به ظرف غذا ی.چشمکرهید یلیهم واسه ترک کردنش خ

 ها فتهیاز دهن م شهیسرد م-

 ستمی...من راحت نینجوریاخه...ا یول-

 دوست خوب داشتن هی..دلم واسه گشتمینفر مثل تو م هیوقت بود دنبال  یلی... خالریتعارف رو بذار کنار آ-سلیآ

 .. میتر باهم باش کینزد میتونیم یتنگ شده،اگه اجازه بد

 :گفتیم شهیحرف بابا افتادم که هم ادی

 ندیالجرم بر دل نش دیکه از دل برا یحرف-

 بود سلیاز وصف حال من و حرف آ یمصداق بارز قایدق نیا و

 االن دوست داشت...! نیدختر را با تمام صداقتش از هم نیشد ا یم دیشا

 فیباهم بودن ها و تعر مان،یها و خنده ها یبود.. شوخ دهیبه اوج خودش رس ستایدر نبود چ سلیمنو آ ی رابطه

 یو نامرد ادیز یلیرا دوست داشتم،خ سلیشده بود ... آ لیتبد میروزها نیا ریاخ یزندگ نفکیبه ال مان،یکردن ها

 ادتیع یدلم باز کرده بود. برا یتو قایعم را شیپا یدخترک جا نیا ستا؟یاز چ دتریشد یحت میاگر بگو ستین

همه  نیبا ما دو نفر رو در رو شد از ا ستایچ یو او هم قبول کرد... و وقت میدعوت کردم تا باهم برو سلیاز آ ستایچ

را  اش یناراحت اورم،یب ینیگزیجا شینبود چند روزه اش برا یانتظارش را نداشت تا ط دیما جاخورد! شا نیب یدوست

ه ک دینکش ی...طولگذاشتینم یرا باق یا یدلخور چیه یجاکه  کردیبرخورد م یمیآنقدر گرم و صم سلیاما آ دمید

و  و محکم قیعم یرابطه  کیاستارت  گریبار ما سه نفر کنار همد نیشد وا یشگیهم ستایمن و چ انیم سلیبودن آ

خوران، و سپس پاساژ  یبستن جیآب هو ی نامه.آخر هفته ها بعد از کتابخانه برمیباهم بودن، زد یصادقانه را برا

 شده بود لیثابت برنامه ما تبد هیپا ش،یها طنتیها با تمام ش یگرد

 داد یبهم نشان م میروزها یها نیتر یمیخوشش را با داشتن دو نفر از صم یرو یزندگ
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 شب یخواب یاز ب د،یساعت ها و روز و شب با هم مسابقه گذاشته بودند که به سرعت صبح کنکور فرا رس آنچنان

. بابا بعد از رساندن من به کردیشد و تهوع ام را دو برابر م یم نییو دلهره در معده ام باال پا سوختیقبل چشمانم م

ا که ب میدیرا د ستایو چ سلیبعد آ یشود. کم نیته نش مهمراهم آمد تا با بودنش قوت قلب در جان یحوزه امتحان

و  تیموفق یهر سه نفرمان آرزو یبرا. بابا کشاندندیم یهول و هراس خودشان را از پله ها به سمت درب ورود

 یاسم ها و شماره  ستی. باالخره لمیرا از خودمان دور کن ینگران یعال یا جهینت یداد که برا دیآرامش کرد و ام

. برگه میدر سه سالن مجزا و دور از هم مستقر شد یگرید یبرا تیموفق یها اعالم شد و هر سه  بعد از آرزو یصندل

 آغاز شد. یعاقبا وقت امتحانسواالت پخش و مت ی

زد بود و  خی میبود دستها دهیوقت درس نخوانده بودم استرسم به حد اعال رس چیانگار ه دمید یها را که م تست

تمام سواالت و  یعموم یاضیبه سواالت ر دنیبا رس دمید یمعده ام پر شده بود.تمرکزم را تماما از دست رفته م

 هیگذاشتم که سا زیم یسر رو یا هیثان ی. برادیخچر یدور سرم م یفرمول ها و جو خشک و دلهره اور سالن امتحان

 بود: نیسرم حس کردم از مراقب یرا باال یزن

 حالت خوبه؟ زمیعز-

 وهیو ابم کیک کی یگریبار زن د نیکرد و ا یخارج شد زن به همکارش اشاره ا میاز گلو یفینه خف رفتیم جیگ سرم

 صورتم گرفت: یو قرص ضد تهوع را جلو

   رهیو بعد قرص رو بخور، زودباش دخترم وقتت از دست م کیاول ک-

 تونمینم خورهی: حالم داره بهم مدمیتمام حال بدم نال با

 نبضم را گرفت گفت: یکنار زن

به خدا  ستین یچیبکش، استرس رو از خودت دور کن ...ه قینفس عم هی.فشارش افتاده!دخترم ستین یزیچ- 

رو  حالت نوی.. بخور ایریگیم جتوی!خدات رو صدا بزن ..نتیکه داد ییازمونا ی هیازمون مثل بق هیهم  نیتوکل کن، ا

 به راه بشه بعدم با توکل بر خدا شروع کن

 .کردیاعصابم را متشنج م نیبودند وهم دهینفر از داوطلبان سالن به سمتم چرخ چند

 یاهیشد، س دهیزبانم کش ریز نشیریدهانم بردم و مزه ش یرا که تو کیاز ک یگفته اش عمل کردم... تکه ا به

 رفت و تب و تاب معده ام کمتر شد نیاز ب میچشمها
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 بعد از چهار ساعت خسته ی!شدم وقتییفضا یمشغول تستها نیهمان ح یرا برداشتم و تو کیک یبار با ولع باق نیا

اش، به جانم چنگ انداخت.  جهیاز نت یتوام با نگران یبه ازاد هیشب یزیرا اعالم کردند،چ یکننده اتمام وقت امتحان

خونم باال  یدر هورمون ها جانیو ه یشاد یافتادم. نوع اهر یپاسخنامه ها جمع شدند. ارام ارام به طرف درب خروج

 شد، یم نییپا

مقبولم را  ی جهیداد که نت یرا م دیام نیته دلم ا یزیبودم وچ یداقل به اندازه تالش چند ماهه ام راضبودم ح یراض

 خواهم گرفت.

*** 

 یوقت تمام چیکه ه ییسه نفره مان و قهقهه ها یها یگرفته تا دورهم سلی... از تولد آرفتیم شیخوب پ زیچ همه

شب... ورق برگشت و هر آن  کیبابت خدارا شاکر بودم اما درست  نیگرفته بود و از ا یام روال عاد ینداشتند..زندگ

در حفظش داشتم...انگار ماسک  یبودم که به زور سع یعمصنو یمدت خنده ا نیشد!انگار تمام ا شد،یم دیچه که نبا

دعوت .. طبق معمول آخرهر هفته بچه ها را به خانه خودمان زدمیمدت خودم را گول م نیبودم که تمام ا ینیدروغ

ه نمانده بود و از استرس ب جینتا هیبه زمان اعالم اول یزیکردند. چ یبازقبول م یکردم تا تنها نباشم،آنها هم با رو یم

 از حرف یکه با وجود انفجار میشد یچنان ساکت م یو گاه دمیخندیم لیدل یمان ب یهمه  یگاه میجا بند نبود کی

 شیپ شیبرا یبعد هم به کار یداد. کم یم یدواریو ام دیخندیما م یها . بابا به رفتارمیبه حرف زدن نبود لیها ما

 .مینیبب یکمد یلمیف مانیه هایعوض کردن روح یبرا میگرفت میرفت. تصم رونیآمد و ب

را نگاه کنم در را زدم و  فونیا نکهیحواس به ا یزنگ در زده شد ب یکه وقت یغافل،جور ایو از دن میشده بود سرگرم

سم ... نفدیچسب نیبه زم یقو یانگار با چسب میمقابلم پاها یصحنه  دنیرا باز کردم، با د یدر ورود یبعد از آن وقت

 ...ستادیا یطوالن یا هیثان یرفت و قلبم برا

به  یکه روز یفراموش کردن مرد یبرا زدمیروزها خودم را گول م نیو انگار تمام ا دمی... نفهمدمینفهم یزیچ گرید

 کرد! یتفاوت یله کرد و ابراز ب شیپاها ریو احساساتم را ز اینحو ممکن تمام قلب و دن نیبدتر

 حرف بزنم که دست به کار شد توانستمی..نمزدمیخشک شده بود و حرف نم دهانم

 داخل؟ امیب یکنیدعوتم نم-

 !ایبابا...خدا یکس نبود..حت چیپشت سرش نگاه کردم...نبود..ه به
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تازه  در را بستم یداخل شد وقت یبا لبخند ارام نکارمیکنار تر رفتم که با ا ینگران یرا به در چسباندم وبا کم خودم

 نداده ام! یافتاد که بر و بر نگاهش کردم و سالم ادمی

 سالم!-

 ؟یسالم خانوم..خوب کیعل-شهاب

 قیاش غرق بودم و حاال...بازهم همان عمق عم ییفضا یدر چاله ها یادیز یشده بودم که روزها یدو چشم محو

 شد...  یگذشته داشت تکرار م یآن روزها یلعنت یخواستن

 :دیپر رونیام را به کمرش بسته بود از اتاق ب یرقص عرب یکمربند پولک کهیبا خنده و در حال سلیآ

 کجا رفتـــ..... الریآ-

 به هوا پرت شد. اریاخت یبار خنده ام ب نیاتاق و ا یتو دیدوباره پر امدهیاتاق در ن از

 یبزم راه انداخت-شهاب

خشک  یاراد ریلحنم غ دیرسیو به وضوح به گوش م شدیآهنگ از اتاق پخش م یخشک شد..صدا میلبها یرو خنده

 و سرد شد:

 بله-

 ست؟ی..فرهاد خان نیعال میلیخ-شهاب

 نه-

باهاش  یا ینبود که در گذشته مدت طوالن یمرد آن شهاب نیآن لحظات ا یکوتاه شده بود و تو میاراده جوابها یب

شم چ ادیز نکهیا یتر بود...برا بهیغر یا بهیاز هر غر میشده بود که برا لیبودم.شهاب به شهاب روز اول تبد یمیصم

 پناه ببرم.  میدر چشمش نباشم به آشپزخانه رفتم تا بعد از حاضر کردن شربت به اتاق و جمع دوست ها

 گذاشتم به طرفش تعارف کردم ینیس یشربت حاضر شده را تو وانیل

 دمی... مکثش را دوانیبرداشتن ل یشد برا یو مانع ختیدستش ر یشال رو ریازادم از ز یخم شدنم نوک موها با

 داشتم تیدر دور شدن از آن موقع ی..داغ کرده سعدمیوشرم زده و خجول لبم را گز
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 -...شـیجان ..من برم پ نوش

 ..درسته؟شهیاعالم م جیردا نتاف-شهاب

 کردم: انیبا حرص ب بایهم فشردم و تقر یرو یرا با اشفتگ میپلکها

 ...شهیاعالم...م جهیبله..فردا...نت-

 نه؟ ای میوفتیم ینیریش هی نمیبب_شهاب 

اراده گوشه لبم جا  یب یاز دست رفته مان را جال ببخشد؟پوزخند تیمینگه دارد تا صم شتریمرا ب کردیم تالش

 خوش کرد:

 ششونیپ رمیتنهاشون بذارم... م ستیتازه اومدن..درست ن دوارم،دوستامیام-

 از نجای..استیبه صدا زدن من ن یاجین،احتیکن دایپ نیتونیم نیهم خواست یزیدست به خانه اشاره کردم: چ با

 خودتونه...فعال با اجازه

خورد بر نیا گفتیم یچه طرز برخورد با بزرگترم بود؟اما ته دلم کس نی..ارا با رفتارم به حد اعال رساندم یشعوریب

  گرددیبرنم گریگذشته  د تیمیالزم بود تا بفهمد صم

از کارم خوشحال بودم که  یراض یشخندیاما من با ن زدیدستش خشک شده بود و حرف نم یشربت تو وانیل

ه ک ییکنم.. عقده درونم و سرزنش ها هیچشم خودش،تخل یجلو ینجوریبه بودنش را آن هم ا یتفاوت یتوانستم ب

 برگشته بود! هابداده بود و چه خوب بود که ش جهیامروز نت کردمیماه ها نثار خودم م نیا یط

قرار گرفتند ... صورتم سرخ شده بود و قلبم تند  میروبرو سلیو آ ستایوارد اتاق شدم و در را بستم چ نکهیمحض ا به

 زدیتند م

شهاب و  نهیرید یچون به وجود دوست کردیبرخورد م یارام و عاد یلیخ ستایو اما چ کردیبا شک نگاهم م سلیآ

 داشت  یکژال اگاه

 بود؟ یک نیا _سلیآ

 کردن اهنگ مورد نظرش داشت دایدر پ یانداختم که سع یالیخیب یستایبه چ ینگاه مین
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 خواهرم یمیقد یاز دوستا یکی-

 نمیکژالتونو بب خوادیدلم م یلی: خدیرا بهم کوب شیدستها اقیاشت با

 ذهنم جرقه زد.. حاال که شهاب برگشته بود امکانش بود تا کژال هم برگشته باشد؟ یتو یزیچ

 به زبان اورد: با شهاب برنگشته؟؟ ستایذهنم را چ سوال

 کنمیفکر نم ی...ولدونمینم-

 ؟یپرسیچرا ازش نم_سلیآ

ام گرفتم و  ینیب یرفته.... دست رو رونیخنده اش ب یو شک نداشتم صدا دیغش غش خند ستایحرفش چ نیبا ا 

 شنوهی...موونهید سسی: هدمیخند

 را باال انداخت:خب بشنوه شیشانه ها یالیخیب با

 ؟یتنهاش گذاشت ستیزشت ن_سلیآ

 ته وجودم تکان خورد یزیچ

 یمگه زشت نبود اون لحظه ا" میتا دهن باز کنم و بگو خواستیو.... دلم م دیکم از تکان خوردن به غل غل رس کم

نابودم کرد..همه غرورمو خورد کرد... مگه زشت  یرحم یکه با همه عشقم اعتراف به دوست داشتنش کردم و اون با ب

 " "نگفتم؟ یچیرحمش له شد و ه یب یرگبار حرفا ریروحم ز ینبود اون لحظه ا

 وقت و بدون اطالع مزاحم شده یبفهمه ب دینه ... خودش با-

رفتن و سالم دادن در را باز کرده بود و باعث شد تا  رونیبه قصد ب ستایگفتم که چ یجمله را درست لحظه ا نیا

 شود! دهیرسا تر شن میصدا

 چته؟ الریوا! آ _سلیآ

و بچه بودنم را به که حماقت  یشهاب شد،ازیفراموش نم یراحت نیکه داشتم و به ا یشدم.. از خودم..از حس یعصب

 بود و غرورم را لگد مال کرده بود دهیسرم کوب ینحو ممکن تو نیبدتر
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ال به ...اصرونیو از خانه پرتش کنم ب رمیشهاب را بگ قهیجلو بروم .. خواستیکه بلند شد دلم م ستایسالم چ یصدا

ه بودم ک یآمده بود؟!درجدال فکر نجایفرودگاه به زبان اورده بود بازهم ا یبار تو نیکه اخر یا هیبعد آن کنا یچه حق

 انگار  ختندیر سرم یرا رو یسطل اب سرد ستایبا حرف شهاب خطاب به چ

 نداره لیتما نجایبه موندنم ا ادیممنون..ظاهرا دوستتون ز یلیخ-شهاب

ا خانه را ترک نکند ام یتا شهاب با دلخور گشتیم یدنبال جمله ا ستایآمدم..چ رونیبار از اتاقم ب نیشد و ا یسکوت

 :ختمیآتش ر نیا یرو نیمن بنز

امروز جشنم با وجود شما سرد و خشک  خوادیو من اصال دلم نم نیشد میمهمون ن،مزاحمیکه متوجه شد خوشحالم

 باشه

اندازه ام! با تمام شدن حرفم  یبود..اول جمع بستن اسمش.. و دوم، رک بودن ب یتعجبش کاف یبرا یضربه کار دو

د از لبخن یاخطارگونه نامم را صدا زد...اما ته مانده نگاه شهاب رد کمرنگ ستایضربه زد  و چ میمحکم به پهلو سلیآ

 .کردیحرصم را دو برابر م نیو هم شدیم دهید

 خانوما نیبرس تونیراحت به مهمون نیتونیجان .. م الریکار من با فرهاد خانِ آ -شهاب

 میایاز موضعم کوتاه ب خواستیوجه دلم نم چیبچه تر شده بودم و به ه یرا گرفتم...از هر بچه ا ستایو چ سلیآ ستد

 نیلذت ببر تونیی...از تنهادیخوش اومد یلیخ-

 من بودم که با حرص بچه هارا با خودم همراه کردم نیخنده باال رفت و ا یبا کم شیابرو یتا کی

 از غیجز حرص خوردن نداشتم...در یو من چاره ا کردی... با آن حالت مزخرفش مسخره ام می... لعنتــی...لعنتیلعنت

 دلم خنک شود یتا کم نمیکه در لحظه اخر در صورتش بب یدلخور ای یناراحت یذره ا

 کرده بودم داینابودم کرد و حاال که بهبود پ شتریب یاش از هر وقت یضیاوج مر یکه تو یضیبه آن قلب مر لعنت

 .زدیشده اش را دور بر نیمانده احساس ته نش یبازهم حاضر نبود باق

 بود؟؟ یچه رفتار نیا یو به سمتم برگشت: روان دیمرا به اتاق کش ستایچ 

 بنظرم ناراحت شد الر؛یرفتارت بد بود آ یلیخ -سلیآ
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 نجایادم ا نیا خوادیخونه منه و منم دلم نم نجایمزاحم بوده.. اصال ا هی شهیمگه من دعوتش کردم؟؟ مزاحمه... هم- 

 ه؟یحرف رونیشکل از خونه م پرتش کنم ب نیبه بدتر خوادیباشه..دلم م

 مبل یلبخند مسخره رو کیتمام و  یینظرش داشتم و با پررو ریکه از گوشه چشم کامال ز یا یاحمق و لعنت شهاب

در نگاه خنک و آرامش گره  نمینگاه آتش هیثان کیلحظه...فقط  کی ی!براکردیلم داده بود وشربتش را نوش جان م

را از  ریکرد.ظاهرا شمش ضیتعو یو شمرده وار ممنظ تمیرا با ر شیام جا نهیخورد... نفس نفس خشم آلود قفسه س

 شدیام م رهیمن، خونسرد و آرام و لبخندناک خ زیآم نیتوه یرو بسته بود که واکنشش در برابر حرفها

 نجایاز ا یو با دلخور خوردیبه غرور مردانه اش بر م دیکرده بودم.. او با ینیب شی..نه پخواستمیرفتار را نه م نیمن ا و

خانه خودم شده بود!!  یتو یدق من حت نهی...اما مانده بود و آشدینم شیدایکه حاال حاالها هم پ یجور رفتیم رونیب

 کردنش از دلم نشده بودم.. رونیکه کامال حاضر به ب ی.نه تا وقتخواستمیرا نم نیمن ا

 )اکنــون(

 ینامرتب را سر و سامان یو چون کارها را تمام کرده ام تنها فولدر ها نمینشیکارم م زیپشت م یتمرکز نیکمتر بدون

 دهم یم

 سلینثار آ یچشمک ایلبخند  کباری قهیهر چند دق شهیبار بر خالف هم نیست اما ا یجد شهیسر کار هم انیپو

دهد. رفتارشان به شدت خنده دار است و من را  یکارش را ادامه م یشتریهم ذوق مرگ با سرعت ب سلیو آ کندیم

 اندازد... یم یرستانیدب یدختر و پسر بچه ها ادیبه 

 یم دهیکوب واریبه د یبدتر یوشد و با صدا یدر با شتاب باز م هیثان کیبرقرار است که تنها در  انمانیم سکوت

چه  میدانیم دهیندارد و ند یتازگ سلیمن و آ یرفتار برا نیشود اما ا یجا به جا م شیاز ترس در جا انیشود..پو

 اش انهیعادت مزخرف و ناش میوقت نتوانست چیاست که ه یوضع وارد شدن فقط مخصوص عاطفه ا نیست!  ا یکس

 : زندیم ادیفر غشیج ی! با صدامیرا از سرش ترک بده

 سالاااام بر دو کفتر بدبخت عاشق! -عاطفه

 خنده! ریز زنمیمن با شتاب م یآنها از تعجب باز مانده ول یهر دو دهان

 ؟یتو از کجا خبردار شد -سلیآ

 پرواز کرد: انیبه طرف پو سلیتوجه به آ یب عاطفه
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 !!زمیخواهر زاده عز یماچت کنم خاله! چه بزرگ شد ایب کیتبر یانیپو یوا

 نگو خاله! ی..هزار بار بهت گفتم هایشینم کمی:عاطفه نزدشودیبلند م شیاز سر جا انیپو نباریو ا خندمیم باز

ماست  رالیآ نیاخر از همه خبردار بشم؟؟اونم توسط ا دی...بعد بانیو بب ایب دمید یبگو چه تدارک شعورمنویب -عاطفه

 وارفته؟!

 پاشو برو سرکارت یاخراج ش یخوایکار دارم تو هم اگه نم -انیپو

ما دو نفر را  ستادهی. عاطفه در همان حالت اردیگ یم شیو راه طبقه دوم را پ شودیبلند م شیحرف از سرجا نیبا ا و

 دهد: یمخاطب قرار م

 چیماست ه نیکردنه اخه! شما دو تاهم که ع تیچه وضع بچه ترب نیبا اون ننه ش داشته باشم،ا یصحبت هی دیبا-

 !قامیرف نی..خاک بر سر من با اشهیازتون بلند نم یبخار

مثال گرم خاله و خواهر  یرابطه  نیتحمل کنم و بعد از مدتها بلند بلند از ته دلم به ا توانمیمن از القاب عاطفه نم و

 کند:    یخورد رو به من م یاب م یوانیاز آبدار خانه ل نکهیخندم. عاطفه بعد از ا یو عاطفه م انیپو یزاده ا

 ست گهیسرکارخانم جهت اطالع مراسم دو هفته د -عاطفه

 که یا یکمر به کشاندن من به مهمان شانیهر دو دانمیکند... م یبه من نگاه م یچشم ریگزد و ز یلبش را م سلیآ

 :میگو یکنم و خونسرد م یست بسته اند.. کم کم خودم را کنترل م یاز طرف چه کس دانمینم یحت

 .خوش بگذره..یچه عال-! 

با اجبار و  ی..آن هم وقتستیها ن یراحت نیکردن من به ا یدانند که راض یشود خوب م یم یخال شانیهردو باد

 اکراه باشد 

بخاطر تو تالش  می..ما دار یدیاز چشم خودت د یدید یهرچ یبزن م،حرفیخوش بگذره نه...خوش بگذرون -عاطفه

ون و عشق خودم فیک یو پ میواست قائل نباش یارزش چیه میتون یراحت م یلیخ ؟وگرنهیبخاطر تو متوجه میکنیم

 حواستو بده به اطرافت کمی میباش
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بخاطر کار نکردت؟مگه من مجبورتون کردم بخاطر من تالش  یذاریم ؟منتیذاریمنت م یدار یسر ک-

خوام پامو  یدخمه؟؟؟؟اقا جان من نم نیمن از ا دنیکش رونیواسه ب نیدار یاصال شماها چه اصرار فهممی...نمنیکن

 خودمم ندارم؟ اریه؟اختیبذارم..درد شماها چ یاحد الناس چیه یتو مهمون

 توپد: یاورد وبه من م یباال م سلیتا حرف بزند که عاطفه دستش را به نشانه سکوت آ کندیدهان باز م سلیآ

قانعمون کن تا دست از سرت بر  اریب لیدل هی..فقط ییباشه نذار..اصال تو خلوت خودت بپوس از تنها -عاطفه

 میدست از سرت بردار شهیهم یدم برا یچته...قول م یبگ قایو دق ی..اگه تو دهن باز کنمیدار

 سرم یکرده اند و مدام تو دایدو نفر از من پ نیست که ا ینقطه ضعف نیمدت اول نیا یکنم..و ط یرا مشت م دستم

 !کوبندشیو م کنندیپتکش م

 محکمتر؟ نیاز ا لی..دلادیمربوط بشه بدم م یکه به مهمون یو هرچ یمهمونمن از  -

 اندازد: یپا م یزند و پا رو یم یشخندین

فرض  یمارو چ ؟یکنیبچه خر م یخانم! دار الریکردم آ اهیرو من س قایگوشه...نصف آفر هیذغالتو بنداز  -عاطفه

 ؟یکرد

 نی..بذارنیباهم بحث کن ستیخوب ن طیشرا نیاالن و تو ا میزنی: اصال بعدا دربارش حرف مردیگیرا م انهیم سلیآ

تا  شیپ کماهیسفت و سخته..از  یلیشرکته خ نیکاره!بچه ها ا طیمالِ مح یکار یخونه! بحث ها میدیرس یواسه وقت

 زده لیمیحاال صد بار ا

 :دیگو یتوجه م یاما ب عاطفه

 اقیدق ی... خودت مثل ادم بگنکهیشده به زور... مگر ا یحت برمی...من تورو میایب نییپا ی...باال برنیمنو بب -

 دناتیپا پس کش نینگفتنات با ا نی... با ایطاعون نداره!! ول انایاح ایجزام  یکس تو اون مهمون چیچته..مطمئن باش ه

 تا کارم رو انجام بدم. یکن یتر م یفقط منو جر

کوبد و او  یم زیم یآب دستش را محکم رو وانیدهد ل یحرف زدن به من نم یاجازه  یشود حت یکه تمام م حرفش

 ردیگ یم شیهم راه طبقه دوم را پ



 فرنوش گل محمدی – بنواز دلم را

 
277 

 

رم..به ب ی...کالفه شده ام..کالفه ام کرده اند! به خدا پناه مکشمیوعقب م  زنمیمقابلم م بوردیبه ک یحرص ضربه ا با

 یو با لحن گذارمیرگ گردنم م یکس ترم! دستم را رو یب یمن از هر کس قیدقا نیا یکس ها! و تو یب یکس همه 

 :کنمیدردمند سرم را به آسمان بلند م

!؟ د نمتیبینم ؟چرایصدام کن تا جوابت رو بدم..پس کوش یگیمگه نم ؟یتر کیاز رگ گردن بهم نزد یگیمگه نم-

 ؟ینشونم بد توییکه خدا ییقسم خسته شدم...آخه کجا تییخسته شدم..به خدا گهیاخه بسه د

 خوامیازت معذرت م من به جاش -سلیآ

 ستیاالن وقتش ن ی..ولرمیبه صورتم بزنم: از تو هم دلگ یآب دیشوم با یبلند م یاشک یچشم با

 الر؟یآ -سلیآ

 :خوردیاما حرفش را م دیبگو خواستیم یگرید زیچ دی... شاکنمی...مکث مکندیم مکث

 ه؟یچ نیمن با ا فیتکل -سلیآ

 ف؟یکدوم تکل-

 رخوت خوانمی.عنوان نوشته را که مردیگیرا هدف م یدرخواست همکار لیمیو نگاهم ا چرخاندیرا به سمتم م توریمان

 شود  یم ریبه جانم سراز یبیعج

 "و مبلمان کاج یچوب عیصنا"

 !ستی..نه..االن وقتش نی...نه لعنتبندمیکاج...چشم م ی واژه

 کندیدر ذهنم ورجه وورجه م گریخاطره مزخرف د کی..بازهم بندمیم چشم

 "درختا من عاشق کاجم؟ نیاز ب یدونستیم "

 "تره؟ کیمجنون که رمانت دیچرا کاج؟ ب"

بهم  ی..دوستش دارم شهاب..حس خوبشهیوقت زرد و خشک نم چیکه ه هیکاج تنها درخت""

 ""..دهیمعطرش...عطر عشق م یداده..بوش..بو یتو خودش جا قویعشق عم هی..مقاومه..محکمه..دهیم
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 "عشق خودمونم کیدرخت ها عاشق درخت کوچ نیمن از ب یول "

 "که؟یعشق ما کوچ یعنی..ی: بدجنس شدکنمیحلقه م شیو دستم را دور بازو خندمیم"

 ""بزرگ تره میتو زندگ ینکن...عشق داشتن تو از هر عشق اشتباه

 ؟؟ی! با توام.. هستالر؟؟؟یآ -سلیآ

 کن دشییتا :زنمیخشک شده ام را زبان م یو لب ها دهمیرا هل م توریمان

 را هم به عهده گرفته بودم و خبر نداشتم! انیپو فیخودم هم جالب است..وظا ی..براماندیباز م سلیآ دهان

 زنمیسفارشش رو هم خودم طرح م ندهیکن! تا هفته آ دشییبا من.. تا انیجواب پو- 

 انیهست پو تیتو الو یشتریب یسفارشا ؟؟یبد لی...چه خبره که انقدر زود تحوگهی: هفته دشودیباز تر م دهانش

 مون! نهیرو س ذارهیبفهمه سر جفتمونو م

فرستاده؟پس  لیمیبار هزارمه که به شرکت ا یگینم ؟مگهیمگه از من نظر نخواست سلیکن آ دشییگفتم تا- 

 هم با خودم. فشیکن همه وظا دشییتا

ه اش را حوال ییو نگاه نها فرستدیبه شرکت مورد نظر م یآغاز همکار یرا برا یینها هیدییتا یبا شک و دو دل سلیآ

 کند: یدر م ی

 خودت!  یکه شد پا یهرچ انیحوصله جار و جنجال دوباره رو ندارم...جواب پو گهیباور کن د -سلیآ

 خودم! یپا-

را بر عهده  یاحتمال یها دیو با دی...حداقل به حرمت نام مقدس کاجش، تمام شارمیگ یرا بر عهده م فشیوظا تمام

 زیهرچ ایرفتار کرده ام  یکه احساس ستیمهم ن میحرف ها مقدس است..برا نیاز ا شتریب می...کاج برارمیگ یم

 ماند... یکاج م شهی. کاج همستیمعاوضه ن ابلدر قلبم ق گرید زیچ چیکاج و خاطره کاج با ه ی...اما جاگرید

*** 

 یو به بدنه فلز "خراب است"آن نوشته شده یکه با فونت درشت رو یدیشوم با کاغذ سف یکه رد م ینگهبان از

ا ت میبگو انیبه پو دی..باستیوقت خدا سالم ن چیآسانسور هم که ه نیشوم..ا یآسانسور چسبانده شده مواجه م
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شوم در کمال تعجب با شرکت فاقد از  یم کهعذاب آور بدون آسانسور بکند! وارد طبقه  یسه طبقه  نیا یبرا یفکر

 شوم یمواجه م یهر  کارکن

 !؟؟یحجت یسل؟؟؟عاطفه؟؟آقایآ-

 !ست؟یکس ن چی:همیگویبار من بلند تر م نیرسد و من ا یبه گوش نم یجواب

ر بستن د یبود.. همان لحظه صدا امدهین شیشرکت را به حال خودش رها کند و برود پ یتا به حال کس نکهیا سابقه

 و ردیگی! ترس وجودم را در بر مستین چکسی...هچرخمیشود و من با ترس م یانداز م نیشرکت در سالن طن یورود

پوش را که با  اهیس یکه همان موقع فرد رومیشود. به سمت پنجره م یم یته دلم خال بیعج ینبود لحظه ا نیاز ا

 یتافتد که ح یم عیاتفاق سر نی..آنقدر انمیب یم کندیمش پرواز  یمشک لیسرعت از شرکت خارج، و به طرف اتومب

 بیو انگار که عج شودیم نیسوار ماش نمیکنم! قبل از آنکه بخواهم چهره اش را بب ییفرد مرموذ را شناسا توانمینم

 ...کندیاز آن منطقه پرواز م نیباشد با ماش هعجله داشت

ه ب مانیبا سه دسته پرونده پر و پ سلی...آچرخمیم یبه سمت در ورود یکفش زنانه ا یقدمها دنیبعد با شن یکم

 توپم:  یبه او م ی.شاکدیآ یم زیسمت م

 ؟یبر یروشن و همه اطالعاتش بذار ستمیکار مهم بوده که شرکت رو با س نیانقدر ا-

!پرونده هارا یگانیکور شدتو وا کن بعد حرف بزن...رفته بودم اتاق با یآورد: اون چشما یپرونده رو باال م یا دسته

 .دینشنیم زشیکند و پشت م یمرتب م انیپو زیم یرو

 شرکت مربوطه است یبرا تیطرح زدن وب سا مشغول

 ؟یذهنت دار یتو یطرح-

 ه؟یطرح رنگ چوبه ساده ست....نظر تو چ هیتو نظرم  -سلیآ

 کاج؟ یچوب عیصنا ه؟همونیواسه مبلمان-

 یو سرم را تو ستمیا یکنارش م کندیزمزمه م یاوهوم خفه ا ،یستمیرنگها و ظرافت س فیشده تو عمق ط غرق

 :کنمیفرو م توریمان

 شهیقسمتم پاک کن..جالب نم نیش کن..ا رهیت-
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 که حرف حرف خودشه! یدونیببرم م شیپ انیروبا نظر پو یدارم طرح اصل میست،تصم هیفقط طرح اول نیا -سلیآ

 ؟یترسیعروس خانوم هنوزم ازش م یمعاف خاشیاز توب گهی: تو که دمیگویم طنتیش با

: زهرمار جمع زندیبه شکمم م یخرد. ضربه محکم یشود خنده بلند مرا به جان م یم دیکه سرخ و سف شیها گونه

 صادر کردم هیدییحاال که بدون اجازش تا اد؟اونمیبدش م یچیاز سرپ شیدیحاال...ند ی...هرچشتویکن ن

 من یشد پا یمن که گفتم هرچ-

 یبش هیبخاطر کار من تو تنب خوادیدلم نم -سلیآ

 خاشمیحرفم هستم..توب ینباش من پا یزی...نگران چنمیبهتر ینمی: خوش قلب ترکنمینگاهش م یلبخند پر مهر با

 ...تو فقط خوب باشخرمیبه جون م

 کن بچه،پاشو برو سر کارت! ی. کم منو احساساتمیما همه خوب یتو خوب باش -سلیآ

اور خاطره کاج در ذهنم شد.و  ایچون از همان ابتدا  دیچرا...شا دانمیطرح دارم..نم نیبه ا یمن ته دلم حس خاص اما

 ما شود. سیو تازه تاس یسابقه شرکت نقل نیطرح جز برتر نیا خواهدیدلم م

 :کنمیو اسم کاج را زمزمه م کشمیدستش م ریرا از ز موس

 با من یکی نیا هیتو برو سراغ بق-

 خواهشا گند نزن به کارم برو سراغ کار خودت یتو که از کار من سر رشته ندار -سلیآ

چه  ینیتا بب یبر شیبا طرح و نقش دل خودت پ دیهم با یتجربه باشه...گاه دیکه نبا زی!همه چیکی نیهم-

 یسازیم یشاهکار

 ... یول-سلیآ-

و ت گهید دمیرو خودم بزنم بعدش قول م یطرح اصل خوامیبار..م هی نی: لطفا! همکنمیکم قطع م یرا با صدا حرفش

 نکنم. یدخالت نیکارت کوچکتر

و کامل به  رندیگیحالت غم م شیبه من، چشمها رهیخ یهم زرنگ است که بعد از نگاه یادیدختر زرنگ است..ز نیا

 :چرخدیسمتم م
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کارو با  نیچرا ا الری؟آیکنیم یاداوریفقط اونو  یبا هر اسم ؟چرایدیانقدر خودتو عذاب م ؟چرایافتاد یچ ادیباز -

 تو چند سالته؟ ؟مگهیکنیخودت م

 :کنمیدهنم مزه مزه م یخون را تو ی..و طعم شورشهی..محکم تر از همگزمیم لب

 طرح کاج رو بده به من-

اگه خسارت لغو  یما بشه،حت یشده به ضرر کار نوپا ی..حتکنمیطرح رو رد م نیاصال ا ه؟یچ یدونی..مدمینم -سلیآ

..اما به تو...خوب ستیطرح از توان ما ساخته ن نیکه ا گمیو م کنمیتنه پرداخت کنم اما ردش م هیقرار داد رو خودم 

 !دمشینم یکیگوشاتو باز کن فقط به تو 

 ...سه واژه اش مقدسهسلی...مقدسه آسلی: نکن آزنمیلب م یدردر مند با

 مقدسه؟سه واژه کاج؟ ی: چشودیم متعجب

 که فقط شهاب میگویمن عاشق درخت کاجم..نم داندیکه فقط شهاب م میگوی..نمزنمینم ی..اما حرفدهمیتکان م سر

 یباشه ا تی..که در نهای..بلند و طوالنکندیآرامم کند.مکث م تواندیبرگ درخت کاج بعد از خودش م یبو داندیم

 :کندیو بعد تند اضافه م دهدیم لمیتحو فیضع

 قولت حساب کردم ی...من رویخوب بش ی..تو قول دادالریبار آ هی نیفقط هم-سلیآ

 !شمیم-

ام را  یخوردم و زندگ انمیکه از اطراف یزخم دانمیم ی.خودم بهتر از هرکسشومیوقت نم چیه دانمیخودم خوب م اما

 انیب یبرا رندیگی...واژه ها وسعتش را به دوش نمستین ریجبران پذ یراحت نیکشاند به ا اهیس یو حفره ا یبه تباه

دفاع از خودم باز کنم.تظاهر به خوب  یبرا یاز لب حت بام خفه کردم و نتوانستم ل نهیس یکه چهار سال تو یدرد

  کس چیکه ه یالح یبدهم، آن هم برا حیحال ناخوشم را توض لیبود که هر لحظه بخواهم دل نیبهتر از ا یلیبودن خ

 درکش را ندارد. ییتوانا

 نیمبلمان کاج را به بهتر یچوب عیکه صنا خواهمیو م رمیگی..موس را به دست مکندیرا با من عوض م شیجا سلیآ

الم وقت ح چیکه ه یگنگ ی ندهیکه کردم..و به ا یا یکه دارم..به بچگ ی..به حالزنمینحو ممکن طرح بزنم.پوزخند م

 کندیرا خوب نم
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بار  نیسال، بزرگم کرد!اما ا یشب،به اندازه س کیکه فقط در  یا یبچگانه شدم..بچگ یباز هی ی...زخم خورده من

 از بار دوشم سبک کند! یبار کم نیا دی!شازمیتمام هنرم را درون طرح کاج بر خواهمیم

با  یپرس یو گنگ است که هر چه سوال م جیندارد..دو هفته ست آنقدر گ یحال درست سلیست که آ یهفته ا دو

 سلیآ یزیبدانم تا چه چ خواهدیدلم م بیشده وعج ریدرگ دای! ذهنش شدیشو یسکوت و استفهامش رو برو م

ر ت ختهیافکارش را بهم ر میجا یب یضولبا ف خواهمینم رمیگ یحد مشغول کرده. اما زبان به دهان م نیرا تا ا زمیعز

 بارها به من اثبات نیگذارد و ا یم انیشود و با من در م یقدم م شیگفتن پ یزود خودش برا ای ریکه د دانمیبکنم. م

 شده است.

از من که بارها به گوشم  یاسم نیهم چن دمیرا با عاطفه شن شیزمزمه و حرف زدن ها یگذشته بطور اتفاق شب

که از  یشده که هر ادم زیشک برانگ شیاواخر انقدر رفتارها نیا دمینفهم یزیچ چیه میرغم تالشها یخورد. عل

ربط به من  یطرف مسئله ب کی دیگو یشود. حس ششم م یم یندیکنارش رد بشود متوجه اتفاق نه چندان خوشا

 !ستین

 که پشت به نمیبیرا م سلیو آ میآ یم رونیخورد از اتاق با دو ب یتفت خورده و سوخته که به مشامم م یسبز یبو

 یسبز یبو یکند...آنقدر در افکارش غرق است که حت یکشد و خدا خدا م یبار دست به صورتش م نیگاز چند

 !ندیب یمرا هم نم نیسنگ گاهمن و ن یشوم اما او حت یاش م رهیخ یقیشنود؟! دقا یسوخته را هم نم

 سل؟یآ_

 یکنم.در چند قدم یم شیاندازم و بلند تر صدا یرا باال م میابرو یتا کیقابل تحمل است... ریسوخته غ یسبز یبو

ه تاب یته ماه یسوخته  یمشغول بهم زدن کربنها یتازه متوجهم شده و با لبخند مسخره و هول هولک ستمیا یاش م

 شود! یم

 :کنمیو شعله گاز را خاموش م رمیگ یحرف از دستش م یرا ب قاشق

 ؟یکن یم کاریچ -سلیآ

 !ستیبردار ن یمن شوخ یرو نیداند که ا یروم و خوب م یام فرو م یجد شهیجلد هم یتو

 ه؟یموضوع چ-

 پرد: یاز رخش م یا هیثان یبرا رنگ
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 ؟یچه موضوع -سلیآ

 یانقدر پرت یکه بوش کل خونه رو برداشته اما جنابعال یا ی: موضوع سوختن سبزدهمیزنم و جواب م یم شخندین

 !یشنویصدا زدن اسمتم نم یحت ینیبیدود رو نم نیکه ا

 نشاند: یم شیلبها یبه زور رو یمسخره تر لبخند

دور امشب املت  زمشیسرت سطل اشغال رو باز کن بر ی... فدا ستیحواسم ن چیشده ه ادی..کارها انقدر زیدونیم_

 میخور یم

 رود: یکشم که دادش به هوا م یرا م شیبازو

 چته؟؟؟_

 تو؟؟ ایبرم: من چمه  یرا باال م میخودش صدا مثل

 :فتدیتا پس ن ردیگیرا م شی... دست پدیبگو یزیچ ستیاما حاضر ن نمیب یم شیچشمها یرا وضوحا تو ترس

اخه  رسهیبهت م ی؟چیاریدر م یکه شده کاراگاه باز یبار به هر بهونه ا هیمعلومه که تــو!!چرا هر چند وقت -سلیآ

 د؟؟یهمه شک و ترد نیاز ا

با  نی... امیآ یهمه حرف نزدن و سکوت کردن به ستوه م نی..از ا میآ یهمه احمق فرض شدن به ستوه م نیا از

راز سر به مهر را در اعماق  نیو ا ختمیترکم، بس است هرچه در خودم ر یم یبلند یکنم و با صدا یرا ول م شیبازو

 ایدن یها ینشان بدهم که بد هیو به بق زمیخودم بر رها را د رادیکردم تمام ا یقلبم دفن کردم..بس است هر چه سع

 ییراز بو نینفر از ا کی یزدم و نگذاشتم تا حت یالیخ یدر وجود من جمع شده..بس است هر چه که خودم را به ب

 یکه مملو از اشک ا یبا زبان یآورم ..نه با زبان عاد یکند را به زبان م یم ینیدلم سنگ یکه رو یا یببرد! تمام زندگ

 وار است: وانهید یها ادیو فر یعصب

 هگیخودمم د هیبه سا یچهار سالِ که حت یعنی؟یفهمینارو خوردم!م کردمیکه فکرشم نم یشکل نیچون به بدتر-

 تونم غرق بشم! یخودم نم یجا جز تو چیکه ه ضمیآدم احمق و مر هی یعنیندارم، ینانیاطم

 سکوت ندارد ییاز درد توانا ریاست که سراز الریآ نیبار او سکوت کرده وا نیا

 کشم: یم ادیندارم فر ییشدنشان ابا دهیاز د گریکه د ییو با اشکها رمیگ یاش را م قهی
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همه ساده بودن و احمق بودن خودم بهم  نیحالم از ا سل،یخوره آ یهات بهم م یپنهون کار نیحالم از ا-

بهم  یتون یاما هنوزنم میو هم خونه ا قیخورم چند سالِ که با هم رف یضربه م انمیمنم که از اطراف شهی!همخـورهیم

 یختیچه مرگته که دو هفته ست منو هم بهم ر یبگ

 شهیقرار تر از هم یبندد !... ب یدرد م یرا از رو شیو چشمها کندیبرخورد م نتی.کمرش به کابدهمیعقب هلش م به

 نالم: یم

! ترسهیخودشم م هیکه حاال از سا یمهره سوخته ا هیاعتماد پوچم باختم و شدم  یپا مویزندگ یبارهمه  کی-

 :ختیر یصورتم م یبه پهنا میاشکها

مه ه نیفقط بگذره و از ا خوامیاون دختر سالم قبل بشه!م تونهینم استیدن ایکه تا دن یشدم ادم شکست خورده ا-

 یکن یم میبا حرف نزدنت روان یعذاب راحت بشم! فقط بگو چه خبره که دو هفته ست دار

ت را پاک کنم که مدتهاس ییاشکها خواهمی..نمکندیکه با دهن باز مانده فقط نگاهم م ستین یحالش کاف یبرا تعجب

 :دیگو یکه م ییشنوم و صدا یحبس شده بودند.. فقط تکان خوردن لبش را م یدر انتظار آزاد

 -؟ینارو خورد ی...تو از ک تو

که  یکنم.اسم یام را هج یدگزن ابیخواهم اسم خاص و نا یو نم رمیگ یدهنم م یدستم را با هق هق جلو پشت

 یاغوشش فرو م یشوم وتو یم دهیکند. به جلو کش یم یدرد و نفرت را صحنه ساز میهم برا شیواژه ها یحت

 لرزد: یم شیروم..صدا

 الر؟یآ یبا توام... ک -

 هیطاقت  گهیدفعه رو ندارم..د نیتحمل ا گهیتونم..بخدا د یکنم: نم یو هق هق م ندینش یاش م نهیس یرو سرم

وم طاقتم تم یاز پشت بهم خنجر نزن!به عل گهیتو د یپرست یکه م یی..تو رو به اون خداسلیرو ندارم آ گهیضربه د

 تازه میبرا یام. زخم شهیقرار تر از هم یاما من ب کند ی...سل!.. با دستش کمرم را نوازش می..کشم..آینم گهیشده..د

 کند: یرا پاک م میبوسد و اشکها یبسوزم!سرم را م دیاش با یرحم یب ریگ بانیتا اخر عمرم گر دانمیشده که م

 شک به منم مربوطه؟ نیکنم ا یحس م ؟چرایزد یاز من حرف م شبیشده...چرا د یبگوچ-

 گفتن و نگفتنش در جدال است یکه برا یحرف نیکنم. همچن یشدن تنش را حس م منقبض
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 ..سل؟یآ-

 بندد:  یرا م شیدهد.چشمها یهقم امان سکت نم هق

 یخودت گمیکه م ینفر نی..بهم وقت بده مطمئن که شدم به اولالرینگم آ یزیکه مطمئن نشدم چ یبذار تا وقت_سلیآ

 ه؟یکلمه بگو مربوط به چ هی..  هیفقط بگو چ-

 گم..به خدا یکه مطمئن شدم بهت م زیصبر کن..مربوط به خودته...بذار همه چ کمیشه.. ی..بخدا نمالریآ تونمینم-

 گم یبهت م

خودم  یبرا شهیکه هم ییها یرخواهیخ نیافتد.از ا یحرف سلول به سلول تنم به رعشه م نیبار دوم از ا یمن برا و

 یو بازهم م زدیریام کرده اند! دلم م دهیکه امروز فوالد ابد ییحماقت ها نیحال به ضرر خودم بوده.از ا نیو در ع

 زنم: یشکنم و زار م

ش که به یقران گانهی..به همون یدورم بزن یاگه بخوا یونی..مدیاگه بهم دروغ بگ کنمیوقت حاللت نم چیه سلیآ-

 یباز نابودم کن گه،یبار د هی یبخشمت اگه تو هم بخوا ینم یاعتقاد دار

 زنم:  یو به خودم اشاره م رمیگ یفاصله م ازش

که  یینزن..تو نمیزم گهیبار د هی گهیگرفتن ندارم!..توروخدا تو د یبرا یچینمونده..به قران ه میچیمنو..ه نیبب-

 کمیحاال که  یفرشته نجاتم شد میکس یکه تو اوج ب یی..تویاز عمق بلندم کرد یبال راستم و دستمو گرفت یشد

 کمک ندارم یکسو برا چیبار ه نیتونم..به قران ا ینم گهی..به همون خدا که دنییسرپا شدم پرتم نکن پا

 افتد: یبه اشک م میالتماس ها از

 یکنم فقط برا یم ینابود کنم؟به خدا که هرکار قمویمن انقدر پستم که تنها رف ؟یکرد یتو درباره من چه فکر-

نشده داشته  یقطع زیچ چیکه ه یخوام واهمه و ترسش رو تا وقت یگم صبر کن  چون نم یخوب شدن خودته..اگه م

 کنم و برم؟ تپاهام له ریز امی! بعد من بیهم...چون نگرانتم..چون برام میباش

تونم باور کنم..  یکنم..نم یآورم: باور نم یدلم را به زبان م یو از ته دلم حرف چهار سال مانده رو بندمیم چشم

 شده یوقت...بگو چ چیه ایاالن  ای..سلیکس.بگو آ چیکسو باور ندارم..ه چیه گهینابودم کردن...نابود شدم..د

 ؟یاعتماد یمنو؟ به منم ب یحت -سلیآ
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 شود یو وارد خانه م چرخاندیدر م یمغز یرا تو دید،کلیپر از خر یکنم که عاطفه با دست یباز م دهان

 .... ـیاز دستم بگ نارویا ادیتون ب یکی-عاطفه

 ماسد: یدهانش م یافتد حرف تو یم سلیماتم زده ا افهیکه به چهره سرخ از اشک من و ق نگاهش

 چه خبره؟ نجایا-عاطفه

 یشنوم: چتونه شما دوتا؟چ یعاطفه را م یاخر صدا یلحظه  رومیم ییو به سمت دستشو رمیگ یفاصله م سلیآ از

 شده؟

 یمشت اب به صورتم م کیکنم و  یاب را باز م ریتا عذابم دهد..ش ستین ییصدا گریبندم د یرا که از پشت م در

اعتماد کردن به  ی...گاه یدانی.مدهمیم هیرا به ارنجم تک سمیشود ...صورت خ یحس م یزنم..با مشت دوم دستم ب

ام  یگاشتباه زند نیامروز...محکوم به بزرگتر نو م یشو یباشد که مرتکبش م یاشتباه نیبزرگتر تواندیم ؛یهرکس

شب پرپرش  کی یو تنها تو دیچیرا دور طناب دارِ تلخ سرنوشت پ میارزوها کیکایکه  یهستم...اشتباه

 ...ستیقابل جبران ن زیچ چیوقت با ه چیدانم، ه یکه امروز م یکرد...اشتباه

اند و ترسان و پچ پچ وار  ستادهیهر دو نفرشان در آشپزخانه ا م،یآ یم رونیکنم و ب یخشک م یرا به سخت صورتم

 زنند.  یحرف م

 ؟یمطمئن -عاطفه

 شود:  یپناهم بوده در سرم پخش م شهیکه هم یسلیلرزان آ یکنم،صدا یم زیت گوش

 ترسم یبرسم..م نانیقدم جلو برم تا به اطم کی ی..جرات ندارم حتختمیبهم ر دمیکه فهم ی...از روزدونمینه...نم- 

 ...جبرانش کرد یچینشه با ه گهیبار د نیترسم بگم و ا یبه زور سرپا شده..م مینیب یم میکه االن دار ینیعاطفه..ا

 باهاش روبرو بشه اون دی.و باالخره که باستیبچه ن الریفهمه. آ یزود م ای ری...دیگیباشه که تو م یزیاگر چ -عاطفه

 چقدر؟تا چند وقت؟ ؟تایپنهونش کن یخوایم ؟بازمیوقت چ

ر پر پ دنیبه خدا سخته د ،ینابود بشه عاط نیاز ا شتریخوام ب یده،نمیاالنشم فهم نی...همستیبچه ن الریآ -سلیآ

 نمونده! یاز آدم قبلش باق یچیچشمام...ه یشدنش اونم هر روز جلو

 :زدیر یم شیو اشکها کشدیدندانش م ری..لبش را زکندیم مکث
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شبه تنها رها کرد  کیها و احساسش  یخوب یدختر رو با همه  نیکه ا دمیند میپست تر از اون آدم تو زندگ -سلیآ

 نیکه خارج از گود بودم هضم ا یفاصله نداشت.واسه من یتا مرز خودکش یزیکه چ یالریآ یدیو ند یو رفت.نبود

که دوسال شب و روز رو باهاش  یالریآ حالبه  ی...واستیراحت ن یدفعه ا کیبعد اون همه عشق و  یهمه سخت

دو هفته ست که خواب به چشم  یشباهت اسم کیبگم از  یکرده و دل به دلش سپرده بود!من حاال با چه زبون یسپر

 کابوسش زنده بشه؟  گهیبار د کیبگم قراره  یندارم؟ چه جور

 نیسرد شده است. از ب میکوبد و دستها یچسبانم... قلبم تند تند م یبه در م شتریو گوشم را ب ستمیا یم میسرجا

همان دو نفر حالم را  نیراحت است...اما شک ب میست برا یچه کس سلیآ یمخاطب حرفها نکهیا صیدو نفر؛ تشخ

 کند یخراب و خراب تر م

 یکار یعنی یکن یخواد کار یتا چه حد صحت داره...تو نم نمیاطالعاتش بب یپ رمیادرسشو بده خودم م-عاطفه

 بهتره یباش الریآ شی!..پیهم بدتر شد الریبه نفع هممونه تو از آ ینکن

اگه  ؟یکنم چ یباشه که فکر م ی..اگه واقعا همونم؟یزیتو سرمون بر یچه خاک عاطفه بعد چهارسال..حاال -سلیآ

 ؟یدوباره عذابمون شروع شده باشه چ

..دلگرمش کن..ارومش کن،خودتم آروم شو فعال بسپارش الریآ شی..تو بمون پمیریگ یم میواسه بعد، بعد تصم-عاطفه

 به من

ندارم  یکشاند...شک یچهارسال توده معده ام را به سمت باال م افتد و واژه بعد از یسابقه م یب یبه لرزش میپاها

 یفرن کیبود!... میشب ها نیریش یایو رو میکه کابوس تلخ روزها ینفر کیکند...  ینفر صحبت م کیدرباره  سلیآ

 کند! یکنم...دلم قبول نم قبولبودنش را  بهیخواهم غر یوقت نم چیه استیدن ایکه  تا دن

رود و نگاهم هر لحظه تار تر  یم یاهیس میاندازدچشمها یافتم و فکر بازگشتش سرم را به دوران م یسکسکه م به

 ..نمیبیرا چند تا م شیشود لوستر و تمام المپ ها یم

ار که با هر ب یا جهیکشد...سرگ یم دکیتلخ را با خودش  یکابوس یداریب یتو یا یلعنت ی جهیزنم..سرگ یم پلک

 تعادلم ندارم..تمام یرو ی. کنترلنمیبیبه خودم م رهیرحم و خ یو ب ستادهیهر شعاع لوستر شهاب را ا یپلک زدن تو

 ام! ستادهیکه ا یی..درست جارمیگ یم نوادهخا نمایس یاست که دستم را به بلند گو لیتوانم رو به تحل

 میشباهت واسه خودمون دردسر بتراش کیبا احتمال  شهی؟نمیازت...تومطمئن پرسمیبازم م-عاطفه
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دشه خو گهیوقت بهم اشتباه نگفته...دلم م چیبدون حسم تا حاال ه نمیا ینه..ول گهیاره...عقلم م گهیحسم م-سلیآ

 یعاط

ا فرض ب یحت شتر،یشباهت باشه نه ب هیرو بده..ممکنه فقط  قشی.. فقط ادرس دقدونمیکه م لشویاسم و فام-عاطفه

 ستیبردار ن یشوخ یبزرگ نیمسئله به ا یمثبت، تو

 کیبا  تیکنم هرچه زودتر حرف بزند..که در نها یو دعا دعا م دیآ یبه لبم م سلیادرس از زبان ا دنیشن یبرا جانم

 شود: یم یام مقابل چشمانم مشک یکند..تمام هست یسرم آوار م یرا رو میایجمله تمام دن

 ی...شرکت معتبراورانین ابونیخ یمشهده، شعبه تهران هم تو یتو یو مبلمان کاج...دفتر اصل یچوب عیصنا -سلیآ

 هست.

 ییشود.توانا یمکررم م یکابوس روزها گرید کباریآشنا  شهیکاج هم نی...و اکنمینم یشود..حرکت یحبس م نفسم

 ینیافتد..اما آن هم وسعت سنگ یکنارم م یخانواده  نمایس یرو اریاخت یرا ندارم تمام وزنم ب میپاها یرو ستادنیا

 یمنم که به همراه بلند گو نیا تی... و درنهاشودیم ژگونوا کهایسرام یرو یبد یلیخ یآورد و با صدا یام را تاب نم

 کنم. یسقوط م نیزم یرو ییجا ن،یسنگ

 چیه گرید میکه بعد از بسته شدن چشمها یسلیآ غیعاطفه است و ج یفاطمه زهرا ایشنوم  یکه م ییتنها صدا 

 شنوم! یرا نم یزیچ

*** 

. نمیبیکاناپه م نییرا به خواب رفته پا سلیآ شومیم زیخ مین میجا یو تو زنمیتنم کنار م یپتو را از رو  ینیسنگ

افتم که از  یم هی. به گرکشدیآورند...و شهاب پژوهان پررنگ تر از همه خودش را به رخ م یاتفاقات به ذهنم هجوم م

 پرد: یبا ترس از خواب م سلیام آ هیگر یصدا

 ؟یخوب-

 دهم یسرم را به نشانه نه تکان م 

 لیکه دل ی.خصوصا کسالریتو رو نداره آ یهمه تنش و ناراحت نیارزش ا زیچ چینکن دورت بگردم...ه هیگر -سلیآ

 با خودت،به خودت فرصت بده  نکارویاشکته...نکن ا
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..بعد از چهارسال برگشته باالخره یاگه باهام رو در روش کن یونیمد سل،یآ نمشیبب خوامیبهم؟؟ نم یچرا نگفت -

االن که برگشته  یتهمت هاشو بدم،ول یو جواب همه  ستمیروش وا یبرگرده تا تو کردمیآرزو م یروز هیبرگشته، 

 نهیبب خوامیکه هستم بمونم...نم یموجود پست ندر نظرش همو خوامیخوب بودنم کنم..م یبرا یدفاع یحت خوامینم

عوض بشه...تورو خدا  یزیذهنش ساخته چ یکه از من تو یاز اون موجود نحس خوامیبه روزم اورده...نم یچ

 نمشیبب خوامی..نمسلیآ

 بشه...تو آروم باش آروم جونم! کتینزد یکه خودت نخواست یتا وقت ذارمیتو خوب باش،آروم باش من نم-سلیآ

 یام شد..بازهم خودش بان یکابوس بخش زندگ گریکاج د کیدهم باز هم  یودم را ننو وار تکان مو خ بندمیم چشم

به  ..ندیبیوقت من را نم چیه نکهیدهم .به ا یم یو دلدار کنمیام شد..خودم را بغل م یزندگ گرازیاتفاق نحس د کی

 به خروج از وطنم منجر بشود! اگر ی...حتی....حتفتدیوقت ب چیاتفاق ه نیا ستیقرار ن نکهیا

*** 

و لمس کردنشان، به گوشه  دنیپوش یبرا لمیرغم م یرا عل یمجلس یلباس ها یبایز تینهایو ب ریکاور چشم گ سه

 امی: نمکنمیپرت م یا

ان لرز یبا لحن ردیگ یرا م شیو جلو کندیسپر م نهیس سلیاورد که آ یشود و به طرفم هجوم م یم یعصبان عاطفه

 ومدهیاز لباس ها خوشش ن دی: شادیگو یم

 بچه؟ هیدردت چ گهی.. دمیدیبه پات رقص یزد ینکن تا االن هر ساز یتو..ال اله اال اهلل با اعصابم باز -عاطفه

 ات هیتو روح یتنوع هی..حداقل مییخوایخوبه ما که بدتو نم تمیواسه خودت و روح یحت گهیبخدا راست م -سلیآ

 به ساز و آواز؟ یداره دو ساعت خودتو بسپر یقربونت برم،چه اشکال شهیم جادیا

احساساتم را ابراز  توانمیراحت تر م سلیمثل عاطفه کنار آمدن و از احساس صحبت کردن سخت است..با آ یوید با

 :میگو یگوشش م یو آرام تو کشمشیم یکنم کنار

 سلیآ ترسمی...بخدا مترسمیمن... م-

 ؟یاز چ -سلیآ

 خوامینم سلیباهاش رو در رو بشم..آ یکره خاک نیا یتو ییجا هی نکهی..انمشیبب نکهیباشه..ا نکهیا-
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 رشتیب یکه فرار کن یاز هرچ یدونیتو م ؟یکار و خونه کرد ریهمه مدت خودتو اس نیترست ا نیتو بخاطر ا -سلیآ

 یواست چه فرق ینیاگر هم تو اونو بب یبشه ..بشه حت خوادیکه م یبذار هرچ الریخودتو رها کن آ اد؟یبه سمتت م

 که کرد؟ ییکه زد؟کارها ییها شه؟حرفیوسط عوض م نیا یداره؟چ

 کنه نکارویم هم ا ندهیبا آ خوامی...نمدی: گذشته امو به گند کشلرزدیم میصدا

رو  یزی..فرار کردنت چیخب..تالش کن نشون بده که فرق کرد یلیخ ؟یباش خوادیکه م یزیچ یخواینم-سلیآ

 هگیعوض شده..تو د طتیشرا یتر و قدرتمند تر. تو عوض شد یو اونو جر کنهیترت م فی...فقط ضعکنهیعوض نم

ودتو بهش خ نکهیداره ا یبیچه ع نشی...ممکنه دنبالت باشه؟ باشه ببیباش شیعاشق چهار پنج سال پ الریآ یتونینم

 یو تو هم جور سهیبذار وا سهیکنارت وا خوادی...اگه م؟یبدون اون هم ادامه بد یتونیرو م تیکه زندگ ینشون بد

طر ..بخاگهیهرکس د ای...نه بخاطرمن..نه بخاطر خودت یباش دی..و نبایستیواسش قائل ن یارزش چیرفتار کن که ه

 یهمه وقت ازت گرفت و تو نتونست نیکه ا یانتخاب کردن نه تو اونارو! بخاطر سالمت توروکه  ییقرصا کیاون پالست

.. بخاطر گذشته ات که به قول خودت به گند یاصل و سرزنده بودنتو به خودت برش گردون هیوقت اون روح چیه

 یستیقبل ن الری! اجازه نده! نشون بده آدیکش

 شیحرف ها کندیآرامم م بیشود...به وقتش عج یم یمنطق دیبه وقتش شد یدختر احساس نیا کنمیم سکوت

 کند: یو آرام زمزمه م زندیکشد... لبخند م یذهنم را به چالش م

حواله حرفش  یزیام طنتیتر نکن. و چشمک ش یکه هست وحش ینیدختره رو از ا نی؟ایشیحاضر م -سلیآ

 .کندیم

 ی..تا هرجا که اراده کنزدلمی: نگران نباش عززندیم یو بوسه ا کشدیکه دستم را باال م رمیگیرا محکم م دستش

 نباش. یچیه...نگران مونمیباهات م

 کندیدر گوش عاطفه زمزمه م یزیو چ کندیم تیعاطفه هدا یشیو غرق در لوازم ارا شیآرا زیمرا به سمت م و

 کارمو شروع کنم؟ ینیشی: مدیگویم یتر میبا لحن مال عاطفه

 سپارمیبه دست عاطفه م یساعت یو خودم را برا نمینشیرنگ م یچرم قهوه ا یصندل یرو
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ر اجبا یهمراه بشوم ول زندیکه ته دلم نسبت به آن شور م یدو نفر به مهمان نیبا ا خواهمیکه نم نستیا قتیحق

دو نفر  نیانقدر ها هم که ا یمهمان نیا دی..شاکندیو کار خودش را م ندیبیرا نم میخواهیکه ما م یزیچ شهیهم

 نشوم. مانیبد نباشد و پش ندیگویم

*** 

 نیانتظارم بود ا ی.فرامیآ یهمه عظمت و شکوه به وجد م نیشود ناخوداگاه از ا یباشکوه مقابلم  که باز م درعمارت

 ی..ادکلن هاخوردیمختلف به مشام م یاز عطر ها یموج گذارمیرا که داخل م میمجلل باشکوه. پا یمهمان

مذکر و  تیاز جمع یمیکه با رقص نور در هوا پخش شده بودند و حجم عظ یگاریس ی..گرم..خنک..دودهانیریتند،ش

 :چرخمی. با بهت به سمت عاطفه مرفتندیم یکه هرکدام به سمت یمونث

 ساده ست؟ نیساده..ا یمهمون ی؟گفتیتو منو کجا اورد -

و مجبورم با داد حرف بزنم عاطفه هم داد  رسدیگوش خراش و بلند است که صدا به صدا نم کیموز یصدا انقدر

 مامان بزرگ!  گذرهی...بهت بد نم یریامشب رو خفه خون بگ هی: اگه زندیم

بقه ط یکه ته راهرو یلباس مرا به اتاق ضیتعو ی.براکنمیم شینثار پهلو یو من سقلمه ا خنددیاز مشاجره ما م سلیآ

 به حالت.... ی: عاطفه واشومیگذارم سرش هوار م یاتاق م یبرد. پا که تو یباال است م

 ادته؟ی گهیرو د یکیکه ن انایاح... یِکیانقدر جلز ولز نکن. تولد ن -عاطفه

! همان لحظه در نشانیتر طانیحال ش نی.و درعشناختمیام م ییدوره دانشجو یکه ط یدختر نی...محجوب تریکین

 شومیبغلش چالنده م یتو هیاز ثان یو در کسر کندیبه سمتم پرواز م یبلوط یبا موها ی.دخترشودیاتاق باز م

 ؟یچقدر دلم برات تنگ شده بود و چقدر دنبالت گشتم...خوب دونهیخدا..دختر خدا م ی..واالریآ-

 ؟ی...خوبزمیعز گمیم کیجان.. تبر یکین سالم

 یخوش اومد یلیدلم..خ زیماهت عز یسالم به رو-یکین

 :دیآ یاش به درد م ینیکه تک تک جوارحم از سنگ کندیم انیرا ب یو سوال ندازدیبه جمع ما سه نفر م ینگاه سرسر 

 !ومده؟یکجاست؟! ن ستایپس چ-یکین
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حنجره ام را  ی وارهی.بزاق دهانم دگردانمیبرم یرا از همگ میرو یشود و با دست پاچگ یمشت م میدستها  

اتاق  یکه تو یکس نشنوم!سکوت زجرآور چیاسم منفور را از زبان ه نیوقت ا چیه گریکاش که د ی. و اسوزاندیم

 کندیپرتاب م رونیبه ب یمهمون یرا از حال و هوا مانیحاکم شده همگ

 .نییایمنتظرتونم بچه ها...زود ب نیینشاند: من پا یگونه ام م یرو یهست که بوسه ا یکه مشکل فهدیم یکین

 :شودیم دهیکش سلیتوسط آ میباهاش همراه شوم که بازو خواهمیافتد. م یعاطفه جلوتر راه م 

 خودشه مگه نه؟-سلیآ

 کنمینگاهش م مبهوت

 عهکدفیکه از اون همه اتفاق  ستیجهنم کرده..خودشه مگه نه؟نگو ن اتویکه رد اسمش دن ی...هموننیمنو بب -سلیآ

 .الریآ کنمیشک م یا

 دمی...من چقدر احمق بودم که تا امروز نفهمای: خداکشدیبه صورتش م یساکتم که با بهت دست یاز هر حس یعار

 شومیاش م رهیدور و برم چه خبره! محزون و مسکوت خ

ر تلنبا ینزده  یحرفها یدردناک به وسعت همه  یانه؟لبخندی..اره الریکلمه ست آ هیخودِ نامردشه؟ جوابش  -سلیآ

 :زنمیقلبم م یتو یشده 

هر لحظه  یکه تو هیراحت تر از خنجر خوردن توسط دوست یلیخ یشناسیکه نم ی...سقوط بدست کسیدونیم-

و  یباهاش خاطره ساخته بود تی..تو وجب به وجب زندگیکردیم ی. باهاش زندگیکردیدوست داشتنش رو حس م

که تا مدتها اثارش از  ینخورد نیزم شهیاعتمادت م جهیوقتها نت ی...بعضیمرام و معرفتش حساب کرده بود یرو

ل مث ذارهینم گهیاعتمادِ د زیشکسته و ت یها کهیاون ت یخودتم بخوا شه،یها! نم ی...نه که نخواشهیپاک نم ادتی

 .یا شقبل سر پ

چته؟ من امشب  یکلمه بگ هیهمه مدت  نیا ی: انقدر محرم نبودم که تولرزدیم شیو صدا شودیبسته م شیپلکها

 دم؟یفهمیم دیبا ینجوریا

 خوردم؟ نمیو قابل تر نیتر یمیکه خنجرمو از صم یاز من یدار ی: چه انتظارزنمیم یپوزخند

 کنم تتیبا حرفام اذ خوامی..امشب نمالریآ میفقط بهش فکر نکن..حداقل امشب...بر -سلیآ
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ه و ب نشاندیلبم م یرو یسالن لبخند محو یو رقص نورپخش شده تو کیبلند موز ی..صداکندیبا خودش همراهم م 

پ و بازار حرف زدن و گ نمینشیم یکیمبل کنار ن یدو نفر شده ام.رو نیخواسته ا میکه باالخره تسل کنمیفکر م نیا

 هیکه  ی..گذشته اشومیگذشته غرق م یدارم تو یکه با هر کدام خاطره ا ییها یهمکالس انی..مشودیو گفت داغ م

 جور تلخِ ملس! کیهم  دیاند... و شا نیریجور درد ش کیکه  ی..گذشته امیبود یمیهفت نفره صم پیاک

 از بچه هاست. و یکیبا  ییمشغول هنرنما ستیجشنش رفت و عاطفه هم وسط پ یمهمان ها یبه استقبال باق یکین

 یشده را با تشکر نییما آب پرتقال تز یوهردو شودیبه سمتمان تعارف م یدنینوش ینیهم کنارهم.... س سلیمنو آ

 میداریبرم

 داره اشیخودشو تو مهمون یکه هنوزم خط قرمزا نهینکرده ا رییتغ یکین یکه تو ییزهایاز چ یکی-

 شیدنیداغون! اما )به جام نوش تیجمع نینداره. مثل ا یبسته ا دهیموارد عق یسر هی یتو یکیدرسته که ن -سلیآ

 بده رییرو محاله تغ یکی نی(:  اکندیاشاره م

 سل؟ی: آکنمیپرتقال و حرفم را مزه مزه م اب

 : هومکشدیرا سرم جام

 ش؟یدید میمستق-

 ؟یشد ی:آروم تر.. چزنمیو من ترسان به کمرش ضربه م پردیم شیمانده اب پرتقال به گلو ته

 یندیاون فکر نکردن و ند نهی: اکندی..هنوزهم تک و توک سرفه مگرددیو به سمتم برم دهدیم لمیتحو یظیغل اخم

 باشه؟ یخوایکه نم

 : چرخاندی. چانه ام را به سمت خودش مچرخانمیخوشحال م تیرا به سمت جمع سرم

 یا جهیتو سر خودم اصال نت زنمیهمه من دارم م نیا نمی؟ببیمنو نگاه کن...اول به من بگو با خودت چند چند-

 دروازه؟ یکیگوش تو دره اون  هی ایداره؟

 :زنمیم شخندیو ن نوشمیرا م وهیاز ابم یجرعه ا 

 ستیهنوز با خودم مشخص ن فمیتو فکر کن من تکل-
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 که ازت یبعد اون حرمت یحت ه؟یبا خودت چ فتی...تکلش؟ییخواینم ای شییخوای...مالریدرست حرف بزن آ-سلیآ

 !ی!نگو هنوزم دوستش دارشییخوایکه خورد شد نگو بازم م یشکست؟بعد اون غرور

 دمیسوال ساده پرس هیشلوغش نکن.من فقط  خودیب-

با اون به ظاهر ادم  ییکه ممکنه موقع رو در رو یاهداف یبه همه  زنهیسوال ساده ات داره گند م نیو هم -سلیآ

 الریآ یفهمیو نم یداشته باش

آبرو  دیجماعت گم شده!وگرنه با نیا یکوبیپا انیم شیها ادیاست که فر ادیانقدر ز کیموز یکه صدا خوشحالم

 !دمیخریرا به جان م یکیدر تولد ن یزیر

 ...که هنوزمـ.....یکنیکه هنوزم بهش فکر م ی..انقدر نفهمیانقدر ابله -سلیآ

 دوزدیچشم م ینقطه ا. شوک زده به کندیقطع م یناگهان یلیرا خ حرفش

 بارم کن! ادیاز دهنت در م یخجالت نکش هرچ-

گم کرده و دلشوره به جانم  بیرا عج شی. دست و پاردیگ یم نمیبیکور که ان را نم یاز نقطه ا ریرا  با تاخ نگاهش

 یکش دنبال خودش م نیو قبل از انکه کامل بچرخم من را ع ردیگ یدستم را م عیکه سر چرخانمیافتد. سرم را م یم

 کشد:

 سرو صداست نجایباال کارت دارم..ا ایب-

 !سلیآ نمیبب سایدستم شکست..وا کنه؟یم ی: چه فرقشومیم متعجب

 !گمی!زودباش بهت مالریآ اریمنو باال ن یاون رو -سلیآ

 :کشدیم غیوج شودیم یجا بگو چته! عصب نی..همامی: نمستمین ایو کوتاه ب کنمیم لج

 !گمیباال بهت م برو

و با شتاب من را دنبال خودش  کشدیگم شده است! دستم را م کیبلند موز یصدا نیندارد چون ب یریتوف غشیج اما

از دهانم خارج نشده که  یمعذرت خواه میاما هنوز م کنمیبلند قامت برخورد م یراه محکم با فرد نی..بکشاندیم

بندد. ترسش به من هم  یزنان در را محکم م فسلرزان و ن یوبا استرس ودست کندیپرتم م یبه جلو تو اتاق سلیآ
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 را... که شیپ یا هیثان کنمیو شوکه وار دوره م بندمی! چشم مشنومیکه م یاز ذکر شومی...ساکت مکندیم تیسرا

 پرت شدم نجایحرف نزدنم به ا یو برا دیاز من کش سلیکه آ ییبرخورد کردم! بازو یکس یمحکم به تنه 

ا بلند و نسبت ی..اما صداستدیا یمن م یجلو ریوصف ناپذ یبا ترس سلیآ خوردیمحکم که به در اتاق م یضربه  دو

 از استیدن ایکه تا دن ستییهمان صدا نیشود...و ا یاکو م میگوشها یشود و تو یاز پشت در پخش م یا یعصبان

 پاک نخواهد شد!  ادمی

 د؟؟یلطفا در رو باز کن شهیم-

 اما من... کندیبا ترس به من نگاه م سلیآ

 آشنا فقط کمتر ازسه قدم با من فاصله دارد شهیهم یصدا نیکه صاحب ا زنمیزل م یشده به در خشک

 یکه مسببش کس دانمیم ی! ولدانمی.از ترس؟از سرما؟نمزنمیو دندانک م دهدیلرزانش شانه ام را تکان م یدستها

 " کیمفهوم عشق را از  تواندیکه فقط خودش م ینفر کی...نمشیبب خواهمیوقت نم چیاست که نه االن بلکه ه

ام  یبار تمام زندگ نیشده که اگر بترکد ا زرگب یندارم!..اما بغضم انقدر دنیچک یبرا یکند! اشک یمعن میبرا "کاج

 : خوردیبه در م گرید یشود!... باز دو تقه  یاشک م یغرق شور

 دارم! یمهم ن،کاریلطفا در رو باز کن نیکه هست یخانم هر ک-

 ..سل. یبرم...آ خوامی.. می..سل...می:آزنمیسکسکه م رمیدر بگ رهیو وحشت زده بدون آنکه نگاه از دستگ کیستریه

 تا بره نجایا میبمون می...مجبوری:کجا برستیهم بهتر از من ن سلیآ وضع

منو بفرست برم!  سلیبرم...آ خوامیبرم..توروخدا.. م خوامی: مچرخمیدور خودم م مهیو سراس کوبمیوار پا م وانهید

 کن یکار هی سلی..آشناسهی..منم مشناسهیبفهمه..تورو م خوامینم

 نییبدو.. برو پا الری: آرودیو به سمت پنجره م چرخدیدور خودش م کالفه

 !ادهیارتفاعش..ز-

 فقط بدو امینگو...برو منم م یچیه-سلیآ
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را به  میکفش ها  نمینشیلرزان لب پنجره م یو دست یاشک یو با چشم کنمیرنگم را جمع م یارغوان راهنیپی دنباله

چمن  یه الال ب میکه مستق کنمیپرت م نییخودم را به پا یلب با بسم الله ریو ز بندمی...چشمم را مکنمیپرت م نییپا

 نی...دردش طاقت فرساست و همگزمیلبم را م میمچ پا وردنخ چی..از شدت درد آرنج و پمیآ یپشت باغ فرود م یها

شوم ...هراس  یبلند م یو به سخت چمیپی...به خودم مکنمیم هیاست. با درد گر میازاد شدن اشکها یبرا یبهانه ا

برهنه لنگان  یو با پا کنمیرا فراموش م میشود! برداشتن کفش ها یم رهیکند بر دردم چ میدایهر لحظه پ نکهیا

 .رومیم یبه سمت در خروج کندیاضافه م میقابل تحمل که هر لحظه بر اشکها ریغ یو با درد انلنگ

 ..نمیبیآن طرف تر م یرا کم شیقامت بلند و آشنا کشمیصورتم م یپشت دستم را به اشکها کهیحال در

که  کوبدیچنان م جانی...قلبم از شدت ترس و هکنمیم یپشت شمشاد ها خودم را مخف یدیشد نیوحشت و ه با

 که دو ستیبجهد!..از وحشت در حال سکته کردن هستم و کاف رونیام را بشکافد و ب نهیس وارهینمانده تا د یزیچ

 !   ندیمرا بب هیتا مرا و سا دیایقدم جلوتر ب

کشم اما هنوزهم از وحشتم  یم یکشد نفس آسوده ا یشود و کنجکاوانه به داخل سالن سرک م یاز کنارم که رد م 

 یرا م شیمحکم چشمها شیصدا امدنیدر ن یپشت باغ پخش شده و برا یچمن ها یرو لسیکم نشده! آ یزیچ

ر طاقت است د یب یمثل بچه گنجشک هو با تمام وجودش جسم لرزان مرا ک دیآ یکه کنار من م کشدینم یبندد...طول

 :زنمیهق م ینا به هنجار یبا صدا ترکدیبار در اغوشش م نیکشد بغضم ا یاغوش م

به زور کار خودتونو  یه امیگفتم نم یه یدینبود..د یاون همه دلشوره ام الک یدی...ددمشید یدی..دیدید-

 ...بخشمتونی...به خدا که نمبخشمتونی..نمنیکرد

 یو از او جدا م کنمیرا پاک م می! اشکهاستین یچیآروم باش دورت بگردم..اروم باش رفت..نترس ه -سلیآ

دور باشم... پا برهنه به سمت در  یتولد لعنت نیو ا طیمح نیاز ا دیکه حدالمکان با دهدیشوم...مغزم تنها هشدار م

 دارد با من هم قدم شود یسل لنگان لنگان سعیبهش فکر کنم...آ توانمیست که م یزیچ نی..حجاب کمتردومیباغ م

 یاز دوستانش خداحافظ یدر؛دختر یدهد.جلو یرا نم شتریچند قدم راه رفتن ب یبه او اجازه  شیاما درد مچ پا

 نیرا داخل ماش شیپا کی کهیشود...دخترک در حال یمن وارد سالن م دنیبدون د انشانیاز م یکیو ن کندیم

 : گرددیبر م فممن به طر یگذاشته با صدا

 ....گمیکه م یلطفا منو به ادرس شهیخانوم...م-
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پخش شده صورتم از  شیگرفته و آرا یو صدا تیاز وضع دهمیشا ای کندیقطع م یاضافه ا حیرا بدون توض حرفم

ه ک یآروم باش...اتفاق بد نیتو ماش ای...بزمیعز ایاز اندازه ام شده است: ب شیاسترس و ترس ب ه؛متوجهیشدت گر

 فتاده؟یواست ن

 کندیم تمیهدا نیو او به سمت ماش دهمیرا تند تند تکان م سرم

مهم است دور  میکه برا یزیتنها چ برمیهجوم م نشیمعطل کنم به سمت ماش نکهیو بدون ا کنمینگاهش م قدردان

که  ییرسد ؛روزها یدور به نظر م میاو هم در آن فضا پخش است...و چه قدر برا یکه نفسها ستییشدن از هوا

 نیه بازدم احد مرگ از دم به دم و بازدم ب سرکه تا  یاش بودم و امروز یا هیثان یفرستادن نفس ها هیخواستار به ر

 نفس ها نفرت دارم... 

*** 

 )مــرور(

 بار نام نیبود که چند یبه حد گرید قیو دقا ندهیبودند. ترس از مشخص شدن آ ستادهیسرم ا یدونفرشان باال هر

 نترنتیبا ا یسنجش از شدت هجوم کاربران حت یلعنت تیسازمان سنجش را در گوگل اشتباه وارد کردم.سا

. صفحه ارسال اطالعات که میبود فحهساعت در انتظار باال امدن ص میشد و حدود ن یلود م یپرسرعت هم به سخت

 باز شد   اب دهانم را قورت دادم: اول کدومتون رو بزنم؟

 جون!  زبانی..اول خودت ممیمهمان نجایما ا -سلیآ

ام را ارسال کردم و  یرینبود..شماره پرونده و کد رهگ یشد. چاره ا رهیبهم خ طنتیکرد و با ش یبدجنس خنده

نه را خا ستایوچ سلیآ غیکه ج دینکش یفرستادم.طول یلب صلوات م ریماندم. چشم بسته بودم و ز جهیمنتظرنت

را  شیاپ کی کهیدر حال نهیشهاب را دست به س هک نمیرا باز کردم تا رتبه را بب میسرم خراب کرد با ترس پلکها یرو

 دمیداده بود، د هیکج گذاشته بود و به در تک

 پر از شوق گفت: یخندان و لحن یبا لب ستایتر هم شد.چ دیشهاب منتظر شد ددنیبود و با دیشد استرسم

.دانشگاه تهران انتظار یسه رقم یو هفتاد و دو!رتبه  ستیو هفتاد و دواورده!دو ستین؟دوینیاقا شهاب بب-ستایچ

 کشه دختر! یورودت رو م



 فرنوش گل محمدی – بنواز دلم را

 
298 

 

بود..جلو آمد و با  دایهو یشهاب به راحت یاز چشمها نیزل زده بودم. تحس ستایه چبند آمده بود و شکه ب زبانم

 گفت: یخوشحال

 یلیخ یلی. خیخودت رو گرفت یتالش ها جهیخوشحالم که نت یلیکه نه واقعا محشره! خ ی...عالهیعال نیا -شهاب 

 شد؟؟ یما چ ینیریش نیاضافه کرد: حاال ا یطنتیجان...و با ش الریآ گمیم کیتبر

 و انگار که خودش دیپر یم نییباال پا سلیخواست جوابش را بدهم..آ یرا بهم دوخته بودند که دلم نم میلب ها انگار

به الزم رت سلیآ دیکرد... نوبت به بچه ها که رس یپا بند نبود و مدام بوسه بارانم م یرو یرتبه اورده باشد از خوشحال

شناخت.همان رشته مورد عالقه اش را.. اما  یبود و سر از پا نم آوردهرا  یریرشته مورد عالقه اش ارتباط تصو یبرا

 یکه ناراحت ییستایاز چ ری..به غمیخوشحال بود یشده بود...همگ دشیهزار وهفتاد عا یبا اختالف ازما رتبه  ستایچ

 شیها تیدر الو رااز تهران  ریبه غ یانتخاب دانشگاه هر شهر یبرا میدانست ی... مکردیپنهان م یاش را به هر صورت

 دهیصورت ممکن د نیتالشمان را به بهتر جهیاش را به دنبال داشت.نت یاز دور یخودش ناراحت نیقرار بدهد و ا

و مواظب خودم باشم.اما شهاب قبل از  دیآ یبه خانه م ری. آن شب..بابا خبر داد که شب دمیو خوشحال بود میبود

. و با حساب کردن شام که ردیرا از هر سه مان بگ تیموفق نیا ینیریش تاکرد  لهیپ شان،یرساندن بچه ها به خانه ها

 حساب خواهد کرد هیگفت تا بعدا با هر سه مان تسو طنتیبود با ش تزایپ

 نیو تمام نیچند ساعت چشم بستم و فراموش کردم اول یرا بعد از مدتها کنار خودش گذراندم و برا یشب خوب 

 رفت... غمایبه  یاحساسم توسط چه کس

 نیی..بفرمانیلطف کرد یلیاز پنجره خم شد و گفت: ممنونم اقا شهاب..خ سلیم،آیستادیکه ا سلیدرب خانه آ مقابل

 باال

 نییوقته شماهم بفرما ریخانوم..د یمرس -شهاب

من با شما اومدم؟..اخه  نهیبب ادینداره خاله ام ب یست،مشکلیشرم گفت: پس ...چون االن مامانم ن یاما با کم سلیآ

 امی...اخه بهش گفته بودم که خودم م

 .جواب داد:دمیبخش شهاب را د تیرضا لبخند

 -منتظرم نجای..حتما..من ایچه اشکال ابدا
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ه ضرب گرفت نیفرمان ماش یشد ..شهاب رو یسکوت سپر یتو سلیبا رفتن آ یقیداد و دقا لیتحو یا یمرس سلیآ

نگاهم را شکار کرد و از  یناگهان یلیخ نکهیکردم تا ا ینگاهش م یرچشمیز نهیخواند.از آ یم یزیلب چ ریبود.و ز

زدن اطراف  دی..دست پاچه خودم را مشغول ددیو خون به صورتم دو دمیام شد. لب گز رهیخ یلعنت ی نهیهمان آ

کند؟؟!.. چند  یم یکردم که چه وقت نگاه کردنش بود؟االن چه فکر ینشان دادم و هزار بار در دل خودم را لعنت م

 نگاهم کرد وسپس به حرف آمد: هیثان

 ؟ینیجلو بش یایب یخوایشما نم -شهاب

 یکرد داغ م یم یآور ادیغلطم را  یکه وقت یجفت چشم کیشدن به  رهی.. از خدمیسرعت نگاهم را ازش دزد با

 گرفت یکردم و تمام تنم گر م

 ممنونم من راحتم-

 من ناراحتم -شهاب

 نیراحت باش نیتون یشانه باال انداختم: مشکل خودتونه..شماهم م یلجباز با

 که با همان تک خند از دلم نکرد! ییها یداند که آن لحظه چه دلبر یکرد و فقط خدا م یخنده ا تک

 ستیخوب ن ادیز ینجوریجلو ا نیلجباز پاشو بش -شهاب

 ندادم محلش

انقدر سرتق و لجباز باشه ها.از ما  ستی... خانم مهندس خوب نیش یدانشجو م ی،داریستیبچه ن گهیتو که د-شهاب

 گفتن بود

ق و بود با شو دهیگوشه لبم نشست شهاب که لبخندم را د یکلمه خانم مهندس ته دلم غنج رفت و لبخند دنیشن از

 گفت: شهیبچه تر از هم

 یستیتو لجباز ن دونمیجلو من که م ایباش..پاشو ب ؟زودیدیخودتم خند یدی...دیدید-شهاب

 نشستم: نیسرنش یصندل یشدم و رو ادهیکند...پ لیشد تا لبخندم را به خنده تبد موفق

 ن؟یشد یراض-
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 باش یمثل االن دختر خوب شهی..همهیعال -شهاب

ه ک دمید نیزد به طرف ماش یبرق م دشیسف یکوچه چادر گل گل یکیکه در تار یرا به همراه زن سلیسر چرخاندم.آ 

سالم از دهان شهاب خارج نشده بود  نیشدم. س ادهیاز او پ تیشد و من هم به تبع ادهیپ نی.شهاب از ماشندیآ یم

 گفتم: جانیکه با ه

 ن؟یی...شماییخانم موال-

 ی. احوال پرسمیدیرا به اغوش کش گریهم د سلیزده بودم که مثل بچه ها من و آ جانیرابطه ان قدر ه نیکشف ا از

داد.خانم  یگوش م هیپرستار مامان آس ییخانم موال یو تشکر ها حاتیها شروع شد...شهاب متواضعانه به توض

 رساند انیمان را به پا ببود با تشکر از شهاب ش زمیعز سلیآ یکه حاال همان خاله  ییموال

. مدید یکژال م گاهیکه اورا در جا دینکش یو طول شدیمحکم و محکم تر م سلیمن و آ یدوست وندیاز ان شب پ بعد

 ..میتر بود یمیاز دو خواهر هم باهم صم یوحت میگذاشت یم انیراز ها را باهم در م نیکه کوچکتر یهمان خواهر

پدرش از هم جدا شده  ادیاو به علت اعت یتک دختر خانواده ارجمند بود که پدر و مادرش در ده سالگ سلیآ

فاقد  ادیو اعت یو چون پدرش به علت جنون ادوار ردیپذ یاورا نم سلیآ یبودند...بعد از ازدواج مجدد مادرش،ناپدر

فوت شده بودند،دادگاه حکم حضانت  شیپ هااش هم  سال یبود و خانواده پدر سلیحضانت آ یالزم برا تیصالح

 جهات خودِمن بود یلیبود که از خ یهمان کس سلیکند.آ یواگذارم سلیدخترک را به خاله آ

درز نخواهد  ییدانستم تا ابد جا یبود که م یقضاوت بود...درد و دل با او همان یراحت بود،قدم زدن با او ب درکش

پررنگ بماند...و من  میتا ابد برا خواستمیشده بود م نمیپررنگ تر میروزها برا نیکه ا یا یکرد. دخترک احساسات

 کردم! یکم رنگ م ام یرا در زندگ ستایناجوانمردانه و برعکس رسم رفاقت چ

زده تر بودم و بابا از من خوشحال  جانیخوشحال ترو ه شهینامم دردانشگاه با بابا صورت گرفت. آن روز از هم ثبت

عشق و  نیدلداده ا نیریو من چه شخطاب نکند  "بابا یدانشجو" ای "خانم مهندس"نبود که من را  یتر...روز

به من بود که هرچه من  شیجا یب یها یکینزد وکرد، وجود شهاب  یم تمیکه اذ یزیشدم. تنها چ یم شیپدرانه ها

 شد یتر م کیو نزد کیگرفتم او نزد یفاصله م

 از ما دور شد یلینه ماه تحص یقبول شده بود و برا یگریکه داشتم رشته نرم افزار را شهر د یطبق فکر ستایچ
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 ام پهن یزندگ یرا طبق رسم هرساله رو شیها یتا رخت دلتنگ دیاز راه رس شیها یاز دل مردگ یبا کوله بار زییپا 

 کند...

وع موض نیهم بر ا مانیداشتم و تفاوت در دانشگاه ها ستایبا چ ییروبرو یبرا یاغاز دانشگاه و درس کمتر فرصت با

 نبود.  ریتاث یب

 دیجد طیشدم...مح یوابسته م سلیبه آ شتریو ب شتریمن ب شدیم یکه سپر یو هر ساعت گذشتیکه م یروز هر

 و سلیرا در دانشکده آ میکالس ها نیب یخال یبود..  ساعت ها یحال دوست داشتن نیو درع بیغر میدانشگاه برا

 کردم  یم یبه عنوان مهمان سپر شیسر کالس ها

خصلت کم کم و به مرور  نی.هممیخطرناک تر بود یدو نفر در کنار هم در ظاهر آرام اما در باطن از بمب ساعت ما

کالسش هم  یدو نفر از پسرها دمیترم اول فهم یبه سمتمان شد. که در همان روزها شیها یباعث جذب هم کالس

وجه شبه ها  نیشدند. ا یکالس حاضر م نیبا دوستانشان  سر ا دارید یرشته و هم ترم من هستند و مثل من برا

خودم بودند!  یها یهفت نفره شد که دو عضو از انها هم کالس یپیاک لیمنجر به تشک

دو  ی. طمیداد یم لیمان را تشک یمیصم پیاک یو ارسالن که اعضا ی..عاطفه..زهرا..و از پسرها حامیکی..نسلیمن..آ

ها مشغول  یمجزا از ما فن یدر دانشکده ا سلی. هرچند که آمیبود هترم کوتاه زبان زد دانشجوها و استادها شد

 بود لیتحص

را تا به آن زمان نداشتم  یکه تجربه رابطه اجتماع یمن یبه خصوص برا د،یافراد جد نیاش با ا ییو اشنا دانشگاه

را  میزوه هاشد.رشته ام را  دوست داشتم و با عشق ورق به ورق کتاب و ج یام محسوب م یفصل زندگ نیبهتر

 .خواندمیم

ور ج کیکردم.  یحس م سلیرا در چشمانش نسبت به آ یبرق خاص یشد نوع یروبرو م سلیبا آ ستایکه چ یمواقع

 اعتنا رد شدم یجور به زور تحمل کردن و نفرت! اما ب کی...یزاریانزجار و ب

کردم دوستانم هم از  ینداشت. خوشحال بودم و فکر م یتیاهم میگذشتم وبرا یکه م ییزهای!مثل همه چگذشتم

 یعمد و اراده ا نکهیو من بدون ا کردیم یابراز دلتنگ ستاینبود...چ نطوریبودن در کنار هم خوشحال هستند اما ا

انقدر دورم را شلوغ کرده بودند که کمتر  دمیجد ندانشگاه و دوستا قتیگرفتم..در حق یم دهیداشته باشم او را ناد

کرد. دو ترم با سرعت و رقابت هفت نفره ما  یرا فراهم تر م دنشیگذاشته بود و اسباب ند ستایحضور چ یبرا ییجا

 منجر به معدل الف شدن تک تکمان منجر شد تیشد که در نها یسپر
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گفت. اما در اخر صبرش  ینم یزیدارد اما چ یدر گفتن حرف یکردم سع یگذراندم حس م یم سلیکه با آ ییروزها

 سر صحبت را باز کرد: میگشت یبه خانه برم نمایکه باهم از س یتمام شد و روز

 بگم؟ یزیچ هی..یلیآ -سلیآ

 ؟یارسالن به درد اومد دنیاز ند یکین نی..توهم  البد ع هیچ -

 ام یجد شعوری: مرض! بدیخند یپق

به  دمیم حیاد،ترجیمن ازش خوشم  نم یدونیخب م یام...المصب همه بچه ها عاشقشن اخه...ول یخب منم جد -

 نمشیخودمون بب وونهید یچشم همون ارس

 ادیم یوه رهیم یدسته تبر ور دلت ه نهویشاخ شمشاد ع هی...ادیخوشت ب دمیوار گفت: بله خب، شما نبا هیکنا

 کنه منم باشمـ.... یومجنون ترت م

 که آخش تا اسمان هفتم رفت! با حرص گفتم: دمیکوب شیبه پهلو یحرص وسط کوچه چنان مشت با

 یشینکش ادم نم شیهزار بار گفتم انقدربحثشو پ ای...ثانکی نیا اریدر ن یباز بمیآخ و زهر مار..حقته ننه من غر-

 تو!؟

که آنقدر درمانده شده بودم و آنقدربال  یبود ..آن هم درست روز سلیگفته بودم آ یزیماجرا چ نیاز ا یتنها کس به

سر زدن به من  یهمان برا سلیو آ ستمیگر یها یو در همم ها جهینت یب یمانده بودم که از هجوم افکار ها فیتکل

 یام کند تا کم ییراهنما یکرد تا کم نانیشد به او اطم یم قطعاکه   یبود...تنها کس دهیبه خانه امده بود و حال مرا د

هم  نیا قیکند و ال یدانستم سرزنشم نم یمرا درک خواهد کرد..م دانستمیاز وخامت حالم کم کند او بود و م

 مآرام شدم انتظار داشت یام کرد که کم ییهست.که همانطور هم بود..آن روز انقدر حرف زد و آنقدر راهنما یصحبت

آرامش را به روح زخم  شیکار را نکرد و با حرف ها نیکمر به فراموش کردن شهاب از جانب من ببندد اما ا یبا بدخلق

خودم عشق  یبودن شهاب را برا یبوده که حام یعیمن و در سن و سال من طب یخورده ام باز گرداند.گفت که برا

 یوابستگ نیکردم و ا یپدرم را در وجود شهاب جستجو م یها یمادرم و کم رنگ یمهر یکنم...گفت که ب ریتعب

عذاب بودم چرا که غرورم را با دستان خودم  نیا قیمن نبوده و بهتر است کمتر خودم را عذاب دهم..اما من ال ریتقص

 یزرنگ تر هستند،شهاب پخته است و با کار یلیموارد از زن ها خ نیگفت که مردها در ا یم سلینابود کرده بودم...آ

ات فکر نکن.آنقدر گفت و  جهینت یو ب ختهیفکار از هم گسدارد و انقدر به ا یغرور زخم نیدر جبران ا یکه کرده سع

 قبل را در روحم جستجو کنم. الریآ یکرد تا بعد از چند ماه توانستم کم یگفت و هم درد
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 ست؟ین ستایاز چ یخبر دایجد یدقت کرد الری..آیجدا از شوخ ی..ولکنمیم ی..شوخوونهید دونمی: مدیخند

 سرگرم شده..درست مثل ما. دشیجد یحتما اون هم با دوستا ،یریگ یشانه باال انداختم: سخت م یالیخیب با

 ست؟ین دیبع ستایمثل چ یکردن ها و خبر نگرفتن ها از دختر یدور نیرفتار ها ا نیآخه به نظرت ا -سلیآ

 ..نگرانشمستیازش ن یکه االن چند وقته خبر بهیعج یلیگذروند خ یکه هرروز رو با ما م ییستایچ

 ه؟یچ دنایفلسفه چ نی...منظورت از ایبگ یزیچ هی یخوایتو انگار م-

 هیندارم.. ستایبه چ ی...من حس خوبیلیخودمون باشه آ نیندارم..اما ب یباور کن منظور -سلیآ

داره.نگاهش ..حرفاش به من طعنه ستیما...مثل منو تو ن گم؟مثلیم یچ یدونی..اخالقاش..رفتاراش..حرفاش..مهیجور

ش مشکل دونمیا رو انجام دادم؛واقعا نمیجرم دن نیانگار بزرگتر کنهینگاهم م یجور هیبه خودم رو اصال دوست ندارم..

 !هیبا من چ

ر پا افتاده را بزرگ نکنم، انکا شیمسئله پ نیا نکهیا یداشتم اما برا مانیا شیبود که خودم هم به حرفها نیا قتیحق

 جوشه ینم یکه با هر کس هی...اون اخالقش طوریحساس شد ادیاز توجه ز دیر،شایسخت نگ ادیکردم: ز

 تر هم شده. بیروزها عج نیبود ا بیدختر برام عج نیکنم،ا یمن مثل تو فکر نم یول-سلیآ

 هر سه نفرمان بود. یدفاع از دوست یحالت ممکن برا نیبهتر نیا دیجوابش فقط سکوت کردم شا در

*** 

به همراه  دیبار یم میاز سر و رو یخستگ کهیگذشت ..در حال یهفته از اغاز ترم سوم مهر و سال دوم دانشگاه م کی

 نشست: میچشم ها یاز پشت رو یکه دستان کس میبود یکالس بعد یدر جستجو میها یهم کالس

 نکن حوصله ندارم! سلیآ-

-.... 

 با توام دستت رو بردار سلیآ-

 پخش شد: میپر از شوقش در گوشها یصدا دمیکه چرخ نیتالش کردم تا دستش را کنار بزنم اما هم و

 شت؟یگردم پ یگفتم باالخره برم یدی...دزیسورپرا-
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در شهرستان سر کالس خودش  ستیبا یبود.او االن م ستادهیا میزل زده بودم که روبرو ییستایدهان باز به چ با

 !؟نجایباشد..اما ا

 ؟یکن یم کاریچ نجایتو ا-

 کنم یم فیبرات تعر میبر ایب ؟یکالس دار -ستایچ

تا شروع کالس وقت بود. کنارم نشست و  یمخالفت با خودم همراهش کردم.هنوز ربع ساعت یشوکه بودم که ب انقدر

 شروع به حرف زدن کرد.

تالش  و ایبرادرش ارش ید با پارتکردم.گفته بو یرا در دانشگاه خودمان باور نم لشیتحص ش،یحرف ها دنیبعد از شن 

 ایخوشحال باشم  دیبا دانستمیموضوع نم نیاش به دانشگاه ما فراهم شده و من از ا یخودش،اسباب انتقال یها

به جمع بچه ها  ی...نگاهنکهیا یکرد و ناراحت برا یناراحت...خوشحال چون برگشته بود و کنار ما اوقاتش را صرف م

 مدرسه من نداشتند. یسالها قیاز رف یشناخت چیبودند و ه بهیانداختم که با حضور او غر

 حل شد؟ زی..انقدر راحت همه چفهممینم-

 ها! یستیتو انگار از برگشتن من خوشحال ن یه -ستایچ

 بود یناگهان یلی.فقط شوکه شدم،خیهم خوش اومد یلی.. خهیچه حرف نیرا حفظ کردم: نه..نه ا لبخندم

همش کنار  گهیبه بعد د نیکنم..از ا رتیغافلگ ینجوریخواست ا یخب دلم م یاره خودمم قبول دارم ول-ستایچ

 مدت دلم برات تنگ شده بود   نیچقدر ا ی! اگه بدونقیخودتم رف

...و تاسی...چدمیعضو جد هیگفت: از امروز منم  شانیمتعجب همگ افهیانداخت و رو به ق پیبه اک ینگاه سرسر ستایچ

 یمیگرم و صم دارید نیبود، آن قدر دراول نیهم شهیهم دیآ یم ادمیکه  یدراز کرد. از زمان ییاشنا یدستش را برا

به ندرت و با گذر زمان  ینیدر وجودش نب یگرید یزیچ یدیاخالقش کند و جز سف فتهیکرد که همه را ش یرفتار م

که  یکس نیمختص خودش بود و بس. اول ستایچ اتی! اخالقیشد یهم در لوح وجودش م ییها یرگیمتوجه ت

 بود. یکیمتعجب به او خوش آمد گفت ن

 پس  یشیحساب م نجایا یاالن رسما دانشجو-
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نده گ یپارت هی ایکل کالسام شدم..جدا از اون ارش ممیدو ترم کردم و ماکز نیگفت: تمام تالشم رو تو ا یخوشحال با

 ام باشم؟ یمیبهتر که کنار دوست قد نیاز ا یفراهم کرد..چ نجایو به ار میاورد و مقدمات انتقال ریگ

 ای رید ستایو چ سلیدانستم با وجود تفاوت اخالق آ ینبودم چرا که م یاتفاق راض نیاز ا ادیمن ز ستایچ برعکس

به  سلیکه قبل از آ هیهمون دوست نیرفته ا ادتی"باشم. اما به خودم تشر زدم:  نشانیب ییشاهد جدا دیزود با

 "وارد شده بود؟ تیزندگ

شد و هر  یم شتریها با منم ب یسرد انیم نیا یاطرافش پراکنده شدند ،حت یآدم ها یکم بعد از گذشت مدت کم

 دمیشن یاسم خودم م یرا هم ال به ال ستایگذشت اسم چ یکه م یگرفت و کم یمرا نشانه م یگوشه دانشگاه آدم

به آغاز فرجه ها و امتحانات نمانده بود تنها سر کالس ها حاضر شدم. بر  یزیکه چ یآخر ترم سوم،زمان یهفته  

و جزوه نوشتن را به من واگذار کرده بودند. قبول کردم چون که  یبود وبچه ها نت بردار امدهین یخالف انتظارم کس

 بهتر بود!...  یلیسقف خ یو شمردن ترک ها ینیاز خانه نش

 یدور لیکردم تا دل یفکر م انمیاطراف ریتنها در کالس در انتظار آمدن استاد نشسته بودم و به رفتار اخ صبح؛

 نیبه ا گریگذشت.د یکالس م یساعت از وقت رسم می! حدود ندیگنج یدر ذهنم نم یزیرا بفهمم..اما چ شانیها

 نهیس به نهیکه خواستم از کالس خارج شوم س نیرا برداشتم و هم فمیشود.ک ینم لیکه کالس تشک دمیرس جهینت

 دوستم با لبخند گفتم: دنیعقب رفتم و خوشحال از د یشدم. قدم یحام ی

 ریسالم صبح بخ-

 به کالس انداخت: ی. نگاه سرسرریجوابم را داد: سالم صبح توام به خ یلبخند با

 شه؟ینم لیتشک-

 نوچ باال انداختم یرا به معن میابروها

 خونه؟ یر یم ،یعال میلیخ -یحام

 رم... یاگه نشد م ستمیمیهم هست اونم وا گهیکالس د هیشانه ام جا به جا کردم: نه  یرا رو فیک دسته

 ؟یخوبه وقت دار یلیخ -یحام

 اره چطور؟-
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 باهات حرف دارم کمی نیبش ایب-یحام

 نیرا از دور گردنش باز کرد: بش فینشست و بند ک یصندل یشدم. رو دهیدنبالش در کالس کش عیو مط کنجکاوانه

 ؟یستادیچرا ا

 ؟یدرباره چ-

 شد: لیبه جلو متما یرا بهم گره داد و کم شیدستها کف

جان..حواست هست  الریرم سر اصل مطلب. آ یم نیواسه هم ادیخوشت نم ینیاز مقدمه چ ادیز دونمیخب م -یحام

 ؟یکنیم کاریچ یدار

 کنم؟ یکار م یچ-

شناسته اما به نظرم از  یوقته تو رو م یلیخ گهیم ستایچ نیمکث ادمه داد: دوستت...هم یرا تر کرد وبا کم شیلبها

و اسم ت دنیکش دکیبا  دیکنه نبا یخواد هر کار یاگر م ستاست،اونیشناسه چ یکه تو رو نم یما تنها کس ونیم

 الریآ یستیاون ن یو کارها یبگم؟تو مسئول زندگخوام یم یچ یدونیخراب کنه...م نجایا یآدما نیسابقه تو رو هم ب

 است زاریب ستایسبک سرانه چ یاز رفتار ها هیدانستم اوهم مانند بق یبسته م چشم

جز من نداشته،  یمدت دوست نیمدت از من دور بوده و تو ا هیرفتارارو داره؛ نیکه ا شهیمهربون یفقط از رو ستایچ-

 رو با من به همه ثابت کنه قشیارتباط عم خوادیدرکش کنم که م تونمیم

 یجور ستایدرک تو اوج احمقانه نگاه کردن به ماجراست..چ نی..اما االریاز صراحت حرف من ناراحت نشو آ -یحام

داره  یبه همه ثابت کنه...ول خوادیانگارنداشتن توروداره ان کمبود رو با پررنگ کردن تو کنار خودش م کنهیرفتار م

 شتریها باهات ب یسرد  نیاز ا شتریب یخوایالبته اگر نم ،یکن ل... بهتره اون رو با رفتار هاش وشهیموم مبه ضرر تو ت

 ؟یهست شهیکه پشت سرت زده م ییحرفا انیبشه. در جر

 به ماجرا نگاه نکرده بودم!  هیزاو نیبرم داشت..از ا ترس

 میپشت سرت رو خوابوند یها عهیشا یدرسته که منو ارسالن تا حدود الریآ دمیدربارت نشن یجالب یحرفا -یحام

 اما دوستانه میهست یعاقل یها م،آدمیستیکدوم بچه ن چی... ما هستیرفتارا ن نیا یبرا یجالب طی.اما دانشگاه مح
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 حدو مرزش! به دوستت بگو یتونیکه م یی..تاهرجااندختر کم رنگ کن.تا حد امک نیکه رابطه ات رو با ا گمیبهت م

 بزنه یدرباره تو حرف یکس خوادیرو بدونه..چون اصال دلم نم

 ؟یدیشن ییچه حرفا-

 خواستیاما فقط دلم م ستیهم ن یمهم زیان. نگران نباش چ هیدنبال حاش یشناس یجماعت رو م نیتو که ا-یحام

 یو خالفش رو نشون بد یاومد خودت باهاشون رو در رو بش شیپ یشتریب زیچ انایو اگر اح یتا بدون

 کنم یحرف هات فکر م یبه فکر فرو رفته بودم: ممنونم ازت رو دایشد

خودش رو کنترل  شترینشو اما به دوستت بگو ب رشیهم درگ ادی،زیممنون از تو که گوش داد-یحام

باشن سرشون به درس گرمه.همه جا بد و خوب داره اما  یدنبال خوش گذرون نکهیاز ا شتریب نجایا یکنه.دانشجوها

در  نیو ا ستیقابل جبران ن گذشتهاون تصور  گهیادم خوب خراب بشه د هیاگر هزار نفر هم بد باشن و تصورشون از 

 کنه یمورد خودت صدق م

 مانیو حرف ها دید ما دو نفر را کنار هم نکهیبا سر و صدا وارد کالس شد و به محض ا ستایدر همان لحظه چ درست

 جمع شد: سالم...مزاحم شدم؟ یبود لبخندش کم دهیشن یرا تا حدود

 بلند شد. رو به من گفت: شیبهش انداخت و از جا ینینگاه سنگ یحام

 به حرفام فکر کن...فعال.-

 ید یآ شیکه چند شب پ هیی...همون پسره هست ترم باالدم؟یرو د یراه ک یاالن تو یدونی!...مالریآ-ستایچ

 برات فرستادم.... نستاشویا

 گهید هیداد زدم:کاف یبلند یبا صدا دمیحرفش را نشن ادامه

مجهول  کسیا کینبودم فقط  یحام یدر نطفه خفه شد! متوجه رفتارم نبودم..متوجه حرفها کشیکرد و ج تعجب

 شیوجهه منو پ یعکس!دار..هرروز فالن پسر فالن یخسته م کرد گهیگذاشت: بسه د یکرد و راحتم نم یکالفه ام م

 ستیترم هم ن کیهمش  ؟یاریدر م دتاز خو هیچ ایمسخره باز نی..ایکن یشناسنم خراب م یکه م ییتک تک کسا

 !نجایا یاومد

 ستیتو ن یحرف ها نایالر؟ایشنوم آ یدارم ازت م دیجد یزایخودش را با پوزخند عوض کرد: چ یجا تعجبش
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تازه دارم  یکارهات بسته بودم ول یسه ماه کور و احمق بودم و چشمم رو رو نیخودمه! ا ینه اتفاقا تک تکش حرفا-

 !گنیم یچ هیفهمم بق یم

ا با ت یندار یتیذره ثبات شخص هیسوزه!  یهم دلم واست م یلی...خسوزهی! دلم واست مالر؟یآ هیچ یدون یم -ستایچ

 یداد و ب ینجوریغلط... سر دوست چند ساله ات ا ایدرسته  ستیکه معلوم ن هیدوتا حرف مفت..اون هم از بق دنیشن

 ! یداد راه ننداز

 یدلت برام م ستی! برام مهم نیزن یکه من هستم گند م یزیبه چ یما دار قیرابطه مثال عم نیبا ثابت کردن هم -

  یش یاز من دور م ینه تو خودت با کارهات دار ایسوزه 

 گرفت: شیاش را برداشت و راه در کالس را پ کوله

اشکال  یدرست برعکس من..ول یهم خوشحال بود یلی...ظاهرا از نبود من خیباش نیکردم انقدر دهن ب یفکر نم- 

 خانم صدر! دتیجد یبا دوستا ینداره همه که ما رو ول کردن تو هم روش!خوش باش

 یستیدم اما رو در بابه ستوه آمده بو شینبودم،چون خودم هم از کارها مانیحرف نداد و رفت.از خودم پش فرصت

وقت ورق  چیه دیکردم..شا یرا رفع م یدلخور نیو ا ستادمیا یشد تا گله و اعتراض کنم. اما اگر آن لحظه م یمانع م

 یاو را متوجه اشتباهش کنم اما حرف ها یبهتر و با لحن بهتر طیشد در مح یم دیشد.. شا یام پشت و رو نم یزندگ

کوچک که ذره ذره با  یدلخور کیحماقت بچه گانه شروع شد. از  کیاز  زینگذاشت تا بهتر فکر کنم!همه چ یحام

 نینسبت به خودم دو برابر کردم..و هم ستایو نفرت را از چ نهیخودم وسعتش دادم. کم کم بذر ک یدست ها

 در باد، تباه کرد! شیورق هاو با پراکنده شدن  یام را به سادگ یبود که دفتر زندگ انهبچه گ یحماقتها

**** 

 یشد و حرف م یدانم اما مدام با بابا رو در رو م یزد. بهانه اش را نم یشد که شهاب مدام به خانه ما سر م یم یمدت

 یکردم و بهانه برا یم میبار خودم را ازش قا نیگرفت. چند یرا م میزد.. بعد از تمام شدن کارش سراغ من و درسها

 کرد یتمرکز را از ذهنم پاره م یرشته  میفکر ها میبازهم حجم عظ ؟یتا ک یآوردم ول یم دنشیند

دارم به  یادیگذاشتم و او بارها و بارها گفت که من ز انی. موضوع را با او در مدمید یم سلیرا در منطق آ چاره

خصلت مرد  نیکند و ا یاست که او اصال به من فکر هم نم نیا تیدهم واقع یشهاب واکنش نشان م یرفتارها

 هاست.
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 ی دهیچیراه پ نیا انیتا خودمان هم م میکن دهیچیخودمان سخت و پ یرا برا زیآن قدر همه چ میما زن ها عادت دار 

ماجرا را آنطور که  میکن ینم داینجات خودمان پ یبرا یدر چیکه ه یو درست زمان میانتها دست و پا زنان گم شو یب

و مثال مشکل را حل  میا دهیرس تیرضا تیکه به نها میکن یلحظه احساس م نیا م،یکن یم ریخواهد تعب یدلمان م

د ندارن قتیبه حق یشباهت نیکه کوچکتر ییاهایها و رو یباف الیخ نیجاست...هم نیها هم ی..اما آغاز سختمیکرده ا

 را بر سرمان آوار خواهد کرد قتیاست که کم کم حق تیواقع نیا تیو در نها

متوجه نگاه  یبود که مدت نیا قتیداد. حق یاجازه نم طیشرا نمیبب سلیخواستم ماجرا را از نگاه آ یمن هرچه م اما

تر و  نیبود که هرچقدر سر سنگ یاوردم.مدت یخودم نم یخودم شده بودم و به رو یو خاص شهاب رو رهیخ یها

آهن ربا به سمتم  کی نیگرفتم و درست ع یمعکس  ی جهیکردم تا دور شوم و دور شود... نت یسرد تر رفتار م

 کرد و معذب تر! یها کالفه ام م نیکرد! ا یم دایجاذبه پ

که با کمک بابا  یا یرنگ یبودم و به سقف رنگ دهیتخت ام دراز کش یاستراحت ظهر رو یمعمول برا طبق

 شیخبر بودم اما ته دلم به پا پ یب ستایهم بود که از چ یشده بودم. مدت رهیداده بودم خ رییاتاق را تغ ونیدکوراس

صحبت کردن بابا با شهاب از اتاق کارش  یشد چون مقصر خودش بود و بس. صدا ینم یراض یگذاشتن و رفع دلخور

 یرا برداشتم و دستم رو یبود... گوش دهیفا یرا نشنوم اما ب شانیرا گرفتم تا صدا می. گوش هادیرس یبه گوش م

 دون آنکه سالم کند به حرف آمد:ب دیلغز میروزها نیا یشماره 

دارم که  یانقدر خودم بدبخت یزنمت تا بفهم یم یخور یتا م امیشهاب اون جاست م یبگ ل،یبیبه جان اصغر س-

 تو توش گم شده! یبدبخت

 : خب هست!دمیرا داخل دهانم کش لبم

بهت بگم اون آدم گنده  دیمتر از گوشم فاصله دادم: د اخه ابله..احمق من چند دفعه با میرا ن یکه گوش دیکش یغیج

که ده پونزده سال  یکیعاشق  ادیکنه..اخه مگه مغز خر خورده ب یهزارم درصد هم به تو فکر نم کیعذب  القِید ی

وقت ظهر کپه مرگم رو بذارم کل  نیمنم ا یذارینم چیه یبشه؟ خودت که خواب ندار کترهیاز خودش کوچ

کم  لیبیبه حق پنج تن..جان اصغر س شاالیا یشهاب ش یب یاون شهاب دربه در..ا یکردن کارا زیشده آنال مونیزندگ

 !گهید یکرد زیبساز المصب دهنم رو چ یفانتز

 یستین نجایچون ا یدونینم گمیکه من م ییزایاز چ یچیتوه - 
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 یدون ی! نه تو میدون ینم یچیتو ه گهیشده اون بعد م مونیدونم؟هرروز هرروز زندگ یرو نم یچ یچ -سلیآ

از  شهیپ یو خورده ا کسالیفکر هاتو..اون ماجرا مالِ  نیدور بابا ا زی...برالریآ یکنیبزرگش م یدار یادیالبد؟توهم ز

 عوض شده.کم خودتو عذاب بده! زایچ یلیاون زمان تا به حال هم خ

کنه چه  یم تمیبار اونِ که داره اذ نیا سل،یندارم آ یبهش کار گهیکه د ه؟منیشدن هاچ دهیکش نیا لیپس دل-

 داره انقدر دور و بر من و خبر گرفتن از منو درسم بچرخه؟ یلیدل

ه شهاب ..طبق گفتیبه اسم احساس ندار یزی.فکر کن چمیباش یبارهم که شده منطق کی یبرا ایب الریآ نیبب -سلیآ

دستت که  یرو ختهیرو ر یصراحت آب پاک نیرک و راست و به هم ادیچه ن ادیخوشت ب ،چهیستیاون ن تو وصله تن

ه ب خودیکارو بکنه پس ب نیا دینبا یعنی..نهک یکار رو هم نم نیکنم و طبق مرام مردونه اش ا یمن بهت فکر نم

نشون بده اونقدر  خوادیداره م پلکه؟چون عذاب وجدان له کردن احساست رو ینده.دور و برت م یواه دیخودت ام

 هیآ این؟ییآسمون سوراخ شده و شهاب افتاده پا ؟مگهیمورد شد هی نیهم ریانقدر درگ ست،چراین یها هم آدم بد

واسه  یچیه یکه جز سردرگم ییفکرا نیاز ا رونیب ایب الریآ ؟یدلداده شهاب باش دیتو با امتیق ومینازل شده که تا ق

شهاب هم همه  ستنیهمه شهاب ن یعاشقت شه و عاشقش بش یکیبذار  یخودت نداره...تو کم خاطر خواه ندار

 قبول کن  نویا ستین

 شهاب همه من باشه خواستیمن دلم م یول ستنیهمه شهاب ن-

کالفه اش کرده بودم.او هم عاجز بود از  دیرس یاز سکوت بود، از پشت خط به گوش م یکه حاک قشیعم یها نفس

 بود. دنیکردم درست مثل آب در هاونگ کوب یو قبول نم خواستمیکه خودم نم یبرگرداندن نظرم؛ وقت

 کنم یم کتهیمن همون رو برات د یبشنو یدوست دار یتو بگو چ -سلیآ

کنم  یم یهست که انقدر روش پافشار یزیچ هیبه خدا  سل،یزنم آ یخوام بشنوم خودم رو گول نم ینم یزیمن چ-

 یشناس یتو منو م

کنه...االن خوشحال  یکه شهاب عاشقت شده و داره بهت توجه م یاز من بشنو یخوایتو م یکن یاشتباه م -سلیآ

 یفکر تو اوج احساس نیا الریباش آ یکنم...اما منطق یهربار برات تکرارش م یبشنو یخوایرو م نیا ؟اگهیشد

 یکه هر چقدر هم تالش کنم در حال حاضر ب یزیکنم چ یده من دارم تو رو با منطق روبرو م یبودنت رو نشون م

 ست جهینت
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شده بودم گفتم: چون تو شهاب رو  زانیو از تخت آو دمیجو یرا م مینوک موها کهی..در حالدمیکش یصدا دار پوف

 .....شــینم

 نهیخودم،دست به س یکه روبرو یریگرد شده بود از تصو میشم هادهانم خشک شد..چ یچرخاندم و حرف تو چشم

در  یکه سع ی... لبخندچیاست محو شود اما نشد که ه الیپلک زدم تا اگر خ کباری.. دمیدیچهار چوب در م نیب

گوش  فال یاز ک قایمعلوم نبود دق کهسرم بکوبانم  یخواست تخت را تو یهم شد!دلم م شتریکردنش داشت ب یمخف

 است ستادهیا میحرف ها

 چرا صدات قطع شد؟الو؟ -سلیآ

 ؟یصنوبر جلو چشات سبز شده که الل شد نی: نکنه شهاب عدیخند هرهر

 لرزان جواب دادم: آره. ییزده  و با صدا شوک

 : آره؟دیکش غیج کهوی 

 زنم یسکسکه افتادم: من بعدا بهت زنگ م به

 ترسان نگاهش کردم رمیبهش، بدون آن که از آن موقع نگاهم را بگ رهیرا قطع کردم وخ یگوش

ز است که ا نیتوانم بکنم ا یکه م یکار نی. حس کردم بهترترساندیانداخت دو برابر من را م یکه بهم م یجد نگاه

خروج مچ  نیتخت بلند شدم و خواستم از کنارش رد بشوم که  ح یدور شوم با سرعت از رو شیچشمها یجلو

کردم رنگ به صورت ندارم نکند  یبزرگش قفل شد و سر جا متوقف شدم. احساس م یپنجه ها انیدستم م فیظر

ار و وانهیکه د ینه!با قلب ایخدا یگفتم شهاب تمام من باشد؟وا یگفتم..؟؟ م یباشد؟ من چه م دهیرا شن میحرف ها

 یتکان نم یمتر یبود و سانت دهیم چسبکردم تا دستم را از حصار دستانش رها کنم اما مرا محک یسع دیکوب یم

 خورد 

 خوام برم یخوام...ولم کن...م ی...من...مزهیچ-

 برو  یزنم بعد هرجا که دوست داشت یاول من حرف هامو باهات م -شهاب

 ...لطفامیمن االن کار دارم بعدا حرف بزن-

 میزن یاالن حرف م نینه اتفاقا هم -شهاب
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 شود: ریاشکم سراز یننر دبستان یمانده بود مثل بچه ها کم

 لطفا دستم رو نیآد...ول کن یاقا شهاب..بابا االن م-

 گفتم: یبه دستم وارد کرد که آخ یفشار محکم تر شهاب

 حرف اضافه برو داخل! یدختر خوب ب نیپس ع-

 یبودم و بهش زل زده بودم که قفسه کتاب ها ستادهیوسط اتاق ا رانیح ،یچارگیفاتحه ام را خواندم با ب قشنگ

 کرد. پشتش به من بود جرات گرفتم و گستاخانه گفتم: یو رو م ریام را ز یدرس

 تو خونه خودم و ینطوریبعدم ا نید یتو اتاقم و به مکالمه م گوش م نییایکارتون زشته که بدون در زدن م یلیخ-

 نیگ یتو اتاق خودم بهم زور م

 ست؟یگفت: درس هات خوبه؟ سخت ن میتوجه به حرف هااما بدون  شهاب

 بهتون گفتم من کار دارم ن؟ینگه نداشت نجایکه ا میدرس تیوضع ی!منو براه؟یچه رفتار نیآوردم: ا جوش

 ؟یکن ینافذ به سمتم برگشت و چشم در چشمم گفت: چرا انقدر ازم فرار م یبه دست با نگاه کتاب

 بند آمد زبانم

 ریدم؟انقدر غ ایشاخ دارم  ،منیستیکه ن یو تظاهر کرد یخواستم باهات حرف بزنم خونه بودهر دفعه  -شهاب

 ام؟ یعاد

 حرفتونم! دنیمن منتظر شن-

 دونم یچرا شو نم ،یتو از من متنفر نطور،یخب که ا یلیخ-شهاب

 چرخاندم گرینگاهم کرد و سرم را به سمت د یچشم ریز

 یب یکه از همه چ میریگ یم نیخب فرض رو بر ا ی. ولیدون یدونم و م یگفت: البته که م یچشم ریهمان حالت ز در

 خبرم
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 شیآخر هم ن یسرد زبانم بند امد و خفه شدم! لعنت میدانم تنم داغ شد ودستها یدانم فقط م یداغ نم ایشدم  سرد

 هم مرا در هم بکوبد؟ گریبار د کیاست و فراموش نکردم. چرا؟ که  ادمیهنوز هم  دیخودش را زد! خواست تا بگو

 ....خوادینم ؟دلمی؛متوجهیکژال نیبرام ع ،تویهر بار خواستم باهات حرف بزنم خودت نذاشت -شهاب

 . چه واسه تومیش ینم یکیوقت  چیکژاله من منم! منو کژال ه ؟؟؟کژالیسرم نکوب یانقدر کژال بودن رو تو شهیم-

 نکن! سهیمقا !انقدر منو با کژالگهیچه واسه هر کس د

 یت، مثل گذشته کژال باهات برخورد نم یگذاشتم و بچگ تیجوون یپا یاشتباه کرد ده،یبه گوشم رس یخطا کرد-

 که ارزش و شان خودت رو حفظ کن...   گمیرک بهت م الریعکس داره..اما آ جهیدونم نت یکنم چون م

 گرد شد: بله؟! میها چشم

 دنیشون هم جد تیجنس یدرست..دوستات و حت یشد دیجد طیمح هیاش بود: وارد  یشانیپ یرو یاخم مچهین

که  مه فهیکژال رو! وظ شینه قوم و خو شناسمیم ی.. که اون موقع نه کژالیکج بر یبه حالت بخوا ی.اما واحیصح نمیا

االن نکن و واسه خودت  یپسرا یبه حرفا وششه،خودتو دل خ یمنجر به ازدواج نم یکنم هر رابطه ا یآور ادیبهت 

 احترام قائل باش

 یشما چ فهممیدل خوش نکنم؟؟؟من اصال نم یک یبه حرفا ه؟یپسره ک هیرابطه چ ن؟یگ یم نیدار یچ-

 هم بدهکار شدم؟؟؟ یزیچ هیمن طلبکار باشم  نکهیا یشما حالتون خوبه؟؟؟جا ن؟اصالیگیم

 حواست رو جمع کن که حواسم بهت هست! -شهاب

 یخبر بودم؟کدام نامرد یکه خودم از بودنش ب یشد،محکوم شده بودم به رابطه ا یبزرگ و بزرگ تر م میگلو بغض

 هر یبود که انقدر در برابر تهمت ها نیمهم نبود مهم ا میاما برا دیلرز یم میآدم داده بود؟ صدا نیبه ا یهمچون خبر

 باره اش سر خم نکنم:

 گهیاحترام وارد بشه د نیبه ا یخدشه ا نکهیبه محض ا یکه ارزشتون بهم ثابت بشه ول نیبرام ارزش دار یتا وقت-

ان پژوه یاقا نیخوب فکر کن نیزن یکه م یتونم حرمت مهمون بودنتون رو نگه دارم، به حرف یو نه م زبانمیمن نه م

 از هم بپاشه!   نمونیذره احترام ب هی نیهم نی...نذارستمیآروم ن نیکن یاونقدراهم که فکر م شهیمن هم

..حدو حدود خودتو الریآ دمیکه بهت تذکر م هیاول و اخر ،باریکن یآور ادیرو  یزیبه من چ ستیالزم ن-شهاب

 !رهیچشمام جون بگ یجلو گهیکژال د هیخوام  یاز بعدش خبر دارم،چون نم دهیچون ند گمیم نارویبدون.ا
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 ی. سوالدیکش یخط  ونشان م میهستم و برا یگریدانستم محکوم به رابطه با د یفقط م دیگو یچه م دمیفهمینم

مسئله بازخواستم  نیبار سر هم نیداد چرا چند یم تیروابط اهم نیکرده بود چرا انقدر شهاب به ا ریذهنم را درگ

 نیداشت که خودش را نخود ا یذهنش مثبت باشد به شهاب چه دخل اتیکه چرند نیکرده بود؟!اصال فرض هم بر ا

 ت؟یواقع ایآش کرده بود؟ بهانه بود 

 یمن نم ن؟اصالید یو به من هشدار م نیمن نشست یکه جلو نیهست یداد زدم: شما ک اریاخت یبرخورد و ب بهم

که هر  نیدرمان کن ضتونویاون مغز مر نیپژوهان..بهتره اول از همه بر یاقا ی!! ولنیزنیحرف م نیدار یدونم از ک

سوال  ریز ینجوریا تمویشخص دمی!بهتون اجازه نماتمگند بزنه به اوق خوادیو م شهیم چیمسائل پاپ نجوریا یدفعه رو

 خبر نداره. یزینکردم و روحمم از چ یکار چیکه ه ی..اونم تا وقتنیببر

 گه؟ید یاش شوم :که خبرندار رهیو وادارم کرد تا خ ستادیا میجلو 

 نیهست توه یدونم ک ینم یکه حت یبه من و اون بدبخت ینجوریکردم بذارم ا یداشتم غلط منه ندارم، که اگر -

 بشه!

 چوندنیفکر پ گهیکنم که د یم یکار یواگر دروغ گفته باش ارمی. ته و توشو در میراست گفته باش دوارمیام-شهاب

و تونم چند تا بچه مثل ت یخوب م یلیخ یول ستمیکردن ن یسن ادم باز نی..من با افتهیو من و دروغ گفتن از سرت ب

 بدم!...حواست رو جمع کن.  یرو باز

بزنم که حرفش را  یآبدار یلیگوشش س یتا غرورم هربار خورد بشود؟ دستم را باال بردم تا تو کردمیتحمل م چقدر

 سخت یحلقه بست و خوددار میچشمها ی.اشک توزدمی!نفس نفس مستادیا مانیراه پش مهیقطع کرد و دست منم ن

 شد:

به  نی.من تا حاال پا کج نذاشتم...از اخوامیرو ازتون م نیاحترامتونو نگهدارم و هم کنمیم ی؟سعیفهمی..میدارم سع-

شما و امثال شما هم  یو هشدار ها حتیو به نص ستمیباشه!...من اهلش ن خوادیکه م یطرفم هرک ذارم،حاالیبعدم نم

با خودتون تکرار  ضتونیافکار مر یمداوا یسه بار برا یروز نویپژوهان...ا یندارم اقا یاجیاحت

 محترم یاقا نی..اشتباه گرفتستمی..من...اهلش...ننیکن

گم شد  میتار موها یال به ال یقطره اشک نیتر کرد همان ح شانیصورتم را پر یتو یها یو چتر دیاز پنجره وز باد

پر شده ام،مچ دست خشک شده توهوا مانده ام را گرفت و به  یزل زده به چشمها مینفس باهم فاصله داشت کی.قدر 

 شده ام برداشته شود لب زد:  پر اچهیبدون آنکه محور نگاهش از مرکز در د،یکش نییپا یآرام
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از دوستانتون  ییشما حساب جدا یرو شهیباشه،من هم نیگیکه  شما م ینیهم دوارمیخانم صدر..ام هیعال یلیخ -

 داشتم و دارم

و  یریگیم میمن تصم یکه برا یستیتو ن نی: شک نکن که هست فرضا هم که نباشه..ادیلرزیاز زور بغض م میصدا

 تمامش دست اونه! میسرمه و زندگ یاش باال هیدارم که سا ی..من پدریکن یهاتو بهم گوش زد م دیو نبا دیبا

 !شیپ یو خورده ا کسالیبزرگ تر از  یلی...خالریآ یبزرگ شد-شهاب

م فراموش شده ا دیکه هنوز هم بگو یسلیشد.کجاست آ دهیسرم کوب یپتک شد و تو شیپ یو خورده ا کسالی کلمه

 بزرگ کرده ام؟ یادیو ماجرا را ز

 !رونیصورتم شد با انزجار لب زدم: برو ب یرو یقطره اشک ختنیتالشم منجر به ر تمام

 رونیب دی: بردمیشد...گر گرفتم وبه اندازه تمام عمرم خجالت کش زیر میافتاد و صدا نییپا یشرمندگ تیبا نها سرم

 !...دینه شما اون شهاب! شما فقط و فقط آقا شهاب و برادر بزرگ من الرمیاقا شهاب،حاال نه من اون آ

 ام بازهم شکست! اچهی...سد دردیو چک دیچک میاشکها

 دیبر کنمیکردم! اما خواهش م یاحترام یهتون بشدم،ب یکردم ،عصبان یاگه االن گستاخ خوامیمن...من معذرت م-

 آروم بمونه! ینجوریا زیکنم همه چ ینم نیتضم دی...که اگر بمونرونیب

 !یهنوز بچه ا زهایچ یلیخ دنیتو واسه فهم-شهاب

بچه ام و  یلیمن بچه ام! من خ دیگ یام را پاک نکردم:شما درست م دهیبه چانه رس یرا تکان دادم و اشکها سرم

 !نیاتاقم باش یتو شتریب هیثان کی خوامی!نمرونیب دیزنه...فقط االن بر یحماقت ها ازم سر م یلیخ

 !خونه نیاز ا نیرفتم که باالخره به زبان اوردم: و همچن یگفتن ادامه با خودم کلنجار م یطرف در حرکت کرد.برا به

و  گذاشتم تا تب شی...دستم را رودیکوب یم انهیقلبم ناش دمیسنجاق شده بود را د شیلبها یرو قیکه عم یلبخند

مربوط بود از  شیایعطرش در مشامم جا خوش کرده بود و چرا هر چه که به او و دن یتابش به گوش شهاب نرسد! بو

هم به گوشم  یبسته شدن در ورود یبعد صدا یشد؟! نگاه اخر را بهم انداخت و از اتاق خارج شد...کم یمن جدا نم

 هق هق یشد. پشت دستم را به دهان گرفتم تا صدا شتریب میو سرعت اشکها دمیرا به دندان کش می. لب هادیرس
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لحاف فرود آمدم.با تمام توانم هق  یرو سیخ یبابا را خبر دار نکند...نفس حبس شده ام را آزاد کردم و با صورت میها

 زدم

 یکه صورتم را پوشانده بود..حت یلحاف یباد خنک و سرد یحت ردیرا از من و دلم بگ یداغ نیا توانستینم زیچ چیه

 خودش! یتوانست آرامم کند...حت ینم زیچ چیشهاب...ه نیداغ و سنگ یحرف ها

*** 

 دیجلسه کالس که استاد تاک نیبه آخر دنیرس یمانده بودم و حاال برا داریب شیحرف ها یآور ادیشب را با  کل

 یعنی نیوا یواسه درس سه واحد ریبه دو ساعت تاخ کیداشت خواب مانده بودم. نزد یحاضر یرو یدیشد

درست لحظه اخر بعد از  نینابرانداشت ب میبرا یا دهیچندان فا دیرس یبه اتمام م گرکالسیساعت د کیفاجعه!

د شد.به قص وارد ستایشدم.در بوفه نشسته بودم که چ مانیبه محوطه دانشکده از رفتن به سر کالس پش دنیرس

 باز شد. یبه لبخند شیبحث سرانجام لبها یجلو رفتم.پس از کم ییدلجو

 شیبه مرا پ یدوست داشتن و وابستگ شیکارها لیقبل شد.نسبت به دال یستایاز هم باز شد و همان چ شیاخمها

مثل مرا از دست  یاز من جدا باشد و دوست خوب یطیشرا چیوقت تحت ه جیخواد ه یو گفت که دلش نم دیکش

ته نگاهش  یگرید زیچ شیها حرفسخت است اما با تمام  شیاز من برا ییبدهد گفت که تنها دوستش هستم و جدا

ود کرده ب رییتغ ستایکردم.چ یو صداقت را ته کالم و لحنش احساس نم یواقع تیمیدانم چرا صم یکردم نم یحس م

 یرا ساده گرفتم.نم شیو آدم ها ایکردم و دن یط یالیخیکردم اما گذشتم.بازهم ب یاحساس م یرا به راحت نیا

بچه گانه و  یدانستم رفتار ها یندارد نم یهم رحم زانتیبه عز یکه حت سترحم ا یدانستم چرخ گردان آنقدر ب

 یشتباه باعث تباها یدانستم رفاقت با آدم ها یکند...نم یام وارد م یبه زندگ یاشتباه پشت اشتباه چه لطمه ا

 چیو ه دمزود قضاوت کر دمید یکه فقط ظاهرشان را م یشود! من فقط بچه بودم! من فقط درباره کسان یخودم م

 نداشتم اهشانیاز باطن س یشناخت

 ینم یشد و حرف یام م رهیبود.خ نیکردم.سنگ یاحساس م یگریخودم جور د یبابا را هم رو یبود که نگاه ها یمدت

گرداند و از  یکردم سرش را بر م ینگاهش را شکار م یو وقت دمید یرا پر شده از اشک م شیچشمها یگاه یزد حت

 .شدیم بیمن غ یجلو

 شام را حاضر کرده بودم بلند بابا را صدا زدم: زیم کهیحال در

 شه یغذا سرد م ایبابا  شام حاضره،ب-
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 یچانه زده وبا چشم ریکه بابا دست ز دمیگذاشتم د یم زیم یپارچ آب را رو کهیآمد و من در حال رونیاتاق ب از

 را بردارم دست بابا را گرفتم: ریکفگ نکهیو قبل از ا دمیرا کش یام شده است. نگران شدم.صندل رهیخ یاشک

 بابا، حالت خوبه؟-

 دیبه صورتش کش یزد و دست پلک

 شده؟ یزی!چستیحالت خوب ن نمیبیمن چند شبه که م یستیخوب ن یول-

 ؟ید یبه بابا م یقول هیدستم را نوازش کرد:  یرو

 حتما -

 نه؟ ،مگهییبابا الریآ شهیتو هم-

 شده؟ یمعلومه..بابا..چ نکهیا-

 کرد یزوده واسه بزرگ شدنت دردونه. تک خنده ا-

 ؟یزنیبابا چرا انقدر تو لفافه حرف م-

 ومده؟ین نجایچرا شهاب چند وقته ا یدیکرد و سرم را نوازش کرد: نپرس بغلم

 یاست وقت ادمی کهیی..تا جازد؟یحرف م یتا حاال انقدر بابا درباره شهاب با من جد یسرم را باال گرفتم.از ک متعجب

 شد اما جبهه گرفتم: دیکرد.تپش قلبم شد یو بحث را عوض م کردیبابا اخم م شدیحرف از شهاب م

 داره؟ یو چرا نه! اصال اون کارش با شماست نه من به من چه ربط ادیبدونم اون چرا م دیمن چرا با-

 خودم از خجالتش در اومدم یبه اندازه کاف ،یواکنش نشون بد ینجوریا ستیدختر بابا، الزم ن شیه-

 ؟یزن یحرف م ینجوریبابا؟ چرا امشب ا یگ یم یچ فهممینم- 

 !؟؟؟یبا شهاب رو.....با شهاب دعوا کرد! با؟یتازه حرفش را پردازش کرد: از خجالتش در اومد ذهنم

 کرد سکوت
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 و لرز گفتم: چرا اخه؟بابا حالش خوبه؟االن کجاست؟ یخشک شد با نگران دم،دهانمیترس

 لیلد یدادم و لبخند سنجاق شده گوشه لب بابا ب یو داشتم خودم را لو م رمیازم را بگ یدل نگران یجلو نتوانستم

 و سرم را برگرداندم. دمیکش میدندان ها رینبود. به خودم آمدم.لبم را ز

 کردم؟یحقم رو واسه خودم حفظ م دیره؟نبایرو ازم بگ میزندگ خواستیشد: حقش بود، م نیغمگ یاما کم بابا

 باهم؟ نیشده؟چرا دعوا کرد یواضح بگو چ ؟توروخدایزنیحرف م ینجوریافتم: بابا چرا ا یب هیمانده بود به گر کم

 دستش گرفت: یرا ال به ال میاز موها ی.طره ادیبوس قیام را عم یشانیکرد...پ نگاهم

 خودمون بمونه قول؟ نیب دیگم اما با یبهت م یزیچ هی-

 تند سرم را تکان دادم تند

 الر؟یآ هیحس تو به شهاب چ-

 رفت نفسم

 ؟یدار یپرسم ...تو به شهاب چه حس یبابا؟دارم ازت سوال م یچرا ساکت-

 شد حرف بزنم! یدهانم را قورت دادم و چند بار دهانم را باز کردم اما نم آب

 بابا؟ یپرس یسوال رو م نیچرا...چرا ا-

 چون نظرت واسم مهمه!-

 شده بود انگار! وانهید قلبم

 !ستین ی...بدی...خب...آدم بدیعنینسبت به شهاب ندارم.. یمن نظر-

 .الریخوادت آ یو ناگهان گفت: م دیکش قیعم ینفس بابا

نبودم! دروغ نگفتم...و  ایدن نی.خشک شدم سرد شدم. قلبم نزد..اصال در ادمیحرفش را نفهم یمعن قهیدق کی تا

شد، اتش گرفتم،گر گرفتم،گنگ مانده بودم و  ریمذاب به سرتاسر تنم سراز یعیبابا چه گفته ما دمیکه فهم یوقت
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سرم هر  یو دور از تصور تو ب،محالیغر بیعج ی هواژ کیافتاد و به لرزش  میآمد.دستها ینم رونیحرف از دهانم ب

 وجودم به لرزه افتاده بود کرهیو پ دیجوش یچشمه اشکم م "الریآ خوادتیم" شدیاکو م هیثان

 "الریآ خوادتیم"

 "تو فکر نکنه شیپ یو خورده ا کسالیکه به  ختهی..اون انقدر ادم دور و برش رنارویدور ا زیبر-سلیآ"

 "اد؟ی..چرا جلو تر میشناسیشهابو نمتو "

 "الیخی..بالری..واقع نگر باش آاتهیپرداز الیهمون خ دهیزا نایا -سلیآ"

 رمیاشکم را بگ یجوره جلو چیه شدیلرز افتاده بودم و نم به

 "خوندم..خب؟ یو چ دمید یچ کنمیگردونم به صاحبش و فراموش م یبرش م "

 کردم جز کارتی؟چیبود ؟عشقمی...نامزدم بودگمیبهت نم یچیپدرته که ه..به احترام کژال و الریخجالت بکش آ"

 "کردم؟ متیکه برادرانه تقد یمحبت

 را کنترل کنم میکردم اشکها یم یدهانم گرفته بودم و به زور سع یرا جلو دستم

اشت مجبور شدم ...زدمش بدجورم زدمش!...گوشه لبش پاره شد، دستشم مو بردالریداد: باهاش دعوا کردم آ باباادامه

 کرد ینی!... تک خنده غمگمارستانیببرمش ب

اجازه بدم  ید ی.. حق مرهیتورو ازمن بگ یکه نذارم کس یدیم نم؟حقینه بهتر گه؟مگهید یدیحق رو به بابات م-

 حرف رو به من نیاومده ا ییکه چهارده سال ازت بزرگتره!با چه رو یباشه؟ نه کس قتیبشه که ال کیبهت نزد یکس

 !ییایدن یهمه خوب ها قیتو ال یجنگم!تو دختر من یهم که شده م ای..من..سر داشتن تو... با دنالریآ زنهیم

کرده بود، انقدر مصمم بوده که با  ی.شهاب...من را از بابا خواستگارنمیزدم تا بابا را واضح بب یداغم را بهم م یپلکها

کتک گرفته!سکسکه زدم.هضمش  ریشده و شهاب را ز یبوده که بابا عصبان یبابا کارش به دعوا بکشد!انقدر دعوا جد

 که نه..محال بود....محال و تلخ! بیعج

سپرم  یراه رو م یکژالم...باق یبش خوامینشون دادن حفاظت از تو...نم یگوشه چشم بود برا هیفقط  نی..االریاما آ-بابا

هش به نگا هیثان کی ذارمینه نم یکردم،انتخاب با توئه،بگ تباه تویزندگ یخوام مثل کژال فکر کن یبه خودت..نم

 فتهینگاهت ب
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 اغوشش حل کرد: یافتادم و بابا محکم من را تو هیتوانم بود.با شتاب به گر ی.تحملش فرانتوانستم

 ؟یبهم نگفت یچیهمه وقت ه نیا چرا

 به جانم وارد شد. گرید یام قطع شد وشوک هیگر 

 گه؟ یم یخوندم چ یشهاب م یاز چشمها دیبا الرم؟منیآ یجز من داشت ایدن نیروتو ا یک-بابا

 را گفته بود؟ زیباالخره کار خودش را کرد و به بابا همه چ یگس شد.شهاب گفته بود؟شهاب لعنت دهانم

هنوزم  شناختمیو بم اخالقتو م ریکردم کنارت نبودم،اما ز الر؟بزرگتینرفته که من پدرتم آ ادتی -بابا

 ینگفت یچیه ی..ولیبهت نگم و تنهات بذارم خودت بهم بگ یزی...زبون به دندون گرفتم تا امروز که چشناسمیم

 نهیو ک یکنم؟ که کژال بش فتمخال یتو هم دوستش دار دونمیم  ی! وقتدمیعذاب کش شتریو ب یسکوت کرد

 عمر خودم رو سرزنش کنم؟ کیو  یبخت بش اهیمثل اون س ؟تایریاحساس نارست رو ازم به دل بگ

ز بودم.شهاب من را ا دهیبابا رو شده بود ونفهم شیفکرش را کنم پ نکهیهق هق افتادم.دستم تمام و کمال قبل از ا به

 تا ابد برادرم خواهد ماند گفتیبود که م یهمان شهاب نیکرده بود و ا یبابا خواستگار

اگه جوابت هم  یاجازه رو بدم،حت نیبشه...محاله ا کتیاالها نزدحاال ح ذارمی...نمالری: فکراتو بکن آدیرا بوس سرم

 نهیخواب بب یتو دیجواب گذاشتن دلت با یبه تورو بعد اون ب یکینزد نیمثبت باشه،ا

 بابا من....-

 خانوم مهندسم؟ یبهتر باش تیمنتظر موقع یخوایبابا؟نم یجان بابا...مطمئن-

 بود ختهیباره حرف بزنم. زبانم قفل شده بود فکرم به هم ر نیخواستم در ا ی..نمدمیکش یم خجالت

 :دیخند بابا

 که داره دمیدونم،دیدوستت داره...م یلیخ ی..ولالریآ شهیوقت نگو..پررو م چی..به خودش ه دادیچشماش لو م-

 کیشهاب دوستم داشت و احساس من  ختمیمشتم چنگ زدمو اشک ر انیبابا را م رهنیشرم دخترانه ام،پ تینها با

له کرد...شهاب دوستم داشت و  شیپاها ریبود که معلول شده بود...شهاب دوستم داشت و احساسم را ز یسال و نصف

 ...من ..هنوزم شهاب را دوستمیدروغ بگو توانستمیبه خودم نم توانستمیم ینبود. به هرک لیدل یب یکیهمه نزد نیا
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که ازم خرد  یکه دلم را شکست..با تمام غرور یی..با تمام نخواستنهاخواستمشیداشتم...هنوز م

 یکردند.شاپرک ها یبودند که شروع به پرواز م یزیر یپروانه ها نی...دوستش داشتم و ته دلم؛اخواستمشیکرد.م

ا به ر حالوتش ،یکردم که از تصورش حت یفکر م یزدند و من چشم بسته، به عشق یماحساس بال بال  تیقلبم با نها

 چشاند  یزبان دلم م

*** 

 دانستم یکرد و نم ی. قلبم تاپ تاپ ممینشسته بود یسبز دانشکده کشاورز یفضا یچمن ها یسه نفرمان رو هر

 خودم نگه دارم یرا تو یهمچون مسئله ا کی توانستمینبودم،نم ی.من ادم خوددارمیچگونه موضوع را بگو

 خب ید بگو جون به لبمون کرد-سلیآ

 شهاب....-

 ؟یتکانم داد: شهاب چ ستایساکت شدند و به دهان من چشم دوختند. چ شانیحرفم هر دو با

 کرده یرا زبان زدم: منو...خب....از بابا... خواستگار میلبها

 دیبلند کش یغیج ستایاما چ کردیگرد شده نگاهم م یبا چشمها سلیآ

 ونهیساکت د-

 شده؟؟! یچ نیساکت باشم..بب یواسه چ-ستایچ

 قبول کنه یزود نیاونو به ا تونهینم الری..آستایچ ستیهنوز مشخص ن یچیگفت: ه یمنطق سلیآ

 ست؟ین یکه جوابت منف الر؟تویچرا معلوم نباشه؟رو به من گفت: آ-ستایچ

بهش  یخواینگو که م -سلیآ ستیچ میتصم نیدرست تر دانستمیمانده بودم و نم یدوراه نیبود که ب نیا قتیحق

 یجواب مثبت بد

 شهاب اونو نیشهاب رو دوست داره و همچن الریچرا نده؟ا-ستایچ



 فرنوش گل محمدی – بنواز دلم را

 
322 

 

شهاب رو  هییپرو تینها نیاونو قبول کنه..چون هنوز براش زوده..چون ا دینبا الریجواب داد: آ یعصبان سلیآ

گفت و چقدر  الریبه آ یرفته چ ادشیدختر بازم جلو اومده..شهاب انگار  نیکه بعد از شکستن دل ا رسونهیم

 کرد کشیکوچ

 جبرانش کنه یچجور نهیممکنه اشتباه کنه هم ا یهر آدم-ستایچ

و  یرسونه داره از سادگ یرو م شیرسونه،اوج خودخواه یشهاب رو م ی..حماقت و نفهمستیاشتباه ن نیا -سلیآ

 کنه یسو استفاده م الریآ یپاک

 داد زدم: بچه ها یبا کالفگ ستایچ یاحساس یکدنگیو  سلیمنطق آ تیخشم و عصبان نیب

 !نمیکنم نه کل کل شمارو بب یچه غلط دیبا نمیساکت شدند سرم را گرفتم: من اومدم با شماها مشورت کنم بب 

 باالخره؟ یکن کاریچ یخوایم -ستایچ

 کسالی الریهنوزم همون آ کنهیاومدنش هول بودم، فکر م یبرا یلیکنه خ ی..اگه قبولش کنم فکر مدونمینم-

 شم یمنم که تا آخر عمرم حسم ناقصه،منم که تا اخر عمر شرمنده دلم م نی!...اما اگر ردش کنم،اشمیپ

 هیراحت..فقط کاف یلی...خیبهتر از شهاب باش یلیخ یها تیو منتظر موقع الریآ یفراموشش کن یتونیتو م -سلیآ

که  یاما به شرط یدار یخوب ندهیآ یهست یتو دختر با استعداد یجز شهاب فکر کن یو به هدف یبد رییرو تغ دتید

 تو تمام ذهنت شده شهاب! یخودت بخوا

 یتمام عشقش رو گرو الریفراموشش کنه؟ا یبه راحت الری..مگه دوست داشتن کشکه که ایگیچرا مزخرف م-ستایچ

 الریآ یخودتم جا یره،حتینم رونیو زود از ذهنش ب ایراحت نیدلش گذاشت و جلو رفت...درد پس زده شدنش به ا

 یکار رو کن نیا یتون ینم یباش

 یرو با کس یپس کس میتو عمل باهم فرق دار الریمنو آ زنمیحرف م الریخودت حرف نزن..من دارم با آ دیاز د-سلیآ

 نکن سهیمقا

 ست!چون فقط شعارن! شهیر یارزن چون همش ب یحرفات مفت هم نم گمیخب..منم م اریبس -ستایچ

 !نیخسته ام کرد نیهمه جرو بحث گفتم: توروخدا بس کن نیاز ا کالفه
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 چیدو نفر ه نیا یاما با کل کل ها میهم گذاشت یرا رو مانیبودم...عقل ها یشدند و من به دنبال راه چاره ا ساکت

 .رمیبگ یدرست میتصم توانستمیوقت نم

را  یبا گوش ستایحرف زدن آرام چ یبه بدنم دادم..صدا یاستاد، کش و قوس دیو خسته نباش یساعت کالس انیپا با

 :دمیشن

 اینه ...گفتم نه ارش-

...- 

 -ستیکه هست االن وقتش ن یهرچ

....- 

 شهینم گمی؟میفهمیچرا نم-

..فعال. به من میزنیخونه حرف م امیحرفش را خالصه کرد: م دهمیکنجکاو به مکالمه اش گوش م دیرا که د من

 م؟یزد: بر یلبخند

وارد  ستایکالسش تمام خواهد شد. با چ گرید قهی..و او گفت که تا ده دقمیزنگ زدم تا همه با هم برو سلیآ به

جور دلشوره خاص.  کیداشتم.. یبی.حس عجمینشست سلیسالن منتظر آ یها یصندل یو رو میدانشکده هنر شد

همراهش به جمع ما ملحق شد...جو دانشکده  شهیهم یخسته وتخته شاس یهم با ظاهر سلینگذشت که آ یکم

 بچه ها نیدوست داشتم. ارسالن هم با ما همگام شد: خسته نباش بیشان را عج

 -نطوریهم شماهم

تو  شهیافتم...نم یپس م یرو ندارم ارسالن..دارم از خستگ دهیغر زد: به خدا واسه فردا حوصله پروژه جد سلیآ

 ؟یکن شیکار هیخودت 

 گفتن... یگفتن، کار گروه یها! انگار نه انگار هم گروه یدتنبل ش -ارسالن

ا داشتند و م یکالس جبران کیوعاطفه هنوز  یکیون یبه هفت غروب نمانده بود.حام یزیبه ساعت انداختم چ ینگاه

 میبدون آنها وبا اتوبوس واحد برو میمجبور بود
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ضربه  میآرام به پهلو سلیکه آ میاتوبوس باش دنیمنتظررس ستگاهیتا کنار ا میشد یم کیدانشگاه نزد یدر ورود به

 زد:هوم؟

 اون واقعا شهابه؟ ای نمیب یمن دارم اشتباه م-

 و سرد شدم: کجاست؟ ختیاوردن اسم شهاب ته دلم ر با

 قای. دقکردیم یاش باز یکه با گوش دمید دشیداده به مگان سف هیتر نگاه کردم.شهاب را تک قیسر چرخاندم و دق 

کامل داشت! اب دهنم را قورت  دید انیکه به در ورود و خروج دانشجو ییبود.جا ستادهیا ابانیکنار خ ییکنار پل هوا

 نهیمنو بب خوامیدادم: نم

 ریفرصت رو از هر دو تون نگ نیبگه،ال اقل تو ا خوادیم یچ نی..بذار حرفاشو بزنه ببالریخر نشو آ -سلیآ

 کجاست پس؟ یتوجه گفتم: اتوبوس لعنت یعجله ب با

 ...با توامالریصبر کن ..آ قهیدو دق ؟یکن یم نیبا توام چرا هم چ الریآ -سلیآ

ت سرع نیدادم شهاب به ا یاجازه م دیرفتم،نبا یم دیشدم با یدور م دیکردم با دنیتوجه به حرفش شروع به دو یب

 دستش به من برسد 

 یخودش فکر کرد برا شیکه به اتوبوس افتاد بچه هارا هل دادم تا سوار بشوم که ارسالن به خنده افتاد و پ چشمم

له از فاص شیاشنا شهیهم یبودم که صدا دهیبه خرج داده ام.اما هنوز کامل به در اتوبوس نرس نطورعجلهیجا گرفتن ا

 الر؟یآ-نه چندان دورمتوقفم کرد: 

 !یخشک...لعنت میبسته شد و پاها میبود.چشمها دهیفا ی. فرار بدیره مرا دبودم..باالخ دهیجنب رید

 برگشتم: یعاد یلیخ

 سالم-

 رسونمت ی...مای: بکردیم تمیاش اذ رهیداد. نگاه خ سرتکان

 رم ی..من..من با دوستام مستین یاجیممنون..احت-
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 میشده اش شدم.  ابروها یچیزد.تازه متوجه دست باند پ یچشم م یحرف زدن چاک پاره شده گوشه لبش تو موقع

 تیشد... از موقع یدر هم گره خورد.دلم ضعف رفت..اما ظاهرم را حفظ کردم. با ارسالن مشغول سالم و احوال پرس

اش مانعم  یلعنت یها پرت کنم که بازهم صدا یصندل انیم ییخودم را جا تیاستفاده کردم و خواستم همراه با جمع

 میر یباهم م یبچه ها همگ دیشد: سوار ش

 یتواضع رفتار م نیبا متانت و در ع شهیکردم قبول نکنند اما شهاب مثل هم یبچه ها باال گرفت.دعا دعا م تعارف

 کرد:

 .دیبچه ها تعارف نکن دینیسر ما جا دارن.بش یجان رو الریآ یدوستا -

سوار شد.اما من  ریآرام و سر به ز یبا لبخند ستایو چ دیاز حرص خوردنم خند سلی. آدمیرا به هم ساب میدندان ها 

 منتظر من بودند: یبودم و همگ ستادهیا رونیهنوز ب

 ؟یایچرا نم الریآ-

نشستم و در را  ستایشد از دستش فرار کرد.با همان حرص کنارچ ینداشتم.نم یحرص به چهره اش زل زدم.چاره ا با

 !دمیرا به جان خر نهیاش از آ رهینگاه خ از حرصم محکم بستم که

*** 

 )اکنــون(

گذارم.هنوزهم  یم شانیکشم و سرم را رو یتو بغلم م ینیرا مثل جن میزده پشت در اتاق خواب،زانوها چمباتمه

 یبرم یشود به گذشته ا یگوشم پخش م یتو یکه از پشت در مهمان ییامشبش،صدا یصدا یزنم و وقت یدندانک م

 یکند.. وقت یپرت م میمقابل پاها ییجا رازند و حلقه اش  یزل م میحالت ممکن در چشمها نیگردم که با منفور تر

ا ر نکاریرحمانه ا یگذارم و چه ب ینم تیگفت تنها یبرگشتم که م یگوشم پخش شد، به روز یتو شیامشب صدا

که فقط  یزنم...به حال خودم..خود یشکانم و از ته دلم زار م یگذارم.بغضم را م یم میزانو یکرده بود. سرم را رو

 دمدا یم بیخودم را فر

شود و هر  یشود..پودر م یکوبم...خورد م یم واریعطر را محکم به د یها شهیاز ش یکیشوم و  یبلند م یتاب ی.با ب

دارم تا  یدوم را برم هشینشده است..ش یشود...ارضا نشدم... هنوز خشم و حرصم خال یپخش م یتکه اش گوشه ا

 یبهم زل زده و سع یاشک ی.با چشمهادهیتازه رس سلیشود...آ یبکوبم که مچ دستم در هوا گرفته م نهیبار به آ نیا
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به خش خش   میکه گلو یکشم،جور یم غیچه!.. ج یعنیارامش  دانمیشوم.به خدا که نم یدارد تا آرامم کند..اما نم

 افتد یم

همه وقت ترحم  نیا نکهیا یخوام به جا یکرده...م کارمیخوام همه بفهمن چ ی؟میریگ یم یرو دار یچ یجلو -

 نباشم فیترحمم رو نشون بدم تا انقدر منفور و ضع یباشم باعث و بان هیبق

ولم  سلیکن آ د؟ولمیچرخ ی...چرا راست راست واسه خودش مرونیپرتش نکرد ب یاز اون مجلس لعنت یک چیه چرا

 !رمیبار رو به درد خودم بم هی نیکن بذار هم

تخت  یکه شده مرا رو یشان به هر زور یکشد و هر دو یم رونیرا از دستم ب یمحکم عطر فرانسو ی شهیش عاطفه

تا  دهد یقسمم م هیبا گر سلیو نابود کنم..آ ستیخواهم بروم و خودم را ن یکنم خسته شدم..م ینشانند. تقال م یم

اجبار کردند  یبردن به مهمان یکه به زور و اجبار مرا برا یدانند آن لحظه ا یازم سر نزند ..چرا نم یکار احمقانه ا

 را گرفته بودند؟!  میتصم نیاحمقانه تر

 اون سرنگ رو از کشو بده! زود باش سلیزند: آ یبا بغض حرف م عاطفه

.من .نیتا خفه بشم و از دستم راحت بش نیکن قیهر بار بهم کوفت و زهرمار تزر ایذارم مثل روان یکشم: نم یم غیج

 !ستمین ی! روانستمین یروان

دانند که دست به دامن آرام بخش شده اند! دست و پا  یم یبه خوب شانیرا هر دو نیکند. ا یقانعم نم یحیتوض چیه

 یزیوزش رگرفته شده. س سلیشود  هر دو دستم محکم توسط آ یصورتم روانه م یگونه رو البیس می.اشکهازنمیم

 یهاغیکشد که ج ینم یافتم و طول یتقال م زشود..کم کم ا یم نیسنگ میکنم و کم کم پلکها یرا در دستم حس م

 کند. یعوض م ینیرا با سکوت سنگ شیگوش خراشم جا

*** 

شوم از سکوت  یزنم و بلند م ی. پتو را کنار مردیگ یروز و پرده کنار کنار رفته از پنجره، چشمم را هدف م یروشن

 به شرکت بروم و دیبروم...با دیدارم. اما با یبیعج جهیدهد سر گ یم یدهانم مزه بد ستیخانه ن یفهمم کس یخانه م

 دیشوم.با ینم می. تسلدیآ یاز معده ام باال م یتهوع مانند تودهرود و  یم جیپروژه نا تمام کاج را تمام کنم. سرم گ

د از و بع خورمیآب م یوانیشوم و تنها ل یکه شده حاضر م یکار تلنبار شده در شرکت دارم. به هر سخت یبروم.من کل

قه . منطکندام را بهتر  یلعنت جهیتواند سر گ یصبح هم نم یحال و هوا یروم. حت یم رونیاز خانه ب دیبرداشتن کل



 فرنوش گل محمدی – بنواز دلم را

 
327 

 

که  کنم یم نی...تلقستیماند حالم خوب ن یاز نگاه متعجب عابران دور نم نیخورم و ا یروم.تلو تلو م یم ادهیرا پ یا

 دهم.    یو آدرس شرکت را م رمیگ یدربست م ابانیدهد. وسط خ یامان نم یلعنت جهیندارم اما سرگ یخوبم و مشکل

مشغول کردن خودم انتخاب کرده ام.  یاشتباه را برا نیرسم که امروز بزرگتر یم جهینت نیشرکت به ا ینما دنید با

کند! چشم از منظره  یدرد م الرمیام..بودنم...تمام آ ی..زندگستی..حالم خوب نستیکار ن یبرا یامروز روز خوب

عاطفه  ادیفر یروم. هنوز وارد طبقه نشده ام که صدا یمباال  یکی یکیو پله هارا  رمیگ یآسانسورِ خراب م یتکرار

 یصدا دنیوارد اتاق شوم که از شن خواهمیدهم و م یم صیتشخ انشانیرا م سلیو بحث آخورد.جر  یبه گوشم م

 یهل م یافتد.در اتاقک را کم یوجودم به لرزه م کرهیشود و پ یشود...نفسم حبس م یسوم مو بر تنم راست م

 یدوستانم خط و نشان م یبلند برا یداده و با صدا هیتک زیدو دستش را به م یپوش کیش امتدهم،فرد بلند ق

 هم تکرار شود.  م،بازیرساند که قرار است کابوس ها یم جهینت نیمرا به ا سلیآ یجد افهیکشد.ق

رو  مون یتا ان شاهلل همکار نی.در صورت موافقت امضاش کننیمتن قرار داد،بخون نیمحترم..ا یاقا نییبفرما-عاطفه

 میشروع کن

 مالقات کنم کیکه قراره کار کنم از نزد ییبا تک تک کسا دیمن با-

 شود یدور م زیکشد و از م یم یقینفس عم سلیآ

 میبرس جهیباهم به نت میتونیمنو شما نم نکهیمثل ا-

حق  نجایچون ما ا میرس ی!! نممیرس ینم جهیبه نت ـــــریروم: نه خ یداد بلند عاطفه دو قدم عقب م یصدا از

 یاقا شهیاطالعات داده نم نیکس ا چی؟؟به ه نی...متوجهمیبد یاطالعات محرمانه افرادمون رو به هر کس میندار

 !شترینه ب نیپژوهان! شما فقط طرف قرار داد ما هست

 محکم میروم که پهلو ینشنود.با بهت دو قدم عقب م یسکسکه ام را کس یماند تا صدا یدهانم م یلرزانم رو دست

ه است ک ادیز میشود.آنقدر درد پهلو یانداز م نیسالن اکو وار طن یتو زیشدن م دهیکش ی.صداکندیبه در برخورد م

بلند و محکم  یقدمها یخوابد.صدا یو بحث م جر یرود!صدا یم هیچند ثان یو نفسم برا کنمیاز شدت درد ضعف م

 شرکت دور شوم. نیاز ا دیزند که فقط با یدر مغزم زنگ م یزیشود چ یم کیکه به گوشم نزد شیآشنا

 یم نینقش زم یبد یخورد و با صدا یم چیپ یبه صندل میکنم که پا یزنم عقب گرد م یشدت درد نفس نفس م از

 یبلند م میساق پا دنیکش ری..با تمام درد و ضعف و تستین هیآورد اما االن وقت گر یشوم. اشک به چشمم هجوم م

 یاروم. صد یم نییکنم با تمام توانم پله هارا پا یمبرخورد  واریسه بار با د کهیزنم و در حال یرا چنگ م فمیشوم. ک
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رفتن از در شرکت از  رونیشوم و هنگام ب یکنم دو پله اخر را پرت م یم هی. گردیآ یاز پشت سرم م شیقدم ها

مرتبش را هم  ی..موهانمیب یبلند شده اش را هم م یها شی..ر نمیب یاش را م ی..قامت مشکنمشیب یپله ها م یباال

بار با  نیشود که ا یاز دهن عاطفه با ترس خارج م الریآ "یآ"دوم... یرا م ابانیدهم و عرض خ ی.مجال نمنطوریهم

 الریزند: آ یکند تا خودش را به من برساند. نفس نفس م یم یسع الرمیمن همان آ نکهیا نانیدو قدم بلند از اطم

 !سایوا

 شود  یهقم پخش م هق

 -الریآ سایوا

 ایزنم و کوتاه ب یلنگ م یقابل تحمل شده است. به طرز مضحکانه ا ریغ میزنم.درد ساق پا یرا پس م اشکم

 نیکشد به طرفش! به اول یشود..دلم پر م یم نییگفتنش دلم باال پا الری..به هن هن افتاده ام هنوزهم با آستمین

دهم و کمرم را  یم هیتک واریبندم. سرم را به د یشوم و چشم م یکنم. گوشه ناودان پنهان م یکوچه خودم را پرت م

کنم.شهاب  یسرم را خم م ی. کمنمیب یدرد به چشم م نی.درد تا مغز استخوانم نفوذ کرده. مرگ را با اکنمیخم م

کت شهاب را گرفته و با  یگوشه  یزند،پسر بچه ا یرا چنگ م شیموها شیوبا دستها ستادهیکالفه ا ابانیوسط خ

 معطر رز قرمزش را بخرد! یگل ها یخواهد تا دسته  یاصراراز او م

 نییحس کنم.سرم را پا یتوانم به راحت یرا م نی.... استیچرخد.عصبان یوار م وانهیکرده است و دور خودش د گمم

کند  یحرکت م لشیبه سمت اتومب یخواهم تا ساکت شود.با کالفگ یام م وانهیبه قلب د دنیاندازم و با مشت کوب یم

از مقابل کوچه و مقابل چشم من رد  یگوش خراش یداکند و با ص یپرواز م ابانیدر خ نیکشد که ماش ینم یو طول

نمانده.به  میبرا یروم.نفس یکوچه به طرف شرکت م یزنم و از راه فرع یرا دور م ریمس نانیبار با اطم نیشود. ا یم

 سوزد.  یم بیام عج نهیام!س دهیانتها رس

 اندازد و یدانه دانه گونه ام را خط م میام سبز شده است؟اشکها یطاقتش را ندارم..چرا باز وسط زندگ گریدفعه د نیا

دهم. با هق  صیلنگانم تشخ یرا به خودم و پا نیخواهم نگاه متعجب عابر ینم یمن انقدر حالم خراب است که حت

 ستیتوان مبارزه را ندارم،منِ ب گری..به خدا که درمیگ یم مدهان یزنم و آرنجم را جلو یم هیتک یواریخفه به د یهق

 یخواهد.به راه م یدغدغه ام را م یب یها یو سه ساله بزرگ شده ام و دلم بچگ یس یو چهار ساله اندازه زن

چرخد و به  یکه دور خودش م نمیب یدر م یو ترسان جلو رانیو ح جیبا شرکت فاصله ندارم..عاطفه را گ یزیافتم.چ

بار محکم  نیکند و من ا یکند.محکم بغلم م یبه طرفم پرواز م دنمیبار با د نیچرخد و ا یکشد..م یسو سرک مهر 

 کند: یشکنم. کمرم را با استرس نوازش م ینا تمامم را م یبغض ها
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 اروم باش الریقربونت برم..آ -عاطفه

 کرده؟ دامیکجا...ازکجا پ-

رد دکش ک انیپو یدونم..از صبح دو دفعه اومده و رفته..بار اول معاونش رو فرستاد..وقت یدونم..به خدا نم ینم-عاطفه

بده...که هدفشون فقط  یتا اوک نهیشرکت رو به همراه طراحا بب یخودش جلو اومد،اول معاونش اصرار داشت تا کارها

 نیشناختش،ا سلیکه شهاب اومد آ یقرار داد..بار دوم ریزدن ز دنیرو د سلیمنو آ یوقت یروبرو شدن با تو بوده ول

 مقدمه گفت با خانم صدر کار دارم یبار رک و ب

 ام را! یمحل زندگ یکرد..حت یم میدایزود پ ای ریفرار نبود..د یبرا یچاره ا گریبسته شد،د میها پلک

*** 

م ا یکه زندگ یشب کیداد. یشب جوالن م کیبودم.در ذهنم  ونیزیتلو ی رهیبودند اما من خ یها مشغول آشپز بچه

 را پر پر کرد

 "بود؟ یک"

 نیلاو یگردم که برا یبرم یوقت یگردم..ول یگذارم و به اشپزخانه برم یم زیم یرو رو یچا ینی..س"شناختمشینم"

ز ا یاست که حرف ادیانقدر ز تشیزند.جد ینم یو حرف ستادهیشوم،با اخم ا یشهاب روبرو م یباربا کارهرگز نکرده 

 افتد یبه لرز م میو پا ت.انقدر جو خانه سرد و خشک شده که دسدیا ینم رونیدهانم ب

 :دیگو یزند و م یلحن ممکن مردمک چشمانش دو دو م نیوا رفته تر با

 "ه؟ی...چ نیا"

 شد یدفاع از زبانم خارج نم یبرا یحرف چیگرد شد و ه میچشمها دمید یکه م یزیچ از

 "ستمیمن.... ن"

توانم از خودم  یونم نمیب یم میچشمها یبار دوم شکستن اش را جلو ی.برانمیب یم نهیشهاب را به ع یاوج داغون و

 یدارد که متحمل م یقیمشت شده اش نشان از درد عم یزند..فک اش منقبض شده و دستها ینم یکنم.حرف یدفاع

 یم دهیبه رخ کش میمقابل چشمها ندخودش را بشک شتریخواهد ب یخون شده از اشکش که نم یشود...چشمها
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لحن از زبانش  نیو مردانه حرفش با آرام تر بیخش دار، عج یپر شده و سرخ شده اش، بابغض یشود.با چشمها

 "الر؟یچرا آ"شود:  یخارج م

 نیدلم سوزناک تر یرو نمیتر زیخش از جانب عز نیشود و ا یشود..خش م یشکند وبغض م یم شیصدا یتو درد

 اندازد  یم ادگاریرد ممکن را به 

بار،  کیشوم...نه  یگناه محکوم م یب یراحت نیو به هم توانمیتوانم بزنم،نم ینم یحرف چیشوکه شده ام که ه رانقد

 یتا به ب اورمیرا ب یشوم و کدام شاهد یبار چهارم به گناه هرگز مرتکب نشده محکوم م ینه دو بار، نه سه بار، برا

 شدن نجات دهد؟! اررا از آو مینو پا یام شهادت دهد؟! تا زندگ یگناه

گذارند حرف  یشوند نم یمخالفت گذاشته اند،جور نم یام تا از خودم دفاع کنم اما واژه ها هم بنا یدنبال حرف به

 شود ی! حرف نزدنم به ضررم تمام مایگذارند خدا یام از دستم نرود تا تمام عشقم نابود نشود..نم یبزنم تا زندگ

را  قشی...درد عمنمیب یشده اش را م خمشود،کمر  یشود شهاب من،مرد من، خم م یفرجه ام تمام م

در دستش را با  یشکنم! ش یشکسته اش م یتکه ها یشنوم وخودم هم ال به ال یخرد شدنش را م ی..صداشنومیم

م که عکس تکه شد،به جهن کیام هزا رو  یبه درک که گوش رمیگ یرا از ترس م میکوبد، گوشها یم واریشتاب به د

 زند: یم ادیسرخ شده از اشکش را چه کنم؟ از ته دلش فر یمان نابود شد! دو گو یدو نفره  یها

  "!الر؟یجواب بده..چرا آ"

فه وق یمن بسته است.شهاب ب ینو پا یزندگ یکمر به نابود یچه کس دانمیزنم و نم یحرف بزنم..هق م توانمینم 

..درد میگو یکوبد...آخ نم یم واریکشد و مرا به د یزند و با تمام وجودش هوار م یام را چنگ م قهیکشد  یم ادیفر

مهلت حرف  یندارد! شهاب حت یحس چیکه ه دومو سوزناک و وحشتناک است بار  زیندارد..شکستن بار اولش ت

 کشد:  یم ادیو با اشک فر دهدیکداممان را نم چیزدن به ه

 یاومده و دار میبه سر زندگ یاز همه نفرت دارمبهت گفتم چ شتریب یاز چ یدونیالرمیآ یدونستیم ویهمه چ" 

رو ازت پنهون  یچی..جات رو تخم چشمامه وهی....خانوم خونمالری...من بهت اعتماد کردم آیکنیبرام تکرار م خویتار

   "؟؟؟یکلمه بگو چرا لعنت هینکردم...فقط 

شود و ابکش پر از  یدست پاچه م میصدا دنیکنم..عاطفه از شن یم هیاراده و بلند گر یآن شب نحس ب یاداوری با

ند تا ز یزانو م میپا یوجلو دیآ یم رونیبا دو از اتاق ب سلیافتد آ یبه کف اشپزخانه م یبد یبرنج از دستش با صدا

 الر جان؟یچت شد؟آ الریقران...آ ای-را ماساژ بدهد:  میشانه ها
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 "زند یهنوزهم ناقوس مرگش را در سرم آونگ م یجهازم در آن شب نحس لعنت یها ستالیشکستن کر یصدا"

 ی: باورم نکرد..اخه به کرمیگ یم نییمن نبودم، به خدا من نبودم..باورم نکرد...شهاب باورم نکرد... سرم را با درد پا

نگفتم!به خدا اون آدم من ..من دروغ اوردمین بهونهبگم خدا..تنها پناهم پسم زد!باورم نکرد! من گولش نزدم..من 

 ! ایبگم خدا ینبودم..شهاب حرفامو باورم نکرد!به ک

 نمش؟یب یکجاست اون اعتماد؟چرا نم ،پسیبهم اعتماد دار یگ یکه م ییتو""

که  یرو کرد یهمه سال داشتم و درست کار نیرو ا یچه درد یدونی..مدمیکش یچ یدونی...مالرینه آ گهید-شهاب"

رروزم رو با ه خوامیباشم...نم خوامیباشم..نم حیتوض هیهربار دنبال  تونمی؟نمیفهمیم نوی..اتونمینقطه ضعفم بود،من نم

 "زنم باشم اتهربار دنبال اثب خوامیبسازم. نم مویزندگ دیشک و ترد

 "شهاب؟ یمن شک دار ؟بهیتو..شک.... دار"

 "الریاره ..شک دارم آ"

 ی جهیام هموار نشد.شکستم و نت یجاده زندگ گریتمام عمرم شکستم و د یحرف برا نی..همان شب با همشکستم

 چیه گریام  که د یزندگ یشد و شکستن آجرها نمیزتریاز طرف عز یاز دست رفتن اعتماد یچهاربارصحنه ساز

از  یروز و شصت و پنج صدیوقت مثل قبل پله نشد تا باال برود.و حاال بعد از چهارسال عذاب اور،بعد از گذر چهارتا س

به زور سرپا شده را بازهم در هم  الریآ نیتوانم برگشتنش را باور کنم...آمده تا هم یخواهم و نم یجنس نه شب، نم

 خواهم!  ینم گریبار د نیتوانم ا یمچاله کند و برود؟! نم

 بده یلیهوا بخوره..حالش خ رونیپاشو ببرش ب سلیآ-عاطفه

 دهد. یم هیکند و مرا به خودش تک یحرف موافقت م یب سلیآ

.از هرچه که مربوط به شب است زارمیکشند. از شب ها ب یدلم ناخن م وارید یشب رو یها رکیرجیج یصدا

 متنفرم! 

 "..شهاب به خدا؟یکنیچرا باورم نم"

..اشکال از منه بنا رهیاز اول کج رفت باال..تا اخرشم کج م یزندگ نیخودمم باور ندارم..ا گهینگو،د یچینگو...ه""

 "بود
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 "؟یطالقم بد یخوایاره شهاب؟م گمیلرزش م ؟طالق؟؟بایکن کاریچ یخوایم"

 "!نمتیخوام بب ی..حالم بده...االن فقط برو،نمیچشمام باش یجلو خوامی..فقط نمدونمینم یچیه"

 "شهاب..بخدا..به جان خودت که"

 "بـــرو کم قسم بخور بـــرو گمید بهت م"

 کشد. یاش در صورتم زبانه م یوانگیشود. هرم آتش د یبلند م شیاز سر جا تند

!...برو ی.. برو نذار کار دست خودمو خودت بدم سر شبشـــمیم ـوونهی...برو دارم دالرید برو راحتم بذار آ" 

  "برو فقط راحتم بذار..تنهام بذار! یری..اتاق..هرجا مرونیب

 ناخوداگاه نیدر ا یکه هنوز هم بعد از چهارسال قصد کم رنگ ستیسنتور سوزناک ادشیگرفته از فر یصوت یتارها

را باال  میکه روز و شب تقو ینکرده جز اعداد رییتغ زیچ چینم،هیبیشنوم،هنوز هم م یرا ندارند!هنوز هم م یلعنت

 کنند! یم نییپا

 "شهاب یکنیباورم م دونستمیبدم،م حیتا بهت توض یمگه نه...اومد یاومد"

 ی.. هرکارالریبهت دادم آ یچ یخواستیکه م یجز عشق دونمی..نمیکرد نکارویکردم که باهام ا کارتیچ دونمینم"

 "یبزن شمیآت ینجوریعلنا اونم ا نکهینقطه ضعفم..نه ا یرو یدست بذار نکهینه ا یسوختم..ول ینم یکردیم

 "بخدا من نبودم..شهاب تورو خدا گوش بده"

زند و نگاه من حلقه  یسرم زنگ م یتو کیبرخوردش با سرام یزند صدا یمنور لوستر چشمم را  ریحلقه اش ز برق

 ردیگ یرا نشانه م

باشه،چند بار بهت فرصت دادم  میازت تو زندگ یرد چیه گهیخوام د یشناختم،نمی..که مخواستمیکه م ینبود یاون"

  "یخوام باش ینم گهی. دیپشت سرت رو خراب کرد یو هر بار پل ها

تو  یهمه تاوان،خدا نیا ستیمگه بس ات ن ،اخهیشیخفه م یخودت رو. دار رونیب زیزند: بر یبا اشک لب م سلیآ

 الر؟یکجاست آ
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 دونست اما یگفت خودش هم م ینبودم که م یجلو رفتم،من اون حشیرفت..باورم نکرد..دوستش داشتم..واسه توض-

 خواست باورم کنه! ینم یخودش رو زده بود به نفهم

 نگاهش کردم: مظلوم

باورت ندارم..باورم  گهیدوبارش رو پسم زد..هر دو بار گفت د نی؟عیفهم ی..مسلیدوبار پسم زد آ نیع-

..جرات خواستمیبدون شهابم،بدون پناهم نم مویخواستم..زندگ ینکرد..اعتمادش رو بهم از دست داده بود..نم

 لیرا حا میراحت شده بودم. دست ها یتهمه بدبخ نینداشتم! هنوزم ندارم وگرنه تا حاال هزار بار از شر ا یخودکش

 تنم کردم: 

که واسه حرف جلو  یدی.سه ماه بعد دشدمیم مونیپش شتریهربار خودم ب ی..ولکنمیم مونشیقسم خوردم پش-

رفته  شیبا دلم پ یکه تو زندگ ی..منیقبولش کن یحق ندار گفتیعقلم م یبرگرد..ول ایگفت باشه ب یاومد...دلم م

 بار من بودم که پسش زدم..من نیبار به حرف عقلم گوش کردم.حاال ا نیبود که واسه اول نیاشتباهم ا نیبودم بزرگتر

خوام به حرف هاش  یکردم و گفتم نم یکردم و عقده پس زده شدنم رو سرش خال یبودم که درد دلم رو سرش خال

 رو از خودم گرفتم یخودم زندگ یگوش کنم،منه احمق خودم با دستا

 کمکت کنم؟ یسراغش؟چرا نذاشت یرفت یوقت به من نگفت چیه چرا -سلیآ

کند،بغض در  یانها را نم ناک م یاشک به اندازه کاف یکنم شور یترک خورده ام نم یلب ها یسیخ یبرا یتالش

 زند: یچشمانم سوسو م

 مخواستیبود ...م نیست.برگردوندن شهاب هم هم دهیفا یب یهزار سال هم تالش کن زهایچ یواسه برگردوندن بعض-

 شدم یخودم دست به کار م دیواسه برگردندونش با یبه هدف خورد ول دیپرت کنم تا شا یکیتار یرو تو رمیت

حماقت کردم. حاال  یقصه برگشت.ول دیکس بهش ثابت کنم شا چیخواستم خودم رو بدون وجود ه یزدم: م زار

 مستیحاضر ن گهیتونه دل داغون شده ام رو بند بزنه؟من د یتونه منو سرپا کنه؟م ی! م؟یمتیبرگشته..به چه ق

شدم. همون شب انتخابش رو کرد.  مومتمام عمرم ت یخواسته نبودم برا یکه م یکه گفت اون ی...همون شبنمشیبب

 تونم باشم.    یهم نم نیمن اون شب انتخاب شهاب نبودم.بعد از ا

حد بهش  نیتا ا یتونست یحد داغونت کنه؟چه جور نیتا ا تیادم به زندگ هیکرد ورود  یفکرش رو م یک -سلیآ

 ؟یوقت هم شک نکن چیو ه یاعتماد کن
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اون دوستم نداشت،اون  تموم  یبراش کم نذاشتم. دوستش داشتم..ول یتو دوست یچیزنم:من ه یتلخ م یپوزخند

کردم تا فقط ازش بپرسم چرا؟چرا با  یم داشیزدن منو داشت،کاش بود،کاش پ نیسالها عقده داشت.عقده زم نیا

 کار رو کرد؟ نیا میزندگ

 گه؟ یم یچ ینیبب یخوای؟نمیبهش فکر کن یخوایشهاب برگشته، نم -سلیآ

 وقت نه! چینه!ه-

 شینکن مثل چهار سال پ یاد،کاریوقت هم ن چیه گهیبار بره و د نی..ممکنه االریآ یفرصتو دار هی نیهم-سلیآ

 !شهیهم یبرا کباریبجنگ! تیواسه زندگ گمیواسه دلت بجنگ حاال من م یگ یم ،بهمیشرمنده دلت بش

 شد ریگردنم سراز ریصدا از گونه تا ز یصورت ناراحتش چشم دوختم و اشکم ب به

ام خو ینم گهیمن پسش بزنم....من ...د نکهیبدون ا یره....،حت یم یبهونه ا چیبارم بدون ه نیاگه قرار باشه بره....ا-

که نابودم کرد...من  یدست کس سپارمیرو م دانیو م یبار...گو نیمبارزه ندارم....ا یبرا یکنم... توان یتالش چیه

 تونم ی...نمگهید

*** 

 )مــــرور(

رساندن بچه ها عجله  یهمه برا نیکرد که ا یپرواز م نیشهاب با ماش ایگذشت  یدانم زمان به سرعت م ینم

.استرس داشتم.بعد میماند نیبار خودم و خودش در ماش نیرا رساند و ا یهمگ قهیبعد از ده دق دینکش یداشت!طول

 میاصال برا یابر یهوا کیدر تراف ود،ماندنب یبابا از تنها شدن با او هراس داشتم.هوا ابر یحرف ها دنیاز شن

 داشت ازین یدوش آب گرم و خواب اساس کینبود..دلم  ندیخوشا

 ؟یخسته ا-

 نبرد: یتفاوت نشان دادم تا از اشوب درونم پ یبهش انداختم و خودم را در ظاهر ب ینگاه مین

 شهیباشه خسته م یمن هفده ساعت سرپا و مشغول نت بردار یجا یهرکس-

 خوام باهات حرف بزنم یگفت: امروز م شهیفرمان را محکم تر گرفت و مصمم تر از هم 
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 اال اورد و تند گفت: از پدرت هم اجازه ات رو گرفتماعتراض باز کردم که دستش را ب یرا برا دهانم

 !؟یاجازه را داد نیبسته شد.چرا بابا؟چرا االن ا دهانم

اره دانستم درب یبهتر م یکش دهم..هرچند از هرکس شتریماجرا را ب نیو ا ندازمیبچه گانه راه ب یخواستم لج باز ینم

 دم یحرف بزند: گوش م خواهدیم یزیچه چ

 و هم من یت رو در کن یبهتر که هم تو خستگ یجا هیآروم تر، طیمح هینه.. نجایا -شهاب

 کنه؟ یم یفرق گه،چهید یهرجا ای نجایا-

 منه! انینوع ب یفرقش تو -شهاب

 من امروز واقعا خسته ام گهیشب د هیواسه  نیبذار هی...فقط لطفا اگه طوالننیباال انداختم: باشه هرجور راحت یا شانه

 طول نکشه ادیدم ز یزد: قول م یبند مین لبخند

باران را  زیر یقطره ها ریحرف به روبرو چشم دوخته بودم و مس یکجاست ب رشیدانستم مس یآزاد شد،نم کیتراف

 یتوقف کرد.با خستگ یبعد مقابل درب سفره خانه ا یکردم،کم یامد دنبال م یفرود م شهیش یبا چشم که رو

اش مشامم را هدف  یعطر شکالت یشدبو قدمشدم. با من هم  ادهیپ نیسفره خانه انداختم واز ماش یبه تابلو ینگاه

نگاه  .مشغولمیاز تخت ها نشست یکی یبود،رو یو دل باز ی. سفره خانه سنتدمیکش قیعم یگرفت و ناخوداگاه نفس

 کردن دختران و پسران مختلف بودم که به حرف آمد:

 ؟یخور یم یچ-

 دم اول حرف هاتونو بشنوم یم حیترج-

 حاکم شد: انمانیم یزد،سکوت خفقان آور هیتک یتکان داد و به به پشت یسر

 ن؟یبگ یزیچ نییخواینم-

دونم از کجا شروع کنم.اصال  ینم ی..ولنمیخوام مقدمه بچ ی..مستیبهم انداخت: گفتنش واسم راحت ن یقیعم نگاه

 خوام حرفم رو بزنم یم ییدونم با چه رو ینم
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ربط به  یب شیدانستم حرف ها یانداختم م نییاراده سرم را پا یوجودم را محصور کرد و ب یشرم دخترانه ا حس

 کرد یبود که معذبم م نیو هم ستیبابا ن یحرف ها

گذشت از  یسال وخورده ا کی. یذاشت یها باهات روبرو بشم و خودت نم نیخواست زودتر از ا یدلم م -شهاب

 !هی! دستم را باال بردم: آقا شهاب...کافدیکش شیقبل را پ کسالیحث که...بازهم ب یاتفاق

 ... حرفش را قطع کردمستین یکاف الرینه آ -شهاب

 یم همونجور یبچگ یپا نیمن بچه بودم..نادون بودم..حماقت کردم وانتظار دارم تا بذار شیسال پ کی..هیچرا کاف-

و که با شما چشم ت یمن هربار ستی..قرار ننیسرم بکوب یماجرا رو هربار تو نیا ستی...اما قرار ننیکه خودتون گفت

 دمیافته که چرا اون کارو انجام دادم..بهتون اجازه نم یشم از خجالت تنم عرق کنه و نفسام به شماره ب یچشم م

 کنمیاالن بهش فکر م یکردم که وقت یکردم،کار یکردم نادون ی...اره قبول دارم گستاخنیهر دفعه لهم کن نییبخوا

ه گذشت یتو دیبا شهیهم یهم که گذشت برا یزیما بود و نبود گذشت..چ نیکه ب یشم،...اما هرچ یاز خجالت قرمز م

ر بروم که س نییدوشم انداختم و خواستم از تخت پا یماندن نبود. کوله ام را رو ی. جانیکشش ند گهی..پس دمونهب

 میر یم یدم هرجا خواستحرفم و که ز نیرا گرفت: بش میمانتو

 -االن نیرم، اونم هم ینه من م میر یم

 !میر یم نیگم بش یبهت م ؟یکرد :چرا تو انقدر لجباز اخم

..نه نیزد یساعت م مین نیهم یبود تو یزل زدم: اگه حرف شیچشمها یو تو دمییهم سا یرا رو میحرص دندانها از

 !نیکن یباز چتونییبشم و شما با سو رهیخ واریمن به د نکهیا

 گرفتم می: زود تصمدمینگاهش د یکمرنگ خنده را ال به ال رد

 گفتم: بله؟؟ متعجب

 چرا؟ یدون یگرفتم..اشتباه کردم اون لحظه،م میگفتم زود تصم-شهاب

....- 

ر ب یاز پس کمتر کس یرو که تو کرد یتونست انجام بده..کار یکس نم چیه یرو که تو به خرج داد یچون شجاعت-

 یکرد یاصرار م یدندگ کیکردم و توبا  یکه من انکار م یاون لحظه ا ی!حتدمیکه من فهم یموقع یاومد..حت یم
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 یاون چشما یکه ذهنم رو مهیو ن کسالی قایدل پاکو شکستم و دق هیمن بودم که  نیاما ا ی..محکم سر حرفت بود

بهت  ستین یبالشت بذارم.شب یراحت رو و با وجدان اسوده سر یو دل شکسته ثابته. نتونستم درست حساب یاشک

 الریفکر نکنم آ

 دارهینه تنها منو نگه نم دیگ یکه م ییحرفا نیفشرده شد : ا میانگشتها یتر شد. بند کوله ام ال به ال دیشد حرصم

 یادی!..من کار دارم اقا شهاب..زستمیکنه.من مسئول اروم کردن وجدان نا اروم شما ن یرفتن مصمم ترم م یبلکه برا

 خوام برم یهم خسته ام و م

 الریآ-شهاب

 -من خستـــ..... گفتم

 دوستت دارم -شهاب

پروا  یشدم که ب یجفت چشم کیبه  رهیرفت.. خ ادمیکامال  دنیگشاد شد و نفس کش میباز ماند.چشمها مهین دهانم

 ترکاند! یادیو تاب داد و بعد با سرعت ز چیرا در هم پ میرا به زبان آورد که بند بند سلول ها یمقدمه کلمه ا یوب

بود  که به زبان آورده یحرف دنیوجودم از شن دیآمد تا با ادمی..کم کم ندازمیب نییافتاد تا سرم را پا ادمیکم کم  انگار

کردم در  یفکرش را هم نم یوقت حت چیدهان باز کند تا مرا ببلعد..ه نیخواست زم یو دلم م دمیداغ شود.لب گز

 !محرف را از دهان شهاب بشنو نیا یتیموقع نیهمچ کی

 شد و ادامه داد: شتریبا سکوت من ب جراتش

رات گم ب یگم عاشقتم..نم یبود.نم نیهم ارمیکه به زور با خودم دست و پنجه کردم تا به زبون ب یتمام حرف -شهاب

هجده نوزده ساله رو  الریمئنم که آ... اما  مطنمیب یرو نم یگم عشق چشمامو کور کرده و جز تو دختر ی..نمرمیم یم

هشت  قای..دقستین یتونم عاشقت باشم..مدت کم یم ساحسا نیکنم با پرو بال دادن به ا یدوست دارم..حس م

زنم چون  یرک حرفاموم یلیو مقابلتم و خ نجای...اگر االن اامیحس کنار ب نیماه..نه ماهه که تونستم با خودم و با ا

 هیدونم که طرف مقابلم چه ادم یخوام و م یاز خودم م یدونم چ یشناسم..چون م یخودمو م

دل  ادیکوره داغ و ملتهب ز کیتب چه؟احساس قرار دادن وجودت در  یفرا فیبود؟توص یچه جور قایکردن دق تب

 رفتم. یادم با خودم کلنجار م نیفراموش کردن ا یکه روزانه برا یباشد.آن هم من توانستینم نینش

 امم بزنمحرف هیتا بق نیبه مچ دستم وارد کرد:  بش یفیبود.انقدر متعجب بودم که فشار خف دهیچسب نیبه زم میپاها
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 نیو در ع دندیرقص یحاضر ته دلم با شوق م شهیهم یو ارامش به رقـص درآمده بود..پروانه ها نیمت یاز حرفها دلم

 تخت نشستم و نگاهم را معطوف ناخن دستم کردم یاراده لبه  یکردم.ب یخاص را احساس م یحال ترس

 طمیشرا لیسنم به دل نیزنم..من تا ا یحرفارو م نیو ا نجایاومدم ا ییبا چه رو یخودتم بگ شیپ دیشا-شهاب

وقت  چیه خواستمیکه م یباز کنم.نتونستم و نخواستم..نخواستم چون اون میرو به زندگ ینفر دوم ینتونستم پا

.اما کار دمیدیتر از دماغمو نم نییپا کهکورم کرده بود  یو اون اتفاق غرور انقدر شیپ کسالینبوده.قبل از 

 ی..دروغ چرا..فکرمو مشغول کردنمیو اطرافمو بهتر بب امیبه خودم ب نکهیشد واسه ا یتو..شجاعت تو..تلنگر

جوانب رو در نظر گرفتم و  و اطرافم رو...مطمئن باش که همه طی..خودمو..تورو..شرادمی. سنجادیهم ز یلی..خالریآ

تو دست گذاشتم  یخودم باشن رو یکه هم سنا یهمه دختر نیا نیخواهم که از ب ادهیمن ز یبگ دیجلو اومدم..شا

 شه.. یکه بهت دارم ختم م یمورد به احساس نیاما قدرت اقناع من تو ا ،یسر یلیتو واسه من خ یبگ دیشا

نگاهم را بهش  هیثان کی ی.فقط برادمیشن یرا م شیشد. وجودم گوش شده بود و حرف ها یاز زبانم خارج نم یحرف

 زل زدم. گرید ییو به جا اوردمیبود تاب ن رهیبهم خ یدوختم اما وقت

وقت  چیبه سن تو داشتم ه یدختر دیاگه منم شا یگذاشتم..بحثمون شد..حق داره..حت ونیبا پدرت در م-شهاب

دم ق نیبودم..انقدر مطمئن بودم که تا ا یانقدر جد یدادم.ول یکه چهارده سال ازش بزرگتر باشه نم یپسر هیاونو به 

 مایجلو ب شترهمیادامه اش ب یباشم تا برا داشتهخودم  شیاز جواب تورو پ یگوشه چشم هیجلو اومدم..و فقط کاف

 بردم: ام را با دست ازاد پر از لرزشم داخل مقنعه فرو ختهیر رونیب یها یچتر

 ..اقا شهابمیخوریما...ما به درد هم نم-

 دن؟یناز خر ای ی؟تالفیچ یحرفتو بذارم پا نیا-شهاب

 شما فکر کنم یتونم رو یمن نم م،یخور ینبود..ما واقعا به درد هم نم نی: من منظورم ادمیخجالت کش شتریب

 اریب لیدل هیچرا؟ -شهاب

 را گرفتم: شینبود که عشقم را نسبت بهش رد کند. دست پ یلیدل چیقفل شد..ه زبانم

 م؟یبه درد هم بخور نکهیواسه ا لیدل هی-



 فرنوش گل محمدی – بنواز دلم را

 
339 

 

من به عنوان همسر از  یکرده.انتظارا زتیکه از هم ساالت متما ییمتانت تو..بچه نبودن تو.. عاقل بودن تو -شهاب

باشه  نکرده رییقابل انکارمن..و اگر تغ ریغ ...و از همه مهم تر احساسستیصدر ن الریشباهت به آ یکه ب یداشتن کس

 هم احساس تو به من! دیشا

 واسه من زوده! یزندگ تی..مسئولست،منیعالقه ن زیهمه چ-

 ؟یکن یصراحت بازهم ردش م نیاز من باشه با ا ریغ یاگر کس یحت -شهاب

 کردم سکوت

 الریاما من دوستت دارم آ -شهاب

  کردم؟یاعتراف را ته دلم ارزو م نیبود که ا نیاز ا ریغ یرا بستم...خوشبخت چشمم

 هیاز پس زده شدنم توسط شهاب صورت گرفته بود از ذهنم رد شد.چه گر یکه ناش ییتمام عذاب ها هیچند ثان یبرا

 معنا بودند یشان ب یکه به خدا نکرده بودم و حاال همگ ییها تیکه نکرده بودم.چه شکا ییها

بل تا ق یحس رو به من داشته باش نی..گفتم که ..دوستت دارم، اگر تو هم همالریجوابتو بدونم آ خوامیفقط م-شهاب

ه هستم پخت یسنم انقدر نیکنم..من با ا یاثباتش بهت م یرو برا میتمام سع میمشترک نشد یزندگ هیوارد  نکهیاز ا

 کنم،تمام انتظارات من از همسر رتیمدت درگ نیا یط دینباکه بدونم  یباشم،انقدر دهیکارامو خط کش شتریکه دور ب

 بازتاب یزندگ هی ی.تمام خواسته من تویدرک رو دار نیکه تو ا کنمیو من فکر م طمهیدرک متقابلش از شرا ندمیا

دونم که اون شخص  یرو داشته باشم و م یکاف نانیکه بهش اطم یهست..اونم از جانب کس شهیکه بدونم هم هیعشق

 .یستتو ه

 دونم ینم یچیمن ..ه-

خودشو داره،و مطمئنا منم بر اساس همون  طیشرا یزیالرجان،هرچیآ یاالن جواب بد نیمنم نخواستم هم-شهاب

 یحس نکهیا یمحکم پدرته و البته خودم..برا یبنا به خواسته  نجامی.اگر االن اامیو همون اداب و رسوم جلو م طیشرا

 برام محترمِ. یریکه بگ یمیهر تصم نبذارم و بعد از او ونیکه مدت هاست مشغولم کرده باهات در م

 !دونمینم یچیبهتر و مناسب تر فکر هامو کنم من...من االن...ه طیشرا هیتو  نیپس اجازه بد-

 مونم یمنتظرت م یتا هر وقت که تو بخوا میریبگ میعجول تصم خوادیدلم نم-شهاب
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 خونه؟ نیاالن منو ببر شهیم-

 حرف را زدم. نیکندم تا ا جان

 ؟یخور ینم یزیچ-شهاب

 خوام استراحت کنم یخسته ام م یلینه خ-

گذاشته بود که  یکالم یب کی.در راه موزمیبلند شد و دوشادوش هم از سفره خانه خارج شد شیکرد از جا موافقت

 باال،بابا خونه ست نییتعارف کردم: بفرما میدیکرد.به خانه رس یآزاد م یو بند افکار مغشوشم کم دیذهنم را از ق

 کار دارم کمیوقته منم برم خونه خودم  ریبرو باال د یممنونم خانم -شهاب

 را فشردم: فعال رهیدستگ

 .نمتیب یفعال..م-شهاب

 رمیبگ شیکردم و قبل از آن که راه اتاق را در پ یاطرافش بود.سالم کوتاه یخانه که شدم بابا مشغول پرونده ها وارد

 گفتم: بابا...شهاب...

 ؟یدیدونم بابا جان به خودم گفته بود.حرف هاشو شن یم -بابا

 ؟یبا من ندار یرم بخوابم کار ی...امشب...زودتر مدم،منیتکان دادم: شن سر

 رینه بابا جان شبت بخ -بابا

تمام  امدین تا صبح خواب به چشمم یرغم خستگ یتخت پرتاب کردم.آن شب عل یاتاقم شدم و خود را رو وارد

 کنم؟ شهیجواب دادن صبر پ یتوانستم برا یزد.و من چگونه م یشهاب پرسه م نیریذهنم مشغول اعترافات ش

خواست کالفه بودم،با خودم  یدور تند قرار گرفت.. بابا مدام جوابم را م یرو یاتفاق یلیخ زیاز آن شب همه چ بعد

 گرفتم. شهاب برگشته بود.او هم مرا دوست داشت و... من چه؟  یرا م ممیتصم دیبودم اما با ریدرگ

جواب  دیشد. با یکه در کلمه وصف نم ادیآنقدر ز ادیبسته جواب خودم را دادم...من هم دوستش داشتم..ز چشم

بر احوالم  یمبن "سکوت عالمت رضاست" یا شهیجواب دادن نداشتم..و جمله کل یدادم. رو یام را به بابا م یینها

 نسبت به مالک قلبم، حکم کرد قمیحس عم یرا رو دیید و مهر تاش
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بود..من را با تمام  دهیکه داشتم پسند یاخالق نیمن را با هم کرد،یعمل نم یعاقل بود، پخته بود، احساس شهاب

انداخت،هربار و  شیپا یجلو یادیز یسنگ ها ،یمدت طوالن یبود..بابا برا رفتهیحال بچه بودنم پذ نیمنطق و در ع

 یبهم ثابت م نکارشیرا با ا تشی.حمامیبابا بود تیماه در کشمکش رضا نیمختلف.. چند یهر دفعه به بهانه ها

 اقتیا لبود ت یداد... بابا منتظر تلنگر ی...محکم تر از قبل ادامه مدی..سرخم نکرد..کنار نکشامدیکرد.اما شهاب کوتاه ن

 یدو هرکردم از حس  یبودم بابا را درک نم دهیبار من هم ترس نیکرد. ا یشهاب به من ثابت شود و هر بار او را رد م

 یم یشده بودم.بغ کرده گوشه ا دیکرد؟ نا ام یم ینخواستن پا فشار یحد برا نیما نسبت به هم خبر داشت وتا ا

است  کارم یدانستم صبر و توکل گره گشا یاست فقط م یزیدانستم بابا دنبال چه چ یزدم. نم ینشستم و حرف نم

نبود... شهاب انقدر رفت و آمد..انقدر  دنی.اما شهاب مرد کنار کشدمشیپرست یکه با دل و جان م یو اعتماد به کس

داد.  تیاوصلت رض نیوار با دستانش باال گرفت وبه ا میرا تسل دیکرد که باالخره بابا پرچم سف دیبه خواستن من تاک

رو  یتخخوشب یهر دوتون طعم واقع دوارمیام"پا انداخت وبا گفتن یکه بابا پا رو یحالم کم بود.وقت انیب یبرا یخوش

و عسل گونه بود  نیریش زیکردم. انقدر همه چ ینبود.باورش نم یواقع نیهستم.ا ایکردم در رو یاحساس م "دیبچش

 بود...  تیا واقعکنم ام یم ریس یپنبه ا یایکردم در رو یکه فکر م

حرف بابا  یبود که رو یتر از آن نی.و شهاب متمیرا ندار یشرط کرد تا تمام شدن درس من اجازه شروع زندگ بابا

 حرف بزند. با تواضع کامل گفت:

 الریآ یمن و هم برا یسر من جا داره،هم برا یحرف شما رو-

وابسته ام کرد،تمام  شتریمنِ عاشق را عاشق تر کرد..تشنه تر کرد..روز به روز به وجودش ب شیرفتار ها نیهم با

شهاب  یبرا می. عاشقانه هادیچرخ یبه نام شهاب خالصه شده بود و م نیآرام ومت ارهیس کیحول محور  میایدن

و  ریکرده بود.اصال ز ریرا تسخ میای...شهاب تمام دنبودشهاب  یهم برا میها یوانگیشهاب بود...د یبرا میبود...فکر ها

گفتم مگر  یخواندمش و بعد با خودم م ینوشتم هزار باره م یم یشد عاشقانه ا یبود،شب که م نیام هم یبم زندگ

 را دوست نداشت؟! دیکه از تو بر آ یزیشود چ یم

 نی...خب...من هم از امیمان خواند تیبر محرم یمبن یا غهیکه بعد از کسب اجازه، به درخواست بابا ص دینکش یطول

ست توان یم یشد و اعتراض چه نقش یکنارم فراهم م شتریکه نه... اصال ناراحت نبودم..اسباب بودنش ب یاتفاق کم

 داشته باشد؟ مانیبرا

ا کامال که باب دمیفهمی..مدمیفهمیم یرا به راحت نیکرد و ا یباز م شتریرا در دل بابا ب شیپا یجا شیبا رفتارها شهاب

 یبیسراش یام رو ی.خوشحال بودم که زندگکندیم یرا  نوران شیچشمها تیست و برق رضا یاز شهاب من راض
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 یبودم که خدا بنده ها نی..اما غافل از اتمن متمرکز کرده اس یو خدا نگاهش را رو کندیحرکت م یخوشبخت

 قیکه ال ی.آن هم امتحانردیگ یدر نظر م شیبنده ها کیکای یبرا یکند...امتحان یعاشقش را به حال خودشان رها نم

 .ردیکه وسعت عشقشان را در بر بگ یعشق دلدادگانش باشد..امتحان

در  لیوسا نیتک تک ا یکردم که روز یفکر م نیکردم به ا یشد،با عشق لمسشان م یکم کم از جهاز پر م اتاقم

کنم و  یرا مرور م یو من غزل دل بستگ دیسرا یم یدلدادگ دهیشود. او قص یم دهیمان چ یوجب به وجب خانه 

گرفتم و قرار  یکردم که از او م یفکر م یمششود... .به آرا یم فیرد یبه سادگ نیبودنمان کنار هم،به هم ی هیقاف

 شود. یآرامش مطلق دائم نیبود ا

کردم انقدر بهش  یاحساس م میزد یشهر را قدم م یها ابانیو شمعدان کل خ نهیآ دیخر یکه برا دینکش یطول

او ماند و یپاسخ نم یهرگز ب میباشد.لبخند ها انمانیم ییجدا یبرا یتواند مانع ینم یزیچ چیشده ام که ه کینزد

 کرد. یو مخوف چشمانش م  ییفضا یچاله ها اهیرحمانه مرا محو س یب

 شهاب؟-

 جان شهاب؟-

  ریخوام زودباش برام بگ یم یمن بستن-

 ؟یدیتا حاال به من دستور م یبچه پرو از ک خجالت بکش-شهاب

 خوامیم یو اوممم بگم بازم؟.بدو شهاب..بستن یریمیو برام م یعاشقم یگفت یکه جنابعال یاز همون وقت-

 به هوا رفت: ابانیخنده اش وسط خ کیشش ساله بود. شل یبچه ها نیدرست ع رفتارم

 حرفارو من زدم اونوقت؟ نیا یهمه -

 واسم؟  یریبگ یخوایهم نم یبستن هی یاریدر م یباز سیانقدر خس نیبب یزنیحرف م ،چقدریاره خودِ تو زد-

 : خدا به دادم برسه با تو!دیتر خند بلند

 . یتحملم کن ادیب یایب نییپا یصاحبشه،باال بر شیر خیکه هست...مال بد ب نهیباال انداختم: هم شانه
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در کهکشان  میایرفت و تمام دن ادمی زمیآم طنتیلبم محو شد.لحن ش یبهم انداخت که لبخند از رو یقیعم نگاه

 :دیشد. با حرفش بند بند قلبم لرز ریو اس ریمرموزش تسخ

جز نداشتن برام نبوده! خواستن تو که تحمل  یزیکه چ ییایدن نیا یارزه به تمام نداشته هام تو یداشتن تو که م-

 اجبار بوده. میکه رج به رج زندگ یپاداش خداست به من نیقشنگ تر ست،ین

نگاهش  یبا ذغال یبیعج یآسمان انداختم هارمون یبه پارچه مخمل یهجوم آورد.نگاه میبه چشمها اشک

 :دمیداشت.گوشه لبم را گز

 ؟یاریاشکم رو در ب ابونیوسط خ یتون یم نی؟ببیکن یحواسم و پرت م یدار-

 را گرفت: میمژه ها یو نمناک دیپلکم کش ریاشاره اش را ز انگشت

ات ه یتاب یب لیدونم دل ی،میبخند دیبا شهیکه از چشمات بباره.هم یقطره اشک هیبخاطر  زمیر یرو به هم م ایدن-

 غم تو دلت لونه کنه یبخاطر من لحظه ا ذارمینم گهید یبودم،ول

احساس نابش را  نینشوم.تا ا.تا در آغوشش حل ندازمیخودم را کنترل کردم تا همان جا دست دور گردنش ن یلیخ

 :دیکه خند دیدانم چه در نگاهم د یجواب نگذارم و به جان بخرمش. نم یب

 حواست که هست؟ یکن یاز راه به درم م یدار یآ یآ یآ -

 ؟یخند یآدم م شیو هرهر به ر گهید یایدن هیتو  یکن یو پرت م ،آدمیبدجنس یلیزدم: خ شیبه بازو یمشت

 شد: یتند تر م شی.قدم هادیخودش کش الینثارم کرد.دستم را در دستش قفل کرد و مرا به دن ینیریش چشمک

 طرف بود!  نیاز ا م؟مغازهیر یم میکجا دار-

از  یکیناودان  ریخورد. ز یکرد. چند آپارتمان کوچک به چشم م تیشد و مرا جلوتر هدا یکیبن بست تار نیاول وارد

بل که ق مینداشت. دهان باز کردم تا بفهمم کجا آمده ا یبه کوچه اصل یدید نیکه کوچکتر ستادیا یمیقد یخانه ها

 یبود و ال به ال دهیدم.تمام حجم تنم را به دوش کشیشتاب خودم را در آغوشش حل شده د تیبا نها یاز هر حرف

بار  نیاول یکوبش راه انداخته بود. برا ی. قدرت از دستانم رفته بود و قلبم بنادیکش یم قیعم یام نفس ها یروسر

در  یخدا انداختم. بغض یچشمک زن آسمان مخمل یبه ستاره ها یطعم آرامش آغوشش را مزه مزه کردم.نگاه

کمرش ثابت نشاندم.چانه اش را بلند  یرا باال آوردم و رو میاز کجا آمده بود...دستها دانمیکه نم بودنشسته  میگلو
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ندارد.  یتا نفوذ استخوانم راه یزیکردم چ یانقدر محکم بود که حس م شیدستها چکیپ سرم گذاشت. یکرد و رو

 میبه موها ینشست. بوسه ا راهنشیپ یو رو دیبود..تمام عشق و احساسم بود...اشکم چک میآرزو تیاغوش نها نیا

 ییپنجه پا بلند شدم و سرم را جا یاش کنم.رو ینیب شیپ توانستمیوقت نم چیبا سرعت آزاد شد ه یزد و قطره بعد

و فاصله گرفتنم ازش  زمیداد که باعث خنده ر یقلقلکم م قشیعم یشانه و گردنش پنهان کردم.نفسها نیب

 را احاطه کرده بودند، با شستش کنار زد مطرف صورت کیکه  ییها یشد...چتر

 و خبر نداشتم؟ یبود سیباور کنم انقدر خس-

 ؟یا یهنوزم به فکر بستن-شهاب

 اوهوم-

 از من؟ شتریب یحت -شهاب

 یزتریبرام عز یزیاز هرچ شهیشه،تو هم یعوض نم یزیکردم: نه...جات با چ تیرا پشت گوشم هدا میموها

نور  ریدر خون ام به گردش در آمد که ز یاش هر لحظه در حال کم شدن بود،و حالوت بوسه اش درست زمان فاصله

شد.  ریاش در مشتم اس قهی. ختیرا به صفر رساند.ته دلم فرو ر ا،فاصلهیت اقاقبن بس یچراغ برق،انتها ریت یکم سو

کنم تمام حجم تنم را در آغوشش پناه داد و سرش  دایشرم پ یبرا یفرصت نکهی.قبل از ادمشیپرست یاندازه خدا م

 نشست. میکنار گوشها ییجا

همان گوشه ناودان  ییخدا را جا دم،یشن یباران را با گوش دل م یقطره ها یشاد یاما من سمفون دیبار ینم باران

 ییالال میگوشم برا ریز نشیفرستادم.زمزمه آهنگ یم هیعشق را با تمام وجود به ر زیکردم؛عطر دل انگ یحس م

 خواند: یدلدادگ

 خوام! یمعذرت م -شهاب

که از هر  یام...اما چه گونه؟ بابت ابراز احساس یبه زندگ یا هیهد نیبودم بابت فرستادن چن یشاکرم دیبا خدارا

مرد نبودم. دنبال واژه ها بودم تا سر  نیو ارزش ا یهمه بزرگ نیا قیکرد؟من ال یم یحالل ترش بود عذر خواه یحالل

 همشان کنم که گفت:

 دختر کوچولو؟ یخوا یم یهنوزم بستن -شهاب
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 .دیاز خنده لرز میها شانه

 ده،حتما با طعم کاکائوهان؟ یکه کار دست دلم م زتهیر زیر یخنده ها نیهم -شهاب

. فاصله گرفتم  که دیطرح خنده ام ثابت ماند.خون به صورتم دو یام صدا دار شد که نگاه پر شوق شهاب رو خنده

 و با لذت گفت: دیو اجازه دور شدن نداد گونه ام را بوس دیدستم را به طرف خودش کش

 !من یدوست داشتن یدردونه -شهاب

هم  دیدانم شا یدانست؟نم یدانست تا چه حد مجنونش هستم ...نم یداد.او که م یجنبه ام را تکان م یدل ب یه

خواهمش و هرچه ساز و دهل هست  یهستم که مجنون وار م ییالیدانست ل یدانست نسبتمان عوض شده...نم ینم

به لحظه برقصانم...هرچند که دل من  لحظه شیته دلم را برا ینو شکفته  یکنم تا پروانه ها یرا فراهم م ستیو ن

 . دیرقص یام م یشهاب زندگ ینزده هم برا

*** 

زدم. امشب  یم سیرا با لذت ل ییخوش طعم کاکائو یدادم و بستن یسه چهار ساله تاب م یرا مثل بچه ها میپاها

زد...نگاه  یشب بود و پرنده هم داخل پارک پر نم ازدهیساعت راس  م،یگشت یبه خانه بر م دیبا یدیخر چیبدون ه

 دادم: یحرصش م شتریکردم و ب یشهاب را حس م یکالفه 

 شهاب هولم بده-

 که من هولت بدم؟ یخور یرو م یلعنت یتو مگه درست اون بستن -شهاب

 به جز منو تو اخه! نجاستینصفه شب ا ی!کگهیدرسته د رهیگ یم رادیا یبرو بابا ه-

 باش... هولم بده یزدم : خب حاال پسر خوب زمیعز یبه بستن یگرید سینزد، خونسرد ل حرف

و خواستم برگردم که با تمام توانش به  دمیرا شن "یسوار تاب نش یتا عمر دار گهیهولت بدم د یجور "هیشب  یزیچ

 از ته دل و با ترس به هوا رفت:  غمیآسمان پرتابم کرد و ج

 شهاب!!!-
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که  دمیکش یگریبلند د غیسقوط کنم ج نیداد و کم مانده بود که از تاب با مغز به زم یگریمحکم دهول  بدجنسانه

 ؟یترس یجونم کوچولو از ارتفاع م یقهقهه زد: ا

 !نییپا ارررمیکنم..شهاب ب یدارم سکته م نییپا ارمینگهم دار شهاب ب-

 :و هوا نگهم داشت نیزم انیتمام معلق م یبار با بدجنس نیشوم که ا ادهیپ د،خواستمیتاب را کش ریدستش زنج با

 نییپا ارمتیرو پرت کن تا ب یحاال اون بستن-شهاب

و هوا  نیزم نیسر و ته ب نکهینداشتم خصوصا ا یخوب ادیحالم را منقلب کرده بود. حال ز چهیو ترس و دل پ جهیسرگ

 کردم: یبودم.لج کرده بود.لج م ستادهیا

 خوامینم-

 ستین یحرف زمیپرتت کنم باال باشه عز شتریب خوادیدلت م ؟آهانیگفت یزیچ -شهاب

 ندازمیخودم وحشت کردم: نـــــه م یکه از صدا دمیکش یغیبار ج نیکه باز هولم بدهد که ا دیبه عقب کش مرا

 نییپا ارمیاونور ب ندازمشیباشه..باشه م

 یاول بستن-شهاب

 اول منو نگهدار-

زد.داد  یو او قهقهه م دمیکش یم غیبار با تمام سرعتش به هوا فرستاد.ج نی. ایخب خودت خواست یلیخ -شهاب

 ! نگهم دار! حالم بده!!!وونهیزدم: د

 بود. ستادهیسرم ا یو هوا نگه داشت.باال نیزم نیرا ب ریسرو ته زنج بازهم

  ؟یرو پرت نکرد یکه هنوز اون بستن یانقدر لجباز -شهاب

 بود؟ نیدردت هم ایله شده را به طرفش گرفتم:ب یمظلوم بستن 

چه  نیا ی: مسخره رواندمیکش غیکرد.ج کسانیان که پرتش کند صورتم را با کاکائوش  یرا ازم گرفت اما جا یبستن

 آم ینم رونیبا تو ب گهی!من دیبود کرد یکار



 فرنوش گل محمدی – بنواز دلم را

 
347 

 

 نیبب یزدم: برو اونور وحش یضربه م شیسبز شد محکم به بازو میبودم که جلو یدنبال دستمال دمیپر نییتاب پا از

 ؟یکرد کارمیچ

 یحلش م ؟االنینیشده!نگران ا ییکاکائو کمینشده که  یزیچ نمش؟آخیرا پشت سرم با دستانش قفل کرد: بب دستم

 کنم

ردم از ک یو سع دمیکش یغیام گرفت. ج یاغشته به بستن ینیاز ب ینکرده بودم که گاز محکم یحرفش را حالج هنوز

گذاشتم که با خنده به عقب  شیپا یرا محکم رو میآمد.پا ینبود.اشکم داشت در م یدستش خالص شوم اما چاره ا

 !یا یوحش یلیام را مالش دادم و با خشم نگاهش کردم: خ ینیرفت ب

 رم؟یهم بگ گهیگاز د هی یذاریم دیچسب بیزد:عج یچشمک

کنم و او که از من زرنگ تر بود شروع به فرار کرد.به نفس نفس  یتا تالف دمیتمام توانم کل پارک را دنبالش دو با

شد خانم صـــدر؟کم  یخم شدم که گفت: چ میزانوها ی.رودیرس یجوره دستم بهش نم چیافتاده بودم.ه

. حرصم گرفت به سمتش حمله کردم و او هم که یکن یم یبعد تالف ینداره موش کوچولو سر بی..عی؟اخیآورد

 یبی.سرم را با دستش گرفته بود تا اسشیچمن ها پرت شد و من هم رو یخودش را کنترل کند محکم رو نتوانست

 از گونه اش گرفتم که دادش به هوا رفت! یاما من با تمام حرصم دستش را پس زدم و گاز محکم نمینب

 زدم. شیهم به ساق پا ی. و لگد محکمیاریدر ن یباز یوحش یحقته..تاتوباش-

 محکم یجز حلقه  یزیکارم چ جهی. نتدیآورد و بلندتر خند یخم به ابرو نم چیانگار از جنس فوالد بود که ه نامرد

 دستانش به دور تنم و استشمام عطر تنش نبود!

 نکنم؟ تتیتونم با تو باشم و اذ یمگه من م یلعنت ی وونهیآخه د -شهاب

 !یکرم دار گهید ستیدست خودت ن-

 کنم یم تتیدوستت دارم اذ ،چونیکن یاشتباه م-شهب

 !نیهست یوحش هیبگم تو به عالوه اون بق دیکه با هینجوریکنه؟اگه ا یم تشیرو دوست داره اذ یکی یهرک-
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که دوست داشتنم  ادیز ی!آره ترنج خاتون، دوستت دارم اونقدریکه دلم و برد اتهیبلبل زبون نیزد: واسه ا قهقهه

کردم بدون حسم بهت از عشق  تتیاذ یادیز یدیکنم.هر وقت د تتیخوام اذ یو م ستیعشقم بهت ن یجواب گو

 فرا تره!

 دوست داشتنم رو با حرفام بهم ثابت کنم دمیم حیمن ترج یول-

 یکن یکردنم رو شروع م تیزود اذ ای ریهم د ،تویدیپس به اون درجه از دوست داشتن من هنوز نرس -شهاب

 آد یمن که دلم نم یول-

که اعتراض کنه؟  هینافذ هم رنگ شب اش صورتم را سوزاند: تو فقط با حرف هات دل ببر از من.. دلبر جان..ک نگاه

 دونه چقدر دوستت دارم ..تک ترنج خاتون عمارت دلم!  یفقط خدا م

*** 

ز اول ا ستایچ افهیصورتم برداشتم. ق یمطالعه را از رو نکیرا خاموش کردم و ع ستمیس ،یجلسه جبران انیپا با

 کالس در هم بود تا به االن. به سمتش برگشتم:

 شده؟ یزیچ-

 ؟یریم ییمبحث سوال دارم ..تو جا نی..من از استاد راجع به استین یچینه ه-ستایچ

 اونجا نییای...برمیگ یم یزیچ هیرم بوفه...واسه همتون  یم یکیمن با ن-

سوزن انداختن نبود.کوله را  یانقدر شلوغ بود که جا.سالن میبا هم همراه شد یکیبعد من و ن یتکان داد.کم یسر

 دوشم جا به جا کردم: چه خبره امروز؟ یرو

 ؟یدیمگه راجع به جشنواره نشن -یکین

 کدوم جشنواره؟-

هردوسال  نکهیگفت مثل ا یکنه..م یمدل موهاشو رنگ م هیهمون که هرروز  ه؟ییاون دختره هست ترم باال-یکین

واسه دانشگاه  یوتریمعتبر کامپ یشه که اسپانسرش چندتا از شرکت ها یبرگزار م یجشنواره ا کباری

 شه؟ یم یچ میو احتماال برنده بش میاگه شرکت کن یدونیهستن...م
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 ه؟یذوقش منم به وجد آمده بودم: نه؟ خب موضوعش چ از

نامه  انیسوم نمره پا کی م،حدودیواسه ارشد شرکت کن انایو اح میجشنواره بش نیاگه جزو نفرات برتر ا نیبب -یکین

کار  ؟واسهیشه واسه چ یاز همون شرکت ها ضامن دو نفر اول م یکیشده ست.از اون گذشته... نیمون از االن تضم

درسمون  انیمربوط به پا نیدارن. که ا یندگیهم نما یهر شهر یمجموعه خودشونه. تو ریکه ز یشرکت یتو

جور  هیهم  ایست واسه دانشجو زهیانگ هیهم  ینجوریشه..ا یالزم هم از طرف خودشون داده م یهست.اموزش ها

 سابقه کار

 نباشه؟ یچقدر معتبره؟از کجا معلوم کالهبردار نیا ؟یکنیم یشوخ-

ها و سابقه کارشون باال  تیتمام فعال ینت هم بکن یسرچ تو هی...اننی!... همه در جروونهید هیچ یکالهبردار-یکین

هر  یدون ی..مرشهیکردم.االن سه روزه فکرم درگ قیرفتم تحق یول هیکردم الک یواست. منم اولش فکر م ادیم

 کنند؟ یهزار دانشجو از کل کشور شرکت م نیدوسال چند

 هست؟ یراجع به چ نمیبگو بب شتریب کمی-

برتر..درباره هر  تیو خالق نینو یها ی..راجع به تکنولوژیوتریخالق کامپ یها دهیداد: ا حیبا اب و تاب توض یکین

لف مخت یها یپرداز دهیا ونیجور رقابت م هیکمک کنه... یوتریکه به ارتباط نت و کامپ یزیو چ یوتریموضوع کامپ

 بچه هاست

اش را جلوتر  ی. صندلمینشست یصندل یرو میداد وهیو ابم کیسفارش ک نکهیو بعد از ا میبوفه شد وارد

 زد: یبرق م شیهم چشمها فیبا تعر ی...حتدیکش

تا  میریکمک و الهام بگ اییسال باال یها دهیاز ا کمی هی..فقط کافمیفکر کن کمی هیمحشره..فقط کاف نیا الریآ-یکین

 !تیبه اوج موفق دنیرس یعنی؟یچ یعنی نیا یدون ی...ممیمتفاوت تر خلق کن زیچ هی

 وقت داره؟ یتا ک-

که داشت به  دمیاز زبون اون دختره شن ییتو دستشو روزیکنند...منم د یبرد اعالم م یدونم..رو ینم -یکین

 نه ایکنه  یامسالم شرکت م گفتیدوستش م

 به فکر فرو رفته بودم بیعج
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 ؟یشد ریشد؟توهم درگ یچ -یکین

همه داوطلب..ما فقط  نیا نیسخته..اونم ب یلیخ یفرصت محشر واسه محک زدن خودمونه،ول هی..هیعال یلیاره..خ-

 هیمحال زیچ هیراه،  نیبرد تو ا بایهم هستند..تقر اییخودمون!...سال باال یها یاز ورود میوتریسه گروه کامپ

 یات...وا دهیهم واسه اعمال ا میتا هیو  یدن که روش فکر کن یمدت وقت بهت م هیکار نشد نداره..تو بخواه.. -یکین

 دیرا محکم بهم کوب شیبرترش رو به رخ همه بکشه.دستها ی دهیتا ا میذهنمون رو به کار بنداز کمی هیخدا فقط کاف

 یییهمه دانشجو رو دارم..وا نیا ونیشدن م دهیذوق د شتریهمه ذوق واسه کار،ب نی..من جدا از ایچیاون ه -یکین

 میش ی...معروف مالریآ

 یکین یگفته ها ریو عاطفه هم به جمع ما ملحق شدند.اما ذهنم درگ ستایبعد چ یقیگفته اش به خنده افتادم.دقا از

 گذاشتم. یم انیمسئله را با شهاب در م نیفرصت ا نیدر اول دیتوانستم ...اما اگر نه؟... با یمن هم م دیشد..شا

*** 

شهاب  ریشده؛ تصو زانیزده بودم و خودم از تخت آو هیتک واریرا به د می.پاهاچاندمیپ یم میرا دور انگشتها میموها

 یکردم روحم را به پرواز در م یخودم رامالکش حس م یبم و مردانه اش آن هم وقت یکردم. صدا یتصور م میرا جلو

 اورد

 ؟یهست الریآ-شهاب

 !نجامیهان؟آره ا-

 ؟یکنیم ریارام و مردانه: اره کامال مشخصه، کجا س دیخند

 نجایهم-

 !!الریبگزم: آ یباعث شد لبم رابا خنده ا تشرش

 رهیباشه...ذهنم درگ-

 خانوم؟ یچ ریدرگ -شهاب

 کردم. فیشهاب تعر یکرد. شروع به گفتن کردم و همه اش را برا ریرا ته دلم سراز یزیگفتنش چ خانوم
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 تو؟  برو جلو تا آخرش باهاتم...رو من حساب کن  یهست ینگران چ -شهاب

..فکر سخته یلیدونم خ یبار نگرانم کرده نم نیا ی،ولیخودت کنمیکه حساب م ینفر نیاول یرو شهیابنو بدون..هم- 

 .امینکنم از پسش بر ب

پخش شد که کلمه به کلمه در  یدر گوش شیبود. صدا نیحاکم شد..سکوت معشوق هم دل نش نمانیب یطوالن مکث

 :دمیامده از دهانش را بلع

 الرینباش آ یچیدوستت نداشته باشم...بهت گفتم نگران ه هیثان کیروز، کیبدون که من محاله  نویتو هم ا -شهاب

 به در کنه دونیو با استعداد هست که همه رقباش رو از م یمن اونقدر قو

 از من دارن. شتریب یاستعدادا ایلیخ-

که  یالزمه هرچ ییکن از هرجا ،شروعیتون یگم که م یشناسم... پس م یدر حال حاضر من فقط تورو م -شهاب

 .یوقت رو هدر بد خوادیدلم نم ارمیبگو برات ب یالزم دار

دو ضربه به در بسته اتاقم  یکه وقت یتا بناگوشم باز شده بود...طور شمیاراده ن یذوق زده شده بودم که ب یحد به

اخم و خنده به خودش حالت  انیم یزیصورتش چ دیمن را در آن حالت د یو بابا وارد شد و وقت دمیخورد نشن

سالم  ریام جمع کردم و آرام و خجول و سر به ز هطرف شان کیباز شده ام را  ینشستم..موها میو جات عیگرفت...سر

 کردم.

 ؟یکنیسالم م یبه ک -شهاب

-..... 

 گرفت یرفتار بابا بود اجازه حرف زدن را ازم م یکه تو یسالم! نگاه و جذبه ا کیعل -بابا

 فرهاد خان اومده؟ -شهاب

....- 

 شه یامتحاناتت شروع م گهیروز د ؟دوی! تو درس نداریاون گوش یپا نیکمتر بش -بابا

 خونم ی: چرا...مدمیگز لب
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 گفت وبا همان حالت از اتاقم خارج شد یخوبه ا بابا

 یرا کنار گوشم نگه داشتم: کوفت...ابرومو برد ی. با بسته شدن در گوشدیرس یخنده اش به گوش م زیر زیر یصدا

 توئه! ریهمش تقص

 ؟یگه..مگه تو درس ندار یاش بلند تر شد: پدرت راست م خنده

بابا بشود.هرچند که تجربه ثابت کرده  یاز دست رفته ام جلو یتا جبران آبرو زدمشیچشمم بود انقدر م یجلو اگر

 کنم ینداشت و فقط خودم را خسته م یریبود زدن شهاب چندان توف

 از دستم بره! یکه مبادا زنگ جنابعال یگوش نیچشمم به او چهار ساعته  ستیدرسمو بخونم؟؟ب یذاریمگه تو م-

 تیاصال داره به گوش ینشست تیگوش یگردن من؟؟...تو همش پا یرو انداخت رایگفت: حاال همه تقص معترض

 شهیم میحسود

 :دیاز حرص اسمش را صدا زدم که بازهم خند یبلند یصدا با

 ؟یندار یدنبالت،کار امیم یدرساتو بخون عصر یحرص نخور خانوم-شهاب

 اگه بتونم درس بخونم!نه.. مواظب خودت باش -

 ما باش زی: چشم شما هم مواظب ترنج خاتون عزدمیحس کردم و در دل بوس یرا از پشت گوش لبخندش

زدم...چه کرده بود با دلم که  نشیبه چهره دل نش یطوالن یرا قطع کردم و بـوسه ا یگوش دیرس انیکه به پا مکالمه

 فاصله داده بود؟ لومتریهزاران ک الریرا از آ الریآ

 یحرف زدن ها نینبود که مچم را ح یبار اول نی..ادمیکش یرفتن و روبرو شدن با بابا خجالت م رونیب یبرا یکم

را باال  ونیزیتلو یرفتم.وارد اشپزخانه شدم. بابا کانال ها رونیرا با کش بستم و ب میبا شهاب گرفته بود،موها یساعت

بلند شد و  شیکردم. باالخره از جا یهم نگاهش م یچشم ریکردم ز یرا گرم م شیغذا کهیکرد در حال یم نییپا

 نشست یناهار خور یصندل یرو

 بابا یخسته نباش-

 ینثارم کرد: سالمت باش ینیغره دل نش چشم
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 شروع شود. شیدانستم االن است که سرزنش ها یفرو بردم.م دنینخند یرا برا میلبها

 الر؟یآ یکشیتو خجالت نم -بابا

قانون  متعصب بود و یطیشرا نیهمچ کی یتو دم،بابایبار بلند بلند خند نینتوانستم خودم را کنترل کنم و ا گرید

خودم باشم  یها یهم سنم دنبال خوش گذران یدخترا ینبودم که مثل باق یمحکم خودش را داشت.من هم ادم یها

ر تر و ت طانیش یپروا تر شده بودم.کم یب یمن کم زیشدن همه چ یاواخر با رسم نیشده بود.فقط ا به بابا ثابت نیو ا

 !نیعاشق تر!هم یکم

 شهیتکرار نم گهی..ددیچشم ببخش-

 پلو فرو برد: ایلوب یاما با اخم و غرولند قاشق اول را تو بابا

قلوه  و یو با اون نامزدت دل بد یاون اتاق رو تختت لم نداده باش یتو یجنابعال امیدفعه نشد از سرکار که م هی -بابا

ثل م کهییکرد تا جا یانداختم اما بابا همچنان غرغر م نیی! از شرم سرخ شدم و سرم را با ته مانده خنده ام پایریبگ

 پسر بچه ها به طرفم برگشت:

پررو شوهر بدم نه خودش  ی!محاله من تورو به اون پسره نینیواسه خودتون برنامه نچ خودیب ه؟یچ یدون یاصال م-

 یبرس تیتو به کار و زندگ  ذارهیکار داره نه م

 : هان؟؟!دیماس میلب ها یخنده رو بایبود که تقر یلحن بابا جد انقدر

 گهید یکی..الزم نکرده...پاشه بره دنبال رتتیگینشده داره ازم م یچی..هنوز ههیمنتف یهان و بال! گفتم همه چ -بابا

 داماد و پدر زن شکل گرفته بود نخندم! نیکه از االن ب ینبرد نینداشتم اگر بمانم غش غش به ا نانیخودم اطم به

 دارم؟ یمگه من با تو شوخ -بابا

 نیجوابش و بد دیبابا شهاب بفهمه خودتون با یرفتم: نه قربونت برم..ول یعقب م عقب

اق ات یبرداشت و به سمتم نشانه گرفت با دو خودم را تو نیدم دستش را از کف زم ییظه بابا با خشم دمپالح همان

 گفت: یبلند وخشم الود یپرت کردم و در را بستم بابا با صدا
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!...من فقط اون شهاب رو یانگار زنش یشهاب شهاب راه انداخت یمن خجالت بکش..ه یاز رو کمی یپدر صلوات-

 ...!دایبا جفتتون کنم اون سرش ناپ یکار نمیبب

 را کنار گوشم گذاشتم: الو؟ یرا گرفتم و با خنده گوش شیاشنا شهیهم شماره

 دیرس یبابا هنوز به گوش م یها دنیخط و نشان کش یصدا

 ؟یکرد کاریباز چ -شهاب

 : برنامه عصر کنسلهدمیغش خند غش

 رفت: چرا؟ وا

 کنه  یپدر زنت خونت رو حالل م نجایا یچون پات و بذار-

شده  رشیناب و تکرار ناپذ یخنده ها نیمدت کم دل بسته هم نیهم یدم،طیو خند دیخند یبلند یصدا با

 تمام نشود ایوقت کم رنگ  چیکردم ه یکه ارزو م یحد و مرز یعشق ب نیهم نیها.. هم طنتیش نیبودم..هم

*** 

ز ا ستای.اما چمیکرد یم دایباهم پ ییروبرو یبرا یو کمتر وقت میامتحانات و فرجه ها بود ریمان درگ یهمگ یمدت

 تیمحرم اتییکدامشان جز چی.هنوز به هدید یتر م کیکرد و خودش را به من نزد یاستفاده م سلیفرصت نبودن آ

داشته بودم و ان زمان جز روزعقدم زمان  گهدست ن زیشدن همه چ یمان با شهاب را نگفته بودم. تا زمان رسم

 نبود. یگرید

ن کرد یعمل ریمشغول درگ یجشنواره مطلع شده بودند و هر کس با فکر  هیدانشکده از قض یبچه ها یهمه  بایتقر

 یپردازش و عمل یکه زمان محدودمان برا یما..زمان یشوق داشت..درست مثل همگ یلیخ ستایبود  چ شیها دهیا

 دایبروز پ میشهاب کم کم برا بیغر یفتارهار انیم نیشد. در ا شتریماهم ب یریعالم شد به طبع درگا دهیکردن ا

 نیخانه نش یدچار مشکل شد و بعد از جراح سشیبعد آپاند یآمد..اما کم یما م یرا به خانه  یمدت ستایکرد.چ یم

بار خودم به خانه شان رفتم.از قبل با شهاب هماهنگ کرده بودم و شهاب که از وجود برادر  نیا ادتیشد.،به رسم ع

 ینگران یدادم که جا نانیرا احساس کردم بهش اطم دشیبهانه و من و من اجازه داد.ترد یبا کل داشتاطالع  ستایچ

 میبرا.میآ یبرگشت خودم به سراغت م یگردم اما قبول نکرد و گفت که برا یبه خانه بر م یو سر ساعت مقرر ستین

 ینشان م یسرسخت یمورد کم نیادانم چرا در  ینبود اما نم یعنوان ادم بسته ا چیبود..شهاب به ه بیعج
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 ی. دفعه آخر با کالفگدیپرس یزد وحالم را م یزنگ م قهیبودم هر چند دق ستایکه کنار چ ینکردم.زمان یداد.مخالفت

 ارام تشر زدم: یکنار اتاقش با صدا ییجارفتم  رونیب ستایاز اتاق چ

 افتاده؟ ی...نکنه اتفاقیپرس یو سوال م یزن یزنگ م یبار هشتمه که دار نیشهاب ا-

 ؟ی..تو خوبفتادهین یاتفاق بد چینه نه ه -شهاب

که اون  ییدرست مثل ساعت ها میگذرون یوقت م میزن یبد باشم؟کنار دوستم هستم باهم حرف م دیمن چرا با-

 فهمم! یرو نم تیهمه نگران نیا لیمن!دل شیپ ادیم

 دوستت. شیشم..برو پ یباشه...باشه خانوم..مزاحمتون نم-شهاب

 ؟ی...تو چته امروز؟ چرا انقدر نگرانسایلحظه وا هیشهاب -

 ...مواظبگهیحالت خوبه....حالت خوبه د ی...اصال منو ول کن..تو خوبدونمی..نمدونمی: نمدیبار یاز لحنش م یکالفگ

 سراغت امیخودت باش..کارت که تموم شد زنگ بزن م

 نه صبر کن..باهات حرف دارم-

 ست؟یبرادرش که اونجا ن الری: آدیپرس شانیپر یشهاب مجددا و با حالت اما

 ...چطور؟ستیتعجب کردم که چند لحظه ساکت شدم: نه ن یبه حد یسوال ناگهان نیا از

 ؟یندار یکن..کار...ولش زمیعز یچی..هیچیه-شهاب

 نیانداخت. ا یشهاب به جانم لرزه م دینبود که ترد یبار اول نیکردم.ا یرا خوب حسش م نی.ادیلنگ یکار م یجا کی

 شده بود... تیبه من هم سرا کباریوقت  ،هرچندینگران نیا دیترد

 خوام باهات حرف بزنم یدنبالم،م ایکارم تموم شد ب نکهیمهم دارم...بعد از ا یلیکار خ هیچرا -

 افتاده؟مربوط به برادر دوستته؟ ینکنه االن اتفاق الر؟یشده آ یزیچ-شهاب

 بود..اما چرا؟! ایبه نام ارش یاش مذکر ینگران شهیبستم ر چشم
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تموم شد بهت  نجایمهم. کارم که ا یلیکار خ هینشده..اما من با تو حرف دارم.. یخاص زیشهاب؟ چ هیحرفا چ نیا-

 ؟یندار ی..فعال کارینگران باش ستیزنم..الزم ن یزنگ م

 کرد: مواظب خودت باش. یا یطوالن مکث

که از  یناشناخته. ترس ی. ترسبیعج یانداخت! ترس یشهاب من را به ترس م یهمه نگران نیپلک بستم..اخر ا 

 رفت. یوقت انتظار نم چیشهاب پژوهان ه یظاهر تیوضع

ز پله ا کهیدر حال رونیب یرا با لباس ها ایگذاشتم و خواستم که به اتاق برگردم که همان لحظه ارش بمیرا در ج تلفن

 دادم یشده بود.به ناچار سالم آرام ریخودم را به آن را زدن د ی...برادمیآمد را د یها باال م

 ن؟یخانوم.خوب هست الریسالم آ -ایارش

 ممنونم به لطف شما..شرمنده مزاحم شدم-

 نی.راحت باشهیچه حرف نیا کنمیخواهش م -ایارش

 شدم.  دینا پد شیچشمها یگفتم واز جلو یکوتاه ممنونم

 باالخره؟ یچه عجب..اومد -ستایچ

 را تمام کنم  ادتیع نیخواست هرچه زودتر ا یشهاب شده بود..دلم م ریدرگ ذهنم

 یها تکرار دهیا نیاز ا یمیکه ن ییستایچ یاه دهیکردم.با حرف زدن درباره جشنواره..درباره ا یحواسم را پرت م اما

اجازه فکر کردن را هم به  یو من حت شدندیذهن من رد م یریهم بابت درگ دیشا ایشدند.  یبودند و توسط من رد م

 دادمیخودم نم

د و کر ریخنده را بابت حرف خودش تعب نیا ستایشد دکش کرد، اما چ یکه نم یواهمه ا نیکم به خنده افتادم از ا کم

 رفت. سرم را با دستم گرفتم... رونیبه من از اتاق ب یزنگ خورد و با نگاه ستایبعد تلفن چ یام کرد...کم یهمراه

 افتاده؟ ی: اتفاقدمیخورد نگران پرس یهول بودن در او به چشم م یبرگشت،چهره اش نگران بود و کم ستایچ

 م؟یولش کن ..کجا بود یچیبهت بگم که..ه یزیچ هیخواستم  ینه نه..فقط...م-ستایچ

 خب بگو؟-
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 .ستیهم ن یمهم زی..چیخوام تو ناراحت بش ینه نم-ستایچ

 !ستایمهم هست که ممکنه من ناراحت بشم...؟بگو چ یپس اونقدر-

 ؟یکنینم یبگم..قاط یزیچ هیکرد:  یباز یباز شیدستها با

 شده؟ یباز چ-

 نجایا یایب نکهیقبل از ا ه،تایقصدش واقعا جد ای..ارشالری..آایمن که نه...ارش یعنیبگم..من.. ی..چه جورالریآ -ستایچ

 هزار بار مغز منو خورده که با تو صحبت کنم

 ه؟یمنظورت چ-

فرصت بهش بده..تو هم که هنوز  هی الریواسه داشتن تو مصممه..آ یلی..داداشم خالریدوستت داره آ ایارش -ستایچ

 که..... دمیمن خودم قول م شیدینپسند شی.اگه نخواستستین تیتو زندگ یقطع یکس

ره دربا ستایکه چ دیفهم یبود و م نجایمشت شد..اگر شهاب ا میشد...دستها دهیکش شیپ یبحث لعنت نیا بازهم

 داد؟؟ ینشان م یزند چه واکنش یعالقه برادرش به من حرف م

 بسه ستایچ-

خواد..تو فقط چند جلسه باهاش رفت و امد کن  یهمه ناز کردن نم نیا الریبسه..بابا ا یگ ی: هر دفعه مامدین کوتاه

خدا  رم،تورویو فقط و فقط طرف تورو بگ میعشق خواهر ریدم بزنم ز یمن قول م ،یخواست ینبود که م یاگه اون

 بار دلش رو نشکن! هی نیهم

و از کنم ت یازدواج م گهیمن چند وقت د ستای: چمیرا بگو زیباز هم فوران کرده بود و باعث شد تا همه چ یلعنت خشم

 ؟یزن یبه من حرف م ایعالقه ارش

 خبر؟؟؟ یچرا انقدر ب ؟؟؟یک ؟بایکنیکرد: ازدواج م رییتعجب کرد که حالت صورتش تغ انقدر

 با...با....شهاب-

به ذهنش  یزیحرف زدن باز و بسته کرد..اما چ یاسم شهاب چشمش گرد شد و چند بار دهانش را برا دنیشن از

 ی... نگفته بودنطوریکلنجار رفتن با خودش گفت: که ا یحالت ممکن و کم نی..دست اخر با گرفته تردینرس
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که...شهاب مگه هم سن کژالتون  هابش الریدادم از حس داداشم بهت بگم. آ یزودتر!وگرنه من به خودم اجازه نم

 ست؟ین

 هم سن کژاله! باینشده خبر بدم..چرا تقر یمرس زیخواستم تا همه چ یخواستم ...نم ینجوریخودم ا-

 دنبالت؟ ادی..امشب..اون منیآهان...خوشبخت باش-

 ادیانداختم: اره...م نشیغمگ یبه چشمها ینگاه

 را به هم فشرد: باشه.. منتظرش نذار شیلبها

ت و ناراح ستایزدم.چ یرا برداشتم و به شهاب تک زنگ یادامه نبود.گوش یبرا یرفتم..جو مناسب یبود زودتر م بهتر

 درخودش فرو رفته بود. 

 الر؟یزد :آ میبودم که صدا میکفشها دنیپوش مشغول

 منتظر ادامه حرفش ماندم یاستفهام

 نک یاز طرف من ازش عذر خواه یکه به شهاب هم بگ ینیب یاگه..اگه ناراحتت کردم،اگه صالح م دیببخش -ستایچ

  دمیپاش شیبه رو یگرم لبخند

 مواظب خودت باش. شتریمشغول نکن...ب ستم،خودتویناراحت ن گهید-

 از خانه شان خارج شدم یرا به دستم داد،بعد از بـوسه ا فمیک نکهیزد و بعد از ا یهم متقابال لبخند او

ترمز کرد..انقدردر فکر بودم که تا لحظه اخر متوجه  میشهاب مقابل پا نیاز انتظارم نگذشته بود که ماش یادیز مدت

 مکث سوار شدم: یقلبم گذاشتم و بعد از کم یدست رو دهیسرم را باال اوردم،ترس یآمدنش نشدم و وقت

 سالم-

 ده؟یبهم انداخت:سالم.. چرا رنگت پر ینگاه

 من نینداشت..و همچن یدرست حال

 مدیترس یاومد دفعهی..تو فکر بودم..ستین یزیچ-
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از  نکهیشد. بعد از ا دهیکش ستایاراده نگاهم به طرف پنجره اتاق چ یکه دور زد و از کوچه خارج شد، ب نشیماش

را  یادیز ریحاصل کرد، پرده اتاقش انداخته شد و خودش هم کنار رفت...مس نانیبودن شهاب و صحت کالم من، اطم

بود  کیآسمان شب تار نکهیرا خاموش کرد. با ا نشیاشاز اتوبانها ترمز و م یکیگوشه  نکهیتا ا میدر سکوت گذراند

 اندازد:  یبارش راه م یزود باران بنا ای رید دانستمیبود و گرفته..م یحال هوا ابر نیاما با ا

 یباهام حرف بزن یخوایم یگفت_شهاب

 ؟یپرسم بهم راستش رو بگ یکه ازت م یسوال ید ی: شهاب..قول مدمیام کش یشانیبه پ یدست

 ؟یدی..مگه تا حاال از من دروغ شنهیچه حرف نیا -شهاب

 رو دارم قتیدفعه هم ازت انتظار حق نیکه ا نهیبخاطر هم قایدق-

 یشنویرو م نشیع یکه بخوا یمطمئن باش هرچ-شهاب

 تشیحساس زانیمدتش وم نیا یزدم...چون رفتارها ایگفتن و نگفتن تعلل داشتم اما دلم را به در انیداشت م دیترد

 ها داشتم! بهیبود که با غر ییمجهول تر از برخورد ها میبرا گریو هر مورد د انیدر برخورد من با اشناها، اطراف

 دیتاک هی شهیهم یعنوان..ول چی..به هینبود یکه باهات اشنا شدم..ادم بسته ا یهم تو..از وقت دونمیهم من م-

 نکهیبا ا یهم خودت.حت دمیکه هم من عذاب کش یحد ،بهیداشت یتو دور نگهداشتن من از هر جنس مذکر یخاص

 یشناخت یمنو م

 : چرا شهاب؟دمیبه طرفش چرخ کامل

 شد رهیها خ نیتردد ماش انیم ییانتها جا ینخورد..تعجب نکرد..فقط سکوت کرد و به اتوبان ب جا

...دفعه دوم بحثمون شد، ستای..بابت رسوندن من توسط برادر چیماجرا بهم تشر زد نی..سر ادمتیکه د یدفعه اول-

 یدرازتر نکنم که هنوز هم نم ممیکه پامو از گل یدرست بعد از امتحان ترمم بود...دفعه سوم خودت بهم تذکر داد

بار به صورتش  نیدم.... ابر حفاظت خو ین همه تماس مبنی! و حاال هم امروز...ایدیشن یدونم اون خبر رو از چه کس

 زل زدم:

 فهممیرو نسبت به خودم نم دتیهمه شک و ترد نیا لی..تذکر..دلدیهمه تاک نیا لیشهاب..دل فهممینم-
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 یگریانتظار د نیخبرم جز ا یهست که من ازش ب یدانستم مسئله ا یفشرد.م یمشت شده اش فرمان را م یدستا

 رفت ینم

 ؟یبدون یخوا یم یچ -شهاب

 نیاسمش هم شهاب را ا یکه حت یزیچ دنیاز فهم دمیترس یگرفته اش به زور از حنجره اش خارج شد..م یصدا

 کرد یو ساکت م ختیر یهمه بهم م

 ربط داره دیشک و ترد نیکه به ا یزیشه..هرچ یکه به منم مربوط م یزیهر چ-

 پرتاب شد رونیاش به ب نهیاز س یقیعم اه

نم..که باهاش  کیم یوقته که زندگ یلی..خدیترد نیوحشت..با ا نیشک..با ا نی..من با االریآ شمیعوض نم-شهاب

 یدم دارم تمام تالش خودم رو م یتفاوت باشم ...آزارت نم ینسبت بهش ب ایبزرگ شدم..از من نخواه فراموشش کنم 

 کنم که آزارت ندم

 ؟یچ یعنی -

 گه؟یشب د هیواسه  میبحثو بذار نیشه ا ینداشت: م یمناسب حالت

 ده؟ یحالت بهت دست م نیام هم گهید یبحث شب ها نیاومدن ا شیبا پ-

شدم دستش را گرفتم.عضالت دستش کامال شل  کیبست.جواب مثبت بود.بهش نزد یرا با درماندگ شیچشمها

 لحن ممکنم گفتم: نیتر میداد با مال یبود.نشان از حس بدش م

 نیبلحظه ب هی.. گهیشب د هی...به من بگو..نذار واسه یباهاش بزرگ شد یترس..گفت ی...گفتنیشهاب جان..منو بب-

 منو شهاب؟

 را به طرفم چرخاند سرش

 جان؟ کنه،شهابیانقدر آشفته ات م یچ نمیبذار بب ونیدلم..به من بگو،باهام در م زیعز- 

جا به جا کردم و دستم را دورش  یصندل یرو یدر بغلش فرو بروم،خودم را کم یکه باعث شد ناگهان دیرا کش دستم

 گوشم بلند شد: ریگرفته اش ز یشده بود. صدا رهیرنگ اتوبان، بدون پلک زدن خ یحلقه کردم. به نور نارنج
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 الریآرومم کن آ-

 زد؟ یدر لحنش موج م یشانیبستم..چرا انقدر پر چشم

 کنه؟ ینا ارومت م ی...بگو تا بفهمم چزمیعز یبگو تا اروم ش-

 ؟یبگ یزیچ یخوایکه اسمش را صدا زدم: شهاب؟نم یکرد بطور یا یطوالن مکث

 ؟یتا حاال شمال رفت-

 به شمال داره؟ ی..چه ربطومدین شیبعدش فرصت پ یدو بار رفتم ول یکیاش زدم: بچه بودم  نهیبه س یا بوسه

 ...تمی..همش ربطه..من... اصلالرمیربط داره آ-شهاب

 گفت: یرودبارم. اب دهانش را قورت داد و به سخت یدهانش را فرو داد و با لرزش گفت:مال روستا اب

گفتم مگه براش سوال  یخودم م شیبهت نگفتم. پ یچیوقتم ه چیه ،یدیاز خانواده ام نپرس یچیوقت ه چیه-

امشب همه رو  ی. ولمیناشناخته تااالن هر دومون مهر سکوت به لبامون زد لیدل هیکه بود به  ینشده تا حاال؟ هرچ

دوستش  یلیسال از من کوچکتر...! خ کی. دبو قیخواهر داشتم.اسمش شقا هیسالم بود.  شی...من شیبدون خوامیم

 ...ادیز یلیداشتم..خ

 دادم: یرا م تشیاز حما نانیازادش را گرفتم و با نوازش دستش بهش اطم دست

 یحت ادینم ادمی..میگذروند یوقتمون رو باهم م شتریب قی..من و شقاادینم ادمیازش  یادیز زیمامانم....چ-شهاب

 اون یدوست داشتم..ول یلیکنارش بودن تالش نکنم ها..نه! اتفاقا مامانم رو خ یبرا نکهیبود،نه ا یصداش چه جور

 اومد..از بابام نفرت داشت یبدش م قیو شقا منخواست کنار ما باشه..از  یزد..خودش نم یخودش ما رو پس م

گله و  شهیبود..هم تیشکا شهی! همزی..از بابام..از همه چشی..از زندگستین یکه راض دونستمیاون سن کمم، م با

که  شیاش...سر محل زندگ یتو خونه دعوا و جنجال بود، سر شغل پدر من.. سر ازدواج اجبار شهیبحث بود..هم

غبت ر یمامان حت نکهیداد..سر ا یگوسفند م یبو شهیهم نکهیچوپان بود!... سر ا هیپدر من فقط  پدرم بود.. یروستا

 هاش باشه یتا مرحم خستگ رهیکرد دست بابام رو بگ ینم

 من محکمتر قفل کرد یپنجه ها یرا ال به ال شیحرفش انگشت ها نیبا ا و
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 :دیلرز شیصدا

و  ،منیگفتن آباج یده بهش م یخونه مامان بزرگم بود همه اهال ینیینبود...ده پا یادیراه ز یتا ده بعد -شهاب

 دونم که مامانم ی...فقط مالریآ ادینم ادمیمحو  ریجزتصو یادیز زی.چمیگذروند یم یرو خونه آباج التیتعط قیشقا

 یم ینجوریپدر منو اونم ا یجواب زحمت ها دیکرد..نبا یم یانقدر نامرد دینبا یاومد..ول یاز بابام بدش م شهیهم

 داد

 رفت یلرزش گرفته بود و لحظه به لحظه باال م یبه طرز محسوس شیصدا

 ..شهاب اروم باشیبگ یزیاصال چ خوادیشهاب جان..نم -

 یزیخواست درد چ یکرد. انگار که م ریمرا محکمتر در تنش اس یو با خشم خاص میایب رونینگذاشت از اغوشش ب اما

 ببرد: نیفشار، با حل کردن من در آغوش خودش از ب نیبود با ا دهیرا که چش

براش درست  یکه آباج یخواست همون یهمراهش رو م شهیهم یگرفت...عروسک پارچه ا یبهانه م قیشقا -شهاب

 ارمیگرفتم خودم برم و براش ب مینبود..تصم یادیکرده بود...راه ز

 کردم: یکامل لرزش تنش را حس م حاال

 نیدو سال سن ا یس یکردم تا تو یرو ساکت م قیشد و شقا یرفتم..کاش قلم پام خورد م یرفتم...کاش نم -شهاب

 کابوس روزهامو سر نکنم. هینشه وضعم..تا انقدر با 

 -تو االن... شهاب

 هیهمه مدتم چ نینگو تا بهت بگم درد کهنه شده ا یچی،هی..پس ساکت باش تا بدونیبدون یخوا یم یگفت-

 خوام ناراحتت کنم ی،نمیش یم تیاذ یدار ینجوریجواب دادم: ا یناراحت با

ا سالِ دارم ب یس الرینگو آ یچیه گهی..درونیب زمیخودمو بر تشهیبا خشم داد زد: به جهنم بذار حاال که موقع دیلرز

 کس اعتماد ندارم بذار بگم و خودم رو خالص کنم چیبه ه ایشم..تو دن یدرد ذره ذره آب م نیا

ام آمده  یزندگ یپسرک دوست داشتن نیرا فشردم.چه به سر ا شیپنجه ها شتریبغلش کردم و ب شتریبستم،ب چشم

 قرار بود؟ یهمه شهابم ب نیبود که ا دهیرا نوش یبود؟...چه شوکران
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ستن شک ی..صدارونیرفتم ب یبرداشتم..داشتم م قمویکس نبود...عروسک شقا چینبود..ه یرفتم خونه...کس -شهاب

 دمیاز اشپزخونه رو شن یزیچ

 تنها نه.. ی..ول یول دمیچه خبره،که مامانم رو د نمیبب دمیترس دو با

سالم  شیکه فقط ش یمرده بود! باهم بودن...من هی..خودش نبود! بابام نبود.. با..با الریبغلم کرد: تنها نبود آ محکمتر

شرف خودش رو نباخت...خم شد  یبزنم..اون ب یفتونستم حر یبگم..نم یچیتونستم ه یبود زبونم بند اومده بود..نم

 کرد؟ کاریچ یدونیکردم..م هی..زدم تو شکمش..گردمیکش غیخواست باهام حرف بزنه..ج یو بغلم کرد..م

ا اون ی. اما هر دوستی..گفتم که مامان من نادیگفتم ازش بدم م هیو با گر دمیکش غیشد. داد زدم..ج یعصبان مامان

زنده زنده  ادیکردن صدام در ب دمینکشم. تهد غیج نیاز ا شتریمنو بستن ..دهنم رو هم بستن تا ب یدست و پا

 رو نداشت.هر یکار چیبند اومده بود و توان ه بونشساله که از ترس ز شیش یبچه  هیبودم؟ یزنن! من چ یم شمیآت

برگشتن دست و پامو  یبودشون،وقت دهیکس ند چیه یلعنت یاون روستا یدونم چرا تو ی...نمرونیدو شون رفتن ب

 کردن. دمیباز کردن...بازهم تهد

 لحظاتش آرام و قرار نداشتم یو من...از تصور تمام دیلغز یموهام م یال به ال شیدستها

 شیحاضر نبودم برگردم. رفتم پ گهیاون خونه بمونم.د یهم تو قهیدق کیخواستم  ی.. نمرونیرفتم ب هیبا گر-شهاب

 چیکه ه یمادر دنیازد دیکش یساله چ شیدونست شهاب ش یخدا م یرو دادم بهش،ول قیشقا ،عروسکیب یب

 دونست!  یخانواده خودش نم روکه اونها یاز خانواده ا ریبود به غ یینکرد و دلش هرجا یوقت براش مادر

 هیدونم  یارام شد: بده،هنوزهم بده،بدتر از اون لحظه ها! انقدر بد که م شیبد!صدا یلی...خیلی...خالریبد بود آ حالم

 زیکنم جز سراب برام چ یهست که هر وقت دستم رو به سمتش دراز م یمحال شهیهم یایواسه من رو یعاد یزندگ

 کهنیت کنم...از انتونم خوشبخت نکهیترسم...از ا یترسم...از تو م ینداره.انقدر بد که از خودم م ادگاریبه  یا گهید

تصور  هیو چند سال از  ستیکه ب یضیمر هی..الریآ ضمیمر هیکه من  نهیا تی!واقعیایکنار ب ضیآدمِ مر نیبا ا ینتون

 کشه... یچشماشه عذاب م یجلو لمیف نیکه ع

 ینم یزدم! حرف یوقت نم چیرا ه یزیچ نیسوال بود اما حدس چن میشهاب برا یشده بودم..گذشته  شوکه

 ییدو نفره ما صدا یفضا انیخواست..م یخواست...درک م یاش نداشتم..شهاب ترحم نم یدلدار یبرا یزدم.حرف

 انتها! یمختلف از اتوبان ب یها نیماش یا هیآمد جز رد شدن ثان ینم
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کرد تا بگم  یم یهوام رو داشت و هرکار یشب..نه دو شب..تب کردم،پشت سرهم، آباج کیحالم بد شد...نه  -شهاب

مامان بابام رو  یحال افتادم، زبون باز نکردم..زبون باز نکردم چون زندگ نیخوردم! که به ا یچم شده..کجا بودم..چ

 یتو سرم جون م هیکه هر ثان یدیساله بودم و تهد شیبچه ش هیبود اما منم  یدوست داشتم. هرچند اگه چاره آباج

 هیا تا ب کردمیبود لب باز م یخاص خودش بود.کاف یمادر شوهر متعصب با افکارها هیکه نبود،  یهرچ یگرفت... آباج

تا چوب  دمید یزدم و بگم چ یبود حرف م یو رو بشه..کاف ریز زامیعز یزندگ یپلک زدن و ابهت کالم و رفتار آباج

 زدم! یاون روستا م یتو یآباج یبه آبرو حراج

به  یزیتن چگف ی...مادینم نییگفتن تبم پا یگفتن شوکه شدم،م یگفتن تشنج کردم...م ی..فقط مستین ادمیمن که  

که مادرش رو عاشقانه  ی..چون پسریدیند نهی..چون به عیدون یالر؟نمیآ دمیکش یچ یدون یمرگم نمونده...م

به روزش اومده  یچ ینیتا بب ی. نبودیدیدوقت ن چیرو ه دهینم تیکه بهش اهم یمادر یدوست داره و عاشقشه ول

حال نبودنش..درد  نی..اما من...درد  بودن و در عیداشت تیسالها فقط کمبود مادرت رو تو زندگ نیا یبود..تو ط

 نخواسته شدنم رو داشتم. شهیهم

رفت که  یحداقل انتظار م ینفرت داشت؟ بعد از شش سال زندگ شیچرا مادرت انقدر از زندگ یدیوقت نفهم چیه-

 بشه دایپدر و مادرت پ نیعالقه ب کمی

وقت خودش رو متعلق به اون روستا  چیبود که ه یضیدختر با افکارات ضد و نق هی..چون مادر من دمیفهم-شهاب

بار زور و اجبار  ریادم چموش که حاضر نبود ز هیکرد.. یاجبار رو به مامانم حکم م نیخاندانش ا نیاما قوان دونستینم

 یچجور دونمینم یشدم..کامران ...همون آدم عوض داشونیتهد یبود که به من قربان یبره...چون عاشق همون آدم

 سالها تو مشتش نگه داشته بود. نیدل مادرمو تو تموم ا یول

حرکت،نسبت به  هیساله رو با  شیشهابِ ش یکه زندگ یده بود. همون لجن یبود که پدربزرگش کدخدا یکس

 کرده  یمارو به زور تحمل م دمی..فهمخواستینم شویوقت زندگ چیمامان ه دمیو رو کرد!بعدا فهم رینم،زیزتریعز

 دم؟یفهم یک نارویا یدونیکرد: و م مکث

....- 

 گفتنیکه بهش م ییوجب جا میهمون ن ی..تودمشونی..باهم ددمشونیکمتر،د دمی...شاکسالی-شهاب

 الل شدم دمشونی..دومدیو حرف از زبونم در ن دمشونیخونه!د

 آرامش کنم: شهاب جان...توروخدا توانستمیبودم نم دهیترس دیلرز یوضوح م به



 فرنوش گل محمدی – بنواز دلم را

 
365 

 

 حرکت کیکه با  یسال گذشته شده بود،پسربچه ا نینبود...شهاب همان پسربچه شش ساله چند نجایشهاب ا اما

 شیاشکها یمهابا یب ختنیآن سالها و آن صحنه ها از ر یاور ادیروح پاک و معصومش خدشه خورده بود و حاال با 

 کرد: یم هیزد و گر ینداشت. مثل بچه زار م ییباا

 خاکستر شد میاز دست رفت..تموم جوون مینابود شد..تمام نوجون میبچگ زهی...تمام انگالریآ دمشونید -شهاب

 هیبار بلند بلند گر نیرسم...ا یاسم تا چه حد به جنون م هیسنم از  نیمن تا ا یفهمی..چه مدمیکش یچ یفهمیم چه

 هیه و نگا هیپرپر بشه!حقم نبود از  ینجوریسالم بود!حقم نبود ارزوهام ا شی! من فقط شالر؟؟یبود آ یکرد:گناه من چ

 نکهی..استیساله هرروز مردن ن شیبچه ش هیخدا که حق  بهسن به عالم و ادم شک داشته باشم.. نیتا ا ر،یتصو

واع ان یایساله فوب شیبچه ش هی! حق ستیشو ول نکنه..ن قهی یسالگ یاش رو از دست بده و کابوس تا س یکودک

 ! ستیرابطه ها ن

 کارو کرد؟ نیا قیبار من را محکم گرفت: اون مادرم بود من به جهنم...بابا به جهنم..چرا با شقا نیا

 شد! یکردم تا ارام شود اما نم یکمرش را نوازش م یسخت به

..شدم درد...شدم رمردیپ هیمرد.. هیساله نبودم..شدم  شیپسر بچه ش هی گهیاز اون شب به بعد د-شهاب

 کجا بود؟ نشیسخت تر یدونی..میسنگ!ول

خواست  یشد. دلم نم ینشاندم..داغ شده بود.از تنش گر گر حرارت ساطع م یبه حنجره گرفته از بغضش بوسه ا 

 که از محکم بودن شهاب داشتم تمامش امشب خالفش بهم ثابت شود: یتصور

 نمتیبب ینجوریخوام ا ینم گهیشب د هیواسه  میشو بذار هیبق یش یم تیاذ یشهاب دار-

 توجه ادامه داد: یاما ب شهاب

 کس شدم..بدبخت تمام معنا شدم! یکه ب ییرفت اونجا بانمیکه پشت ییکه پناهم از دستم رفت.اونجا ییاونجا-

و  ی..نه از زور سختیمارینه از زور درد و ب ی..ولالریمن نگذشته بود،بابام مرد! سکته کرد آ تیهفته هم از وضع کی

ها  هیمرگش مامانم بود..چون مرگش زودتر از موعد اتفاق افتاده بود...همسا یدم نزدن..نه...بابام مرد...چون علت اصل

علت ترسشون حساب  نیمن هم بزرگتر نیب نیبود..ا ونیما در م وخانواده خودش  یابرو یبهش شک کرده بودند..پا

منو  یارزوها یچجور دیمامان به آرزوش برسه و در عوض ند شهیهم یبابا رو کشتن!تا باهم فرار کنن تا براشدم، یم

 پرپر کرد.
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 شد: یم نییسرم تند تند باال پا ریاش ز نهیاش نگه داشته بود...قفسه س نهیس یرا رو سرم

قلبش بسته شد و  یسکته کرد..رگا !یچیه یکی..از هرکدوم سه تا..از دادیجا به جا م یقرصهاشو چند شب متوال-

 یخروارها خاک دفن شد.. و من...من بدبخت شدم،وجود من برا ریز دمیام همه ام زهیهمه انگ یراحت نیمرد! به هم

بود.باالخره فرار کردن  دهینبوسهم گونه امو  کباریکه  یمادر یبرا یکس مهم نبود..نه حت چیه

 دو کاسه خون بود: شیاوردم غم زده نگاهش کردم..چشمها....بعدش...سرم را باال یباهم..رفتن..ول

 ؟یدیشن یاز زلزله چ -شهاب

 دونمی: نمامدین ادمی یچیه یاطالع یکردم و جز سکوت و ب فکر

 ؟یدینشن یزیو رودبار چ لیدرباره زلزله منج-شهاب

 دونمیم ییزایچ هیحالت ممکن تکان دادم: چرا  نیرا بامظلوم تر سرم

از دست  زامویپخش شد:عز میگوشها یام را مهر زد و نفسش تو یشانیداغش پ ینگاهم کرد..لبها قیعم هیثان چند

 یدگزن شهیهم ی..و با وجود اون زلزله برافیکث یباز هی یشدم..قربان ی..من قربانمشیدیند گهیمرد و د میدادم...آباج

 نذاشت.  یبرام باق یزیچ یاهیام جز س

رو حفظ  قمیموندم تا شقا یزنده م دیاوارا مقاومت کردم..با یزد.. دو روز تمام ال به ال یزنده بود..نبضش م قمیشقا

 هیبودو من  فیبچه ضع هیبود اون فقط  میلرز کرد..تب کرد.حالش وخ قینشد...شقا یرو پناه دادم..ول قمیکنم .شقا

 یدیام چیه گهی..دانیب یادامد یتا کمکا دی..طول کشتدونس ینم تیاز مراقبت جز حما یچیکه ه یپسر بچه ا

 ی..مارو از ال به الدندیرس یکمک یروهایخودم روبه دست مرگ سپرده بودم..ن یوقت یدینداشتم،درست تو اوج نا ام

 میهست قیاون روستا منو شقا یتنها باز مانده ها دمیشده بود.همون موقع فهم ضیمر قیشقا دند،یکش رونیآوار ب

کس رو  چیمادرم رو!ه یموندنمون تا اون موقع معجزه بوده!..رسما همه کسم رو از دست داده بودم.حت دهکه زن

 کس! چی...هالرینداشتم آ

تا االن  یدستم را لمس کرد: چه جور شیها شیر یزبر دمیصورتش کش یگونه ام را خط انداخت. دست رو اشک

 دم؟یو دلت کوه درد بوده و نفهم یدووم آورد یشهاب؟چه جور یو دم نزد یختیخودت ر یهمه درد رو تو نیا

م چشما یجلو ،خواهرمیستی: سپردنمون به بهزدیبوس قیاش خارج شد کف دستم را گرفت و عم نهیاز س یقیعم آه

 رو گرفته بود زمیکه همه چ ییجز غصه..جز دعا! جز التماس به خدا ومدیاز دستم بر نم یو کار زدیپرپر م
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و  دیدر را کش رهیخفقان آور بود که دستگ یادیز نیماش یفضا دیرا چنگ زد.دنبال هوا بود انگار! شا شیبار گلو چند

نشست و  ابانیکنار خ یشدم.کنار جدول بند ادهیازش فاصله گرفتم و خودم هم پ نکاریخارج شد. با ا نیاز ماش

 کنارش نشستم به حرف آمد:  یگذاشت.وقت شیزانوها یسرش را رو

تازه تمام عجز و البه  دیفرشته برام فرستاد،شا هی دم،خدایکردم به ته خط رس یکه فکر م ییهمون روزا، روزا-شهاب

که هنوزم با وجود اوضاعش فرشته هست  یبود.. فرشته ا دهیرو د میکس یو ب یتازه بدبخت دیبود...شا دهیهام رو شن

 زنده بودنم ندارم یبرا یا زهیگان چیه گهیمونه...که اگر اون هم از دستم بره د یو م

بودنم  که تو تمام رمیگ یزد: البته تو رو فاکتور م یزد لبخند کوتاه ینور اتوبان برق م ریرا بلند کرد.اشکش ز سرش

 یخالصه شد

 ادیاز خودم بدم م-

 یبگ یزیبه خانوم من چ نمیزد: نب یگریتمام حال خرابش لبخند د با

 یام م یزندگ یرو ارایبود! من تنها از نبود مادرم تمام درد دن دهیشد...چه کش شیاش دلم ر یهمه مهربان نیا از

 همه محکم بود.هق زدم: نیاز دست داده بود و ا شیچمشها یاش را جلو یو او تمام زندگ دمید

تا چه اندازه  دمیوقت نفهم چیگفتم دوستت دارم و ه یشد و نبودم تا آرومت کنم...م یدوست داشتنم م یادعا -

 آد ی!شهاب...از خودم بدم میدیدرد کش

 مهیکه تمام زندگ یدم کس ی...من اجازه نمزدلمیعز سیداد: ه هیرا دراز کرد و شانه ام را به شانه اش تک دستش

 خوام ناراحتت کردم ی...معذرت منهیدلش بش یغم تو یلحظه ا

..من دمیفهم یم ینجوریا دی..نبایگفتیزودتر بهم م دینگو..با یچیگفتم: ه دهیبر دهیلبش گذاشتم و بر یرو دست

 یگفت یزودتر م دیشهاب!با ستمیدل بزرگ تو ن نیا قیال

باشه منم نه  قیال دیکه با یزنه..اون کس یم یگنده گنده ا یچه حرفا نی: جوجه رو ببدیو خند دیرا بوس سرم

ه من حرف نزن ک اقتی...از لیقلب شکسته ام شد یرایباز پذ یدلتو شکستم بازهم با رو نکهیکه با وجود ا ییتو...تو

 . یاریب نییپا اقتیل یوقت ارزش خودتو بخاطر منِ ب چیخوام ه یمه...نم زهی! داشتنت تنها انگاقتمیل یب یته ادما

 اش رو هم برات بگم هیتا بق یدونیم هیزد:حاال بگو چقدر از مامان آس یتلخند
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 اندازه که مامان صدف و مادر بزرگ کژالِ  نیتا هم-

 ؟یمادربزرگ تو چ -شهاب

و ر هیوقت بخاطر مامانم نتونستم مامان آس چیصدف!ه یاش شدم: من فقط دختر آتوسام...دختر هوو رهیالود خ بغض

 خودم و کزال رو حس کنم نیوقت نذاشت تفاوت ب جیخودم بدونم..هرچند که ه یمامان بزرگ واقع

 واسه من از هیمامان آس ی...ولنطورهیکه قطعا هم دونمیم دونهیم یکیتو و کژال رو  هیود قلب پاکت آسبا وج -شهاب

 بود که دست هیپناه شده بودن مامان آس یکه صدها هزار نفر مثل من ب ییبود.نجاتم داد.تو اون روزا شتریمادر ب هی

 یرو فراهم کرد نم لمیتحص طیگرفت.بهم پناه داد،شرا عهدهو به  قیمنو شقا یاوامر داشت..سرپرست نیا یتو ریخ

که  یتونستم دروغ بگم..من کم داشتم..کمبود مادر یبه خودم که نم یرو حس کنم..ول یلحظه کمبود کیذاشت 

مون جون داد و من فقط  یهمگ یچشما یگناه جلو یرو که ب یپدر تی..کمبود حمادمیوقت محبتش رو نچش چیه

 شاهدش بودم.

اسه و د،چشماشویتب شد هیو بعد از  اوردیطاقت ن فشیوضع فیبدن نح لیبه دل قمیبود که شقا یاز همه وقت بدتر

 !دمشیوقت ند چیه گهیمرد و من د قمیبست...شقا شهیهم

 چون شماها داره یخانواده ا هیمامان آس دونستمینم یحت میخشک شده اش را زبان زد:من تا پونزده سالگ یلبها

 میکه داشت یمدت یآن قهر طوالن ه،یمخالفت بابا با مامان آس لیشد.پس دل دهیپازل ذهنم کنارهم چ یکم تکه ها کم

شهاب بود که من از  نیهمه سال..ا نیا یط یعنی...وجود شهاب بود؟دادیرا نم هیمامان آس دنیو به من اجازه د

 خبر بودم؟ یبودنش ب

 یوقت یثل منه..که خانواده اشو از دست داده و تنهاست ولم یکیهم  هیمامان آس کردمیتاقبل از اون فکر م-شهاب

من. فرهاد خان با وجود من  قیعوض شد.کژال شد شقا زی..همه چدمیبار د نیاول یکه هم سن خودم بود رو برا یکژال

 خانواده کامال مخالف بود.   نیا یتو

که تو محل  یمغازه اش کار جور کرد..شدم شاگرد فرهاد خان صدر!کس یتو ییبرام جا هیبه اصرار مامان آس پدرت

 شهره و زبان زد عام و خاص بود. 

ر دخت هیبود که فرهاد خان بازم صاحب  دهیخبر رس یعنی..یاومده بود ایبهم زد: تو اون روزا تازه به دن یگرم لبخند

 !نمتیبب شتریبعد از اون ماجرا..نشد که ب یعنی..دمتیند شتریدو بار ب یکی دیشده..شا زهیم زهیر
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 : بعد کدوم ماجرا؟دمیپرس کنجکاو

 یدادم..به خدا یانجام م یباشند چهره اش جمع شد.سرد شد: کارمو به خوب ختهیبه کامش ر یبد مزه ا زیکه چ انگار

 ینم ینبودم..ولدزد نبودم..مال حروم خور  یکس بودم ول ی. من بالریباال سرم قسم دست از پا خطا نکردم آ

 یزنم..ول یتهمت نم یمن به کس الریبود..آ اگردمثل من ش دمیخت،حمیبهم ر زیشبه همه چ هیشد.. یدونم..چرا..چ

 فتیفقطم سر ش نجاستی..و جالب اشدیدخل کم م یتونست باشه روز به روز پوال  ینم یا گهیبه جز اون کار کس د

 افتاد. یاتفاق م نیمن ا

دم تا شمر یبود..پوالرو م میکار هرگز نکرده باعث شد تا نتونم خودمو اثبات کنم...اخر وقت کار هیاشتباه و  هی فقط

گشتم که بر ینبود، و وقت یکس یکارم داره..رفتم ول ابونهیمحل گفت فرهاد خان سرخ یاز بچه ها یکیثبتشون کنم،

پولم تو دست فرهاد  فیافتاده،ک یتفاقگفت ا یبهم م یه حسیکنارش.. دمیتو مغازه فرهاد خان تو مغازه بود و حم

 من! فیدخل تو ک یخان بود و نصف پوال

 یراحت نیه ابابام ب یعنیکار تو نبود؟ یاش را حدس بزنم: چرا به بابام نگفت یباق توانستمیبه گفتن نبود.م یاجیاحت

 قبول کرد که کار تو بوده؟

نبود  یکس یهم گفتم..ول ادینگفتم؟چرا خانوم..گفتم...ز یگرفته تر اش گوشم را نوازش داد: فکر کرد شهیهم ازیصدا

دمو سرم نبوده خو یباال یچون کس کردیکه پدرت فکر م یکس و کار بودم،پسر یپسر تنها و ب هیکه باورم کنه..من 

 بود هیو شرط باورم داشت مامان آس دیق یکه ب یوسط تنها کس نیباختم و راهمو کج رفتم! ا

و خودم ر یاقتیل یبود که ب نیازش کرد: قسم خوردم کار من نبود.. غرورم برام با ارزش تر از ادستش گونه ام را نو با

رو سرزنش کرد،باهم بحثشون شد به من تهمت دزد بودن  هیثابت کنم. فرهاد خان باورم نکرد...مامان آس یبه راحت

 هیبود که گر یبار نیو اخر نیاون وز اول دیمن نبوده..شا ر..گفتم که کاختمیزده شد...تو دامنش اون روز اشک ر

 یداد..گفت که فرهاد چوب قضاوتش رو م ادمیبلندم کرد..محکم بودن و استقالل رو اون  هیکردم...دست مامان آس

 دستم رو گرفت! هیخودم رو ببازم..بازهم مامان آس دیحق نشسته...گفت که نبا یخوره.خدا جا

 د.ش شتریو ب شتریکم و کم رنگ تر کرد و رابطه من با کژال ب هیبا مامان آس فرهاد خان رابطه اش رو هیهمون قض سر

 یبشه حت ماتشیمانع از انجام کارش و تصم تونستینم زیچ چیدختر نوجوون سرکش بود،ه هیاون روزا  کژال

 یزد. از دردهاش م یباهام حرف م یلیپدرت..چه بسا پدرت هم اونو به حال خودش رها کرده بود کژال اون روزا خ

دادم چرا که اون  یمن کامل بهش حق م وفرهاد خان نسبت بهش..  یتوجه یب ش،ازیمادر یگفت. از نبودن صدف و ب
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کرد...فرهاد خان در حق کژال بد  ادیز یتر بود،شکننده تر بود اما فرهاد خان در حقش کوتاه فیدختر بود..لط هی

 اه داشتهم گن یادیکرد..اون دختر گناه داشت...ز

شغل رو انتخاب  هی. باهم میباهم درس خوند میباهم به دانشگاه رفت میکه بود دورانمون رو باهم گذروند یهرچ

 میهم خبر داشت یو بم زندگ ری. از زمیکرد

 ز.در گذشته غرق شده بود: یملس لبخند

حواسم بود تا  دیذاشت با یکه پا م یا یهر مهمون یبود تو یکه بچه شر ییکژال و از اونجا گاردیشده بودم باد-

کرد وماهم تا ماه ها بچه هارو  یم ینگاه چپ بهش نندازه،منو دوست پسرش معرف یدست از پا خطا نکنه. تا کس

 هاش کم نبودن یحال بد نیدر ع یلبود...و یخوب ی. مکث کرد: روزامیدیخند یو م میانداخت یدست م

تونستم  و دمیسن رس نیبه ا الر،اگهیآ دمینکش یکم سخت میصورتم لب زد:من تو زندگ یبار برگشت و پر درد تو نیا

 هیآس سر بار مامان نکهیکنم،واسه ا هیگرفتم به خودم تک ادیکه  نهیآرامش دارم،بابت ا کمیمستقل باشم،اگه تا االن 

 یا گهیچشم و حتما و الساعه حرف د...به جز کردمیم ییپادو میمختلف واسه ادامه زندگ ینباشم روزانه تو مغازه ها

رو  گهید زیو هزار چ یعمر از هزار نفر سرکوفت کم کار هیداشتن و من  یبه من برتر شد،آدمایاز زبونم خارج نم

 خوردم.

 نداشتم.سرد و گرم یگرم یبابام نبود...حام بیپر قو بزرگ نشدم،دستم به ج یکه چشم باز کردم ال میاول زندگ از

 .شهیها درد اون خاطره تا زنده ام از ذهنم پاک نم نیبا تمام ا ی...ولدمیرو چش

 سوال بپرسم؟ هیشه  یکمرش نشست: م یرو میدست ها 

 جان لب زد: هزارتا بپرس یب

ابا ب یگ یاجازه به بودن تو کنارم داد..اونم کنار من...مگه نم یبابا چه جور هیبعد از اون قض بهیزدم: برام عج لبخند

صلت و نیاجازه به ا یبابا نسبت بهت بخونم..چه جور یقبال تنفر رو از تو چشما تونستمیمن م یبهت شک کرد؟حت

 داد شهاب؟

 ؟یمونیپش -شهاب

 ..فقط برام سوال بودنهیهم ستمین مونیکه پش یزیاز داشتن تنها چ م،یکردم: تو کل زندگ یخنده ا تک
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 میمال یلیتو خ ی.. که البته جلویدید یپام ننداخت خودت هم مخالفت هاشو م یفرهاد خان کم سنگ جلو-شهاب

 کرد یبرخورد م

 شهاب! ستیدونستم هم بوده؟بابا سنگ ن یکه من م یزیاز چ شتریب یبگ یخوا یبهت گفتم: م با

شما  هی،چیدونست یکه م یاز اون شتریب یلیخ یلیشد: اره دردونه شهاب...خ انینما شیدر چشم ها طنتیش برق

بابام  یگ یمنو واسه داشتن تو درآورد بعد م ست؟پدریتو سنگ ن ین؟بابایکن یشه بابام بابام م یم یدخترا تا هر چ

کنه و پشت سرش قربون  یعالقه شو پنهون م اتباب یتفاوت که اون جلو نی! با ایکه لنگه کژال ست؟حقایسنگ ن

 ره! یصدقه ش م

 کرد؟ کارتیو مبهوت گفتم : چرا؟ مگه بابا چ جیگ

مردونه ست  زهایچ نیام از بوسه ش تر شد: ا قهیبه احساس بغلم کرد وکنار شق ختهیآم یبار با خشونت نیا

 یمختلف پس دادم...اون هم با گوش مال یپدرت از همه راه ها شیحد بدون که امتحانم رو پ نیخانوم..فقط در ا

ر نبود..بحث دخت یزیسنگ دلت حق داره!! کم چ یم باباکن ی!حاال که فکر مدیرس نانیکه ازم گرفت به اطم یحساب

من  یبهت کوتاه بشه... ول دنیپام سنگ بندازه تا دستم از رس یدردونه و لوس اش بود...حق داشت اون همه جلو

خودم رو به فرهاد خان اثبات  یکردم ول یو رو م ریهم شده جهان رو ز ایفرشته دن نیبخاطر به دست اوردن پاک تر

 کردم ینیبیکردم...وم یم

در  شتریشانه اش نشاندم و خودم را ب یگرفت دست رو یبه باز یرا از گوشه روسر میموها یبهار میمال مینس

 کی ستیقرار ن ستن،یمثل هم ن ،همهیکن گذشته ات رو فراموش کن یآغوشش جا دادم: شهاب...به خاطر من سع

 نکن شتریهربار وحشت منو ب مشبترس، مثل ا نیتوروخدا با ا! یشک جلو بر هیو با  یکن تیعمر خودت رو اذ

 نا آروم باشه یدردونه اش تو زندگ رهیشهاب بم نکهیتو؟مگه ا یوحشت دار یاز چ-شهاب

 یقرار باش یهمه ب نیخوام مثل امشب ا یتو واسم مهمه،نم ی...ناآرومستینا آروم ن میزندگ-

 من سر داشتن تو حساسم -شهاب

 شه تا ازت جدا بشم،تالش کن..خوب باش! یباعث نم یزیتو هستم،چ منم بخاطر بودن-
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.دلم در تونمیتو..نم یکردم ول یبستم به نافش و دکش م یم یزیچ هیتو بود، یجا یا گهیاگه هر کس د-شهاب

 یاداها نیتابته تو هم با ا یدل من ب نیرقصه! کم ا یسازها م نیدلم با کوک تر یزن ی.حرف که مارهیبرابرت کم م

 تاب ترش کن یهمگامت ب یسازها نیا ت،بایخواستن

 ...یتا حواسم رو پرت کن یکن کاریچ یخوب بلد یش یاز در احساس وارد م یاری...تا بحث کم مگهی: بسه ددمیخند

 ازم سر بزنه؟ یکه ممکنه چه کار احمقانه ا یدون یخودم باشه م شیاز پ ریغ ییحواس تو جا -شهاب

 !یکن یلوسم م یحساب یدار گهی... دیمسخره ا یلی: خدمیخند بلند

از هر  میبرا شیصدا یگره خورد. در شب چشمانش غرق بودم. ملود میایجغراف یناشناخته  نیدر سرزم کهکشانش

 ستیبه تالش من ن یاجیتو احت یهست ییلب زد: لوس خدا یو خواستن قی،عمیتر بود.طوالن نیدل نش یا یقیموس

ابل ق ریآغوشش پرتاب شدم. بازهم غ یو تو دیبزنم دستم را کش یبهش مشت محکم نکهیاخم کردم و قبل از ا بهش

 یلیکردم..دوستش داشتم..از ته دلم..خ یم شیخاموشش ستا یمرد را با تمام تمنا ها نیشده بود..و من ا ینیب شیپ

 !ادیهم ز

 یکه دلم م ینکرده بودم که ادامه داد:مثل امشب یحالج . حرفش راالریآ شمیقرارت م یب یادیوقتا ز یبعض -شهاب

 نیبا ا ی..حت ابونیخ نیا ینشم...حت کیشر زیچ چیکس و ه چیخواد فقط واسه خودم داشته باشمت و با ه

من  یفقط برا شهیخواد هم یکنم!... دلم م یاز خودم حسادت م ریغ یزیآسمون!من حسودم..به نگاه تو به هر چ

 یجا چیکه ه هیگوهروجود تو چ ،اسمیتو اوج حال خرابم آرومم کرد ییکه به طرز معجزه آسا یمثل امشب ،یباش

 رم؟یکنم و ازش آرامش بگ داشیکه با تمام تجربه هام نتونستم جز کنار تو پ شه؟ینم افتی ایدن

 گم عشق! یگوهر...من بهش م یگ یتو بهش م-

که  رو تجربه کردم یعشق یب میوقت نتونستم درکش کنم.انقدر تو زندگ چیالر،هیآ شناسمیمن عشق رو نم -شهاب

 ام گانهیاخت بشم.من باهاش ب یراحت نینتونم باهاش به ا

ه ش یاحساس آشنا کرد مگه م نیکه من رو با ا ی...کسیآشنا تر یاز هر کس گانهیکلمه ب نیاتفاقا تو از من با ا-

همه دل  نیکه منو ا یشهاب...تو عاشق بود یکن یعاشق م یباش...عاشق که ره؟ینگ یوقت ازش حس چیخودش ه

تونه  ینم یا ارهیس چیراحت..دل من تا ابد بند دل تو شده... جز منظومه وجود تو،تو ه التی...خیبسته خودت کرد

 آروم بشه
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 نیبشه.. امتوقف  ایخواد دن یکنه... دلم م یحرف هات اونقدر قشنگه که تو خلسه احساس پاکت منو غرق م -شهاب

 چیجز خودم و خودت و خدا ه ایخواد تو دن یدلم م ،یو تو فقط برام حرف بزن رهیاتوبان ساکت بشه...جهان سکون بگ

 ینم کنار خودتم یوقت یکه حت یزیکنه،چ یم تمیاذ یزیچ هی یمونو ضبط کنه.ول یکس نباشه تا خودِ خدا خوشبخت

 شه! یتر هم م دیشد یبشه ..برعکس حت شیشرویتونه مانع از پ

سراغم  یقشنگ یوقتا حسا یپسر بچه هجده ساله هم بچه ترم،بعض هیاز  کنمی..کنارت که هستم حس میدون یم

 ادینم

 مثال؟-

 شیتو پا پ یکردم و برا یبرات کم ام! خود خواه نکهیخورم..مثال ا یمن به درد تو نم نکهیمثال ا-شهاب

 ازه!اند یبه جونم چنگ م ایفوب نیعذاب ا قهیکه هر دق یِو بهتر از من شتریب یتو حقت کس نکهیگذاشتم...مثال ا

 بزرگم و )با مکث ادامه یادیکنم واسه تو ز یکه احساس م یمن ،نهیکه بتونه درکت کنه و درکش کن یِتو کس قیال

 !ریداد(: پ

هستم؟شهاب من  یمن خودم چه ادم مهم ؟مگهیخور یگفته تو به درد من نم یک ه؟ییچه حرفا نیشدم: ا معترض

نار ک یدارم ول یبد یام منم اشتباه دارم،اخالقا یگم آدم خوب یقبولت کردم، نم شناختمتیو م یکه بود یتورو همون

آدم جوون تر! نه  هی!خودِ شهاب پژوهان نه یخودت وهام رو جبران کنم...توقع من از ت یتمام بد خوامیتو که باشم م

 ؟مگهیریگفته تو واسه من پ یمحال بود بهت جواب مثبت بدم،ک خواستمتیآدم کم سن و سال تر!من اگه نم هی

 نیا نیام بچه ام وگرنه انقدر بچه گانه انگشت اشاره امو از ب یادیبچه باشم..که قبول دارم هستم،ز یادیمن ز نکهیا

کنه و  یاش م وونهید شتریام که عطش خواستن ب یگرفتم...من بدون تو همون بچه ا یتو نشونه نم یهمه آدم رو

 من یبار تو خودِ تو خود شهاب پژوهان باش و برا نی!من بدستت آوردم شهاب،اارهیکنه تا بدستش ب یحاضره هرکار

 بمون.

 کرده بود: یاش را خنث شیکه غم نگاه ساعت پ یکرد،لبخند یم ییحکمفرما شیلبها یرو یجذاب لبخند

 !ستمیبلد ن یادیعاشقونه ز یحرفامن مثل تو؛  -شهاب

 هیکاف ایدن ایمن، دن یاحساساتت برا نیهم-

 !یچ یعنیدونم عاشقانه رفتار کردن  ینم یحت -شهاب
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 کنم یم یهر دوتامون عاشق یخودم به جا-

 سرزنش خودم سراغ نداشتم یبرا یوقتا حرف یلیکردم که خ ییکنم، اشتباها یاشتباه م یلیخ میتو زندگ -شهاب

که االن  یاشتباه نکرده باشه،به جز اون شیکه تو زندگ ستین یم،کسیکن یم یزندگ م،باهمیریگ یم میباهم تصم- 

خوب  ستیان شهاب!الزم ن یآدم ها خاکستر یوجود نداره... همه  ایمنو توئه،خوب مطلق تو دن نیب قیشاهد دقا

 !یکامل باش

زخم هام  یمداوا یبرا یکس چیزخم شدم و دست ه یلیدرد دارم، خ یلیالر،خیشکسته ام آ یلیمنِ تنها خ -شهاب

 کنه یمقابلت نشسته صدو هشتاد درجه فرق م نجایکه ا ی...شهابِ تنها با شهابومدهین کمینزد

سو سو نزند؟  شیدل المذهب برا نیشد ا یگفت و مگر م یاش م یپناه یدر چشمانم حلقه بست. مردِ من از ب اشک

 یمونم، خودم درد هاتو م یابد خودم کنارت م ،تایتو تنها باش رمیمن بم نکهیاز ته دلم جواب دادم: مگه ا

شم و ته  یهر دو مون پا م یمن..خودم به جا اکنم..تو فقط باش رفتن راهش تماما ب یبندم،خودم زخم هاتو مداوا م

 ب...کنم...اما فقط باش شها یم دایرو پ یزندگ ریمس

 لبم نشست: یرو دستش

 ادیب ییبال الرمیخواد سر آ یوقت دلم نم چیخانوم،ه ریزبونتو گاز بگ -شهاب 

ن وقت کنار من حرف رفت چیشهاب، ه ستمیمنم ن یکنم،نباش یتونم زندگ یتو نم یمنم که ب نیرا گرفتم: ا دستش

 یآد، از رفتن بدم م یفعل بدم م نیهمراه با بغض رو نداره! از ا شهیهم یِفعل لعنت نیا ینزن! دل من طاقت حالج

پشت  ایآب دن یکاسه ها یو نمناکه که همه  سیخ درفعل جمع شده. انق نیا یتو ایدن یدرد و بغض ها یآد... همه 

 ینم یدرست کرده!  انقدر نحسِ که حت یاز جنس بغض و دل مردگ ییایدر یجمع شده و گودال "رفتن" نیا یپا

 یالریآ گهیشه و د یم رهیت ایشه...دن یوقت از رفتن نگو که نفسم تموم م چیکنم..نگو...ه یخوام واژه هاش رو هج

 درمون کنه! توتا زخما ستین

کن،بنواز،سازهاش رو بزن،رقص دل من با  یتپمونم...تو عاشق یهردوتامون م یشم و برا یبار من دل م نیا -شهاب

پاش زانو  شیجهان پ یعاشق یبساز تا ترانه ها یکن و غزل فیمن..رقص دل تو هم با من!...تو کوک احساسات رو رد

 بزنه... رقص دل ها با من!
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 خودتبا  یوقته که دل منو دار یلیکف دستم را قلقلک داد: تو خ شیها شیر یصورتش گذاشتم. زبر یرا رو دستم

باز هم افسار دل منو به دستت  ایزنم..تو تا ته دن یبار هم قبول...من م نیباشه..ا ی...ولستیو حواست ن یرقصون یم

 که اعتراض کنه؟!  هیو برقصون...ک ریبگ

 میکنم که وارد زندگ الر؟باوری...وجودت رو باور کنم آشه؟یهم داره تموم م یباور کنم که سخت یچه جور-شهاب

 ؟یتا بهش جون ببخش یشد

پشتم باش  شهیخواد منم نه تو،هم یمثل تورو م یداشتن کس اقتیکه ل یاحساسم جواب دادم: کس تینها با

 خوام... یازت نم یچیه گهی..دیپناهم ایدن نیواسم بسه.بذار دلم قرص باشه که تو ا نیگاهم باش،هم هیشهاب،تک

شد و  یباز کرد که ته دلم خال یو تاب کالم، لب به اعتراف چیسفسطه و پ یمقدمه، ب یمکث، ب یبار او بود که ب نیا و

 .الرمیبار هزارم خدارا شکر گفتم و از حالوت جمله اش چشم بستم: دوستت دارم آ یکه برا یبعد پر شد.. اعتراف

 هیرا به ر یغرورعطر تن یکرد و من چه ب یچه صادقانه اعتراف به دوست داشتنم م میروبرو یدوست داشتن پسرک

 آرامشم هست و خواهد ماند... ی هیما استیدن ایدانستم تا دن یفرستادم که م

 که تو دلته! یاز حس شتریب یلیخ یلی..خشتریبهش زدم: دوستت دارم شهاب..ب یا بوسه

و ت یکه دلم رو صد بار برد یقشنگ قشنگ یانداخت: اگه بعد از امشب و حرفا نیوارش در گوشم طن طنتیش زمزمه

که  یسپرمت دست فرهاد خان،تنها کس یم ینیشب هم خواب منو نب کی  یحت ،یآسمون و همون جا هم ولش کرد

 آد پدرته و بس! یوروجک بر م یدر حال حاضر از پس تو

...مردِ من مرد دمیبوس یرا هم دوست داشتم..لحن طنزش را هم در دل م شیها طنتینگفتم... ش یزیو چ دمیخند

 فرق داشت....! ایدن یفرق داشت... و شهاب واقعا هم با تمام مذکر ها ایدن یبا تمام مردهابود..مردِ من 

*** 

 من محاله قبولش کنم-

 شه ینم دایپ ییجا دهیا نیدنده نباش،بهتر از ا هیانقدر  الریآ -عاطفه

 کنم یم داشیشه خودم پ یرا وسط مقوا پرت کردم: چرا م خودکارم

 ه؟یتو مشکلت چ الریآ-یحام
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 تماما مشکل داشت: ،یو کاربدر دهیچیبه ظاهر پ دهیا نیشدم. ا یعصبان

وقت  چیه نیفکر کن شیدرصد به نکات منف هیاگه  نیریگ یکه شماها فقط نکات مثبت رو در نظر م نهیمشکلم ا-

 !نیاش کن یچه برسه عمل نیکن یبهش فکرم نم یحت

که سراسر  هیزیبرترهم چ ی دهیبرترِ!..ا یها دهیجشنواره رقابت ا نیشد: اوال هدف ا نهیبا اخم دست به س یحام

 خانوم مهندس؟ هیچ شینکات منف نمیشما بگو بب اینکات مثبت باشه...ثان

 مخم رژه رفت: یرو یخانوم مهندس بدجور هیکنا

قه مساب نیا ی..داورانیر یجانبه جلو م هیکه  نهیاشتباه همتون ا قایگند نزنه!دق هیهاش به قض رادیکه ا یتا وقت-

مزخرف و  ی دهیا هی..نه ادیجلو ب تیو با توجه به اون خالق رهیان که همه جوانب رو در نظر بگ یدنبال استعداد

 انیخوردن جر دیتونه باعث کل یوقت نم چیآ ه ارگم.. مد یاالن م ی..اوکینکات منف ی.در ضمن گفتیسرسر

 بشه..چرا؟

 یکه برنامه ها روش اثر منف هییجا نجا،تنهایکاغذ زدم: چون ا یبه طرح رو یرفتم و با ته خودکارم ضربه محکم جلو

 باز هم بگم؟؟! ای نیفهم یپردازشش رو نداره! م ییتوانا یویدرا چیذارن و ه یم

م باز اخ نیداد که مشغولش شده بودند. کم کم ا یم یقیشان نشان از تفکر عم یشانیپ یساکت شدند،اخم رو یهمگ

 حال نیکوچک ودرع اریقرمز شده از حرصم انداختند. تازه متوجه اشتباه بس افهیبه من و ق یشد و با تعجب نگاه

 بزرگ ماجرا شده بودند! اریبس

 مشکل داره؟ دهیا نیزنم تو سر خودم که ا یدو ساعته م یواسه چ نیدیحاال فهم-

 ؟ینشده بود یبزرگ نیمتوجه اشتباه به ا یگه چه جور یراست م ؟یگفت: حام با بهت عاطفه

روه ما گ دهیشد ا یکه رد م یا دهیا نیمطمئنا اول میدیفهم یگفت: اگه االن نم یکیو ن دیبه صورتش کش یدست یحام

 میزیهم بر یتا فکرامونو رو مینشده وقت دار ری..هنوزم دستین یبود! طور

داوطلب موظف بودند تا سر  یبرگزار شده بود و گروه ها یبه صورت گروه شیپ یمسابقه بر خالف تمام سالها امسال

مربوطه را اغاز  اتییو جز حاتیو توض یماکت ساز ،یبدهند و بعد هم به صورت قطع لیهارا تحو دهیموعد مقرر ا

 کیافکار  ستهیو بچه گانه بود و شا یکامال مبتد ظرن نیکنند. از همان اول مخالفت خودم را اعالم کردم چرا که ا

 آن هم از دانشگاه معتبر ما نبود! وتریترم سه کامپ یدانشجو
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 مطمئن قای.چرا که هنوز کامل نبود و دقدمیترس یکردنش م انیبهتر...اما از ب یلیخ یلیداشتم خ ینظر بهتر من

 نبودم تا بشود پردازشش کرد!

 ن؟یکن کاریاشتباه چ نیبا ا نییخوا یزد: حاال م ینشسته بود. ته خودکارش را گاز م یگوشه ا ستایچ

 یدی: نظر جددیو به سمت من چرخ دیطرح ارائه شده اش کش یرو یکه کالفه شده بود خط بزرگ و پررنگ یحام

 ؟یدار

: دیرا به هم کوب شیبلند شد و دست ها ستایشان خوشحال شد.چ یمکث سرم را تکان دادم. چهره همگ یکم با

 داره ولینابغه ارائه بده واسه هممون ا نیکه ا یزی...چگهی...حله دمیدمت گرم اوس کر

کر روش ف دیداره با بیع ی...کلستینکن..ضمنا هنوز کامل ن غیج غیسرجات انقد ج نیبش ری:بگ میدیخند یهمگ

 ستیمعلوم ن شیچیطرح خامِ که ه هیکه تو ذهنم هست فقط  یزیبدم،چ لشیکنم بعد تحو

 ؟یطرحت رو کامل کن اتیکشه تا کل یچقدر طول م-عاطفه

که از کتابخانه  یقطور یو تمام جزوه ها و کتاب ها دندیکش یقی. نفس عمگهیهوا از دهنم در رفت: تا هفته د یب

 داشتم!نکردنش  یاز عمل یقیدق تیذهن چیه کهیبسته شد.قولش را تا هفته بعد داده بودم در حال میقرض گرفته بود

 یاکه پ دیایبر ب یا دهیتوانست  از پس انجام ا یهفته م کیظرف  یموقع باز شود! چه کس یکه ب یبر دهان ولعنت

 دیخواستم بچه هارا نا ام ینبود...نم یبرگشت یگروه ما و دانشکده مان وسط بود؟ اما کارم را کرده بودم و جا یآبرو

 اتیبردن کل شیگرفتم.بعد ازآن، تمام دغدغه ام پ یکار م بهتالش خودم را  تیکه شده نها یقیبه هر طر دیکنم..با

فکر را پر و  نیتوانستم ا یم یو دست تنها چه جور کهیاخر من  یشده بود...ول شیام و بر طرف کردن نقصها دهیا

 بال بدهم؟ذهنم به بن بست خورده بود!

شهاب هم کمتر  دنید یفرصت من برا انیم نیشدند و ا یانجام مراسم عقد من و شهاب کم و کمتر م  یها برا فاصله

 تیطرف و استرس اغاز مسئول کیجشنواره  ی دهیکرد...استرس ا یم ینیسنگ میرو یشد. از هر جانب فشار یم

بردن احسنت  شیپ یشهاب هم برا یها یری. درگزدیام دامن م یاعصاب یبر ب گریطرف د کیمشترک هم  یزندگ

 ...میآمد تا باهم وقت بگذران یم شیپ یشده بود وکمتر وقت شتریمراسم ب

به  یآشفته بازار سامان نیا انیکردم تا برگردد و م یروزها فقط از راه تلفن بود و هرچه اصرار م نیبا کژال ا ارتباطم

 ی...اما فقط به نظر مدیرس یخوشحال و شاد به نظر م شیکرد...صدا یموکولش م ندهیحال خرابم بدهد به آ
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! دمشیدیاگر نم یشد حت یاش نم یظاهر یمنکر خوش شیشناختم..او خواهرم بود...غم صدا ی..من کژال را مدیرس

 یکردم درکش کنم و اصرار ها یم یجبران نبودنش در جشن عقد را بکند.. سع یجشن عروس یقول داده بود تا برا

جا عمل  یخواستم بچه گانه و ب یدنش نکنم..مسلما خواهرم به اندازه خودش مشکل داشت..نمجا  به آم یب

 یکه خواستم رو ییو هرجا میآ یبر م زیداد که از پس همه چ یم نانیکرد و اطم یم یشبختخو یارزو میکنم...برا

 یهفته و روز حساب م یتمام مکالمه ما ط ،یتکرار دیکم و شا یها و صحبت ها یانرژ نیکمکش حساب باز کنم. و ا

 آمد. 

زبان مختلف نخوانده باشم!... هر چه  نیمعتبر نبود که به چند یشد.مقاله ا یصرف م دهیا یاجرا یوقتم برا تمام

را  تمایمعتبر حدس یآمد مقاله ا یدرست در م هیقض یجا کیگرفتم...تا  یم جهیکردم کمتر نت یجستجو م شتریب

کردنش  یعمل یبرا یدیام چیه گریکه د دمیرس ییکردم...کم کم به جا یکرد و دوباره از اول شروع م ینقض م

 نداشتم. 

 یام را از پا دهیا شهیمقابل چشمم قد علم کرد و بازهم ر گرید یبازهم اشتباه دمیخط آخر مقاله که رس به

 یبا صدا توریرا خاموش کردم که مان ستمیمحکم س یکه با ضربه ا دمیرس ییکشش نداشتم..به جا گریدراورد....د

 سر هیگر یبلند یو با صدا دمیکوب زیبه م ارهمه حرص و فشار سرم راچند ب نیواژگون شد. از شدت ا زیم یرو یبد

مزخرف آن هم با وجود پنجاه و چند مقاله بر  ی دهیا کیدرس ساده و  کیدادم... من آنقدر احمق بودم که از پس 

 کنم؟! تیریرا مد یزندگ کیخواستم  یچطور م آمدم؛ ینم

دو  یمدت شهاب داغ دلم تازه شد و مثل طفل یطوالن دنیند یادآوری... و آخ شهاب کجا بود!.... با یزندگ تیمسئول

 هیام را با گر یخواستم تمام حرص و فشار و دلتنگ یشد...انگار م شتریام ب هیو فشار گر دمیکوب نیساله پا به زم

چه به درک ببندد به ناف هر کیام بدهد..اصال  یشد! انتظار داشتم تا بابا در اتاقم را باز کند و دلدار یکنم و نم هیتخل

 دخترم... تیتار مو کی یاصال فدا دیمهربانش بگو شهیو جشنواره و دانشگاه بود و با آن لحن هم دهیا

شد که با وحشت  دهیکوب واریدر د ینا به هنجار یباز شد وبا صدا انهیکه در اتاقم چنان ناش دینکش یطول اما

 دهیرسکه ت دمیرا در آستانه در د یکه شفاف شد،شهاب میروبرو ریبرود. تصو نیاز ب دمید یبرگشتم..پلک زدم تا تار

ماندم.با  رهیام را فراموش کردم و ساکت بهش خ یتکرد! بدبخ یکرد و به من نگاه نم یو گنگ اتاق را جستجو م

 وحشت گفت:

توام د حرف بزن دختر زهر ترک  ؟؟بایکن یم هیگر ینجوریتو اتاق اومده بود؟؟چرا ا یالر؟؟کسیچته آ -شهاب

 شدم...!
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ود...با ب ستادهیو سرگردان وسط اتاق ا رانیچاره ح یبار شهاب ب نیو ا هیگر ریباز بلند بلند زدم ز بتمیمص یادآوری با

 گفت: یبلند یو صدا یکالفگ

 !الرینـــه؟؟! جون به لب شدم آ ایچه خبره  یگ یم -شهاب

هم...غلط...بود...من...به  یکی.. نیچاره...شدم...شهاب...ا یام را پاک کردم وبا هق هق گفتم: ب یآرنج صورت اشک با

 خورم...! ی...نمی..نمی..کارچیدرد ...ه

 گفت: میگذاشت و مال میزانو یزانو زد،دست رو میپا یدر فاصله گرفت و جلو از

که نشه حل اش کرد باشه؟آروم  ستیشده؟اونقدر بزرگ ن ینکن و درست بگو چ هین؟گری..منو بب الرمیآ -شهاب

 یگ یم یباش و حرف بزن تا بفهمم چ

 گهیهمش غلطه...خسته شدم از بس گشتم...د ادیدرست در نم شیچیم.... ه دهیو زار زدم: شهاب ا دیترک بغضم

نه  هیبار از ته دلم  هیعرضه بودم که نتونستم  یانقد ب شهیشم!! هم یبچه ها م یکشش ندارم!!!! دارم شرمنده 

 بگم...هق هق کردم: میزندگ یبه اتفاقا یدرست حساب

 نیخورم..من اصال مال ا یکار نم نی...من به درد اادیکار از پس من بر نم نیتونم بهشون بگم ا یاالن هم نم یحت-

 ستمیرشته ن

کنان هر قطره اشکم  نیف نیفوت شد...ف رونیبه ب قشیهم فرود آمدند و نفس آسوده و عم یآرام رو شیها پلک

 را پشت کمرم قرار داد: گرشیدستم نشست و دست د ی.دست گرم شهاب رودیچک یدستم م یرو

 ؟یاریات به لرزه در ب هیگر یکل خونه رو از صدا ینجوریمسئله انقدر مهمه که به خاطرش ا نیا -شهاب

 ینکردم!منه ب یغلط چیهفته س هنوز ه کیداره و  یگروه به من بستگ یاز مهم مهمه! آبرو شتریب یلیمهمه؟؟؟خ -

 که قولش رو دادم انجام بدم یکار یعرضه هنوز نتونستم درست حساب

 مهلت داره؟ گهیچند روز د نمیبگو بب هیگر یبه جا ایاوال انقد نزن تو سر اعتماد به نفست ثان  -شهاب

 گهیچهار روز د فقط-

 اش گفت: یکنار زد و با آرامش ذات سمیگونه خ یرا دانه دانه از رو میرا جلو آورد،اشک ها دستش
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 یدون یتو که م ؟نامردیکن تیخودت رو اذ ینجوریارزش داره که ا یمسابقه انقدر نیاخه دردونه شهاب، ا -شهاب

که از  روم حساب کن؟من یتنه پشتتم؟نگفتم هر موقع خواست هی!بهت نگفتم خودم نمیرو بب تیتونم ناراحت یمن نم

از  کمی...برو صورتت رو آب بزن بعدم  نمیشو بب ندلوس!پاشو...بل یحرفا رو نگفتم اخه دختره  نیتعارف بهت ا یرو

 تونم بکنم..بلند شو خانوم یم کاریچ نمیبذار بب ارمیرو در اخت تیاون اطالعات مهندس

 ؟یبد دهیا یخوایکنان گفتم:تو م نیف فن

را از صورتم کنار زد: مگه من چند تا خانوم مهندس لوس و دردونه دارم؟خم شد و هم زمان گونه ام  شانمیپر یموها

 مهمان کرد: پاشو تنبل خانوم وقتت و هدر نده یرا به بوسه کوچک

از  یفیخف غیو با ج دمیتم داشته باشم پرحرکا یرو یزده شده بودم که بدون آنکه کنترل جانیذوق زده و ه آنقدر

 شدم. زانیگردنش آو

 دنیاز د شتریب دهیا نیدونستم از ا یبهت بزنم. اگه م یسر هی امیرو داد بهم ب دیبا خنده گفت: فرهاد خان کل شهاب

 اومدم یبعد م کردمیفکر م یقبلش مهندس یش یمن خوشحال م

 فروشم! یوقت تورو به اون مسابقه نم جی:من که هدمیاش را پر سرو صدا بوس گونه

 .میکن فیو تعر مینیچاپلوس!...بب ی: دردونه دیبلند خند بلند

*** 

شدم. ساعت از  یم داریافتاد و لحظه بعدش ب یهم م یرو میپلک ها یمات بود..لحظه ا یخواب یاز شدت ب میچشمها

را در دست داشت محو  یسیپر حجم به زبان انگل یمقاله ا نتیکه پر یشب گذشته بود اما شهاب در حال مهیسه ن

تب لت  یکرد و بعد تا کمر تو یبه جا م جاصورتش  یمطالعه اش را رو نکیاش شده بود.ع یکلمات و لغات تخصص

 یزد. رسما چرت م یرا ورق م یکی هیرا هم کنارش گذاشته بود و هر چند ثان یکشنریرفت..سه مدل د یاش فرو م

 دینا ام دیکرد...نا ام یم ادداشتیو سپس  پیرا تا ییزهایتند تند چ اوردیزدم اما او بدون آن که خم به ابرو ب

بار چشمانم را تا حد  نی.ادمیباز کردم نگاهش را قفل شده در نگاهم د یچشمانم را بستم و وقت یقیدقا یبودم!برا

 :  دیهستم..خند داریاعال باز کردم و نشان دادم که ب

 یداریدونم ب ی! میاره باشه .. خودت و کشت -شهاب

 اد؟یخوابت نم یچه جور رم،تویم ینکن دارم م تیاذ-
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اشاره کرد. من هم  شینشست. به پاها نیزم یآمد و رو نییپا یام شد.از صندل رهیرا درآورد و با لبخند خ نکشیع

 از خواب گفتم: هااان؟ جیکش دار وگ یکه مست از خواب بودم با لحن

 !یافت یپس م یپام، دار یسرت رو بذار رو ایب -شهاب

عد ب یکردم.کم میتنظ شیپا یو سرم را رو دمی.خودم را جلو کشدمیپر نییمخالفت نداشتم.از خدا خواسته پا توان

. حس خوابم دو برابر شد.سرمست دیرقص یم میموها یدر باد،ال به ال یریآرام و نوازش گونه مثل حر شیانگشت ها

 را بستم.  میآسوده چشم ها الیخبا  ختیر یبه جانم م ینیریکه با ش یو رخوت یحس کرخت نیاز ا

 ؟یبمون داریب یخوا ی،نمیخانوم -شهاب

 خسته ام یلیتونم..خ یجواب دادم: نم یداریاوج خواب و ب در

شب را کنار  مهین یسبز در اتاق حس تازگ یکاج ها یداشت.بو یبیها آرامش عج رکیرجیج یباز بود و صدا پنجره

بالشت  نیشهاب بالشتم شده بود و حاضر بودم خواب مرگم را هم با ا یکرد.پا یحضور پر مهر معشوقم دوچندان م

 داریخواست تا ب یم یکرد.با بدجنس یصورتم فوت م یتو هیمعطر و گرمش را هر چند ثان یسر کنم!نفس ها

 مگه نه؟ هیقشنگ یلیگفت: حس خ نیهم یبمانم.برا

 زمزمه کردم یه ااوهوم خف 

 گم؟ یرو م یچ یدون یاصال م-شهاب

 هوم-

 دیبا منیشو ب داریفرجه هاته و امتحاناتت ب گهیچند وقت د ،بچهیکن یم ریواقعا تو هپروت س نکهینه مثل ا -شهاب

 !یعادت کن یبه کم خواب

اقعا و یول ؟یدینواختند : خواب یرا م ایزنده دن یقیموس نیقشنگ تر میشد انگار برا یبم و آرامش که بلند م یصدا

ه..مگه باش تیخانومِ قلبت باشه..ملکه زندگ ،یباشه،و از قضا اون پر دهیپاهات خواب یرو یپر هی نکهی..ا هیحس قشنگ

 ...یچ یعنی یفهمم عاشق یتو کم کم دارم م ودبا وج یول ستمیبلد ن یمن بهت گفتم عاشق الرینه؟آ

 خونم،خوبه؟ یتو بخواب، من برات شعر م اصال

 بلند شد: شیموافقت کنم.صدا شیبا حرف ها یبودم که ه یندادم.خسته تر از آن یجواب
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و  یکه من باشم،تو باش یی... آن جایباغ عاشق ی...ببرمت آن دور دور ها،انتهارمیخواهم دستت را بگ یم -شهاب

 خدا باشد.

 درخت نارنج بنشانمت. یحجم تنت را در آغوش بکشم،رو رم،یخواهم دستت را بگ یم

 ونتوانم از عشقت رها شوم. یکن یدلبر یببوسمت،ه یو نگذار یکن طنتیش یه

 ایطناز اقاق یاز لمس بوته ها م،یبگو یشعر هست نیتر بایاز ز تیبرا

 بر وجودت ببارد... میکنم، احساسم شعر شود... شعرها یابر شوم، عاشق من

 من احساسم را به تو چه به نامم؟ آخر

! تمسیباشد...که آن هم ندارم... حساب و کتاب دوست داشتنت را هم که بلد ن دیباشد، که ندارم....منطق با دیبا عقل

ام که بر همه آنها  یهم مجنون دیخواهد..با شا یتابانه و پا کوبانه تو را م یکه ب یریهم صغ دیام، شا هیمن سف دیشا

 ... یو شرع زیست جا یام بر تو حکم یدادگدارم و حکم عفو بر احوالم مهر خورده و دل یبرتر

... از شدت سر خنددیکشند...خدا م یکل م مانیفرشته ها برا د،یآ ی...هر چه که هست اسم تو که مستیدانم چ ینم

 چه؟ گریخب د دیخدا بگو یتو را بخواهم ه یه اورمیاسم تو را ب یه یمست

 ... ستیمن و خدا کاف ،یرا تو بدان شینجایبس است... از ا میبرا ایاز تمام دن نی...همچیه میبگو یه

 

دلبرگونه شهاب خودم را به دست  ینجواها یگنگ شد..خواب بر جسمم غلبه کرد و ال به ال میکم اصوات برا کم

 خواب سپردم. فیمخمل لط

 یرو یزیچ ینیکه از پنجره به داخل اتاقم سالم کرد چشم باز کردم..تازه متوجه سنگ دیکه خورش یهنگام صبح؛

...سرش دمیدستان شهاب را دور تنم محصور شده د یشگیهم چکیخودم را تکان دادم که پ یجسمم شده بودم کم

 یداد. ناخوداگاه لبخند رو یم قشیعم بمنظمش نشان از خوا یکتف و گردنم قرار گرفته بود و نفس ها انیم ییجا

گنشجک ها از  کیج کیج یبود که در عمرم تجربه کرده بودم...صدا یصبح نیتر زینقش بست. دل انگ میلبها

داشتم تا برگردم و صورت معصومانه غرق در خوابش  یبیعج لی...ممیدرختان تاللو حس ناب عشق بود برا یشاخه 

با تکان خوردنم از  دمیترس یکردم م ینم را به ولوله انداخته بود مقاومت مکه جا یا ه...اما در برابر خواستنمیرا بب



 فرنوش گل محمدی – بنواز دلم را

 
383 

 

 ییها سیمچاله شده و چرک نو یحس ناب را از دست بدهم.چشم در اتاق چرخاندم کاغذ ها نیشود و ا داریخواب ب

از  یکیدست دراز کردم و  یدرست کرده بود..به سخت یقفسه کتابم را احاطه کرده بودند منظره خنده دار نییکه پا

طرح ها و اصطالحات  دنیممکن کاغذ تا شده را باز کردم متعجب از د یصدا نیآن کاغذ هارا برداشتم...با کمتر

م تا شد یمتعجب م شتریو ب شتریکردم. هر لحظه ب یرا بررس نییکه جوهرش پخش شده بود از باال تا پا یمختلف

شدنش شدم. خم  داریشهاب و ب الیخ ی... بدمیآچار کنار همان قفسه د یااز کاغذ ه یرا با انبوه ومیآرش نکهیا

 میخورد برا یکاغذ به چشم م یشده رو ادهیپ یکه از خواندن نوشته ها یاما تعجب دمیرا جلو کش ویشدم و آرش

اش  جهیداد که نت یبودن شهاب تا خود صبح م دارینشان از ب ز،یتم یآن جمالت و طرح ها ینداشت....تمام یتمام

آن را در  یحت ریاخ یروزها نیکه ا یزیرفتم...چ یبود که مدت ها با آن کلنجار م یا دهیشدن ا یشدن و عمل یقطع

دهانم  یتمام تنم را در بر گرفته بود که دست رو یذوق زده شده بودم و حس خوش ی! به حددمید یخواب هم نم

شدن آن را  ییبچه ها خبر اجرا یبردارم و به همه  اخواست تلفن ر ینکنم دلم م دارشیب ییگذاشتم تا با صدا

 کار را انجام داده بود   نیبزرگتر نمیزتریبدهم...عز

 خوب شده؟-

 ؟یبود داریب ی:تا ک دمیچرخ یکه از پشت سرم بلند شد کاغذ ها را در هوا پرتاب کردم و با شاد شیصدا

...هرچند تو کل عمرم دمیکه خواب ستین شتریساعتم ب می: فکر کنم ندیاش را مال یخواب یسرخ شده از ب یچشمها

 بود  دهیچرت کوتاه بهم نچسب مین نیاندازه ا یخواب چیه

به  یارتباط چیکه ه یبود؟به خاطر کار دهیکش یخواب یهمه ب نیشد...فقط بخاطر من ا ینه صبح بود...باورم نم ساعت

شکر ت یدونم چه جور یگفتم:نم یلرزان یام بدهد و نداده بود؟ با صدا یتوانست با کلمات دلگرم یاو نداشت و تنها م

لطفت رو جبران  نیا دیبا یدونم چه جور یشهاب...نم یکرد مشرمنده  یلیمن بود نه تو...خ فهیهمش وظ نیکنم...ا

 کنم

جبرانش کن.  ی... عمل یکه به تو مربوطه به منم هست. اما حاال که اصرار دار یزینگاهم کرد: چ طنتیمحبت و ش با

 صبحانه مفصل برام اماده کن تا منم حاضر شم زیم هی

 ناهار و شام هم تا دو روز بعد با من! ستین یزیصبحانه که چ-

 چند روز! نینکشه تو ا مارستانیفقط بپا کارمون به ب گنیبه تو م ینه خوشم اومد..زن زندگ -شهاب

 :دیخند یکم یم و با صداضربه زد شیشده بود باز..محکم به بازو بدجنس
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خودت که بهتره!  یرنگ و رو یب ینباشه از اون ماکارون یکن..هرچ تمیاذ یرسه ه یتو هم فقط زورت به من م-

 شه یهم نم یهر کس بیمنو خوردن...که نص یخواد غذا یپشت چشم نازک کردم و ادامه دادم: سعادت م

مه لق هیواسه من! پاشو برو صبحانه رو حاضر کن تا خودتو  زهیر یم یچه زبون یجوجه اول صبح نی: ببدیخند بازهم

 نکردم دختر! 

 یگردن خم کردم و با لحن یخجالت یرا پشت گوشم فرستادم مثل دختر بچه ها میو موها دمیاز جا پر یتک خند با

 بچه گانه گفتم: 

 همه محبتت رو جبران کنم آقاهه نیا دیبا یدونم چه جور ینم یمن واقعن یول-

 دمید یکه در خودم م یاز اتاق خارج شدم.با تمام عشق یبرداشتن  به سمتم را در آورد که با خنده بلند زیخ یادا

ذهنم  یو شاد یام شدم ... تمام خوش یتنها شهاب زندگ یصبحانه برا  مانیمفصل و پر و پ یزیمشغول تدارک م

 یمرد نیشده بود... من با داشتن همچ لیمتک میکه از طرف شهاب برا دیچرخ یم ینقص یکامل و ب دهیا یرو

 جهان بودم الریآ نیخوشبخت تر

*** 

تازه با  ییخورد. هر روز ماجرا یخدا ورق م نیزم یام  رو یشدند و هر برگ از دفتر زندگ یم یبه سرعت سپر روزها

تا صبح درس خواندن با  ینیریو ش یامتحان یکرده بود...فرجه ها شیتر از پ ییرا طال میناب، روزها یدرک حس

 یمن غافل نم ادیاز  یلحظه ا شیها یریتمام درگ وداغاز شده بود، شهاب با وج نمیشهاب هم تمام و امتحانات سنگ

شد. از من قول گرفته بود هر شب درس خواندن را کنار وجودش  یزنگ کوتاه از احوالم با خبر م کیبا  یشد و گاه

به  صبح پا دهینشستم و تا سپ یرده بودم. هر شب، ساعت ده شب به انتظارش مشروع کنم و من هم با سر موافقت ک

که هر  ییشد و قهقهه ها یاو خالصه م یها طنتیمن و ش یها یگوشیاستراحت در باز میخواند. تا یم رسمن د یپا

 اش جهیداد و نت یکار دستم م یوسط درس گاه یها طنتی.شمینکن داریتا بابا را از خواب ب میداشت یمان سع یدو

 زانیبودم که م ییطنتهایش نیهم فتهیجز فرار کردن از دستش با صورت سرخ شده از خنده نبود. و من ش یزیچ

 کرد.... یعشقش را نسبت بهم ثابت م

 . دیامتحانم سر رس نیموعد اول سرانجام

ود تا نب یاجیدرس را از بر بودم و احت نیا المیمانده بود. به خ یاز نصف جزوه هنوز باق شتریاما ب دمیدانشگاه رس به

وقت  چیه شیها وحرف ها طنتیتالش کنم...که مشخص بود تماما اشتباه فکر کرده ام! با وجود شهاب و ش شیبرا



 فرنوش گل محمدی – بنواز دلم را

 
385 

 

 یم یاو بودم درس بخوانم. اصال درس و امتحان چه معن ارکه به قصد لذت بردن از حضورش کن یتوانستم تا وقت ینم

امتحان شده بودم و جزوه را بسته بودم  اما حاال...تازه متوجه  الیخ یشد؟ ب یر او خالصه مزمان در حضو یداد وقت

 یاز مطلب ها نم یزیچ چیکه ه یام شده بودم. بازهم جزوه هارا ورق زدم و در حال یچاره گ یو ب یعمق سخت

 هختیبه هم ر یاز پشت سر به شانه ام خورد با اعصاب یکردم که همان لحظه ضربه محکم یمختصر یروخوان  دمیفهم

رفت...دانشجوها از مقابلمان رد  ادمیاز  ستایرا بار شخص کنم که با چهره خندان چ دیا یبرگشتم تا هرچه از دهانم م

 گفتم: تیرا بهم فشردم و با عصبان مرا بهم نداد در عوض فک یاجازه رفتار بد نیشدند و هم یم

 ؟یروم تر ابراز وجود کنآ کمی یریم یم-

 ورق زد:  یرا از دستم گرفت و سرسر میها جزوه

  ی..بسه بابا حالمونو بهم زد ییتو یونی نیالف ا دوننیکمتر خر بزن، همه م -ستایچ 

 ها کوشن؟ ؟بچهیاومد یام گرفت: ک خنده

 ؟یخوند یزیچ دمیاالن رس نیمنم هم -ستایچ

 ...یچیشد: نه ه زانیآو میلبها

 ؟یزیچ هی الریآ ینکن...راست یهفده هجده!با اعصاب من باز یعنیتو  یچیه -ستایچ

 ،ازیخواد فقط تو بدون یحرف بزنم..دلم م یباهات درباره موضوعات دیبا میباهم خلوت کن کمیخوام بعد امتحان  یم 

 دارم اجیبهت احت یلیخ رمیبگ یدرست میتونم تصم یخودمم نم یطرف

 ؟یفقط...نگران شدم، چه موضوعات ستین یمشکوک نگاهش کردم: باشه مشکل یکم

به ته راهرو انداخت که  یمشخص بود.نگاه یاش به سادگ یشانیدقت در حاالتش پر یپا و آن پا کرد..با کم نیا یکم

 رات... فقط قول بدهگم بعدا ب ینگفتن شد: م یبرا یشدند انگار ورود بچه ها بهانه ا یم کیعاطفه و بچه ها به ما نزد

 منتظرتم رد یمن بعد امتحان جلو ،یخودت نکن شیپ یقضاوت چیه

با  یکی. عاطفه و ندیامتحانش پر یبا سرعت نور از من فاصله گرفت و داخل کالس برگزار میبگو یزیچ نکهیاز ا قبل

 یبگذارد..برا انیقرار بود با من در م ستایشد که چ یموضوع ریشدند. اما تمام دهنم درگ یم کمیاسترس نزد یکم

 "ستیکردم و حواسم ن یدختر غافل شدم...چقدر ازش دور نیچقدر از وجود ا"از ذهنم گذشت یلحظه ا
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 یکه سرش تو یرا در حال ستایبرگه از کالس خارج شدم..چ لیکه بود نوشتم و بعد از تحو یرا با هر سخت امتحان

 مدنی. سر باال آورد و با دستادمیبهش پا تند کردم و مقابلش ا دنیرس یبرا. دمیدر منتظر د یاش بود جلو یگوش

 گفت:

 باالخره؟چطور بود؟ یاومد-

 م؟یجالب نبود..خب کجا بر ادیز-

 ...آدرس با منیشگیهم یاز کافه  ریدنج..به غ یجا هی -ستایچ

 که همان اطراف بودند دست بلند کرد و آدرس مورد نظرش را به راننده داد. ییها یتاکس یبرا

 :دمیزدم پرس یکنارش قدم م کهیدر حال م،یدیها بود رس یکیکه همان نزد یشاپ یتا به کاف دینکش یطول

 ه؟یراجع به چ یبگ یخوا ینگران شدم،نم-

 زد: راجع به خودمه یمضطرب لبخند

 اومده؟ شیواست پ یکردم: مشکل زیر چشم

 !ییجورا هی: آره دیکش ی..خب...مشکل که.... نفس کالفه ایعنینه ...نه... -ستایچ

. مینشستن اتخاب کرد یرا برا زیم نیتر یکرد. گوشه ا تیشاپ را باز کرد و من را به داخل هدا یبا توقفش در کاف 

 میکه در فضا پخش شده بود حس آرامش را به سلول ها یمیو مال تیال کیقهوه مشامم را نوازش داد. موز یبو

 موضوع را از کجا شروع کند  دانست یکرد و نم یم یباز شیدائم با دست ها ستایکرد...چ یم قیتزر

 شده؟ ینگرانتم.. چ یلی...خستایچ-

 میبودم که تو زندگ ی...من ادمیکن یم یدور یادی..زیوقته از من فاصله گرفت یلیکه نه... تو خ دای..جدالریآ -ستایچ

 شیبرام پ  یاتفاقات یلیهمه فاصله خ نیمدت..با وجود ا نیا ،یفقط با تو راه اومدم،فقط تو هم زبون و هم دلم بود

 هیبشم و بگم  کیکه خواستم بهت نزد یهر بار یعنی..نداشتمتو خودم  و سکوت  ختنیجز ر یاومد که من چاره ا

 سروع کنم و بهت بگم ییجا هیباالخره از  دیامروز با خودم عهد کردم با یمانع شد...ول یزیچ

 ینداشت یچند وقت مشکل نیتو که ا-
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تونم بهش تو  یکه م یهم نداشت. تنها تو هست یلیخواستم همه بفهمن..و دل یزد: مجبور بودم..نم یمحزون لبخند

 ؟یبارم کنارم هست نیرا گرفت: ا میاعتماد کنم...دست ها یطیهر شرا

 درنگ جواب دادم یاز اشک آنها را پوشانده بود.ب یا هیانداختم که ال ییچشمها ین ینگاه به ن 

 شده؟ ی..چزمیعز یتون یمعلومه که م-

فاصله گرفت. عقب رفت اب دهانش را قورت داد: برام خواستگار  یکم زیدلش قرص شد واز م یحرف من کم نیا با

 اومده

 -...یلیخ نکهیجدا...چه خوب..ا 

 .الریو بغض،قطع کرد: دوستش ندارم آ یرا با ناراحت حرفم

فرض ذهنم  نکهینبود مگر ا یهمه ناراحت نیبه ا یازیدوستش نداشت ن کهیمنظورش را گرفتم...در صورت عیسر 

 مثبت بود یمثبت باشد...که در کمال ناراحت

... پدرش با پدرم همکار هستن.من میدار یدوست.رفت و آمد خانوادگ هیاز  شتریب یعنیست... ایدوست ارش -ستایچ

...چه  پی...چه تیخوام..چه از لحاظ طبقه اجتماع یکه م ستین یال دهیاون مرد ا یعنی..ادیاصال خوشم ازش نم

 ؟یفهم یخوام م یکه م ستین یخانواده!...کال اون

 را تکان دادم: موافقن؟ سرم

 نظر منو بشنون!  ستنیحاضر ن ی: همشون!...همشون موافقن...حتدیضوحا لرزو اشید،صدیکش یسوزناک آه

 نیپر رنگ تر شد،لحن معترض و گرفته اش قلبم را به درد اورد: انگار نه انگار که بچه ا شیاشک در چشمها هیال

خواد  یفقط دلشون م کنمیفکر م یده،گاهیبودن بهم دست م یکه حس اضاف کننیباهام رفتار م یخانواده ام..جور

خونه جنگ  یکه به خاطر اون تو ستین یده ... روز یبهم گوش نم یچکیمنو زود تر از سر خودشون باز کنند..ه

مرض سکوت مفرط  کنمیتو خودم و دم نزدم احساس م ختمیوقته که انقدر ر یلی...خمیاعصاب نداشته باش

تا انقدر باهاشون  رونیخواد فقط زودتر از خونه بزنم ب یروزا دلم م نیشده دانشگاه و ادماش..ا حمیگرفتم..تنها تفر

 ...نممسئله بحث نک نیسر ا
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گه مگه  یکنه مدام م یکه خواهرشم فکر نم یمن شده...به من یکه انگار دشمن خون ایانداخت: ارش نییرا پا سرش

سالِ  ستیکه ب یهم به من الر؟اونیرف آشد ح نمی! ایذار ینداره و انقد براش طاقچه باال م وانیکه ک یخوا یم یچ

 خواهرشم؟ 

 منظورت رو دیکه با یاونجور یتو نتونست دیمن باهاشون صحبت کنم؟شا یخوا یدستش گذاشتم: م یرا رو دستم

 شه یباعث جر و بحث م یه نیو هم یبرسون

 !یمن ...تو که دوستستیزد: منو که دخترشونم قبول ندارن و نظرم براشون مهم ن یتلخ پوزخند

 ؟یبش تیاذ ینجوریدست گذاشت! تا چند وقت قراره ا یکه دست رو شهینم-

 یبه صفحه انداخت و بعد از مکث یاش زنگ خورد..نگاه یبغض،شانه باال انداخت. خواست جوابم را بدهد که گوش با

 جا باش نیگردم..هم یجواب بدم بر م نویگفت: من ا یطوالن

را  یزیداد وچ یرا در هوا تکان م شینظر گرفتم..دائم دستها ریزدم...حرکاتش را ز هیتک یدور شدنش به صندل با

ا ر یزیچسباند و چ یبه گوشش م شتریرا ب یهم گوش یشد...گاه یزد و ساکت م یم یلبخند یداد.گاه یم حیتوض

 !گرید یکرد و باز لبخند یزمزمه م یدر دهانه گوش

تر شدم...خودش بود..من  قیدق شیرفتارها یگرد شد و رو میاز ذهنم رد شد...چشمها یفکر هیصدم ثان کی یبرا

با اب و  یها حیتوض نیبه مخاطب...ا گاهیگاه و ب یلبخند ها نیشناختم..ا یم یاز هر کس شتریرفتار ها را ب نیا

 یتر م یکه موقع حرف زدن، نوران ییستایچ چشمانبرق  نی! و از همه مهم تر ایمداوم گوش یزنگ خورها نیتاب...ا

 شد!

 زیحاکم بود.چشم ر شیلبها یهنوز رو شیپ یا هیاش نشست.آثار لبخند ثان یصندل یاز تماس دل کند و رو باالخره

حاضر  یخانواده ا چیشان بود..خانواده اش شناخته شده بودند.، ه یو دوست خانوادگ ایدوست ارش وانیکردم...ک

دختر را کور کرده  نیست که احساس چشم ا یتحالت و آن هم وق کیندش ببندد مگر در فرز یکمر به نابود ستین

 داینه! کنکاش پ ستایرا دوست داشت و چ ستایچ وانینمانده باشد!...از همه مهم تر ک یمنطق باق یبرا ییباشد و جا

 کیاکیکه با  یکنم..آن هم من دهیچیبود که بخواهم مسئله را پ یزیآسان تر از چ لش،یو دل ستایکردن نخواستن چ

 کردم یم یروزها زندگ نیا ارفتار ه نیا

  ستا؟یچ-
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 هوم؟ -

 ؟یکن یکه ردش نم یا گهیبخاطر کس د-

 : آره؟؟دمیشد. مبهوت پرس دهیدندانم کش ریرنگ باخت وبه تته پته افتاد... لبم ز صورتش

شه گفت بخاطر اونم  ینم یست،ولین نیاشتباه برداشت نکن.. کامال بخاطر آر نیرا در هوا تکان داد:بب دستش

کنه،من  یبهم توجه نم یچکیه یخوادش..ول یرو دوست ندارم! اصال دلم نم وانیکه من اصال ک نهی!مسئله استین

 الریآ میخواد شرمنده دلم بشم..ما واقعا هم رو دوست دار یدلم نم

 دیابودم االن ب نتیتر یمیمن صم یگ یکه م ییشده؟؟تو داشیاز کجا پ گهید نی؟؟؟آریچند وقته بهم نگفته بود- 

 شده؟ یبفهمم چ

و ت الریبرات مهم نشد! آ گهیبدبخت د یستایکه چ یدورت رو پر کرد از همون وقت سلیکه آ یاز همون وقت -ستایچ

 نی! آریتهمه تو خود نیچرا ا ینگفت کباری..میمثل قبل باهم وقت بگذرون ایب ستایچ یدفعه بگ هیچند وقت نشد  نیا

دونم که داره خودش هم گفته که قصدش  یم یعنی..ره..دوستم داستیآس و پاس االن ن یپسرا الر،مثلیمهربونه آ

 کنم یش م سهیبا اون مقا نمیب یرو که م ی...من...من واقعا عاشقش شدم... هر کهیواسه من جد

که دوستت داره از  یاحمق! پسر یستای! اخه چیکن یچرا؟؟ دلم خوش بود تو احمقانه و بچه گانه فکر نم گهیتو د -

 نی!ایسر سفره عقد؟! توکه انقدر خام نبود نشونتتیبا عشق م نکهیا ایره؟یگ یو دستتو م کنهیم داتیپ ابونیخ

 به سرت اورده؟؟؟ یاز کجا اومده چ ستیپسره که معلوم ن

 نکرده..دوستم دایپ ابونیمنو از خ نی!...آریکنیدرکم م یاخم کرد: دلم خوش بود حداقل تو که عاشق بر خورد و بهش

 که سنگ اون ییبه اونا ینه تنها به تو بلکه به زود نویکس! ا چیه ایاون  ای.ادیز یلیداره منم دوستش دارم..اونم خ

 گم! یهم م زننیم نهیهفت خطو هم به س وانیک

 نبود: یاغیپروا و  یوقت انقدر ب چیه ستایکرد...چ یتصورش هم بدنم را مور مور م یباال رفت حت میاراده صدا یب

جز تو با چند صد  ستیرو که معلوم ن یسر و ته یب یها یمزخرف و دوست یهوس ها نیسرهم کن...ا فیکمتر اراج-

 نکن! یکیهم بوده رو با عشق منو شهاب  گهینفر د

بدتر  یدار چیه یمرهم دردام مرهم که نشد یسنگ صبورم که بش یتو رو آوردم که بش ...الریواقعا که آ -ستایچ

 ؟یزن یزخم م
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به ظاهر عشق پسره انقدر کورت کرده که  نیهستن! چون تو ا وانیفهمم چرا خانواده ات انقدر موافق ک یحاال م-

که  ییبشه نه تو بیداره که با عقلت ترک دهیفا ییجا ستا،یخوره چ یاحساس تنها به درد نم ،ینیب یرو نم یچیه

 ...ینیبیو اطرافت رو نم یاالن انقدر داغ

 نه؟یحرف آخرت هم-ستایچ

 ی...اگه منو امروز کشوندیرس یزود به حرف منو خانواده ات م ای ری...دنهیتحکم جواب دادم: حرف اول و آخرم هم با

داغون شدن تو تالش  یقدم هم برا کی ،منیرسوندن هوس شما دو تا تالش کنم بدون که کور خوند یکه برا نجایا

 کنم ینم

بوده که فکرشو  یزیتصور ازت دارم برخالف چ یکردم هرچ یوقت فکر نم چی! واقعا که هالریزد: واقعا که آ پوزخند

 ؟یانقدر خودت رو عاقل جلوه بد یخوا یا مخوام داغون شم تو چته؟چر یکردم...اگه بنا بر داغون شدنه من م یم

 جان... ستایچ ستمیمن ن یرو کن. ول یفکر نیتو همچ -

 کارت دارم نیرا چنگ زد. بلند گفتم: بش فشیبلند شد و ک شیجا از

 با شهاب خوش باش تیو اسطوره ا قی..شما بمون و با عشق عمریانزجار نگاهم کرد: نخ با

 شاپ منجر شد. یبلند از کاف یهم و خروجش با قدمها یرو شیدندانها شیبه سا تینها در

کرش وقت ف چیکه ه ی..دخترستایشد..چ یگرفتم..باورم نم میافتادم و سرم را با دستها یصندل یرو نیسنگ یسر با

کرد؟...حاال داشت تمام  یکار را م نیحاال داشت ا ستدیخانواده اش با یبخواهد تو رو یا بهیکردم به خاطر غر یرا نم

 کرد...  یمنهدم م شهیرا از ر اتمیذهن

 جواب دادم: بله؟ یام زنگ زد. با کالفگ یبه گوش سلیکه آ دیطول نکش یادیمدت ز تفکرم

 میمنتظرت هست یشگیهم یایبا بچه ها تو تر ایتو؟ ب ییکجا الریآ -سلیآ

 دست به سرشون کن یجور هی -

 حالت خوبه؟-سلیآ

 دیرس یبچه ها از پشت خط به گوش م یشده  یشده ..چ یچ یصدا



 فرنوش گل محمدی – بنواز دلم را

 
391 

 

 یکن کیتحر شونویفوضول نکهیدست به سرشون کن نه ا یجور هیگفتم -

 شت؟یپ امیب یخوا یتر شد: م کیآرام تر و نزد شیصدا

 ؟یتون یگذاشتم: م زیم یرا رو سرم

 آدرس بده. -سلیآ

 کافه ترنج. اول بلوار)...(-

 اونجام.فعال. گهیربع د هیتا  -سلیآ

 نیگرفت... برق آخر یجان م میچشم ها ینسبت به خودم جلو ستایتنفر چ هیبه ثان هیثان ،یبا قطع شدن گوش 

دانم...هر چه که بود  ی..نمیبه انزجار همراه با تالف هیشب یزینهفته،چ دیبه تهد هیشب یزیترساندم...چ ینگاهش م

ببندد و عشق کورش  یدل به کس یراحت نیا هنبود که ب ی.آدمشناختمشیرا کامال م ستاینبود..من چ یحس خوب

 شعار بود؟!؟ م؟یکه باهم داشت یمشترک قیکند...پس چه شد آن همه تفکرات وعال

 ؟یکرد: خوب یبا نفس نفس نگاهم م سلیسرم حس کردم چشم باز کردم. آ یکه باال ینیسنگ ی هیسا

 کمیبستم:  چشم

 شده؟ ی...چنجایاسترس اومدم ا یکه با کل یرینشست: بم ستایچ یوجا دیرا کش یصندل

 ستایرا زبان زدم: چ میلبها

 نیبه ا یبازگو کنم...حت شیرا برا دمیکه شن ییزهایخواستم تا تمام چ ینفر را م کیاعصابم خورد بود که فقط  انقدر

عاقالنه آن را  دیبود تا از د یماجرا م نیشاهد ا ینفر سوم دیفقط مرا محرم رازش دانسته...با ستایفکر نکردم که چ

بهم تشر  تیدر نها سلیکردم اما آ فیتعر شیرا برا اتییجز یساعت مو به مو میکرد...در کمتر از ن یبرداشت م

 رفت:

 ؟یدیچاه..تو چرا خودتو دخالت م یتو چه اصال؟ به جهنم..بذار با سر بره تو ؟بهیخب که چ -سلیآ

و ر یمسئله ا نیهمچ هی ی...وقتمیشناس یوقته هم رو م یلیخ ستایچ ؟منویکنیدرک نم ؟یچ یعنیشدم:  یعصب

 نمیتفاوت باشم تا کم کم داغون شدنش رو بب یکنه ب یکه م یتونم به غلط یگذاشته من نم ونیباهام در م
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 ماتیخودش تصم یچند ساله تون به جا یخودش، دوست یسر جا یزیتند نرو... هرچ یخود یب سایوا سایوا -سلیآ

 یاگه اون شخص من باشم! زندگ ی..حتالریآ یستین یتو مسئول رفتار کس یخود! ول یهر کس هم جا یزندگ

حرص  یخود ی...تو چرا بطور نیش هم هم ندهیراجع به آ ماتشیبه خودش مربوطه،تفکرات و تصم ستایچ یخصوص

موضوع رو بهت گفته قبول...تو هم تالش خودت رو امروز  نیبه تو اعتماد  کرده و بعد از مدت ها ا ؟اونیخور یم

 ؟یکن یم تیخودت رو اذ یفهمم چرا دار یراهش اشتباهه نم یکه نشون بد یکرد

د کنه! تو فکر کن اگر چن یدختر انقدر حساسه که اگر بهش بگن تو بغض م نی...اشیزنه به زندگ یچون داره گند م -

کنم و  یتونم کار یخوام اگه امروز م یبخوره؟نم یولش کنه ممکنه چه ضربه ا یلیپسره به هر دل نیا گهیوقت د

 نکنم فردا بابتش عذاب وجدان داشته باشم...

جان شهاب وصله تن  الریچقدر من زدم تو سر خودم و گفتم آ یکه تو شهاب رو دوست داشت یمدت نیا یتو -سلیآ

 از حست نسبت بهش کم شد؟ ؟یموش کردشهاب رو فراموش کن...فرا الری..چقدر گفتم آستیتو ن

 نه-

تو...پس منع نکن  نیکه عاشق بشه چشم و گوشش کر و کوره!درست ع یحس رو داره...آدم نیهم هم ستایچ-سلیآ

 یندار نیاز ا شتریب یا فهیوظ گهید یول یخودتو امروز زد یداره،تو حرفا اجیبه تلنگر احت ییجا هی ی! هر آدمالریآ

اگه قراره ضربه بخوره بذار  یکن یخودتو خسته م ی...تالش نکن که الکادیاز دستت بر نم نیاز ا شتریهم ب یکار

  ؟ی...متوجهرهیگ یم نهیتو ک ستا،ازیچ اتیبا وجود روح یکه اونجور یتو نشونش بد نکهیخودش تجربه کنه نه ا

 !فهیح ستایضربه بخوره...چ خوامیکنم..نم کاریچ دونمی..نمدونمینم-

 فعال بهش فکر نکن...از شهاب چه خبر؟ ؟اصالیآروم تر ش کمی یازش حرف نزن یخوایم -سلیآ

 بهت بگم... دیهست که با یزیچ هی سلیگوشه چشم نگاهش کردم: آ از

 نگاهم کرد یو استفهام منتظر

 ...من و شهابیعنیو تاب دادم: من... چیرا در هم پ میها دست

 شد: تو و شهاب؟ یگرد تر م شیچشمها

 !میریبگ یعقد مختصر هی! قراره بعد از امتحانات میباهم نامزد کردخب...ما -
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 ؟یکن یم یشوخ ی: داردیبار یباز ماند تعجب از چشمانش م دهانش

هم گره  یتو زیمدت انقدر همه چ نیباور کن ا یگفتم ول یزودتر بهت م دیشد..با رید دیگم ببخش یم ینه جد-

 خورده بود که اصال فرصت نشد

طرف گوشش تا  کینگفته ام..لبخندش از  یزیهمه وقت چ نیمهم نبود ا شیستاره باران شد..اصال برا شیچشمها

 محکم بغلم یبلند غیبلند شد و با ج شیکه در کافه بود از جا یتوجه به هر آدم یگوشش کش آمد و ب گریطرف د

 و به کتفش ضربه زدم: دمیگز خندهرا با  میلبها یزیابرو ر نیکه نفسم به تنگ آمد...  از ا یکرد جور

 یآبرومونو برد یروان -

 سرخ شده بود: جانیاز ه صورتش

  شهیباورم نم ی؟وایبهم بگ دیاالن با شعوریب شهیباورم نم-

 کردم شیکرد..با خنده از خودم جدا یم یاریبود که کل صورتم را آب شیبوسه ها 

 گفتم یزودتر م یش یاز من خوشحال م شتریدونستم تو ب یم یبسه حالمو بهم زد-

 حبس شد نهیگرفت که نفسم در س یدیشد شگونیرا ن میپهلو

 یم عروس یدار الریآ ی!وااااستیاالن وقتش ن فیح ارمینگفتنت رو سرت در م نیا یساکت شو که بعدا تالف -سلیآ

 یوا ؟یش ینم مونی؟پشیهمه فکراتو کرد یجور شد؟؟مطمئن یهمه چ دفعهی یشکرت!چه جور ایخدا ی!!!! وایش

 کنه یگا میمثل ماست منو ن نمیکرد؟ د بنال بب یگفت؟ بابات چه برخورد یشهاب چ

 یشهاب که رو یچهره  دنیبا د سلیو آ دیچرخ یبه سمت گوش مانیبه صدا درآمد سر هر دو زیم یرو یگوش

 یو از ته دل خدارا شکر کرد...با خنده از حرکاتش دستم را رو دیکش یگرید غیثابت مانده بود ج یگوش نیاسکر

 و جواب دادم:  دمیصفحه کش

 جانم؟-

 ؟یی..کجایجانت سالمت خانوم -شهاب
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ده کش آم شیچانه زده بود و با ن ریرا ز شیدستها دید یم یمفرح شیدختر انداختم که انگار نما نیبه ا ینگاه مین

 میتو کافه ا سلی: با آ دمیداد...از ته دل خند یبه مکالمه ما گوش م یا

 یکرد..گوش یپشت سرهم با دست اشاره م سلیگذره...امتحان خوب بود؟ آ یداره خوش م یلیمشخصه خ -شهاب

 ؟یگ یم یرا فاصله دادم: چ

غول و مش دیرا با سرعت از دستم کش یبگو..نه بابا اصال چرا تو و بعد گوش کیاول سالم برسون بعدم تبر -سلیآ

 رفته بود.  سهیاز خنده ر سلیسمت خط آ نیگفت که ا یدانم شهاب چه م یصحبت با شهاب شد..نم

 ! الو؟؟یحوصلمو سر برد نمیاِ..بده بب-

 سراغتون؟  امیآدرس بده ب یخوا ی...میبا دوستت هست شمیخندان گفت: مزاحمت نم یهم با لحن شهاب

 مییایخواد شهاب..خودمون م ینم-

 شده؟ یزیمشکوک شد: چرا؟چ یکم

 رسم خونه یدم زود م ی..قول ممیباهم حرف بزن کمی مییخوا یکه نه...م یزیچ-

 زود برگرد نی..پس مواظب خودتون باشالرمیتعلل جواب داد: باشه آ یکم با

  ؟یندار ی..کارامیگوشه لبم جا خوش کرد:چشم نگران نباش..زود م یمحو لبخند

 ...منتظرتم..فعالزمینه عز -شهاب

 خداحافظت-

 :دمیرا با همان چهره مضحک د سلیرا قطع کردم و آ تماس

 ه؟؟؟یچ-

کله خراب نداشت...بعد  یتو یرو یاون همه وقت دو ساعت ور زدم اثر ادیدستم کرد: خوشم م یتو یبه گوش اشاره

شده  یچه برج زهرمار شیپ قهیره تا ده دق یم ادتیشکفه که  یزنه چنان گل از گلت م یحرف م اریدو کلمه که 

 یبود
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و  دیبه سمتش نشانه گرفتم که غش غش خند زیم یرا از رو یاخم و حرص جعبه دستمال کاغذ یخنده و کم با

  میرا باال برد: من شکر خوردم دختر....تسل شیدستها

 بدبخت!  دهیعشق ند یآدما نیا نیت شده ع افهیکنن!ق لتیبعد تند اضافه کرد: خاک بر سر ذل و

فراموش کردم و با  یساعات یرا برا ستایرفت...چ رونیشاپ ب یاز کاف یمهلت نداد تا جوابش را بدهم که تند یحت

 همگام شدم. شیها طنتیو ش سلیخنده؛ با آ

که به بهتر  یزی..از هر چمیلذت را برد تیشهر از بودن هم نها یها ابانیهم در خ یپا به پا یروز سرد زمستان آن

خودش را انتخاب کرده  ینابود یکه به طرز احمقانه ا ییستایچ یحت میزد یشد حرف م یشدن حالمان مربوط م

 بود...

به  یشد و ما زمان یمنته میکه قرار بود تا در کمتر از ساعت تمام بشود به سه ساعت و ن یتمام گشت و گذار جهینت

 گرفتم و دعا یشهاب که افتادم با هول و عجله تا خانه دربست ادی...میدید کیتار کیکه آسمان را تار میخودمان آمد

 یخاموش و عار یخانه گذاشتم با چراغ ها یبود. پا که تو یحالفرض م بایکردم تا نگران نشده باشد..که تقر یدعا م

لوستر بردم و  دی. جرات گرفتم و دستم را به سمت کلدمیکش یقیموضوع نفس عم نیمواجه شدم. از ا یاز هر آدم

 دهیچشمم درآمد.ترس یترسناک و اخم آلود شهاب جلو بتیکه برگشتم ه نیچراغ ها را روشن کردم اما به محض ا

 قلبم نشست یو دستم رو دمیکش یدیشد غیاش ج یناگهان ضوراز ح

 :دیترسناکش کم کند پرس افهیاز ق یزیقدم به سمتم برداشت بدون آنکه چ کی

 تا االن؟ یکجا بود -شهاب

 گذشت!  یساعت چه جور دمیبودم نفهم سلیبا آ-

 ...ده شبهنیبب ؟ساعتویکجا بود گمی..م یبود یبا ک دمینپرس 

..انگشت اشاره ام را ستادمیقدم محکم به سمتش برداشتم درست رخ به رخش ا کیاش شدم، رهیگوشه چشم خ از

 بودم جواب دادم:اش ضربه زدم همانطورکه بهش زل زده  نهیباال اوردم و به س

رو  وناابیتا االن خ نکهیبودم و ا رونیموقع ب نیداشتم که تا ا یکار هی...حتما دی...آقاهه...من عمرا بگم ببخشنیبب-

 ! میکرد یمتر م
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حاضر نبود از موضعش  دم،امایلبش فهم یرا از کش آمدن ناگهان نیمن خنده اش گرفته بود ا یحاضر جواب نیا از

 بگو؟؟ گهیبار د هیکرد و گفت:  زیکه با اخم چشم ر دیایکوتاه ب

کند دستم را دور گردنش حلقه  یحرکت نکهیاز ا دم،قبلیمبل پرت کردم و به طرفش چرخ یرا رو فمیک

پنجه پا بلند شدم با  یجثه بودم. رو زیکوچک و ر یلیخورد! در برابرش خ یتو چشم م عیمان ضا یکردم...تفاوت قد

 ه؟یکه هست...حرف نهیحال بازهم، هم قدش نشدم: گفتم هم نیا

 یکرم م یجواب داد: دار یزیآم دیکرد و با لحن تهد کمیرا دور کمرم قاب گرفت. مثل خودم صورتش را نزد دستش

 ...حواست باشهیزیر

ازش  عیشدم و سر تشیشد،متوجه ن دهیکه نگاهش به همان سمت کش دمیدندان کش ریشدت خنده لبم را ز از

 فاصله گرفتم اما حاال شهاب بود که محکم مرا گرفته بود و قصد نداشت ولم کند

 ؟یولت کنم بر یانتظار دار یخودت اومد یبا پا ییو پررو یکجا؟خودت در کمال دلبر-شهاب

 داشتم تا دستش را از دور کمرم باز کنم: یو سع ستادمیتقال ا بدون

 تکان داد که ادامه دادم یاماستفه یسرش را به معن ه؟یچ یدونیم اصال

ممکنه بدتر از  یکه هست..و حت نهیهم یچکم نکن قهیدم به دق یو ه یکه کامل به حال خودم ولم نکن یتا وقت-

ممکنه دفعه بعد از دوازده هم رد  یخوام بگم حت یگم؟ به ساعت اشاره کردم: م یم یکه چ یفهم یباشه..م ناشمیا

 !یبشه..پس به نفع خودته اعتمادتو بهم ثابت کن

 یبذار ول یخوا یم یگر بود: تو اسمش و هرچ خیو توب ینشد اما لحنش همچنان جد جادیدر حالت صورتش ا یرییتغ

 ول ابونایکه زنم تا ساعت ده شب بدون من تو خ امیمورد کوتاه نم نیوقت سر ا چی! و من هیگم نگران یمن بهش م

 کنه! یو بلبل زبون سهیجلوم وا ینجوریبچرخه که آخرشم ا

 یبودم و ب دهیترس ی! کمدیاش کرده بودم؟ شا یعصبان د،یپر یزد و پلک راستش م یدو دو م شیچشمها مردمک

 مظلوم شد: میاراده صدا

 ساعت نبودگذشت اصال حواسم به  یچه جور دمیبه خدا نفهم-

 رفهم؟یش یوقته که مال من یلیمنو..تو خ نیاز حد کش آمد: بب شیسکوتش ب 
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 زدم: برمنکرش لعنت یطانیش لبخند

 تو کار باشه یبخشش کنمینم ینی...بازم تکرار بشه تضمیول رمیگ یم دهیچون بار اولته ناد -شهاب

 ریرا که از ز شانمیپر یدستش را باال آورد و موها کیشدم و با شوق و بدون حرف در نگاهش زل زدم.  خوشحال

 نوازش کرد: متیزده بود با مال رونیمقنعه ب

 ... یکن یتو چشمام و دلبر یزل بزن ینجوریا راهیراه و ب یغلط کنم دست تو نقطه ضعف بدم...که ه گهیمن د-شهاب

 دیبار کف دستش پر حرارت به گونه ام چسب نیحرف گردنم را کج کردم که ا یب بازهم

 کنم ها تینکن امشب تنبه یانگشتانش فشرد: کار نیرا ب دماغم

 دماغمو...اون وقت بابت؟؟ یرا پس زدم و با خشم گفتم: ول کن کند دستش

 کنن ینگام نکن! انقدر با دلم باز ینجوریسابقه ات...نکن دختر...ا یب یطونیهمه ش نیاومدنت و ا ریبابت د -شهاب

 و کبود کن اصال! اهیخوش است تو بزن س یکیرسد واسه من  اریهرچه از -

 ینکن یکنم که انقد زبون دراز یزد: من تورو درستت م یبلند قهقهه

خ که آ :دیبوس یرا طوالن میقبل از آن که فرصت فرار کردنم فراهم شود بالفاصله محکم بغلم کرد و رستنگاه موها و

 وونهیچقدر دوستت دارم د یاگه بدون

 ... درست مثل منیداشته باش دمی: بادمیبغلش خز یرا بستم و لوس ترتو میغنج رفت چشمها دلم

 کرد: میجدا یلبخند مهربان با

 ؟یستی..در ضمن...لباساتو عوض کن ...مگه خسته نیخر م کن یباشه موفق شد -شهاب 

ه آقاهه ک نیادب..بار آخرت باشه با ا یب هیگونه اش نشاندم: خر چ یور ییرا از سرم کندم و بوسه پر سرو صدا مقنعه

 از تنم در رفت  یکال خستگ دمیتو رو که د ه؟یچ یها! خستگ یزن یحرف م ینجوریمنه ا یایتمام دن

 الرم؟یزد: آ میرفتم که صدا یبود. به سمت اتاق م رهیخ میها یخنده به بچه باز با

 لبخند برگشتم: جون دلش؟ با
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که؟ فقط دوستت دارم و چون دوستت دارم نگرانتم و  یفهم یکنم...م یوقت کنترلت نکردم و نم چیمن ه -شهاب

که با من و تو  ی... تو تا زمانیفکر کن یا گهیوقت بابت گذشته درباره من جور د چیخواد ه یروت حساسم! دلم نم

هام  یدلواپس یذارم...اما دوست ندارم رو یو منم بهش احترام م یریبگ یمیهر تصم یمختار یقلمرو احساس من

 یخوامش اسم شک و کنترل بذار یکه م ینسبت به کس

 خر کردنت یدوستت دارم و چون دوستت دارم اون حرفم رو بذار به پا ادیز یلیخ یلیخ یلیزدم: منم خ یچشمک

 به حسابت زنمی: به موقعش همه رو مدیخند

*** 

 یو ماندگار م یام ابد یدر زندگ شهیهم ینام شهاب برا یبود که رج به رج واژه ها یبهمن ماه، روز چهارم

 کرد. یم یشگیهم یدلم، چه شناسنامه ام، و زندگ یرا چه تو شیپا یکه جا یشد...روز

ه داد ک یم نانیکرد. شب گذشته با شهاب تا خود صبح صحبت کرده بودم،بهم اطم ینم میتاب بودم.دلشوره رها یب

دانشکده  یهم شد...از بچه ها نطوریشود و هم یصورت برگزار م نیبه بهتر زیو همه چ ستین یمشکل نیکوچکتر

 یرو نکهیاز ا...هنوز دیای...نخواست که بامدیرا هم...اما ن ستایرا دعوت کردم...چ یکیو عاطفه و ن سلیتنها آ

 یب میتماس ها ینهفته بود که همه  یلیدل تیعصبان نیا یبود ...اما فرا یاحساسش نام حماقت گذاشته بودم عصبان

 یراست م سلیشاپ آ یوقت متوجه اش نشدم...آن روز در کاف چیآن برهه از زمان ه یکه تو یلیماند..دل یپاسخ م

از من دل  نکهیو من چه ساده حدسش رارد کرده بودم..غافل از ا ریبه دل بگ نهیممکن بود از من ک ستایگفت چ

ام را در بر  یام مثل سرطان پخش شد و تمام هست یمن و زندگ یشده بود و به مرور زمان عفونتش رو نیچرک

 گرفت. 

 یشده بود...همگ شگاهیافراد حاضر در آرا دنیبچه ها، سبب خند یشگیهم یها و بحث ها یعقد، با شوخ روز

 و شگریگرفت... با تمام شدن کار آرا یم انیکه رفته رفته جر یا یام..زندگ یزندگ یمن ..برا یشحال بودند براخو

لم به د ینشسته بود نشان از وابستگ ورتمص یکه رو یبیدلفر شیبلند شدنم هلهله و سوت در فضا پخش شد. آرا

شهاب ذوق و تب  دنیآمدند. با رس یته قلبم به رقص در م زیر یداد که باهر بار فکر کردن بهش پروانه ها یم یفرد

را از بند بند نگاهش به خودم  نید،تحسیرا د شهیمتفاوت با هم الریکه آ یو تاب دلم ده برابر شد...و وقت

محو  یقیکنارش نشستم تا دقا نیکه شانه به شانه اش حرکت و در ماش یکردم. زمان سدادم وح صیدم،تشخید

 : دمیو قصد چشم برداشتن نداشت.. خندصورتم شده بود 



 فرنوش گل محمدی – بنواز دلم را

 
399 

 

 نشده ها رید یشد مونیپش ؟اگهیفتیراه ب یخوا ینم-

از کنار  یقرار داد. و کم کم قطره ا فشیام را سخاوتمندانه مورد لمس احساسات لط یشانیپ شیحرف؛ لب ها یب

 غلت خورد...چشم باز کردم و دستش را گرفتم: شهاب؟ نییام به پا قهیشق

ز از آن سر با یچشمم شکسته بود و پنبه ا یبود و خبر نداشتم...چقدر پوسته سخت و خشکش جلو یاحساس چقدر

 شم ها یم ادهیپ نیاز ماش یکن ینجوری: به خدا ادیلرز میداد...صدا یکرده بود..جواب نم

و  ییجانیتونم باور کنم که ا یکنم خوابه...نم یام جدا کرد و آرام گفت: همش فکر م یشانیچشم بسته لبش را از پ با

من  و یتازون یتنه م کیکنم تمام تو  یکه حس م یرو باهات قسمت کردم جور میکنم زندگ ی..باور نمیهست شمیپ

 االن.... یتونستم بهش فکر کنم..ول ینم یقابل تصور بود که حت ریروز برام غ نیندارم..انقدر ا ینقش چیه

...بعد از امشب دتیکه بهم بخش دیخدا صدامو شن یدونم چه جور یبود...نم میزندگ یآرزو نیداشتن تو بزرگتر-

که روز اول با متانت  یمونه،مثل همون شهاب یم یمحکم و قو شهی...مرد من همنمیخوام اشکت رو بب یوقت نم چیه

غرورت خوام  یوقت نم چی.هدمیچ وقت نفهمیپاشو تو دلم باز کنه و من ه یداشت تا جا یو استحکام تمام سع

 ...باشه؟ادیب نییپا یمن واسه کس یخوام سرت جز برا یخم بشه،نم یکس یمن برا یجزجلو

تونم تو  یسر دلم جا داره..مگه م یکه بگ یکردم که تو رو دارم...هرچ میتو زندگ یدونم چه کار خوب ینم-شهاب

 تشاقیسازم که ل یم ی...اما جوریبسازم که آرزوشوداشت یا ینتونم برات زندگ دیو قبول نکنم؟من شا یبخوا یزیچ

 .یرو دار

 کنارت نشستم... نجایساعت ا نیامروز و ا ی..وقت هیمعن یآرزو واسم ب-

 دم یبهت قول م نویکنم ا یم اتویجبران تمام خوب -شهاب

 نکن  غیازم در نارویرو..درکت رو...ا تتیخوام..حما یخوام بودنت رو م یمن جبران نم-

 شی..فرشته هادیخند ی..خدا مدمیخند یچشمم...م یقد علم کرده بودند جلو قیدقا نیام بهتر یشب زندگ نیبهتر 

که  یعاجز است...وقت فشیبود که قلم از توص یو طوالن یکهکشان یبود...بزم ی..هلهله آسماندندیکش یکل م مانیبرا

 یواقع یام شد،به معنا یروزها بدون دغدغه مالک روح و زندگ نیبه عاقد، شهاب ا "بله"جواب  کیبا  تیدر نها

 دیپوستم دو ریز بیعج یرا لمس کردم.حس یکلمه خوشبخت

 زد یانتخاب دامن م نیو ا نانمیهر لحظه به اطم انمیاطراف کیو تبر یشاد نیو همچن یکوبیو پا رقص
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باهم به سمت خانه حرکت  یو همگ دیرس انیپا د،بهیرس انیکردم به پا یم یماه ها لحظه شمار شیکه برا یمراسم

 میکرد

 امضا قلبش را به کیجواب و  کیدردانه اش امروز با  الریکه دخترکش،آ شدیاو هم باورش نم دیمقابلمان بود..شا بابا

 را بـوسه زد: میشانیاش کرد.. پ یدراورد و مهر تاهل را حکم زندگ یتعلق خاطر کس

که کنارته و از االن تورو داره..غبطه  یخورم به مرد یتو هم کژال ..ته دلم غبطه م یکم گذاشتم برات..هم برا -بابا

 کردم یکوتاه اتییخورم که تا چه حد در حق تو و تنها یم

 ...یپشتم بود شهینگو بابا..تو هم-

 یاوصاف برات خوشحالم...خوشحالم که انتخابتو کرد نیا یکم بودم...اما امشب.. با همه  یبودم ول-بابا

 که راهت هموار شده ،خوشحالمیوخوشبخت

 بود. ایمرد دن نیاش کردم،پدر من بهتر شکشیپر ازعشق پ یلبخند

لحظه ازت به رنجه،دوستش داشته باش... بهش  کی یخوام حت یشهاب را گرفت و تو دست من گذاشت: نم دست

 ...خوشبختش کنیدوستش دار شهیثابت کن که هم

در حد پس لرزه تکون بخوره..مطمئن  یحت یزیذارم ته دلش چ یموقر و آرام دست بابا را فشرد: نم نیمت شهاب

 ستین یفرهاد خان..من هرچقدر ازتون تشکر کنم کاف نیباش

انداخت و ادامه داد: امشب رو  ریبه منه خجول و سر به ز ینگاه مین نهیبابا با ارامش بسته شد. ارام و با طمان یپلکها

 و من بمون... الریآ شیپ نجایهم

 به نشانه مثبت تکان داد و تشکر را لب زد یسر شهاب

 پر مهر نثار وجود شهاب کرد وبا دو ضربه به کتفش بحث را خاتمه داد و وارد اتاقش شد. یلبخند بابا

 شد یام، کنارم همراه م یخانه خودم،به عنوان همسر رسم یبار تو نیکه ا یمن بودم و شهاب حاال

ن صورت ممک نیرا هم به ساده تر میکردم؛موها ضیتعو یراحت یرا با لباس دمیدست سف کی یلباسها نکهیاز ا بعد

 رفتم رونیدور شانه ام رها کردم و از اتاق ب
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اتفاق مهم،شکر  نیرفتن ا شیچشم بستم و خدارا از اعماق دلم بابت پ یمفرط یمبل نشستم و با حس سبک یرو

 کردم...

سکوت و عظمت شب خودم را تو اغوش معبودم گم  انیم ییبروم تا جا اطیگرفتم قبل از آمدن شهاب به ح میتصم

 فتدیتوانست اتفاق ب یبود که م یزیچ نیآرام بخش تر نیامشب ا یکنم...برا

 دیکش یخودش را به رخم م شهینفر پررنگ تر از هم کیرفتم در ذهنم  یکه راه م ینیرا بغل زده بودم و ح میدستها

 یینبود..خواستم برگردم که باز صدا یانداختم اما کس ی... به اطرافم نگاهستادمیا دم،یشن یکه زمزمه ا یو زمان

 ..دخترهسیپ سیهمراهش داشت: پ طنتیش یچاشن یکه کم ییبار صدا نیا دمیشن

 هیخنده جواب دادم: چ با

 ن؟یکرم شب تابه رو بب نیا ایب-شهاب

 ذوق به سمتش حرکت کردم : کو؟ با

 دمیتنه درخت و اغوش خودش قفلم کرد و من تازه فهم نیب ییبرگ درخت را نگاه کنم جا یکه خواستم رو نیهم

 خورده ام  طانیپسرک ش نیاز ا یکه چه رو دست

 -یبدجنس یلیخ

 ؟یباالخره مال خودم شد یدیو گفت : د دیخند یبدجنس با

 یتو یگرید زیچ چیتاب از عشق را با ه ینگاه ب نیغرق شدم و آن  لحظه... قسم خوردم که ا شیچشمها ین ین یتو

حس پاک و ناب  نیا یعشق را،معن نیعوض نکنم ..مدتها بود که به خودم اعتراف کرده بودم و آن زمان خلوص ا ایدن

 نه یش معطرش فرو رفتم...آغوشاغو یتو یبه نرم وکردم. دستم دور کمرش حلقه شد  یرا با بند بند وجودم حس م

 سرشار از عطر خالص ارامش یروزانه بلکه اغوش یمعطر از ادکلن ها

 یگرفته بود و صدا یرا به باز میقرارگرفت باد  نوازش گونه،موها میموها یکه دور کمرش قفل شد، چانه اش رو دستم

و  دیکش یرا نفس م میشاخه درخت،در خلسه احساس مرا غرق کرده بود... شهاب تار به تار موها یرو یرکیج ریج

 یقرار ترش م یتاب تر و ب یکرد من ب یحل م رونشرا که هرچقدر خودم را د  یکنم احساس فیتوص توانستمیمن نم

 شدم
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 ؟یتا تهش باهاتم...باهام -شهاب

نوازه،  یوصال م یکه داره برامون سمفون یرکیرجیدرخت و ج نیدرخت...قرارمون...هم نیهم ریز نجایهم شهیهم-

 شاهد عشق امشبمون...باشه؟

سرم پخش  نیسوالش زد و جوابش را گرفت که نفس اسوده و گرمش ب یالزم را رو دییحرف انگار حکم تا نیهم و

 شد

 حرف نگاه ها جا خوش کرده بودند یه الکه ال ب یی..به وسعت تمام عاشقانه هامانی...هردومیکرد سکوت

قلبم  یکه چه تو دیفهمی..مدهیدانستم او جلوتر از من فهم یشد و م یم شتریخواستنش ته دلم ب احساس

 خودش تمام افسار قلبم را به دست داشت. ی..وقتگذردیم

به  هیکه ثان دمید یرا م یچانه ام گذاشت و صورت رینبرد به شرم نگاهم... اما دستش را ز یگرفتم تا پ نییرا پا سرم

 احساسش قلبم را به لرزه وادار کرد... یگرم تیشد و در نها یترم م کینزد هیثان

 ینیتعلق از ا نیکه ا یوقت ،تایکن یخودت،خونه ام رو نوران یکه با پا یمونم تا وقت یاز امشب...منتظرت م -شهاب 

 الر؟یتر بشه..باشه آ یو رسم شتریکه هست ب

کنم؟؟دستم  اریاش چشم ببندم و فقط سکوت اخت یو مردانگ یهمه بزرگوار نیتوانستم در برابر ا یمن مگر م و

 وارد شد.  شیمخمل موها یسخاوتمندانه و خودکار، ال به ال

 ...یشد میبخش زندگ نی... بزرگترشهیو تا هم یگذاشت امیکه از امشب پا به دن یممنونم شهاب...مرس-

**** 

 دیرا گرفته بودم . من با ممیداد ..تصم یرا تند تند در هوا تکان م شیو پاها دیکوب یم زیم یرا تق تق رو انگشتش

 گوشش بدهکار نبود. سلیدادم اما آ یانجامش م

 فتهینم یدم اتفاق یمن بهت قول م-

 الری...نکن آیخشم برگشت: د نکن لعنت با

 دختره خر شده!خام اون پسره شده نیا سلی..آدمشونیباز د روزید نی..همدهیبه فنا م شویچرا نکنم؟؟داره زندگ-
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 داره؟به تو چه اخه؟ یا دهیچه فا نهیبیفقط تا نوک دماغشو م ستایچ یوقت رهیحرف تو گوشش نم یوقت-سلیآ

 ذارم ازش سو استفاده بشه ی..نمارهیگند باال ن نیاز ا شتریجلوشو گرفت که ب شهیحداقل م-

 خواست تا منصرف شوم: یو از من م دینال یم سلیآ

کار  یفهم یهنوز نم ییستای...تو چند ساله با چننیبیبشه از چشم تو م یجان..خواهر من..نکن..پس فردا هرچ الریآ-

 کنه؟   یخودشو بخواد بکنه م

که خواست بکنه و مارو خر فرض  یهر غلط ستیکنم..چون قرار ن یرفتم: م رونیحاضر شدم و از در ب یکدندگی با

 کنه

شاپ را به راننده  یتا خواست جوابم را بدهد با سرعت از در خارج شدم و بعد از سوار شدن آژانس آدرس کاف سلیآ

 یهفته به سخت کی..باالخره بعد از ندازمیرا از قلم ن یزیکردم تا چ یخودم تکرار م یرا برا میراه حرف ها یدادم..ط

 یها یادم باز ستایکردم..چ یروشنش م دیزدم..با یبا او حرف م دیآوردم..با ریمهرپرور را گ نیآدرس و شماره آر

 پسر نبود! نیا فیکث

ا ب شینبود..از عکسها یچهره اش کار سخت صیتک نفره انداختم..تشخ یها زیبه م یسرسر ینگاه دمیرس یوقت

 حرکت کردم: زیمحکم به سمت م یکردم..با قدم ها شیدایبودم!...پ دهیاورا د یمختلف در مهمان یدختر ها

 سالم-

 ..دییتواضع خرج کرد: سالم مادام..بفرما دنمیبلند شد و با د شیاز جا موقر

 تازاندیخواست م یکه م یاحمق فرض کرده بود و هرجور ستارایبود که چ شیحرفها نیبا هم دی...شامادام

 نجامیا ستایامروز راجع به چ-

 باال رفت: در خدمتم شیابرو یتا کی

ده متوجه ش نویکنم که ا یو فکر م هیدختر حساس ستایمهرپرور..چ ی..اقانیکردم تا خشمم را کنترل کنم: بب یسع

 نیباش

 افهی.. و خوش قکیبود..خوش پوش..ش یمرد واقع کیکه داشت کامال برازنده  یا چهره
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 بله کامال -نیآر

 ن؟یکنیم یرو ادهیدختر ز نیکردن با احساسات ا یتو باز نیاوصاف دار نیبا ا نیکنیفکر نم نیبنابرا-

 -ن؟ید یبه من درس اخالق م نیمنظورتون نشدم...شما االن دار د؟؟متوجهیببخش

 یکردن با ابرو ی. بازنیبذار نیدوست دار یهم گره دادم: اسمش رو هرچ یرا تو میشدم و دستها لیجلو متما به

 دوست لیکه محل تردد دانشجوها و محل تحص یابونی! اون هم درست کنار خستین یموضوع چندان قشنگ ستایچ

 یهدف ها چهیدختر و باز نیا نیحق ندار ن؟شمایباش زنمیکه م ییمتوجه حرفا یکنم بهتر از هرکس یمنه. فکر م

 دیکن فتونیکث

 حواله ام شد: زیآم ریتحق یپوزخند

که االن به جاش  نیبا عشق من دار یا گهیکنم خانوم محترم...شما جز دوست چه نسبت د یم یعذرخواه -نیآر

 د؟یریگ یم میتصم نیدار

 گرفت: دیتهد یلحنم بو دیجوش یوجودم م یدر رگها خشم

هزارم درصد  کیدرصد.. کی هیدم..و کاف یکه به صالحش باشه رو انجام م یدوست منه.. و من کار ستایعشق!! چ-

هم رو ب یتا برش گردونم و همه چ رمیگ یکه تمام تالشم رو به کار م نیکنم...شک نکن دیبه غلط رفتن راهش ترد

و با دوتا جمله خرش کرد به  دیکه از راه رس یکس رکه توسط ه ستیباد هوا ن ستایچ ندهی..چون انجامیبزنم..امروز ا

پشت سرش صفحه کنن.. و  یحرف تازه ا هیهام هرروز  یتک همکالسگرفته بشه..چون اصال دوست ندارم تک  یباز

 رمیگ یم میخودش تصم شوی..زندگستایشما نشستم واسه چ یمنم که روبرو نیاوصاف..بله..ا نیبا ا

به خودمون  ستایداشته باشه..رابطه منو چ یکنم به شما ارتباط یصورتش نشست: فکر نم یرو قیعم یاخم

 نیجارو تمومش کن یدخالت ب نیتر ا عیهرچه سر کنمیم هیتوص نکهیمربوطه..و ا

ه ک یکس نیتر یمیمیمنم به خودم به عنوان صم ید یرو م یدر دانشگاه به خودت اجازه هرغلط یکه جلو یتا وقت -

راه  ستایکه با احساس چ یباز نیا یکنیتمومش م ایدم.. یرو به خودم م یاجازه هر دخالت لهیماجرا دخ نیا یتو

 ستایمثل چ میاحمق هیمهرپرور..فکر نکن منم  یقاا یبش مونیکنم که از تک تک کرده هات پش یم یکار ای یانداخت

 ینقاب جنتلمن چند نفر م نیا ری...زرمیشهادت بگ هتیسابقت رو جمع کنم تا عل یچند نفرازعشق ها هی...کافهیو بق

 از پرونده درخشانت بگم؟؟! بازم ییآبرو یپنهونه؟هتک حرمت...تجاوز..ب یفیدونن چه آدم کث
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و االن دنبالش ر نیبگو..هم ؟یبکن یخواست یتا هرکار نمیش یمنم ساکت م یدختر زرنگ! و تو فکر کرد یآ یآ یآ-

 االن؟ نیم؟همینظر اونم بپرس یزنه؟مشتاقیحرف تورو م ستاهمیچ نمیبب خوامی.. دخالت کن..مریبگ

که  ستین یاون ستاینم؟چیرو نب یچیبرف و ه ریسرمو کنم ز ستایمن انقدر احمقم که مثل چ یفکر کرد-

 ..بکش کنار و ولش کنیدنبالش

 نیمهم.. ا زیچ کیدارم...و  یمهم تر یشما وقت ندارم کارا فیبلند شد: متاسفم خانوم! من واسه اراج شیجا از

 دراز کن ..روز خوش متینداره. پاتو اندازه گل یارتباط چیماجرا به شما ه

 ستادمیا شیبلند شدم و رو به رو میبار من بودم که از جا نیا

نکن! سابقه تک تک کارات تو  یکرد هیکه با بق ییها یباز یقاط ستارویگم..چ یکه م هیبار نیو اخر نی..اولنیا-

 ..یبا دو تا حرف به ظاهر عاشقونه بدبخت کن ایمثل قبل ستارویچ یبخوا دمیمشتمه و اجازه نم

به  یاجیعقل داره و احت ستای،چی..شما اجازه دخالت تو رابطه مارو ندارگمیکه م هیبار نیو اخر نیو منم اول -نیآر 

 نداره یوص لیوک

هش ..نگاه اخر را بیقدم بردار کیشهر  نیا یتو یکنم نتون یباشه کار م نیاز ا ری...غیریبگ یبه نفعته حرفم رو جد-

 دمید ستادهیو شهاب را نگران و ا سلیآ دمیبه خانه رس یآمدم، وقت رونیشاپ ب یبلند از کاف یانداختم و با قدمها

 بود  شهیتر از هم یصبکه با ورودم هردو به سمتم حمله ور شدند.. شهاب ع

 ؟یدیجواب نم تویچرا گوش-سلیآ

 شناختم ینگاه رنجورش را خوب م یمعن کردیاما در سکوت نگاهم م شهاب

 متوجه نشدم-

کرد و  یبه من و شهاب و به بهانه کار، خداحافظ یکرد پلک بستم تا ارامش کنم که با نگاه ینگاهم م یبا نگران سلیآ

 از خانه خارج شد

 ؟یرفت یشد: واسه چ ریتو دست شهاب اس میکه رفت بازو نیهم
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 تهیشهاب هزار جور حرف پشت سرش در اومده..امروز کم مونده بود کارش به کم شیبه زندگ زنهیچون داره گند م-

خوندن تو گوش  نیاسی تیکنه..حرف زدن باهاش شده حکا یخودشو بدبخت م یدست یبکشه.. داره دست یانضباط

 خر

 داره؟ ی: به تو چه ربطدیبار داد کش نیاول یشهاب برا اما

 ..وحشت کردم اما خودم را نباختم:   دمیترس

 منه یمیخواهر و دوست قد ستایچ نیفهم ینم ن؟؟چرایپرس یسوال رو ازم م نیبرام مهمه،چرا همتون ا چون

و  نییپا یکه تک و تنها سرتو انداخت یکرد خودیترهم شد: تو ب ادیشهاب کم نشده بود که ز تیاز عصبان یزیچ اما

و باهاش حرف  یاون اشغال نشست یتو رو یکه رفت یجا کرد یتو ب رونیب یخونه زد نیبدون مشورت با من از ا

 الر؟یداره آ ی..به تو چه دخلیزد

م د یداد: من.بهش اجازه نم یرا نم ستادنیبهم اجازه ثابت ا میپاها یبلندش بستم احساس لرز تو یرا از صدا چشمم

 ذارم خودشو بدبخت کنه ینذاره!نم یخودش و حرمتش باق یبرا یفاصله ا جیبکشه که ه کیانقدر به اون نزد

 که ییستایجهتم.و من از چ یجا و دخالت ب یقدام ب..شهاب از من و امیبود یزد،هردوعصبانیگردن شهاب نبض م رگ

 دنیطاقت د د،منیفهم ینم یکس ینداشت! ول یفاصله ا یاهیتا پرتگاه س یکورش کرده بود و گام نیعشق آر

 را ندارم  دنشانیکش یرا نداشتم،توان به نابود میافراد زندگ یاهیس

بطه را ن،یمن و آر نیب دارید نیشد با وجود اخر یاز دست من عصبان شهیازهم شتریموضوع ب نیا دنیبا فهم ستایچ 

وقت از ما دو نفر  چیکه ه ییختم شد...دعوا ییبلند باال یما به عوا یبه هم خورده بود. مشاجره لفظ نیو آر ستایچ

هنوز  ینبود. وقت یگرید زیچ ستایچ نهیها و ک یقرار یب دناش جز برافروخته کر جهیکه نت ییرفت،دعوا یانتظار نم

..نه از شدت دیدهانم ماس یزد، حرفم تو یلیگوشم س یادامه حرفم را نزده بودم که دستش با شتاب باال رفت و تو

 یتوانستم حرف بزنم،سوختن گونه ام را حس م یکه نم یدرد..نه از فرط ضرب دستش... بلکه از شدت تعجب و بهت

نه به گوشم زد و از خا یگرید یلیکرد. س یم یتلق "حسود "من را هیبلند گر یو صدا غیبود که با ج ستایاما چ مکرد

نشد..رفت وبعد از آن رفتن لحظه  شیدایوقت پ چیه گریرفت و مرا در بهت و عجب کنار گذاشت. رفت و د رونیام ب

 ..تفاوت مواجه شد. روییمن با تغ یدگبه لحظه حضورش کمتر شد...رفت و بعد از آن رفتن برگ برگ زن
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 چیمذکر که ه یما بابت جنس ی! تمام شد..تمام خواهرانه و دوستیالریآ ستاینه چ دمید یم ییستاینه من چ گرید

که از من  یا نهیاش از دانشگاه و ک یشگیبا انصراف هم ستایازش نداشت تمام شد وچ یکس جز من شناخت چندان

 قرار داد.... یو سخت یقرار یب یام را مورد هجوم پرتگاه ها یبه دل گرفته بود سطر به سطر زندگ

 یکوته فکر نیکرد وهم یم ریاش س یو بچگ یزندگ یافکار ماورا یتو شهیشد..هم یوقت بزرگ نم چیه ستایچ

 کرد... ادهیخواستم پ یو صالحش را م ریکه خ یمن یرا برا یتالف نیبود که بدتر شیها

آمد...در  یاز دستم بر نم یشود..دلتنگش بودم و کار نیچن نیمان ا یخواست عاقبت دوست یبودم..دلم نم ناراحت

 ام بود. یآشفته بازار فکر انیمثبت م دیتنها ام نیجشنواره نمانده بود...و ا یینها جینتا یتا برگزار یزیچ انیم نیا

تماما از  دهیا نیگفتم که ا یشوم. در جواب م یگفت که من موفق م یکرد و م یام م یهمراه شهیاز هم شتریب شهاب

 ستمیمن ن نیهم در کار باشد ا یتیاگر موفق نیاو بوده بنابرا

دانشگاه خودمان  یشهایتاالر هما ؛یبرگزار د،محلیجشنواره فرا رس یروز برگزار تیشدند و در نها یم یسپر روزها

 یب یشد..بغض داشتم.دلم بودن ها یما و گروهمان به شدت احساس م انیم ستایو نبود چ یخال یبود... آن روز جا

 خواست... یغل و غشش را م

گرفت. شهاب کنارم  یمراسم آغاز شد...استرسم هر لحظه اوج م هینشسته بودند. افتتاح زیمسابقه پشت م یداورها

طاقت فرسا و  قیمثل من داشتند. باالخره بعد از دقا یداد.بچه ها هم وضع مشابه یام م ینشسته بود و مدام دلدار

را باور  قی... نفسم رفت..آن دقانطوریققنوس هم هم یشده  رفتهیپذ  ی دهیدلهره آور نام گروهمان خوانده شد...نام ا

نه صح یگروه ما بود که با افتخار رو نیا تیشده بود و در نها رفتهیپذ ققنوسی دهی..امیکردم. موفق شده بود ینم

 ایدن بشها نیتر یرا در کنار حام یترق یپله  نیاز آن خود کرد..اول یو مدال جشنواره را با غرور و سربلند ستادیا

و غرور فاصله بدهد...خبر در کل دانشکده و دانشگاه  ینبود که بتواند مرا از آن حس خوش یزیکرده بودم و چ یط

 رفت... یرو به ما نشانه م نیها هم با تحس یبود که با حسرت و بعض یتیبار انگشت اشاره جمع نیپخش شد..ا

نتوانست در جشنم شرکت کند متاسف بود و من و شهاب را   نکهیرفت،کژال زنگ زد وبابت ا یم شیخوب پ زیچ همه

 یبرا هشیاز هم شتریدعوت کرد. شهاب ب النیرفت و امدمان به م طیبل نهینوروز با به عهده گرفتن هز التیتعط یبرا

کند.  ادیکه مورد نظش باشد را پ یهنوز نتوانسته خانه ا نکهیکه کالفه بود،از ا شدیم یکرد. مدت یمان تقال م ندهیآ

ز حاضر به قبول کمک ا یاو حت یکنار گذاشته بود را داد. ول میرا که برا یخانه ا شنهادیمن و پ شیآسا یبابا برا یحت

ام تماس گرفت..سر  یگذشته بود که شهاب با گوش شیها یدیجستجو و نا ام کماهیبعد از  دیجانب بابا نبود.. شا

 داد: امیکالس بودم و تماسش را رد کردم اما بالفاصله پ



 فرنوش گل محمدی – بنواز دلم را

 
408 

 

 داشتم و کنجکاو بودم  جانیانقدر ه "ییجا میبر دیبا ایدر منتظرتم زود ب یجلو"

 دانشکده رساندم. یاستاد اجازه داد با دو خودم را به در ورود نکهیبعد از ا که

قابل م نکهیگرفت تا ا شیرا در پ یبدون جواب راه ؟یکرد دایشده؟پ ینشستم: چ نشیدر ماش جانینفس نفس و ه با

 بودن یو نقل یاز کوچک  میدیبه طبقه موردنظر رس یشدم و وقت ادهیتوقف کرد.همراهش پ یآپارتمان چهار طبقه ا

 .دمیرا بهم کوب میواحد با ذوق دست ها

 ش؟یپسند یچطوره؟م-شهاب

  هیعال-

کوچکمان کم کم  یو خانه  میرا به خانه منتقل کرد لیاز وسا یمیچشم به هم زدن اتفاق افتاد ن کیدر  زیچ همه

 شد.. یمحفل عشق م یرایپذ

مختلف درباره وجب به وجب خانه دادن و کل  اتیخانه گذراندن ونظر یاز روز را تو یمان شده بود ساعات یهردو کار

 خانه ونیدرباره دکوراسکل 

 مسائل دخالت نکن نجوریا یانقدر تو یمال خانوماست پس جنابعال لیگفتم خونهُ وسا-

 کنمیقرار داد رو منحل م رمیو بس..وگرنه م نیهم رهیگیخونه با نظر همسرت شکل م-شهاب

 -میش یوجب جا واسه زندگ میکن تا دوباره در به در عالف ن نکارویا یدار جرات

 کنما یم الریآ -شهاب

 راه باز جاده هم دراز -باال انداختم شانه

 ندارما یشوخ الری: آدیخند

 نکردم یمنم باهات شوخ-

 ؟؟یزیر یباز کرم م یدار -شهاب

 -که گفتم خونه با نظر خانومته وگرنه نینه من..هم یزیر یم ی....کرم و تو دار



 فرنوش گل محمدی – بنواز دلم را

 
409 

 

د و من مانن دیچرخ یشد. مثل بچه ها دنبالم م لیتبد دیشد یغیبه ج دیدو یبه سمتم م نکهیا دنیحرفم با د ادامه

 گفتم:  یدر حال فرار از دست گرگ بودم. با خنده م یبره ا

 دنبال من؟ یفتیم یاریکم م ،یجراتشو ندار دونمیاخه من که م-

 داینشونت بدم اون سرش ناپ یخنده افتاده بود: جرات به

 یرا گرفت و رو میکه مچ پا دمیتخت خواب پر ییطال دیسف سیسرو یو وارد اتاق شدم..از رو دمیکش یگرید غیج

 کردم تا از دستش در بروم. یتقال م دیلرز یاز خنده م شیتشک پرت شدم. شانه ها

 ...جرات ندارم نه؟یگفت یم ییزایچ هی یداشت-شهاب

 یگرفت یتو چرا جد گهیگه د یم یزیچ هیآدم  زمیوارد شوم: عز متیشدم و خواستم از درمال ساکت

 بچه! یخودت -شهاب

.گردنم را کج کردم که شدیختم م شهیمثل هم زیهمه چ ییبا مظوم نما المیاز دستش نبود.به خ ییرها یبرا یراه

 یرا گرد کردم و در صورتش زل زدم. با لحن بچه گانه ا می.چشمهاختیطرف صورتم ر کی میموها شتریاز ب یمین

 گفتم:

 ؟یکن هیمنو تنب ادیاخه تو دلت م-

..دهان.. و در ینیام..ب یشانیاز نظر گذراند. موها ..صورت..پ کیبه  کیصورتم را  یاش ارام ارام محو شد و اجزا خنده

 میکرد.نوک انگشتش مورد لمس مژه ها یم رییکرد. رنگ نگاهش لحظه به لحظه تغ یشتریچانه مکث ب یآخر رو

و  می. تپش قلبم تند شد،زمزمه اش مالدیبوس ینطوالاز جانب من پلکم را آرام و   یقرار گرفت و قبل از هر عمل

لحظه ازم جدا  هی یخواد حت یکه دلم نم یمن چقدر دوستت دارم؟ انقدر یدون ینوازش گونه در گوشم پخش شد : م

 تو باشه یبرا نهایخوام بهتر یکه م ی،انقدریبش

 نهیمن بهتر یبرا نی..همیتو هست-

  ییمن هم تو نیو بهتر-شهاب

 ام را یشانیو سرم را چرخاندم اما شهاب پ اوردمیبود که تاب ن نیام شد.انقدر حرف نگاهش سنگ رهیخ یبدون حرف 

 بهت دادم؟ یچه قول یکه رسما همسرم شد یشب ادتهیبوسه زد: 
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 ادته؟ینباشه... یو نگران میتر بشه،که بدون دغدغه مال هم باش یرسم دیتکان دادم: قول دادم که تعلق با سر

 یکه رنگ تب و ب یاش،از نگاهش..نگاه ینیتوانستم جواب بدهم،منظور داشت،از حرفش،از مقدمه چ یدم،نمیگز لب

 به خودش گرفته بود یقرار

 انتخاب ممکن بود.. نیمحال تر تیماندن و نماندن در آن موقع یبرا میتصم

برات، هر چقدر هم که کنم  یصبر م ،گفتمیمون یمال من م شهیو هم یدم که مال من یروم نانیاطم نیبهت ا-شهاب

 نیگرفته بود و هم یرا به باز میها سویدستش خرمن گ د،یکش قیعم یفرو کرد،نفس میموها نیاالن...سر ب یباشه ول

ه بود ک یخانه ا نجایبهم اثبات شده بود،ا زشیچ همهمن بود.. یفرو برده بود.شهاب مرد زندگ ینیریمرا در خلسه ش

 واالن... رد،یرنگ ثبات به خودش بگ "شهیهم یبرا" مانیقرار بود عاشقانه ها

بود تا آرامشش را با اجازه من طلب  یاز جانبم بود،منتظرحرف یقرار منتظر جواب یانداختم که ب ییبه چشمها ینگاه

 یام م یقدم به قدم همراه ر،یمس نیدر ا "او"تازه را هم از اعماق قلبم خواستار بودم...اگر  یایکند. تجربه دن

 پنهان کردم...  شیبازوها انیم شتریبصورت گلگونم گذاشتم و شرمسار،سرم را  یکرد...دست رو

اورد. در آن  ینشاند حس پرواز ته دلم را به رقص در م یم میموها یطره ها یکه رو یفیآرام و لط یها نوازش

بود  یمعن یب میبرا یید...رهاکه ته قلبم داشتم،ممکن نبو یآمدند پشت پا زدن به حس یکه ساعت ها کش م یقیدقا

 رفت...  یام به شمار م یریاس نیآغوش شهاب در بند تر یوقت

**** 

 بلند شد: ییرایبابا از پذ یصدا

  ؟یبساز ییچا یبابا رفت الریآ-

س بابا و سپ یرا جلو ینیام مسلط شوم.  س یکردم تا بر دست پاچگ یو سع دمیچ ینیس یرا با استرس تو وانهایل

شد.  هریخ یمکث کرد و بعد از تشکر نامحسوس به صورتم با نگران ی.. شهاب کمدیلرز یم یشهاب گرفتم.دستم کم

  ست؟ین یبدون نگاه به بابا گفتم: با من کار یوحت دمیدز عاینگاهم را سر

 نه بابا جان..برو -بابا

 سخت بود.. یلیشهاب پژوهان خ نیا به اتاق نفس آسوده ام را فوت کردم..روبرو شدن با دنیرس با



 فرنوش گل محمدی – بنواز دلم را

 
411 

 

ود که کنار بابا نشسته ب یذهنم متمرکز نبود و فقط به سمت شهاب یرا باز کردم تا از فکرش خالص شوم ول میها جزوه

گذاشت تا روزه سکوتم را بشکنم  یکه به زور و هزار ترفند غذا در دهانم م یکرد. مدام خاطره عصر و شهاب یپرواز م

رنگ تفاوت  شهیکه با هم یداشتم..از توجه یخوب یلیخ سهمه توجهش ح نیشد.دروغ چرا..از ا یم یتداع میبرا

 نداشتند انگار... یداشت...از برق نگاهش که تمام روز را قصد خاموش

 قایکردم.دق یشدن بهش امتناع م رهیعطرش توفضا و سپش مشامم پخش شد سر باال اوردم. هنوز هم از خ یوقت  

 کنارم نشست:

 ن؟یبب الر؟منویآ-ابشه

 اش را از نظر گذراندم یمردمک چشمم را گرداندم و صورت دوست داشتن یهزار سخت با

 ..باشه؟ینگاهتو ازم بدزد یلیوقت،به هر دل چیخواد ه یدلم نم -شهاب

دلهره سر  یافتاده بود.با مکث و کم یبرگشته به پمپاژ قو ضشیکردم به گذشته مر یکه حس م یا ی...قلب لعنتقلبم

 کنارتم استیدن ایدن ر،تایوقت ازم رو نگ چی: هدیتکان دادم.حجم تنم را به دوش کش

 ..داشتن شهاب خود خود عشق بود....نیریش یلیبود..خ نیریش فشیبستم.. احساسات لط چشم

*** 

 دیشا النیبود. رفتنم به م یخواهرم انکار ناشدن دنیو ذوق و شوق من بابت د دیفرا رس شهیتر از هم عیسر نوروز

 یخانه ا یمسن ،مهربان و با محبت،که تو یام با زن ییرفت..آشنا یام به شمار م یازدفتر زندگ یسراغاز تازه ا

 حفظ کنم  دمیجد یکنار داشته ها رد توانستمیبود که م یزیچ نیکژال بود،بهتر هیهمسا ییالیو

تنگ شده بود..اما  شیبرا م،دلمیو قصد جدا شدن نداشت میتو اغوش هم بود قهیورودم به خانه کژال تا چند دق با

 ریخورد..ز یچشم م یصورتش تو یاستخوانها یشدم که حت یاز اندازه ا شیب یازش جدا شدم متوجه الغر یوقت

 ششناختم ینبود که من م یدختر آن کژال نیچشمش گود افتاده بود و ا

 نجا؟یا یبه روز خودت اورد یچ-

اتاق خواب دستش را  یشدم شهاب داخل رفت و چمدان هارا با خودش برد تو ینجوریتو ا یزد: از دور یلبخند

 شده کژال؟ یگرفتم: چ
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 فته؟یب ی..مگه قراره اتفاقستین یزیچ-

 ینبود ینجوریافتاده..تو ا یاره اتفاق-

 ..فعالستیگم ..شهاب تنها نشسته درست ن یرو سر فرصت بهت م ی..همه چالریآ گمیغصه نگاهم کرد: بعدا م با

 میبر

 جز موافقت هم نداشتم ینشده بودم اما چاره ا قانع

 یبیو عج دیبه طرز شد میکرد یم ینوروز را سپر التیتعط  یو ما سه نفر در کنار هم، آن هم وقت گذشتیم روزها

تولد  یبرا یچندان یریاتفاق آن نوروز روز تولدم بود.... غافلگ نیتر یدوست داشتن دیگذشت،و شا یخوش م

بود و ول کن نبود: بلند شو دردونه..پاشو  ادهچشم باز کنم شهاب به جانم افت نکهیچون صبح زود قبل از ا مینداشت

 شه! یگم بلند شو...آدم مگه روز تولدش انقدر تنبل هم م ی...با توام میخواب یچقدر م الریتنبل...تولدته...اه آ

 دیخند یلوسش م یرفتارها نیکژال فقط به ا 

 ینهایو من با وجود دو نفر از بهتر میشهر گرفت یاز رستورانها یکی یتو یدو نفر،مراسم کوچک نیو لطف ا یهمکار با

تولد مبارک  میصدا برا کیند کل رستوران را آورد کیک یکردم...وقت یام چقدر احساس خوشبخت بودن م یزندگ

بود که تنها واکنشم  جانیاز عشق و ه زیوجودم لبر رشدم اما انقد یمتوجه نم یخواندند...زبانشان را به درست یم

 حلقه زده  در چشمم از سر شوق بود.. یسکوت و اشک ها

 داده بود. با ذوق و نتشیز یبه عنوان تو گردن یکادو داد که حلقه نسبتا متوسط ییبایو ز فیکژال گردن بند ظر 

 ای که به اسم من یآالت وریز یحت ای.. یدستبند ایباشد  یشهاب ..انتظار داشتم حلقه ا یاما کادو دمشیتشکر بوس

ش نق شیرو یصورت ونیکه پاپ یو با نمک فیکارتن ظر هها نبود..بلک نیکدام از ا چیخودش ثبت شده باشد..اما ه

 اش را نداشت هیهد شکشیجوره قصد پ چیه نمیرا بب میخواستم کادو یبسته بود را به همراه داشت. هرچه م

 گفتم یکردم و با حرص آشکار زیر چشم

 ؟یمنو بد یکادو یخوا ینم-

 یاز من دوست داشته باش شتریب نویبه حالت اگه ا یملوسه..وا یادیز -شهاب
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و جمع شده ت فیظر یکوچولو وپشمالو یش دنیو شهاب کارتن را به سمتم گرفت..جعبه را که باز کردم با د دمیخند

م بلند شد و چش شیبردم تا بلندش کنم که صدا شیاز حنجره ام آمد دست پ یبه اخ هیشب ییصدا جانیکارتن، با ه

 شده بود غیاراده لحنم ج یبسته اش باز شد ب

 -.یاز کجا آورد نویشهاب ا یقد نازه!واکن..چ گاشی...نییی..اوخ

ام  نهینازش باعث شد تا با عشق به س یویم یزور و ظرافت دست بردم و مقابل صورتم نگهش داشتم. صدا به

 بچسبانمش 

بذار ملوس. و بعد از نگاه  -بذارم؟شهاب یصورتم گرفتمش: اسمتو چ یاما من دوباره جلو دندیکارم خند نیاز ا هردو

 که متوجه نشود آرام لب زد: درست مثل صاحبش یبه کژال بطور یکوتاه

 یقشنگه..مرس یلی: خدمیذوق نگاهش کردم و خند با

 ؟یدوستش دار-

 ادیز یلیخ یلیرا به خودم چسباندم: خ یونیو ملوس پاپ زهیم زهیگربه ر بچه

*** 

 کژال؟؟-

 : هوم؟دیکش رونیرا از تبلتش ب سرش

 ؟یدیملوسو ند-

 اطی!فکر کنم رفته حدیپلکیمن م یبه اطرافش انداخت: االن داشت دور بر پا ینگاه

 ؟؟یی؟؟کجایگرفتم: ملوس شیخانه اش را در پ یپشت اطیح ریحرف مس یب

انستم د یکه بتوانم چند کلمه صحبت کنم م یباعث شد تا بچرخم،تا حدود گفتیم یزیچ یکه به فرانسو یزن زمزمه

 میچه بگو
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آمد  دست دراز کردم و ملوس را  یهم داشت ملوس را بغلش گرفته بود و به سمتم م یکه اندام درشت یبور زن

حرف بزنم. کژال با خنده به من رو به زن  ستمیگفتم: کامل بلد ن دنشیوبا د دیگرفتم و تشکر کردم.. کژال رس

 شد.  یزندگ رد دیجد یما با فرد ییآشنا یبرا یسرآغاز نیمشغول حرف زدن شد..و ا

ن مهربان که ز دمیحرف بزنم و کم کم فهم ییایتالی..کم کم من توانستم دست پا شکسته امیشد یمیکم باهم صم کم

زنند...وقت گذراندن با مادام  یاو را مادام هلن صدا م انشیو دوستان و اطراف کانیهلن نام دارد که البته تمام نزد

برد  یخانه مادام هلن پناه م یپشت اطیملوس به ح وزر ی..طشد. یمحسوب م قیدقا نیتر یهلن جزو دوست داشتن

را داشت.  دهیعق نیزن با محبت، تازه کنم..کژال هم نسبت به مادام هم نیبا ا یداریشد تا در روز د یباعث م نیو هم

مان از آداب و رسوم و اعتقادات مسلمانان و جالب بود که مادام  یگردشگر یگفتم از مکان ها یم رانیاز ا شیبرا

 یسپرد..سوال م یرا با دقت در حافظه اش م میشد و حرف ها یتمام وجودش گوش م یاندازه ا یب اقیبا اشت هلن

 یممادام گفت دلش  کهییآمدم.تا جا یبه وجد م نمیهمه عالقه و واکنش نشان دادن نسبت به د نیو من از ا دیپرس

 یرا به آموزش فارس یسبب شد تا ساعات یفارس نعالقه به زبا نیبداند...ا یو زبان فارس رانیازا شتریخواهد ب

 از لطف نبود...  یکه از خنده خال میبگذران

ذوق زده بودم که سر از پا  یعمل به حد نیگرفت و من از ا ادیمکرر من  یرا با تالشها یکه فارس دینکش یطول

که  کرد یخاص ادا م یتمیرا با ر "الریآ"و با مزه  نیریش یخواست اسمم را تلفظ کند به حد یم ی...وقتشناختمینم

 و تپلش نکنم. دیسف یها هآبدار مهمان گون یبوسه ا "گفتنش الریآ"محال بود خندان از

***** 

 دلم گرفته تر شد... یهوا ،یکه با بارش باران اسمان ابر یریبعداظهر دلگ کیبود.. عصر

بود کژال از  جهینت یام به خانه مادام هلن ب یهمراه یمن برا یرفته بود و اصرار ها رونیشد که ب یم یساعت شهاب

 ی؟حتیگیبهم نم یچیوقت ه چیگرفته تر بود. کنارش نشستم و دست دور گردنش انداختم: کژال؟ چرا ه شهیهم

 ینیغمگ یلیکه خ یموقع

 بود یفقط تلخند کوتاه جوابم

 تانمارسیو از ب دادیخون م یکه بو یسه روزه ا الریبزرگ شدم که بتونم کمکت کنم...اون آ یانقدر کنمیم کژال؟فکر

 نوزده ساله عوض کرده الریوقته که جاشو به آ یلیمرخص شده خ
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دختر  هیلم گرفته،به اندازه د الریکرد: پُرم آ کیتصورم دستش را دور کمرم انداخت و مرا به خودش نزد برخالف

 ادیاز دستم بر نم یکار چیدوازده ساله دلم گرفته و ه

 یآج یشینم مونیدفعه رو من حساب کن..پش نی،ایکه ارومم کرد یهر دفعه تو بود-

 بگم..اخه از کجاش بگم ی: چدیلرز شیکرد و صدا بغلم

 که پرت کرده،بگو کژال ییهرجا-

..خوب حستو درک کنمیپر شدم! درکت م نجایچانه اش گذاشت: تا ا ری..دستش را زالریکس نگفتم آ چی: به هکژال

.پشت پا زد به همه میاون نخواست عاشق بمونه..بمون یزمان عاشق بودم..عاشق موندم...ول هی..منم مثل تو کنمیم

 ختیصدا اشک ر یحرف ب نیشدم. با ا حرومداشته باشم و ازش م تونستمیکه م ینعمت نیبه بزرگتر ی..حتزیچ

که  یبزرگتر،هرچ دمیهم سن تو بودم..شا دیکه حدو اندازه نداشت،شا ادیز ی..انقدر الریپدرام رو دوست داشتم آ-

نزد..پدرام اون روزا پناه  یوقت باهام دو کلمه حرف حساب چیوقت نگفت کژال چته..ه چیبود..دوستش داشتم،بابا ه

م..با شهاب کنار ی...به دانشگاهم..به رشته ام و به بودنهاردهگ یبه کارمون برم مونییاشنا هیمن بود...قض دیمن بود،ام

 یبه رابطه اشون حسود لی..اواارهیاز چنگم در ب یخواست شهاب رو کس یجور بودن،دلم نم یلیشهاب بود،باهم خ

 گذروند یاوقاتشو با پدرام م شتریب کردم،شهابیم

 شتریمن ب یهایشد و حسود یم کم رابطه شون جدباز شد..ک هیکم پاش به خونه مامان آس کم

دوستش  دمیکه فهم یشدروز لیتبد میفرد زندگ نیتر ریناپذ ییرا بست: کم کم برام مهم شد و به جدا چشمش

حسم دو  دمیبعد از چند ماه فهم یوقت یول یتوام با بغض و ناراحت یجور خوشحال هیداشتم  یبیحس عج هیدارم 

 ینم نویمگه از خدا هم میباهم اشنا بش تداد که چند وق شنهادیالر،پیرو پا بند نبودم آ یطرفه ست...از خوشحال

 خواستم؟با سر قبول کردم

 زد و یهفته فقط م کیتا  دید نیکه شهاب مارو با هم تو ماش ی..روزمینشد..خدا نخواست باهم باش یکرد: ول بغض

 یجلوشو نم هیرفت که اگر مامان آس شیپ ییو تا جا دیجنون رس تیبار به نها نیاول یشکست.سرم داد زد..برا یم

 کشت یکتکهاش منو م ریگرفت ز

  میکرد ینم یبغض نگاهم کرد: به خدا کار بد با
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منفجر  دفعهی...شیات یشد،شهاب شد اسفند رو یدونم چ ینم ی...ولمیدیدزد ینگاهامونم از هم م یخدا که حت به

چرا شهاب اون روز باهام  دمیوقت هم نفهم چیو شعله ور شد!ه ختنیر نیبنز تشیشهاب و شخص یشد..انگار رو

 کرد ینگاه منم نم یتح هیروزه سکوت گرفته بود و به جز مامان آس کماهیکرد..تا  نکارویا

شو  کماههیمحکم به گوشم تموم حرف نزدن ها و عقده  یلیس هیحرف بزنم با  نکهیجلو رفتم اما قبل از ا یآشت یبرا

 کرد یسرم خال

روحش  یچه درد دمیکرد فقط من عذاب شهاب را درک کردم..تنها من فهم یوقت هم درک نم چیندانست و ه کژال

 برد یرا در آن لحظه به تاراج م

از ترس  یباورت نشه ول دی..شامیمدت باهم باش هیقراره  م،گفتمیدوست دار گرویگذشت...بهش گفتم همد-کژال

درام پ یلومتریک کیرفتم تا دستش بهم نرسه..قسمم داد که اگر از  هیکردم تو اتاق مامان اس یکار نیاش اول افهیق

 زنه یم شمیرد بشم زنده زنده ات

 دونم یتعصب..نم دی..شارتیغ دیدونم چرا..شا یزد:نم یتلخند

 رهذاشت نگاهامون بهم گره بخو ینم یوجود داشت و حت نمونیبود که ب یدونم شهاب تنها سد یم فقط

باالخره  یبا پدرام نبودم.ول یکالس چیکه سر ه یداشت..جور یمنو خودشو باهم برم یانتخاب واحدم کالسا موقع

 ..باالخره کوتاه اومد و حاال اجازه بابا فقط مونده بود...!هیمامان آس یکوتاه اومد،با حرف با زور..با دعوا

 یبه من نم یکه سال تا سال سر یراه انداخت..خنده داره..پدر ییچه بلوا یدون ی..نمدیکه فهم یبابا وقت -کژال

 کباری یکه حت یدر دسترست هست؟پدر زیچ ؟همهیخوا ینم یزیبهم نگفت چ یتلفن کباری یکه حت یزد..پدر

کژال باهام حرف بزن..کژال غم  ته،و نگفت کژال چ دیسرم نکش یبخاطر خودم..فقط و فقط بخاطر خودم دست رو

م رو به ه میاومد و کل زندگ مینفر مطلعش کرد نیآخر دیفهم یبذار!...وقت ونیباهام در م تویمادر یب..غم تویمیتی

 کار گناه شده.. یرو محکوم کرد که بان هیراه انداخت...مامان آس یمفصل ی...با شهاب دعواختیر

 گناهه؟ یکه عاشقش یگناه؟ دوست داشتن کس الر،کدومیگناه اخه؟تو بگو آ کدوم

 خدا رو تنگ کرده؟ نیزم یدو تا دلداده به هم،کجا رسوندن
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غرقش کن و سرش رو گرم  یخوش گذرون یسال تو ر،دهیاز دخترت نگ ینازل شده که ده سال تموم سراغ هیآ کدوم

جا زنن؟پس عشق ک یکه همه ازش دم م یاون عدالت نهی! ار؟یبگ میآشوب به پا کن و براش تصم ایشبه ب کی یکن ول

 له؟یماجرا دخ یکجا رفته؟پس احساس

اگه با ..یش یم لیتبد نیزم یادم رو نیو منفورتر نینفر، به حال بهم زن تر کی یبا هربار تپش قلبت فقط برا اگه

ناهکارا گند گ یاز بو نیاوصاف زم نی! با ایمحکوم رهیگناه کب نیتر ینفر، به نابخشودن هیاحساس پاک به  هیداشتن 

جا  دیبا نیزم نیا ینتونه نفس بکشه!پس عشق و کجا یحت کس چیباشه و ه دهیپوس دیتا االن مثل لجنزار متعفن با

 م؟یبد

ادامه این رمان بصورت فروشی بوده و این مقدار از رمان برای اطمینان خاطر شما عزیزان از کیفیت خوب رمان 

بصورت رایگان قرار گرفت تا چشم بسته رمانی رو خریداری نکنین تمامی رمان های فروشی ما به این صورت ارائه 

جهت تهیه نسخه کامل این رمان به سایت   ب کنیمگردیده است تا بتوانیم اطمینان شما عزیزان رو بصورت کامل جل

 یا به لینک زیر مراجعه کنید : مراجعه فرمائید . رمانکده 
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این رمان رمان اختصاصی سایت و انجمن رمان های عاشقانه میباشد و تمامی حقوق این اثر برای رمانهای عاشقانه 

 محفوظ میباشد .

 

 جعه کنین .امر سایت رمان های عاشقانهبرای دریافت رمانهای بیشتر به 
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