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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
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  1380زهرا،  ،یهمت آباد ی: مسعود سرشناسه

 ی: رمان جانان/ زهرا مسعود دآوریو نام پد عنوان

 نشر :                                   مشخصات

 :                               یظاهر مشخصات

 :  شابک

 :                                            متیق

                         پای: ف یسیفهرست نو تیوضع

  ی: رمان عاشقانه/ اجتماع موضوع

 کنگره :                                یبند رده

          :                      ییوید یبند رده

 :                 یمل یکتابشناس شماره

 : خود مولفناشر
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 جلد: طراح

 چاپ: نظارت

 چاپ: اول نوبت

 :شمارگان

 

 

 

 

 

 

 

 فهرست

 مقدمه

 اول فصل

 دوم فصل

 سوم فصل

 چهارم فصل

 پنجم فصل

 ششم فصل
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 هفتم فصل

 آخر فصل
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 مقدمه

 :مینام موضوع شب نوشته ها به

 یکه نغمه ها ستیگاه رید رایز رم؛یگ ینم نیو آنها را قاب زر سمینو یاشعار موزون نم شم،یبر کاغذ ابر گرید    

 تشنه   هک کرده ام  تا با  باد  به هر سو پراکنده شوند. ریرا بر خاک کو شیجانسوز خو

رسد  یم  ینتواند  ببرد. روز  ییدهد  جا یعشق  م  یاگر خاک خط مرا با خود ببرد روح سخنم را که  بو یول   

 :دیبگو شیخشک  بُگذرد و از عظمت  عشق من  سراپا  بلرزد و به خو ریکو نیاز ا یدلداده ا

 ناله سر داده است.   یمعشوقه ا ادیبه  یعاشق نجایقبل از من در ا -

دانم فداکار بود  یممنوعه که نم یممنوعه اعالم کرده است. عشق رشیکه مرا در ضم یمانم با قلب یرود و من م یم   

 احمق؟ ای
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 اول  فصل

  آرام یآشوب زندگ 

 

 

 مهبد #

 ام؛  شهیمن از تبار ت "

 م،یها شهیدر ر یبا غم 

 دارم، یمبهم درد
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 روزگار زخم خورده ام، از

 "هست ؟  یمرهم دِیام ا،یدن نیدر ا ایآ

 

 

 نیا یمرا برا زیرا  ندارم؛ کاش انقدر اسم نفرت انگ میو من حس باز کردن پلک ها چدیپ یم یدر سرم ناقوس مرگ  

 کردند. یمردم تکرار نم

 "اصل به سالن مالقات  یمهبد تهران - "

 نیتر یکه خنث نمیب یرا م یکنم و عل یکوبد. چشمانم را باز م یم میمحکم به پا یتکرار و تکرار و تکرار. دست باز

 فرد بند است.

 .زننیدات مص -

که ده سال با نفرت نگاهم  یدر مقابل چشمان نم،ینش یتخت م یپر از رخوت، رو یهمه گفتن، با بدن نیخسته از ا 

 گذارم تا به سالن مالقات برسم.  یرنگم پشت سر م یآب یها ییرا با دمپا لیکرده بودند سالن دراز و طو

 زبان نفهم؛  نیماند، امان از دست ا یم خکوبیکند م یکه کالفه اطراف را نگاه م یبه آرش نگاهم

 گذارم. یو تلفن را کنار گوشم م نمینش یم یصندل پشت

 سالم داداش. -

 !؟یباز راه گم کرد ک،یعل -

 ندادن بهم. یدلم تنگ شده بود. مالقات حضور -

 خوبن؟! نایچخبرا؟! مامانت ا -

 !؟یشیآزاد م یک گه،یهر وقت د از رتریبابا ساکت، مامان هم بهونه گ شن،یمثل ده سال پ -

 .گهیماه د کی -
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 .نمتیبب نجایتونم ا یم گهیپس هنوز چهار بار د -

 ور دلتون. امیخالصم م گهیماه د کیسر شهر.  نیا ایهر روز هر روز بلند نشو خودتو آواره کن از اون سر شهر ب -

 چشمانش بود گفت: ین یکه در ن یبا شرمندگ آرش

 بود که جبران کنم واست. یکاش راه ،یشد ینم نجایوقت گرفتار ا چیکاش ه -

 رو نکرده بودم. زهایچ یمن فقط فکر بعض ماله،یرو به تنش م یهمه چ یکه عاشق باشه پ یآدم -

 .دشیدیوقت نم چیکاش ه -

 بوده است. میتجربه ها نیمن از شگفت آور تر یاو برا دنید دیفهم ینم

 که هنوز سر زبوناست. هیدردم اسم ست،یه برام سرابن. دردم خواهرت نده سال یگیکه م ییکاش ها -

**** 

 هفته بعد سه

 ینوازش م دیخورش ییطال یشده از برف که با پرتو ها دهیپوش نیرود؛ به زم یکنار م یبلند  یبا  صدا یدر آهن    

 اندازم، باالخره آزاد شدم. یم یشوند نگاه

 کنم. یهم آورده و همسو با باد حرکت م یرا رو میپالتو یوزد. لبه ها یم یدیباد شد  

معشوقه ام ممنوعه  ریمرا در ضم یشلوغ، که روز یشهر یاهویام. به ه دهیرس ابانیبه خ یو کجا، ول یدانم ک ینم   

رک و دل من به انتظار آمدنش روز به روز ت امدین یکه ده سال منتظر آمدنش بودم، ول یاعالم کرده است، معشوقه ا

 خورد.

 :میگو یلب م ریز

 معرفت است. یالحق که ب -

و ترمز  نیبوق ماش یرد شوم که صدا ابانیخواهم از خ یکرده است. م رییاز تصورات من تغ شتریشهر ب   

 کند. یمرا نظاره م ینیو با نگاه خشمگ زندیکنم که همچنان بوق م ی. به راننده نگاه مچدیپ یوحشتناکش در سرم م
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زرد رنگ  نیماش ی. از جلوتمیمعروف نهیرید یروز ها یآشنا بِیهستم. همان غر بیها هم غر بهیغر انیانگار من م 

 گذرم. یم

 ها خوش اخالق تر نبودند؟!  یها راننده تاکس قبل

 یگذرند.کم یدست در دست هم از مقابل چشمان حسرت بارم م ی. دختر پسرستمیا یرو م ادهیدر پ یگوشه ا جیگ

که بعد از او همه  یکشم. درد نبودن خود یم یام خفته بود، آه نهیکه سال ها در س یو بخاطر درد کنم ینگاهشان م

 کنم. یم یدگرا فراموش کرده بود. من ده سال است که دارم با دروغ زن زشیچ

بعد  یعشاق ها حذف کرده اند. آخه عشق ها یایوقت است مرا از دن یلیکنم. خ یبه آن ها شروع به حرکت م پشت

 .ستیاز او تنها تکرار پوچ باز

 میدعوت خودش را مهمان گلو یام باز ب یشگیهم اریبرم،  یم راهنمیپ غهیدستم را به سمت  رد،یگ ینفسم م ،یلعنت 

 بغض غرق خواهم شد. نیا یایدر در یشک من روز یکرده و ب

 من،  یدر قلبم بر گرد خاطره  ستیک نیا "

 پشت هفت پرده باران، بر

 "زند، آرام؟ یحنجره ام گام م انیدر م ونهنگیا 

 ام را؟ یافسوس. چه کرده بودم تمام هست یام و افسوس و وا یکنم به هر خط زندگ یم سفر

 .دهدیفقر م یشلوغ که بو یشهر یروها ادهیدارم. آن هم در پ یرا کوتاه تر برم میها قدم

 احساس... فقر

 ...تیآدم فقر

 عشق... فقر

 فقر تو..!! دمیشا

 .اهویشهر بزرگ پر ه نیچه برسد به ا گریخواهند، د یتو نم یروها هم مرا ب ادهیپ نیا یبانو، حت یآر
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 تو؟! یمن ب "

 "را نزن.  حرفش

و دستش  زندیبه فرد مقابلم که تند حرف م ستم،یا یخود م یشوم و هنگ کرده سرجا یم یشانه به شانه شخص    

 اندازم. یم جیگ یدهد نگاه یرا تکان م

 !افشو؟یق ؟یکن ینگاه م یبربر دار یچته عمو! مگه طلبکار -

 و رفت.  دیراهش را کش 

 بودم؟ طلبکار

ام را آتش  یکه شکست و غرورم را له کرد و تمام مردانگ یروزگار دلم را طلب دارم. دل نیاز ا ا،یدن نیمن از ا یآر 

 زد.

به عقب برگشت به همان روز  شدیبود که شکل گرفت و کاش م ییویسنار نیمن بدتر یروزگار برا نیدر ا یعاشق

 درمان. یفارغ از هر درد ب یها

 عشق؟ "

 ....نیریش یزهر 

 شود.... یکه اشک نم یبغض

 شود.... یکه از ذهن پاک نم ییصدا

 ها؟!!  دست

 در عشق، یآر

 زنند؛ یحرف ها را دست ها م شتریب 

 "شوند؛  یکه در هم گره م ییدست ها 

 دستانش بود!!کاش  
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 گردم. یم ییبه نقاب هر کدام به دنبال چهره آشنا رهیگذرم و خ یاز کنار آدم ها م   

اش حس  یمردانگ یجانسوز را در هست یعشق یدلم تمنا یام که روز ستادهیا یمقابل خانه ا میآ یبه خودم که م  

 کرد. یم

 نام وجودم. ینام، و من چقدر وحشت داشتم از آن قسمت ب یب یحس

 زدند؛یم ادیاز جنس بهار را فر یشده بودند و نام دختر نیبدنم عج یبا تمام سلول ها جان،یاز ه ختهیآم یوحشت   

 که ساخته است تنهام. یا رانهیام شد و من حاال با و یبه نام آرامش که آشوبگرِ زندگ یدختر

 از آن که بدانم.....!!! غیمعشوقه ام باشم در یبار، طوفان زندگ نیکه قرار بود ا یمن

نگ ر رییبه کرم تغ اهیکه از س یبه در ی. نگاهدمیانداخته، باالخره رس نیزم یو ساکم را رو دمیکش یقینفس عم   

 فشارم. یزنگ را م دیکنم و با ترد یداده بود نگاه م

 دیدانستم شا یآماده کرده بودم؛ م دارید نیا یکنند؛ خودم را ده سال برا یزندگ نجایکردم هنوز هم ا یخدا خدا م 

صورتش را ندارم؛ آن هم  دنیکنم طاقت د یام حس م دهیرس یینها یحاال که به مرحله  یبا آرامش رو به رو شوم ول

 .دیرنگ خورش ییطال یاشعه ها نیا ریز

 .دیچیپ فونیآرش در آ یخوابالود و خسته  یقورت دادم که صدا یبغضم را به سخت   

 !د؟ییبله بفرما _

 مهبدم. _

 اِ چه جالب منم آرشم. _

 که از ته دلم بود.  یینشست. از آن محدود لبخندها میلب ها یرو یلبخند   

 .دمیمثلت ند ی! تو عمرم آدم؟یآرش هنوز آدم نشد -

 عشقم. یشیمن اگه آدم بشم که تو تنها م -

 تنها نشم. دمیتو آدم شو من قول م -
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 باال برود. میآرش باعث شد با تعجب ابروها ادیفر یآمدم که صدا فونیآ یجلو 

 پسر؟ یآزاد شد ی! ک؟ییمهبد تو _

 .زدیم فونیجا پشت آ نیرا هم شیکل سواالت و حرفا یدادیبود. مجالش م شیاز عادت ها گرید یکی نمیا

 باز کن درو پسر خوب. سرده.  _

 ...به کل فراموش کردم.یوا یا _

 نیوار عاشق ا وانهیزنده شد. آرامش د میبرا یو دوباره خاطره ا دمیرا د خی یشدم.گل ها اطیباز شد و من وارد ح در

 از من دوست داشت. شتریگل را ب نیا یکنم من خوار چشمش بودم که حت یگل بود؛ االن که فکرش را م

به نام  یگ پرنده اچن ریبخواهم اس نکهیدرهم گره خورد. کاش هنوزم مهمان آن زندان خوفناک بودم تا ا میاخم ها 

 خاطرات شوم.

 ؟یآزاد شد شهیپسر باورم نم یواااااا -

 زدم و گفتم: شیبه رو یو لبخند دمیچرخ

 !؟یتو هنوز خواب -

 تنگ شده بود. شیدلم برا یول دادیوقت ساعت مالقات را از دست نم چیه نکهیبا ا 

 !؟یچه زود آزاد شد -

 برگردم؟! یناراحت -

 نیآرامشِ آرام را داشت. ا بیعج دمش،ییبو قیعم د؛یرا گرفت و مرا محکم در آغوش کش میبرگردم که بازو خواستم

 بود. یوصف نشدن یذات تنشان مملو از آرامش شانیها یخواهر و برادر در کنار تمام کله خر باز

 مامان و بابا کجا هستند؟!! -

 ؟یشد . امروز آزادانیزدم، رفتن طالقان تا شب م خیتو  میبر ایب یواااا -

 آره. -
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 آزادت کردن؟! هیچ میاز دستت راحت بود یهمونجا بود -

 چشمان گرده شده گفتم: با

 .یحاال خوبه هر روز زندان بود -

خانه و  نیمحبت و عشق. ا یگذاشتم در وجودم نشست؛ بو نجایکه بار اول قدم در ا یخانه که شدم همان حس وارد

 بود. یخانواده سرشار از دلبستگ

 کم مونده منم حبس کنند از بس اومدم و رفتم. -

 خدا رو شکر پس آزاد شدم چون اصال طاقت تحمل کردنتو نداشتم. -

 باشه. تیتو زندگ یفرشته ا نیدلتم بخواد همچ -

 خوام. ینم لیممنون من عزرائ یلیخ -

 آرام زدم پشت کمرش و گفتم: یکینگفت.  یزیچ

 ؟یاالن کم آورد -

 .یشیفقط خسته م دنهینه بابا فقط کل کل کردن با تو مثل آب تو هاون کوب -

 مبل نشستم. یو رو دمیخند 

 .نمیصبحانه رو بچ زیمن م نیبش -

 !؟رهید کمیصبحانه  یبرا یکن یدستت درد نکنه فقط فکر نم -

 ره؟یصبحانه د یحضرت ساعت نه صبح کجاش برا یعل دیببخش -

 .پزنیهار مهمه دارن نا گهیاالن د -

 یبه اطرافم نگاه کردم و کاش غرورم م یبیعج یبا لبخند خاص خودش وارد آشپرخانه شد و من با دلتنگ آرش

 من است. یتمام غم ها نیگذاشت از آرام جانم بپرسم که به خدا قسم هنوز هم تسک
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 شوم؟ یدانست من امروز آزاد م ینم یعنی

 ستیروزگار "

 تو در سر دارم یسودا که

 سر برود مگرم

  تیبرود سودا تا

 "یسعد #

 کند. یتمنا م بیرا عج تیاز موها یانبوه یقلب، تو را، وجودِ تو را و حت نیمن!! سر هم اگر برود باز ا ینه بانو 

 یبرا یباش دیکنند و انگار تو با یدرد م میمردانه ها بیزنانه ات عج یتعجب نکن!! هنوز هم بعد از آن همه باز 

 درد. نیدرمان ا

 

 دانم آغوشت  ینم "

 دارد  یچه ارتباط ن،یمرف با

 درمان  که

 "من است.  یدرد ها تمام

 آرام خارج شدم. یشانه ام نشست از حال و هوا یکه رو یدست با

 .زیپشت م ایکنم ب یدوساعته دارم صدات م ؟ییکجا -

 کردم و گفتم: یکوتاه یافتاد خنده  زیآشپزخانه شدم. نگاهم که به م یهمراه آرش راه به

 .ایشد ییخودت کد بانو یماشاهلل برا -

 آخ داداش دست رو دلم نزار که شدم دختر خونه. -
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 کم دارد؟! دنیتپ یبرا ژنیچه قلبم اکس یرا درهم شد، برا میها اخم

 مگه کجان؟! هیدختر خونه؟! بق یحاال چرا تو شد -

بود و من تنها ده سال تمام در باتالق  زیهمه چ بیمن عج یکه برا یبودم، حال کس دهیحالش را پرس میمستق ریغ   

که  یآرام یکند؛ همان زندگ یبند، بند وجودم او را تمنا م  بیاز او متنفر شوم و حاال عج یکردم کم یعشق سع

 شد و غرق شد. البیدست س ریزنانه اش اس یبا باز بیعج

 کنند. یم یرا خنث یبمب اتم بیزنانه شان عج یزن ها در کنار تمام ظرافت ها یگاه 

 حرف زد اال آرام جانم !! میبرا یاز هر در زیسر م م،یرا با آرش خورد یمفصل صبحانه

 موضوع باهات صحبت کنم. هیخواستم راجب  یراستش مهبد م -

 تکان دادم. یکردم و منتظر به چشمانش نگاه کردم و سر زیدستمال دور دهانم را تم با

 ؟یبه حرفام فکر کرد -

 !قا؟یمنظورت کدومه دق یزنیحرف م ادیتو ز -

 که مالقات آخر بهت زدم. ییحرفا -

 که آن روز نحس در ذهنم نقش بست. دینکش هیثان به

 اصل  به سالن مالقات یتهران مهبد – "

 . نجاستیهمش ا چانم،یبار بپ کی دیآرش رو با نیتخت بلند شدم. گوش ا یاسمم  از رو دنیشن با

ف تاس ی. سرم را به معندادیدست تکان م میباز داشت برا شیکه با ن دمیسالن مالقات که آرش را د افتادم سمت راه

 .دیچیپ یدر گوش شینشستم. تا تلفن را  دم گوشم گذاشتم صدا یتکان دادم و پشت صندل

 یآزاد بش یکه به مامان گفتم قراره به زود روزیچقدر دلم واست تنگ شده. د یاگه بدون یسالم عشق خودم. وااااا -

 باهات صحبت کنم. یموضوع هیخواستم راجب  یچون م ارمشینتونستم با خودم ب ره،یگ یهمش داره بهونه م

 دادم. رونیشد. نفسم را ب ساکت
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 شنوم. یعَلِکِ سالم. دلم منم واسه همتون تنگ شده. جانم، م -

 خواست از من مطمئن باشد. یکرد و نگاهش به من بود انگار م یداشت. دست دست م دیزدن حرفش ترد یبرا

 اومده؟! شیپ یراحت باش آرش جان، حرفتو بزن. مشکل -

 نه. -

 حال همه خوبه؟! -

 آره نگران نباش. -

 ؟یپس چ -

 اومدم راجب آرامش باهات حرف بزنم. -

شد، هر چه که  یملو از بغض و آشفتگکه چشمانش م دیدانم آرش در نگاهم چه د ی. نمختیدرون قلبم فرو ر یزیچ 

 ندارد. میبرا یدانستم خبر خوب یبود م

 شنوم. یم -

 .ادیخوشت نم دنیچ یکبر_ یدونم تو از صغر یزنم چون هم وقت کمه، هم م یرک باهات حرف م -

 .دادیبدنم منجد و سفت شده بودند. قلبم گواه بد م ی. تمام عضله هادیکش یقیکرد و نفس عم سکوت

 طالق. -

 بهت به آرش نگاه کردم. پس باالخره اقدام کرد. با

 وقتشه. هگیفکر کنم االن د یانگار نه انگار. ول یول یریو بگ میتصم نیکه تو ا میمنتظر بود یلیمهبد ما خ نیبب -

مرده ام.  به خاطر او یکه من روز اورمیب ادیبه  ارم،یرا به خاطر ب شیها یکردم به خودم مسلط باشم و تمام بد یسع

با  خت،یر یرا بهم م زیهمه چ شیبایشد، لبخند ز یقاتل. اما نم یشوم. حت یبه خاطر او نامرد و پست خوانده م

 گفتم:  یالیخیب

 !؟یوقت چ -
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 مهبد!! -

 و بعد با خجالت گفت: دیچیدر گوشم پ زشیاخطار آم یصدا

. یینجای! تو االن به خاطر اون ا؟یباش یبه طالقش راض یخواه یسرت آورده و هنوز نم ییدختر چه بال نیا یدونیم -

 شو به طالقش. یکنم راض یخواهر منِ. خواهش م  تیبه خاطر خر

 را چپ و راست کردم که آرش باز ادامه داد.  سرم

 شود!؟ یوقت مالقات تمام نم نیچرا ا ایخدا

 مار کرد بست نبود؟عقل نباش سر آبروت ق یمثل خواهر من ب گهیمهبد فکر خودت باش، تو د -

 تر ادامه داد. یجد دیسکوتم را د یوقت

 باز آوار بشه سرت هان؟!! یباهات نکرده که هنوز منتظر کاریزن چ نیا یدِ آخه لعنت -

 زنمه. -

 نیتمام در حقت کرده. طالقش بده و ا یکه با نامرد ییفکر کن به کارا اشیبه بد کمی شعوریدِ آخه ب ؟یندار رتیغ -

 ختمش کن. تیقائله رو قبل از آزاد

 خودش خواسته؟! -

 الیخیدر چشمانش بود. ب یانگار حرف پنهان شده ا یتکان داد. ول ینف ینگاهم کرد و سرش را به معن قیعم آرش

 نماند. یبحث یشدم و حرفم را مقطع و محکم زدم که جا

 نه االن. یول شمیم یراض -

 "! ؟یده یطالق م یاو تقاضا یسر آرامم آمده است که تو به جا ییبال که چه دمیدانم چرا آن موقع نپرس ینم

 را درهم گره زدم. میزمان حال برگشتم و اخم ها به

 من جوابم و همون موقع بهت دادم. ؟یخب که چ -

 به عقب رفت. یبد یبا صدا یحرص  بلند شد و صندل با
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 نابود کرده؟ زتویهمه چ یفهم ینم ؟یلج کرد یاحمق با ک -

روزگار بدتر است.  یدر پ یپ یها یلیاز س تیتکرار واقع دیفهم یخودم بلند شدم.کاش آرش م یاخم از سرجا اب

 امان از دست تو سرنوشت.

 با درد و رنج. ختهیآم ینگاهم کرد. نگاه رهیو خ دیرنگش کش ییخرما یموها نیدستش را ب 

 بفهم مهبد، من نگرانتم. آرام بـ.... -

کرد که  یم یادآوریتلخ که هنوزم  یحس ای ادیجهت بغضم گرفت، از استرس ز یدانم چرا ب یرا خورد، نم حرفش

 ام. یلیل ی. همان مجنونِ بچمیمعشوقه ام ه یبرا

 از تصور نبودنت، "

 سوزد یچشمانم م 

 "دهد. یرا به باد م ییایخاکسترش دن و

فقط  از هر دو طرف ؟یدو لبه هست غیرود چه کنم با تو که ت یبر باد م میایو دن یرود، هست یبر باد م میایو دن یستین

 که من...که من عاشقم! ینفهم ریدلم؟ فقط کاش د یرو یزاریزخم م

 خوام بد تموم بشه. یبد اتفاق افتاد. بد شروع شد، نم یهمه چ -

کالف  نیعال سر اف یبود که شروعش دست من بود ول یباز کی نمی. امییاتفاق ها یآرش خود ما آدما باعث بان -

 اول با اون حرف بزنم. دیتمومش با یدست خواهرته، برا

 رفته!! -

 گفتم: رتیبه آرش نگاه کردم. خودش از حرفش ماتش برده بود. با ح جیگ

 کجا رفته؟ ؟یچ یعنیرفته؟  -

 کردم در حق بچم. یناپدر نکهیا یعنی -
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به تو، چه  یبه تو آرامش وا یشده؟ وا ریمرد چقدر پ نیا یدوزم، وا یآشپزخانه م ینگاهم را به ورود یبیحس عج با

 من؟! یاهایدختر رو یبا ما با خودت؟!! چه کرد یکرد

 پدر!! -

که  یمن. وا دنید یرا در آغوشش جا دادم. ده سال منتظر آمدنش بودم  و هر بار آرش گفته بود شرم دارد برا خودم

 که در حقم کرده است. ییمحبت و تمام لطف ها یآدم بودم. شرمنده  نیوجود ا یمن تمام عمرم را شرمنده 

 خانواده اش خوب بود و مهربان؟ یاگر آرامش هم مثل تک تک اعضا شدیچه م 

 دلم واستون تنگ شده بود پدر. -

تا  شود آن هم نه یها سرد نم یزود نیبه ا یکه بر دلمان گذاشته ا ییآرامش، داغ ها یو وا دیلرز یم شیها شانه

 .میکه خاکستر نشده ا یزمان

اشتباهات را او کرده بود و من شرم  ی. همه شدیشرمم م یخواستم از آرام بپرسم ول یمبل، م یرو میپدر نشست با

 داشتم. 

 گذاشت. زیم یرا رو یچا ینیکنارم نشست و س مادر

 ؟یآزاد شد یک -

 صبح ساعت پنج. -

ند ک یام م وانهیقلبم دارد د یول ستیمهم ن میگفتند کجاست!! من که برا یکاش م زد،یاز آرامش حرف م یکس کاش

 جانسوز. یزندان عشق کند. عشق ریخواهد دوباره مرا اس یاز حصر آزاد شده ام م دهیو حاال که فهم

 !!یراحت نیاو را نخواست. به هم نشیریزند که شهد ش یم یخودش را به نفهم ایفهمد  یمن نم ی چارهیقلب ب یوا 

 عشق مرا نخواست!

سکوت  نیکردم که پدر سد ا یم یدستم باز یبود. با انگشت ها رهیخ نیانداخته بود. نگاهم به زم هیسا سکوت

 شکست.  نشیسنگ یخسته و نفس ها ییممتد را با صدا

 شده بود. یهمه برفک یزندگ ک،یو تار اهیس ینه! بعد از آن اتفاق ها شیخانه همان خانه قبل بود اما آدم ها نیا
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 .میغافل بود تونیکه چقدر از زندگ میدیما تازه فهم یتو و خبر آوردن واسه  یریبعد از دستگ شیده سال پ -

مرد شاه  نیبود و الحق که ا رهینامعلوم خ یی. نگاهش به جادیبه چشمان نمدارش کش یسکوت کرد و دست دوباره

 تمام مردان است.

 ....نکهیو باور کنم تا ا تیتونستم واقع ینم یچه شده ول دیرس یخبر ماز گوشه  کنار  شیاون موقع کم و ب -

داغدارمان کرده است!! چه  نگونهیمشترک ا یآن دوسال زندگ یآرام که حرف زدن در باره  ی. چه کرده اسکوت

 دختر؟! یکرده ا

 ی. گفت مشیها یمانیو پش یریکرد. از همان روز اول تا همان روز درگ فیرا تعر زیخود آرامش همه چ نکهیتا ا -

 یتنم شدم ناپدر یپاره  یدخترم، برا ی. براشیچرک ها یپناهش باشم و شدم خنجر رو شهیخواسته مثل هم

 بدجنس داستان ها.

 یام م نهیس یکشد، دستم را رو یم ریمادر، بغض پدر، چشمان پر از اشک آرش، آرامش نبود؟! قلبم ت هیگر یصدا

 .دیآ یباال م یکنم، نفسم به سخت یگذارم و مشت م

 شد؟! نیشد که ا یچه کرده اند با او؟! چ 

 ست،یعاشق و معشوق چو ما در جهان ن "

 "ییسنا #آن چه گمان من است؟  دگر

ش دنبال ی...لی.خدمشیهرگز ند گهیکرده طردش کردم. در خونم رو  به روش بستم و د کاریچ دمیفهم نکهیبعد از ا -

 .نیرفته تو زمآب شده  یگشتم ول

 ش،یحرف ها ش،یبودن آرامش. خنده ها یروزها یادآوریپر از حرف و چشمانم پر از صحنه بود. پر از  سرم

 .....شیموها یچشمانش، عطر تنش، طناز

 ؟ییسنگ بکر کهربا نیچگونه گذشته اند از ا یوااا

 یچرخد، از کمبود هوا به سرفه م یکنند خانه دور سرم م یشوم، نگاهم م یبلند م میقلبم پر از درده، از سر جا 

 شهر شلوغ؟! نیافتم؛ کجا به دنبالش بگردم آن هم در ا
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 اندر مرض عشق  "

 "موالنا  #. ستیعشق، دوا ن بجز

 روم. یدر جهان خاطراتم فرو م یاهیعالم س یو من به  جا رودیم یاهیس چشمانم

تظر من یوقت بود کس یلینشاند، خ میلب ها یرو یخانه پوزخند یکیتارشب بود که به خانه برگشتم،  یها مهین "

روشن شد و نور قرمزش اطرافم  وارکوبیرفتم که د یبه سمت اتاقم م یافتاده تر یبرگشت من نبود، با شانه ها

طرفه بافت زده بود. درست مثل  کی ار شیکمرنگ تنش بود و موها یازیپخش شد. همان بلوز شلوار پوست پ

 عروسک ها.

 ؟یتا االن کجا بود -

 باشد. دهیپرس ینگران یسوال را از رو نیکردم ا یمحبت بود که باور نم یب یقدر به

 .ابونیخ -

در اتاق  یرا باز کردم. کم راهنمیپ یباال یتخت انداختم و دکمه  یرا تکان داد و من وارد اتاقم شدم. کتم را رو سرش

 شود. یصبح نم ییشب کذا نیاو اصال ا ینه، ب شد؟یرفتم. نم رونیو ب دمیچرخ

 ماه است. رهیو خ ستادهیپشت پنجره ا یکیدر تار دمیکه شدم د منینش وارد

 ییاام. درست ج نهیبه او بدهم از پشت بغلش کردم و محکم چسباندمش به س یفرصت نکهیسمتش رفتم و بدون ا به

 عالم بس بود،  هیکردن  وانهید ینبض تپنده برا هیکه 

 ؟یدیکش گاریس -

 ناب بود و بکر. شیعطر موها دم،یفرو بردم و نفس کش شیموها نیتوجه سرم را ب یب

 کشم. ینم گهید -

 !یگیم نویهربار هم -

 .گمینم گهید -
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انش کرده بود بردم و شانه وار آن ها را به عقب هول دادم. نور ماه درخش شیموها انیدست م نباریشد و من ا ساکت

 .دیدرخش یم یارزشمند سیو مثل تند

 .یبرو استراحت کن فردا مسافر -

 .یومدیکاش م -

 چسباندم به شاهرگش. ینیشانه و گوشش نگه داشتم و ب انیم یینگفت و من سرم را جا یزیچ

 .یباش دیبا شه،یتو اصال نم یب ،یکاش بفهم -

 .یمن باش یب یکن یکم کم عادت م -

 تا چه حد؟ یرحم یب

 . ترک عادت موجب مرض است.مهینصفه ن یبه بودنت عادت دارم حت -

 .دیکش رونیو خودش را ب دیبازوانمم لرز انیم ادیدر دست ص یفرار یا یو او مثل ماه دمیرا بوس گردنش

 من رفتم بخوابم. -

 که حرف داشت.  ییبایزد و من ماندم و ماهتاب ز پر

 که من....که من عاشقم. یآغوشت دارم هنوزم. کاش بفهم یسودا قرارم. سر به یمن ب ؟یرفت چرا

و هم شراب بود. مستم کرد. مستِ مستِ مست. و من  یچسبانم و او امشب هم ساق یرا به به قاب پنجره م سرم

 "خبرست. یجهان ب یاز همه  گریشدم که د یا وانهید

**** 

 حال زمان

 

سرخ آسمان با غم نگاهم  یشب پهن شده و ماه در هوا ریحر یدانم پرده  یگذرد فقط م یدانم چند ساعت م ینم

 کند. یم
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شده فکر به  لیتحل ینافرجام غرق خون احساسم، همراه جسد یکه بعد از مرگ ستیجشن مرگم برپاست، گناهم چ 

 پرواز دوخته ام؟

 یجهان نیا "

 همش مضحکه و تکراره که

 "یناهپ نیحس#تکه شدن دل چه تماشا داره؟  تکه

 تخت یرو به رو واریعکس دو نفره خودم و آرامش است که به د نمیب یکه م یزیچ نیکنم اول یرا که باز م چشمانم

 است. زانیآو

 یتخت م یکشم و رو یم رونیشوم. ماهرانه آن را ب یکه در دستم است م یخواهم بلند شوم که متوجه سرم یم

 .نمینش

بود که  یکنم. دکور اتاقش همان یبه اطراف م ی. نگاهزدیسرم فرو بر یخواهد رو یکنم اتاق م یام حس م نشسته

 .میبود دهیباهم چ

م آن ه یکنارش. باال یبود و گرامافون کوچک سکیآن پر از د یبود که رو زیم نییپا یکوتاه زیپنجره، م ریز تخت

 مان بود. یعکس عروس

دستش دسته گل را گرفت و دست  کیو او با ناز چشمانش را بسته و با  دمیعکس من او را از پشت در آغوش کش در

 دست من است. یرو گرشید

 خودخواه؟! الِیخیخندد کجاست آن مهبد ب یم میدرخشد. لب ها یچشمانم م نجایا چقدر

 "رسد. یشخص م کیدستورات مغزم تنها به  چ،ی. من منطقم که هزدیر یگفته اند که عشق منطق را بهم م راست

 "آرامــــش. 

 قرار داشت. یمرا قاب گرفته بود و کنارش کتاب خانه بزرگ یبود که چهره خسته  شیآرا زیتخت، م یرو به رو وارید

 چه برسد به گهیتوانستم بگذارم کمرنگ شود د یرقمه نم چیبود که ه یمن سرشار از خاطرات یبرا یبود، ول ساده

 بخواهم آنها را فراموش کنم. نکهیا
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دهم. باد سرد  یم هیروم و به نرده ها تک یبه سمت بالکن م نمیب ینم منیرا در نش یرفتم، کس رونیاتاق ب از

 .ردیگ یکند و بدنم لرز م یم یکوتاهم دلبر نیشرت آست یت انیم یزمستان

 تواند باشد؟ یکجا م یعنی

 .کنم یشده نگاه م رهیشوم. به آرش که او هم به ماه خ یاز برزخ افکارم خارج م ندینش یشانه ام م یکه رو یدست با

 ؟یاومد یک -

 .یاالن، تو فکر بود -

 سرده. -

 خصلت زمستونه. -

 .کنهی! گرمت م؟یخوا یم گاریس -

 شوم. درست مثل نگاه آخر آرامش در آن روز نحس!!  یم رهیآرش که نگاهش هراسان بود خ به

 لبم گذاشتم. یرا سمتم گرفت، از دستش گرفته و گوشه  یآتش زده ا گاریس

 دوست داشت!! شهیهم -

 خورد. یدرهم گره م میابروها شخندشیزند و من از ن یم شخندیکنم. قلبم ن ینگاهش م رهیخ

 !؟یکن یم ریتعب یدوست داشتنُ چ -

 کند.  یمکث م یکم

 بزنه. یکی یکه نبضت فقط برا نیا -

 من نزد. یوقت نبضش برا چیاون ه -

 ستیممکن ریزند. اصال کار غ یتو م یوقفه برا یمن ب یداند نبض زندگ یمن که م چارهیچقدر درد دارد عقل ب و

 .یمن هست یکه همه  ییتو به او لیتبد
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 یمن آزمودم مدت "

 "موالنا # یتو ندارم لذت یب

 .دیعشقُ  تو چشماش د شدیم یول -

 عشق تو چشماش، مال من نبود. -

 که از بغض نبود؟! میصدا لرزش

 .زدیاز تو حرف م یخاص جانیه هیبا  شهیاون هم یول -

 .دمید دمُیدیم دیکه با ییزای! چستیبرام مهم ن گهید -

 .یتفاوت یاست، تلخ است، زجر آورست نقاب ب سخت

 "عطار #آتشم در دل  تیدور از رو"

 !!نهیب یپس قلبت بهتر از چشمات م -

 رو؟ یچ -

 قتُ؟یحق -

 .رهیتعب هی ریلحظه س، تفس هی قتیحق -

 ه؟یتو چ ریتعب -

 وقت دلش منو نخواست. چیکه ه -

 زخم است. یکه هر واجش نمک رو یجمله ا نیمُرد تا به زبان آوردم ا دلم

 "یعراق #نور است.  یعشق، چشم ب یدل ب"

 خواست و نگفت. دیشا -

 خوام. یخواستنشُ نم -
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 خواهم. یکند. من هنوز هم او را م ریدر گلو گ ستیکه استخوان ن دروغ

دونم فکر کنم گفت:  ی. نمستین یرطالبیاهورا م یاصل لیگفت: فام رفتیکه داشت م یآرام روز آخر وقت -

 ها بود. هیما نیتو هم یول ستین ادمیجهانبخش. درست 

در افکارم  یماند؛ نامش مانند ناقوس مرگ رهیخ گاریس یو هوا خشک شد و نگاه من به سر سرخ نیزم انیم دستم

 .شدیم ادیفر

و  لیاسم و فام نینره. من جهان بخشم، احمد جهانبخش. ا ادتیوقت منو  چیکه  ه ارمیم تیبه سر زندگ ییبال " 

 "وقت فراموش نکن.  چیه

 کودکانه ام؟ یایقاتل روح دن نیبزرگتر 

 کرد.  یسمت آرش که حاال داشت نگاهم م دمیچرخ رتیبا ح 

 جهانبخش؟! -

بود!! اونم بعد از افتادن اون همه  یچ یلیفام نیمنظورش از گفتن ا دمیوقت نفهم چیمن ه ؟یشناس یشد م یچ -

 اتفاق.

 به آرش گفتم: یگریرا مشت کردم و مصمم تر از هر وقت د میها دست

 کنم. دایآرامش رو پ دیمن با -

**** 

 . دستمال گردنم راندینش یلبانم م یرو یشوم. لبخند آرامش بخش یم رهیخ میآپارتمان رو به رو یسنگ یبه نما   

 روم. یساختمان باال م یکشم و از پله ها یتر م نییپا یکم

 یتوجه به نگاه مبهوتش به سمت آسانسور م ی. بردیگ یماند و لبخندم عمق م یمات م یلحظه ا دنمینگهبان با د 

 دهم.  یم طبقه فشار نیدکمه آخر یروم و دستم را رو

چپم را  یفشارم. پا یزنگ م یام دستم را رو یعمق دلتنگ یادآوریمانم. اما با  یمردد م یلحظه ا یواحد برا یجلو

 شود. یزنانه اش بلند م فیظر یکوبم تا صدا یم نیزم یرو
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 !ه؟یک -

 یام به چشمان آسمان یشود و من غرق در عمق دلتنگ یگشاده م میکنم تا در به رو یهم چفت م یرا محکم رو لبانم

 تنگ شده بود. شیرنگ موها یکنم چقدر دلم برا یشده نگاه م رهیاش که با بهت به من خ

 داخل؟ امیب یدعوتم کن یخوا ینم -

 ی. چشمانم دور خانه ممیبو یم یعطرش را با دلتنگ یشوم و بو یرود. داخل م یکند و کنار م یرا کامل باز م در

 ل است.مثل روز او زیچرخد و همه چ

 چرخم. یبسته شدن در به سمت رها م یصدا با

که  ییچسبد. گل و کادو یام م نهیشوند. قدم دوم محکم به س یم یجار شیدارد اشک ها یکه برم یقدم نیبا اول 

هق هقش جانم  ی. صدارمشیگ یافتد، محکم در آغوشم م یم نیزم یشود و رو یام از دستانم جدا م دهیخر شیبرا

 جز آرامش. ستین یکس شیزند و مسبب اشک ها یرا آتش م

بد سرش به او گره  یباشد آرامش هم آن وسط هست. تمام اتفاق ها یو دل شکستگ یهر کجا که خبر از بدبخت اصال

 است و تهش؟

 که عاشقان او را دوست داشتند و او همه را نابود کرد. یآدم ها تمام

 مصمم فتدیکه قرار بود اتفاق ب یزیشوم، با اراده به سمت آن چ یدرد و دل کردن از آپارتمان خارج م یاز ساعت بعد

 دارم.  یتر و محکم تر قدم برم

در دلم انگار در  یزند و جوانه ا یکشاند. نام رها چشمک م یراننده م ینگاهم را به سمت صندل یزنگ گوش یصدا

 حال رشد است.

 جانم؟! -

 لرزاند: یرا م بتمیش تمام هبغض دار یصدا

 مهبد؟ -

 .گردمیجان مهبد!؟ بغض نکن برم -
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 ؟ییایشمردم تا تو ب یچقدر روز ها را م یدونیرفت؟ م ادتی یزود نیبه ا یباش شهیهم ی. قول دادیزود رفت -

 .امیرها جان م امیم -

 .یزاشتم بر یم دی. نباایاالن ب نیاالن...هم -

 گفتم: محکم

 .شتمی. شب پامیم -

 .ییایداداش دن نی. تو بدتریبد یلیدلم برات تنگ شده. خ -

 .رونیب میدنبالت شام بر امی. اصال آماده باش مشتمیپ گهینکن. بخدا تا دوساعت د هیدورت بگردم گر -

 را. میروز ها نیا فیلرزاند قلب ضع ادشیفر یصدا

 . دوساعتت شد ده سال.شتمیپ گهیدوساعت د یهم گفت یاون روز لعنت -

 تر شد با حسرت گفت: فیاش ضع هیگر

 تنها بودم. می. تنها بودم. من همه زندگیروز جشن کنارم باش یقول داده بود -

 گر؟یاو هم جهانبخش بود د یاز غم بزرگ دلِ کوچکش. ول دیرنج دلم

وقت اون قوال رو  چیناز تو انقدر بد باشم ه یدونستم قراره تو چشما یسر آدم. اگه م ارهیدر م یروزگار بد باز نیا -

 دادم. یبهت نم

- .... 

 خالص کنم. دیهمه ترد نیا ونیحق و بهم بده که بخوام خودم و از م نیخورم رها. ا یم یمن هنوز دارم باز -

 .یدون ینداره. خودتم م یعشق خالص -

داشت  انیجر میها شهیدر رگ و ر بی. حرفش عجدمیبه پشت گردنم کش یام خارج کردم و دست نهیاز س یخفه ا آه

 پارک کردم به رها گفتم: دیدفتر وکالت حم یرا که جلو نیشود؟ ماش یقلب چرا منقبض م نیو ا
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 باشه؟! نییپا ایآپارتمان، تک زدم ب یجلو امیخونم. کارم تموم بشه م کینزد -

 چشم. -

 بال. اجازست االن قطع کنم؟! یاون چشمان نازت ب -

 مواظب خودت باش.  -

 چشم خدافظ. -

 خدافظ. -

 .زدیچشمک م "راد  دیحم "واحد دو، اسم  یپله  یورود یدفتر رفتم. در ابتدا یسو به

 سختم نشستم. یروز ها لیوک دیبعد در مقابل چشمان گرم و دلتنگ حم قهیپله ها را باال رفتم و چند دق 

 باالخره ان کابوس تموم شد. شهی. باورم نمادیالحق که فقط آزاده بودن بهت م -

د دان یکس بهتر از من نم چیشود. ه یتمام نم یکابوس و جهنم چیباشد ه انیکه نام جهانبخش به م ییجا وس؟کاب

 و گفتم: دمیاست. خند طانیکه او خود ش

 گفت!! یم یا گهید زیمسئول زندان چ یول -

 .رمیتظاهر را بگ سانسیتوانم فوق ل یکم کم م گریشده ام. د یماهر گری. چه بازیتفاوت ینقاب ب نیاز ا امان

 ؟یمثال چ -

 !!یمنتظرم برگرد گفتیم -

 هستم. شینما نیا گریباز نیتر یو انگار من حرفه ا دیمردانه خند دیحم

 سر اصل مطلب. میخب بر -

درد آنقدر آشنا  نیو ا دیاخم درهم کش دیشد که حم ریدرد بود به چشمام سراز یو انگار هر چ دمیکش یقیعم نفس

 :دیبود که بگو
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 باز آرامش نه؟ -

 گم شده! -

 و پرسشگر نگاهم کرد. گنگ

 گم شده؟ -

و آرامش و از  رهیبگ میتصم تیپدرش، باعث شده تو عصبان دنیبعد از افتادن اون اتفاقا و فهم شیده سال پ -

 ازش نداره. یکس خبر چیخانواده طرد کنه حاال هم ه

 خب؟ -

 کنم. داشیپ یکمکم کن خوامیم -

 ؟یا گهیزندان به خاطر غلط اضافه کس د یکه باز ده سال بر ؟یبرس یکه به چ -

 شد؟ یها؟ مگر م لهیپشت ان م ییبایاو که زندان نبود؟ آن همه ز حق

 زنمه. -

 یبعد تو انقدر بال سرت اومده نم شن؟یاز هم جدا م یزیر ییها لیمردم بخاطر چه دل یدونی. تو مشهینم لیدل -

 ؟یبش الشیخیب یخوا

 کنم! داشیپ دیدنمه. باگر تشیمسئول -

 گفت: یالیخیب با

 .یهم ندار یتیمسئول گهی. دیابیطالق غ -

 نه!! -

 چرا؟! -

 که من بگذرم از او؟ اشیاز دن گذرهیمگه آدم م امه؟یدن یکه همه  یگذشت از آدم شهیم مگه
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 تونم. ینم -

 اما... -

 حرفش: نیب دمیپر

 !؟یکن یهنوز معشوقه. حاال کمکم م ضیقلب مر نیبد عالم؛ واسه ا -

 داد. رونینفسش را کالفه ب دیحم

 کنم. یهم دارم؟! کمکت م یا گهیچاره د -

 ؟یچجور -

 آرامــ... ینامه از طرف تو برا تیشکا هی -

رفتم آب  یاون نم یبه جا شیبرسه که ده سال پ ایکوفت و زهرمار نیاون به دادگاه و ا یخواستم پا یمن اگه م -

 !!گهیراه د هیبخورم. خنک 

 نگاهم کرد و گفت: یکم دیحم

 زنم. یکردم بهت زنگ م دایهر وقت پ گهیراه د هیگردم دنبال  یم -

 باشه. فقط خواهشا عجله کن -

 دست دادم. دیبلند شدم و با حم میسرجا از

 . پس زودتر خبر بده.ستمین یکه اصال آدم صبور یدونی. مدیمنتظرم حم -

 .دمیباشه. خدا به همرات. شب بهت خبر م -

 هقیو منتظر ماندم. چند دق شیتک زدم به گوش دمیدر که رس یدفتر خارج شدم و برگشتم به آپارتمان رها. جلو از

 گذشت تا رها آمد.  یا

ر سواتموم.  یو همه چ بایخانم ز هیشده بود به  لیبستم تبد یم یکه موهاشو خودم خرگوش ییآن دختر کوچولو از

 .دیشد و گونه ام را محکم بوس نیماش
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 سالم. -

 ماهت. یسالم به رو -

 !شم؟یپ یمونیشب م -

 بله خانم خانما. شما جون بخواه فقط. -

 .یشمیپ شهیباورم نم -

 .دمیو لپشو کش دمیخند

 .شتمیپ ایدفعه تا ته دن نی. اشتمیپ -

 .میبعد هردو مقابل هم در رستوران مشغول غذا خوردن بود قهیدق چند

 ؟یقبول شد یدانشگاه چ -

 . دانشگاه تهران.یحسابدار -

 .نیآفر -

 مهبد؟ -

 جانم؟! -

 یعنی...گمی...مزهیچ -

 گفتم: یشدم بهش. محکم و جد رهیو خ دمیاز غذا خوردن کش دست

 رها؟! -

 بله؟ -

 ترس و آروم. یحرفتو بزن. ب -

 .یناراحت بش نکهیخب ترسم از ا -
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 بگو. شمینم -

 ؟یاز... از آرامش خبر دار -

 مرگبار گذشت. یا هینبود؟! چند ثان یاریاخت گهیحبس شدن که د نفس

 .دمشیهنوز ند -

 هنوزم... یخوایم -

 گفتم: یجمله تکرار نیحرفش و خسته از ا نیب دمیپر

 .دمیهم طالقش نم یمتیق چیزنمه، دوسش دارم. به ه -

 "موالنا #. ستیتو ن یخراب باد وجودم اگر برا "

 تکرار ادگونهیذهن مشوش من نقش فر یکه برا ی. سکوتمیشب را در سکوت گذراند هیسرش را تکون داد و بق رها

 خاطره ها را داشت.

**** 

 خواستم. ینم یزیچ چیه ایاز دن گریاتاق اگر آرامش را داشت من د نی. ادمیچرخ یبهشت کوچکم سرگردان م در

 نیشدم ا یداشتم و هر وقت مضطرب و کالفه م یعادت را از بچگ نیکرد. ا یداشتم و دائم دستانم عرق م استرس

 حال و روز دستانم بود.

 یزند؟ خودش گفت شب تماس م یشب گذشته بود. پس چرا زنگ نم ازدهیبودم و ساعت از  دیتماس حم منتظر

 .ردیگ

ه دانم خودم را چگونه ب یتخت بود زنگ خورد. نم یسمت اتاق به آن سمت اتاق رفتم که تلفنم که رو نیکالفه از ا باز

 جهان را لمس کرد. یدکمه  نیفورا دستم سبز تر دینام حم دنیآن رساندم و با د

 شد؟ یچ دیسالم حم -

 کنم به اسم خودته؟ یم زیکه دست زنته که من هرماه پول بهش وار یاون عابر -
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 کر فرو رفتم. عابر؟ف در

 مهبد گوشت با منه؟ -

 آره بگو. -

 آرامش. ایبه اسم توئه  -

 خودم. -

 ینجوریچقدر داره. دعا کن فقط ازش خرج کنه. ا یموجود نینداره فردا برو بانک بب بیع یکار سخت تر شد ول -

 .میکن دایجاش و پ میتون یم

 زده گفتم: شک

 . فقط...رمیباشه فردا صبح حتما م -

 داداش؟ یفقط چ -

 ؟یاگه استفاده نکرده باشه چ -

 .شهیم داشیپ شاهللیبد به دلت راه نده. ا -

 .دوارمیام -

 !اد؟یازم برم یا گهیخب کمک د -

 زحمت دادم بهت. یادیهم ز نجایجان تا ا دیممنون حم -

 .ادیبا من تعارف نکن که اصال خوشم نم -

 راحت داداش. الیخ ستین یتعارف -

 !؟یهنوز خونه مادرزنت -

 کنن. دایآره. سپردم برام خونه پ -
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 ؟یخونه خودت و آرامش پس چ -

 به عکس انداختم و کالفه گفتم: ی. نگاهدمیام کش یشانیبه پ یدست

 دلشو ندارم. -

 سر برو. هی یسخته. ول -

 باشه. -

 فعال داداش. -

 فعال. -

گرفت. چند تقه به در خورد، سرم را بلند  میدست ها نیب تخت پرت کردم و کنارش نشستم و سرم را یو رو تلفن

 :دمیبه لباسم کش یکردم و دست

 بله. -

 مهبد جان؟ -

 جانم مامان؟! -

 !م؟یحرف بزن میتون یم -

 افتاده؟! یبله. اتفاق -

 .یستیتو حال خودت ن یدیو خبرا رو شن یاومد یکنم از وقت ینه مادر، فقط حس م -

 اندازم. یم نییرا پا سرم

 .شهیدرست م یبه خدا همه چ نینگ -

 ؟یدنبال آرامش -
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ن تکا "آره  " یهوا دلم تنگِ تنگِ تنگ. فقط توانستم سرم را به معن یهوا قلبم تند شد و ب ی. بدیهوا پرس یب

 بدهم.

 .مینبود یشرمندتم به خدا، امانت دار خوب -

 بود. دهیبه آتش کش شهیهمه بود و همه را از ر دیام یکه روز یکنم به دختر دوارشیخواستم ام ینم

 .یشما تاج سر من هیچه حرف نیا -

 تر.  نیمن سنگ یشد و شانه ها یجار شیاشک ها 

 تو آرامش؟ یکرد چه

 همه اتفاقه آخه؟ نیتو ا یچه حکمت -

 و سرشو به شونم چسبوندم. دمیالهام را در آغوش کش مامان

 کنم. یم داشیمامان. بخدا پ نینگران نباش -

 پزشک قانونـــ.... -

 کنم. یم داشیپ یدوره، منم به زود کمیمامان. آرامش من خوبه خوبه. فقط  سیه -

 شد؟ ینجوریشد که ا یچ -

 نحس جهانبخش. هیبه سا گردهی. همش بر مکنهیم وونمیجمله مثل مته تو سرمه که داره د نیا بیعج

 دونه. یاز آرامش نم ریکس به غ چیه یعنیدونم مامان.  یخودمم نم -

 ناهار؟ یاینم -

 .ششیخوام برم پ یدوستم دعوتم کرده م -

 باشه برو. -

 آماده شدم و راه افتادم. عیرفت سر رونیکه از اتاق ب مامان
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***** 

که دوسال تمام آرامش را در  یام. خانه ا ستادهیدر خانه ا یپر از آشوب جلو یاست که با وجود قهیدانم چند دق ینم

 نشست. میلب ها یرو یخودم داشتم. پوزخندکنار 

 کنار خودم داشتم؟ -

 :فتمیم یریاحسان خواجه ام یاز آهنگ ها یکی یترانه  ادی

 ستین دنیرس نیاما ا میبا هم "

 ستیعاشق من ن امهیکه دن اون

 میهم سرد شیاما پ میهم با

 میکه هم درد نیا نه،یتسک هی نیا

 ....!!ستیحقــــم ن نیا

 یینجایتو ا یوقت ییهمه تنها نیا

 دمیبر ینیب یم یوقت

 ستیحقم ن نیا

 عمـر با تو بودم هیمن که  حق

 دمیبا تو روز خوش ند اما

 "...!! ستیحقم ن نیا

دو دل به در خانه انداختم و عقب گرد  یفرسنگ ها ازم فاصله داشت. نگاه یبود ول کیبه من نزد دیآرامش شا 

 .دمیو دوباره چرخ ستادمیکردم. چند قدم که برداشتم ا

کرده بودم و دست  دایکه در اتاق آرام پ ییها دیزدم و با کل ایرفتن و نرفتن مانده بودم. باالخره دلم را به در نیب 

 خانه است قفل را باز کردم. نیگفت که مال ا یم شیآشنا دیکل
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 یلب من بود که طوفان ضربان شد. حتو باز ق دیمن بود که لرز یخاطرات در مقابل چشمانم رژه رفتند و زانوها 

 کردم محکم قدم بردارم. یسع یو سرگردم شیتشو انیتصورت هم زلزله است. م

 اول: لبخند آرامش. قدم

 دوم: چشمان پر از نفرتش. قدم

 سوم: خاطره ها. قدم

جنگ و  مانیخاطره ها یاست که همه  بیاالن خنجر شده و عج یدوران عاشق زیتند و ت یخاطره ها نیا دمیلرز

 و نخواستن. شیپر از تشو یدعوا بود. عشق

 .از من متنفر بود تینها یکه ب یکردم آن هم وقت یهرگز مجبور به ازدواجش م دینبا دیکنم شا یحاال که فکرش را م 

 عطرش. یاستشمام بو نیآغوش و اول نیچهارم: اول قدم

در  یزیچرخند و چ یخانه دور سرم م یها واریفشارد. د یرا م میچسبد و بغض گلو یم نیمحکم به زم میپاها

 ست؟یخورم  و خم شدن که ننگ ن یم نیزانوانم زم یافتد. رو یم انیوجودم به طغ

 دهم. یاو جان هم م یمن برا ست؟یاو خم شدن که ننگ ن یبرا

 بودمش.  دهیکه نور ماه درخشانش کرده بود در آغوش کش یافتد و من آن شب یبه پنجره م نگاهم

کند و مرا از جان دادن نجات  یفشارم و هق هق مردانه ام باالخره کار خودش را م یام را سفت م نهیچپ س سمت

 از من متنفر بود. شهیسوزد و او هم یدهد. چشمانم م یم

 . دمشیپرست یکه عاشقانه م یمن از

 وار عاشقش بودم. وانهیکه د یمن از

 تلخ باشد؟!  یابه گونه  دیچرا سرانجام تمام عشاق ها با ایخدا

 ! م؟یکرد یم یتمام کنار هم زندگ یشد من و او در خوشبخت یم چه

 م؟یعشق خوشحال ندار چرا
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 چه بود؟  یهمه تنفر آرامش برا نیسوال است که ا میهمه سال برا نیهم بعد از ا هنوز

 شد با من؟ بیپس چرا انقدر غر ،یداشتم و نه کار یاو جز عشق نه حرف یکه برا من

 ام را، تمامم را تمام کرد؟ یام را، تمام احساساتم را، تمام مردانگ یام را، تمام جوان یتمام زندگ نگونهیچه ا یبرا

 زم؟یهنوز هم لبر یطوالن انیسال نیکرده است با من که با گذشت ا چه

 کنند. ییخودنما نگونهیقرار است ا یدانم تا ک یکه نم ییاز عش و خاطره ها زیلبر

 میلوکه در گ ییکه نگرفتم، دوست دارم ها یکه همرات بر نداشتم، دستان ییکه با تو نکردم. قدم ها یاز عاشق زیلبر 

 دانم با من سوخته چه کار کرده؟! یکه نم یاز حس زمیلبر زِیرسوب شدن، لبر

نشد پا درون  یاضگاه آرامش ر چیکه ه یافتم. اتاق یشوم و به سمت اتاق خواب راه م یبلند م میاز سر جا یسخت به

 د. بو یکه بود کاف نیهم یمثل همان موقع است. گرچه تلخ بود ول زشیخانه همه چ نیآن بگذارد. خوشحال بودم که ا

 رهیام خ یکردم و از اتاق خارج شدم. نگاهم به در بسته اتاق کنار دایخواستم پ یرا که م یبه هزار زحمت مدارک 

 ماند. 

 یدر را در دست فشردم و به عقب هول دادم. در گشوده شد و با صدا رهی. دستگدیسست شد و قلبم لرز میها قدم

 برخورد کرد. واریبا د یبد

 خانه پخش است. یعطر آرامش در همه جا یکردم بو ینتوانستم وارد اتاق بشوم، حس م 

 بلند ینفس ها دنیکردم با کش یم ینشستم، عرق کرده بودم و سع نیبه سرعت نور از خانه خارج شدم و در ماش 

 خودم را آرام کنم.

اشک  یعنیکه مَردم و مرد بودن  دیآ یم ادمی شتریکنم و ب یبغض م شتریو من ب چدیپ یدر گوشم م یاِب یصدا

 ممنوع. ختنیر

 قدرت به نَم نشستن را هم ندارد.  یزند و چشمانم حت یسوزد به حال احساسم که هنوز هم زار م یم دلم

 فرصت نره از دست،  نیکه امنو حاال نوازش کن،  "

 "هست. بایاحساس ز نیباره، که ا نیآخر نیا دیشا
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 ی. حداقل براباستیحد و اندازه ز یکنم عشق ب یکام تلخم باز اعتراف م ی!! با همه بایبار بود؟ احساس ز نیآخر

 . یلیل یمن. منِ مجنونِ ب

 حاال که تب کردم، نیمن و حاال نوازش کن، هم "

 "تو برگردم. ییایبه دن د،یشا یلمسم کن اگه

 رنگ اوست. میایکه تمام دن یمن یوقت رنگ مرا به خودش نگرفت. افسوس برا چیکه ه ییایاز دن افسوس

 .ستین یکار سخت یعاشق بود، تو باش شهیهنوزم م"

 ".ستین یوقت گهیمن با من باش، اگرچه د بدون

با پلک زدنش هم تنشه  یکه حت ی. منستین یکند کار سخت یم وانهیکه مرا د ییکه عاشق بودن با وجود او الحق

 شوم. یاش م

 .نهیش یدَم رفتن تو، چشمات غصه م نیا نمینب "

 .نهیدونم، قسمتم ا یبوسم م یاشکاتُ م همه

 خستم، یزندگ نیکه از ا یمن خوند یاز چشما تو

 ترسم، یاونقدر آرومم که از مرگم هم نم کنارت

 .هیتو آتش یتاانگار تو دس یسرده ول تنم

 ".شهیقصه تموم م نیو ا یبند یپلکامو م خودت

 ینبض تپنده  ینبودنش رو شهیداغ م قهیبسته شود. فقط هر دق اتینبود که در زمان ح یزیمن و آرامش چ قصه

 شوم. یعاشقش م شیاز ب شیو من ب نمیس

 و گفت: "

 دوزخ را بر من بخشند اگر

 عاشق را نسوزم چیه هرگز
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 بهر آنکه عشق خود، از

 "عطار #او را صدبار سوخته است.  

**** 

 قدم زدم.  میخاطره ها انیدر م دیبانک پارک کردم و به انتظار حم یرا جلو نیماش 

شد. به سمتم آمد و کنارم  ادهیاز آن پ دیپارک شد و حم نمیماش یجلو یسانتافه مشک کیگذشت تا  یا قهیدق چند

 نشست.

 ؟یسالم. خوب -

 ؟ی. تو خوبیم. مرسسال -

 ؟یکرد دایخوبم. مدارک رو پ -

 آوردم. رونیرا باز کردم و مدارک را ب داشبورد

 .ایآره ب -

فرمان گذاشتم و از ته دل خواستم تا  یبه سمت بانک رفت. سرم را رو یمعطل یمدارک و از دستم گرفت و ب فیک

 خدا باز آرامش را سر راهم قرار بدهد.

خواهم باشد تا باز با حرف  یپسندم، م وانهیبه حال د یشهرست وا نیدلبر ا نیتر وانهیرد. او ددا یهم عالم یوانگید 

قلب عاشقم را بشکند، با چشمان پر نفرتش باز هم تمام تنم را  شیها یمحل یتلخش کامم را زهر کند؛ تا با ب یها

 ییخواهم  او در کنارم باشد. او یوار م وانهیخواهم باشد. د یم یام؛ ول وانهیدانم د یبلرزاند، تا بتوانم نفس بکشم، م

 اوست. لشیکه نفس و بازدم تنها دل

 من. لیتمم دال لیدل یبانو شد یدینقطه ضعف من است. د نیتر یاو قو و

نگاه  دیخند یکه م یدیفرمان بلند کردم و به حم یگذشت که با باز شدن در سرم را از رو قهیدانم چند دق ینم 

 م.کرد

 کردم. داشیمژده بده که پ -
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 !شد؟یکردم که آرامش عاشقم باشد هم انقدر زود برآورده م ینگاهش کردم،  اگر االن آرزو م یناباور با

گرفتم و به کاغذ  دیخند یکه م دیحم یچشمانم را از مردمک ها یرا به دستان لرزانم سپرد. به سخت یکاغذ 

 در هم رفت. میآدرس و منطقه اخم ها دنیدوختم. با د

 منو؟ یمسخره کرد -

 کرد. لیخودش را به سمتم ما یرا باال انداخت و کم شیابرو

 چرا؟ -

 آدرس درسته؟ یمطمئن -

 بار آرامش ازش عابرُ استفاده کرده. نیکه آخر هییآدرس جا -

 کنه؟یم یاونجا زندگ یعنیتو جنوب شهر بکشه؟  یمدرسه ا کینزد ییعابر و جا دیچرا آرامش با -

 زیچ کیکه از عابر پول برداشته و  ییفقط آدرس جا نیکنه. ا یکه آرامش اونجا زندگ شهینم لیدل نیمهبد جان ا -

 گه؟ید

 ؟یچ -

 .شیاستفاده نکرده. اونم هشت ماه پ شتریکارت ب نیبار از ا کیآرامش  -

 پرت کردم. نیماش یحرص برگه رو به جلو با

 دستم تو پوست گردوئه. نکهیا یعنی نیا -

 .هیچیبهتر از ه ی. کاچیکن داشیجا پ نیاز هم یتونست دینه داداش. تو برو شا -

 ؟یدونم اگه نبود چ ینم -

 کنه. داشیسروصدا پ یسپارم به بابا ب یبرو به دلت بد راه نده. فوقش اگه نبود من م -

انداختم و با  یآدرس نگاهبه  گریرفت. بار د یکوتاه یبا خداحافظ دیتکان دادم و حم " دنیفهم " یرا به معن سرم

 راه افتادم. یناشناخته ا یحس
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**** 

 یوبخ یحال جا نیبا ا یبه جنوب. ول دهیمتوسط نرس یکردم بهتر و قابل تحمل تر بود. منطقه ا یکه فکر م یزیچ از

 توانست باشد.  یدختر تنها نم هی یبرا

 نیتر از آن بود که بتوانم با ماش کیانداختم بار کیبه کوچه بار یشدم. نگاه ادهیو سرکوچه پارک کردم و پ نیماش

 داخلش شوم. 

 قرمز رنگ انداختم. یکیبه توپ پالست یو نگاه دمیبرخورد کرد. چرخ میبه پشت پا یزیچ

 ن؟یشوتش کن شهیعمو م -

 توپ زدم. ریبه ز یکردم و ضربه ا یبودند نگاه ستادهیکه دور هم ا یچند پسر بچه ا به

 و به اطراف نگاه کردم.  دمیکش میبه موها ی. دستستادمیا یم و مقابل مدرسه دخترانه اگذشت کیکوچه بار از

 .مهینصفه ن یپر بود از آجرها ،یکوچه خاک گرید یکرده. طرف  جادیا یبد یحجم انبوه زباله در کنار کوچه بو   

 ب؟یغر یجا نیکردم وجود آرامش را در ا یآخه چگونه باور م 

 شروع شد باز. شی. بهانه هادیلرز ی. قلبم میبه مدرسه انداختم و وارد شدم. اُه لعنت ینگاه دوباره

 پا برسد قرار است از او عاشقانه استقبال کند؟! زیهم به آن معشوق گر گریفکر کرده است اگر بار د 

 !؟یزن یآن را صدا م نوا است و تو باز هم با هر تپش یقلب ب نیسوزان تنها کارش سوزاندن ا دیخورش نیداند ا ینم

بلندش چادر سر کرده  یمانتو یبود که رو یبودم. خانم نسبتا جوان ستادهیمدرسه ا ریخودم که آمدم مقابل مد به

 بود.

 سالم.  -

 سالم امرتون؟ -

 ن؟یشما هست ری. مدنیخسته نباش -

 .دییبله. بفرما -
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 اختم. اند ریبه مد یرنگ و رو رفته نشستم و نگاه یفلز یها یصندل یرو

 یکه کس ییشد و مثل آدم ها یباز و بسته م می. مشت هازدیاز استرس خشک شده بود و چشمانم دو دو م میگلو

 .دمیکش یدهد با دهان باز نفس م یرا فشار م شانیگلو

 دنبال آرامشم. -

 هیاز شروع کردنم بود خدا بق نیبرگشت. ا میخون به رگ ها نگونهیمرگبار آزاد شد که ا یاز قفس ایگو نمیسنگ نفس

 کند. ریاش را به خ

 آرامش؟ -

 آرامش وارسته؟ -

 . از دانش آموزانه؟نجایا میشناس یرو نم یکس نیهمچ -

 کردن. زیرو به حساب مدرسه وار یمبلغ هیکه  ینه نه. همون خانم -

 ه؟یآها منظورتون خانم آرامش تهران -

  ستیبیعج یچه دل ضعفه "

 "من. یلیزدنت، با نام فام صدا

 نقش ببندد گرفتم و گفتم: میلب ها یکه قصد داشت رو یلبخند یجلو

 بله با همون خانم کار دارم. -

 ن؟یدار کاریچ شونیجسارت نباشه شما با ا یبه مدرسه کمک کردن. ول یلیبده. خ رشونیخدا خ -

 ن؟یبهم بد  دیازش دار یآدرس ایاگه شماره  نیلطف کن شهیم -

 آخه.... -

 .هیاتیح یلیکنم، مسئله خ یخواهش م -
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 کردم. یتمام تالشم را م دیبا یممکن است ول ریغ یزیچ نیدانستم همچ یبا عجز نگاهم کرد. م ریمد

چند سالم دنبالشون بودم. خواهشا اگه  نیهستم. ا یخانم وارسـ...خانم تهران یاز آشناها یکیخانم من  دینیبب -

 .شمیممنون م د،یلطف کن نیدار یآدرس ایشماره 

گرفتم. کارت و  ریمد یآوردم و جلو رونیکتم ب بیام را از ج ییبود. کارت شناسا یو دودل دیپر از ترد چشمانش

 انداخت. یگرفتم و به آن نگاه

 کنم. داشیپ دیهستم، لطفا کمک کن یخانم تهران یخانم من آشنا -

 در سکوت با استرس من گذشت. یا هیثان چند

 آدرس؟ یتلفن همراه ندارند ول یتهرانخانم  -

 به من انداخت و گفت: ینگاه کوتاه دوباره

 ادیدر ب ییتنها نیاز ا زهیکه انقدر عز شونیا نکهیا یبرا دمیبهتون م یتنها هستند. اگه آدرس نجایا یخانم تهران -

 چند سالش هستم. دنیچون شاهد عذاب کش

 دلبر جانان من؟ نیگذشته به ا یکند؟ مگه چ یم وانهیداره مرا هم د وانهیقلب د نیا چرا

 .دیکن یم یلطف بزرگ -

 بروم. ادهیتوانستم پ یاز مدرسه دور نبود، م ادیتکه کاغذ نوشت و به دستم داد. ز کی یو رو آدرس

 راحت شد. المیخ یامن و آرامَش کم طیکوچه بن بست و مح کیسه طبقه در  یخانه نقل کی دنیبا د 

شدن  هدیکش یصدا قهیخانه فشردم. بعد از چند دق یسوت بلبل یدستم را رو دیپر ترد یو با دلجلو گذاشتم  یقدم 

 که گفت: یمردانه بلند یو بعد صدا دیبه گوشم رس نیزم یرو ییکفش ها

 اومدم. -

ه پنجاه ساله که کال بایتقر یو منتظر ماندم. در خانه که گشوده شد با مرد دمیعرق کرده ام را به شلوارم کش دستان

شناخت  یم ایمن، نگاهش رنگ آشنا داشت، گو دنیجا خورد از د یسر داشت رو به رو شدم. کم یرو یدیگرد و سف

 روز ها را. هول کرده گفتم: نیا یشده  بهیمن غر
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 سالم. -

 !د؟ییماهت جوون. بفرما یسالم به رو -

 مزاحمتون شدم. دیببخش -

 . یمراحم هیچه حرف نیا -

 .کنهیم یزندگ نجایدخترم به اسم آرامش. گفتن ا هیبگم، دنبال  یمن...من...چجور -

 کرد. یبه شدت اعصابم را خورد م نینگاهم کرد. از استرس، تمام تنم عرق کرده بود و ا رهیخ یا قهیچند دق مرد

 !د؟ایداخل تا ب ییایب یخوای. مرونی. صبح رفت بستیگفته درست گفته. االن خونه ن یهر ک -

دانم نامش را چه  یکه نم ییشده بود. از همان ها یجوریکنه ته دلم  یم یزندگ نجایگفته بود آرام من ا نکهیا از

 بگذارم. هراس؟ ترس؟ آرامش؟

 کجا رفته؟ دیدون ی. فقط نمشمینه مزاحم نم -

 دختر موندم. نیا یواال پسرم من خودم تو حکمت زندگ -

 غم گفتم: با

 داره؟ یچرا؟ مشکل -

 .میزن یتو حرف م ایبدون مشکل باشه آخه جوون؟ ب یدیرو د یک یمشکل که آره. زندگ -

 آخه... -

 تو پسرم. اون درم پشت سرت چفت کن. ایب -

 یکه پر از درخت بود و دور حوض گلدان ها یکوچک و دوست داشتن اطیو رفت، به ناچار داخل ح دیراهش را کش   

 تر کرده بود.  بایبهشت کوچک را ز نیبود، ا اطیکه گوشه ح یسنت یبودند شدم. تخت ها دهیچ یسنت

ود به دلم نشسته ب بیکه عج میو منتظر به مرد رو به رو میفرش بود نشست یسرخ رنگ میآن تخت ها که با گل یرو

 بلند شد. یزن یکردم که صدا ینگاه م
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 بود حاج آقا؟! یک -

 دَمه؟! تییخدا خانم. چا بیحب -

 .ارمیبله. االن م -

 :دمیطاقت پرس یب

 ن؟یآدرس آرامش رو بد شهیم -

 زد. ینگاهم کرد و لبخند محو رهیخ

 پسرم. طونهیعجله دوست ش -

 .دمیپشت گردنم کش یو دست نییو انداختم پا سرم

 خسته شدم. ی. ولمیمنم آدم صبور -

 نداره! داره؟ یمنتظر معشوق بودن که خستگ -

 ی. درست مثل شعر هاداستیحرف ها از عمق نگاه هرکس پ یزدم. بعضزل  شیرایو گ یزده به چشمان قهوه ا بهت

 .باستیفروغ که ز

 ...ینداره ول یخب، خب نه خستگ -

 شناختم. یکه نم یگفتم به آدم یداشتم م یکردم. چ سکوت

 دلت تنگ شده؟! یول -

 گفتم: رهیکه ممکن بود شکل بگ یکرده از سوء تفاهم هول

 بگم، خوب راستش.... یمن، من چجور -

 حرفم و گفت: نیب دیپر

 نه؟ یآقا مهبد معروف باش دیبا -
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 آمد گفتم: یباال م یکه به سخت یروح از تنم پرواز کرده بود. با نفس انگار

 د؟یشناس یبله. خودمم. شما منو از کجا م -

 کم نشده. تتیاز جذاب یکه حبس بود یده سال نیا -

 دانست. یاز حد م ادیپنجاه ساله؟! ز رمردیپ نیکرد ا یخاروندم. معما طرح مرو  میانگشت شصتم پشت ابرو با

 بگم اون موقع... یدونم چجور یمن، سو تفاهم بود. نم -

 .گهیازت م ادیآرامش ز ،یبگ یزیخواد چ یتو نم -

بود که زده بود. آرامش از من  یکرده بود اما مهم حرف شتریرا ب شمیمرد استرس و تشو یکردم؛ دانسته ها سکوت

 د؟یگو یم ادیز

 گه؟ید نجاستیآرام ا -

 .نجاستیبودنش که آره. هم -

 محاکمه پسند. یریدرگ نیا دییداشت به تا ازیطاقتم ن یب قلب

 حاج آقا! -

 دایو هم پاز نگاه ا یبلند شدم. حت میآمد نگاه کردم. معذب از جا یم نییپا یچا ینیبا س وانیا یکه از پله ها یزن به

 شناسد. یبود که مرا م

 سالم. -

 .می. منتظرت بودیخوش اومد یلیسالم پسرم. خ -

 رو از دست زن گرفت و گفت: ییچا ینیس یحاج

 ؟یریم -

 خونه ها. من کارش دارم. نیدختر اومد باز خودشو حبس نکنه تو ا نی. فقط حواست باشه اامیآره حاج آقا. زود م -
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 جوونا. نیبرا سروکله زدن با ا رمیخانم. من پ یه -

 .امیحاال حواست باشه من زود م -

تخت به عقب  یخودش را رو شیآوردن کفش ها رونیچشم دوختم که در حال ب یخانم که رفت باز به حاج حاج

 .دیکش

 دنبال آرامش؟! یشده که اومد یچ -

 سوال؟ نیا یخجالت نگاهش کردم. سخت بود نداشتن جواب برا با

 من فقط، فقط.... -

 نه؟! یفقط دوسش دار -

 "موالنا #نرفت و نرود از دل من صورت او  چیه"

 زده گفتم: هول

 نه خب. -

 رساند و آرام زمزمه کرد: شیرو به لب ها یچا وانیل لکسیر یلیخ یحاج

 زندون. یرفت یبه جاش نم شیده سال پ یاگه دوسش نداشت -

 مصمم تر از قبل گفت: دیام را که د رهیکم و کاست. نگاه خ یو ب قیدانست. دق یم شتریاز ب شتریب

 .یینجایکه االن ا یهنوزم دوستش دار -

 من... -

 . ببخشش.دیعذاب کش یلیخ -

 ...یشما حاج -

 .ستین تیواقع مینیب یرو که ما م یزیهر چ شهیزود قضاوت نکن. هم ی. ولامیکالمت م ونیببخش م -
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 بله شمــ... -

لمه ک یواقع یته دلم بود، حرف به معنا یبیحس عج هیبه بدنم نشست،  یتو در، انجماد خاص دیچرخش کل یصدا با

 معرفتش. یدر دهانم خشک شد. خودش بود. خودِ خود ب

صاعقه تمام تنم را در بر گرفته بود باعث شده  نیکه ع یکه تمام بدنم داشت و استرس یبلند شدم. لرز میسر جا از

 گذشتند. یم ریکردند که انقدر د یحمل م یوزنه صد تن ییها گو هیاننفس بکشم. ث یبود به سخت

 عشق. یب یلیل نیشد خودش است ا یاست. باورم نم دهیرس انیشد تمام انتظار ده ساله ام به پا ینم باورم

خواستم او را محکم  یاالنِ االن م نیهم قایخواستم، دق یبود. اگه االن م اطیخانه که بسته شد پشتش هنوز به ح در

 کم آورده. یاو از دلبر یماه هم جلو یشد؟ حت یچه م میدر آغوش بکشم و ببو

که  یشد. وا دهینبض گرفته. نگاهم به سمت دستانش کش شیعطر موها یبرا بیدلم که الکردار عج یوا دلم،

را با حسرت نگاه کردم و  شی. سر تا پاستیهمچنان در دلم باق میپنجه ها انیدر م شیحسرت قفل کردن پنجه ها

 ؟یچه کار ردل من، دل من، دل من، با منه سوخته د یدل احمق من. ا نیبه حال ا یوا

 باست؟یواقعا عشق ز ایخدا

 توان؟  یخواهد از من ب یهمه درد، چه م نیا ،یهمه دور نیا

طاقت  گریروزگار آرام تر از طاقت من تار بزند که به خدا قسم د نی. کاش استین یمجال گریخدا قسم مرا د به

 کنم. میجان تسل شیلمس موها یندارم. االن است که برا دنیرقص

 دانم. یدانم که نم یکه معنا ندارد؟ دارد؟! آن هم به وهلل نم بهت

 تابم کرد. اصال چشمانش شروع واقعه بود. یاز قبل ب شتریو بهت زده اش ب یعسل چشمان

 که به راه آرم ای "

 را دهیدل رم دیص نیا 

 به رهت سپارم  ای

 "ملک الشعرا بهار  #را  دهیجان به لب رس نیا
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ظاهر سرد  ریدلِ پر تنگم را ز یها یقرار یکردم ظاهر خونسردم را حفظ کنم و تمام ب یخالف درون آشفته ام سع بر

 باشم.  یخوب گریباز دیبا دمیچند سال فهم نیکنم. در ا یو خشکم مخف

 نیقلبم از ا دیکش یریکه چه ت یرا به اخم دادم؛ وا شیو جا دمیبلع قیعم یرا با نفس نیریش یتمام آن حس ها 

 .  با بهت لب زد:یتفاوت ینقاب ب

 مــهبد!! -

 زدم و تلخ شدم. تلخ تر از تمام اسپرسوها. یشخندین

 مادمازل. نیآورد یم فیتشر رترید -

 تو... -

 ؟ینیبب نجایمنو ا یداشتتوقع ن هیچ -

 تو... -

 !رون؟یب کشهیکه مو رو از ماست م میرفته من همون ادتینکنه  ؟یاز دست من فرار کن یتون یم یفکر کرد -

 تو... -

 ؟یخودتو جزو آدم حساب کرد یخوام بدون با چه اعتماد به نفس یم قایدق -

 تو... -

 حرف زدن. یبرا یدار ادیفعال ساکت باش. وقت ز -

 تو.... -

 حاال حاالها باهات کار دارم. -

 ریسرد شده اش درگ یاز عالم و آدم با چا الیخیکه ب یتفاوت برگشتم به سمت حاج یو همان نقاب ب قینفس عم با

 بود، گفتم:

 .میکن یرفع زحمت م گهیما د میمزاحم شد دیببخش -
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آمدم. دوباره  رونیرا گرفتم و از آن خانه ب دست آرامش یمعطل چیرد و بدل کرد و من بدون ه نمانیب ینگاه یحاج

 :دمیلب غر ریز

 یچ یبرا یبمون یخواست یخونه بابات نم ؟یرو داشت یمن نبودم حق هر غلط یواسه من. فکر کرد یشاخ شد -

 هان؟ یخودمون نموند یخونه 

 مهبــ.... -

 ؟یاریباال ب دیگند جد هیباز  یخوا یم ؟یکن یم یچه غلط یساکت شو فقط. معلومه دار -

و  دیکش ریبه زبان آورد قلبم ت یخم شد و آخ کوتاه یجلو پرتش کردم که با پشت ماشن برخورد کرد. کم به

 به جلو برداشتم. یناخودآگاه قدم

 مــ....من!! -

 صورتش تکان دادم. یوار جلو دیاشاره ام را تهد انگشت

 .یگیدروغ نم -

 من... -

 خواما. ینم هیتوج -

 من... -

 ؟ی. آدم شدرونیب یاز خونه زد یکرد جایتو ب -

 من... -

 ....ال اله اال اهلل .گهیم طونهیش -

 مهبد؟ -

 .نیتو ماش نیبش -

 من... -
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 .نیتو ماش نیبچه، بش یستیمنم ن میدِ انقدر من من نکن؛ ن -

 : دمیو همزمان غر دمیرا باز کردم، منتظر ماندم تا سوار شود، در را محکم بهم کوب نیماش ریدزدگ با

 کنم. یدرست م -

 هدیآرامش چ یکه با هزار آرزو برا هیخانه منظورم همان قصر گمیم یرفتم خانه. وقت میو حرکت دادم و مستق نیماش

. منظورم از خانه قتلکاه دیبودم که دوسال تمام در آن قصر در جدال قلب خودم و دل سنگ او جانم به لب رس

 احساسم است.

**** 

اش حبس کرده  یشگیچند ساعت گذشته بود. آرامش خودش را در همان اتاق هم میکه به خانه برگشته بود یوقت از

 بود.

. شک زده بود و من میآرام شو یبودم. وقت داده بودم تا هم او هم من کم دهینپرس یزینگفته بود و من هم چ یزیچ

 از او نداشتم. یهم دست کم

شد  یگذاشتم. نم یم انیو پدر و مادرش را در جر دیدستانم گرفته ام. با انیمبل نشسته بودم و سرم را م یرو

 یر زندگت نیدلنش دیکه نماند حداقل بدانند حالش خوب است شا ییشوند. آبرو ریدختر پ نیبه خاطر ا نیاز ا شتریب

 کنند.

 داد. یمدتش م یطوالن هی. چشمان پوف کرده و سرخش خبر از گراورمیباز شدن در اتاق سرم را باال م یصدا با

 دادم. هینشست و من به مبل تک میبه رو رو

 ؟یکرد دایپ یمنو چجور -

 خونتون. میآماده شو بر ست،یاون مهم ن -

 درهم شد و با غم گفت: شیها اخم

 .امیمن اونجا نم -

 نه، گفتم آماده شو. ای ییایم دمیمن ازت نپرس -
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 .امینم -

 تر از مزه زهر باشم. نیریش یکردم کم یرا حبس کردم و سع نفسم

 یکه هر کار کن یهست یک یهات بکشن؟ هان؟ فکر کرد یعقل یاز دست ب دیمن احمق به کنار، خانوادت چقدر با -

 خوبه و درست؟

 باز ادامه دادم: دمیرا که د سکوتش

 . کشتـ....چارهیو ب یکرد لیهمه رو ذل -

 .دیکش ادیشد و فر بلند

 زیدرست کردن همه چ ی. برارهیاما د دونم،یکردم؟ چرا آقا اتفاقا خوب خوب م ییدونم چه غلطا ینم یفکر کرد -

 .رهید

 .شمیم یلرزاند. دست خودم نبود نا آرام که باشد من هم طوفان یدلم را م شیافتاد. اشک ها هیبه گر دوباره

 مطمئن بشند حالت خوبه. دیاونا فقط نگرانن. با -

 تونم رو به رو شم. یتو شکم. با اونا نم دنیاز د ندارم االن. هنوز یمن اصال آمادگ -

 هیبلندش موقع گر ی. موژه هاباستیکه چشمان نمدارش هم ز دیچرخ یم نیا یکردم و فکرم حوال ینگاهش م رهیخ

 شوند. یتر م یمشک

 .دنشونید میو بر یکه خودتو جمع کن دمیبهت زمان نم شتریچند روز ب یاونجا ول رمینکن. من االن م هیگر -

 .دادیو چشمان ندار او کار دستم م یحجم دلتنگ نیماندم با ا نیاز ا شتریسرش را تکان داد و ب فقط

 آرامش. یتوجه درست مثل همان روز ها یکردم سرد باشم و ب یشدم و سع بلند

 کردم. یخودمان را روشن م یزندگ فیتکل دیبا نیرا عوض کردم بعد از ا میاتاقم برگشتم و لباس ها به

و  دمیکه بلند شد بود کش میبه موها ی. دستستادمیا نهییآ یو جلو دمیپوش یهمراه شلوار کتان مشک یمشک تباف

 آماده است. یدیو جد بیعج یرفتم. مذل موها یم شگاهیآرا هی دیمرتبشان کردم. حتما با
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 یام است م رهیدارم و به آرامش که خ یبر م زیم یرا از رو نیماش دیمبل نشسته. کل یرفتم و او هنوز رو رونیب

 :میگو

 تا برگردم. یرینم رونیاز خونه ب -

 .ستمیقبل ن یآن مهبد آرام روزها گریدانست من د ینگفت و نم یزیچ

 کنم ولـ.... یم داتیراحت پ یلیخ یهر چند هر جا بر گه؟ید یدیفهم -

 .رمینم ییجا -

 دمیترس یرا قفل کردم م اطیدر ح نیهم یکه راحت نبود برا المیثو ادامه ندادم و به از خانه خارج شدم. خ بح

 دادم؟! یرا چه م وانهیقلب د نیبرگردم و نباشد و آن باز من جواب ا

 تر بود. یکاش  طوالن ریمس نیا یبار از خدا خواستم تا کم نیاول یو برا دمینبود زود رس یخانه پدر راه تا

 خانه جا گذاشتم. آن انیم ییرا فشردم و من دلم را جا زنگ

 تو پسرم. ایب -

 یچشمانش هم گود رفته. پخته تر از قبل به نطر م ریالغر تر از قبل شده. ز یشدم و به گمانم آرامش کم اطیح وارد

 بود و من...؟ من هم به اندازه روز اول عاشق بودم. بایو هنوز هم مثل روز اول ز دیرس

 آمد. رونیباز شد و آرش ب یورود در

 .یخوش اومدسالم  -

 ممنون. بابا هست؟ -

 آره. -

 خانه به تنم نشست. یپشت سرم بستم و گرما درو

 ؟یچته انقدر استرس دار -

 خوبم. ستین یزیمن؟ چ -
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 باز و لبخند ازم استقبال کرد. یو به پدر با رو میشد منگاهینش وارد

 به ما. یسالم پسر چند روزه سر نزد -

 خبر مهم بدم و برم. هیاومد االنم اومدم  شیسالم شرمنده به خدا. کار پ -

 .زدیباز از چنگالم بگر یوحش یآن آهو نکهیقبل از ا بروم

 شده باز؟ یچ رهیخ -

 .هیکه هست. خبر خوب ریخ -

 پسرم. میشنو یم -

 کنم؟ یچرا موع استرس عرق م دهیو هنوزم هم نفهم دمیعر کرده ا کش یشانیبه پ یدست

 کنم. دایتونستم آرامش و پ -

 با بهت گفت: آرش

 آخه؟ یچجور -

 . االن خونس.دیبا کمک حم -

 ش؟یاوردیخوب چرا ن -

 که... گهیم زهیچ -

 نه؟یخواد من و بب ینم -

 هم دلش تنگ شده. یلیپدر من؟ اتفاقا خ هیچه حرف نیا -

 ندارد. مادر هنوز چشمانش لبالب اشک بود و آرش... یپدر نگاه کردم معلوم بود حال خوب به

چند ساعت فک منقبض شده اش هنوز چِفت هم  نیدر ا یکرد ول یبود که روشن م یگاریس نیچندم قایدانم دق ینم

 عصر جمعه. یهوا ینیبه سنگ شیبود و نفس ها
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 خـــ.واد اگـ.... ینداره االن باهاتون رو به رو بشه م یآرامش آمادگ -

 خواد. یم خودیب یلیاون خ -

 وران کرد نگاه کردم.که باالخره آتشفشانش ف یآرش به

 .نمشیخوام بب یم -

 آرش االن کـ... -

 نداره.  یبه جهنم که آمادگ -

 آرش!! -

 بوده اند. زیآم انیطغ ادیخانواده ز نیا یها یآرش بود نگاه کردم. سونام رهیپدر که خ به

را در فک چفت شده و دستان مشت شده اش جمع کرد و لب از لب باز نکرد. پدر رو به من  تشیباز تمام عصبان آرش

 گفت:

 .نجایا ارشیکرد ب دایپ یهر وقت آمادگ -

 چشم. -

 زنان گفت: ادیمبل بلند شد و فر یبا شتاب از رو آرش

 .نجایا شیاریاالن م نیاالن. هم نیهم -

 کردم با آرامش حرف بزنم. یشدم و سع بلند

 .ارمشیکنم بزار آرومتر که شد ب یخواهش م -

 کرد. رتمیغ یب -

 آرش؟! -

 :دیو با درد نال دیدستانش را به صورتش کش کف
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 من؟ ینداره برا یکرده حاال آمادگ رتمیغ یاحمق ب یدختره  -

ه ب یاحترام یب نیبزرگتر نیکه تمام عمرش را به زن ها احترام گذاشته بود. حاال ا یآرش یآرامش درد بود برا نبود

 نشده بودند. رانیکم و میبهتر از او. چون من هم مردانه ها یکردم. حت یبود. درکش م شیمردانه ها

 .ادیآروم بشه خودش م کمیهنوز تو شوکه. بزار  -

 ها آرام شود. یزود نیکه به ا ستین یزیدانستم خشم او چ یمن م ینگفت. ول یزیچ گرید آرش

با حالت تهوع  ریچند روز اخ نیبود که آرامش با خانواده اش رو به رو شود. هرچند ا نیهفته گذشته بود و وقت ا کی

 کردم. یبود که فکرش را م یزیاش استرس به جانم انداخته بود. وضع معده اش بدتر از چ یدائم

د فته بودهانش گر یکه جلو یو دست دهیپر یخانه پارک کردم و از گوشه چشم به آرامش که با رنگ یرا جلو نیماش

 شدم. رهیکرد، خ یاش نگاه م یبه در خانه پدر

 دل المروت تمام بند بندش به جان او بند بود. نیبودم و ناراحت. اما چه کنم که ا یعصب یلیدستش خ از

 آرام!! -

 .دنشیدر آغوش کش یبرا دیچشمان لبالب از اشکش نگاهم کرد و دلم پر کش با

 ؟یهست ینگران چ -

 من... -

نکردن. پدرت  داتیکه ده سال در به در دنبالت بودن و پ یگوش کن آرام. فقط گوش کن. اونا خانوادتن. خانواده ا -

تر شده. مادرتم هنوز  همون زن آرامش بخش و دوست  ریپ افشیق کمی تیو نگران یهنوز همون آدمه. فقط از دور

 .هیو استرست الک یاننگم برات حفظ آبروشه. نگر یشناسی. آرشم که خودت مهیداشتن

چند  نیکرد. انگار تو ا ینم هیگر یراحت نیشد. قبل ها به ا یکردم جار یراحت تر از آنچه که فکر م شیها اشک

 دل نازک شده بود. یسال دور

 دوستم نداشته باشن. اگه... گهیاگه...اگه نخوانم...اگه د -

 ترس از دوست نداشته شدن بود و بس. شیروز ها نیا ی. تمام دلهره دمشیرا گرفتم و به سمت خود کش شیبازوها



 جانان

 
62 

 

 .یا وونهیشک د ی!! تو بیا وونهینخوانت؟ دوست نداشته باشن؟ د -

شک من  یشد ب یم یزیچ نیشد واقعا؟ اگر همچ یرا دوست نداشت؟ م یعروسک نیشد همچ یبود. مگر م وانهید

 کردم. یشدن استقبال م نیبودم که از ا ینفر نیاول

 را پاک کردم. شیشصتم اشک ها یدستانم صورتش را قاب گرفتم و با انگشت ها با

 .یقبلنا انقدر لوس نبود -

اخم  شیبلند خنده ها یبه خاطر صدا شهیدختر قبل تر ها هم نیآوردم که ا ادیخورد و من به  نیچشمانش چ گوشه

 دختر شده بود. نیا قبل بود از تمام آنچه که یلیخ یلیقبل تر ها خ نیکردم و انگار ا یم

 رسالت عشق است: "

 ". یستیشدن آنچه که ن 

 یداد و رنگش به زرد یرا تکان م شیپا ها انهیناش یدر با استرس ی. جلومیکه آرام شد به سمت خانه راه افتاد یکم

 .زدیم

 باز شد. یکیت یکند در با صدا یسوال یکس نکهیزنگ فشردم و بدون ا یدستم را رو 

 شیبه رو یبود. لبخند ایکار دن نیرحم تر یکردن لبخند آرامش بخشم االن از او ب غیبه من نگاه کرد. در مردد

در  یبهمن شیسرد و لرزانش را در دستم گذاشت از سرد یدست ها یو دستم را به سمتش دراز کردم. وقت دمیپاش

 وصف. یوجودم رخ داد ب

آمد. با بهت و  رونیبا شتاب باز شد مادر با عجله ب یدر ورود. میکرد یرا ط لیطو اطیداخل خانه و ح دمشیکش

 آمد و دستانش را از هم باز کرد و از ته دل هق زد: نییبود از پله ها پا یکه از چشمانش جار ییاشک ها

 آرامش...مادر....آرامش.... -

لحظات پر غم  نیو کاش ا دمیکش میموها نیب یهر دو بلند شد. دست هیگر یصدا د،یو محکم در آغوشش کش آرام

 خوشش را نانمان بدهد. یرو یکم یتمام شود. کاش زندگ
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ا ندارم بزنم ت یحرف دیهفته آتش خشمش خواب کیکه بعد از  یپر حرف برادر یلیو س میاسطوره زندگ یها هیگر از

از من  شتریکس ب چیاش دعوت کرده بود و ه یجوان یکه مغموم و گرفته خودش را به اتاق پر خاطره روز ها یآرامش

 مان است و بس. یجوان شیخون بها میکرد ریکه من و آرام در آن گ یمنجالب نیکرد که ا یدرک نم

 در گلو گره خوردنش. یبا آوا شدنش، گاه یدهند. گاه یواژه ها کار دست آدم م یگاه

که در گلو از نطفه خفه شود؛  ستییها ادیشوند درست مثل فر یو زده نم ندیآ یکه تا پشت لب ها باال م ییواژه ها 

 زنده به گور شدن است. یسالح برا نیرحم تر یکه اشک نشود. واژه ها ب ییدرست مثل بغض ها

همه گفت آرامش و طالق بدم، محکم و قاطع  یرو یآرش جلو ی. وقتمیبعد از چند روز از خانه پدرش برگشته بود 

 گفتم: نه.

 کرد. یاهم منگ رهیآرامش فقط سکوت کرده بود و خ اما

 .نمیمان را  از نو شروع ک یو زندگ میسفر کوتاه بر هیمامان الهام قرار شد  شنهادیبه پ 

 .ختیر یاز نو؟ فکر کردن بهش تمام  اعصابم را بهم م 

. شعله ورم هیشدم. من از بن ینداشت. آرام نم دهیفا دن،یکش ریت میها قهیبه اتاق انداختم. باز هم شق یهال نگاه از

 .ستیآرامش در کار ن ونهنگیا

 یلعس یچشما یکردم. وقت یکه با دستمال مرطوب به جان صورتش افتاده بود نگاه یسمت اتاق رفتم، به آرامش به

بود که االن وقت روشن کردن  دهی. انگار او هم فهمدیچرخ یصندل یرو د،یباز کرد منو پشت سرش د رشُینفس گ

 مان است. یزندگ فیتکل

 یگذاشتم و نشستم. نگاهم رو نیزم یرا رو میزانو کیاش  یصندل یجلو گذاشتم و درست جلو گرید یقدم

 . دستم رو جلو بردم و دستمال و از دستش گرفت و به پشت سرش پرت کردم. دیصورتش چرخ

از  یکردم کم یبه پارکت سع میگرفتم و با فشردن زانوها ی. نفسگریکرده بود. منگ بود و انگار در عالم د سکوت

 سابقه وجودم را مهار کنم. چه شده مرا؟! یخشم  ب

 به خونه. یخوش اومد -

 مهبد من.... -
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 لباش گذاشتم و وادار شد  به سکوت. یاشاره ام را رو انگشت

که  یدرست کنم. زندگ دیجد یزندگ هیخوام برات  یفقط گوش کن. از امشب م یبگ یزیخواد چ ی. نمشیه -

عشق،  یعاشقانه، حسرت ذره ا یزندگ هیخوام بزارمت تو حسرت، تو حسرت   یمشب م. از ایو داشته باش اقتشیل

 حسرت تموم آرزوهات. ز،یشب خاطره انگ هی

 شدند. یقطرات درشت و براق اشک از چشمانش جار دینکش هیمهبوتش لبالب اشک شد. به ثان چشمان

 یکه با ب یتاوان مردونگ ،یکه به غرورم زد ییتاوان دادنته. تاوان تمام زخم ها یجا است؛یبرات آخر دن گهید نجایا -

 با اشکات. یدلمُ آروم کن دیبا ،یزجر بکش دیبا ،یکه باهاش لهم کرد یرتیتاوان غ ،یبرام زهر کرد یرحم

 کردم. را پاک  شیدستام صورتش و قاب گرفتم و با انگشت شصتم هم صورتش را نوازش کردم هم اشکش ها با

 شود.  هیتنب دیشوم، با یم تیشدن او خودم دوبل اذ تیفکر کنم که با اذ نیخواست اصال به ا ینم دلم

احمقانه ات  یبا اون باز یبفهم ،یرو بفهم یرحم یب یوقت اشک چشمات خشک نشه تا معن چیخوام ه یاز خدا م -

 .یخانم ی. به جهنمت خوش اومدیکن هیخون گر دیبرات کمه، با هیگر ،یسرم آورد ییچه بال

 فشردمش. میپنجه ها ونیو محکم م دمیرا از صورتش به سمت دستانش کش دستانم

 نره. ادتیوقت  چیه نویازت متنفرم آرامش. ا -

 توانستم با یکردم نم ی. بغض کرده بودم و بدنم داغ بود. هر کار مدمیسرعت از اتاق خارج شدم و درو محکم کوب به

 او و اهورا چه بوده! نیدانم ب یکه نم یاو خوب باشم. آن هم نه تا وقت

تا ذهنم و دلم آرام  یمن شد ول یکه از روز اول همه  ییشدم. سخت بود عذاب دادن او یآرام نم دمیفهم یتا نم و

 است. عذاب و عذاب. نیهم ردینگ

**** 
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 دوم فصل

 ادیپر حرف، پر فر یسکوت 
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 مهبد #

 

 ش؟یچه کنم با غم خو "

 ترکد یبغض دلم م یگه گه

 کند یخانه اش چکه م سقف

 سوزد یتنگم ز عطش م دل

 ستدیا یام از تپش م نهیدر س یقلب

 خواهم یم یا شانه

 شیگذارم سر خود بر رو که

 آرام شوم. یکم دیکه شا هیکنم گر و

  ". ستیافسوس، افسوس که ن یول

 

 ...سکوت

 ...سـکوت

 ....ســکوت

ساخته است. هنوز هم  میکه آرام برا یا رانهیسکوت ممتد خانه؛ خانه که چه عرز کنم و نیا ستیبایز یملود چه

عشق مرا در  نیخودمم گم شده ام...ا یبرا یمن حت یخواهد؟ وقت یچه م نوایعشق از من ب نیسوال است که ا میبرا

 گم کرده است.  زیهمه چ

 یمهمان سکوتم بشو "
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 ".یشنو یزلزله ها را م یصدا 

خاموش  یرفتم چراغ ها رونیتخت بلند شدم و از اتاق ب یگذرد و دلم لک زده لبخند جذابش را....از رو یروز م سه

 خانه باز چشمانم را زد.

 باد کیتار "

 که یمرد یخانه  

 که یزن یبرا 

 "جنگد. یدوستش دارد نم 

بود  ستادهیا میبل نشستم که چراغ حال  روشن شد و چشم در چشم آرامش که پشت اُپن درست رو به روم یرو

 .دیکش یاش شعله م یغم و درد همه از آن جام عسل ت،یعصبان ،یبود دلتنگ یشدم، نگاهش جور خاص

 . خاموشش کن.یبازم آرامشم و بهم زد -

آتش  یکه از شعله ها یگاز گذاشت، به نور کم یآب کرده و رورا  یخاموش شد، به سمت آشپزخانه رفتم؛ کتر چراغ

 کرد. یبود نگاه م دهیزبانه کش

 دته؟یجد ی! باز؟یمهربون شد -

 بد بودن او بودم!!  یشکستن بلد نبودم هر چند که من  مرد خوب روزها دل

دختر کار دستم داده بود. امکان نداشت دوباره مثل آن  نیا یام برا ینیریشده بودم، درست مثل زهر هالل. ش تلخ

 موقع ها عمل کنم.

 نبودم. یاز اولم دنبال باز -

 رساند. یکه تمام جانم را به لبم م ش،یصدا دنیخسته بود و من هنوز در حسرت بوس شیصدا

 .باستیتو ز یو جان ندادن هم برا دنیجان به لب رس نیبه خدا قسم ا 
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شناختم. نگاهش مثل همان نگاه روز آخر در اتاق نمناک بازداشگاه  ی. جنس نگاهش را خوب ماخم نگاهش کردم با

 و مبهوت. دهیبود. ترس

 ده؟یدفعه از چه ترس نیا 

 بودند ؟! یاون وقت مادمازل دنبال چ یبگ شهیآها م -

 :دمیت شده ام غرچف یدندان ها انیراهش را سد کردم و از م یحرف خواست از آشپرخانه خارج شود که جلو یب

 .ارمیسرت م ییاونوقت چه بال نی. ببیبر یگاو سرتو بنداز نیباهات حرف بزنم و ع گهید کباریخوش دارم  -

چقدر عوض شده بودم. کاش بشکند دست روزگار که هر  دم؟یکش ینامردانه به رخ م نگونهیزور مردانه ام را ا یک از

 چه نوشته تلخ است و زهر آلود.

ها  نیاز ا شتریدر مقابل چشمانم جان گرفت. حقش است. ب میحسرت تمام خوب بودن آن روزها یلحظه ا یبرا 

 حقش است. خودش بدم کرده است. منِ االن را خودش با دستان خودش ساخته است.

 ترجمه کنم واست؟ ای گمیم یچ یدیفهم -

 .دمیفهم -

توجه از کنارم گذاشت. تمام   یحرف و ب ی. بستین یاز آن زبان دراز و گستاخش خبر بیگوش کن شده؟ عج حرف

ماندن نداشت تنها به خاطر حس عذاب  نجایا یبرا یخواست. اگر اعتراض یاو هنوز هم مرا نم دیکش یم ریقلبم ت

 وجدانش بود.

 اجیاز خانه احت رونیب یو به سمت اتاق رفتم. به شدت به هوا دمیکش میموها انیدستانم را م یحرص آشکار با

 خواستم از وحشت بد بودنم دور شوم. یروم فقط م یداشتم. از خانه خارج شدم و بدون آنکه بدانم کجا م

 یاز دست دادن ها م نیتمام ا یها رو ازم گرفته و ته بدبخت زیچ یلیده سال حبس خ نیکردم ا یرفتم. حس م ادهیپ

 به آرامش.  دیرس

 از سرم ختیاز دلم عقل، گر دیپر "

 "موالنا #امانِ تو  یب یِد مرا مستبه کجا کش تا
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با تمام وجود از  گرید یسو کیو از  زیعشق جنون آم کیعاشقش هستم،  یگریاز هر وقت د شتریکردم ب یم حس

و به خاطر او نشد و  ارمیده سال به دست ب نیتوانستم در ا یکه م ییها زیاو متنفر شده بودم. به خاطر تمام چ

 خواست. یم دنیناز کش یدل شکسته ام کم نیا بیعج

 برسان سالم ما را به رفو گرانِ هجران "

 دل،  یهنوز پاره  که

 " اریشهر #کار دارد.... هیسه بخ دو

به خودم آمدم که پشت در  یگذشت. وقت بیو غر بیکه عج ییدانم چقدر راه رفتم و فکر کردم به تمام سال ها ینم

آهن  یکرد و تمام من مثل براده ها یعمل م سیمغناط کیرست مثل خانه که نه، خانم داخل خانه د نیخانه بودم. ا

 شد. یجذب م شیبه سو

 هرینواختنش هم تنگ شده بود. خ یدلم برا بی. عجدمید انویباز کردم و وارد شدم. آرامش را پشت پ دیرا با کل در

حفظ کرده بودم و اصال قادر به ام را هنوز هم  یتفاوت یتوجه به او به سمت اتاق رفتم. نقاب ب ینگاهم کرد و من ب

 دختر. نیشکستنش نبودم. کار ها داشتم با ا

انو و ز دیچیدر خانه پ شیدادم و چشمانم را بستم که صدا هیها حرکت کرد و به در بسته اتاق تک دیکل یرو دستش

 و درد حقم بود؟ انیهمه طغ نیفرو نشستم. حقم بود؟ ا نیزم یو رو دیمن بود که لرز یها

 بار....تو را خدا نگهدار.... نیآخر یمرا ببوس....مرا ببوس... برا -

ه مرا ب شیکه در قلبم داشتم بلند شدم و از اتاق خارج شدم. صدا یری. با تمام درد نفس گیمحکم باشم و قو دیبا

 خواند.  یسمت خود م

 سرنوشت... یتجوسرنوشت...بهار ما گذشته...گذشته ها گذشته...برم به جس یروم به سو یکه م -

 گوشش لب زدم: کنار

 مرا ببوس. -

د. ش رهیمحو به صورتم خ یدلنواز قطع شد. به سمتم برگشت و با بهت ینت ها یو صدا ستادیاز حرکت ا دستانش

 بس بود.  یگم شدم. بس بود. دوازده سال دور شیها یصورتش چرخاندم و در آخر باز در عسل ینگاهم را رو
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 حقم بود؟! گریبوسه که د کیهمه سال  نیکمتر از سه انگشت بود و بعد از ا صورتش با صورتم فاصله

**** 

 "شش ماه بعد  "

 خورند. یمانند در سرم تاب م ادیفر مانیها، حرف ها، دعوا ها خاطره

کلمه  یواقع یمان به معن یکنم آرام کجاست؟ بعد از آمدنش زندگ یخاطره ها رو مرور م نیدانم االن که دارم ا ینم

 جهنم شد.

ال دوس نیشم؛ در ا یمتنفر م شتری. بشمیم یعصب شتریکنم ب یبهش فکر م شتریب یکه هر چ یجهنم واقع هی 

 . یبردم که خواستنش مرگه و تنفر از او زندگ یپ نیبه ا یبه سادگ یزندگ

کردم. از  شیرها . شش ماه است کهستیدست و پنجه نرم کردم و حاال ن یمرگ و زندگ نیب یادیز ییسال ها من

 دور. یا انهیپرواز کرد به سمت آش یکردم و او همچون پرنده ا شیعذاب دادن خودم و خودش رها

آرام در فرانسه  با ادامه  یزندگ کیکه  یاش بود. دور یکه خواسته بودم، دور یزیبعد از دوسال عذاب تنها چ 

به دست من که  دنیزد و او انگار عادت کرده بود به عذاب کش یاو رقم م یدر رشته مورد عالقه اش را برا لیتحص

 خواست.  یرا نم یدور نیا

شدم.  بیکه با او بد شدم با خودم هم غر ی. از روزاوردیتوانست تاب ب یها و غم چشمانش را نم هیگر گریدلم د یول

 .میستیسابق ن یآن آدم ها گریاست که من و او د نیکردم. غم بزرگم از ا یدو سال با دروغ با هم زندگ

 یگذرد. به وهلل زندگ یدانم که مِن بعدش نم یم یو درد گذشته ول ژنیگذرد. شش ماه بدون اکس یشش ماه م حاال

و  در ستیکه ن ییباشد. وقت ها دیکه با دمیرس جهینت نیهم به ا شیپ یگذرد. سال ها یاو نم یمرگ هم ب چ،یکه ه

 زیو همه چ یکن ریساعت مشخص گ کیروز در  کی راست که د نیمثل ا زیهمه چ خانه نه رنگ دارد نه بود. وارید

 تکرار مداوم. نیاز تکرار ا زارمیباشد و من چقدر ب زیچ کیتکرار 

 خاطره بوسه از معشوقم بود نشستم.  نیکه اول ییانویپ پشت

مخدر کم دارند. قلبم با هر تپش نام او را  ییبدنم گو یکشد. تک به تک سلول ها یم ریبدنم ت یبه تک سلول ها تک

 عقل را هم قانع کرده است؟ یقلبِ زبان نفهم را که حت نیکند و من چه کنم ا یم یبر زبان جار



 جانان

 
72 

 

 :دیگو یدر دلم م یدهم. کس یزنم. درسته قورتش م یباز بغضم را پس م یدانم ول یبار نم نیچندم یبرا

 زنگ بزن بهش. -

 زند: یم ادیبا تمام قوا فر عقلم

 نه خر نشو. -

 نالد: یباز م دلم

 مگه دلت واسه چشماش تنگ نشده؟! -

 زند: یم انهیباز تاز عقل

 سمتش؟! یتنگ شده که شده، چقدر تو بر -

 :زندیزار م دلم

 !مشیبه بودن نصفه ن یهست یراض -

 :زندیپوزخند م عقلم

 مثل احمقا تو دنبالش باش، باشه؟! شهیهم -

 است. نیکه کل روز کارشان هم یدل و عقل نیدانم چه کنم از دست ا ینم

 کند.  یم یدلتنگ بیدارم که عج یاست از نبودنش و دِل تنگ نیسنگ میها شانه

 گذشت از تمام او. یدلم دل بکند از تمام او. کاش م کاش

 :دیگو یدفعه عقل شرمنده م نیا

 .ستین یطقمن گرید نیمن چگونه بگذرم از تمام خودم؟! ا - 

 اندازد. یم نیدر گوشم طن شیفشارم؛ صدا یم انویپ یهدف رو یرا ب میها دست

 بار...خدانگهدار.... نیآخر یمرا ببوس....مرا ببوس....برا -
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 بودمش! دهیشد؟ کاش بخش یبوسه بود؟! چه کرده بودم؟ چرا خشمم تمام نم نیمتوقف شد. آخر دستانم

 پس؟ یتوانستم عاشقش کنم اما اهورا چ یم دیشا

 دهد را چگونه پاک کنم؟ یجوالن م یزخم ییوالیام غول شد و حاال در ذهنم همچون ه یرا که اول در زندگ او

م دان یچه کنم که نم میایبا ذهنم تمام دن یآرامشم ول یراحته از نبودنش برا المیدرسته که خ ست،یکه ن درست

 از ماست؟ یکیکدام  یجا

 یام در مقابل چشمان نفرت بار مردم گذشت و تنها همدمم سکوت بود. سکوت ییسال عمرم رفت. ده سال تنها هد

فشرد.  یو دستانم را محکم م زدیهم قدم م ییکه در تنها ی. سکوتیشد یکر م یکرد یکه اگر به چشمانم نگاه م

 .شتریکند و قلبم ب یتنم درد م میاباز نشده ام بود. تمام رگ ه یو مرهمم فقط مشت ها دمیزخم زبان شن

 توانستم باز باور کنم، باز اعتماد کنم، من هنوز هم عاشقم! یاگر م شدیم چه

 آوردم. ادیشب قبل از رفتنش را به  

کشد. با دستان   یکهنه تمام وجودم را در آغوش م دیعقا یشکند. بو یهق هقش م یشب با صدا یاهیسکوت س   "

 شود. یهمه غصه مچاله  م نیدهم  و  دلم از ا یرا ماساژ م میها هیسردم شق

پنجشنبه. لعنت به  یکند، لعنت به شب ها یم یهنوز هم احساس خفگ  هیساعت گر کیکنم که بعد از  یحس م 

 او. یدل گرفته 

م از کجا دان یکه نم ییخشونت ها انیم رم،یمیمن هر شب م دنیفهم یوجودم را اوهام فرا گرفته، کاش م یهمه    

 افتاده ام. انیکنند و من حاال امشب به طغ یم یدر وجودم سرکش

آتش گرفته  یام را دود کنم، با نخ دهیکه رقص  ییکه در گلو بسته ام، تمام درد ها ییها ادیخواهد تمام فر یدلم م 

 ابانیفکر نکنم که همسرم، زنم، تاج سرم تنها تا ساعت سه صبح در خ نیشلوغ قدم بزنم و اصال به ا یها ابانیدر خ

 دهد.  یجوالن م

ه ونستن الن یبو شمیاند یم نیافکارم به ا انیشود. م یشود و قلبم مچاله م یتوجه رد م یزند. ب یبوق م ینیماش

 کرده در تار و پود او چقدر آزاردهنده است.
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ر د ییجدا یاش کنم برا یزنم. توانسته بودم راض یپشت سرش قدم م ینبا فاصله نچندا شمیم ادهیپ ینیماش از

و من کمتر از عذاب او  دیکش یبخاطر خودش بود. کمتر عذاب م ی. ولمیتصم نیا یکه دل خودم رضا نبود برا یحال

 شدم.  یم شانیپر

 "موالنا # زم؟یدر دلم نشسته از تو کجا گر یا "

کند،  یم کیتمام احساسات مردانه ام را تحر ییآشنا یگرما رم؛یگ یرا م شیکنم و بازو یام را با او کم م فاصله

 لعنت به تو. 

 یانگشتانم فشرده م انیهنوز سخت م شیشود. بازو یاش سرخ است و نگاه من در نگاهش گم م یعسل یها چشم

 . دهدیحدش م یتندش خبر از بغض ب ینفس ها یشود و صدا

 قلبم شد.  ورق برگشته یبر رو یاو باز خنجر گاریعطر و س یکت اسپرت مردانه ام با بو یه روالنه کرد گاریس یبو   

 که راه افتادم؛ لب زد: نیاو مرا زجر کش کرده بود  امروز نوبت من بود. به سمت ماش  یبودم. روز

 گشنمه. -

ا ب نکهیبودم. از قسط نبود از ترس ا هامدیناهار را خانه ن نیبخورد و به خاطر ا یزیدانستم دوست ندار تنها چ یم   

 بودم. امدهیآزارش بدهم به خانه ن میحرف ها

 کردم.  یخال نیبستن در ماش ینشاندمش و تمام حرصم را رو نیاز گوشه چشم نگاهم کرد و محکم در ماش 

آدم ها نگاه کردم و  یبه خنده  یدود شهیرخش نگاه کردم، کالفه نگاهم را گرفتم و از ش میداخل که نشستم به ن   

 من است. یکهنه  دیاز عقا گرید یکیهم  یدود شهیش نیکه ا دیچرخ نیا یباز فکرم حوال

 هاست؟ ابانیهدفمند من جوالن دادنت تا ساعت سه تو خ تیترب جهینت -

 یعصب که نتوانسته بود بگذرد ینه از او از خود یبودم ول ی. عصبزدیلحنم خشونت را داد م یول زدمیحرف م آرام

 بودم. 

 زارند نه همسرشون. یفرزندشون م تیترب یدانم مردم وقت برا یکه من م ییتا جا -

انم زب یکنم که اگر چشمان و دستان مرا به جا یم شهیاند نیبه ا ی. گاهیکنم. شماتت بار و عصبان ینگاهش م تند

 شوم. یالل م رندیبگ
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 کند: یم یآور ادیچرخاند و  یچشمان سرخ از اشکش را در چشمان شبرنگم م 

 گشنمه. -

 بندد. یلرزد، چشمانش را م یم نیاتاق کوچک ماش ی. پنجره هازنمیم ادیکشد، فر یم ریام ت یعصب یتار ها تمام

 کنم. تیهنوز نتوانستم تو رو ترب یول امیو پلنگ برم ریش تیمن از پس ترب -

 انیو من هر لحظه منتظر شکسته شدن فرمان م دیکش یشد، تند نفس م رهیرا گرفت و به رو به رو خ نگاهش

 انداختم. یدلش خط م یآرام رو بیبودم، امشب عج میانگشت ها

 برم مـ.... خوامیمن نم -

 غیج یترمز فشار دادم، صدا یرا رو میو با تمام زورم پا ابانیخ یگوشه  دمیرا کش نیحرفش تمام نشده ماش   

 یدستم را مقابلش قرار م شهیشود اما قبل از برخوردش به ش یو به جلو پرت م ندینش یم میها در گوش ها کیالست

 نرسد به تمام جانم. یبینکرده آس ییدهم که خدا

 تا به حالت اول برگردد. دیطول کش یبزرگ شد و کم یدو گو شینوع ترمز گرفتنم چشم ها از

 !باشه ابانیوقت تنها تو خ ریصدبار نگفتم خوش ندارم زنم تا د ره؟یپوکت فرو نم یکله  یتو حرف حساب تو -

 چارهیکردند، ب یکردم. چقدر سخت بود نقش باز یاو تظاهر م یکه جلو یاز احساسات ینگاهش کردم. ته خونسرد

 کنند! یها چه م گریباز

 تنها ناهار بخورم متنفرم. نکهیمنم صدبار گفتم از ا -

 .یکن یم وونمید یآرام دار -

بردم و به عقب  میموها انینگاهم کرد. دستم را م یشدن با حالت خاص یجار شی. مستانه و بلند. اشک هادیخند

 شان. دمیکش

 کنم؟! یم وونهیتوئه، بعد من تو رو د ریمردن من تقص -

 .یخودت خرابش کرد میداشت یآروم یما زندگ -
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 هستم به خاطر انتخاب توئه. نجایآروم!! من اگر ا یزندگ -

 :دیشن یلب زدم ول رامآ

 .ینبود یانتخاب غلط -

 !؟یبند یبه نافم م یصدبار غلط کرد یغلط نبودم و روز -

 آرام؟؟ -

 !؟یبر یاز عذابم لذت م -

 لرزاند. یپنجره ها را م ادمیدهم و باز فر یو تکانش م رمیگ یرا م شیبازوها محکم

که  نهیواسه خاطر ا ؟یش تیکه کمتر اذ نهیبرو واسه خاطر ا گمیاگه م ینیب یمگه نم ؟یچرا انقدر خودخواه -

 گذرم. یکه دارم باز ازت م زهیخاطرت عز

خودخواه؟ باشه آقا من  یگیبعد به من م یبه زور تو خونت نگهم داشت ،یخودخواه؟؟ تو منو به زور زن خودت کرد -

 خوام برم. یمنه؟ من نمبه خاطر  یگیدرست، مگه نم یگیتو م یهر چ ،یخودخواه. من احمق، عوض

دانم چه  ینم یبود که نمانم، ول نیبد جور کمر مرا خم کرده بود، عاقالنه اش ا یکرد. روز یم یعصابم را خط خط آرام

 توانستم از او بگذرم. یدختر که نم نیداشت وجود ا یسِر

 حرف دلم را به زبان آوردم: نیتر قیبه صورتش نگاه کردمو عم 

 گذرم. یم. به وهلل نمگذرم ازت آرا ینم -

 .ردیگ یآورد و مقابل چشمانم م یچپم را باال م دست

 خوام دور شم ازت. یزنتم مهبد. نم یهر چند بد، ول ،یمن زنتم. هر چند شناسنامه ا -

 گذارم. یمچ سردش که دور دستم حلقه شده است م یرا رو دستم

 .مونمیمن پش -

 خواهد با عجز گفت: یرا م یکه به زور عروسک یکرد و لجبازانه مثل کودک بغض
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 تو رو قرآن بفهم مهبد. مونم،یبفهم پش -

من خوب  ی. ولدیگو یشود. دردش را هم که نم یخسته نم یبحث تکرار نیجالب بود که از ا میرا ندادم. برا جوابش

 دانستم. یدردم را م

 چه مرگته آخه دختر؟ -

 ؟ید یو عذاب مکه انقدر خودتُ من هیتو بگو دردت چ -

 ( دردم اسممه که افتاده سر زبونا. زنمیم یادی.) فریکه به باد داد ییدردم آبرو -

 ؟ینداشت یتو بازم مشکل دنیفهم ینم هیاگه بق -

 گریاش کند که د یحال دیایب یخواهد از من؟ تو رو قرآن کس یدختر چه م نیو ا شدیهر لحظه سرخ تر م چشمانم

 ندارم. دنیجنگ یبرا یجان

 .یگیچرت م یرسه دار یگشنته خون به مغزت نم -

 کدام دست خودم نبود. چیه میزدم، حرف ها ادیخودم نبود فر دست

 رفته. ادتیخانم. انگار حرفات  رینخ م؟یما زن و شوهر بود -

 :دمیشدم و با خشم نال یعصب شیاز ب شیگذاشته بود ب میکه برا یطیشرا یآور ادی با

کس بفهمه  چیهمه سال نزاشتم ه نیا نکهیخسته شدم. از ا گهید میکه عاشق هم میهمه تظاهر کن یجلو نکهیاز ا -

 خسته شدم آرامش.  یبهم زد ییچه زخما

 به جانش قمیعم یاتش زدم و با پک ها یگاریشدم، به سرفه افتاده بودم. س ادهیپ نیکه تمام شد از ماش میها حرف

 .رمیگ یآتش م بیافتم و عج یدود شدن خودم م ادی نیب یرا که م گاریس نیافتادم. دود ا

 !؟یکن یبا درد نظاره گر شدم. خدا چرا تمومش نم ختیر یاشک م یکه همچون کودک ییشد و به او دهیکش میبازو 

 فرصت. هی -

 :دیکش ادیسرم را چپ و راست کردم که فر لجبازانه
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 کن با من تو رو خدا.کارو ن نیتونم برم مهبد. ا یخوام. نم یفرصت م هی یلعنت -

 کشد و برود؟! یکه مرا دوست ندارد چرا دست از عذاب وجدانش نم او

 .میکن یصحبت م نیداخل ماش نیآروم باش. بش -

 !!یچی. هیدون ینم یچیآروم باشم؟ تو ه -

 . توجه مردم به ما جلب شده بود و توجه قلب من به صورت باران زده اش.زدیم ادیفر

 آرامش!! -

 خواهم تنها باشم. یکنم برو. م یخواهش م -

 تنها باش. یخونه تو اتاقت هرچقدر خواست میبر نیتو ماش نیزارم بش یوقت شب تنهات نم نیا -

را  دستش نیاست. بنابرا دنیآدم مثل آب را در هاون کوب نیدانستم سرو کله زدن با ا یم دیکوب نیزم یرا رو شیپا

 .دمشیکش نیماش یگرفتم و باز به سو

 نمه.گش -

 .رمیگ یبرات م یزیچ هی نیتو ماش نیبش -

 انداخت و هق هقش را آزاد کرد. نیماش یصندل یرا رو خودش

 .ارمیتموم کارات و سرت در ب یمونده تا تالف یلی. هنوز خدمیکارا طالقت م نیامان از دست تو. فکر نکن با ا -

 سمتم و به ساعدم چنگ زد. دیالتماس چرخ با

 دورم نکن. مـ... یبکن، اصال منو بکش. ول یبکن یخوایهرکار م -

 سهل بُوَد ترک دو عالم،  "

 "یخسرو دهلو ریام #ترکِ رخ و زلف تو نتوان گرفت.  یول
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به فرمان زدم و دستش رو از دستم آزاد کردم و به  یحرفش رو خورد. مشت محکم دم،یکه سرش کش یداد بلند با

 :دمیسمتش چرخ

 "خفه شو خب؟! فقط خفه شو  -

ام به التماس گذشته بود. التماس خوب بودنش، خوب شدنش. التماس  یتمام زندگ ییقبل از آن ده سال کذا دوسال

 کرده بودم به خاطر کار نکرده.  یشدنش. نشد که نشد. ده سال عمرم را سپر یپابند زندگ

 او را چه کنم؟  ان؟یک

که هم خون  یبه کس میرسد و من چه بگو یم شی. فردا حکم آزادیشرمندگ نیبار ا ریز دیکش یم ریت میها شانه

 را در حق من تمام کرد؟! یبرادر ینبود، برادر نبود، ول

 اندازم؟! یب شیو دستانم را دور شانه ها شیشوم در چشمان قهوه ا رهیها خ میدوباره مثل قد  چگونه

ه ک یروز ادیمرا  شیکشم و صدا یا مه هیکالو یکرده. باز دستم را رو لیام را به زهر تبد ینیریکه تمام ش نهاستیا

 نوازم. یدل خودم م یبار برا نیاندازد. ا یخانه تنها شدم م نیدر ا

فکر بودنت چشم  شهیسر بذارم رو شونه هات...هم امیروز ب هیشد  یم یدلم تنگه برات....کاشک یلیروزا من خ نیا -

قلب مهربون  هی....یشد ریکه از زمونه س یوقت نگ هیبهونه بود.... کیدنبال  دنتید یو چراغ خونه بود...دلم برا

 ....یشد ریپ نکهیبا ا یدار

ار و ها ماند و نگاه ت هیکالو یثبات رو یبود. ب دهیانگار روح از انگشتانم پر کش یخواست ول ینواختن م شتریب دلم

 کردند. یم یناباورم به نت ها که بهم دهن کج

 نوازم؟ یم یک یمن برا ستین او

و  چدیپ یآرامش در گوشم م هیگر یچرخد صدا یو قدم اول را بر نداشته خانه دور سرم م زمیخ یبرم انویپپشت  از

 نشوم. نیکه نقش زم رمیگ یدستم را به کاناپه م

 "یخاقان #تو ز خاطرم فراموش نشد.  ادی "
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گذارم و هنوز هم چشمانم تار است. هنوز هم  یم میگوش ها یشود. دست رو یخم م میبه کاناپه زانوها کینزد ییجا

بدنم مخدرم را کم  یزند. هنوزم هم سلول ها یتنگ است. هنوز هم قلبم با هر تپش نام او را صدا م شیدلم برا

 سوال غوطه ورم. کیدارند. و من تنها در 

 دن؟یشبه ترکش م کیمعتاد رو  

 خواهد؟ یگناه من چه م یاز دل عاشق ب یماه لعنت نیشوند؟ ا یتمام نم ییکذا یشب ها نیا چرا

 نور در دل خود اعتراف کردم او را دوست دارم. نیهم ری. زدمینور ماه رقص نیهم ریآن شب با او ز من

 کند! تا به کجا من سازش کنم؟ یبا دل من مدارا نم ایدن نیا چرا

**** 

دانم که  یشود. م یدانم که امروز آزاد م یشدم. م رهیزندان خ یضرب گرفتم و به در بسته  نیزم یچپم رو یپا با

انم د یرا هم خوب م نیچه کنم که دلتنگش هستم. ا یهستم ول ایدن قیرف نیدانم که بدتر یرا دارد. م دنمیانتظار د

 داند. یرا م زیکه او همه چ

 یاما نبود. باز هم ب نمشیبب دیچرخانم تا شا یآدم ها نگاه م نی. بندیآ یم رونیشود چند نفر ب یزندان که باز م در

 .ندینش یشانه ام م یرو یچرخانم که دست یهدف چشم م

 ان؟یک -

 .دمشیزد و من با تمام وجودم به آغوش کش یصورت مهبوتم لبخند به

 تو مرد؟ ییکجا -

 جهان در مقابل چشمانم کمتر شود. یها یاهیس یکم دیدر آغوشش حبس کنم تا شا شتریتوانستم خودم را ب فقط

ردم نگاه ک نشیری. با دستانم صورتش را قاب گرفتم و به چشمان شمیجدا شد گریکدیدانم چقدر گذشت تا از  ینم

 و خندان به من زل زده بودنند. طونیکه ش

 ذره شده بود. هیدلم واست  -

 از دور گفت: ییصدا
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 گل. منم دلم تنگ شده بود. یسالم به رفقا -

 دستش را فشردم. انیبود نگاه کردم و بعد از ک دهیکه تازه رس دیحم به

و شروع به راه  میدور دست دور گردن هم انداخت یلیخ یها میها....قد میمثل قد ییو سه تا دیرا در آغوش کش انیک

 چقدر زود گذشت! ی. هجده سالگمیرفتن کرد

پر درد مرا نداشت.  انهیآش دنیانتظار د انیک میدیگذشت. به خانه که رس بیعج یاز زندان تا خانه در سکوت 

 .دیغمکده مرا د یچشمانش مملو از غم شد وقت

 .نمینش یم انیک یو رو به رو دیگذارم و کنار حم یم زیم یرا رو یچا ینیس

 تو زندان؟ یتو بگو چکارا کرد انی! ک؟ی: خب چخبرا دوستان زنداندیحم -

 شد. نیسنگ شتریب یاز شرمندگ میو من شانه ها دیخند انیک

 دوازده سال راحت بودم. نیا یول یاز ماها اونجا بود شتریب یلیبگم داداش. خودت وک یچ -

 ؟ی: راحت بوددیحم -

 و گفت: دیکوب میبا مشت به بازو انیک

 مهبد راحت بودم. یایاز دست خنگ باز -

 زدم. آرامش حال و حوصله مرا هم با خودش برده بود. ینگاه کردم و لبخند تلخ طونشیچشمان ش به

 : همچنان خنگه.دیحم -

 داشته باشم از خودم؟ یچه توقع نیدوستام شما دو نفر باش یوقت -

 .بشونیتو ج زارنیو م وتنین ی: دلتم بخواد. ماشاهلل دوست دارانیک -

 !نم؟یکو بب -

امش جاذبه آر وتن،ین دیفهم ی. او نمدیکش رونیب یگاریشلوارش بسته س بیو از ج دیخودش را به سمتم کش انیک

 گردم. یاو باز م یبه سو یشتریشوم با سرعت ب یاست که هر چه از او دور م
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 .وتنیاز ن نمی: بفرما اانیک -

 و گفت: دیقاپ انیبسته رو از دست ک دیاز من حم قبل

 ؟یجلو مامور قانون و ملق باز -

 :میهمزمان گفت انیک با

 خفه کاکا. -

 نیدانست که ا یاست و خالفکار، او نم یقچاقچ انیکرد ک یبود که فکر م یهم از درد معشوق انیشدن ک یگاریس

 عشق من شده است. یقربان ایدن یها اسیبرادر تمام شده در همه مق

 نه؟ ای یعامل دار ری: تو شرکتت هنوز جا واسه مدانیک -

 نگاهش کردم و لب زدم: رهیخ

 برازنده خودت بوده. شهیهم -

 دیتنها شدم. بعد از رفتن حم انیقصد رفتن کرد و من با ک دیتا حم دمیخند انیو ک دیحم ییبه حرفا یساعت چند

 شانه ام گذاشت و گفت: یدست رو

 چته؟ -

 زدم و گفتم: شیبه رو یلبخند

 خودم درست کنم؟ یخور یم ی. شام چیچیه -

 به کمرم زد و گفت: یا ضربه

 .هیجور هیحالت  یدروغگو دشمن خداست. از صبح که جلو زندان بود -

 خوبم بخدا. -

 جانم همه اخالقاتو از بَرَم. حاال بگو چته؟ ریرفته؟ نخ ادمیدوازده سال ازت دور بودم حالتات  یفکر کرد هیچ -
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 با بغض گفت: انیاند.کخودش سوال کند و جواب ها را از چشمانم بخو شهی. کاش مثل هممیمبل نشست یهم رو کنار

 زن المروتت هان؟ نیکرده باهات ا کاریشدن. چ دیدست سف کیهمه موهات  ؟یسر خودت آورد ییچه بال -

 بغض شش ماهه ام گفتم: با

 خوبم. -

 ادشیبازدمش  ونیدر م کیشه.  یزنه. چشاش تار نم یدورت بگردم. آدم خوب که با بغض حرف نم یستیدِ ن -

 .یستی. خوب نرهینم

 کنم. یشانه کج م یرا رو سرم

 شـ....شرمندم. -

و  دیچرخ انیکه مثل من هم عاشق بود هم پر از آرزو؟ ک ییاو ندهیگذشتم از آ یخودم گذشتم اما چطور م ندهیآ از

 محکم بغلم کرد.

 ؟یشرمنده باش یچ یتو برا ؟یا وونهید -

 م به خـــ...... شرمندیتلف کرد یکه الک یدوازه سال عمر نیشرمندم به خاطر ا -

 یخوب درک م گرویتلف نشه. مهبد منو تو هم د یسال از عمرت الک ستیتلف شد که تو ب یدوازده سال عمرم الک -

 نه شرمنده. ی. نه بدهکاریستیبه من بدهکار ن یچیکارو با خودت. تو ه نی. نکن امیکن

 ....یول -

 ه؟یبعد. بگو حال خرابت به خاطر چ یباشه برا یول -

 .انیک خوبم -

 سرت آورده؟ یی. باز زنت چه بالیستیخوب ن -

 او. یدام و بال نیدانستند که او بالست و من گرفتار ا یدستانم گرفتم و همه م نیو ب سرم

 طالق گرفته ازت؟ -
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 زدم و سرم را چپ و راست کردم. یغم لبخند انیم

 .نیپس هنوز جنگ و دعوا دار -

را ف یمانیرا به غم داده بود. لبخندم محو شد و تمام وجوم را پش شیجا طنتیکه حاال ش انیشدم به چشمان ک رهیخ

 گرفت.

 اشتباه کردم. -

 یهمش چهار چشم ادته؟ی. یاریهمش مواظبت بودم بال و مال سر خودت ن یاشتباه کردن مه کارته از همون جوون -

 قا؟یدق یکرد کاریمواظبت بودم. حاال چ

 از خودم مقصر نبود. شتریکس ب چیکردم ه یحساب م یسخت بود و هر جور قتیحق گفتن

د که سر عق ی. بله ارونیب دمیبله رو از دهنش کش یناراض نکهیسفره عقد. ا ینشوندم پا لشیرو بر خالف م یزن -

غ اگه اسمش دا یشدم. حت یم الشیخیبهتر بود از همون اول ب دیکنم شا یوقتا فکر م یبهم داد از ته دلش نبود. گاه

 رو قلبم. شدیم

 ؟یبگذر یتونست یم -

 نه. قتشیتوانستم؟ حق ی. مانیدوزم به ک یدرد چشم م با

 . حداقل االنُ.انیگذشتم ک یکاش م -

 االن؟ االن مگه چخبره؟ -

 کشتمش. -

 :دمیبا چشمان گرد شده نگاهم کرد و من با بغض بزرگ تر شده ام نال انیک

. به کمک بیشهر درندشت و غر نیا یاد شدم آواره بود. آواره که از زندان آز شیبا نفرت کشتمش. دو سال پ -

کردم. دوسال تمام عذابش دادم. نه، خودمو  داشیمن پ یکردم. ده سال دور بود از من، از خانوادش، ول داشیپ دیحم

 با عذاب دادنش عذاب دادم.

 ناباور لب زد: انیک
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 مهبد؟ -

. تمام وجودم مخدر شتریو قلبم ب دیکش یم ریسوخت. سرم ت یمزده بود و چشمانم  رونیام ب یشانیپ یرگ ها تمام

 است. دهیاش را به رخم کش ینکنم خدا بزرگ میکم دارد و من امشب جان تسل

 .انیرفته ک ادمی دنی. شش ماه نفس کششیخسته شدم از عذابش، فرستادمش فرانسه. شش ماه پ -

 نه االن. شینه ده سال پ ؟یبگذر یتون ینم ؟یپس هنوز هم دوستش دار -

 جنون کشنده و زهر آلود. کیشک حسم جنون بود  یدوستش داشتم؟ ب د؛یکش ریمغزم ت د؛یکش ریت قلبم

 هم دوستش دارم هم ازش متنفرم. -

 نکن مهبد. نگرانم نکن. -

 متنفرم ازش. -

 چنگ زدم و بلند تر گفتم: میموها به

 . متنفرم.انیمتنفرم ازش ک -

 مهبد؟ -

 که بهش دارم ازش متنفرم. یندازه عشقبه ا -

 وار گفتم: انیلب هذ ریکه تب چهل درجه دارند ز یو من همانند کسان دیسرم را در آغوش کش انیک

 متنفرم ازش. -

 کنه. یعشق نابودت م نیا -

 لرزد یم وانهیدل د نیزِ عشقت  بد بند ا "

 "هوشنگ ابتهاج  #ارزد  یبا تو م یاما خراب یکن یم خرابم

 متنفرم ازش. -
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 .یشینابود م شتریمتنفر نشو ب ی. ولینابود شد -

 متنفـــرم. -

 .کنهینفرتته؛ تمومت م شترهینفرت نکن مهبد، نکن. قدرت عشقت ب نیتو ا یریمیم -

 و ملتمسانه گفتم: انیسمت ک دمیچرخ

بکوبم تا خدا دلش به  وارشیخودم و به در و د گهیبگو چقدر د رون؟یقفس برم ب نیاز ا ی. بگو چطورانیتو بگو ک -

 بهم بندازه؟ یو نگاه ادیرحم ب

 به تاسف تکان داد. ینگاهم کرد. چشم بست و سر رهیسکوت خ در

مرگ و  نیکه ده ساله دارم ب دمیدوسال و شش ماه فهم نی. تو ایتنفر ازش زندگ ان،یدوست داشتنش مرگه ک -

 کنم؟ کاریزنم. تو بگو چ یدست و پا م یزندگ

 ؟یکنم داداش کاریچ اد؟یبدت ن یکه عاشقش یکنم انقدر از دختر کارینفرتت تموم بشه؟ چ نیکنم که ا کاریچ -

 . بهش بگو برگردونه.میخوام فقط جوون یو برگردونه. اسم و اعتبارم و نم میبگو جوون -

االن  که ینشد الشیخیخوادت ب ینم یدید یوقت شیتا االن؟ چرا همون دوازده سال پ یچرا نگهش داشت -

 تو جونت نباشه؟ شیآت ینجوریا

دختر و برم و پشت سرمم  نیزاره دست بکشم از ا یکه نم یحس نیا هیچرا؟ واقعا چرا؟ چ "چرا نگهش داشتم؟  "

 نگاه نکنم؟ عشق؟

من  یکنه، برا یتار و پودتو به هم وصل م یکه همه  ینیریعشق حس ش ندیگو یخدا؟ به خاطر عشقه؟ مگه نم آره

 تار و پودم گسسته؟ عشق؟ واقعا عاشقم؟ یعمل کرده؟ چرا همه چرا برعکس 

 دل من، دل من، دل من؛ یا "

 !! عشق؟

 "جانم.  ستیزندگ عشوه
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 نه؟ نهیدردت ا یبگذر یتون ینم -

سر  یزیشد نه روز ها شب اصال او که نباشه که چ یتکان دادم. بدون اون نه شب ها روز م "آره  " یبه معن سرمو

 .ستیخودش ن یجا

 بچسب بهش. یپس دو دست -

 دهد: یخندد و ادامه م یم میجمله را از او نداشتم، به رو نیکنم. انتظار ا ینگاه م انیبهت به ک با

 اشتباه توئه. میتصم نی. آرامش بزرگ ترمیتصم شهیبار م کیاز  شیاشتباه ب کیتکرار  -

 ...یول -

 ادیم تیزندگ یهمه چ یروز هی. شهیترسناک تموم م یها کابوس نیا یهمه  یروز هینداره. بمون. باالخره  یول -

 خودش. یسر جا

 خودش باشد؟ یسر جا یکه همه چ یروز هیرسد  یم یعنیفکر کردم.  انیبه حرف ک یکم

 سخت است. 

 روز عاشق تر.... هر

 روز دلبسته تر... هر

 تر... قراریروز ب هر

 .استیممنوعه دن نیمن ممنوع تر یدانم برا یبودن که م یتشنه حضور کس و

 .دیبو یعشق را م یکه جوانه ها "عاشق  " یمرد من

 او.... ادی به

 چشمان او.... ادی به

 .میاست برا یزندگ دیام یکه جوانه ها یچشمان دنید عاشق
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 شود؟ یمگر م اما

 و غزل نگفت؟ دیچشمانش نفس کش ادیشود با  یم مگر

 حرف چشمانم بست. نیتر یقیحق یکه همشه چشمانش را رو یزن ادی به

 :میگو یاز راز دلم م زییمسافر شب، مثل سکوت تلخ پا نیمن تنها تر و

که  ییخندد، مثل همان وقت ها یکه م یمن هنوز هم عاشقانه او دوست دارم. مثل روز اول. مثل همان موقع - "

 "پرستم. یمن او را هنوز هم عاشقانه م یچشمانش مهربان است. آر

 دم؛یبه عشق رس "

 "است!  یدر من چه سکوت و نوازش نیبب

**** 
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 سوم فصل

 ؟یعشق = مردگ ای ؟ی= زندگ تنفر

 

 

 مهبد #

 

 "سال بعد  کی "

 

 هم ایزن دن نیمسافر تر "

 :سدیبنو شیخواهد که برا یم یخط دست

 "برگرد  "

 !!دیپر از ترد ییایمن مانده امُ دن حاال

 خواهد یدانم دلم نوشتن نم ینم

 واژه ها را گم کرده ام ؟  ای

 "تو را دوست ندارم؟  گرید دیشا ای
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دهد و انگار  یپر مه تهران و روز در حال اتمام را نشان م یدر قاب پنجره، هوا دیرنگ خورش ینارنج یاشعه ها   

طاقت وزنم را ندارند؛  من در  میپاها گریشده اند که د نیسنگ میکه شانه ها ارستیشهر بس نیا تیجمع یناگفته ها

 .میهابهر عاشقانه  یشهر گم شده ام. گم شده ا نیخط به خط ا

 نداشتم؛  گریرا  د یکی نیمن، طاقت ا یگم کرده ام؛ خدا میکنم. اصوات را در گلو ینگاه م انیو منگ به ک جیگ   

 ماند.  یم رهیخ ینقطه نامعلوم یو نگاهم رو نمینش یم یصندل یمستاصل رو    

 کنم. یگذارد و من مثل برق گرفته ها نگاهش م یشانه ام م یدستش را رو انیک

اندوه دلم  نیکه دگر جانم را به لب رسانده است و من خسته از حجم ا نیسنگ  یتمام وجودم را غم گرفته است. غم 

 بغض چند ساله از حبس ابد. نیا ییخواهد و رها یشانه لرزاندن م

 !گم؟یم یچ یفهم یم -

تپش تند  نیموضوع وحشتناک است؛ وحشتناک تر از آن، ا نیاندازم. هضم ا یباال  م "نه  " یسرم  را  به  معن   

 نه! ایاحساس است  یدانم از رو یضربان قلب است که نم

 عشـ...!! ینفرت نه از رو ایامکان ندارد؛ حتما به خاطر خشم است  

 

 

 بط دلم کرده بر ض ریگ ستیخواستنت نوار "

 کند: یتکرار م فقط

 دوستت دارم! 

 دوستت دارم! 

 "دوستت دارم!  

 اوست؛  یجانم بند نگاه عسل یمن همه  ست؛یکه افسارش در دست خودم ن یدل نیام از ا یحرص بیعج   
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 عشق توبه کنم؟  نیتوانم از ا یم ایخدا 

  ابم؟ی ییتوانم از عادت دوست داشتنش رها یم 

دروغ از ماه  ریکه تصو ات،یبرکه باغ ح یشسته رفته  ییحرف ها نیبس است. خسته ام از ا یهمه  عاشق  نیمرا ا    

 ماند. یزمستان م یبه سرد میها شهیکشد و من همچنان تمام اند یدلبرم را به رخ م

 رونیب شراهنیباز پ غهیکه از  یبیدفعه نگاه من به گردنبند صل نیبه جلو خم شد؛ ا ینشست و کم میرو به رو انیک   

 زنم: یدانم چگونه از عمق وجودم خودش را رها کرده است لب م یکه نم ییماند. با صدا رهیزده بود خ

 گرده؟! یچرا داره برم -

 .شیسر خونه زندگ ادیخواد ب یم -

 لب گفتم: ریزدم و ز یشخندین

 !؟یزندگ -

 تر گفتم: بلند

 که ساخته؟ یخواد برگرده به جهنم یم  ؟یکدوم زندگ قایدق -

 ؟یکن یرو تمومش نم یمیقد نهیک نیچرا ا -

 بهت گفتم: با

چقدر   یدون یتونم دلمُ  باهاش صاف کنم؟! نم ینم یول شهیدهنم داره صاف م یفهم ینم نه؟یک ان،یک نه؟یک -

 !ه؟یچه حس مضخرف یفهم یهم متنفر!! م یوار هم عاشق وونهید یسخته وقت

 اشتباه. هیکن نه اون دخترُ. دو سال عذاب بسه به خاطر  تینه خودتُ اذ ؟یمجبور -

مرد تا به کجا بود که از درک  نیا یها شهینگاه کردم. اند شییتر در چشمان قهوه ا قیکردم و دق زیچشمانم را ر   

 من خارج شده است؟!

 منو نه؟! یاشتباه؟ مسخره کرد هیبخاطر  -
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 .یحاال هر چند تا. تو هنوز بهش فرصت جبران نداد -

 یکه خودش هنوز فراموش نکرده است!! فراموش شدن یبرادر، در حال شهیهم قیرف نیزند ا یحرف از جبران م  

 .مانیتتو شده در مغز هر دو یسال ها ست،ین

که گند بکشه تو ده سال از  دیبشه، نشد؛ اون همه نقشه کش شیدو سال افتادم به پاش که پابند شوهر و زندگ -

 اشتباه بسه؟ هی یدو سال عذاب برا یگیبعد تو م میزندگ

 بزار جبران کنه. یول ستیبس ن دونمیم -

 بهش فرصت بدم که باز اشتباه کنه؟ یعنی -

 نه ولـ... -

 فرصت بدم که باز گند بزنه تو آبروم؟ -

 دختر. مگه چقدر طاقت عذاب داره؟!! نیبه خدا بسشه ا -

 گفت بسمه؟ یکس دمیمن ده سال تو زندان عذاب کش -

 عقده شده برات؟ -

 که مجبور بودم اون همه نگاه پر نفرت رو تحمل کنم و دَم نزنم. ییجاش کجا بود؟ اونجا نیسخت تر یدونیعقده؟ م -

 ؟ یکن یم یتالف یپس دار -

 !ه؟یفکر کن آره. حرف -

 .یبچه ا یلیخ -

راه  زمیبلند شده و به سمت م یصندل یام نشسته بود از رو یشانیپ یکه رو یدادمُ با اخم رونیب نینفسمُ سنگ  

 افتادم.

 وده.دوسال ب نیکه ا یبرگرده همون قبرستون هیناراض یلیاگه خ ایکنه  یزندگ تیتو همون وضع دیحاال که اومده با -

 اما مهبــ.... -
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 حرفش: نیب دمیپر ادمیفر با

 کرده؟ کاریمنو تو چ یبا زندگ انیک رفته ادتی ؟یاما چ -

 اش و ادامه دادم: نهی. انگشت اشاره ام را زدم به سستادمیا شیدفعه رو به رو نیدور زدم؛ ا زویم  

 من ده سال حبس خوردم؟ یبه خاطر ک -

ترم  نیآن سال ها را خوبِ خوب به خاطر داشتم. سکوتش خشمگ ی هینگفت. تمام ثان یزیانداخت و چ ریز سرشُ

 گفتم: یبلند تر یکرد؛ با صدا یم

 ؟یبه خاطر ک -

 زنت. -

 زندان؟ یدوازده سال افتاد یبه خاطر ک -

 زنت. -

 !؟یکن یزندان دفاع م یکه به خاطرش دوازده سال افتاد یاز زن یحاال چرا دار -

 کنم. یمن از اون دفاع نم -

 گفتم: ادیفر با

 تو سر من؟! یالمصب که از صبح مثل مته رفت هیپس دردت چ -

 تو. ؟یفهم ی. مییدردم تو -

 !!انیک یکن یسفسطه م یدار -

که  زنهیخوام چشماش داد م ینم گهیاگه  با  زبون م  ستادهیکه رو به روم  ا  یآدم نیدونم  ا یچون  م ییدردم تو -

 همه سال نفسش به نفس اون دختر بنده. نیهنوزم بعد از ا

 .دهینفس من به هفت جد و آبادش خند -
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 .الیخیب -

خودم را آرام  قیچند تا نفس عم دنیداشتم  با کش ی. سعدمیموهام و دور خودم چرخ نیب دمیکش یدستمو عصب   

 گفتم: یکنم. با غم وصف نشدن

 بود. دهیکه برام کش ینه بعد از اون همه نقشه حساب شده ا -

 و عاشقته؟! یعاشقش نکهیهم تر از ام ی. چمونهیاالن پش نکهیمهم ا -

 چند؟ یصنار یدِ عاشق -

 .یطالقش بد ینشد یرقمه راض چیزنت باال بوده که ه اریع -

 رمیگ ینم اریع گرید "

 "خواهمت.  یبوسه و بستر ممنوعه م به

 دوسش دارم؟ یکن یباور م -

 .نمیب یکنم دارم به چشم م یباورم نم -

 باشه؟! دهیاگه چشمات اشتباه د -

مغرور  هی. فقط چند سالیهست یا گهیشناسم. عاشق و دلتنگ تر از هر وقت د ی. من تو رو خوبِ خوب مدهیند -

 . ی. با خودت سر جنگ داریدیبروز نم یشد

. اونوقت تو شمیکنم کم کم تو منجالبش غرق م یکه حس م یوقته که  از نفرت پر شدم، جور  یلیمن خ انیک -

 ....ـیم

 حرفم آمد. انیم ایربا ف انیک

 .یداشت یفرانسه چه حال یزنتو فرستاده بود ینرفته وقت ادمی. هنوز یستین ی. دِ لعنتیستین -

 .میاز شرکت خارج شد انیبرداشتم و به سمت در رفتم. با ک زیخسته از جر و بحث چند ساعته کتم رو از پشت م    

 رسه؟یم یک -
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 .نهیش یم گهیساعت د کیپروازش  -

م نفس نیو انگار ا میدیتا رس میتو راه بود یساعت کیو راه افتادم به سمت فرودگاه مهر آباد.  میشد نیسوار ماش  

 مرگش هست. کیواقعا 

 برو دنبالش. -

 مهبـد... -

 که؟ میشناس یگردم خونه. م یوگرنه بر م چیکه ه یاگه رفت -

 لجباز نفهم. -

 نیسوم نیدانم ا یاز در فرودگاه خارج شد. فقط م یدر گذشت تا با دختردانم چق یآتش زدم. نم یگاریرفت و س     

 آتش زده بودم. یبود که با دوم یگاریس

 . ستیوقت  سهم من نبوده و ن  چیکه داشتمش و انگار ه ییتمام سال ها یبرا دیدلم لرز دنشیبا د 

 گفت:داخل کرد و  شهیرا در صندوق جا داد. سرش را از ش یچمدان کوچک انیک   

 .رمیم رمیگ یم نیماش نجایمن چند جا کار دارم  خودم ا -

 برمت. یم -

 .رمینه م -

 بـ.... یم گمیم -

 .رمیانقدر زور نگو، خودم م گمیمنم م -

 پنهان گفتم: یزدم و با حرص گارمیبه س یقیعم پک

 شَرِت کم. -

 .یجناب تهران ادیبه حساب نم یزیشَر ما کنار خود جنس اصل شر که چ -
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 م.راه او بود؛ نگاه کرد رهیکه خ یبه آرامش انیبود بر اعصاب نداشته ام. با رفتن ک دهیآرام گفته بود و آرام خط کش   

 سالم. -

 . دیجلو تر کش یسر انداخته بود کم یرو دانهیق یرا که ب ینگاهش کردم؛ شال یظیبا اخم  غل   

 بیکه عج یرا روشن کردم و راه افتادم به سمت خانه ا نیماشانداختم.  رونیزدم و از پنجره ب گارمیآخر را به س پک

 سال ها را در برگرفته بود. نیاش تمام ا یو تلخ دادیکه مزه گس خرمالو  م یی. خاطره هامیازش خاطره ها داشت

به اطراف خانه  یتوجه یتوجه به آرامش به سمت خانه راه افتادم. نگاه ب یپارک کردم و ب اطیرا داخل ح نیماش  

 اتاقم شدم؛ یانداختم و راه

 یا صداانداختم و ب یکرد نگاه یغبار گرفته از غم  نگاه م یبه خانه  یکه  با  دلتنگ ییدر را ببندم به او نکهیقبل از ا 

 گفتم: یبلند

 . سر و صدا نکن.کنهیخوام بخوابم سرم درد م یم -

برداشتم و به سمت  حمام پرواز کردم. قبل  خواب  یلباس راحتدست  کینگاهم کرد و سرش  را تکان داد.  قیعم  

و خود  را مهمان  خواب    دهیتخت  دراز  کش یکردم. بعد از دوش گرفتن  رو یم رونیرا از تنم ب یکرخت نیا دیبا

 کردم. مگر مهم بود وجود آن دختر دلبر در اتاق کنارم؟

 

 تا تو را جان و دلِ خو خواندم " 

 دل و جان شدم یب

 "عطار  #جانِ من  یا

روز   یتا اتفاق ها  دینکش  یچشمانم از هم گشوده شد. نگاهم را به اطراف چرخاندم؛  طول یزنگ ناشناس یبا صدا   

تخت نشستم؛  یاونم سر آرامــ....تند رو انیشد. جلسه کسل کننده و جرو بحث بعد از جلسه با ک یتداع  میبرا

 آرامش؟
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  اتیتخت بلند شده و به سمت هال  رفتم. به آرامش  که در آشپزخانه مشغول گفتگو با  تلفنش، محتو یاز رو  

 هیکرد. واقعا نفس من امروز   کیسرخ شده  معده ام  را تحر یها سیسوس  ینگاه  کردم. بو  زدیرا بهم م تابهیماه

 مرگش هست!!

 دونم مامان. باشه. ینم -

- ..... 

 گه؟یچشم. امر د -

- ...... 

 باشه. فعال خداحافظ. -

جا خورد و  یکم دنمیبگذارد با د زیم یتا  آن را رو دیچرخ یکه م نیآورد و  هم نییتلفن  را  از کنار گوشش  پا   

 عقب رفت.

 سالم. -

خودِ خود او.  قایگرفته است. دلم تنگ نوازش اوست. دق  بیدل من عج  ایدر هم گره خوردند و خدا میاخم ها   

 ینفس من که باز سر ناسازگار نیدل بوده است و لعنت به ا نیممنوعه بهشت ا  وهیسال ها م نیکه تمام ا ییاو قایدق

 گذاشته است.

 اَ سالم. -

 مامان بود. -

 رفتم گفتم: یجور که به سمت اتاقم م همان

 نخواستم ازت. حیتوض -

 مهبد! -

 دلبر جان؟ نیزند ا یصدا م بایو چشم دوختم بهش. گفته بودم نامم را ز ستادمیوسط هال ا یحوصله ا یبا نگاه ب   
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 دلبر جانان من برد دل و جان من  "

 "حافظ #دل و جان من دلبر جانان من  برد

 شام مـ.... -

 .رونیب رمیخورم. دارم م ینم -

باال رفته و نگاه طلبکار به عامل  یها هوا باز شد. با ابرو یرفتم که در ب  میوارد اتاقم  شدم و به سمت  کمد لباس ها   

 گفت:  یرگیهمه خ نیکار نگاه کردم و او دستپاچه از ا نیا

 رفت در بزنم. ادمی دیببخش -

 تکرار نشه. -

مرگ شان  کیخواهم، حتما چشمانمم  یدانستم چه م یدانستن نم نیدوباره خودم را سرگرم کمد کردم. در ح  

 مرگش شده است. هی زمیآمده من همه چ دختر نیا یشده است. اصال از وقت

 مهـ.... گمیم -

 حرفش: نیب دمیپر

 خوام لباس عوض کنم. یم رونینگو. از اتاقم برو ب یچیه -

تا  زمیر یزند صد بار از درون فرو م یم میهر بار که صدا دیفهم ینگاه کرد و او  نم لمیدل یب تیبا بهت به عصبان  

 جان دلم. مینگو

 " ییوفا #عشق توست.  یدل گرفتار بال "

 اما.... -

 خودم را هم متعجب کرد گفتم: یگوش ها یکه حت یادیفر با

 .رونیبرو ب -
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گرد    غهی شرتیت  کیو   رهیت  یشلوار ل کیرا با  میکه دوباره در اتاق  تنها شدم. با حرص  لباس ها دینکش هیبه ثان   

 از  اتاق خارج شدم. عوض  کردم و بعد از دوش گرفتن با عطرم    یسرمه ا

 شیهق هق  آرامَش  روح  خسته ام  را خسته تر کرد. نفسم  را  کالفه  فوت کردم و راه خروج را در پ  یصدا   

 گرفتم وگفتم:

 نمون. داریب ستیمن رفتم، برگشتنم معلوم ن -

در مقابل چشمان مهبوتش  انیروز  اول بس بود. به  خودم که  آمدم پشت در خانه ک یدر را  پشت سرم بستم. برا  

 زدم. یبودم و لبخند ژکوند م ستادهیا

 نجا؟یا یاومد ینگو دختر مردُم و تو اون خونه درندشت وِل کرد -

 تو خال. یزد قا،یدق -

مرگش کرده است در  هیکه تمامم را  یدهد من با دختر یم یبا دست هلش دادم و داخل خانه شدم. اصال چه معن  

 خانه تنها بمانم؟

 مهبد ؟! -

کردم  یخواست؛ حس م یتمام وجودم او را م ی. من لعنتدمیدزد انیمبل و نگاهم را از ک یرا پرت کردم رو خودم

 عشق و نفرت. نیا نیب رمیکم است. و من چقدر درگ ژنیفقط اکس یکم نجایا

 !ن؟یشده آخه؟ دعوا کرد یچ -

 کردم گفتم: یکه سرم را چپ و راست م یجور همان

 .یگن یبگ یا -

 با حرص گفت: انیک

 بزار دختر مردم از راه برسه بعد داداش من. -

 برم هتل. یخوام بمونم. اگه ناراحت یامشبُ حداقل م -
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 مبل بلند شد و به سمت آشپزخانه رفت. یبا حرص از رو انیک

 .ینکن اون دخترو تنها تو اون خونه ول نکهیبخاطر ا نجایا یچرا اومد گمیببند دهنتو مهبد. من اگه م -

 افسونگر. گفتم: یها ریو امان از تصو دمیمبل دراز کش یرو

 م؟یدار یکم کم. شام چ کنهیدادا. عادت م الیخیب -

 با حرص داد زد: انیک

 ؟یخور یزهرمار. م -

 دلِ تنگ؛ گفتم:  نیکردم و امان از ا یا خنده

 ؟یدار سیسوس -

 آره. سرخ کنم؟! -

 اضافه کن. اتیسرخ کردن ستیو قارچ و فلفلم به ل ینیزم بیس -

 گه؟یامر د -

 خوام. یم اهمینوشابه س -

 .یکه، هرکول یستیآدم ن -

 .یداشته باش یدختر کش کلیه نیدلتم بخواد همچ -

 شد. دهیام کوب نهیس یرو یزیبود که چ ونیبه صفحه تلوز نگاهم

 اعتماد به نفس. یآقا یاوردین نییرو درست کنم. تا سقف خونه رو پا هیتا من بق ریپوست بگ نارویخبرت ا -

 ؟یاز باغ وحش فرار کرد -

 فرار کرد؟! شهیمگه از دست توام م -
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هم از  انیمرگم بود. ک کیمستانه سر دادم که چپ چپ نگاهم کرد و به آشپزخانه بازگشت. من واقعا  یخنده ا   

 همه حرص خوردن؟! نیو ا انیمرگش بود. واال. وگرنه ک کیمرگ من 

**** 
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 چهارم  فصل

 اما...!! مانمیپش

  

 آرامش #

 

 پاره پاره، یابرها یراو یا "
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 سوخته از بوسه یها قیشقا یراو یا 

 محض، یدر سکوت گرفتارم

 تمام آنچه که اطرافم ظاهرست. در

 تمام آنچه که گفته ام، در

 او را با تمام وجود دوست دارم من

 منست. اریدر همه حال  او

 که غروب منست. یزییپا همان

 "منست. یو دلبرِ کو دلدار

شکسته که  یبارند. با غم، با دل یطاقتم هنوز هم م یچشمان ب یگذرد ول یدانم چند ساعت از رفتن مهبد م ینم   

 کند. یام م یهنوز زخم بیعج

قصد جان   ییتاک ساعت همراه شده اند و انگار  دو تا کیت زینفرت انگ یبا جرات  با صدا یغار غار کالغ ها یصدا  

جان  به  لبم   ردُیگ یجان  م  یتلخ یشود؛ باز خاطره  یجانم  را کرده اند. نگاهم  به در بسته  خانه  دوخته  م مهین

 د:یگو یزند و م یدرونم پوزخند م یزیکند. چ یم

 "ا خاطرات شکنجه ات بدهد اش را عوض  کرده، قرار است ب یدفعه متدولوژ نیمهبد ا "

 ازم به جا نمانده است. یخاطره خوب چیشود و لعنت به من که ه یدر مقابل چشمانم  زنده م مانیدعوا نیآخر ادی   

 .کن گوش خدا تورا. کن گوش مهبد – "

و  ت  میداختده  سال ان یکرد  یبا دروغ  نقش باز شی؟ دوازده  سال پ یبد  لمیمشت دروغ تحو هیگوش کنم که باز  -

 آرامش؟ یشیزندان بس  نبود؟ چرا آدم  نم

 !؟ی. بزار حرف بزنم لعنتستین یکن یکه تو فکر م یزیبه خدا چ -
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کرد. تو حال خودش  یم یطول و عرض سالن را ط یشده  بود و مهبد عصب ختهیام  در هم آم هیو گر غیج یصدا  

 یزندگ نیا گریاو د یبرا دیفهم یکس بهتر از من نم چیسختم. تو حال خودش نبود و ه ینبود مرد تمام روز ها

 بس است. ییکذا

نبالت د دینبا یکرده بود سیکه  از خجالتِ کارات خودتو سربه ن شیاشتباه  کردم دنبالت  گشتم. همون  ده سال  پ -

 گشتم. یم

 .ستیاش ذات یمهربان

 .یکن یاشتباه م یبخدا دار -

 .رونیب یگم ش  میاز  زندگ  سمیدو برابرش  رو  بنوبگو   ؟یچقدر گرفت  کهیاز اون مرت -

هستم فقط و فقط به خاطر  نجایبرد اگر من ا یم ادیبرد مرا دوست دارد. از  یم ادیاز  یشود کم یکه م یعصبان

 خودش است. یها ومیماتیالت

 آخه مهبـ.... -

 "؟یتا گم ش سمیالل شو فقط. بگو چقدر بنو -

 یتو که قرار بود برو یمحو شود. دِ آخه لعنت شیزدم تا صدا غیگذاشتم و از ته وجودم ج میگوش ها یدستانم را رو   

 . نه بدون خاطرات...مهی. نه نصفه نیرفت یکامل م

که  دیچسب یکس نهیگم شد و سرم به س ییبازوها نیدر گلو خفه شد که حجم پر التهابم ما ب یزمان غمیج یصدا   

 گفتم:  میهق هق ها انیبند کردم و م راهنشیپ غهی. دستانم را به استیدن یملود نیتر بایضربان قلبش ز

.... عی...ه عیخواست...ه ی. من دلم نمعی....هعیبشـ...ه ینجوری....ـستم اعیخوا....ه ی...ـن نمعیبه خدا مـ....ه -

 .عی، ه عی. هگمی...راست معی...فته. به خدا راسـ....هعی..هـیاتفاق ها ب نیاز ا عیکدوم....ه چیه

 گفت: شیسال ها نیتمام ا یسرد با

 تو اتاقت. یکنم بر یحرفا. کمکت م نیا یبرا رهید یلیخ گهیاالن د -
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مهبد آتش گرفته بود و تا خاکسترم  یکه  از سرما یسوخت  و شعله اش  از دلم  بود. دل یچشمانم، جانم  م م،یگلو   

شرم زده  بودم از  بیافتاد که  عج یانیبلند شدم. نگاهم به ک مینداشت. با کمک مهبد از جا یکرد انگار تمام ینم

 .میبود؛ لعنت به  منُ  تمام  حماقت ها  بانمیپشت شهیکرد و هم یکه او برادرانه  خرج م یدر حال شیرو

 التماس وار گفتم: یفاصله گرفت با هق هق آرام یو وقت دمیتخت خواب ی. با  کمک مهبد رومیوارد اتاقم شد   

 و.نر -

کرد و به سمت دراتاق رفت. تا  لحظه خروج  و  نییبه چشمانم زل زد و سرش را باال و پا یوصف نشدن یبا اخم   

 یرا م انیحرف زدنش با ک یرا از سر گرفتم. صدا هیو گر دهیصورتم کش یبسته شدن در نگاهش کردم. پتو  را رو

 .دمیشن

 شد؟ یچ -

 .دیخواب یچیه -

 البد. دهی. ترسیتنهاش بزارتو خونه  دینگفتم نبا -

 .دشهیجد لمیف دمی. شادیشا -

 مردِ عاشق من!!  یشده ا تلخ

 :انیک زیاخطار آم یصدا

 مهبد؟ -

 ه؟یچ -

 ها رو.  یبچه باز نیواقعا که. تمومش کن ا -

 تموم کنم؟ دیچرا با -

گناه کشته شد. ده سال از عمر تو رفت دوازده  سال از عمر  یآدم  ب هیزنت  تموم نکرد  شیچون  چهارده  سال پ -

 ؟یو تکرار کن  خیتار  یخوا یمن. بس نبود؟ باز م
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مهبدم  ساخته  یمن که  نه، برا یجهنم را  برا نیگناه ا یبه اصطالح برادر که همان آدم مرده ب یکه بدان ییکجا   

غم زده به خاطر  نجایمتر قبر شاد است و من ا کیدم در آن احواالت مهب نیاو خوشحال از ا یکه بدان ییاست!! کجا

 ؟یکه بدان ییدهم؟ کجا یسر م هیاعتماد احمقانه ام گر

 داند از راز سر به مُهر من؟؟ یم یچه کس "

 خبر دارد از تمام من؟! یکس چه

 تمامم شده است او. که

 "احواالتِ دلِ مغشوش من.  نیاو فارغ است دگر از ا و

 کشش ندارم. گهیخوام بخوابم. واسه امروز واقعا د یخستم م -

پاک کنم و چقدر خفقان آور است  تیرا از تمام سال ها میدیرا د گریرو که من و تو هم د یروز خیتار شدیکاش م   

م و ساخته ا تیروز ها را برا نیبدتر ت،یاتفاق زندگ نیکه من شوم تر یدر حال یمن بود یتو اتفاق خوب زندگ نکهیا

 سازم. یم

شوم و به  سمت  یتخت بلند  م یحال از رو یکشد. ب یم ریت میها قهیسوزد و شق یچشمانم م ادیز هیاز گر  

 روم. یکه درون اتاق  است م یبهداشت  سیسرو

خاطرات گذشته  یادآوریخانه با  نیا واریامشب در و د بیو عج رمیگ ینفس م یزنم. کم یبه دست و صورتم م  یآب 

 نه؟  گریاست د نیقصد آوار کرده اند و زلزله هم

 زِ عشقت بند بندِ  "

 لرزد یم وانهیدل د نیا

 اما یکن یم خرابم

 "هوشنگ ابتهاج  #ارزد.  یبا تو م یخراب

 شوم. یکنم و از خانه خارج م یاتاق مهبد نگاه م یزنم و به در بسته  یم رونیاز اتاق ب دهیلباس پوش   
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کردم. خاطره  یم زیخاطره انگ یها واریآن در و د میشک، تا صبح جان تسل یماندم ب یخانه م نیامشب در ا اگر 

 قسمت، آنقدر تلخ و سوزناک اند. نیدانم به دست کدام یکه نم ییها

رو ها خاطره ها  ادهیپ نیخواهند. در ا یتو نم یزنم که مرا ب یقدم م ییرو ها ادهیزنم و در پ یم ابانیدل  به خ    

 اند. یالینشده سر ریقاتل دستگ نیمن بزرگتر یبرا

حکوم م نکهیکه خواهانت نبودم، نه ا ییتا باز بتوانم برگردم به روز ها یگذاشت یم یخودم باق یاز مرا برا یکاش کم   

 یاهویه یدر شلوغ تی. صدایاز آن ها متنفر بود یکه تو روز ییآدم ها انیشبگرد تنها و دوره گرد، م کیباشم به 

 شود. یم میگوش ها یها سمفون نیتردد ماش

 آرامِ جانم!! -

مرد   یب یایاز دن  دیفهمم با یمرد؛ حاال م یگاه، ب هیتک یها، ب یشلوغ انیم  یآرام  جانت را  راحت  رها کرد   

 افکارم. یشود بر همه  یپُتک م  ییصدا د،یچقدر ترس

 چه مرگته تو؟ " -

 به کارت ندارم. یمن که کار -

 ازم. یریگ یفاصله م شتری. بامینم ام؛یکنم که به چشت ب یم ی. هر کارنهیدِ آخه دردِ منم هم -

 .یبش کیخواد بهم نزد یدلم نم -

 مگه به خواست توئه بچه؟ -

 .یبچه رو خوب اومد -

 شکنم خودم شاختو. یدِ جوجه م ؟یشاخ یلیآخه؟ که خ یرو ثابت کن یکه چ یکن یلج م -

 .یبود، تا حاال شکسته بود یاگه شکستن -

 آرام من دوست دارم. لج نکن. -

 "که مربوط بشه به تو متنفرم یزیازت. از هر چ ادیبدم م یفهم یم اد،یمن از تو بدم م یول -
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و تحمل نگاه چپ چپ دخترک به  یو  بعد از عذر خواه میآ یم رونیو از فکر  تو  ب زنمیخود  چرخ  م یسر  جا   

 ابانیزنت تنها در ساعت سه صبح در خ یفکر نکنم که  دوست ندار نیکنم اصال  به ا یم  یدهم و سع یراهم ادامه م

 جوالن بدهد. 

 کشد مرا. یزنده زنده م یمرا مثل روز اول دوست ندار گرید نکهی. اچیمرد من!! نبودنت ه یدان یم   

 یفهم یم یدیند یزیمطلق چ یاهیجز س ی. وقتیرا ببند تیپلک ها یا هیفقط چند ثان ستیحس حرفم کاف یبرا

. کیرو تا اهیاست. س نیتو هم یمن ب یای. دنستین یرنگ گریکه د یاهیرنگ است. باالتر از س نیتو ا یمن ب یایدن

 مطلق. یکیتار

 کِشم تو را یمن نفس م "

 مرا یکُش یم تو

 هم تو عالَم باشُ  نباریا

 "نکن مرا  رها
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 پنجم فصل

 "کاش ها  یا " نیحذف شود ا دیشا 

 

  

 

 

 مهبد #

 

 ستیگرفته که سخت طوفان یدلم را غم "

 ستیروشن ن چیکه ه یبیغر حس

 ستینا آرام هیعاشقانه که نه، شب هیشب

 ستین یکه تاب و توان دیفهم یدلبر م کاش

 سکوت نیخورم آخر در ا یم شکست
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 ستیرانیترک برداشته که رو به و میایتمام دن چنان

 " ستیکند، فردا به گمانم آفتاب ریرا خدا بخ امشب

 

 سقف بودم. رهیگذاشته بودم و خ یشانیپ ی. ساعدم را رومیبود دهیتخت دراز کش یکنار هم رو انیبا ک   

 حالش بده؟ یدیاز کجا فهم -

ها، از موج  انهیکه از آش میروز ها نیا تابیگفتم؟ از دل ب ی. چه مدیسقف بود چرخ رهیکه خ انیبه سمت ک سرم

 گفتم؟ یاست چه م یچشمانش فرار یلبخند، از عسل

داره  یقلبت از نگران دیفهم شدیاز چشات  که نه از  لرزش  بدنت م  یبلند شد زیاز پشت  م یاونجور یوقت -

 .کنهیم وونتید

روزگارست و بس. دوست داشتنش  یلیدرد، تحمل س نیسوخت. بدتر یاه کرد. صورتم مو به چشمانم نگ دیچرخ   

 .استیدن یلیس نیدردناک تر

بوده؟ فرصت    یکاراش  چ  نیا لیفرصت که بهم نشون بده دل هیدادم.  یفرصت بهش م هیتو بودم  یمن اگه جا -

نگاه  یکه از ته قلب عاشقش یبهش به چشم همون دختر کباریدادم. چرا  یباز بهم  آرامش بده  رو بهش م  نکهیا

 ؟! یکن ینم

 عذابا خودمم؟ نیکه مسبب تموم ا یبرم؟ اونم وقت یلذت م دنشیمن از عذاب کش یکن یفکر م -

 .یستیخودت متوجه ن یول یکش یپا به پاش عذاب م -

 .ستمین مونیپش یکنم ول یم تشیانقدر اذ نکهیاز ا ؟یاز چ یدونیم یکشم ول یعذاب م -

 ؟یکن یپس چرا تمومش نم -

 حق و بده که دلم نیتونم اعتماد کنم بهش. بهم ا یقبول کن نم یول ستمین یا نهیمن آدم ک یدون یخودت خوب م -

 باهاش صاف نشه.

 گه؟یم نویدلتم هم -
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 ؟یبشنو یخوا یم ی. واضح تر  بگو چیزنیشخمش  م یکه ه ستیدله. مزرعه  ن یمشت -

 .ستمیمن باهاش صاف ن گهینوم قلبتم مخوام بش یم -

با   هم دمیکند. شا ستشیخواست سر به ن یعضو بدنم بود که عقلم م نیسکوت کردم. قلبم؟ قلبم احمقانه تر   

تا با هر تپش نام آن جانان را به زبان  ستادیا یقلب از ضربان م نیکاش ا ینابودش کند. اصال ا یانفجار یا لهیتیف

 .اوردین

 .رهیبگ میتونه درست تصم یفهمه. نم یقلبم عاشقه. نم -

تولد آرامش. هه.  خیکردم، ثابت نگه داشتم و رمزش را زدم. تار یم نییدر دستم باال و پا یالک یام را که ه یگوش     

 بودنم ضعفم است. یدختر و با همه قو نیدر وجود ا شودیمن خالصه م یمسخره بود. تمام زندگ

 "مطلق.  ی: خوشبختیعنیبودن  مرد کیضعفِ  "

 فرصت بهش بده. هیبه عشق.  دیمهبد نکن. اون دختر از تنفر رس -

ه . به نفرت کدیکش یفرصت دادم بهش که به عشق برسه و از همه مهم تر منو از عشق به نفرت نکشونه ول یلیخ -

 .جمیگ یلیخ انیک جمیکه برام ساخته متنفرم. گ یحس نیاز ا ینه ول

 یجورنیا دیشا ؟ینگاش کن ؟ینازش کن ؟یبا عشق بغلش کن مایمثل اون قد ؟یشده مثل همون  موقع ها باش کباری -

 .یکن داینجات پ یاز سردرگم

 دونم. تا حاال بهش فکر نکرده بودم. ینم -

 کنم. حاال جواب سوالمو بده. یمن تعجب م یتو فکر کن -

 !؟یچه سوال -

 شام کــ.... زیسر م -

 حس کردم آرامِ جانم حالـــ..... بیشام عج زیسر م یگرفت ول یقلبم بهونه م رونیاز خونه که زدم ب -

 آرامِ جان؟ -
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عادت و درد و دل کردن  یکردم. از رو یکه با چشمان گرد شده نگاهش م یتخت نشست و زل زد به من یرو انیک  

شد  یعشق بود وکاش م یاز عادت ها گرید یکیهم  نیآرامش سر زبانم مانده بود. ا یشبانه ام با عکس ها یها

 ترک عادت کرد.

 بود یهر کجا درد دل یتیبه گ "

 " یعراق#هم کردند و عشقش نام کردند  به

 کردم: یپل  گانهیرا از محسن  یآهنگ

 وارهیسقف و د قشیکه تنها رف یمرد یبرا "

 گارهیاونم از دود س ر،یو دلگ یابر شباشم

 مرده خسته از راهه هی

 خوردن نیکه خستست از زم 

 تو مردن شنیسقف آرزوهاش، همه خالصه م که

 نهیکه رسم روزگار ا نویباور کنه ا نخواست

 نهیمشت اهنگ غمگ هیتنها همدم شب هاش  که

 "شهیعشقش جا زد و رفت و تنها تر هم م که

کرده  وونتیآرام جانم!! قلبت د یگیمثل روز اول م همه سال هنوز نیبعد از ا ؟یهنوز عاشقش یکن یچرا باور نم - 

بچه پنج ساله  هی دیو نه سالته و االن با یس یفهم یم چیه ؟یکن یدختر چرا خودت رو ازش محروم  م نیا یبرا

 !ست؟یبغلت باشه و ن

 هست؟! ست،یکردم و خفه شدن که حس ن بغض

 آهنگ  نیبا ا هیگر کمیکه با  یباشه،کس نیکه قصه اش ا یکس "

 شهیسبک م شه،یم سبک
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 نهیا یمردونگ یول یکرد یوونگید آره

 " نهیب یاشکاتو نم یکس وارید نیجز سقف و ا که

 .رهیکفاره به گناه کب کی. درست مثل دادن استیکار دن نی. دوست داشتنت سخت ترسخته

 دارد، یدانم نامت با دلم چه قرار مدار ینم "

 که یلرزش نیاما مرا بس است از ا 

 "افتاد  ینامت به جانم م دنیاز شن 

 .یکه عاشق زنت یهست یروان هیتو  -

 .انیک ستمین یمن روان -

 .هیروان ینشونه آدما نی. ایدیرو شن یتو فقط واژه روان یول یمن االن بهت گفتم تو عاشق زنت -

 چپ نگاهش کردم که باز ادامه داد: چپ

 داداش. یبگذر ینتونست -

ل راه سخت تر را تحم نیتوانستم و نگذشته بودم. سخت بود. نداشتنش سخت بود و داشتنش سخت تر. و من ا ینم  

 کنم. یکرده ام و م

 شدم اریشدم با غم تو  اریشدم  اری "

 " یمولو#شدم  زاریبر تو، از همه ب دمیکه رس تا

 شود؟! یتمام م یکابوس ها ک نیا ایشد و خدا ریقطره اشک از گوشه چشمانم سراز هی   

که از مرگ رها  یکه باز شد و جان ییشدن و گلو یکه خال ییفرو رفت و  چشم ها انیک  یمردونه  نهیسرم در س   

 کند؟ ینم هیگفته اند مرد گر ایدن یشد. کجا

آرامش و از ته  یپاها یسر بگذارم رو نکهیکنم با شب و روز؛ سالهاست در حسرت ا یم یمن سالهاست عشق باز   

 است.  نیرمق ندارم. رمق نداشتنت سنگ گریچهارده سال را مرده ام و زنده شده ام. من د نیدل هق بزنم تمام ا
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 همش از خود گذشتن بود "

 مرده تیخاص نیکه ا 

  یطعم شور هر اشک که

   "کرده  ینم رشیگ نمک

 شده؟ یطوفان ینجوریآروم ا شهیشده که اون مهبد هم یچ -

 آرامش بند است و بس. یو آرامشم، همه از دَم به تک تک سلول ها آشوب

 ستیدل ن ست،ین یهر آن دل را که سوز "

 " یبافق یوحش# ستیاز آب و گل ن ریافسرده غ دل

 مطلق فرو رفتم. یخبر یو زمان رها شدم و در ب نیبودم تا از زم انیدانم چند ساعت در آغوش ک ینم   

**** 

انداختم. ساعت هفت صبح بود.  یغرق در خواب نگاه انیتخت نشستم و به ک یزنگ ساعت هراسان رو یبا صدا     

 و از اتاق خارج شدم.    دمیبه صورتم کش یدست

آشپزخانه  یشده و راه الیخیرفتن به اتاقش و آخر سر هم ب یبه در اتاق آرامش انداختم؛ دو دل بودم برا ینگاه   

 شدم.

سرخ شده اما دست نخورده آه از نهادم بلند شد. گذاشتم داخل  یها سیسوس دنیفتاد و با دنگاهم که به گاز ا 

 تخت نشسته بود. یرو جیشده گ داریب انیساز را زدم و به اتاق بازگشتم. ک یماکرو تا گرم شود. از آن طرف هم چا

 ؟یشد داریب -

 کنه. یآره. سرم درد م -

 شرکت. میبر میبخور یزیچ هیمنم سر دردم. پاشو  شبهیبه خاطر د -

 خوب نبود. ادیحالش ز شبیسر به آرامش بزن. د هی -
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 .ایداد ریگ -

 مــــهـــبـــد؟! -

 .نمیبلند شو بب -

 برو بابا. -

 !ـــــــــان؟یک -

 نکُش منو.  ام؛یباشه برو منم االن م -

 زیم یسرخ شده را هم رو یها سیگذاشتم. نان و سوس زیم یو رو ختمیر یچا وانیبرگشتم تو آشپزخانه و دوتا ل   

 .میآمد و هر دو صبحانه خورده از خانه خارج شد انیکه ک دمیچ

لند ب زیاز پشت م دنمانیبا د یشد. منش ینم یخواست تمرکز کنم ول یداشتم و دلم م شیدر پ ینیسنگ یکار روز

 شد و گفت:

 سالم مهندس. -

 محتشم اومده؟! یسالم. آقا -

 کردم به اتاق کنفرانس. شونییله. راهنماب -

با لبخند جذاب مردانه اش با خانم فکور در حال  انیکه ک دمیاتاق د یریحص یوارد اتاقم شدم. از پشت پرده ها    

 است. بیمن عج یدو نفر برا نیا یرابطه  بیباشد و عج یصحبت م

ا بستم.  ب یقرارداد را م نیا دیو از اتاق خارج شدم. امروز حتما با دهیکش میبه لباس ها یمدارکم را برداشته و دست   

 .ستادندیکه همراهش بودند ا یگریمحتشم  و دو مرد د یورودم به اتاق کنفرانس آقا

 .دیی. بفرمانیخوش اومد یلیسالم خ -

 نشستم. زمیآنها دست دادم و پشت م با

 همسرتون از فرانسه برگشتند. دمیمحتشم: شن یاقا -
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هنوز که هنوز از ذهن  ییکذا یتوانم قسم بخورم آن خاطره ها یتر من. به جرات م نیو نفس سنگ نیسکوت سنگ   

 آدم ها پاک نشده است. نیکدام ا چیه

 .دندیرس روزیبله د -

 .لمیاسم و فام خیب دهیچسب نگونهیکه ا یراحت شوم از نام دختر شدیهووووف. کاش م   

اره توانستم شم ینبود ول رهیذخ نکهیوارد اتاق شد. به شماره ناشناس نگاه کردم؛ با ا انیتلفن ک یهمزمان با صدا   

انداختم و جلسه را شروع کردم که تلفن قطع نشده دوباره  زیم یآن را رو الیخیبدهم. ب صیپدرم را تشخ مارستانیب

 شروع کرد به زنگ خوردن.

 تلفن و بدم. نیجواب ا دیبا یکنم. ول یم یمن عذر خواه -

 .نییبفرما نیدار اریمحتشم: اخت یآقا -

 .دیچیبود در گوشم پ مارستانیاز پرسنل ب ایکه گو یزن یآمدم و تماس را وصل کردم. صدا رونیاز اتاق ب   

 .یتهران یسالم آقا -

 .دییسالم بفرما -

 .مارستانیب نیاریب فیتشر عیکه سر رمیپدرتون گفتن تماس بگ -

 دارن؟ کاریپدرم با من چ نیدون یشرکتم. نم ام؛یتونم ب یمن االن نم -

 هستن. یعصبان یلیچون خ نیگفتن نگم. فقط زود خودتون و برسون -

 .امی. االن مدمیباشه فهم -

 پس خدانگهدار. -

 فعال. -

اش  یاست عروس دوست داشتن دهیشک فهم یگردم. ب یکشم، به اتاق کنفرانس باز م یپشت گردنم م یدست

 برگشته است.
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که  نهیباهام دارند، ا یپدرم کار مهم نکهیباهام تماس گرفتن مثل ا مارستانیخوام االن از ب یعذر م یلیمن خ -

 مجبورم االن از حضورتون برم.

 برو پسرم به پدرتم سالم برسون. -

 ه.حرفش سند ستیسپارم به معاون شرکت. کمتر از من ن یرسونم. شما رو م یو م تونیبزرگ -

 به بابا زنگ زدم که اشغال کرد.  مارستانیب ریروم. در مس یم نگیشوم و به سمت پارک یاز اتاق خارج م عیسر   

 یگردد به آن دختر چشم عسل یحس. تمامش بر م نی!! من آشنا هستم به ادهدیدل گواه بد م نیدانم چرا ا ینم فقط

 کند.  یم خودیکه مرا از خود ب

که شدم  از اطالعات  سراغ پدرم را گرفتم که گفتند در اتاق خودش است. به سمت  اتاق   مارستانیداخل  ب  

با  ده  یزند گاه یهزار م  یدانم چه مرگش هست که گاه ینم روزیضربان  قلب من از د  نیراه افتادم  و ا  تیریمد

 ولت.

 منتظر اجازه پدر باشم داخل شدم. نکهیو بدون ا دمیچند تقه به در کوب 

 سالم بابا. -

 شناختم. ینگاه را خوب م نیاز دستم شکاره. رنگ ا یلیخ نکهیدرهم فقط نگاهم کرد. خب مثل ا یاخم ها با

 ممنون منم خوبم. -

 !؟یکش یخجالت نم -

 شدم به پدرم. مواخذه شروع شد. رهینشستم و خ یصندل یرو

 گم شدن. امیبه خدا مداد رنگ -

 گفت: یبلند یصدا و با دیکوب زیم یرا محکم رو دستش

 ؟یکن یها تو تمومش نم ی. چرا بچه بازاریدر ن یمسخره باز -

 گفتم: ادیهمانند خودش با فر طلبکارانه
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 کردم مگه؟ کاریچ -

 زنت کجاست؟ -

 رو کالفه فوت کردم و گفتم: نفسم

 باشه؟! خونست. دیکجا با -

 زد و گفت: یپوزخند پدرم

 برگشته؟ یچرا نگفت -

 شده حاال؟ ی. چنیدخالت نکن میبه همتون گفتم تو زندگ کباریفکر کنم  -

بلند شده و مقابلش  میبه ناچار از سرجا ستاد؛یو دور زد و مقابلم ا زیپدرم با حرص از سرجاش بلند شد و م   

 .ستادمیا

زنم تو  یگیاعتماد به نفست م نیبعد تو با ا مارستانیغرب  حالش  بد شده  آوردنش ب ابانیساعت  پنج صبح  تو خ -

 ؟یاریبالها رو سر خودت و اون دختر ب نیدخالت نکنم که ا تیتو زندگ یگیخونست؟ م

 کردم. یبهت به پدرم نگاه م با

 !؟یبهش فرصت ند گهید کباریانقدر ارزش نداره که  تیمهبد؟ زندگ یکن یچرا تمومش نم -

که از  یخواستند بهش فرصت بدهم؟! با همه عجز ی. چرا همه از من مدمیکش میموها نیدستانم را ب جیو گ کالفه

 :دمیخودم سراغ داشتم نال

 بابا!! -

 .نهینفرت و ک نیا یخودتو باال یکن یآب م یجون بابا؟ تمومش کن. دار -

 خستم. یلیخستم. خ -

 . تمومش کن.یدخترم خسته کرد نیدونم بابا. ا یم -
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 وونهیودم جداش کنم. هم دوسش دارم هم ازش متنفرم. دارم ددارم که از خ نویتونم باهاش بمونم نه دل ا ینه م -

 شم. یم

 دل خودت، باشه بابا؟ یبرا یول ستین قشیدونم ال یفرصت مهبد. م هی -

 .رمیمیدفعه. بخدا م نیا رمیمیترسم بهش فرصت بدم و باز اشتباه کنه. من م یبابا با همه نترس بودنم م -

 کنه. یحرف هم بخدا غوغا م یپا نینیبابا. بش مونهیپش -

 عاشق. یفهم یمن عاشقم. م ایدهم. خدا یباشه تکان م یبه معن سرمو

 گر جان عاشق دم زند، "

 عالم زند نیدر ا آتش

 اصل را، یعالم ب نیو

 " یمولو#ذره ها بر هم زند  چون

 االن کجاست؟ خوبه؟ -

 ضا کردم.ام صشمیبود مرخصه. برگه ترخ داریرو اگه بکردم؛ االنم خوابه. ب شینگران نباش فشارش افتاده بود بستر -

گذشتم و  یترس م نیاز ا دیبود با هیآمدم. انگار حق با بق رونیتکان دادم و از اتاق ب "باشه  " یسرم را به معن   

 دادم. یم گریفرصت د هیبهش 

 بودم. ستادهیبه خودم  آمدم  که پشت در اتاقش ا  یاز بابا شماره  اتاقش را گرفتم  و  وقت   

را  میاه یشده از انبوه دلتنگ دایاش را  بشنوم. سرم را به در چسباندم و بغض پ هیگر یتوانستم صدا یهم م نجایاز ا 

پتو، نگاه کردم. قلبم ضرب  ریکه آرام شدم به درون اتاق رفتم و به او که مچاله شده بود ز یمهار کردم. کم یبه سخت

 نیگذشتم از ا یجانم شد و من چگونه م هیهد یوصف نشدن  یامشبرگشت  و آر  میخون  به رگ ها  ایگرفت و گو

 دلداده ام کرده است؟ یدختر دلبر که حساب

 آرامش؟ -
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 یدرست مثل شعر ها داست،یحرف ها از عمق چشم ها پ یبا چشمان سرخش نگاهم کرد. بعض د؛یبه سمتم چرخ   

 . باستیفروغ که ز

چشمانش حکم  بیاالن عج یکردم که دلم نلرزد ول یکرد در چشمانش نگاه نم یم هیگر یسال ها وقت نیا ی همه

 .ختمیآوار داشت، چون فرو ر

 اما  یکن یخرابم م "

 "هوشنگ ابتهاج  #ارزد  یبا تو م یخراب

 سالم. -

 تو؟ یشد یسالم. چ -

 انیم ییافتاده است. جا انیبه درونم به غل یزیو من هنوز در حال آوارم. چ ختیفرو ر یشتریبا شدت ب شیها اشک

 نام وجودم. یآن قسمت ب

 باز واست دردسر درست کردم. دیببخش -

 و من دلتنگ تر از هر وقت دِگَرَم. دمیکش شیبه موها یتخت نشستم و دست یرو کنارش

 ؟یخوب ستیمهم ن -

 گن؟ی. درست ممیهنوز منو تو عاشق هم گنیهمه م -

 دانستم؟ یحد دلبر بوده اند و من نم نیها تا ا یعسل نیدوباره چشمانش مملو از اشک شد و ا   

 ؟یدوستم ندار گهید -

 ؟یکن یفکر م یدونم خودت چ ینم -

 از ناگفته ها بود. یدختر اندوخته ا نیو پر حرف نگاهم کرد. چشمان ا مسکوت

 خودخواهم نه؟ یاگه بخوام هنوزم دوستم داشته باش -

 ستیاتفاق نیباتریدوست داشتنت ز "
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 "ر جهانم رخ داد. که د 

  یبود یفرار دمتیپرست یکه م یسال ها چرا از من نیا یتا  نفهمم همه  -

 جوابتو بدم. تیتونم با قاطع ینم

 من دوست دارم. یول -

 ندیشن نجوریدرونم تکان خورد و من دلم ا یزیتر بود. چ بایفروغ هم ز یاز شعر ها یشدم به چشمانش که حت رهیخ

 خواست. یها م

 لرزاند، یبرد و تن م یها که دل م دنیشن نیاز ا 

 کند،  یبندد و گوش باز م یلب م 

 برد. یرا م یدهد و مردگ یم یزندگ که

 برد. یپوست و روح به تاراج م ریز دادیم یخواست که خوش یها م دنیشن نجوریدلم ا 

 قایحال دق نیجمله در ا نیهر چند دور. گفتن ا ر؛یگفته شد؛ هرچند د یجمله. ول نیا ینیریچند تلخ بود ش هر

 شد ازم. غیبودم در نشیکه محتاج شند یوصف آن است که زمان

 . غایدر غا؛یدر

. زمان ی. موقع خودش بشنویخودش داشته باش یها را درست سر جا زیچ یبعض دیبا ندیگو یاست که م راست

 .رید یجانِ جانانم. ول یگفت ؛یخودش حس کن

 "جانِ جانانم، جانم رفت، آرام جانم. "

 دختر تلخ بودم. نیا یبرا شهینفس؟! تلخ شدم. من هم مهیتن ن نینمانده در ا یحاال که دگر رمق ؟ییگو یم حاال

ر برا ه یبارم اشتباه کن نیفرصت به عشقمون بدم. فقط بدون اگه ا هیخوام  یم یتونم االن باورت کنم ول ینم -

 و بس. مونهیاسم تو شناسنامه م هیدومون فقط 

 .دهدیها را تحت الشعاع قرار م "دوستت دارم  "کند و تمام  یچرک دلم سرباز م یهم گاه من
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 .ستیکه عاشق باشد حساب کتاب بلد ن یآدم یول

 هست و بس،  یعاشق 

 دادن است و بس، دل

 است و بس. لیدل یخواستن ب 

 را. میروز ها نیخواستم زن ا لیدل یو من ب 

 نبود. یبود و گاه یکه گاه یزن

 دل چرک کرد. یدل برد و گاه یگاه

 گذارم. یمن عاشقانه به عشق احترام م و

 استدالل دوست دارم. یزن را ب نیخواهد من ا یو برهان نم لیدل عشق

 به عشق احترام بگذارم. ستادهیو ا زمیتمام خاطرات بد را دور بر یروز دیشا و

 یشد. لبخند محو یجار شیبعد اشک ها ی هیحاال چشمان مملو از اشکش درشت شده بود و ثانبا بهت نگاهم کرد.   

 را پاک کردم. شیزدم و اشک ها

 ؟یکرد یم کاریچ ابونینکن. بجاش بگو ساعت پنج صبح تو خ هیگر -

 وگفت: دیشو باال کش ینیب

 .رونیساعت بعدشم من رفتم ب میتو اتاق ن نیرفت ینتونستم بمونم خونه. وقت نیاومد انیکه با ک شبید -

 سه صبح؟! یعنی -

 و نگاهم کرد. با پشت دست صورتش را نوازش کردم. شیدندان ها نیلبش را گرفت ب   

 یرفت برا یترس از دست دادنم را داره دلم ضعف م دمید یم یبلند شده که تند دستم را گرفت. وقت میاز سر جا 

 دختر را مثل روز اول دوست ندارم؟ نیگفته است من ا یمحکم بغلش کردنش. ک
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 نرو. -

 خونه.  میبر ی. کمکت کنم آماده بشرمینم ییجا ش،ییه -

 تکان داد. "باشه  " یزد و سرش را به معن یلبخند   

 یا ستادهیخنده ها ا هامیا یتو آن سو "

 ". یده یمن دست تکان م یقراریب یبرا و

 نهیاهر ث نکهیخسته شده ام. ا تیوضع نیاز ا گریدانستم د یکنم فقط م فیتوانستم توص یکه داشتم را نم یحس 

 یها ی. سوناماورمیتوانستم تاب ب ینم گریآرامش قلبم را تکه تکه کند را د یشود و اشک ها انیدر وجودم طغ

 بس است. گریکننده بوده اند اما د بیتخر اریام بس یزندگ

 زد: کردم با بغض لب یرا که در سرش مرتب م شالش

 دلم واست تنگ شده بود. -

 "منم  "دلم گفتم : تو

 خوام بغلت کنم. یم -

 "منم  "

 تا عاشقت بشم. یمونیمنتظر م یروز بهم گفت هی -

 "هنوزم منتظرم "

 کنم. هیگر خوامیم -

 "منم  "

 و من اشک پَس زدم. ختیبغض کردم و اشک ر د،یلرز نشیکردم که س حس

**** 
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 ششم فصل

  ابیبرگرد منِ آشوب را در 

 

 

 

 آرامش #

 

 شیخو ییدر شبان غم تنها "

 توام یچشم سخنگو شاعر

 جان فرسا یدلتنگ نیا در

 آغوش توام یبه تمنا دست

 من شهیتر از اند شانیتو پر گاریس

 من انیپا یب یدلتنگ حس

 من باز با اندوه توام شانُیگذرد پر یم

 عمر در سفر یهمه  که

 "توام.  یهم دست به تمنا باز



 جانان

 
129 

 

 یکارا ریدرگ ی. مهبد کممیکه برگشته ا  شدیم  یزنم. چند  ساعت یم  یکنم  و  لبخند یقهوه ام نگاه  م  وانیبه  ل   

 خانه ماند. یشرکت بود ول

را که االن دارم  یکار، کار مهبد است. هرچه هست آرامش دیخانه مهربان ترند. شا واریکنم در و د یاالن حس م  

 خانه تجربه نکرده ام. نیوقت در ا چیه

 خب؟ -

 نشست. گفتم: زیقهوه اش را در دست جا به جا کرد و پشت م وانیکنم. ل یکنم گنگ نگاهش م یسرم را بلند م   

 .یکرد کاریکه نبودم چ یخوام بدون اون ده سال یکن. م فیبرام تعر -

کرد. به روز  یم یکه ته دلم را خال ینیسهمگ یها هیتکان داد و من غرق شدم در ثان "باشه  " یسرشو به معن   

 یم میجان تسل ییکه از تنها یها قهیرا در آغوش بکشد و بوسه بزند به تمام دق مینبود تا ترس ها یکه مهبد ییها

 شدم. یکردم و باز زنده م

 !؟یتو بگ یخوا یم -

داشت.  یوار دوستم نداشت ول وانهید لیمثل اوا گرید نگاه کردم. خط به خط صورتش را حفظ بودم. دبه مهب   

 یها اسیتمام شده در همه مق نیهنوز هم درون ا نیریاز آن احساسات ش یذره ا یهرچند کم، هرچند اندک، ول

 وجود داشت. ایدن

 نفرتت کم تر شد. دیتلخُ، شا خیتار نیا میو رو کن ریبار ز هیبزار  -

 .نمیب ینم دنیجنگ یتو خودم  نا  گهیکه  د یبه حد دمی. فقط رسستمیمن  متنفر ن -

 همه غم. نیکنم از حجم ا ی. دق مشمیخفه م نمیپُرم. اگه حرف نز ادیز یلیخوام بجنگم. پُرم، خ یاما  من م -

 از من؟ یچرا انقدر متنفر بود -

نبوده. من  یحس نیوقت همچ چی. پر حرف و مسکوت. متنفر بودم؟ هرهیخ هریکنم. خ ینگاه م اهشیبه چشمان س  

 بود و بس. یبودم و بعد ها تمامش فقط لجباز یتنها از او عصبان

 وقت ازت متنفر نبودم. چیمن ه -
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 بود؟! یچ یپس اون همه نقشه برا -

 زدم با مزه زهر، تلخ ِ تلخ. لبخند

 افتاد.  یدونم اون همه اتفاق چجور یوقت برات نقشه نداشتم. اصال نم چیمن ه -

 ؟یسال ها برام سوال بود که چرا دوستم نداشت نیا یهمه   -

 گفتم: میسال ها نیحسرت تمام ا با

 دوست دارم. دمیفهم ریسال ها برام سوال بود که چرا انقدر د نیا یمنم همه  -

 نه؟ یدیفهم یول -

 شد؟ ی. حرف بزن برام، بگو چرید ی. ولدمیآره فهم -

از اون  ایکردم؟  یمرگ م یآرزو شتریگذشت ب یکه م یا هیکه هر ثان ییاز کجاش بگم برات؟ از اون ده سال کذا -

م و منم که فقط سوخت نجایا ینیب یم ؟یکه باز نبود یدوسال نیاز ا ایسوختم؟  شیمشترک که هر ثان یدوسال زندگ

 .ختنیهمه فرو ر نیخستم از ا

 عاشق شدن. نیآه از ا "

 شدن وانهید نیاز ا آه

 "شدن رسمِ من عاشق است.  وانهید اصال

 ندارم. یچیه یجز شرمندگ -

 ی انهیشد دوخت و من بغضم باز با تاز یازش بلند م یقهوه اش که هنوز بخار کم جان وانیمهبد نگاهش را به ل 

 جانم را فشرد. رشیاخ

 من تو بگو. یبه جا -

 نگاهم کرد. رهیخ
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لکه چند ساله بخوابه، ب تیعصبان نیا دیشا ،یدینخند شمینوم، که بدونم اگه ده سال نبودم به رآره تو بگو من بش -

 .یمونیفهمم واقعا پش یم نجوریآروم بشم، ا کمی

گفتم که بودنش دوسال و  یمرگبار؟ چه م یها هیگفتم از آن ثان یسخت بود و نا شناخته. چه م میروز ها نیمهبد ا   

 نبودنش چند سال است؟!

 وقت اشک چشمات خشک نشه؟ چیخوام که ه یاز خدا م یبهم گفت ادتهی -

 کرد. نییباال و پا "آره  " یتر شد و سرش را به معن میقبل مال یها هیاز ثان نگاهش

 کردم. یرو سر مروزا  یدونم چجور یهم چشمام خشک نبودن. اصال نم هیثان هیده سال  نیتموم ا -

 اهورا مـ.... -

 نبوده. میتو، تو زندگ یوقت اهورا به پرنگ چیبگم بعد قضاوت کن من ه زویبزار همه چ -

 "گذشته  "

 یقدم ها واریبا کمک د زد؛یر یفرو م کباری یا هیثان نیچرخد و انگار زم یخورم؛ آسمان دور سرم م یتلو تلو م  

 نشوم. چه کردم؟ نیزم دارم تا نقش یسست و لرزانم را بر م

 یبندد و دو زانو رو یدر مقابل چشمانم نقش م یاهیس یزنند. هاله  یاتفاقات گنگ در مقابل چشمانم چرخ م   

 افتم. لعنت به من. یم نیزم

ن م یعنی. من...من او را...من او را کشته بودم؟ ردیگ یکنم. وحشت تمام وجودم را در بر م یبه دستان لرزانم نگاه م   

 قاتـ...لم؟

 .ستین شیب یاتفاقات کابوس نیگذشتند و من رمق نداشتم. تمام ا یمردم با تعجب از کنارم م   

 .نندیداشتم که پدر و مادرم خانه نبودند تا حال اسفناک مرا بب یشانس چه

 آمد. میمتوجه من شد و به سو یزن مامور

 ن؟یشما هست یخانم تهران -
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اندازد. به مامور زن نگاه  یم میبازو ریدست ز یشود که کس یرخد و هق هقم بلند تر مچ یاتفاق ها دور سرم م    

گناه است.  یبرند؟ او ب یمهبدم را کجا م ،یوا یگذارد. مهبد؟ ا یاز مقابل چشمان حسرت بارم م ینیکنم و ماش یم

 داند و بس. یم چیها، ه نیاو از تمام ا

اله مچ نهیو قلبم در س نمینش یم سیپل نیگرفت. در ماش یبود که بار ها در مقابل چشمانم شکل م یصحنه ا نیا

 کند.  یم شتریترسناکش لرزشم را ب یخنده ها یشود. صدا یم

مرد را.  نیتمام کردم ا ایمن. مهبد؟ خدا ینابهنجار را نشنوم. خدا یسمفون نیگذارم تا ا یم میگوش ها یرو دست

 کمکم کن. 

رش که دو ییتمام به خبرنگار ها رتیکه دستبند زده با ح نمیب یرا م یمهبد یول میرس یبه اداره م یدانم ک ینم    

 است.  رهیجمع شده اند خ

 مهبد! -

 یسوال م کیدانستم؟!  با نگاهش تنها  یاندازه مظلوم بود و من نم نیمهبد تا ا ایکند. پر سوال و خدا ینگاهم م   

 پرسد.

 "چـــــــرا ؟  _ "

 یگذرد تا آرش و پدرم را م یدانم چقدر م یندارم که به نگاه خسته و درمانده اش پاسخ دهم. نم یزیجز اشک چ   

کنم و تمام.  یدر زانوانم حس م یو درد تلخ زدیر یدارند. سقف اداره فرو م یقدم بر م میکه هراسان به سو نمیب

 مطلق. یاهیس

**** 

 . سرم رادیآ یآب م دنیچک یزنم. صدا یو تار است همه جا. چند بار پلک م دیکنم. سف یباز م یترا با کرخ چشمانم

 کنم. یچرخانده و به سُرُم نگاه م

 آرامش، بابا! -

 شده؟ یچ -

 شود. یدر مقابل چشمان زنده م یبندم. صحنه ا یچشمانم را م یلحظه ا یبرا
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شکستن چراغ خواب و  یمهبد، صدا یاهورا و مشت گره شده  مهبد و نگاه تعجب زده من، پوزخند ادیفر یصدا "

 "دستان پر خون من.

 .نمینش یتخت م یکنم و رو یترس چشمانم را باز م با

 مهبد!! مهبد کجاست؟! -

 بابا. شیه -

 شود. یتخت بلد شوم که پدرم مانع ام م یخواهم از رو یم

 .ستیبخواب حالت خوب ن ش؛یه -

 . رسم یمطلق م یهوشیباز به ب یول یدانم ک یشوند و نم یباز مانع ام م یبلند شدنم ول یکنم برا یم یلجباز   

را باز  شانیبافت ها را از سر قالب رها کنم و گره ها نیشد ا یبافتم و کاش م یم انیکرده بودم، هذ یتب عصب   

 شده اند. لیتبد یکه به گره کور فیح یکنم، ول

روز ها تمام وجودم  نیکه ا یامان. به من یکردند که امان ندادند به من ب یم یرا طمسابقه ماراتن  ییروز ها گو   

فقط  ،یپناه ببرم و کاش کم هیهمه حس ترس به چه جز گر نیدانم از ا یدرد و اضطراب. نم جان،یاست با ه ختهیآم

 .یاز نفرت واه یمن عاقل بودم و ته یکم

ساخته ام نجات  شیکه من برا یمنجالب نیهر کار کردند نتوانستند مهبد را از ا دیامروز روز دادگاه بود. پدرم و حم   

 هنوز یرا کرده بود ول رانینام پسرش در روزنامه ها قصد برگشت به ا دنیخبر و د دنیبدهند. پدر مهبد بعد از شن

 بود. دهینرس

 آورم. یم ادیمهبد را به  یاست و حرف ها رهیخ یبه نقطه نامعلوم نگاهم

 . باشه؟ینکرد یکار چیآرامش تو ه - "

 من....مــن....من اون کشــ.....کشتم. -

 .ی. تو فقط اونجا شاهد بودیکار نکرد چیتو ه شیه ش،یه -

 اما... -
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 شه؟. بای. تو فقط از من دفاع کردیکس ضربه نزد چی. به هیکس و نکشت چیگوش کن آرامش فقط گوش کن. تو ه -

 گفت: دیرا که د سکوتم

 باشه آرامش؟ من اهورا رو کشتم. باشه؟ -

ـَــهـ...بد. -  مَـ....م

 .شیه -

 "کند. یام م وانهیچسباند. کوبش تند قلبش د یاش م نهیرا به س سرم

من  یزند ول یکنم. حرف  م یدهد. به آرش نگاه م یم یو من از برزخ افکارم فرار ندینش یشانه ام م یرو یدست   

 فهمم.  ینم یزیچ

باز با او قهر کنم.  یازدواج زور نیخواهم باز هم با او دعوا کنم و بخاطر ا یخواهم. م ی. مهبدم  را مستیخوب ن  حالم

 خواهد و بس. یرا م مانیمن االن دلم فقط همان جنگ و دعواها ایخدا

 بوده است. نیهم مانیزندگ

 ....دعوا

 ....یمحل یب

 ....قهر

 یشب م یکیهستم که در تار یطلوع یب دیو من همان خورش اریبس یفته هاپر از ناگ یو در انتها سکوت. سکوت   

 درخشم.

ناگفته ها را گفته بودم به مرد مظلوم  نیا یکه در دلم رسوب کرده اند؛ کاش کم ییتمام ناگفته ها یدرخشم برا یم  

 .میروز ها نیا

 آرامش حواست هست؟ -

 ؟یچ -
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 .نیجا بش نیهم ستیصدامون زدند دادگاه مهبد شروع شد. اگه حالت خوب ن -

 .امینـ...نـــه، نه، نه م -

 آخه خواهـ.... -

 .امیآرش. م امیم -

 شوم.  یشوم و همراه او وارد  اتاق  دادگاه  م یبلند م یصندل یبا  کمک آرش از رو     

 یم تمام  بدنم  دیکنند. از نگاه  پر  نفرت حم یهر دو  نگاهم مکند.  یصحبت م یبا  قاض یکه عصب نمیب یرا م دیحم

 نگاهش رنگ شماتت دارد. تیواقع دنیلرزد هنوز هم  بعد  از فهم

 گردم.  یشده و به  برزخ افکارم باز م رهیخ یو باز به نقطه نامعلوم نمیشن یم یصندل یرو   

خواست  یرا م یزیدو رگه اش چه چ یبا صدا دیحم ایداد  یتمام مدت چه گفت و مهبد چه پاسخ یدانم قاض ینم

خورد ختم جلسه شد و مهبد من، مرد خوب و  یقاض یرو به رو زیکه به م ییاست با ضربه ها ادمیثابت کند، فقط 

 سال.  دهگناه دواز یب انیمهربان من، ده سال به زندان افتاد و از آن سو ک

 کرد. یم ینیسنگ میشانه ها یکه رو یحد و اندازه ا یب یمن ماندم و شرمندگ و

 که: یگردم، به همان شب یکرد بر م یوجودم را طوفان یکه همه  یگذرد به همان شب باران زده ا یکه م یکم

 ؟یکرد کاریچ یفهم یم یلعنت تو – "

 .عی...هعیبخدا مـ....ن....ه انیک-

 دوسال؟ نیتو ا دیکم عذاب کش ؟یبالها رو سرش آورد نیکم گذاشت واست که ا یآرامش؟ مهبد چ یتو چ -

 .عی...هعی...هعیه -

 زندان هان؟ وفتهیسال ب ستیتو ممکنِ ب یبه خاطر ندونم کار یفهم یم چیه -

 سال؟ ستیکنم. ب ینگاه م انیبهت به ک با

 کنم؟ کاریمــن چ ـــانیکــ -
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ر به خاط یفهم یفقط بخاطر مهبدِ. م یهست یو رذل فیبگم چه آدم کث یاداره آگاه رمیشم و نم یاگه االن بلند نم -

 مهبد!!

 ؟یکرد و من هق هقم بلند تر شد. چه کرده بودم به راست سکوت

 .رمیگ یمن گردن م -

 .انشیبود سر آغاز طغ نیا و

س بزن. ب انهینمانده است، آرام تر تاز یباق شیبرا یتن جان نیآخ، آخ روزگار. آرام تر، آرام تر از طاقت من تار بزن. ا   

 . بس است. آرام تر از طاقت من تار بزن.دمیاست هر چه به سازت رقص

 .عی...هعی. هانی. کانیک -

 ولتاژ درد و غم زمزمه کنم. نیتوانستم نامشم را با هم فقط

 تونم شاهد آب شدنش باشم. یتونم. نم یکنم؟ مهبدُ ولش کنم به امون خدا؟ نم کاریکنم آرامش؟ چ کاریچ -

 .رمیمی...من. معی.ه..رمیمیم -

 ینم یکه به مهبد داد ییوقت به خاطر تمام عذابا چیبخشمت. ه یوقت نم چی. هیزی. واسه برادرم عزیزیعز -

 بخشمت.

 .عی...هعی...هعیه -

 مهبد؟ یکاغذا نیب ی. بگو چرا اون کاغذا رو گذاشتهیچ تیفقط بهم بگو واقع -

رب ض نیزم یرو شیکالفه با پا دیگذاشتند. حم ینم یلعنت یاشک ها نی. اما امیرا  بگو تیخواستم تمام واقع یم  

. قتیحق دنیشن یمخفوف  با من قرار گذاشته بود برا  یدر کوچه ا  کیتار  یشب مهیدر ن ان؟یگرفته بود و ک

 یدرونم فرو م یزیگرفت و چ یاش تمام تنم رعشه م یادآوریکه با  ییهمان لحظه ها ریتلخ و سوزان. تفس یقتیحق

 .ختیر

 .است ییکردم کذا یکه دوسال فکر م ی. به همان شبیکردن، برگشتم به شب خواستگار فیشروع کردم به تعر 

 !؟ییآرامش بابا کجا - "
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 کنم. ینگاه م زندیپله ها با  مادرم حرف  م  نییشوم؛  به پدرم  که پا یاز  اتاق  خارج م   

 سالم بابا. جانم؟ -

 بابا باهات حرف دارم. نیسالم دخترم. بش -

 شاد بود. بیشدم که عج رهیمبل و به بابا خ نیتر کیرو نزد نشستم

 مارستان؟یاومده بود ب یبگو امروز ک -

 !!ضاتون؟یمر -

 آرامش؟! -

 گفتم: یو با لوس دمیخند زیر زیر

 مارستان؟یب ادیم یک گهید ضیخوب آخه به جز مر -

 اصل. ی. مهبد تهرانمارستانیب سییپسر ر -

 در وجودم شعله بکشد. یشگیبود تا اون نفرت هم ینامش کاف دنیشن

 خوب؟ -

 ازت خوشش اومده. یلیخ یول دهیدونم تو رو از کجا د ینم -

 گفتم: یساختگ یتفاوت یزدم و با ب یپوزخند

 ؟یخوب که چ -

 گرفت. یپدرش امروز اجازه خواستگار یچیه -

ه به دختران خانواده وارست میبهتر بگو ایبه خانواده وارسته  یادیآقا مهبد ز نیو انگار ا دیباال پر میدفعه ابروها نیا   

 ارادت دارد.

 ن؟یگفت یخوب شما چ -
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 بود. یبا دخترم صحبت کنم، نظر اون هرچ دیگفتم با -

 .هیجوابم منف -

ت ه جا نگذاشته اسکردنم از خودش ب وانهیتا د یزیدانستم چ یکه م یتیمبل بلند شدم و با عصبان یبا حرص از رو   

 پدرم درجا متوقفم کرد. یاتاقم شدم که صدا یراه

 لش؟یدل -

 خوام ازدواج کنم. ینم -

 .ستین یخوام ازدواج کنم که منطق ی. نمیمنطق یعنی لیدل گمیم یباباجان وقت -

 ه؟یازدواج کنم حرف ندهیدوست ندارم تا چندسال آ -

 .تونیسر خونه زندگ نیبعد بر نیعقد باش ایچند سال نامزد  نیتون یم -

 کردم خودم را کنترل کنم. یم یسع یادیحرص و فشار ز با

 خوام. یآدم رو نم نیمن ا -

 پس. یردش کن یتونینم ی. الکشیشناس ینم ش،یدیتو که هنوز ند -

 لبم نشست و در دل گفتم:  یرو یپوزخند

 "شناسد. یرا نم یمردک نامرد و عوض نیکس بهتر از من ا چیه "

 .هی. من از االن جوابم منفستین دنیبه د یازین -

 .ستیمن مورد قبول ن یبرا نیاما آرام ا -

 بابا؟ یچ یعنی -

 یکرد دایپ یمنطق لیو دل نیدیدفعه اگه با هم به تفاهم نرس نیا ارنیب فیتشر گمیم یتهران یبه آقا نکهیا یعنی -

 .ستین یحرف گهیجوون د نیرد ا یبرا
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 یجور م شیبرا یمحکمه پسند لیدل دینبود و حتما با یمنطق ریآرام شوم. پدرم آدم غ یچشمانم را بستم تا کم   

 دارم. شیرا در پ یدانستم از االن راه سخت یکردم. م

کردند که انقدر زود روز موعد   یم یمن لحظه شمار یبدبخت یبرا ایدانم روز ها باهم مسابقه گذاشته بودند  ینم   

 .دیرا رسف

 کردن بود.   حتیشد و مهسا همچنان در حال نص یباز نم ادیز هیاز گر چشمانم

 .هی. مهبد مرد خوبیکنیاشتباه م یآرامش به خدا دار -

 اصل. یمهبد تهران یگنده بود برا یادیواژه  ز نینشست و خوب؟ ا میلب ها یرو یپوزخند

 .یآج نمتیآرام بب -

 منو از خودش جدا کرد و گفت: یطوالن هیتخت نشست و بغلم کرد. بعد از چند ثان یرو کنارم

. رهیاالن جونم واسش م یخواستمش؟ نه. ول یخواستم؟ هان؟!! م یمن کن. من مهرداد و م ینگاه به زندگ هی -

 دوسش دارم.

 باختن را پاک کردم و گفتم: یصورتم رنگ م یکه با سماجت رو ییها اشک

 ...ــیکه ب خاطر مهبد گر ییاپس اون شب -

االن تو مهبد  ی. ولمیخوب قسمت هم نبود یآدم دل دادم ول نیتو اوج احساساتم به ا یزمان هیمن  ،یگوش کن آج -

 .نیباش یزوج دوست داشتن هی نیتونیم نیایبهم م

 .فتمیتو ن یها یقراریها و ب هیگر ادیکنارشم  یتونم وقت یتونم. نم یمن نم یول -

 ؟یکن کاریچ یخوا یمن دورت بگردم پس م یاله -

 خوامش. یبده. چون من نم یخوام بهش بگم خودش جواب منف یم -

 .رسهیرو بخواد حتما بهش م یزی. اگه چنجاستیخواستت که ا ؛یشاس یتو مهبد و نم -

 تخت بلند شدم. یحرص از رو با
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 .برهیداشتن منو با خودش به گور م یآرزو یرسه ول یبهش م -

 آرامــ.... یول -

 مهسا بسه. بخدا بسمه. -

 ؟یکن شیراض یاگه نتون -

که نابودشون کرد. انتقام تو و همه  یی. انتقام تموم دخترارمیگ یاگه به زور بخواد منو مجبور کنه ازش انتقام م -

 .رمیگ یاشکاتو ازش م

 آرامش مـ.... یول -

 نخواه ازم. نخواه مهسا. -

 .یشی. مهبد مهره مار داره. عاشقش میتون ینم -

 شم. یمردک هوس باز نم نیعاشق ا یراحت نیمن انقدر وجودم پر از نفرته که به ا -

 .یشیم مونیپش -

 .شمینم -

 آرام؟!! -

 آماده بشم. کمک کن. حرف نزن. یکمکم کن یاومد ه؟یچ -

 .یشعوریواقعا که ب -

 .شنیکمال همن -

م خارج شد سیاز سرو یصورتم را با آب خنک شستم تا از التهابش کم شود. وقت یبهداشت سیافتادم سمت سرو راه

 .ستادهیدر ا یرو به رو یکت و دامن صدف کیمهسا با  دمید

 خوبه؟ نیا -
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 حرص گفتم: با

  ؟یمنو دق بد یخوایم -

 عمومم. یخوام دق بدم به فکر آبرو یتو رو نم -

 لباس. چشمانم را با حرص بستم و باز کردم. یرو دیدوباره چرخ نگاهم

 .ادیعمو و آرش درم ی. االن صدانییپا میبپوش بر نویا ایمن دورت بگردم. ب یاله -

صورتم انجام داد، مشغول عطر زدن بودم که در اتاق باز شد و آرش  یرو یمختصر شیو مهسا آرا دمیو پوش لباس

 داخل کرد. واریدر و د نیسرش را از ما ب

 .یمحترم. به به چه خوشگل شد یخانم ها زهیوشد -

 زدم و در آغوش آرش خودم را جا دادم. یجان یب لبخند

 خواد. یدلم نم -

 کردم. یگلم. اگه بد بود من خودم بابا رو منصرف م یآج ستین یپسر بد -

 . زیانگ قرآن شب اول قبر بود. همان قدر ترسناک همان قدر غم یکننده صدا یتداع میزنگ در برا یصدا

 .نییپا نیایآرش: اومدن. ب-

 اتاق خارج شد و من نگاه ملتمسانه ام را به مهسا دوختم. ار

خوشبخت  دیتون یچه برسه به مرد جماعت. به خدا م گهیکنند د یچشمات بشم که منو افسون م نیقربون ا -

 .شهیدرست م یهمه چ ی. اگه خودت بخوانیبش

 تونم. یتونم قبولش کنم. نم ینم -

 .نمیبب میبر ای. بیآبرومون رو برد نییپا میبر ایاز بس. ب یلجباز -

نوز ه میدیرس نییکه منو مهسا پا یو موقع دیرس یبه گوش م یاحوال پرس ی. صدامیاومد نییاز پله ها پا گهیهم د با

 بودند. ستادهیدر ا یجلو
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به تن داشت با لبخند با بابا در حال  یسرمه ا یداشت و کت و شلوار یپرفسور شیسال که مثل بابا ر انیمرد م هی

 ید نگاهبه تن کرده بو یبلوز و شلوار خاکستر یرو یدیاسپرت که کت تک سف پیبا ت یگفتگو بود و در کنارش پسر

 بود بایکردم؛ الحق که ز

 "سالم" لب ریشده بود ز قیدانم از کجا به جانم تزر یکه نم یمتوجه منو مهسا شدن. با خجالت مانیقدم ها یصدا از

 کردم.

 .نیخوش اومد یلیسالم خ -

 انتخابش. نیپسرم با ا قهیپدر مهبد: سالم دخترم. ماشاهلل به سل -

 یبحث ها ریگذشته بود و همه درگ یساعت میکرد. ن ییاکتفا کردم . مادرم همه را به سالن راهنما یلبخند محو به

 پدر مهبد گفت: نکهیبودند تا ا مارستانیب یو کارا یاقتصاد

 بچه ها هم باهم حرف بزنند. میتا ما مشغول حرف نیاگه موافق -

 کن. ییحتما. آرامش جان، آقا مهبد و راهنما -

داشت مثل ناقوس  یکه پشت سرم بر م ییقدم ها یراه افتادم. صدا اطیبلند شدم و به سمت ح میافاده از سر جا با

کمرم نشسته بود و  یرو یکرد. عرق سرد یانداخت و دل و روده ام را در هم جمع م یم نیطن میمرگ در گوش ها

 .کردمیرا در زانوانم احساس م یبیلرز عج

 یکمش یکامال سرد نگاهش کردم. چشم ها ی. باچشمانمیشطرنج نشست زیکردم و هردو پشت م یرسم ادب تعارف به

 یشوم. چهره  ینم شیموها ییبایبود. هرچند منکر زعضو صورت گردش  نیپهن مردانه اش جذاب تر یو ابروها

 !رت؟یس یداشت ول ییبایز

 بزند گفتم: یحرف نکهیوجودم آن نفرت چندساله را در بر گرفت و قبل از ا ی همه

به خاطر پدرمه که  میمقابل هم نشست نجایزدن. اگه االن ا یبرا یحرفاتون دارم نه حرف نیشند یبرا ینه گوش -

که باهم به تفاهم  نی. بهتر خودتون االن به خانواده ها بگهیبخوره. جوابم منف نیو نخواستم حرفش زم زمهیعز

 .میدینرس
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 که نامم را صدا شیبلند شدم. چند قدم دور نشده بودم که باصدا میاو باشم از جا یاز سو یمنتظر جواب نکهیا بدون

 .دیچسب نیسفت به زم میزد پاها

 آرام؟! -

 .دمیشده به سمتش چرخ حبس ینفس با

 چرا؟ -

 قصد ازدواج ندارم. -

 تونه؟یتو زندگ یکس -

 را  باال انداختم و گفتم: میشانه ها یدیق یمن هم با ب دیپرس دانهیق یب

 نه. -

 .دیتمام وجودم را در آغوش کش تیکه زد عصبان ینگاهش کردم که با حرف یپوزخند با

 خانوادت. یمن هم برا ی. هم برااریقانع کننده ب لیدل هیه جوابت منفوصلتم، چون دوست دارم. اگ نیمن موافق ا -

 چرا؟ -

 چرا؟ یچ -

راجب من  نیکن یکه فکر م یزیاون چ دیشا مینداشت یبرخورد چیما که تا حاال باهم ه ن؟یچرا منو دوست دار -

 درست نباشه.

 ریدرگ شتریو ب دمیها تو رو د یاز مهمان یلیدر کل من  خ یخودم و قلبم باشه. ول نیچرا دوست دارم بزار ب نکهیا -

 . یاز مردا را به خودت جذب نکن ییاستثنا دیکه شا یزیمنش و رفتارت شدم. خانومانه و پر از ناز غر

 خوام با شما ازدواج کنم. یمن نم یول -

 که برم پشت سرمم نگاه نکنم.  اریبرام ب یمنطق لیدل -

 ن؟یامحکمه پسند تر از  لیخوامت. دل ینم -
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 یدر سکوت گذشت. با ناراحت یکنم. کم انیرا ب نیانتظار نداشت انقدر راحت ا دیکرد. شا یبهت داشت نگاهم م با

 گفت:

 میکن یرو نامزد م یمدت هی. پس میهم نسبت بهم ندار ی. شناختمینداشت یبه قول خودت ما که هنوز باهم برخورد -

 .میزن یبهم م یاگه بازم نخواست میتا هم رو بشناس

 مشترک. یعمر زندگ هیرو به زور تحملش کرده بودم چه برسد به  قهیدق نیچن نینگاهش کردم. هم کالفه

 اگه قبول نکنم؟ -

 شد به چشمانم و گفت: رهیخ نهیو دست به س دیعقب کش یصندل یرا رو خودش

 بکشم کنار. یراحت نیکه به هم ستمین یآدم -

 .کنهیبودن شما فقط منو محدود م یول نیناراحت نش .میزندگ یبرنامه ها دارم برا یلیمن خ -

 ؟یمثال چه برنامه ا -

 یچند سال نیدون یمشغول به کار بشم. درسمم که م میدرس طهیخوام ادامه درسم رو فرانسه بخونم و تو ح یمن م -

 .کشهیطول م

 فکر کرد و گفت: یکم

 نداشته باشم؟ یاگه مخالفت -

 کردم. یبود که فکرش را م ی. سمج تر از آندادمیبه مهسا حق م دی. انگار بایلعنت

 .ادیمطمئنم شماهم از من خوشتون م میرو باهم بگذرون یمدت هی نیشما بزار -

 شدم. یکردم و ازش جدا م یم دایبهانه پ هی گریکردم و چند ماه د ینداشتم. قبول م یچاره ا انگار

 بگن. یتا خانواده ها چ -

 پاس دادم به خانواده ام. نیهم یکنم. برا دییا تاحرفش ر میخواست مستق ینم دلم

 خانواده ها با من. -
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 زد. یکه لبخند ناز میکرد یسکوت به هم نگاه م در

 قشنگه؟! یلیچشمات خ یدونست یم -

 وجودم را در برگرفت. یدر حال سقوطم، همه  تینها یب یبلند کیاز  نکهی! حس است؟یبودن که حس ن معلق

 داخل؟! می. برینش مونیپش یکه بهم داد یفرصت نیاز ا دمیآرام بهت قول م -

تکان بدهم و جلوتر از او به راه افتادم. با ورودمان همه ساکت نگاهمان کردند.  "باشه  "یتوانستم سرم و به معن فقط

 :دمیگوشم شن کیرا نزد شیکه صدا

 .یاهم. چه سکوت -

 شد بابا؟ یچ -

 .میفتیب یعروس یبعدش دنبال کارا میکن دایناخت پتا ش میرو نامزد باش یمدت هیقرار شد  -

 خنده جمع بلند شد. که مهبد باز ادامه داد: یدرهم گره خورد که صدا میها اخم

 اون وقت میخور یبه درد هم م میدی. بعد اگه دمیکن دایتا فقط شناخت پ مینامزد باش یمدت هیقراره  یعنیخب  -

 .مونیعروس یدنبال کارا میفتیب

 . پس مبارکه.یخب به سالمت -

 شروع  به دست زدن کردن.  همه

 و تعارف کن. ینیریش نیآرش بابا پاشو ا -

 من نشست. مهسا سرشو آورد کنار گوشم گفت: یمهسا نشستم، اونم روبه رو کنار

 .ینگاش کرد ینجوریبچه ا دیگرخ -

 حقشه. کورشه درست حرف بزنه. -

هر دو  نیب یشتریب تییتا آشنا میرو نامزد باش یماه کیکه  دنیرس جهینت نیاپدر مهبد با پدرم به  یصحبت ها با

 منم هم شروع شد. یآن روز بود که دردسر ها یاز فردا قای. دقرهیخانواده شکل بگ
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 نشیبه ماش هیهر صبح موقع خروجم از خانه، تک نکهیمهبد جواب بدهم. از ا یدانستم چطور به ابراز عالقه ها ینم

رفتارم  یکردم با سرد یم یسع لیکردم. اوا یکرد تعجب م یو  مرا با لبخند خاصش نوازش م دیکش یانتظارم را م

 من بود. اررفت یسرد دید یکه نم یزیذوقش را کور کنم ول انگار تنها چ

 شدم. یاز قبل از او متنفر م شتریب هیبود و من هر ثان گرید ییایاصال او با من در دن انگار

 یتیآن شاه ب یکه رو یکیمن گل به همراه کارت تبر یوقت برا یکرده اش وقت و ب زیداماد عز نکهیاز ا پدرم

 شدم. یاز عشق متنفر م شتریزد و من ب یفرستاد لبخند م یعاشقانه بود به خانه م

 یرا آنجا بود من خودم را در اتاقم به بهانه ها یآمد و چند ساعت یکه با دعوت مادرم به خانه مان م ییها موقع

 زد.  مادرم آن روز بهم گفت که: یحرف م یکردم و او مردانه با پدرم و آرش از هر در یرنگارنگ حبس م

 ". رونیب ییایبچه به در اتاقت خشک شد تا ب نیچشم ا - "

نشسته و  یتاب یبود که دو خرس رو دهیربزرگ خ ییگو میبار اول که خودش را به اتاقم دعوت کرده بود برا یبرا

 مهبد. یکرده بودم به تمام احساسات خرج داده  یعاشقانه دست دور گردن هم انداخته اند و من باز هم کم محل

شوند و نگاه  یاو م ی فتهینگاه عاشق و ش کیکه در  یرفتم متوجه شدم چه بسا دختران رونیکه با او ب یبار چند

 ماند. یم حسرت بارشان روانه ما

همراه من حاضر شد به وضوح حس کردم که تمام دختران خاندان وارسته  یبار که در جمع خوانوادگ نیاول یبرا

 چشمشان دنبال اوست.

که از دامادش متنفر بود. از  ی. عروسایعروس دن نیبخت تر اهیپنداشتند و من خودم را س یمرا خوشبخت م همه

 خوب و بد و کنار او بگذارانم متنفر بودم. یکه قرار بود تمام روز ها یمردش، از کس

 دانستم. یم میاو را قاتل آرزوها 

پر از عشق، که تمامش با بودن مهبد نابود شده  یاز جنس کلبه ا ییبود قناعت من، داشتن آرزو یچه روزگار دور و

 بود.

 را بسازم. میبودم که چگونه مضارع ها نید به فکر اساختن هیام را بق یاز نفرت که ماض یمن با اندوخته ا و



 جانان

 
147 

 

 ینم یبهانه ا چیعاشقانه بخواهد ه نیچن نیدانستم اگر سال ها هم با او باشم او بخواهد مرا ا یم چ،یماه که ه کی

 .دیبع یماض نیکنم و چقدر سخت بود قبول ا داینخواستنش پ یتوانم برا

رفت فکر پرواز  یم لیکه تحل یگذراندم و همراه احساس یعمرم را م یاروز ه نیماه سال، سردتر نیمن در گرم تر و

 .نیباز از پشت بام به آغوش زم یبودم با دست ها

عاشقانه ها عاشق تر  نیاو بود که از ا ایو گو زدیم خی شتریاز عشق مهبد در قلبم ب هیماه سال هر ثان نیگرم تر در

 .هیرونیداد که عاشق شدن...که عاشق شدن...که عاشق شدن قبل از و ادیزن با جنونش به من  هیو  شدیم

 یدروغ از ماه را به رخ م ریو برکه تصو اتیخوردم در باغ ح یام تلو م ییبود و بهمن درون من که در تنها مرداد

 یکه م یمآرا یو انتها بوران شد در زندگ زدیم خیو  زدیم خی هیها من سرد تر از زمستان از بن شهیو اند دیکش

 توانستم با مهبد داشته باشم.

 به من گفت: کباریاست  ادمیکردم و  یرا مرور م شیخلوتم حرف ها در

 باش تا بتونم نفس شهی. همزنهیلبخند م یکنم زندگ یحس م کنه،ی. بودنت نفسم رو تنگ میتو آرام جان من - "

 "بکشم.

 یها ایجان من. من دختر رو ینفسش!! من آرام جان او بودم و او بال یعامل تنگ اینفس او هستم  دمیمن آخر نفهم و

بدنم عهد بسته بود که عاشق عاشقانه  یاو بودم و او قاتل روح دخترانه من. با تمام احساسات نابم، با تمام سلول ها

 او نشوم. یها

 چیه گریگاه ببرند. از مهبد که دقرار بود مرا به قتل ییکه گو یبود. شب دهیرس یدانم چقدر گذشت تا شب عروس ینم

 یخوشبخت یو آرزو زندیو دست م دندیکش یکِل م ایعروس دن نیبخت تر اهیس یاز همه هم متنفر شده بودم که برا

 کردند. یم

 یم یخوشبخت را باز ینقش دختر شدیفرستاده م میکه برا ییها امیتمام روز را مثل ربات گذرانده بودم و در پ 

 فرد رو به موت بود. ینیبه سنگ میزدم و نفس ها یدادم. اشک پَس م یبغض قورت م یکردم و بغض رو

 اهشگیآرا یاز خانم ها یکی نکهیکردم تا ا یفکر م اهمیبودم و به بخت س شگریدست آرا ریدانم چند ساعت ز ینم 

 گفت:

 داماد قشنگت. اومده دنبالت. نیعروس خانم چشمت روشن با ا -
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 نواختند. یسوت قرآن بود که در گوشم م ییو من گو دنیکِل کش شگاهیآراافراد حاضر در  ی همه

بود رفتم. مهبوت مهبوت مانده بود. بغضم را باز قورت دادم و خجالت زده از  رهیبه سمت او که خ یلرزان یقدم ها با

را  شیمپاژ هاپ نیمرگ آخر یبه سمتم برداشت و قلب من در آستانه  یانداختم. قدم ریاش سرم را ز رهینگاه خ

 گذاشت. یپشت سر م

 .نیفتابرک اهلل و الحسن و الخالق -

رو از دست همراه گرفت و  شگاهیشنل آرا یدانم ک یگذشته جوابم سکوت بود و او جلو تر آمد. نم یتمام روز ها مثل

 .ختمیفرو ر دیام را بوس یشانیکه پ یاست زمان ادمیمن انداخت فقط  یشانه ها یرو

خودم  ی. براستمیرو بلد ن یکلمه ا چیکه انگار ه ییسکوت کرده بودم. گو میکنار هم بود هیکه در آتل یساعات تمام

 انم.خواستم که بتو ینم یعنینتوانستم.  یکردم حرف بزنم ول یبودم. چند بار سع دهیترس ینگران شده بودم و کم

 در بهت گذرانده بودم.ساعت ها را  نیآوردم که تمام ا ادیتازه به  میخانه رسد یجلو یوقت

 .میدیرس یخانم -

 نشاند. میانگشت ها ینرم و آرام رو یبه چشمان خندانش کردم. دستم را گرفت و بوسه ا ینگاه

 زبونت و موش خورده؟ -

 اش بودم. رهیدر سکوت خ بازم

 .یخانم خوشگل؟ از صبح حرف نزد هیچ -

 انگار اصوات را گم کرده بودم. یرا باز کردم ول دهانم

 .یمال من شد نمیب یدارم که م یچه حس یدون یباال تو بخواب من تا صبح نگات کنم. نم میریاالن م یخسته شد -

جلو رفت و مرا هم همراه  ی. مهبد کمستادیپدرم و پدر مهبد کنارمان ا نی. همزمان با ما ماشمیشد ادهیدو پ هر

 .دیخودش کش

 سالم بابا. -
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 کردم. یدورم فکر م ی ندهیجا داده بودم و به آ بعد خودم را در آغوش پدرم یقیدقا

 .یبه حق عل نیخوشبخت بش -

 داد. یکرد و به قول خودش راه و چاه نشانم م یم حتیو مهبد غرق صحبت بودند و مادرم هنوز هم مرا نص آرش

 همه رفتند و من با او تنها شدم تازه وسعت غم امشب را حس کردم. یوقت

 کنم؟ کاریخوام چ یم یدون یاالن م -

 " کار؟یچ " دمینگاهم ازش پرس با

کارش دستانم را دور گردنش حلقه  نیدستانش بلند کرد. شک زده از ا یکه مرا رو میبود دهیپله ها رس یورود به

 زد. یکردم. به چشمانم نگاه کرد و لبخند مهربان

 صحنه رو تصور کرده بودم؟ نیچند بار ا یدونیم -

 مَـ.... -

 گرمم بود. یده بودم. ضربان قلبم تند شده بود و حسابنفس نفس افتا به

 ندارم که از دستت بدم. نویاسترس ا گهیشب ها رو راحت بخوابم. د تونمیم گهیبعد چند سال د -

 ازم فاصله گرفت. یگذاشت و کم نمیزم آروم

 من... -

ش شود. عطر ییخوشبو رید فکرم درگباشم. قرار نبو نجایبودم. من قرار نبود ا جیآمد. گ یکردم. نفسم باال نم سکوت

 شود. لیتبد یقراریبه ب میکنند. قرار نبود تمام قرار ها ریقرار نبود حرکات دستانش فکرم  را درگ

 زم؟یعز یتو چ -

. چشمانم دیشده بودند چرخ نیبزرگ و کوچک تزئ یدور خودم چرخ زدم و نگاهم به دور هال که با شمع ها جیگ

 :دمیلب نال ریچنگ زدم. ز میبه گلو یسوخت و با حس خفگ

 ازت متنفرم. –



 جانان

 
150 

 

 :دیو گنگ پرس دیخودش را جلو کش مهبد

 شده؟   یچ -

سوخت و من باز دور  میاشک ها یکرد. صورتم از گرم یقل قل م یرا به عقب هل دادم. درونم مانند آتشفشان مهبد

 در خروج ندارد؟ یخانه لعنت نی. چرا ادمیخودم چرخ

کرد در آغوشم  یکرد و سع کیشد. مهبد با سرعت خودش را به من نزد لیکم کم به هق هق تبد میصدا یب هیگر

 بکشد.

 ؟یدیچت شد تو؟ چرا ترس -

کنار گوشم  زیر کیکه از صبح  ییبودم. از او دهیمن از عشق او، از تب تند خواستن او ترس یبودم؟ آر دهیترس

 بودم. دهیبودم. از مال او شدن ترس دهیترس یخوانده بود که تو مال من

 ...عی....خوام...هــیم -

 .زیگذشتند و لعنت به تمام آنها. لعنت به همه چ یها با شتاب از کنارم م واژه

 !!زمیآرامش عز -

شد و  تر کی. اما نتوانستم. محتاط نزدستمیتو ن یبرا زیچ چی. من هستمیتو ن زیبزنم من عز ادیخواست فر یم دلم

 مردانه. نیدلنش یتر. اصال لعنت به تمام عطر ها جیعطرش گ یومن از ب

  یباران سرخ بود و زن "

 دیرس یشب م کیعمرش به هزار  که

 "بود.  دهیصبح را در خواب د کیهزار و  و

 .انمیبود مقدمه طغ نیبا هق هقم بلند شد و ا ادمیبه جانش افتادم. فر میکه شد با مشت ها کمینزد

 تونم.  ی. من نمیرو. خودخواه. تو خودخواه ییکذا یزندگ نیخوام. نه تو رو نه ا یمن نم -
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 یکالم بگو برا هی یخواستم. دِ آخه لعنت لیمن کم باهات حرف زدم. کم ازت دل ؟یکن یم ینجوریا یآخه واسه چ -

 منو؟ یخوا یبگو چرا نم ؟یچ

را  یگفتم از دختر یم ؟یگرفته ا یاز جانم را به باز تر زیعز تیها یو سرگرم یگفتم در اوج جوان یگفتم؟ م یم چه

 کردم؟ یله م شتریرا ب یچه کس یگفتم؟ غرور له شده  یکرده بود؟ از چه م شیکه عاشق کرده بود و بعد رها

 خوام تو را. ینم -

 گفتم: یلب با خودم م ریشدند. ز یجار میو اشک ها دمیخودم چرخ دور

 ازت متنفرم. یا گهید زیاز هر چ شتریمن متنفرم ازت. ب -

 را گرفت و مرا به شدت سمت خودش چرخاند. میبازو

از  ستادمیبخاطر تو ا نجایکه ا یگوشت بشه، من دوست دارم آرامش. من زهیخوش دارم آو گمیبهت م یزیچ هی -

حظه ل نیچون اگه تا آخر ؛یبرام. پس خوش دارم، دوست داشتنم رو بفهم یغرورم گذشتم، چون تو مهم تر بود

 هگیکس د چیزارم مال ه ینم یول ممون یشک نکن که منتظرت م یعمرمم قرار باشه منتظرت باشم که عاشقم بش

 .یاز من بش ریغ یا

 "بود. ریهمه متغ نیا انیکردن تو از م دایمن پ یبدبخت "

 کرد و به سمت اتاق رفت. میبه چشمانم نگاه کرد و رها یرا خشک کرد. کم میاش اشک ها یمحکم و جد لحن

 یغرورش را م یاو ته مانده ها یخواهد برود ول ینم شیقدم ها دمیافتاده بود. د شیچقدر شانه ها دمیلحظه آخر د 

 خواست به هزار زحمت نگه دارد.

با  ینبود. بود؟ زندگ یرنگ گریکه د یاهیرنگم از ته دل هق زدم. باال تر از س اهینشستم و به حال بخت س نیزم یرو

 تمام بود. یاو بدبخت

زدم.  یزارم پوزخند افهیو به ق ستادمیا نهییآ یکه کنار اتاق مهبد بود رفتم. جلو یکه آرام شدم به سمت اتاق یکم

 :دمیلب نال ریز

 شد!! یکردم، چ یفکر م یچ -
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 بردارم.  میموها یرا از رو نیداشتم آن تور و تاج مسخره و سنگ یسع

 خوردند.  یم چیدرهم پ شتریب میشد هم موها یگذشت هم دستانم خسته تر م یم شتریهر چه که ب یول

بود  دهیکش رونیکه حاال کتش را ب یشوند که در اتاق آهسته باز شد. به مهبد ریسراز میبود دوباره اشک ها کینزد

اش  یشانیپ یروبود و چند شاخه از آن  سیخ شیانداختم. موها یکرده بود نگاه باترشیجذب مردانه ز رهنیو آن پ

 بود. ختهیر

 .رونیبرو ب -

 آرامـ... -

 زدم: غیج

 .رونیبرو ب -

 یسرخ یکرد آرامش خودش را حفظ کند. وگرنه از ده فرسخ یکرد و سع کیبه من نزد شتریاو خودش را ب یول

 .ستیزد تا چه اندازه عصبان یصورتش داد م

 .نیخوام کمکت کنم. هم یفقط م -

 .دمیرا باز کند که لجبازانه خودم را جلو کش میو خواست موها ستادیسرم ا پشت

 کرد. میماهرانه شروع به باز کردن موها یلیخود بازگرداند و خ یام را گرفت و دوباره مرا به جا شانه

 رو بده؟ یچیق -

از  یکیم شد و از خودش خ دینبود. نگاه دو دو زده ام را که د یکنم ول دایرا پ یچیچرخاندم تا ق زیم یرا رو نگاهم

 .دیکش رونیرا ب یچیق زیم یرو یها وانیل

را بکشد تک به تک  میموها نکهیرا از سرم جدا کرده بود. بدون ا یوزنه هزار تن کیو تور را که جدا کرد انگاز  تاج

 مملو از نفرت گفتم: یبه سمتش و با نگاه دمیسرم جدا کرد. چرخ یها را از رو رهیگ

 .رونیحاال برو ب -
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 یمهم نبود. من فقط م می. اما من برایدر بر گرفته بود وصف نشدن یرا غم اهشیچشمانم شد. نگاه س رهیخ یکم

 من شود. الیخیبرسانم که خودش ب ییخواستم او را به جا

 لباسـ... -

 تونم. یخودم م -

 تونـ.... ینم -

 تونم. یگفتم م -

آوردم و خودم را  رونیق خارج شد. به هزار زحمت لباسم را بکرد و از اتا نییباال و پا "دنیفهم "یرو به معن سرش

 در حمام انداختم. 

. دلم دیخواب یها آتشم نم یزود نیدل خودم و به ا یشده بودم رو یرا از سر گرفتم. خودم داغ هیدوش باز گر ریز

 خواست با آتشم همه جا را به آتش بکشم. یم

**** 

و آن مرد  دمیشیاند یام م یبه شب اول عروس د،یچیپ یعت در سرم متاک سا کیت یسقف اتاق بودم و صدا رهیخ

 ذهنم نبود. یها ایرو یجا چیاز اتاق ه رونیخسته ب

 یرقمه دل خوش چیکه ه یماند، قرار نبود دل ببندم به وجود کس یم یممنوعه بود و ممنوعه هم باق کیمن  یبرا او

 از او نداشتم.

است که  یببرم کس ادیتوانستم گرم کرده بودم که از  یکه م یزیگذشت و من سرم را با هر چ یهم م یها پ روز

 کنم. یم یط یالیخیزند و من ب یحسرت نگاهش، داغ به دلم م

 یدر سکوت ط ایگذشت  یقهر چند روزه من م تیبلند باال و در نها یبه مشاجره ها ای مانیدو نفره  یها خلوت

 چاک بود. نهیرو دست هر چه عاشق س میزده بود . در جمع ها هم کهشدیم

کشد. تنها نقطه  یچند روز طول م شیگذرد و مهبد شب ها یم هیبا گر میشک نکرد که من شب ها یهرگز کس و

 گفتن ندارد. گریهم که د مانیها یداری. بمیدید یکابوس م یداریرا در ب مانیبود که شب ها نیمشترک ما ا
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 است. زیهمه چ انیموقع که سر آغاز طغ یب ینگفتن ها نیامان از ا و

من خودم را هم کالفه کرده  بیو غر بیعج یگذشت که تلفن ها یمشترکمان م یدو سال است که از زندگ کینزد

به قول  ایبرده بود که همسرش،  ادیبود از  زیکه مهبد حواسش به همه چ ییدانم چرا در آن روز ها یبود. اما نم

 یشخص مهینصفه ن یها امیپ ریدرگ د؟یآ یم یبا ک ایرود  یم یرود؟ با ک یکند؟ کجا م یم خودش آرام جانش، چکار

ام را  یبعد زندگ یها هیتمام ثان بیعج یکردم که تلفن یمهابا لهش م یب دیرس ینام بودم که اگر دستم به او م یب

 و من ذره ذره خاکستر شدم و مهبد ذره ذره دود شد. دیذره ذره به آتش کش

 احمق؟ ایعشق فداکار است  ایخدا

گذاشت نه  ینه من گریمن که د یتوانست فداکار باشد که...امان از تمام حماقت ها یمرد مثل مهبد تا چه حد م کی

 کرد. یبا ماه، تمام شب را کالفه م شیبلند باال یکه تمام مکاشفه ها ییاو

 نیافتاده بودم. در ا میو به جان ناخنم ها دادمیتکان م یرا به حالت عصب میدانشگاه نشسته بودم و پا یصندل یرو

 بودم.  دهیرا خورده بودم که به گوشتش رس میناخن ها یچند روز به قدر

 یکه حت انیپا یکابوس ب نیبود کردم و از خدا خواستم خودش ا یصندل یام که کنارم رو یبه گوش ینگاه دوباره

آغازش از کجا بوده را تمام کند که تلفن دوباره زنگ خورد و همان شماره ناشناس باز باعث درد معده  دیآ ینم ادمی

 من شد. بیعج

تنفرم را نسبت به  شیها امیعق زدم که از پ کیبار یرا در جوب ها یو من خاطره ا دیچیدل و روده ام در هم پ 

 مهبد صد چندان کرده بود.

لرزان تلفن را بر داشتم.  ینشستم و با دست ها یصندل یجوب بلند کرد، دوباره رو دوباره زنگ مرا از کنار یصدا

 غرق خواهم شد. ایاز آن که بدانم خودم در ان در غیزدم در ایدل را به در یجواب دادن دو دل بود ول یبرا

 بـ.....بله. -

 سالم. خانم وارسته؟! -

 د؟ییبفرما -

 رو؟ شما نمیبب تونمیهستم م یطالب ریمن م -
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 چـ....چرا؟ -

 واجبه. یلیکنم خ یخواهش م -

 :دمیرفت را پرس یم نییشاخ و دم در ذهنم باال و پا یغول ب کیکه مثل  یسوال

 ن؟یشناس یشـ...شما منو از کجا م -

 کرد و گفت: یا خنده

 رو نشناسه؟!! یکه عروس خاندان تهران هیخانم، ک نیدار اریاخت -

 !ن؟یدار کاریشما با من چ -

 !م؟یحرف بزن یحضور شهیم -

 ولـ.... -

 .نیخوام، هم یکنم خانم وارسته من فقط از شما کمک م یخواهش م -

 :دمیعجر نال با

 آخه؟ یشناسم، چه کمک یمن که شما رو نم -

 خانم وارسته شـ... نیگوش کن -

 فهمم. ینممن اصال  ن،یبرام نزاشت شیهاتون آسا امیهفتس شما با پ هیجناب،  نینه شما گوش کن -

 .نیگ یشما م یبعد هر چ نمیبب کباریمن شما رو  نیکنم بزار یمن از شما خواهش م -

شد، اما بدون آنکه بگذارم  یجار میاشک ها ادیام گذاشتم و از استرس و ترس ز یشانیپ یکف دستم را رو کالفه

 کند گفتم: دایارتعاش پ میصدا

 باشه. خبر با شما. -

 گفت: یرا به او داده بودم که با خوشحال ایدن شنهادشیبا قبول پ انگار
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 .دمیم امیواقعا ممنون، شب پ -

 باشه خداحافظ. -

 خداحافظ. -

داند شب ها  یشناسد، که م یمهبد را م نگونهیکه ا ستیدانستم ک یشناور بودم. نم بیو غر بیخلسه عج کی در

 کند. یمن غروب م یب دشیشود و خورش یصبحش طلوع م گرید یدور از من در اتاق

 جمعه ثابت مانده اند. ریدر عصر دلگ ییگو میگذارانم و صبح ها یرا چند روز م میداند من تمام شب ها یم که

 نیکدام به ا چیکه ه میبود یمنو مهبد. غرق خوشبخت میداشت یچه زندگ رد،یگ یشکل م میلب ها یرو یتلخند

 .میکرد یو سرنوشت اعتراض نم ریداستان ساخته شده به دست تقد

 ام خاموش و روشن شد. یسقف اتاق که صفحه گوش رهیشب بود و من خ مهیندارم، ن ادیرا درست به  ساعت

 چون اهورا کامل به کامم تلخ شد. یسیبا ابل یول زم،یهر چند غم انگ یزندگ سیبود از ابل یامیپ

 ".توننمیب یسالم. فردا تو کافه )....( ساعت ده صبح م " -

 کردم: پیتا شیبرا

 باشه. -

. بلند دینگاهم را به در بسته اتاقم کش رونیاز ب یزیافتادن چ یسقف ماندم که صدا رهیرا قفل کردم و باز خ تلفنم

 زدم: شیماندم. آرام صدا رهیافتاده بود خ نیزم یرو یکیکه تو تار یرفتم. به مهبد رونیشدم و ب

 مهبد؟! -

که همراه  یالکل یرا از بو نیبلند شد، تو حال خودش نبود و ا نیزم یکرد از رو یدور از من بود، سع یدر عالم ایگو

 متوجه شدم. دادیاز دهان و وجودش شامه ام را آزار م گاریس

 ی وارهیبعد ورق برگشت. من به د یا هیرا گرفتم. ثان شیبازو ریافتاد. به سرعت به سمتش رفتم و ز نیزم یدوباره رو 

 فشرد. یرا محکم م مینشسته بود و بازوها شیزانوها یرو م،یداده شده بودم و مهبد رو به رو هیپن تکا
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 با عطر تلخش به سرفه انداختم. گارشیس یعرق بود. بو سیسرخ، صورتش خ چشمانش

مکث  یدستش را باال آورد با کم زد،یو چشمانم دو دو م دیکوب یخورد. قلبم در دهانم م یدر صورتم چرخ م نگاهش

 کردم. ینظاره م قیو دق رتیرا با ح بشیصورتم گذاشت. تمام حرکات عج یرو

 آرام!! -

 ام انداخت. هیرفت، قلبم فشرده شد و بغض چشمانش به گر میموها نیما ب دستش

 ؟یدونست یم -

 گفت: دوباره

 .شهیتلف م یاره از دلتنگد یگوشه از شهر دل هی گنینم گن،یحوادث و نم یاخبار همه  -

 رحمه؟! یچرا سرنوشت انقدر تلخ و ب ایشدند هق هق من هم بلند شد. خدا یکه جار شیها اشک

 یهمف یکه پره از نداشتنت، م یاز دوست داشتن دنیبه دست کش کنهیبودنت داره مجابم م یافتنیآرامش دست ن -

 ؟یچ یعنی

 ؟یمتیاست دوست داشتن به چه ق دهیتا حاال از خودش پرس زن؟یمرد تا به کجا لبر نیا یفلسفه ها ایخدا

 .خوامتیم -

 توانست انقدر عاشق باشد؟ یآدم م کیام را خفه کردم. چقدر  هیگر یبازوانش صدا انیجلو، م دمیکش

 .شهیم فیکه داره ح زنمیحرف م یآرام؟ من دارم از احساس یفهمیم -

 "یسعد # ستیعشق آغاز هست، انجام ن "

 :دیعقب کش یکوک یره مثل عروسکدوبا مرا

 تونم دردم رو بهت بفهمونم. یکه نم نجاستیدردم ا -
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 یهمه برا یاصرار ها دی. شایزندگ نیا ینابود یتبر به دست گرفته بودم برا نگونهیلج کرده بودم که ا یدانم با ک ینم

کردند،  یهمه مرا خوشبخت تصور م نکهیاز ا دیدادند، شا یدختران به او م گریکه د ینخ ها دنید دیقبول مهبد. شا

 .میخواهم، ما به اجبار کنار هم هست ینم اخواست به همه بفهمانم من او ر یهر چه بود دلم م

من کندن و رفتن بود؛ هر چند که بد ها شد آتش زدن  میتصم ایگو یعاشق بود ول یچه اجبار بود، اگر چه مهبد اگر

 او را سوزاندم. شهیست داشت من از رمرا دو شهیکه از ر یو نابود کردن مرد

**** 

دانم چرا انقدر زود سر قرار ظاهر شده بودم،  یبود، نم قهینشستم و به ساعت نگاه کردم، نه و پنجاه دق زیم پشت

 دیکردم که با یاز برخورد  مهبد هراس داشتم، هر چه بود در عمق وجودم حس م دیاز ترس و استرس بود. شا دیشا

 نگه دارم. یوجود اهورا را از او مخف

بلند قهوه  یو کت یمشک یتوجه ام را جلب کرد که با کاله یرمردیافراد حاضر در کافه چرخ دادم. پ انیرا م نگاهم

 بود. رهیمجذوب به چشمان زن همراهش خ یرنگ، با لبخند یا

 یگاهم را چرخاندم، جمع دخترانه اش بود، باز ن یصفحه گوش رهیتنها نشسته بود و خ یکافه پسر گرید طرف

 . شدیکافه از آنها بلند م یکه نصف سر و صدا دمید یدوستانه ا

نفر انداخت که اسمش  کی ادیاش مرا  یشد و چشمان خاکستر میرو به رو خینگاهم م یشدن صندل دهیعقب کش با

 "رها.  ". شدیدر ذهنم تتو م شتریهر لحظه ب

شدم، هر آن منتظر بودم که  مانیآمده بودم پش نجایبه ا نکهیبار با همه وجودم از ا نیاول یآمد و برا یباال نم نفسم

کرد؟ هنوز هم مرا  یم یچه فکر دید یاگر مرا با اهورا م د؟ید یم نجایمهبد در کافه را باز کند و داخل شود، اگر مرا ا

 دوست داشت؟

 سالم. -

 باشد. دهیآرام بود که شک داشتم شن میصدا ینگاهم را از چشمانش گرفتم و سالم کردم، به قدر یسخت به

 ازت تشکر کنم. یدونم چجور ینم ،یممنون که اومد یلیخ -

 !!یداشت کاریفقط زود بگو با من چ -
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 بود. امدهیبود که تا االن ن بیشد، عج دایموقع سر و کله گارسون پ همان

 !!لیسالم ستاره سه -

 گریشک د یچه؟ ب دیفهم یهستم به جز...به جز مهبد و اگر م نجایدانستند من ا یهمه م ییدوست بودند و گو ییگو

 دوستم نخواهد داشت.

خورد که  یچرخ م نیا یآنها نشدم چون فقط فکرم حوال یرا گذاشتم به عهده خودش و اصال متوجه گفتگو سفارش

 خارج شوم. نجایهر چه زود تر از ا

 خانم وارسته؟ -

 بله!! -

 !؟یمتوجه حرف هام هست -

 ندارم. یمالقات اصال حس خوب نیبودم، دروغ چرا به ا دهینفهم زیچ چیه

 نه. -

 .دیخند

 !؟یاسترس دار -

 کردم موضع خودم را حفظ کنم. یسع یشدم، ول یبودنم کفر عیضا از

 حواسم پرت شد. -

 کنم. داینفرو پ هی یخوام کمکم کن یم -

 کند؟ آن هم با کمک من؟! داینفر را پ کیگاهش کردم. ن گنگ

 من.... -

به شوهر تو  یلیخوام خ یرو که من م ینفر هیبدون اون  یول ،یکن یم ییبا خودت چه فکر ها یدونم االن دار یم -

 .کهینزد
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 کنم؟ یاو تلق یعشق بیتوانستم شوهرم را رق یشد و م ظیغل میها اخم

 زد و رو به من گفت: یخواست دوباره لب از لب باز کند تلفن همراهش زنگ خورد. پوستش به سرخ تا

 اومده. شیبرام پ یاالن برم مشکل دیمتاسفانه من با -

 و فکر و فکر و فکر. دیترد ییایبه من نداده و رفت. رفت و من ماندم دن یمهلت

خورد با به درون خانه گذاشتم. سکوت خانه بهم فهماند که مهبد  یکه تمام جانم را ذره ذره م ییایخولیافکار مال با

 هنوز باز نگذشته است.

 یدر تمام جانم رشد کرده بودند و سلول ها یسم یاهورا همانند قارچ ها یبود. حرف ها دهیدرد امانم را بر معده

 به کنار. گریانداختند. آنگونه آمدن و رفتن که د یمغزم را از کار م

 سال، دوسال؟! کیگذرد؟! سه ماه،  یماندم. چند ماه م وارید یعکس رو رهیتم و خمبل نشس یرو

 شده ام؟ زمان را از دست داده ام. یروز مرگ ریوقت است با که با مهبد درگ چند

در ذهنم که تو،  یگرید زیو چ شدیم نییباال و پا میدر گلو یزیو من چ دیخند یم میمهبد در عکس به رو چشمان

پس گرفتنش دست به  یکه برا یگرفته ا یرا از اهورا نام یات مرا نابود کرده است چه کس یعاشق یکه ادعا ییتو

 دامان زنت شده است؟

 یکردم بخوابم. حت یکه خسته بودم. به اتاقم رفتم و بعد از قفل کردن در سع یها دور بودند از من تیبود. واقع دور

 تم.را هم نداش ممیتوان عوض کردن لباس ها

**** 

و  کرد یمعده ام درد م د،یجانم را کش رهیاتاق انگار ش یکیباز شد، تار میکنار گوشم، چشم ها یزیلرزش چ یصدا با

 دنیرا قطع کردم و به ساعتش نگاه کردم، با د یکرد. گوش یم یرو ادهیاعصابم پ یام رو یگوش برهیهمچنان و

 ساعت چشمانم گرد شد، پنج عصر بود.

را که برداشتم نگاهم به کتش که  یبود. قدم بعد امدهیرج شدم، خانه همچنان مسکوت بود. مهبد خانه ناتاق که خا از

 ماند. پس خانه بود. رهیمبل بود خ یرو
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ت شکستُ به سم یم میکاش پاها ی. ولستمیجهنم تنها ن نیسمت اتاقش قدم برداشتم تا مطمئن شوم که من در ا به

 احساسات تازه جوانه زده ام پوزخند زد.  نیما ب شیبلند خنده ها یرفتم. صدا یاتاقش نم

حالم را  یگرید یسهم من بود و االن برا یدانم تا ک یکه نم ییخنده ها، قربان صدقه ها نش،یدلنش یحرف ها یصدا

 خراب  کرد.

شود به  یمجاب م وقت او را نخواستم، خودش گفت که دارد چیچشمانم رد شد. من ه یاز جلو لیدوسال مثل ف نیا

 خواهد. یمرا نم گرینخواستن من. د

 دهم! یدل خود را نم چکسیگفتم به ه "

 "یفاضل نظر #گرفت.... چکسیهمان ه یدلم برا اما

 من، به اتاقم برگشتم. فیتن نح یبود برا نیدانم تا چه حد سنگ یکه نم یبا غم ب،یعج یحال با

 " ؟یرو یم شیقربان قد و باال نگونهیکه ا ینیهم ؟یرا از اهورا گرفته ا یچه کس "

**** 

است از خانه خارج شده، با  یکرد که مهبد چند ساعت یم یآور ادیچشمانم حرام شده بود و جغد درونم  یبرا خواب

 قصد پس زدن بغضم را داشتم. بیعج یاصرار

خواهد نباشد به من چه  یخواهد باشد، م یمهم است؟ با هر کس م میکردم؟ مگر برا یم هیگر دیچه با یاصال برا 

 اصال؟

وار  وانهیاو مرا د یمن او را نخواهم ول نکهیکرده ام، عادت کرده بودم به ا یشوم که حسود نیتوانستم منکر ا ینم

 باشد. یگریخواستم که او مال د یهر چه اسمش بود نم یحماقت، نفهم ،یدوست داشته باشد، خودخواه

 کرد و من با افکار غول شده ام در حال جنگ بودم. یم یبهم دهن کج امدنشیخانه ن شب

ا ر میآشکار لباس ها یبودم، با حرص یباشد، عصبان دهیشده بود بدون آنکه چشمان من خواب را به خودش د صبح

 و از خانه خارج شدم. دمیپوش

 خواهد مگر دست خودش است؟! یمرا نم گریکنم. او غلط کرده است که د یدانستم کارش را چگونه تالف یم
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 مسابقه گذاشته اند. گریکدیبا  میآنکه بدانم اشک ها یآنکه بدانم مقصدم کجاست، ب یب رفتمیراه م ادهیپ

 خانم وارسته؟ -

 .دمیشده بود به سمتش چرخ نییکه تمام چند ساعت گذشته در ذهنم باال و پا ییصدا دنیشن با

 !د؟یکن یم هیاومده؟ چرا گر شیپ یمشکل -

 عیمـن....ه -

به جانم  بیعج یحس و حال شبیگفتم از د یدوست ندارد؟ م گریگفتم مهبد مرا د یگفتم؟ م یشدم. چه م ساکت

 دانم مرا چه مرگش هست؟ یافتاده است که نم

 !م؟یگفتم؟ اصال چه داشتم که بگو یم چه

 "اریشهر #گوشه فراموش تر از من... نیدر ا ستیکس ن "

 :دمیحرص نال با

 دوستش ندارم. گهید -

 زدم: غیج

 متنفرم ازش. -

 .میزن یحرف م نیتو ماش نیبش -

 لیخلوت پارک کرد و به سمتم ما یگرفته بود. در کوچه ا یشتریشدت ب میشدم و اشک ها نیسوار ماش همراهش

 شد.

 هنوز؟! یزیاشک بر ینجوریهم یخوا یم ایشده  یچ یگیم -

 را که یزیتنها چ یداند گفتم، ول یرا م زیدانستم همه چ یم نکهیردم، با ااهورا را چه فرض ک قهیدانم در آن دق ینم

 گرفت. یدانم از کجا منشا م یبود که نم میروز ها نیا بینگفتم حس عج

 "موالنا # زم؟یدر دل نشسته از تو کجا گر یا "
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 که: ییشد تا جا شتریب قهیمالقات چند دق کیمنو اهورا بعد از  متیبود که صم آنجا

 ؟ییایدعوتت کنم م یمهمون هیخوام به  یم -

 چشمانش ماندم. رهیرا پاک کردم و خ میها اشک

 ؟یمهمون -

 یم یدانشگات معرف یمنم خودم رو از دوست ها ینجوریا ا،یبا مهبد ب ییایتنها ب ینتون دیدونم شا یاوهوم. م -

 اس شه.ما حس یمهبد رو میبزار دیکنه، چون ما اصال نبا یفکر بد نم نهیمنو تو رو با هم بب یهم اتافاق کباریکنم، اگه 

او حساس نشود چون  یبود که رو نیحساس نشود اما انگار فقط منظورش ا مانیهر دو یرو "گفت:  دیلحظه شا آن

 یبودمش، حت دهیوقت انقدر شکننده ند چیرو به رو شدم که ه یاز اهورا جدا شدم و به خانه رفتم با مهبد یوقت

 مان. یشب عروس

 !؟یکرد کاریکرد آرامش؟ چ کاریچ تو – 

 ؟یزن یداد م یواسه چ -

 ه؟یک کهیمرت نیا -

بکشم  یرا به قدر میخواست موها یدلم م ی. درد معده ام حوصله ام را سر برده بود و از طرفانشیبود مقدمه طغ نیا

 شده است؟!! یقاط زیکه کنده شوند. چرا همه چ

 جواب پس بدم؟! دیبا -

 ؟یباهاش عکس گرفت هیک کهیمرت نیا گمیدارم بهت م -

بخواهند  شیکه فکر ها ییدهم. امان از او صیدستش، توانستم صورت اهورا را تشخ مهینصفه ن یعکس ها انیم از

 قصد جانش را کنند.

 شده حاال؟ یچ می. تو دانشگاه با هممهیهمکالس -

 ته؟یباور کنم فقط همکالس یخوا یم -
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عکس گرفتم به خودم مربوطه چقدر بهت بگم دوست ندارم تو کارهام  یبا هر ک یمن دار یکارها به کاریتو چ -

 .یچی. هیستین یچیمن ه ی! تو برا؟ی!! نکنه باورت شده شوهرمیدخالت کن

کدام  چیه می. حرف هاختیر شیپا یکرد و پاکت عکس ها از دستانش شل شد و جلو یو تعجب براندازم م رتیح با

 .میگو یچه م دمیفهم یاصال نم ادیدست خودم نبود. از استرس ز

 نه؟!  یکن یهمخونه زندگ هیبا من مثل  یخواست یبود م نیپس واسه هم -

 اشاره اش را به طرفم گرفت و گفت: انگشت

 !!ستین تیکس تو زندگ چیه یتو...تو به من گفت -

 و مصمم گفتم: محکم

 .سین میکس تو زندگ چیه گمیاالنم م -

 .ی...وانیپس چرا؟ ا -

 یکنم. احمق بود اگر فکر کند کس یاش  گذاشته  بود و  خم  شده  بود نگاه م نهیس یکه  دستش را  رو یبه  مهبد   

 کردم با آرامِش یشاهد لرزش بدن تنومندش بودم. سع یبه خوب نجایو از ا زدیم یام هست. رنگش به کبود یدر زندگ

 حرف بزنم:

 که نرفته؟ ادتینه من  یازدواج مسخره داشت تو بود نیاصرار به اکه  یاون -

 گفت: یکم جان یصدا با

 دوست دارم. یدوست دارم؛ من ِ لعنت -

 زدم: ادیکردم و فر بغض

 .یکرد یتباه نم مویوقت زندگ چیه یتو اگه منو دوست داشت -

 چرا آرامش؟ چرا؟! -

 گفتم: ادیشدند و با فر یجار میها اشک
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 ؟یکنیچرا باور نم ،یخسته شد یزندگ نیخودتم از ا -

که چه  "سوال در ذهنم شکل نگرفت  نیفهمم در آن لحظه ا یکنم م یزد و من حاال که فکرش را م ادیو فر دیلرز

 "او فرستاده است؟! یعکس ها را برا نیا یکس

 ظرم.هنوز هم منت ؟یفهم ی. میخسته نشدم؛ منِ احمق هنوزم منتظرم تو عاشق بش -

 زدم و تلخ و حسودانه گفتم: یپوزخند

 نه؟ یپر کرد یرنگ یرنگ یالبد بخاطر انتظارت بوده که دورتُ با دخترا -

 گفت: رتیاخم و ح با

 برا خودت؟ یگیم یچ ؟یرنگ یرنگ یدخترا -

 .یومدیخونه ن شبیکه بخاطرشون د ی. همونایرنگ یرنگ یآره دخترا -

شده بود و  یچشمانش اشک جار یکه از گوشه  یبه گونه ا دادیمست. قهقهه سر م ی. درست مثل آدم هادیخند

 کرد. یم شتریحرص مرا ب

 ....یرها. واقعا، واقعا تو فکر کرد شیرفتم پ شبیاز دست تو دختر. من د یآرامش وا یوااا -

 یحرص درونم نم یول دیگو یدانستم راست م یم نکهیرا مشت کردم، با ا میخنده را از سر گرفت. دست ها دوباره

 را نزنم: میگذاشت حرف ها

 من باور کردم. یباشه تو گفت -

 گفت: یا یجد یرفتم که با صدا یسمت اتاقم م به

 ؟یباهاش عکس گرفت هیک کهیمرت نیا یکجا؟ نگفت -

 باهاش آشنا شو. یمهمون ایفرداشب باهام ب هیک یبدون یخوا یم یلیخ -

 کرد و گفت: نییکه من به شدت عاشقش بودم سرش را باال و پا یمتفکرانه ا افهیق با

 چشم بانو. یاوم، به رو -
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 ".میآ یم یبا مهبد به مهمان "دادم و گفتم: که  امی. به اهورا پدمیاتاقم شدم و در را به شدت بهم کوب وارد

**** 

انتخاب  یباشم، هر چند برا نیبهترخواست  یدلم م د،یکردم از راه رس یزود تر از آنچه که فکرش را م یمهمان شب

 بودم. یاز ظاهرم راض یمفصل کرده بودم ول یدعوا کیبا مهبد  یلباسم در مهمان

 بودم. ستادهیاتاقش ا یقد نهیینبود مهبد استفاده کرده بودم و وارد اتاقش شده بودم و مقابل آ از

 یها نیو آست یقیقا غهیشده بود، با  یگل کار میپهلو یها مهیدامنش تا ن یرو یمشک پوریکه با گ دمیسف لباس

 کرده بود. میبایز یادیز پورشیگ

ها کار  شگاهیبودم. الحق که آرا ختهیرا فر درست کرده بودم و دورم ر میکه داشتم موها یو مات رهیت شیآرا با

 خودشان را خوب بلد هستند.

 نگاه کردم. دشیم دهیکش نیزم یرو شیزدم و به پشت لباسم که دنباله ها یچرخ

داده  هیخودم بدهم که چشم در چشم مهبد ماندم. به چارچوب در تک لیتحو یکه لبخند دمیچرخ نهییآ یسو به

 اش معذب شدم. رهیمن بود. از نگاه خ رهیخ نهیدست به س

 اش لب زدم: رهیاز نگاه گرم و خ ییرها یبرا

 م؟یشد بر رید -

 .ستادیرا که در قفل چرخاند قلبم از حرکت ا دیتوجه به حرف من وارد اتاق شد و در را پشت سرش بست، کل یب

 ؟یزود نیچرا به ا -

 شده بود لب زدم: قیدانم از کجا به جانم تزر یکه نم یاسترس با

 مهـ.... -

 گذاشت و گفت: میلب ها یاشاره اش را رو انگشت

 دوباره تجربش کنم. خوامیدندونمه. م ریز ...مزه رقص دونفرمون هنوزسیه -
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 مهبد کمر مرا احاطه کردند. یدر اتاق پخش شد و دست ها یکیموز یمان بودم که صدا یشب عروس ادی به

 ه؟باش ،یرقص یم یبا ک یدار یفکر کن یحت نکهیبدون ا ،یفکر کن یزیبه چ یبخوا نکهیفقط برقص، بدون ا -

که من  یآهنگ از شهرام صولت هیکه در حال پخش بود گوش سپردم،  یقیهمراهش شدم و به موس هیاز چند ثان بعد

 بودم. شیعاشق آهنگ ها

 امشب اخماتو وا کن، تو قلبت عشقمو جا کن هی "

 "کن ایجهان رو غرق رو نتیریبا لبخند ش تو

 .دمیرقص یصدا در آغوشش م یچشمان من بود، آروم و ب نهییآ چشمانش

 امهیبوسه خوابم کن، تو آغوشت که دن منو با "

 "فقط آغوش تو جامه ا،یامشب از همه دن که

را در بند بند وجودم  ینیریزدم و به آغوشش برگشتم، حس لذت و ش یرا گرفت و منو به عقب هل داد، چرخ دستم

 کردم. یاحساس م

 قلبُ لغزونده هیدورم کن، که گر هیمنو از گر"

 "امشب فقط مونده نیهم ست،ین یدیام ندهیآ به

 قرار بود چگونه رقم زده شود؟ ندهیآ واقعا

 خورد باعث شد چشمانم را ببندم: یکه به گوشم م شیگوشم آورد، هرم نفس ها کیرو نزد سرش

 .یکنیم وونمید -

 بردم. یمن بود لذت م وانهیهنوز هم د نکهیدارد. از ا یبودن هم عالم یوانگید عامل

 پر کرد تموم لحظه هامون رو غرور "

 "امشب به خودت برگرد هیبردار،  ونیو از م سکوت
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اش  هنیس یشدم و سرم را رو کیبهش نزد شتریبه کمرم آورد که ب ینگاه کردم، فشار شیبایبه لبخند ز نهییآ در

 گذاشتم.

 دوستت دارم هیعمر هیامشب عاشقم باش، که  هی "

 دارمیتموم سالو ب ،یینجایامشب که ا واسه

 "صدات آرامشم باشه ر،یشب دلگ نیتو ا بزار

 شد. یدوست داشتن یقلبم سرشار از آرامش یکیهمه نزد نیقلبش گوش دادم و از ا یتمام وجودم به صدا با

. دیچیبود پ ختهیآم گریکدیضربان قلب من و مهبد که با  یدر اتاق در کنار صدا ییبایتموم شد و سکوت ز آهنگ

 گرفت. یگرما از مهبد منشا م نیگرمم بود و ا

 ام گفتم: یباطن لیهراس آور رها شوم، عالرغم م طیشرا نیاز ا نکهیا یبرا

 م؟یبـ... بر....بر -

آنجا  ییو از همه مهم تر آدم ها یمهمان طیانگار مح میکه رفت یو منو از خودش جدا کرد، به مهمان دیگوشم خند کنار

 درهم بود. شیچون از موقع ورودمان به آنجا تا االن اخم ها امدنیبه مذاقش خوش ن

 گفت: ییبلند باال یشد و با صدا کیورودمان اهورا به ما نزد با

 .نیخوش اومد یلیبــــَه خانم وارسته، خ -

 رهیمهبد را نگاه کردم که خ یچشم ریحرکتش ز نیزده از ا رتیحرفش دستش را به سمتم گرفت. ح یدر انتها و

 درهم رفته بود. شیو اخم هادست ا

 .ادیخوشت نم یحرکات الکچر نینبود تو از ا ادمی دیآخ ببخش -

 گفت: یاز زدن حرفش دستش را به سمت مهبد گرفت و با چشمک بعد

 .ریشما به دل نگ گه،یتو خارجه د یاز عوارض زندگ -
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 یاهورا درهم فرو رفت. به دستانشان که نگاه کردم متوجه فشار یدستش را در دست اهورا گذاشت که اخم ها مهبد

 داد. یشدم که مهبد به دست اهورا م

 خوشبختم جنابِ.... تونییاز آشنا -

 با درد گفت: اهورا

 .یطالب ریاهورا هستم. اهورا م -

 زدم و گفتم: شیبه رو ینگاهم ماند، لبخند رهیخ دُیفشار دادم، چرخ یمهبد بود، کم یکه دور بازو دستم

 !!یدیکه عکساشو د هییهمون آقا نیا -

 را سر بدهد. هیسمت اهورا که رسما از درد کم مانده بود گر دینگاهم چرخ دوباره

 عکس نگو خانم، بگو شکار صحنه. -

 که گفت: دی. انگار اهورا هم نفهمدمیحرفش را نفهم منظور

 ؟یچه عکس -

 .میش ریرش درگبه خاط میمهم نبود که بخوا ادیز الیخیب -

 یبود. باالخره مهبد راض نشونیجنگ نرم و آروم ب کیآخر جمله اش بدتر از صدتا فحش بود. انگار  "مِ یرشیدرگ"

 شد که دست اهورا را رها کند.

 شناختند. یمهبد سخت شد که از ده تا آدم حداقل هشت نفر او را م یبرا ییجا یمهمان جَو

 جمع رهیاز نگا خ یچند لحظه مرا تنها گذاشت و به بالکن رفت تاکم یبرا خسته شده بود که یدر مهمان یقدر به

صورتش گرفته  قصد روشن  یکه جلو ییطرح اژدها یپویز ییکه با فندک طال دمشیباشد. و من از دور د یفرار

 با حرص گفتم: دنشیشود، با د یم کیکوتاه به من نزد یرا دارد و با قدم ها گارشیکردن س

 !؟یپاکتو تموم کرد هیفکر کنم  -

 هنوز آرامِ جانم. هیسوم -
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 را به صورت من پخش کرد با حرص گفتم: گارشیرا گفت و دود س نیا

 کارت متنفرم. نیاز ا -

 که گوشه لبش نگه داشته بود لب زد: یگاریدرهم شد و با س شیها اخم

 ها متنفرم. یمهمان نیمن هم از جو ا -

 اخم و حرص گفتم: با

 خداحافظ یمن مجبورت نکرده بودم، االنم ناراحت ییایب یخودت خواست -

 :دیگویو خشم پنهان شده در کلماتش م یدلخور با

 تنها ول کنم؟ نجایتو رو ا ینکنه توقع داشت هیچ -

 مثال؟ شهیم یچ یتنها ولم کن -

 لب زد: آرام

 .یزنم -

را در  شیمهمان ها به ما جلب  شده بود. اخم ها شتریکه حواس ب یقهقهه بلند و مستانه. جور کی. دمیبلند خند   

 به اطرافش کرد. یو نگاه کوتاه دیهم کش

 من هم ناراحت بودم.  طیمح نیمهبد در ا یاز ناآروم دیچه انقدر اعصابم خورد شده بود، شا یدانم برا ینم

 ". یزنم " دیچیباز در گوشم پ شیگذاشتم و به سمت دوستانم رفتم. صدا شیحرص تنها با

ام بود. آخر سر  رهیکه با اخم خ دمییپا یرا م یمهبد یچشم رینبودم، ز یزیچ چیدر کنار دوستانم هم متوجه ه اما

 اش کالفه شدم و به سمتش رفتم. رهیهم از نگاه خ

 خونه. میبر -

ام ماند. گفته بودم  رهیخ یرا باال انداخت و سرش را به سمت شانه اش کج کرد و با لبخند محو شیابرو یتا کی

 منحصر به فردشم؟ یژست ها نیعاشق ا
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 گرما شد. نیموقع وارد ا یکه ب ییو لعنت به اهورا شهیمن و مهبد داره کم کم گرم م نیب یکردم سرما یم حس

 چرا؟ -

 اندازم. یرا باال ب میابرو یتا کینوبت من بود که  االن

 چون. -

 گرفت. یشتریجواب کاملم لبخندش رنگ ب از

 م؟یبر یخوا یم یحاال جد -

 آره. -

 بلند شد. زی. اهورا متوجه ما شد و از پشت ممیکه سرگرم جمع دوستانش بود رفت یمهمان زبانیسمت م به

 !نیبر یم فیتشر -

 !ه؟یمشکل -

 دارد. یبه نام اهورا آلرژ یمهبد به مرد دمیدو مرد آغاز شده بود و من امشب فهم نیا نیآن جنگ نرم ب باز

 .یتهران یآقا تونینه. خوشحال شدم از آشنا -

 .دیکش یرا به من نداد و مرا به سمت در ورود یاجازه خداحافظ یفقط به تکان دادن سرش اکتفا کرد و حت مهبد

 :دیلب غر ریآمد و به سمت خانه رفت. ز رونیبا سرعت از پارک ب میکه نشست نیماش تو

 باز شه.جمع ها  نجوریخوش ندارم پات تو ا گهید -

 تر شد. ظیکه درهم بود غل میها اخم

 .ییایتو ن یتون ی. مرمیمن هر جا دلم بخواد م -

 ها بلند شد. کیالست غیج یکه صدا یترمز فشرد، جور یرا محکم رو شیپا دیچراغ قرمز که رس به

 باشه؟ کم،یآرامش حرف گوش کن باش  -



 جانان

 
172 

 

 فرق داره. دنیحرف گوش دادن با زور شن -

 .ینر گمیکه م دونمیم یزیچ هیالبد  م،گیمن زور نم -

 گفتم: سرتقانه

 ؟یمثال چ -

 حرکت کرد. یاتوبان تهران با سرعت سرسام آور نیرا حرکت داد و در خلوت تر نیماش

 .یدوست ندارم تنها باش -

 اهورا هست تو جمع. -

 زد و با حرص گفت: یپوزخند

 .ستیکنه. بود و نبودش اصال مهم ن یونیبراش پا در م یکیداره  ازیاون خودش ن -

 ام مچاله شد. افهیارزش شمرد ق یانقدر واضح اهورا را ب نکهیا از

 .یدوست ندارم تنها بر ستم،یرفتنت ناراحت ن یبرا مهمون -

 باشه. -

 لب ادامه دادم: ریز یول

 کنم. یهر کار دلم بخواد م -

 گفت: ادیکه با فر میگو یتر از آن بود که نشنود چه م زیت شیگوش ها مهبد

 نه؟ یبریلذت م یکال از لجباز -

 گفتم: ادوارانهیخودش فر مثل

 ه؟یآره. مشکل -
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 نیبدهد به سمت خانه رفت و تمام خشمش را در بستن در ماش یجواب نکهیپارک کرد و بدون ا اطیرا در ح نیماش

 کرد. یخال

هبد منو م نیکه ب یاختالف نیها با کوچک تر یدانم چرا تازگ یتوجه به او آهسته به سمت اتاقم رفتم. نم یهم ب من

 شدم. یگرفت ناراحت و غمگشن م یشکل م

**** 

 ؟یستیتو ک "

 "اخوان ثالث #. ییتکه تنها هی

م خواست یخواست االن به خانه برگردم. م یاصال دلم نم شبید یدانشگاه نشسته بودم. با دعوا مکتین یرو تنها

افسوس که سرنوشت با من همراه نبود  یباز قدم در آن خانه نگذارم ول یسر کنم ول مکتین یرا رو یادیز یسال ها

 خواست کشاند. یو مرا هر سو که خودش م

م مرا به ینفره  کیخلوت  نیا یدر خود جمع شدم و کاش کس شتریکنارم نشسته است ب یکه کس نیاحساس ا با

 زد. ینم

 !؟یتنها نشست -

 رفتم خونه. یداشتم م -

 ؟یفکر کرد شنهادمیبه پ -

 حل کن. یداشته باشه، خودت مشکلتو با خانواده تهران یکه به من ربط ستین یزیچ -

 کردم. یکار رو م نیحتما ا زاشتیاگه مهبد م -

 آخه مـ.... -

 رها سهم منه. ،یزندگ نیقبول کن از ا -

 دوسش داره. یلیمهبد خ -
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 .فهیخواهر منم ح یفیمهبد ح یکه تو برا یگوش کن آرام، همون قدر -

با  ،دیرا گرفت و به سمت خود کش میبازو دانهیق یبلند شوم که ب مکتین یخواستم از رو شیتوجه به حرف ها یب

 :دمیو غر دمیشتاب خودم را عقب کش

 به من دست نزن. -

 بزار حرف بزنم. نی. فقط خواهشا بشدیباشه، باشه ببخش -

 باال آوردم. "صبر کن  " یو دستم رو به معن نشستم

 پدر مهبده؟ یچرا خواهر تو دختر خوانده  -

 چون مادرم زن باباشه. -

 :دمیصورتش ماندم. مادرش، زنِ پدر مهبد بود؟ آرام پرس خی. مدیهوا نرس گریهوا، د یگفت و ب رک

 ن؟یبرادر -

 .رنیاز هم طالق بگبا مهبد نه. پدر مهبد باعث شد مادر پدر من  یول میمن و رها خواهر برادر -

ا به ر ایلحظه تمام دن نیتوانستم در ا یخواست م یام گذاشتم و چشمانم را بستم. دلم م یشانیپ یدستم را رو کف

 آتش بکشانم.

 یم فیرو تعر یزیدردسر؛ حوصله معما حل کردن ندارم. پس خواهشا اگه چ یآدمم با کل هیاهورا، گوش کن. من  -

با  ینک ریذهن منو درگ یبر یبغل گوش من دو تا کلمه حرف بزن ینیکه هر دفعه بش نیکن، نه ا فیکامل تعر یکن

 حرفات، پس خواهشا درست حرف بزن.

 باشه بابا بچه که زدن نداره. -

 اهـــورا؟! -

 نیمادر من عاشق پدرم بوده. ا یکنم. چدر مهبد عاشق مادر من بوده، ول یم فیرو تعر یباشه من از اول همه چ -

با اومدن رها بهتر از قبل  م،یگذروند یرو کنار هم م یخوب ی. ما سال هاشهیم لیتشک یمثلث عشق هیکه  شهیم

خواست جدا  یگرفت م یمادرم بهونه م د،جنگ و دعواها شروع ش خت،یبهم ر یهمه چ یبعد از مدت یول میشد
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. دیبه مادرم. کم کم کارشون به طالق کش دهیبابا مهبد آمار غلط از پدرم رو م دمیبشه. بعد که کالغه خبر آورد فهم

خبر ازدواج  یپدرم موندم و رها که اون موقع تازه دو سالش بود با مادرم رفت. بعد از مدت شیجدا که شدن من پ

 ونهویبه د دیشد، کارش کش وونهید دیها شده بود، خبرش که به گوش بابام رس هیآوازه در و همسا مهبدمادرم با پدر 

بود به هر  یقَدر فینتونستم، پدر مهبد حر یول رمیکردم که حضانت رها رو بگ یدوندگ یلیور من خخونه. از اون 

 خودم. شیپ ارمیزد که نتونم رها رو ب یدر

 کرده باشد. یرا ط یریمس نیکه دوستش دارد همچ یبه زن دنیرس یشد پدر مهبد برا یفکر کردم. باورم نم یکم

 ؟یدار کاریال...االن با رها چ -

 ه؟یادیز زیخانوادم، خواهرم، پاره تنم کنار خودم باشه چ یخوام تنها باز مانده  یم نکهیا -

 بود؟  ادیز

 نه خب ولـ.... -

 کمکم کن. گه،ینداره د یول -

 :دمینال کالفه

 کنم؟! یچه غلط قایمن دق یخوا یم -

 فقط... یچیه -

 شد. با حرص گفتم: شتریدرونم ب شیکه کرد استرس و تشو مکث

 ارمشیپدرشه بدزدم ب یکه قانون یکه رها رو از کس یتوقع ندار ؟ی. فقط چیبر یاهورا حوصله آدم رو سر م یوا -

 تو؟! شیپ

 دارم. یفکر هیمن  -

 و گفتم: مکتیام رو زدم به ن هیحرص تک با

 !د؟ییبفرما -
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 2018به زور تو قرن ایعشقت ازدواج کرده  ای. تو دلم گفتم: یختیر یاشک م یداشت دمتید مونیروز بعد از آشنا -

 یاز خانواده ا دمیاز همه بدتر د ختم،یمنم بهم ر یختیاشک ر یو اونجور یباهام درد و دل کرد یشوهرت دادن. وقت

کنار هم  تونستنیرو که خانوادم م ییتمام سال ها یتالف دیمن با یدونم ول یکه منم خوردم. آرام تو رو نم یخورد

 . رمیگ یکنم وگرنه آروم نم یو به خاطر پدر مهبد نشد و تالفکنند  یزندگ

 باز ادامه داد: دیرا که د سکوتم

 .نییخوام مهبد و پدرش رو با هم بکشم پا یمن م -

 :دیبار یکلماتم م یاز سر و رو یحوصلگ یو ب یکالفگ

 مهبد.... یندارم ول یمن با پدرش کار -

 ؟یمهبد چ -

 دونم. یرو نم شیچجور یبهش ضربه بزنم ول یجور هی خوادیدلم، دلم م -

 قبوله؟ یباش هیپا دیبا یول ،یگم چجور یمن بهت م -

 قبوله. -

دارو  نریکانت هیبرگه امض به  نیا ی. ووقتکنهیکه مهبد هر روز امضا م ییبرگه ها نیب یزاریم دمیبرگه م هیمن بهت  -

از تا ب کشهیطول م یچند سال نهیبیم یادیو مهبد خشارت ز میزن یم شیتو راه آت نویما ا شه،یاز شرکتش خارج م

 یمن به هدفم م بنهیکه م یهم با خسارت شه،یهم دل تو خنک م ینجوریا ره،یرو پس بگ یا هیسرما نیبتونه همچ

 رسم.

 ....ینبود ول یفکر کردم نقشه بعد یکم

 مهبد؟ یبرگه ها نیاون برگه رو بزار ب دیمن چجور با -

 خوردن. آب یبه آسون -

 شد. لیبه سمتم ما شتریو ب دیجلو کش یرا کم خودش
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تو  تونهیم یبه راحت ییایناز ب دهید یچند ماه فقط ازت سرد نیچاکته و ا نهیکه عاشق س یشوهر یبرا کمی -

 .یشرکتش استخدام ش

 مهبد؟ عمـــرا. یبرا ام؟یفکر کردم. من ناز ب یکم

 .یکن یسع دیبا یدونم سختته ول یم -

 !خونه؟یقبل از امضا برگه ها رو م -

 .یحواسش رو پرت کن دیتو با یاونکه صد در صد. ول -

 ؟یچـ....چجور -

که متوجه نوشته  یخونه تو حواسش رو پرت کن. جور یکه داره برگه ها رو م ی. خب موقعیآرام چقدر خنگ یوا -

 اون برگه نشه. یها

 د؟ی. اگه فهمسکهیر یلیخ نکهیا -

به  یسوال ول ریپرسنل شرکتش رو بکشه ز یقراره به تو شک کنه؟ اون حاضر همه  یفکر کرد دیفهمبر فرض که  -

 تو شک نکنه.

 اخه مگه مـ.... -

 کنند. یکه دوسش دارن همه کار م یزن ی. اونا برایشک کن دینبا یخاندان تهران یبه دوست داشتن مرد ها -

 "کنند. یکه دوستش دارند همه کار م یزن یبرا یخندان تهران یمرد ها ". دیچرخ یمغزم م انیم حرفش

 یرا هر شب با اشک بخواد و پدر مهبد برا یادیز یکه بود که سال ها یمرا شکسته بود و کار یدل مهسا مهبد

 خانه کشانده بود. وانهیرو به د یگریبه عشقش، عاشق د دنیرس

. تندسیدوست داشتن را اصال بلد ن مییبهتر بگو ایگرفته اند.  ادیدوست داشتن را اشتباه  یخاندان تهران یها مرد

 خواهد ماند. یکه آن شخص عاشق ما باق دیشیاند نینفر را تا سر حد مرگ آزار داد و بعد به ا کیشود  یوگرنه نم

کردم که  یم یرو ط یریخشته مس یشد. به خودم که آمدم با قدم ها کیرفت و هوا چه موقع تار یدانم اهورا ک ینم

 نرسد. انیخواست هرگز به پا یدلم م
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 بتابد. کیتار شهیهم یمن برا یزندگ دیکه خورش دیرس یآن روز نم یوقت فردا چیکاش ه و

 نهیبه س نهیس دمی. پشت که چرخدمیسه متر به هوا پر یبوق ینقشه اهورا که با صدا ریبود و فکرم درگ ریز سرم

 شدم. یکس

 ؟ییسالم معلومه کجا -

 آرام شدم. یانداخت کم نیردانه و آرام و محکمش که در گوشم طنم تُن

 دانشگاه بودم. -

 نه. نگرانت شدم. کیشد، االن نزد یپنج کالست تموم م -

دانم چرا  ینم ینگرانم نشود ول ینبودم که کس یجنبه شده بود. آدم یمن که آنقدر ب یروز ها نیاز حال دل ا امان

 من فرق داشت. یمهبد برا یها یجنس نگران

 .گهیسوار شو د -

 :دیچیاهورا در سرم پ ینگاه کردم، اما قدم اول را که برداشتم صدا نیماش به

 "مهبد منو از خواهرم دور کرد. " -

 شد. یکه پخش م یسکوت بود و آهنگ ریرا به پچ و راست تکان دادم و سوار شدم. تمام طول مس سرم

 محکُمم ییاتنه نیبه ا دونم،یم یشیگُم م یدار  "

 آرومم،  یلیدونم چرا بازم، کنارت خ ینم

 یشیکم م یبدجور یدار شه،یاوضاع عوض م داره

 یشیدوباره عاشقم م گم،یبا خودم م رمینم

 یدونم چرا سرد ینم ،یپرس ینم یحال ازم

 "یباعث شدم اما، تو اوضاع رو عوض کرد منم
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 یمن تموم یکرد. انگار کابوس ها یم شیو حالم را تشو شدیم نییاهورا بود که تو ذهنم باال و پا یحرف ها بازم

 نداشتند.

 دنبالت گردهیم یکس ا،یدن نیمگه جز من تو ا "

 "حالت نیبا ا یریسرما، کجا م نیتو ا یریم کجا

 حالت( نیبا ا _) رستاک

 یدوباره رو هی. بعد از چند ثاندمیتخت دراز کش یرو یلباس عوض کردم و ک یو من ک میدیبه خانه رس یک دمینفهم

 مهبد ماندم. رهیدر آخر هم از اتاق خارج شدم و خ دم،یدوباره دراز کش هیتخت نشستم، بعد از چند ثان

 !!ال؟یخیانقدر آروم بود و ب چطور

لب  یکرده بود ول یلب هاش که با اومدنم ابراز خوشحال یشدم به منحن رهیچند مبل فاصله کنار مهبد نشستم و خ با

 از لب باز نکرده بود.

 آرامش!! -

 زده اش گفتم: رتیبه چشمان نگران و ح رهیبلند مهبد به خودم آمد و خ یصدا با

 بله؟! -

 به من؟! یزل زد ینجوریا هیچ -

 من؟! -

 افتاده؟ یبله تو! تو دانشگاه اتفاق -

 دانشگاه؟! -

 چته؟! -

 چمه؟! -

 تو امروز؟! یشد ینجوریچرا ا -
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 که از خودم خبر داشتم حرف بزنم. یحالت ممکن نیتر یعیطبکردم با  یسع

 .یکاریخواد، خسته شدم از ب یدلم تنوع م -

 شد بهم. رهیمبل کنارم نشست و خ یرو

 ؟یخوا یم یدلت بشم. چ یمن فدا -

و  انداختم نییاهورا را بخواند. سرم را پا یمهبد از چشمانم تمام حرف ها دمیترس یاسترس داشتم که م یقدر به

 گفتم:

 برم سرکار. خوامیم -

 را باال انداخت و گفت: شیابروها مهبد

 سرکار؟ تو؟! -

 :دمیگرفت غر یدانم از کجا منشا م یکه نم یتیعصبان با

 بله من، مگه چمه؟ -

 ن؟دیکار م شگاهینگرفته بدون مدرک فوق، کجا به دانشجو آزما سانسیخانم خوشگل، تو هنوز ل ستین تیزیچ -

 تو! شیپ امیخب...خب م -

 شد. یچشمانش چراغان شنهادمیپ نیا با

 من؟ شیپ -

 و گفت: دیرا محکم بهم کوب دستانش

 .یدیم یاونجا به من انرژ ییای. مهیعال -

کردم لبخند  یو سع دمیعرق بودن به شلوارم کش سیلرزانم را مشت کرده بودم و خ یکه تا اون موقع دست ها من

 بزنم.
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 کنما! یبدون حقوق کار نم -

 :دیمردانه سر داد و لپم را کش یا خنده

 حقوقت سر جاشه آرامِ جانم. -

بودم  یدختر آزاد نکهیحرف ها نداشتم، با ا نیاز ا یدرک درست ؟یبودن خوب بود؟ آرام جانم بودن چ یانرژ منبع

رفت با انواع رنگ  یکه م یادیز یسفر ها لیبا جنس مخالفم نداشتم، اما برعکس من مهبد به دل یاما برخورد خاص

 من شده بود؟! یدانم عاشق چ یدختر ها سرو کار داشت نم یبند

 باز تو؟! ییآرام کجا -

 زدم و گفتم: یلبخند

 .نجامیهم -

 االن حالت خوبه؟ -

گرفتم خوب بودم. خوب  یو معده دردم را فاکتور م بیو غر بیبودم؟ اگر استرس و عرق دستانم، با سردرد عج خوب

 بودم. یعال چیکه ه

 ؟یآره خوبم، تو خوب -

 !رون؟یب میبر یخوای. میاز جواب دادنت معلومه چقدر خوب -

 :میاهورا، خارج خانه باعث شد تند بگو دنید ترس

 . من، من گشنمه.مینـ...ـه، نه خونه باش -

 .نیبچ زویم دم،یپس تا من شام سفارش م -

 باشه. -

اصال  دمیتازه فهم میکه هردو مقابل هم نشست یبعد قیقابه سمت آشپرخانه رفتم و اون به سمت تلفن. د من

 ام را خوردم. دهیکوب شترینصف ب بایمهبد شک نکند تقر نکهیا یبرا یخوردن ندارم، ول یاشتها
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 بروم. شگاهشیبود که قرار بود با مهبد به شرکت و آزما یروز نیاول امروز

باشم،  نیخواست بهتر یداشتم. دلم م یبیحال غر نندیمرا کنار او بب هیقرار بود بق نکهیداشتم. از ا بیعج یاسترس 

 یسلع پمیت تیگشتم. و در نها یصورتم انجام دادم به دنبال لباس مناسب یکه رو یا رهیمحو و ت شیبا آرا تیدر نها

 کردم. لیرنگ تکم ییام را با بستن ساعت طال

به شهرت و  یکردم تازه پ یم دنیقلب د ابیکم یدارو ها دیتول یکامال مجهزش برا شگاهیکه از آزما یموقع 

 خود داشت. یهمه اسم و رسم برا نینبود که ا یبردم. الک تشیموفق

 یکوتاه یبا قدم ها یکردند که شخص یرا با هم مخلوط م یبودم که با دقت تمام مواد شگاهیکار کارمندان آزما محو

 داشت به سمتم آمد و گفت: یکه بر م

 اتاقشون. نیببر فیفرمودند تشر یرانته یآقا -

 االن. -

 ماند. رهیشده بودند خ نیمز ییها تیبا شاه ب وارید یکه رو ییقاب ها یگرفتم و نگاهم رو شیخروج را در پ راه

 فرستاد. یهمراه گل م یرا برا یادیز یمان مهبد شعر ها یدوره نامزد ش،یاست دوسال پ ادمی

 ماند: رهیخ یشعر یرو نگاهم

 " یسعد #ما را... وانهیکن، دل د ییبه وصل خود دوا "

 ینگاهم را از تابلو م ی. با لبخند معنا دارشمیتر م کیو نزد کیکردم به مهبد نزد یحس م شیاز ب شیروز ها ب نیا

 .رومیو به سمت آسانسور م رمیگ

 بود. ایدن یها اسیمق یها بود درست مثل خودش که تمام شده در همه  نیشرکتش از بهتر نیزاید

 زدم و با اشاره به اتاق مهبد گفتم: یلبخند محو زد،یاش که به احترامم بلند شده بود و لبخند م یمنش به

 هستن؟ -
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 .دییبله بفرما -

 .شیصدا یبم یبه در زدم و دلم ضعف رفت برا یا تقه

 !د؟ییبفرما -

 دستش بود. یبرگه ها رهیخ یفیرا باز کردم و اول سرم را داخل بردم، با اخم ظر در

 اجازه هست؟ -

 باز شد. شیکرد و اخم ها نگاهم

 .یخانم که مردم از خستگ ایب ؟ییآرام جانم تو -

 بلند شد و به سمتم اومد. زیاتاق شدم و در رو پشت سرم بستم. از پشت م وارد

 چطور بود؟! یروز اول کار -

 .میآنها نشست یو رو دیبود کش زشیم یکه جلو ییرا به سمت مبل ها دستم

 سخته. شگاهیکنم کار آزما یحس م یخب بود ول -

 زد و دستم را نرم فشرد. یلبخند

 .یریگیم ادیمن مطمئنم تو زود  ی. ولگهیخودش رو داره د یایکارها سخت یهمه  -

هبد به م شتریب هیبه ثان هیروز ها دلم ثان نیا نگونهیکه ا یدانم من یاش زدم و نم یپوست ریز فیاز تعر یلبخند

 کردم!! یچه باز هم با اهورا هم کار یبرا شدیم کینزد

 آن حس نفرت و انتقام را نسبت به مهبد نداشتم و به قول موالنا: گهیکه د من

 "همه اوست.  رونیاندر دل من درون و ب "

 ینزیم ،یبه بزنضر دیکه با فتدیدر ناخودآگاهت جا ب یشاخ و دم است. وقت یندارد، ب یریکه درجه اندازه گ حماقت

 .یآنکه بخواه یب
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 عاشق مرد بودنش. ش،یها یمهربان ش،یرساندم که عاشق او شده بودم. عاشق محبت ها بیبه مهبدم آس یمن وقت و

انداختم و حس کردم گونه  ریو عمق نگاهش سر به ز ینیداشت، از سنگ یکرد. نگاه گرم و نافذ یلبخند نگاهم م با

 گرم شدن. میها

 کرد و گفت: یا تک خنده مهبد

 ده؟یحال م یاالن چ یدونیم -

 تکان دادم. یسرم را پرسش فقط

 من االن فقط نگات کنم. نکهیا -

. دیدرخش یکه م دمیرا د یمهتاب اهشیچشمانش گم شدم و دروغ چرا من آن روز در چشمان س یاهیس در

 نگاه من بود. نهییچشمانش آ

 گرفت گفتم: یدانم از کجا منشا م یکه نم یناز با

 !!رسهیبه کارات م یمنو نگاه کن ک ینجوریا یاگه کل روز بخو -

 خدا بزرگه خانم خوشگله؟! -

برخورد کرد و  انیک یباز شد. نگاهم با چشمان نسکافه ا یدفعه ا کیکه در اتاق  میو محو هم بود رهیخ نجوریهم

 انداختم. نییخودم را از مهبد دور کردم و سر پا یخجالت زده کم

 .یستیحواس نبود تنها ن یسالم وا -

 از کنارم بلند شد و به سمت او رفت: مهبد

 .یش ستیوارد اتاق رئ یچجور ینگرفت ادیهنوز  یول یشد ریپ -

 .یبار بفرستم واسه کارخونه امجد خوامیامضا کن م نویا ایکانال پدربزرگا، فعال ب یبابا فعال که تو زد یا -

 اش برگه را امضا زد. یکاربون یآب سیخط به خط را خواند و با روان نو یفیصورت مهبد بود که با اخم ظر یرو نگاهم

 زد و گفت: یبهم چشمک ان،یخروج ک لحظه
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 گردن من همش. مونهیم نجایا یکارا ،ییداداش ما کیشما انقدر نزد -

 گفت: یبلند بایتقر یزدم و مهبد با صدا یتبسم

 !انیک -

 ش؟!جونم دادا -

 نکن. تشیاذ -

 آرامشُ؟ ایرو؟ تو رو  یک -

 به سرش اصابت کند در را بست. یجعبه دستمال کاغذ نکهیاز ا قبل

 بشر. نیامان از دست ا -

 گفت: یو همراه با چشمک زشیپشست م نشست

 ؟یخور یقهوه م -

 .ستمین لیم یب -

 باز کنارم نشست و گفت: کیقهوه، همراه ک وانیاز سفارش دو تا ل بعد

 بزن. نایبه مامانت ا هی -

 حرف مهبد گفتم: الیخیب نیرا بدانم. بنابرا شیجواب ها خواستیدر سرم بود که دلم م یادیز یها سوال

 مهبد؟! -

 جانم؟ -

 درون شاهرکم به جنب و جوش افتاد. یزیو چ ستادیاز تپش ا قلبم

 تهران؟ ادیمامانت نم زهیچ یعنیمادرت،  گمی...میم -

 .کنهیم تشیکه قلبش اذ یدونیداره اونجا. م ینه مامان هنوز جراح -
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 آها. -

 با خنده گفت: مهبد

 مادر شوهر زده به سرت؟ یشده هوا یحاال چ -

 گفتم ازت بپرسم. د،یمامان حالش رو پرس شیآخه چند روز پ ،ینجوریهم ،یچیه -

 اوهوم. -

 خونه؟! میبر یخسته شد -

 .میبر -

که  دمیمدت کوتاه فهم نی. در هممیداشت از شرکت خارج شد شگاهیکه مهبد به آزما یکوتاه یاز سرکش بعد

 قائل اند. یاو احترام خخاص یدوستش دارند و برا بیعج شیکارمند ها

 آرامش؟ -

 بله؟ -

 پسره اهورا... نیا گمیم -

 د؟یخواست بگو یبود؟ چه م دهیاسترس نگاهش کردم. چه فهم با

 ب!!خـ...خ -

 لب زد: میمال یلحن یول ب،یعج یتیحساس با

 !ن؟یهم هست شیپ ادیتو دانشگاه ز -

 یم ردیکه مهبد را از من بگ یاز هر جواب احتمال یدانم چرا ول یبهم انداخت. نم یدنبال حرفش نگاه کوتاه به

 خواستم دورش کنم.

 .میدانشگاه دور هم جمع باش یاونم اگه کل بچه ها ادیم شیپ ی. گاهمیستیهم ن شیپ ادینه ز -



 جانان

 
187 

 

 .ستیکه حناق ن دروغ

 آها. -

 .ستین نمونیب یادیز تیمیتازه باهاش آشنا شدم. صم -

 نه؟ یدیازش، فکر کنم خودتم فهم ادیاصال خوشم نم نکهیرو راست باهات حرف بزنم ا -

 آره. -

 دور و برت بپلکه. ادیدوست ندارم ز -

 ببرد؟ ییبو میشد. اگه از نقشه ها ریفکرم درگ باشه تکان دادم و باز یرا به معن سرم

 رود. یاو م یکه مهبد جانش برا یسر اهوراست؟ رها؟ خواهر دوردانه ا رینقشه ها ز نیا یبفهمه همه  اگه

در مقابل چشمان بسته  یاهورا همانند کابوس یفکر نکنم، اما حرف ها زیچ چیبه خانه به ه دنیکردم تا رسس یسع

 آزردم. یو م شدیم ریام تصو

دارو از کارخانه مهبد را در  نریکانت کیخروج  یحاو یمالقات من با اهورا که برگه ا نیگذشت و گذشت تا آخر روزها

 دستم گذشت و گفت: 

فقط حواست باشه موقع خوندش حواس  ده،یکه هر روز معاون شرکت به مهبد م یبرگه ها نیبرگه رو بزار ب نیا -"

 ".شهیره شر ماگه بو بب ،یمهبد و پرت کن

 .رونیپر بزند ب فمیو از ک اوردیآن برگه بال در ب دمیترس یرا محکم به خودم چسبانده بودم، م فمیک

وقت به عقلم خطور نکرد که ممکن است به  چیه یول ست،ین یزیمهبد چ یدارو برا نریکانت کیدانستم ضرر  یم

 کار ها کنند. یلیاسم مهبد با آن داروها خ

 در دستش بود. یکه محو خواندن برگه ا دمیرا د یانیورودم ک موقع

 سالم. -

 برادرانه زد و گفت: یو نسکافه رنگش لبخند بایرا باال آورد و باز با آن نگاه ز سرش
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 !نجا؟یا یدیرس سیشده زود تر رئ یخانم! چ یسالم آبج -

 .ستادمیخود ا یخورده سر جا کهینبود مهبد  از

 ست؟ین -

 گه؟یچخبرا د رسه؛یم گهیساعت د کیرفته کارخونه، تا  -

 !یسالمت -

 و گفتم: میسوار آسانسور شد گرید کیدو با  هر

 ره؟یم شیکارا خوب پ -

 زد و گفت: یلبخند

 بره؟! شیبد پ یمهبد باشه بعد همه چ شهیبابا مگه م یا -

 کارتون سخته نه؟ -

هم  هیلیساختش خ نهیهم که هم هز ابیکم یدارو ها نیا گه،یخودش رو داره د یها یسخت یخب باالخره هر کار -

 خدا به داد مردم برسه. دش،یخر نهیهز

ه هر باز ب ییبلند شد و با لبخند و رو زیاز پشت م دنمانیبا د ی. منشمیاز آسانسور خارج شد تیریدو در طبقه مد هر

 کرد. "سالم  "ما  یدو

 اتاقم. ارنیب نیهمسرشون، قهوه منم بگ نیرو بد یتهران یاتاق آقا دیکل -

 چشم. -

به دور تا دور اتاق انداختم و به سمت  یگرفتم و وارد اتاق مهبد شدم. نگاه یاز منش یلب ریز یرا با تشکر دیکل

 قدم برداشتم. زشیم

دوانده بود که چند تقه به در خورد و  شهیام ر هیدر تمام بن یبودم که مثل قارچ سم یمسموم االتیفکر و خ محو

 بروشور که نام کارخانه و اسم مهبد بود داخل اتاق شد. کیو  ینیس کیبا  انیک
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 .یمنم مامور باشم که کامل بخور ن،یسفارش کردند صبحانه بخور یتهران یآقا -

من شد. سرم را به  رهیخ قیدق یگذاشت و با چشمان زیم یرا رو ینی. سمیمبل نشست یزدم و هردو رو یلبخند

 تکان دادم که گفت: " هیچ "  یمعن

 !!دهیپر رنگت -

 مسخره زدم و گفتم: یحواس لبخند یب

 .شهیخستم. صبحونه بخورم درست م کمیشدم،  داریزودم ب دم،یخواب رید شبید -

 گفت: یزد و با انرژ یلبخند

 .میپس بخور -

 لقمه ام را که قورت دادم نگاهم باز با همان بروشور برخورد کرد. نیاول

 ه؟یچ نیا -

 به آن کرد و گفت: ینگاه

 امضا کنه. دیبرگه خروج داروهاست مهبد با -

 آها. -

 وارد شد. یزن انیک دییتقه به در خورد و با بفرما چند

 ینم کشهیکارشون طول م نکهیمثل ا د،یپدرشون بزن مارستانیسر به ب کیتماس گرفتن که  یتهران یآقا دیببخش -

 تونند.  

 .رمیباشه، م -

 خورد و بلند شد. رگیچند لقمه د یسرسر انیکه رفت ک یمنش

 کنه. کارشیچ دیبا دونهیو بهش بده خودش م نیخب مهبد که اومد ا -
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خورد.  یکه رفت حس کردم اتاق دور سرم چرخ م انیدو دو زده ام را به بروشور دوختم و سرم را تکان دادم. ک نگاه

 خودش نبود. یسر جا زیچ چیه

 مهبد ماندم. لیاسم و فام رهی. بروشور را جلو آوردم و خدمیکش رونیب فمیسرد و لرزان برگه را از ک یدستان با

 یخارج م نیکه انقدر سنگ دهیبه تن رس ایام گو نهیدر س یوزن هوا د،یچرخ یکارخانه در مقابل چشمانم م اسم

 شود.

 بالام  یخوشبخت یکیدر نزد یآنکه بدانم جغد شوم یبرگه ها قرار دادم و درش را دوباره بستم. ب نیرا ماب برگه

 تازه نهالم را دارد.  یزندگ دنیقصد در یرا باز کرده است و همچون گرگ شیها

 نیطن میبسته در گوش ها یمهبد از پشت در ها یاتاق گذراندم تا صدا واریچرخش در و د نیرا ماب یساعت کی

 .دنیدست کش دنیاز چرخ زیانداخت و همه چ

دوسال را با  نیتمام ا دم،یتازه فهم دمیشوم هم دورتر شدند. لبخندش را که د یها هیاتاق که باز شد، انگار سا در

 عشق او توانستم بگذرانم.

 سالم خانمم. -

 خود بلند شوم. یبزنم و از جا یزور توانستم لبخند به

 .یسالم. خسته نباش -

 .یستیگفت خوب ن انی! کدهی. چرا انقدر رنگت پریسالمت باش -

 .کنهیرد مسرم د کمینه خوبم.  -

 گرفت و گفت: زی. نگاهش را از ممیمبل نشست یآمد و هر دو دوباره رو جلو

 که!! ینخورد -

 شدم. ریچرا س -

 !ه؟یچ نیا -
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 کردم یم میتقد لیبه عزرائ لیرا که برداشت انگار داشتم جانم را با کمال م بروشور

 دانم چه شد که مُهر سکوت به لبانم زدم. ینم یول میتا پشت دهانم آمدم که بگو چندبار

ا اهور یبرسد تمام حرف ها ییشک اگر به آن کاغذ کذا یخواند که گفتم ب دهیو سنج قیدق یورق اول را به قدر چند

 خواند. یم شیرا از رو

 "حواسش رو پرت کن. ".شدیاهورا در سرم اکو م یصدا

 "حواسش رو پرت کن. "دانست.  یرا مقصر م انیشک ک یب دیفهم یمهبد م اگر

 "حواسش رو پرت کن "او به من شک نخواهد کرد. فتدیب یاالن اگر اتفاق از

 که در بهت به صورتم زل زد. فیرد شیمسخره را برا یدانم چگونه آن حرف ها ینم دیکه رس ییآن کاغذ کذا به

 ه؟ینظرت راجب بچه چ -

خورند و بغض کرده دور تا دورشان را  یرا م شانیست که انگشت هاا یکوچک یوار عاشق نوزاد ها وانهیدانستم د یم

 کنند. ینگاه م

 به برگه انداخت که دوباره گفتم: یجیگ نگاه

 پسر؟! ای یاصال دختر دوست دار -

 زد و گفت: ینیریش لبخند

 دخـ...فکر کنم دختر. -

 کردم و گفتم: کیبه او نزد شتریرا ب خودم

 پس؟! یدختر دوست دار -

 شده بود. داریدر آن ب یجانیکه حاال ه اهشیس یگذاشتم و زل زدم در مردمک ها شیپا یرا رو دستم

 آرامش؟ یآ...آره دختر. تو خوب -
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 منظم باشد و دستانم نلرزد. میکنم که نفس ها یم یدانست چه جان ینم

 انداخت. زیم یخانه خراب کن را رو ییبرگه ها را بخواند امضا زد و آن بروشور کذا نکهیا بدون

 ؟یتو چ -

 من؟! -

 پسر!! ایدختر  -

 هر دوتاش رو دوست دارم. -

 زشیکه تلفن اتاقش به صدا در آمد. بلند شد و به سمت م میبحث مسخره حرف زد نیراجب ا قهیدانم چند دق ینم

را  شیبازو یتنش، عضله ها تیکرم رنگ ف راهنیاش با آن پ یتینگاهش کردم. شلوار کبر قیرفت. از پشت دق

 است. کلیاعتراف نکرده بودم که خوش ه نیپوشانده بود تا حاال به ا

 بله؟ -

-.... 

 ببر. ایآمادست ب -

 بعد در اتاق زده شد. هیرا که گذاشت چند ثان تلفن

 .دییبفرما -

 با لبخند وارد شد و بعد از گرفتن بروشور از اتاق خارج شد و نگاه من همراهش بود. یمنش

 .ستیحالت خوب ن ادیزکنم  ی! حس ممیبر -

 .میبر یخوبم. ول -

 .میبر -

 .مینشسته بود نیبعد در ماش هیثان چند
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 آرامش؟ -

 هوم! -

 !؟یداریهات بر م یدست از لجباز یواقعا دار -

 جواب را به او بدهم. نیکردم رو راست تر یسع یخواهم ول یدانستم چه م ینگاهش کردم. خودم هنوز نم رهیخ

 .امیکنم کنار ب یم یدارم سع -

 خوبه. -

 ادامه داد. یطونیلحن ش با

 کنار اومدن سرعت بدم!؟ نیسفر به روند ا هی شنهادیمن با پ هینظرت چ -

 .شدیبود که با مهبد فکرم از همه اتفاق ها دور م نیا زیچ نیجالب تر طیشر نیزدم و در ا یلبخند

 هرجا من دوست داشتم قبوله؟! یخوبه، ول -

 .یهر جا تو دوست داشت -

 بازدم مردد بود. یو نفس من هنوز هم برا شدیپخش م یکالم یب یقیکردنش بودم. موس دیینوع تا نیا عاشق

 هجینت نیخواستم تمام شود تازه به ا یکردم، هرچه بود نم یم یکه نقش باز ایها را خودم بودم  هیدانم آن ثان ینم

 است. ینه، عال بودم احواالتم با مهبد خوب که دهیرس

 کردم. یکامل حس م تیرا در امن زیبرپا بود. همه چ بیآرامش عج هی میدیخانه که رس به

آرامش داشت که  شیحرفا یشب کردم و باز شب را با مهبد صبح کردم. به قدر شیروز را کنار مهبد با حرف ها آن

 چه کرده ام!! دمیآن روز بود که فهم یبردم و تازه فردا ادیرو از  هیقض نیبه کل ا

 "کنم. یبه اهورا اعتماد نم ": میگو یم ؟یکن یکدام کار را نم یروز ازم بپرسند که به عقب برگرد کی اگر

 "رفتم. یاهورا نم دنیهرگز آن روز در کافه به د ": میگو یم ؟یکن یبپرسند کدام کار را نم اگر
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را که با اهورا حرام کرده  ییها هیتمام آن ثان ": میگو یم ؟یکن یکل اگر بپرسند کدام قسمت گذشته ات را پا م در

 "ام.

 زدیم یحرف شیکرد، انگار با چشم ها ینگاهم م یفرق داشت. جور خاص شهیصبح آن روز لبخند مهبد با هم یفردا

 که من عاجز از خواندنش بودم. 

 ام شروع شد. یاهورا به گوش یدر پ یپ یساعت از آمدن مان به شرکت گذشته بود که تلفن ها کی

 انداختم و با حرص تلفن را جواب دادم. سیرا داخل سرو خودم

 بــــــله؟! -

 .دیچیاهورا در گوشم پ یخنده و پر انرژ یصدا

 سالم پرنسس؟! -

 ؟یزنیمهبدم انقدر زنگ م شیسالم. پ -

 کنه!! ینترس اون به تو شک نم -

 یدانستم که مهبد اگر به من شک نم یرا خوب م نیکند و من هم ا یدانست مهبد به من شک نم یخوب م اهورا

 شود به اهورا هم شک نکند. ینم لیکند دل

 بود؟ یخوب حاال کارت چ -

 دارم اما.... زیسوپرا زتیواسه شوهر عز گهیفقط خواستم بگم تا چند ساعت د یچیه -

 ناشناخته به جانم افتاد. یاسترس ناخودآگاه

 ؟یاما چ -

 !نمت؟یبب خوامیم -

 آخه.... -

 جدا دارم. زی. واسه تو سوپراایآخه نداره که ب -



 جانان

 
195 

 

نگاه کردم و بعد از مرتب کردن مقنعه ام در را  نهییبه خودم در آ هیقبول کردم و تلفن را قطع کردم. چند ثان ناچار

 مهبد شدم. نهیبه س نهیگشودم که س

 کرد.به عقب گذاشتم، مهبد با اخم نگاهم  یدانم چرا هل کردم و قدم ینم

 شده؟ یچ -

 حالت بد شده! دیگفتم شا یکرد رید یچیه -

 زدم و گفتم: یپر استرس لبخند

 .زدمینه دوستم زنگ زد داشتم با اون حرف م -

و  دستش را به چارچوب  دیرا  که برداشتم، خودش را جلو کش یتکان داد. قدم بعد " دنیفهم " یرا به معن سرش

 به جانم افتاد. بیعج یاسترس یداد ول یرا نشان نم یزیاز حالت صورتش چ زد و مانع ام شد. شوکه نگاهش کردم.

 شب.... -

 !؟یتهران یآقا -

 یبه منش یدوستانه ا ریحرف داشت. با لحن غ یلی. اون روز نگاه مهبد خدیکالفه اش را از من گرفت و چرخ نگاه

 گفت:

 بله! -

 زنگ زدند. مارستانیاز ب نیتلفن دار -

 .امیاالن م -

 آمده و قبل از حرف زدن مهبد گفتم: رونیب ییاز دستشو دمیرا جور د تیکه موقع من

 .ششیپ رمیمن با دوستم قرار دارم م -

 سرد بود گفت: یکه کم یبا لحن ینبود. ول دایپ یزینگاهم کرد باز از صورتش چ رهیخ

 باشه. -
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 اهورا نگاه کردم. امیدست به پام در  یرفتن مردد بودم که با لرزش گوش یبرا یسمت اتاقش رفت. کم به

 "ایآدرس رو ب نیا سالم، – "

 میبه آنجا رفتم. کاش آن روز قلم پاها یاز شرکت خارج شدم و با تاکس عیبود، سر کیکه فرستاده بود نزد یآدرس

 زد؟یمهبد را صدا م یمنش رید یاگر کم شدیرفتم. چه م یشکست و هرگز به انجا نم یم

 .میدیخانم رس -

که رفت مردد به در بسته خانه نگاه  یشدم. تاکس ادهیرا حساب کرده و پ ی. پول تاکسستادیباغ ا هی یجلو یتاکس

 داره؟ میبرا یزیچه سوپرا یعنیکردم. 

دوانده بود با عث شده با چند قدم بلند به در برسم و زنگ را  شهیدرخت در وجودم ر کیکه همانند  یکنجکاو حس

 فشار بدهم.

 انداخت. نیطن میاز دور در گوش ها یپارس سگ یل دادم و نگاهم را دور تا دور باغ چرخاندم. صدارا به عقب ه در

 باز شد و الیبود انداختم که در و یرنگ که خال یرا به عقب هل دادم و بستم. نگاهم به استخر آب نیسنگ یآهن در

 داد. یدست تکان م میکه برا دمیاهورا را د

 .خیو دستانم سرد بود. درست مثل  دیلرز یگفت برگرد. زانوانم م یدر وجودم م یداشتم و کس یبیعج دلشوره

 .بایسالم پرنسس ز -

 گفتم: انهیناش یاسترس با

 ؟یداشت کاریسالم، چ -

 کرد و داخل رفت گفت: یبلند سر داد و همانگونه که عقب کرد م یا خنده

 تو. ایکم کم. ب یفهم یانقدر عجول نباش دختر، م -

 و بیعج یها قهیشده با عت نیبه دور تا دور سالن که مز یباالخره داخل شدم. نگاه یپا و اون پا کردم ول نیا یکم

 بود کردم. بیغر
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که دو جام در آن قرار داشت  ینیوصل بود گرفتم. اهورا با س واریکه به د ینشستم و نگاهم را از سر گوزن یمبل یرو

 شد. ییرایوارد پذ

 ؟یچوندیپ یفعه مهبد رو چجورد نیخوب خانم خانما، ا -

 و آروم گفتم: دمیرا درهم کش میاخم ها نیهم یبرا امدیاصال به مزاقم خوش ن حرفش

 دوستم. شیپ رمیگفتم دارم م چوندم،ینپ -

 نشست. میاز جام ها را مقابل من قرار داد و رو مبل روبه رو یکی

 !؟یکارتو زود تر بگ شهیم -

 !؟یچقدر عجول -

 چه بود! یدانستم استرسم برا ینم خودمم

 موضوع مهم باهات حرف بزنم. هیراجب  خوامیرو بخور م تیدنینوش -

 م.بود گرفت رهیخ یقرمز رنگش سرم را باز به طرف اهورا که به نقطه نامعلوم یمحتوا دنیبه جام انداختم و با د نگاه

 ؟یکرد کاریدارو رو چ نریاون کانت -

 به گوش مهبد. سهریم گهیخبرش تا چند ساعت د -

 ؟یچ یعنی -

بگم...من،  ی....خب راستش، راستش چجورنجایا ییایموضوع مهم تر گفتم ب هی یآرام من االن تو رو برا نیبب -

 آرام... یدونیم

 .دیبار یم یو از حرکاتش کالفگ زدیم یشد و چشمانش را بست، پوست صورتش به سرخ ساکت

 من، من بهت عالقه مند شدم. -

 بهت بهش نگاه کردم. با
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 من نــ.... دونمیم -

 شد. دهیراه افتادم که وسط راه دستم توسط اهورا کش یمبل بلند شدم و به سرعت به سمت در خروج یرو از

 "دور و برت بپلکه ادیز ادیخوش نم " دیچیمهبد در گوشم پ یو صدا زدیقلبم در گلو م ضربان

 :دمیند غرو بل دمیکش رونیحرص دستم را از دستش ب با

 به من دست نزن. -

اه نگ نکاریبرخورد کرد. با بهت به عامل ا واریبا د یبد یدر با شتاب به عقب رفت و با صدا دمیطرف در که چرخ به

 ماندم. رهیخ دیکشیشعله م تیمن؟ به مهبد که از چشمانش حرص و عصبان یخدا دمیدیکردم. چه م

 را با من نکن. من طاقت ندارم. نکاریمن ا یخدا نه

 جمعتون جمعه. -

پوزخند  یتوانستم بچرخم، فقط صدا ینم یشوکه بودم که حت یکرد به دست زدن و داخل آمدن. من به قدر شروع

 ام خودش را نشان داد. یو باالخره جغد شوم زندگ دمیاهورا را شن

 ؟یمزاحم خلوت عاشقونه من و آرام شد یداشت یکار -

غرش مهبد که به سمت اهورا حمله ور  ی. با صدادیچرخ یدور سرم م بشیو غر بیعج واناتیتمام آن سر حبا  خانه

 شده بود به خودم آمدم.

 خفـــه شو کثافت. -

 شده بود. نیتع شیبودم که انگار از پ یبیعج یدعوا رهیخ یچارگیسرم گذاشتم و با ب یرا رو دستم

 .اورمیمعده ام را االن باال م اتیو حس کردم تمام مهتو دیکش ادیعدم فرچاقو که چشمانم را زد، درد م یزیت برق

داشت با آن چاقو به مهبد ضربه بزند و مهبد دست اهورا را محکم گرفته بود. اهورا او را به عقب راند و  یسع اهورا

 گرفتند چه؟ یو اگر مهبدم را از من م ختیدرونم فرو ر یزی. چدیکوب واریمحکم به د



 جانان

 
199 

 

خودم را به آن رساندم و به هزار  یدانم با چه سرعت ی. نمستادیبال ا سیچوب ب یو رو دیباز درو خانه چرخ نگاهم

 بلندش کردم. یزحمت و سخت

کردم. چوب را به  کینزد لرزاندیرا م یعمارت به آن بزرگ ادشانیفر یرا به مهبد و اهورا که هنوز هم صدا خودم

 .دمیچوب را به پشت سر اهورا کوب بیحرکت عج کیبلند کردم و در  یسخت

بود که  ی. دست مهبد از دور مچ دست او شل شد و رنگ قرمزستادیاز حرکت ا ایحس کردم که تمام دن هیثان آن

 افتاد. نیزم یرو یبد یکه چوب از دستم رها شد و با صدا کردی. مهبد ناباور مرا نگاه مکردیاو را قرمز م یلباس آب

 صورتم گذاشتم و چند قدم به عقب رفتم. یرا رو دستم

 کردم؟! کاریمن؟ من چ یخدا

به رنگ قرمز در آمده بود.  نیاز زم یمیسرش گذاشت و پشتش را به من کرد. حاال ن یهر دو دستش را رو مهبد

 و کم کم به هق هق افتادم. دنیچک یم میاشک ها

 عی....هی....واعی...هیوا -

 فرود آمدم. نیزم یو دو زانو رو اوردمیو در آخر هم طاقت ن توانستم نفس بکشم ینم یخوب به

 سرد و لرزان. شیبا ترس نگاهم کرد. هنوز هم چشمانش درشت بود و دست ها مهبد

 .دیبه صورتش کش ی. متوقف شد. دستدمیخودش را به من رساند که خودم را عقب کش مهبد

آن چشمک  یرو انیافتاده بود و عکس ک نیزم یهش روبا ترس به مهبد نگاه کردم. تلن همرا یزنگ تلفن یصدا با

 .زدیم

 قطع نشده دوباره زنگ خورد که مهبد به من اشاره زد آرام باشم؟ تلفن

 توانستم؟! یمگر م یول

 الو! -

- .... 
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 اعصاب ندارم. انیبگو ک -

 مهبد نگاهم را از اهورا گرفت. ادیفر یصدا

 ؟ی! کیچ -

- .... 

 !انیچرت نگو ک -

- ..... 

 !س؟یپل -

 از راه برسد. یرا هضم کنم تا دور بعد یضربه ها آرام تر بزن. بگذار اول خدا

 .انیشدم ک چارهیب -

 دست مهبد شد. ریاس میجان از تنم رفته که بازوها کردمی. حس مدمیفهم یمهبد را نم یحرف ها گرید

 !زم؟یآرام! آرام عز -

 بودم؟! " زمیعز "هم  هنوز

 مردم؟! یم یا هیثان یاگر برا شدیم درد نگاهش کردم. چه با

 باشه؟ ستیاصال مهم ن یرفته شرکت خب! ول سیآرام پل -

 .دمیبار یهم م هنوز

 سوال رو بده؟ هیفقط جواب  -

 من کشتمش؟! -

 .ستی! گوش کن بهم وقت نیرو نکشت یتو کس زمینه عز -

 تو و اهورا، چـ.... نیب -
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 :دمیکه از خودم سراغ داشتم نال یتمام توان با

 .نیباهم حرف بزن هم یزیچ هیراجب  خوادیداره، م یبه جون آرش بهم گفت کار واجب -

 یم کمیبه مرگ نزد شتریخسته اش هر لحظه ب یاش چسباند. صدا نهیزل زد در چشمانم و سرم را به س رهیخ مهبد

 کرد.

 باشه؟ یبر نجایاز ا دیتو االن با -

- .... 

 دم؟یکنم قول م یو درست م زیمن همه چ -

- .... 

 .زمیپاشو آرامش. پاشو عز -

 شد.  یشد و مرا هم همراه خودش بلند کرد. نگاهم از اهورا جدا نم بلند

 نجا؟یا رسهیها م سیاالن با پل دی. حمیبر دیبا -

 در چشمانم نگاه کرد وگفت: رهیترس نگاهش کردم که  محکم نگهم داشت و مصمم و قاطع، خ با

 !؟باشه آرامش ینبود نجای. تو امروز اصال افتهیب یاتفاق میهمه زندگ یبرا زارمیمن نم ،یمن ینترس. تو همه زندگ -

گرد از آن خانه  یمهبد را دستبند زده که نگاه هراسانش اطرا را م دمیندارم، فقط د ادیرا درست به  گرید یها هیثان

خمش کرد، جنازه اهورا را با  نیگذاشت و به داخل ماشسرش  یدست رو یآوردند. سرباز رونیشده ب نینفر

 .ختمیر یبرند و من تا شب پشت همان درخت نشسته بود و اشک م یآمبوالنس

. دمیدر د یها را جلو سیپل دمیبه آنجا رس یوقت یکردم. ول یام ط یرا تا خانه پدر یطوالن ریقاتل بودم. آن مس من

 که هرچه بگم کم گفتم. مینگو میاز حال آن روز ها

 .نندیداشتم که پدر و مادرم خانه نبودند تا حال اسفناک مرا بب یشانس چه

 آمد. میمتوجه من شد و به سو یزن مامور
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 ن؟یشما هست یخانم تهران -

اندازد. به مامور زن نگاه  یم میبازو ریدست ز یشود که کس یچرخد و هق هقم بلند تر م یاتفاق ها دور سرم م    

گناه است.  یبرند؟ او ب یمهبدم را کجا م ،یوا یگذارد. مهبد؟ ا یاز مقابل چشمان حسرت بارم م ینیکنم و ماش یم

 داند و بس. یم چیها، ه نیاو از تمام ا

اله مچ نهیو قلبم در س نمینش یم سیپل نیگرفت. در ماش یبود که بار ها در مقابل چشمانم شکل م یصحنه ا نیا

 کند.  یم شتریترسناکش لرزشم را ب یخنده ها یشود. صدا یم

مرد را.  نیتمام کردم ا ایمن. مهبد؟ خدا ینابهنجار را نشنوم. خدا یسمفون نیگذارم تا ا یم میگوش ها یرو دست

 کمکم کن. 

رش که دو ییتمام به خبرنگار ها رتیکه دستبند زده با ح نمیب یرا م یمهبد یول میرس یبه اداره م یدانم ک ینم    

 است.  رهیجمع شده اند خ

 مهبد! -

 یسوال م کیدانستم؟!  با نگاهش تنها  یاندازه مظلوم بود و من نم نیمهبد تا ا ایکند. پر سوال و خدا ینگاهم م   

 پرسد.

 "چـــــــرا ؟  _ "

 یپدرم را مگذرد تا آرش و  یدانم چقدر م یندارم که به نگاه خسته و درمانده اش پاسخ دهم. نم یزیجز اشک چ   

 دارند.  یقدم بر م میکه هراسان به سو نمیب

 توان دل شکسته مهبد را پس بدهم؟ نگونهیا ستیحق ن ایهراس دارم و خدا ییاز تنها من

 مطلق. یاهیکنم و تمام. س یدر زانوانم حس م یو درد تلخ زدیر یاداره فرو م سقف

**** 

 یاست. قهوه اش تمام شده و چشمانش به سرخ رهیخ یشود مهبد نگاهش به نقطه نامعلوم یکه تمام م میها حرف

 . زندیم
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 کنم. یرا پاک م میو اشک ها کشمیبه صورتم م یدست

 دونست؟یو م قتیحق انیپس ک -

 نگه. یزی. من ازش خواستم که بهت چدیتو فهم یریبعد دستگ یآره، ول -

 ؟یو بگ قتیو حق یومدیقاتم نده سال به مال نیبار تو ا چیچرا ه -

 پوشاند. یاندازم و عرق شرم تمام وجودم را م یم ریرا ز سرم

 .نمتیبب امینتونستم ب یخواستم، بارها تا دم زندان اومدم و برگشتم ول -

 را نداشتم. اهشیهم سکوت. تاب نگاه کردن به چشمان س باز

 ؟یخانوادت رفت شیشد؟ تو چرا از پ یاتفاق ها چ نیا یخب بعد از همه  -

. چقدر کودکانه و دور از ذهن عمل کرده بودم. اورمیب ادیام را به  یبعد تیکردم خر یو باز سع دمیکش یقیعم نفس

 بعد از رفتن مهبد هم خودم نبودم. یآن روز ها خودم بودم سخت است. من حت نکهیچقدر باور ا

 کرد. یان به لبم ملرزاند و ج یکه جان م ییشروع کردم به گفتن حرف ها دوباره

 کرد. یمهبد گذرانده بودم، روحم را آزرده م یرا که ب ییروز ها فکر
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 هفت فصل

 ها ییجدا البیس

 

 

 

 

 آرامش #

 

 حجم اندوه را در دلم نگه دارم، هق زدم و گفتم: نیتوانستم ا ینم گریکرد. د یناباور به من نگاه م پدرم

 خودم زدم تو سرش. ی...تاعیدسـ...ه نی....کشتمش. با همعیمن، من خودم...ه -

 آرامش؟ یگیم یدار یچ -

 ...عی...هعیمن، ه -

 تو اهورا مگه بوده؟ نیب یچه رابطه ا -

 به خدا. ی....چـی....هعیه -

 ـــان؟تو ه یخواست یم یپس تو اون خونه چ -
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 را گرفت. میبازو ریافتادم که آرش ز یم نیزم یدو زانو رو داشتم

 آرامش؟ یگیم یچ -

 شدم و باز هق زدم: رهیچشمان مهبوتش خ به

 خبر نداشتن. یزیاز چ ان،یمهبد. اون خبر نداشت. نه اون نه ک یبرگه ها نیمن اون برگه ها رو گذاشتم ب -

 ...یول یرو دوست دار دونم تو مهبد یکوچولو من م یآج نیبب -

 و گفتم: دمیپر شیحرف ها نیب غیج با

 .می....دعوا داشتعیدو سال همش...ه نی...نداشتم. تمام اعیوقت...ه چی....دوسش ندارم. هعیمن، ه -

 .زدیم یرا گرفت. پدرم بود که صورتش از خشم به کبود میبا تمام قدرت بازوها یکس

 نه آرامش؟ یگیم یالک یهان؟ دار ؟یپس، پس چرا قبول کرد -

 را به چپ و راست تکان دادم و گفتم: سرم

 .رمیگ ی...گردن معیگفت، گفت من...ه انیخوامش. ک ی...همون اولم گفتم نمعیمن، من از...ه -

 مرد خوب من. چارهیمهبدم. ب چارهیپدرم سوخت و قلبم هزار تکه شد. ب یلیاز شدت س صورتم

 و ختیر ینبود. مادرم اشک م دنیمن قادر به شن ی. اما گوش هادیکش یم ادیفرداد و  یتکانم م تیبا عصبان پدرم

 خشک شده بود. شیموها انیآرش دستانش م

 تو؟ هـــان؟ لعنت بهت دختر. یکرد کاریچ -

 من. یها یو کم محل یمهبد، سرد یها یو مهربان یدوسال در مقابل چشمانم زنده شد. صبور نیخاطرات ا تمام

 یم گریاش را، تمام عشقش را به باد داده بودم. حاال که نبود، حاال که د یمسخره تمام زندگ یتالف کیخاطر  به

 عاشقش هستم. دمیفهم یدانستم از من دور است م
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نور، و  یاست و ب کیاو که نباشد جهان تار دم،یفهم ری. چه دستیناامن و خطرناک یجا ایاو دن یب دمیفهم رید چه

 دمیفهم ریمهتاب است و خوفناک. چه د یب "دوستت دارم  " دیاش اگر نگو یبم و دوست داشتن یبدون صدا ایدن

 شدم. شیعاشق عاشقانه ها

 !؟یکرد کاریآرامش با خودت اون پسر چ یفهمی. میبگم تو دخترم شهیننگم م -

خواستم اعتراف کنم  یکرده بودم. لهش کرده بودم. تمامش کرده بودم. و حاال در آستانه مرگ احساس او م نابودش

 که عاشقش هستم.

 احمق. یدختره  ی. شرمندم کردیآبروم کرد یداشته باشم. ب یدختر نیخوام همچ ینم -

شده که مقابل اهورا  نیقرارم در آن کافه نفر نیشود به عقب برگشت؟ برگردم به اول یهق زدم و چه شده؟ م باز

 نشسته بودم.

 ". ردیبم ازیاندازه ن یشد آدم گاه یکاش م "

آوار  نیزم یرو یکرد و من ک میرها یدانم ک یمرده بودم. نم گریپدرمم د یبرا چ،یخواست ه یمرا نم گریکه د او

نشکندم.  نیاز ا شتریپدرم ب دهیخم یافتاده از خانه خارج شدم تا شانه ها یشدم؛ تنها بخاطرم است که با شانه ها

 . ردیرا نگ میجلو یرفتم و آنقدر همه مات مانده بودند که کس

 سخت نشسته بودم. یمکتین یپرسه زدم به خودم که آمدم صبح بود و من رو ابانیدانم چقدر در خ ینم

 یمن دخترش هستم؟! دلم نم دیشود بگو یکه ننگش م یپدر شیرفتم اصال؟! پ یبازگشت نداشتم. به کجا م یرو

نداشتم. مهم  گریتوان آزار پدرم را د یرا آزردم، ول باشم. دو سال مرد خوبم یعذاب کس هیما نیاز ا شتریخواست ب

که  دمیفهم یکرده بودم و االن م رانهیخودم را و انهیبازگشت نداشتم. خراب کرده بودم. آش یها رو نیتر از همه ا

 وجود ندارد. ایدن نیبخت تر از من در ا اهیس

بهمن مُردم و مُردم تا باالخره  نیدر ا یدانم تا ک یزده را گذراندم. نم خیسرد و  یآن روز ها یچجور قایدانم دق ینم

 بدست آوردم. یآرامش نسب

را که  شیسال پ ینه و چند قایاست دق ادمیتلخ گذشته است.  یاست از تمام آن اتفاق ها یچند سال داندیم فقط

 چگونه با حاج خانم آشنا شدم.
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 شت شده بود.شهر درند نیا یجراح قلب آواره  نیناز دوردانه معروف تر دختر

 بزرگ تر از تصور من است.  ادیز یتهران بس دمیمن تازه آن وقع بود که فهم و

 دهیرفتم و او به دادم رس یبود که داشتم از حال م یوقت دیحاج خانم مرا د میاست آن موقع که در شاب العظ ادمی

مرا محکم در  نیبل از فرود به زمداده بودم، ق یبه خودم گرسنگ یکه درست و حساب یبود. آن هم بعد از چند روز

 بود. دهیآغوشش کش

را  میخواست چشم ها یدل نم دمید یکه شب ها م ییبودم و از ترس کابوس ها مارستانیحال آمدم در ب یوقت

 شد و گفت: کمیاش نزد یبا لبخند دوست داشتن دیچشمان مرا باز د یببندم. وقت

 .زنمیاالن پرستار رو صدا م ؟یشد داریسالم مادر ب -

او  مارستانیداستم در ب ی. نمدیلرز بتمیتمام ه دنشیداخل اتاق شد. با د یاز در خارج شود مرد نکهیقبل از ا اما

 هستم.

 سالم. مـ.... -

د و ش یکمرم خم م شیرگبار حرف ها ریبعدش من بودم که ز هیساکت شدنم باال گرفت و چند ثان یرا به معن دستش

 کرد. یرم مآوا میسوخت و گلو یچشمانم م

م لعنت به تو. اون گمیاالن م یگفتم لعنت به همتون. ول یشناختم م یشناختم اگر خانوادت و نم یاگر پدرت و نم -

دوست داشته و داره.  یا گهید زیاز هر چ شتریکه تو رو ب یرا شکست یقلب عاشق کس نکهیفقط و فقط به خاطر ا

 یلیخ دونمیکشه فقط م یده بت و ازت دست نمیچسب ینجوریمن ا الیخیب شهیکه پسر هم یکرد کاریدونم چ ینم

رو ب یول یزیمنم عز یبرا یزیمهبدم عز یگذرم که خدا شاهده اگه برا ی. پسرم گذشته، منم میلیدختر. خ یبد کرد

 دعا کن که خدا ازت بگذره.

 نیمرا با ا یبه راست. اشک پس زد و هق زدم. رفت و چشمانم مات ماندند. ختمی. بغض کرد و اشک ردمیو شن گفت

 باور دارد؟! یچه کس یهمه تلخ

 دختر جان. شیه -

 گفت: یکل عنهیاز خروجش باز پرستار وارد اتاق شد و بعد ما قبل
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 .نیببر فیسُرُمتون تموم شد تشر یعرض کردند بگم خدمتون که وقت یجناب تهران -

 باشه. -

 صورتم گرفته شده بود. یجلو یکیرفت و تکه ک پرستار

 .ستیبخورم دخترم، رنگ به روت ن نویا -

 نبود. یکنجکاوانش خبر یاز سوال ها طیشرا نیبود که در ا دهیفهم چقدر

 .میخارج شد مارستانیبعد هر دو دوش به دوش هم از ب قهیرا در دهانم جا داد و چند دق کیزور ک به

 مادر خونتون کجاست؟ -

 پر عشقم؟  انهیکردم. خانه ام؟ آش ابانیبه خ ینگاه

 ه؟یمادر حداقل بگو اسمت چ -

 لب زدم: کالفه

 آرامش. -

 .میو من و او هر دو عقب نشست ستادیا یتاکس باالخره

 کجا برم خانم؟ -

شد  یامان از ذهن من. امان از هوش من. چه م یساکت نشست. ول گریگفت و د یآدرس د،یسکوت مرا د یوقت زن

 گرفتم. یم مریاگر من آلزا

 دخترم!! -

 داشت. ینینگاه کردم. چهره دلنش دشیصورت گرد و سف به

 ؟یشیم ادهیپ -
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 ای میشک کردم که در تهران هست یلحظه ا یکردم. برا یاست. به اطراف نگاه م ستادهیا نیمتوجه شدم که ماش تازه

 نه. 

 کجاست؟ نجایا -

 خـ... ومدمیزود م دیبا ضهی. منم شوهرم مریمادر تو که آدرستو نگفت -

 فتم:گ کالفه

 !م؟یتهران -

 .میآره مادر جان تهران -

دانستم در کدام منطقه  یدرست نم یدانستم اهلش چگونه اند. حت یکه نم یداخل شدن به خانه ا یبودم برا دودل

 مهربانانه لب زد. دیرا که د دمیتهرانم. ترد ی

 برو. یبر یاستراحت کن بعد هر ج خواست ی. کمستیحالت خوب ن -

 به دلم نشست. یشتریآرامش ب شیبا صفا اطیح دنیرا کنار گذاشتم و داخل خانه شدم. با د دیترد

 را باال رفتم. وانیا یزده از نگاهم همراه او پله ها خجالت

 نکن مادر. یبیتو دخترم. غر ایب -

الفه و خسته ک یشد. به قدر گرید یساده نشستم و او وارد اتاق یمبل ها یداشتند. رو ینیساده و دلنش ی خانه

 خواست چشمانم را ببندم. یهنوز هم دلم م گرید یبودم و از طرف

فرو  یخبر یآرامبخش کار خودشان را بکنند و مرا در ب یبود که کم کم آن قرص ها یو آرامش به اندازه ا سکوت

 ببرند.

 و عرق کرده بودم. لب پرتگاه بودم و دست مهبد در دستم. آرام لب زد: دمیدو یم 

 آرامش!! -

 شد. سیام خ یشنیگم شد و حس کردم پ غیمهبد در ج ادیفر یمن دستانش را رها کردم. صدا یول
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 یرخب ی. دوباره در عالم بدیکش یو تمام تنم کوفته بود. درد بود که از قلبم ساعقه م زدمیبافتم و هق م یم انیهذ

 فرو رفتم.

زده بود و در آخر نگاهم  رونیرا دور تا دور خانه چرخاندم. آفتاب ب جمیچشمانم را باز کردم. نگاه گ یبیسردرد عج با

 که در حال قونت بود ثابت ماند. یمرد یرو

که  مدیجلو کش شتریسرم ب ی. شال رودیکش ریو تند در جا خودم نشستم که تمام تنم ت دمیبه سرم کش یدست

نگاهم را حس کرد که  ینیبودمش. انگار سنگ دهیبود که د یوارد خانه شد. همان زن انیگو یدست به زانو و عل یکس

 سرش را باال آورد.

 ؟یشد داریسالم مادر. ب -

 ام نهاد. یشانیپ یجلو آورد و رو یگذاشت. دستش را ناگهان نیزم یدر دستش را رو ینینشست و س کنارم

 .نییتبت باالخره اومد پا -

 تبم؟ -

 ؟یهوشیچند روزه ب یدونیآره مادر. جون به لب شدم، م -

 کرد مرا به خودم آورد. یکه با اخم نگاهم م یمرد ینگاهش کردم که صدا رهیخ فقط

 سالم دخترم. کیعل -

 سالم. -

 که گفت: دمیرا به سمت دهانم گرفت. صورتم را عقب کش اتشیدر کاسه چرخاند و مهتو قاشق

 .یبخور دیبا فهیبدنت ضع -

 گفت: میخواستم لب به اعتراض بگشا تا

 ط بخور.. فقسیه -

 همان مرد شکست. یتنم جان گرفت. سکوت با صدا یاجبار خوردم. حس کردم کم به
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 دخترم!! -

 کردم و با خجالت گفتم: نگاهش

 بله! -

 ؟یحالت خوبه؟ االن بهتر -

 نمـ... دیبله خوبم. ممنون. ببخش -

 کالمم آمد و گفت: انیم

 مهبد شوهرته؟ -

 شناخت؟! ی! مهبد مرا از کجا ممهبد؟

 نش؟یشناس یـ....شُـ...ـما از کجا مشُ -

 .دمیکالم خودت اسمش رو شن ونیم -

 و دوباره به سمت حاج آقا برگشت. دیبود چرخ یگل قال رهیخ یفیبه سمت حاج خانم که با اخم ظر نگاهم

 شوهرمه. -

 ؟یینجایا دونهیاالن م -

 تکان دادم. ینف یرا به معن سرم

 ؟یینجایا یبهش خبر بد یرو دار یکس -

 هم جوابم همان تکان دادن سرم بود. باز

 شوهرت مـ.... -

 .دیکالمش از دهانم پر انیم

 زندانه. -
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 او ماندم. ی رهیدهانم گذاشتم و مات مانده چشمان خ یرا رو دستم

 شد؛ مـ... یحالم چ دونمی. اصال نمشمیمزاحمتون نم ادیمن... من ز -

 .یبمون جانیا یتونیم یدخترم تا هر وقت بخوا ستین یمشکل -

 

 یم یوقت رنگ فرزند به خودش نگرفته بود. نه سال و چند چیکه ه یاو که صادر شد من شدم دختر خانه ا ی اجازه

 نتپد. گرید یاز دلتنگ دمیترس یبود که م تابیب یگذشت و دلم به قدر

 یکه....!! حت یرسم. خانه ا یخانه ام م یصبح به پشت در بسته  ازدهیساعت  یطوالن ریمس نیکردن ا یاز ط بعد

نم. ک یگردم و در را باز  م یم دیبه دنبال کل فمیحوصله در ک یکرد. ب یموضوع حالم را مشوش م نیفکر کردن به ا

 کنم. میسکوت جان تسل یایدر نیا در گریکنم کم مانده  د یخانه آنقدر غرق سکوت است که حس  م

 سکوت کرده ام  یروز ها به قدر نیا "

 کند انیطغ میاست بغض ها کینزد گرید که

 "کند ریرا بخ زیرستاخ نیا انیطغ خدا

 .دیچیمادرم در سکوت خانه  در سرم  پ یصدا ناگهان

 " شهیسرما نیمرد بزرگتر کی تیغر -" 

. چه کرده بودم؟ با نمینش یم نیزم یآتش زده بودم؛ با وحشت دو زانو رو میرا با حماقت ها هیسرما نیتمام ا   

 جانش به جانم بندست چه کرده ام؟!  گفتیکه م یام، با کس یزندگ

آنها   یآور ادیمتحرک کرد. با  یبه مرده ا لیشدند  و  باز هجوم  خاطرات  به ذهنم، مرا تبد یجار  میاشک ها  

 است: میروز ها نیا یسمفون نیتلخ تر نیهق هقم  سکوت زجر آور خانه را شکست و ا  یصدا

 کنم. یم هیرا از دست داده ام گر یزیکه انگار عز یفشارم و از ته دلم جور یم نهیس یمشتم را رو   

 بود؟ زیعز -
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 شد؟  زیعز یاز ک - 

 که واقعا از دستش دادم؟!  یاز وقت -

 را نگرفت؟ میکه خودم خواستم بروم و جلو یاز روز -

 شده بود؟ زیقلب عاشق عز نیا یبرا یبدون مترجم از ک دهِیچیمرد پ نیا قایدق

 خواهد یتاب م کیدلم  ایخدا  "

 هول محکم  کیو  

 یآغوش مرد نیسقوط به سرزم و

  "سالهاست از آن محرومم  که

 .چدیپ یدر گوشم م شیروم همچنان صدا یشوم به سمت اتاق خواب م یبلند م میجا از

 .میکن یبزار کنار هم زندگ یول یخوام دوستم داشته باش یآرامش نکن، نم  - "

 ...خوام.ینِـ...مــ -

. نکن. تو رو قرآن یکن یخودم جمع کردم قمار م یکه به زحمت برا ییسر آبرو یفکر کن. دار شتریب کمیآرام  -

 تمومش کن.

 طالقم بده برم. یترس یم ییآبرو یاگه از ب -

 کشد. یاش م یمشک یموها نیدستانش را ما ب یعصب

 انقدر منو ادیخدا رو خوش م ینداشته باش قبول. ول ؟یمنو دوست داشته باش یتون یکنم از دست تو؟ نم کاریچ -

 ؟یکن تیاذ

 کنم هـــان؟! یخوام باهات زندگ یبگم نم یتو منو؟ با چه زبون ایکنم  یم تیدارم من؟ من تو رو اذ کارتیچ -

 آخه چـ.... -
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 زدم: یبلند ادیفر

 ".یاَه خستم کرد -

 ییچه بال میآتش زدم؟! با حماقت ها نگونهیا یام را به خاطر ک یمن، خوشبخت یخدا یبودم من. وا یچه احمق   

 سرش آوردم؟!

شم گو ریتنگ شده  محکم ز دتیآن عقا یدلم برا تینها یگفتم که ب یبود و به او م نجایمطمئن هستم اگر االن ا   

 بعد از گذشت ده سال. یبه طالق نشد حت ی. جالب است آخرش هم راضدیکوب یم

 یمن آمد یاگر به خانه  "

 اریمهربان، چراغ ب یمن ا یبرا

 از آن چهیدر کی و

 "فروغ فرخزاد #خوشبخت بنگرم.  یازدحام کوچه  به

 .شیکردم و به سمت آشپزخانه کوچکم رفتم و باز صدا ضیتعو یرا با لباس راحت میلباس ها   

 "من، آرام جانم. یزندگ همه تو – "

که تمام کمال  ییچرا قدر روزها ایو دستانش را گرفت و به تمام شهر نشانش داد. خدا دیرا بوس تیصدا شدیکاش م   

 خود داشتمش را ندانستم!! یبرا

 که داشتمش و خودم خواستم که نداشته باشمش. ییکردم به روز ها یم شهیاند میبه حماقت ها شتریروز ها ب نیا

ام را تباه کرده بودم؟ کدام   یبار در سرم اکو شد. کدام زندگ نیچند " یتباه کرد " یکرده بودم. کلمه  تباهش

 و شکستنش شده بودم. ختنیکه بارها باعث اشک ر یمهبد چارهیعشق را تباه کرده  بودم؟ ب

 نداشتم. یگرید زیآدم چ نیا یو دعوا برا ریاز تحق ریاو آرامِ  جان بودم؟ من  که به غ یمن  برا یبه راست    

 مرد را خم کردم؟! نیام را تباه کردم. چگونه کمر ا یزندگ میها یلجباز  نیمن چگونه با  ا  یخدا یوا    
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دفاع تا  یو ب رانیو در انتها و شدیم خونیکه هر  شب به وقت مرور خاطرات در آن شب یمن تباه  شده بودم  و قلب   

 عاشق است.  دمیهمف ریکه د یکرد. من تباه شده بودم و قلب ینفسش را حبس م دیطلوع خورش

 "آرامش دارد  دنینفهم "

همه اتفاق مانده ام و حاال من تنها و  نیکودکانه ام او را از خودم دور کردم؟ هنوز مهبوت ا یها یچگونه با لجباز  

 درمانده طرد شده از خانواده فرار کرده ام.

 روز ها  نیمن ا "

 یطرد شده  شعر

 هستم  یشاعر 

 دو سه واژه که

 مانده به ظهور شعر 

 "شود. یم هیگر قراریب 

خط  قرمز  یرا  رو می. بدجور  پاشدیم دیپخش  شد  که  نبا  ییکه  عکس ها  یبودم. آن هم  وقت  هیگر قراریب    

شماتت بار به  یعکس ها بدون آن که جمله ا دنیمهبد بعد از د نکهیبودم و چقدر در آن زمان باور ا دهیکش  شیها

سخت است. کاش  "دورت بپلکه. ادیز ادیخوشم نم ": تجمله گف کیآمد و تنها  یهمراه من به مهمان د،یمن بگو

 .کاش....!!یانقدر خوب نبود

 "در حقم بود تیجنا نیخوب بودنت بزرگتر"

لش دانستم به عق یمهربانش شرمزده ام. م یام  باشد از  رو یخواستم  شاهد تنها یاز او هم  فرار کرده بودم. نم    

مرگ را تنفس کند و  یکه در ناز و نعمت بزرگ شده است در جنوب تهران با وضع اسفناک یکند دختر یخطور نم

که خودخواهانه له کرده  ییرا نفهمد.  شرم داشتم از تمام  مردانه ها تینکند. کاش  هرگز واقع میدایخدا کند هرگز پ

 بودم. 

  دیآ یم ایشکستن رو یصدا "
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  یعطر گل یمن به جستوجو و

 " میشو یجهان را م بغض

. خاطراتت امشب قاتل ردیگ یگذاشته و راه تنفسم را م میگلو خیکه دست ب یباز هم هجوم خاطرات، باز هم قاتل   

درد نبودنت  چه لذت  بخش  یدان یبر دلم تلنبار شده اند و تو نم دهیکه  هزاران آه نکش یشوند آن هم  وقت یمن م

 هم دوست دارم. ادوست داشتن تو ر نیتت دارم و من ااست و افسوس که دوس

مشترک؟!  یجانم به گذشته ها سفر کرد. چه کردم در دو سال زندگ یکردن تمام جانِ ب رانیو یباز هم مرغ دلم برا   

 چه کردم؟!

از  دیاشد ب ینم نگونهیشده بودم. ا کاریکه از کار ب شدیم یهفته ا هیپولم پنجاه هزار تومان بود.  فیک یکل موجود 

 فردا به دنبال کار بگردم.

 نشستم. ساعت میو در جا دمیصورتم نشسته بود چشم گشودم. کف دستانم را به صورتم کش یکه رو یآفتاب با

 رفتم دنبال کار.  یم دیبه شش بود با کینزد

ود که ب یبه هر سخت .میبگو یو باعث شد آخ بلند دیچیدر معده ام پ یبیتخت بلند شدم درد عج یکه از رو نیهم

و  وهیآبم دنیکه در محله قرار داشت رفتم و بعد از خر یفیکوچک و کث یرا به تن کردم  و به سمت سوپر میلباس ها

 اتوبوس شدم. ستگاهیا یراه یکیک

روز آخر در  یبرادرم آرش که حت رتیمادرم و غ یبوسه ها یپدرم تنگ شده بود. برا یها ینگران یبرا بیدلم عج 

 نگاهم نکرد. میهاچشم 

از نشستم و منتظر اتوبوس ب یصندل یبودم رو دهیرس ستگاهی. به اابمی ییافکار رها نیرا تکان دادم تا از  بند ا سرم

 گذشته ها سفر کردم یایبه دن

 آقاتون از سر کار آمده ییآرامِ جان،کجا  - "

 ینقش باز نگونهیهمراهش بود که ا یتخت بلند شدم و به سمت در اتاق راه افتادم. حتما باز کس یحوصله از رو یب

 . درست حدس زده بودم آرش با او بودکردیم

 گل خودم. ی. سالم داداشزمیسالم عز -
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 ؟یخوب کهیکوچ یسالم به آبج -

در  یصحنه بود. حسرت را به خوب نیمحو ا ینی. مهبد با لبخند دلنشدیام را بوس یشانیدرآغوشم گرفت و پ محکم

 "در کالم. یبه او نداشتم حت یرقبت چیخواندم و ه یم شیچشم ها

 خانم، خانم اتوبوس اومد. -

 هیتک شهیلب کرده و به سمت اتوبوس راه افتادم. سرم را به ش ریز یبه خود آمدم و تشکر بهیآن زن غر یصدا با

 که مادرش را گم کرده است بغض کردم. یدادم و باز مثل کودک

 خواهمیم یدست ایخدا "

 مینوازش تار بغض ها یبرا

 در هم گره خورده اند یادیز

 "تا خفه شدن نمانده است یفرصت

 :دیکش ادیدرونم فر ییبردم  و آرام فشارش دادم بازم صدا میرا به سمت گلو دستم

 ....رفت

 رفت.... صدا

 رفت..... ریتصو

 هست که نرفت. یزیها چخاطراتش تن و

رسانند و من باز در سحر  یآخر شب تو، هر شب مرا به قتل م یخاطره ها تلخ تر از قهوه ها نیا یدانست یم کاش

 نیو من به شدت از  ا یندار یرنگ چیدر آن ه گریکه تو د ییدر روز ها یمُردگ یشوم برا یمتولد م دیجد یگاه

 .زارمیب یدخترانه خاکستر یایدن

 مترجم من؟! یمرد ب ستیچ یدانیم اصال

 کند انیطغ یکیممنوعه ذهن که شب ها در عمق تار یسکوت ها ادیو فر الیفکر و خ یاند برا دهیرا آفر شب
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 تو..... یخال یجا یعنی شب

 و جان ندادن. دنیتکرار جان به لب رس یعنی

 سپرده ام یکه به فراموش ییو تمام عاشقانه ها ایرو یجیمرگ تدر یعنی شب

 !ست؟یچ یدانیم صالا

 تو یمنِ ب یاند برا دهیرا آفر شب

 که یاز نبودن رمیدلگ"

 بودنم را تمام کرد 

 شودیخالصه م نبودنت

 "من یمعنا یبودن ب در

گونه  یاز رو یمقاومتم قطره اشک یندارم و با همه  ییرنگ جا اهیدر مهتاب نگاهت در آن چشمان س گرید یحت من

 .خوردیام سر م

ه تمام است. به من ن یاو نامرد یزمستان  ب گرید ایشوم و خدا یم ادهیپ ستدیا یمورد نظرم م ستگاهیکه در ا اتوبوس

 یاش باشم. به چه زبان دهیداغ د شهیکه هم یگرفت یو انقدر تلخ او را از من نم یکرد یکاش به دل عاشقم رحم م

 ست؟ین یاعتراف کنم که داغش سردشدن دیبا

تر از من هستند. نداشتن  ریکه فق ییروها ادهی. پرومیرو م ادهیخرم و به سمت پ یکار م یامه آگهدکه چندتا روزن از

ماندن دارد نه  یدختر عالمم که نه توان و رو نیتر بیتو غر یدست کرده است. چه کنم من؟ ب یتو همه را ته

 عاشق است. دیکه بگو نیجسارت ا

 تو با دلم یچه کرده ا "

 "موالنا  #ماست  ازیناز تو ن که

انداختم و  مکتین یکار خوب با حقوق خوب. کالفه آن ها را کنارم رو کیاز  غیدر یرا چند بار ورق زدم ول یآگه

 دستانم گرفتم. انیسرم را م
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 او مرا به الیآمد. اگر قرار بود در خانه بمانم فکر و خ یجانم در م یشک صدا یخواستم ادامه بدهم ب یاگر م نگونهیا 

 کیمشترک  یگذشتم. کاش در آن دوسال زندگ االتمیخ یایمعده ام باز از دن دنیکش ری. با تدیکش یمرز جنون م

 .گذاشتمیخوب از خودم به جا م یخاطره 

 .میروز ها نیا یشد بر دل ترک خورده  یکه در گذشته داشتم آه بلند ییحسرت روزها باز

 دلم در حسرت آمدنت  "

 خورد؛  ترک

 پس؟ ییکجا

 آقا؟ یبلد خواندن

 وجود نوشتم برگرد. یهمه  با

 ".ردیگیدر من بهانه ات را م یکس

خانواده بر سرم بزند. به طور کامل از  یبودم که مبادا هوا دهیخانه تلفن نخر یخودم نه برا یکه نه برا شدیم یسال ده

 یباز م ییزدم. با چه رو ی. زهرخنددمیرب یبودم و اگر جراتش را هم داشتم نفس خودم را هم م دهیخانواده بر

 گشتم؟!

 کند. یتو تمام حواسم درد م یکند. اصال ب یهمه نبودنت درد م نیکمرم از ا بیعج

 احمق نبودم. کاش....!! ممیروز ها نیدر ا کاش

حس  یعاشقانه ها. چرا وقت ن،یدلنش یلبخند ها ،یخوشبخت نیاست؟ در کم نیدر کم یشکارچ کی شهیهم چرا

 ؟یکنیو تو سقوط م کندیپهن م یرا بر آسمان آب شیناگهان جغد شوم ابر ها یابر ها هست یرو یکنیم

 .ردیباشد تا دستانت را بگ یآن که کس ی. بیرویفرو م یو بدبخت یکیبلند به عمق تار یجا کی از

 ایدن یکه خوشبخت هست یتا زمان دمیفهم یرا وقت نیها را ندارد. ا یخنده ها، شاد دنیدست کج شده. طاقت د ایدن

 را ازت ببلعد. یزیچ کیمنتظرست تا 
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مردم  نیا انیقدم زدن هم در م یآدم ها گم کردم؛ اما حت یشلوغ یاهویبلند شده و خودم را در ه مکتین یرو از

ام را بدون او باخته بودم و حاال بازنده  یخواست که من آن را هم با مهبد باخته بودم. اصال من تمام زنانگ یحوصله م

 نبودم. شیب یا

 یدانیو نم یستین "

 میتو شب ها یب

 "کشدیها طول م روز

 یبازگشت چه شور و شوق نیدانستم در ا ی. و اگر ممیتا خانه ام قدم زدم و به گذشته نگرست ادهیها را پ ابانیخ تمام

 رساندم. ینهفنه زود تر خودم را به خانه م

مرد خوبم تعجب کردم. مات و مبهوت  دنیبا د دم،یچرخ یداشتم. اما وقت یبیکه در خانه انداختم حال عج دیکل

 و باالخره آمد. ختیبه جانم ر کجایام  یماندم. دلتنگ

 من باالخره آمده بود. دیسوار بر اسب سف شاهزاده

**** 
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  قلب وصال

 

 

 مهبد #

 

 شمع، "

 شام،

 شراب،

 آغاز، یب ی مکالمه
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 من، یدلتنگ اول

 "تو. دنیرس ان،یپا

گذشته  یسال ها یبود و فکرم حوال رهیرفتند خ یسو آن سو م نیا الیخیکه ب یقهوه ام و مردم وانیل نیب نگاهم

 یبا دست ها نیآغوش زمخواهد از آسمان به  یم ی. دلم سقوط آزادایدن یبودم از تمام حس ها یخورد. ته یچرخ م

 بود. یکاف میبرا نیباز. همسرم تنها عاشق من بود و بس. هم

 .میشده بود دهی. به قول معروف فوالد آب دمیرا گذرانده بود یسخت یها سال

 .ینکن مونمیپش دوارمیام -

 چشمانش را بخوانم.  یکه انگار قصد دارم تا انتها یشدم به عمق چشمانش. جور رهیخ

 من مـ... -

 ساک ببند. هینگو. فقط  یچیاالن ه -

 سفر؟! میبر یخوا یم -

 اوهوم. -

 کجا؟ -

 .ستیدور ن -

 !؟یزل زد ینجوریا یبه چ -

 .نیاون پسره رو بب -

 که اشاره کرده بودم نگاه کرد. ییجا به

 خب! -

 سفر. رهیاونم داره م -
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 ؟یدون یتو از کجا م -

 خواد دور باشه. یکه م نیا یعنی نیازشون فاصله داره، ا یآدماست ول نیکه ب نیبا ا -

 م؟یر یما کجا م -

 .میش یدور نم ادیما ز -

 ....یعنی -

 آدما. نیب میبرگرد دیتهش با یعنی -

 کجا ساک ببندم؟! یحاال برا -

 .شهیسوالت همونه. مدلش عوض م -

 آخه خـ.... -

 نه؟ یش یکنجکاو م -

 شد. با لبخند خاص خودم دوباره نگاهش کردم. ساکت

 . هوم؟میکجا بر میریبگ میتصم میکه افتاد ریبزار تو مس -

 چشمانم شد. رهیدفعه او با لبخندش خ نیا

 م؟یمون یچقدر م -

 .کمی -

 .شتریب -

 سه روز خوبه؟ -

 .شتریب -

 هفته. هی -
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 .شتریب -

 چه مدت آخه؟ شتر؟یبازم ب -

 عمر. هیواسه  -

 عمر؟! هی -

 .میعمر ازشون جدا بش هیعمر ما رو از هم جدا کردن حاال هم ما  هینخواسته  ایآدما خواسته  نیعمر. ا هیآره  -

 .هیقشنگ ریتفس -

 نه؟یاز ا ری. غتهیواقع هی ریتعب ریتفس -

 بود. اریبس ینگاهش کردم. چشمانش مملو از ناگفته ها رهیخ

 ...ی. ولستین نیاز ا رینه غ -

 ؟یچ یول -

 کمکت. امی. برو ساک ببند منم االن مالیخیب -

 م؟یر یچند روز م -

 عمر. هی -

نام رها  دنی. با ددمیچرخ زیزنگ تلفنم به سمت م یو رفت. باز هم به مردم نگاه کردم و فکر کردم. با صدا دیخند

 نشست. میلب ها یرو یلبخند

 الو. سالم. -

 رفت. ادتیمعرفت ما. زنت اومد ما رو  یسالم داداش ب -

 خانم. یآبج ی. شما رو سر من جا دارهیچه حرف نیا -

 بده. عیحاال که رو سرت جا دارم جواب منو زود، تند، سر -
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 جونم. -

 قراره عمه بشم؟! یمن ک -

دوست  یلیاحمق خ یدختر دور از اصل و نسبش نسبت به اون اهورا نیفکر کردم ا نیام رو رها کردم و به ا خنده

 .هیداشتن

 ؟!رها -

 جونم؟!! -

چند  نیا یخوام تا آخر آخرش فقط مال خودم باشه. به تالف یخواد. م یدلم بچه نم یفرصت دادم بهش. ول هی -

 که نداشتمتش. یسال

 ...یول -

 با بچه خودم. ی. حتستیبفهم منو رها. من آدم قسمت کردن ن -

 ؟ییای ینم نجای. ایباشه داداش -

 سفر. میرینه. دارم م -

 ن؟یگرد یبر م یک ؟یاِ جد -

 وقت. چیه -

 وقت؟! چیه -

 . نمیرو کنار آرامش بب ایخوام کل دن ی. مایسفر دور دن میریم میاوهوم. دار -

 .کیاوه. چه رمانت -

 چخبرا؟ گهی. باالخره از تهران دل کندم. تو دگهیبله د -

 درسم رو اونجا بخونم. هیبق خوامیآلمان قراره منم باهاش برم. م رهی. بابا داره میچیمنم ه -
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 زنگ بزن. ادی. زهیخوب مهیتصم -

 .یچشم داداش -

 ؟یندار یبال. کار ینازت ب یچشما -

 نه. فعال. -

 فعال. -

 بود؟ یک -

 کرد. یبه سمت آرامش که لباس به دست داشت منو نگاه م دمیچرخ

 رها بود. -

 بپوش. نجایا زارمیلباسات و م -

 ؟یساک بست یزود نیبه ا -

 واجب و برداشتم. لیمنم فقط وسا ا،یسفر دور دن یگفت -

 و دست و دور گردنش انداختم. دمیخند

 تو خانم؟! یبود ینفس ک -

هم. سرم و بردم جلو  یبه چشم ها میشد رهیخ یی. دستاشو دور گردنم حلقه کرد و هر دوتادیو چرخ دیخند ینخود

 .دمیشو بوس یشونینرم و آروم پ

 .یزنیکه به چشماش زل م ینخند، اونم وقت یکس یوقت برا چیه -

 میلب ها یرو یکرد. باز لبخند یم یباز راهنمیبود و با دکمه پ نییعقب و نگاش کردم. چشماش پا دمیرو کش خودم

او زمزمه  یرا برا بهیغر یزند شعر مرد ها یدر بغلم پرسه م نگونهیاو ا ینشست و من چرا شاعر نشده ام تا وقت

 نکنم؟

 ؟یتدونس یم -
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 خانم؟ ویچ -

 .ی. روز خاستگاردمتیمن همون روز اول که د -

 خب!! -

 شد. اونجا بود که عاشقت شدم. یجور هیته دلم  یاسمو صدا زد یوقت -

 ایاش فرو بردم و گو ییکهربا یخرمن موها انیرا باز کردم. سرم رو م شیبه خودم فشردمش و کش موها محکم

 .دمیکش یرو نفس م یزندگ

 عاشقت شدم. دمید مارستانیکه تو رو تو ب یمن از اون روز یول -

 مارستان؟یب -

 اوهوم. -

. گذاشته بود رو سرش غاشیو با ج مارستانیکه کل ب دیدختر تپل و سف هی. یاومد ایمن ده سالم بود که تو به دن -

 کارات دنیمن با د یبابا. بابات و یدیکش یم غیو ج یکرد یم هیتو هنوز گر یبده ول ریخواست بهت ش یمامانت م

تو  یوقت یدون یگفتن بابام اومده اونجا منم اومدم. نم یت. وقمارستانی. اون روز من از مدرسه رفته بوم بدنیخند یم

. یدادنت بغل من آروم شد یکنم. وقت یباهات باز دیو من با یشدم. فک کردم عروسک یچه حال دمیرو بغل بابات د

 یول دمتیند گهیبعد از اون د "آرامش نیآروم شد. اسم شو بزار "و گفتم:  دمیبند اومد. من همون موقع خند تیگر

 ره.ب ادتیکردن  هیگر گهیبغل من تا د ییایب یخواست یکه اسمتو گذاشتن آرامش. انگار فقط م دیبهم رس خبرش

 .دمیشو محکم بوس قهیزدم پشت گوشش و کنار شق موهاشو

 .یولش تو مال من بوداز همون ا -

 :دمیموهاش کش نیو ب دستم

 موها. نیا -

 .دمیابروهاش کش یچشماش نگاه کردم و با سر انگشت رو به

 چشم ها. نیا -
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 شدم. رهیلباش خ به

از  ؟یشد میچند وقته خواب و خوارک ندارم و همه زندگ ینیب یبا من تو؟ م یکرد کاریلب ها همه مال منن. چ نیا -

 .یده سالگ

 گرفتم و ادامه دادم. ینفس

 آرام جانم؟ -

 بـ...بله؟ -

 م؟یباز حرف بزن اطیح میشب بر -

 اوهوم. -

 .خوامیهم م یکشمش کیک -

 .دیخند ینخود باز

 کنم واست. یدرست م -

 خوام. یقهوه فرانسه هم م -

 باشه. -

 .میسفر، شام املت قارچ بخور میامشب نر -

 باشه. -

 .شمیپ ایزود ب -

 باشه. -

 خوشگل نکن. دمایز -

 مهبد! -
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 قفلش کردم. میبازوها نیتو بغلم و ب دمشیکش دوباره

 آرامش، باشه؟ ریبگ ادیمال من بودن و  -

 باشه. -

 کار دارم. رونیب کمیکارات برس من  هیحاال برو به بق -

 باشه. -

 یخورد. واقعا که زندگ یچرخ م یزندگ ی. فکر حوالرونیلباسام از خانه زدم ب ضیچشمک بهش زدم و بعد از تعو هی

د که من بو یا لهیآرامش پ ست،یکه دور ن یپروانه ا لهیدر پ ستنیز یعنی ی. زندگستیافسانه هم ن یحت ست،یآرزو ن

که هنوز هم آرامش  نیاز ا دمیهمه سال کش نیتو ا که ییها یسخت یکردم. با همه  یم یپروانه شدن ط یبرا دیبا

 کند. یمن است حالم را خوب م یها قهیسهم تمام دق

 تولد دوباره رو پدرم نیبهتر بگم ا ایدوباره،  دنیرس نیا یخواست شاد یبابا. دلم م شیپ مارستانیسر رفتم ب هی

 بشم. کیشر

 ؟یتهران یآقا -

 ؟ییبـ....اِ مهبد بابا تو -

 ؟یسالم خوب -

 اتاق من. میبر ایسالم گل پسر بابا. آره خوبم، ب -

 یرا کنار زن یادیز یاو هستم. او هم سال ها هیفکر کردم که من چقدر شب نیبابا قدم برداشتم و باز به ا یشونه  هم

 اش یکه به مردانگ یخواستش اما پدرم به شدت او را دوست داشت. او هم نتوانسته بود از زن یگذارانده بود که نم

 دهد بگذرد. یمعنا م

. میرا بخواه زشانیوار همه چ وانهیکه د میرا داشته باش یزن دیحتما با کنم ما مرد ها یحاال که فکرش را م اصال

تا سلول سلول  میرا داشته باش یزن دیبا شان،یموها یشان را، شامه نواز فیلط یرا، دست ها فشانیظر یصدا

 .الشانیبا خ یبدنمان را آرام کنند حت
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 شدم. رهیکرد خ ینگاهم م یو با لبخند خاص رهیمبل نشستم و به پدرم که خ یرو

 ه؟یچ -

 .یچیه -

 بهم؟! نیشد رهیخ ینجوریپس چرا ا -

 .هیچشات چراغون -

 باشد که غم النه کرده چشمانم پر بکشد به ناکجا آباد. یزن دی. حتما بادمیخند

 سفر. میر یم میدار -

 . کجا؟یهوم. چه عال -

 .ایدور دن -

 !ا؟یدور دن -

 که از عمرم مونده رو فقط کنار آرامش بگذرونم. یچند صباح نیخوام ا یاوهوم. م -

 چند صباح عمرت؟! -

امروز متوجه شدم زانو دردم،  یشدم بابا. حت ریپ ه،یاهیاز س شتریموهام ب یدیسف دمیامروز صبح دقت که کردم د -

 شدم مثل شما. نمیب یکنم م ی. فکرشو که مکنهیاز دندونامم درد م یبعض یتازه گاه

 رم؟ین االن پم یبگ یخوا یم -

 ؟یستین -

 مهم دلته بابا. -

 .هیسالگ ستیب یدلم االن تو حال و هوا -

 .یزنده ا گهیپس پاشو برو کاراتو بکن که هنوز چهل سال د -
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 .میحرف نزده بود یپسر _پدر  ینجوریسال بود که ا یلی. خدمیو خند میبا بابا حرف زد یرو از هر در یساعت چند

روشن کنم تمام  یو سکوت خانه تعجب کردم، تا خواستم چراغ یکیتو در انداختم و داخل شدم از تار دیکل یوقت

 و دست شد و چراغ ها روشن شد. غیخانه غرق ج

 تولد، تولد، تولدت مبارک.  -

شدم. بعد از اون مامان الهام، بابا، پدرم، رها،  رهیآمدند نگاه گرفتم و به آرش خ یکه دورم فرود م ییها یکاغذ رنگ از

 و در آخر آرامش. دیحم ان،یک

 سختم االن کنارم بودند. یروز ها یخوب بود تمام آدم ها چقدر

 جلو اومد و دست دور گردنم انداختم. آرش

 تولدت مبارک. -

 .نیممنون. واقعا شگفت زدم کرد -

 دادم. یدستشو گرفتم و فشار آرام دمیآرامش که رس به

 !؟یمگه قرار نبود تو انقدر خوشگل نکن -

 باال انداخت. یو سر دیخند ینخود

 مرد. ریپ نمیبب نجایا ایب -

 یشد که شمع چهل سالگ کیک رهیمبل و نگاهم خ یو منو از دلبر جانانم جدا کرد.  نشوندم رو دیدستمو کش انیک

 .زدیآن بهم چشمک م یرو

ام  قهیشق دیسف یچهل و موها گمیشود، من م یاز آن بلند نم میسالگ ستیب طنتیعطر ش گریکه د یسالگ چهل

حفظ کردن، حفظ کردن تموم  یعنی یچهل سالگ دهد،یام را م یو چند سالگ ستیسخت و آسون ب یروزها یگواه

 .یعاشقانه بپرست دیو االن با یبدست آورد یکه با سخت ییها زیچ

 م.ام را از شمع گرفت رهینگاه خ دیحم یصدا با
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 : اول کادو ها.دیحم -

 تو کمرم. دنیمحکم کوب ییو آرش که کنارم نشسته بودند دوتا انیک

 : بله اول کادو ها.انیک -

 .انیبشکنه دستت ک -

 پام زانو زد. یرو آورد و جلو یشد و با رقص جعبه ا بلند

 ؟یکن یبا من ازدواج م -

 زد تو سرش و گفت: یکی آرش

 داده برادر. گهید یکیجواب مثبت و قبال به  -

 بود. یخوب سیشد. وگرنه ک فیح -

 کادوم رو. نمیزهرمار بده من بب -

 از عشق شدم. زیو از بودن تمام آن آدم ها لبر دمیکه چقدر آن شب خند بماند

 فهمم تنها وجودش است که باعث حال خوبمه. یکه با آرامش تنها شدم، م االن

 اط؟یح میبر -

 شدم. رهیکرد خ یچشمان مشتاقش که نگاهم م به

 .میبر -

 دادم. یسفر گوش م یآرامش برا یزیخوردم به برنامه ر یبا قهوه فرانسه م یکشمش کیبعد ک قهیدق چند

 بود؟ ادتی -

 رو؟! یچ -

 تولدم!! -
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 بره!! ادمی شهیمگه م -

 آرامش! -

 مهبد! -

 جونم بگو! -

 نه تو اول بگو. -

 بگو خانم؟ -

 من، مـ.... -

 دست مشت شده اش گذاشتم. یو دستم رو دمیجلو کش یرو کم خودم

 یتموم شد رفت. ول یکرد یخبط هی ی. جوون بودیطلبکارم یدوست ندارم فکر کن یتاج سرم ،یآرامش، زنم نیبب -

فرصت بهت  هی. من چشم بستم رو گذشته، با اعتماد کامل اومدم جلو، یبه بعدش رو درست بر نجایکن از ا یسع

 .میکن یبشم. از صفر شروع م مونیخوام پش یدادم نم

 .قراریبود و دل من ب یچشماش بارون یکه کردم دوباره بغض کرده بود. دوباره هوا سکوت

 خوشحالم. یلیخواستم بهت بگم که خ یمن، من...فقط م -

 به چشماش قهوه فرانسه ام رو مزه کردم و گفتم: رهیخ

خودش داره  یعیرو روال طب یسر جاشه. همه چ ایرومه. انگار دنآرام االن حال دلم خوبه، آ یدونیمنم خوشحالم. م -

 گرده. یم

 م؟ینیبب لمیف یخوا یم -

 هم فشردم. یرا با حرص رو چشمانم

 خواد از وسط گره بزنمت. یآرام دلم م یعنی -

 چــرا؟ -
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 !؟ینیبب لمیف دیمن با یوسط حس و حال عاشقانه  -

 چونه. ریو دستشو زد ز دیناز خند با

 .مونیعروس لمیف -

 شده نگاهش کردم. زیر یچشم ها با

 .مینیجا بب نیهم اریبرو ب -

 باشه. -

 ستیمهم ن یبرا گریگشتم. لبخندم عمق گرفت و د یکه به خانه برگشت به آسمان نگاه کردم. دنبال ماه م آرامش

 ماه است. یپشت بودن آرامش. ماه را از هر طرف که نگاه کن ایرو 

 شدم که متوجه ام شد. رهیگذشت خ یم یزیدر کشو دنبال چ یآرامش خانه شدم و به وارد

 .ومدمیداشتم م یچرا اومد -

اما حاال که  دیمنو شن یدلتنگ یحرف ها یمن و ماه گذشت؟ ده سال تمام همه  نیب یادیز یچه شبا یدون یم -

 .یده یماه م یکه بو یتو بود یاصل لیدل نمیبیکنم م یدقت م

 مهبد مـ.... -

 هم مثل مرگ حقه. یدلتنگ یوقت که بفهم چیه ینگو آرام. دلتنگم نبود یچیه -

 من، -

 ؟یدلتنگ یبو ای یدیماه م یبو -

 نبود آرامش افتاده بود تو سرم و احوالم دگرگون شده بود. یروزها یو هوا حال

 چرا؟ "

 ؟یرو یمنِ مرد نم ادِیکه از  یچه انقدر زن یبرا
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 کم شود. مانیدلم ها انیم یتلپات یتا کم یمالفه ها را تا بزن ،یرا بشوئ تیهاظرف  ،یات را بکن یزندگ یرو ینم

 کرد. یبه من فکر خواه یاگر مادر بزرگ هم بشو ی...اما نه صبر کن. تو حتیکه مادر بشو یاوریآنقدر بچه ب و

 کیو  مانمیکند و من م ریخط دلت تمام وقت به من گ دیمردم با یشلوغ انیها، در باجه بانک ها، م مکتین یبر رو تو

 من و ماه. انیدو نفره م یو خلوت ها یدلتنگ ایدن

 "!! میها یدلتنگ ای یدهیماه م یدانم تو بو یحاال نم اما

 شهیخواستن منو اعدام کنند. هم یانگار سحرش م دیرس یشبا که م اد،یز ادی. زشدیبرات تنگ م ادیمنم دلم ز -

 بوده.  یسال ها خال نیا یتو همه  تیخال یجا

 یمرگش باشد که عاشق شود. عاشق موها کی دیآدم حتما با ؟یوانگیکشاند؟! به اوج د یآدم را به کجا م کی عشق

 که شروع واقعه بود. یزن، عاشق چشمان کی

 شهیوصف حال است. چون انسان هم ی. آن موقع است که مردگردیرنگ عشق نگ تیایبگذرد و دن هیثان کیکن  فکر

 است. یزندگ کیخودش استارت  دیو ام یرو تو دلت دار یبدست آوردن کس دیام شهیون همبا عشق زندست. چ

 .یات برس یصورت یکن تا به آرزوها یرا با عشق آب تیای. دنالیخیعشق را ب درد

 آرام؟ -

 هوم؟ -

 ه؟یزنونه چه مدل یدلتنگ -

 انداختم. شیمبل ها نشستم و دست دور شانه ها نیی. کنارش پادیباز خند ینخود

 ه؟یچه سوال گهید نیا -

 .گهیبگو د -

 یدو کلمه، حت هیشب یزیتو سرت. چ وفتهیماهت هوس اعتراف م وریشهر یها یسالگ ستیدر اوج ب یزن که باش -

زن که  ،یبوردیصفحه ک یها یخواد، از اون عشق باز یهوا م یب امکیپ هیو دلتنگ، دلت  یهوس. زن که باش یاز رو
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خواد و  یم "دوستت دارم  " یگوش ریز یهج هیشب یزیدلت چ یساله، زنِ دلتنگِ مرد خوب باش ستیو ب یباش

 گوشش بردم. رینشست و سر ز میلب ها یرو یبس.لبخند

 دوست دارم. -

 دلبر جانان من، برد دل و جان من "

 دل و جان من، دلبر جانان من برد

 لب جانان من، زنده شود جان من از

 "حافظ  #شود جان من، از لب جانان من  زنده

 

 انیپا

این رمان رمان اختصاصی سایت و انجمن رمان های عاشقانه میباشد و تمامی حقوق این اثر برای رمانهای عاشقانه 

 محفوظ میباشد .
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