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:آرایی صفحه و طراحی  رمان های عاشقانه  

 

 :  wWw.Romankade.com  سایت آدرس

 

   : ROMANHAYEASHEGHANE@ تلگرام کانال

 

 است محفوظ رمان های عاشقانه  نزد کتاب این حقوق تمامی

 

 

 

  

 

 

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

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

 . باشدیم یریگیقابل پ ییاز سمت مراجع قضا

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

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

 

 دانلود رمان لبخند ابلیس | به قلم فرزانه شفیع پور

 بسم هللا الرحمن الرحیم

http://www.romankade./
https://t.me/romanhayeasheghane
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 خالصه

 .ریحانه، دختر سر زنده و شادی ست که با عشقی آتشین و دیرینه به عقد پسرخاله اش حافظ در می آید

 همه چیز خوب پیش می رود تا این که حادثه ای غیر قابل باور و تلخ مسیر زندگی آن ها را

 .از هم جدا می کند و هر کدام در سراشیبی تند نفرت از آن یکی پیشی می گیرد

 حافظ با بی رحمی ریحانه را از آغوش زندگی اش بیرون می کند و با سپیده نامزد می شود

زمینه ی شغلی اش در خارج از کشور به وطن باز می گردد و شروع به آزار رساندن ریحانه و بعد از کسب موفقیت در 

 .می کند

 مقدمه 

 !شویشود که تو ناچار به سکوت میگاهی فراز و فرودهای زندگی، به حدی غیرمنطقی می

 رحمانهشوند و بیها از هر سویی روان میآن زمان است که ناعدالتی

 هایتکوبند و در این میان مردی که بیش از چشمات میبر تن روح خسته

 به او اطمینان داشتی با پشت کردن به دنیای پوچالی که با او ساخته بودی،

 .زندخطی سیاه بر تمام باورهایت می

 

 

 کرد. دنیتنم شروع به لرز

 .دادیباران ضعفم را پوشش م امانیچه خوب که بارش بکردم و  میهااشک انیدر م یعصب یخنده

 

 .یکه در حقم کرد ینامرد یبرا یاریبهونه ب یخوای. میگیدروغ م یدار _
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صورتم را رصد  یرا نداشتند؛ اجزا شیچندماه پ یسرد گریکه د ییهاکرد. با چشم شتریو لرزم را ب دیسخت وز یباد

 خالص را زد. ریکرد و ت

 

 جبرانش کرد. شهیکه نم یااز دست رفته یهاخاطر سالکه مرد باشم. ببخش به ادگرفتمیتازه  _

 

 کرد. یکه روحم را زخم یکثافت دنیپاره شد، از فهمشدت گرفت؛ انگار قلب آسمان هم پاره باران

 .کردندیرا به سمت ما پرت م ابانیآلود خراکد و گل یهاآب توجهیو ب گذشتندیبا سرعت از کنارمان م هالیاتومب

 بکشم. ادیتوانم برسرشان فر نیبچرخم و با آخر خواست،یم دلم

 ست؟یچ یشان براشتاب و عجله همهنیا م،یبگو

  ؟یزندگ کیبردن  نیاز ب یبرا

 نوپا؟ یعشق در قلب کشتن

 ...ای

 

 ...دمتیبخش همون سال _

 

 

 .دیدو دینورام یبه آن ش،یهاچشم یگرفته یآب انیم

 یواسطهتا به م؛یگشتیم یقو یسمانیدنبال رباران، به نیغمگ یقیو مستاصل کنار اتوبان، در لفاف موس سیدو خ هر

 .میبهم وصل کن گریمان را باردترک خورده یهاقلب میآن بتوان
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 تو قلبم کشتمت. یو تو زمان کوتاه دمتیبخش _

 

 به من زل زد. رانیدچار شوک شد و ح شیهادر مردمک دهیلم دیام

 فروبرده، عزم رفتن کرد. بانیسردرگر حاصلیب یجستجو کیو پس از  دیو کاو دیکاو آنقدر

 

 حقمه یکسیب همهنیا ،یگیتو درست م دمیشا

 حقمه یتا بمونم تو دلواپس یبر دمیبا

 ...یحق با تو؛ ول آره

 منم حق بده به

 وقتا اسممو هی یتو حت یب

 بره... ادمی

 تنها، تنها با تو که تنهام آرومم من

 دستام آرومم. یدستاتو؛ تو نمیبیم تا

 یامیتو تموم دن دونن،یم ایدن همه

 ...ینوازش طوالن هیمحتاجم به،  قدرچه

 حقمه صدایب یهیگر همهنیا نگرانتم

 حقمه ا،ینگران نیعشق من ا نشونگران

 ...یحق با تو، ول آره
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 منم حق بده به

 وقتا، اسممو هی یحت تویب

 بره... ادمی

 و ... رفتن

 نده ادمی

 من عشق

 بده حالم

 تنها، تنها با تو که تنهام آرومم من

 دستاتو نمیبیکه م تا

 دستام آرومم یتو

 دوننیم ایدن همه

 یامیتموم دن تو

 محتاجم به چقدر

 ینوازش طوالن هی

 

 

قرمز  میهابودم، سر انگشتها وارد کردهکه به آن یادیدستم افتادم؛ با فشار ز یهااسترس به جان انگشت با

 بود.شده
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 آخه؟! هیچه حال نیشم؛ اخوب آخه فدات _

 

 طرفش چرخاندم.پرآبم را از دستم گرفتم و سرم را به یهاچشم

 برد. شیموها انیکرد و کالفه دست م یافتاد؛ پوف میهاکه به چشم نگاهش

 که داشتم دست خودم نبود. یحال نیا یشود؛ ول تیاذ خواستمینم

 

 ؟یریغم بغل بگ یو زانو ینیبش جانیهم یخوایم _

 

ام چانه ریو ز دیام خزگونه یرو یآرامچشمم به یاشک از گوشه یقطره نیسرم را باالانداختم و اول یچارگیب با

 متوقف شد.

 کرد. یاش مخفمردانه یبازوها انیکرد و سرم را م یسرعت طکرد و طول تخت را به ینچ

 شوند. یجار میهاناالن پشت پلک یهاقطره یهیبود؛ تا بق یکاف تیحس امن نیهم

 

 

همانند تمام  شدم؛یم زیدوباره لبر دنشیگرچه با د م،یشو یخال یاجازه داد؛ تا اندک قرارمیسکوت به من و قلب ب در

 .دیکوبیم امنهیس یقلبم پرتپش بر قفسه آمد،یاز او م یاسم ایو  افتادیها که تا نگاهم به عکسش مسال نیا

 

 تموم شد؟ _
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 از آغوشش جداشدم و صاف نشستم. ینرمبه

 

 ام؟یمن ن شهینم _

 

 .دیام کشگونه یتلخ زد و پشت دستش را رو یلبخند

  ؟ی. فرار تا کیایب دیبا _

 .یکن نیرو تمرشدن یقو دیهست. با ییاالن که اومده. االن که امکان برخوردتون تو هرجا مخصوصا

 

 .دمیکش رونیب میهاچشم یهیقرن انیرا از م میهاحسرت یهاماندهزدم و ته یپلک

 

 سال وقت داشتم. همهنیبشم؛ ا یاگه قراربود قو _

 

 گرمش فشرد. یهادست انیام را مکردهگره دوباره درهم یهادست

 

 ؟یگیترت کرد و مکه نبود و نبودنش مشتاق ییساال نیا _

 

 کردم.نگاه نشیغمگ یهاخورد و با بهت به چشم یتکان امشانه

 زد.پلک دیرا تکرار کرد و با تاک لبخندش
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 .میما تو سالن منتظرت _

 

 

 شد.خارج امنهیناگفته، از س یهاپر از حرف یشدن از اتاق دنبال کردم و آهبلند کاوه را تا خارج قامت

 .شدمرهیمخصوصش قرارداشت؛ خ زیم یرو میکه روبرو امانهیخاموش را توریکوتاه به مان هیثان چند

 .کردیم ترکیاز آن، قلبم را نزد ختنمیکه گر یقتیمحض بود؛ حق قتیهرچه گفت؛ حق کاوه

 .دمیدور خودم چرخ یجیتخت برخواستم و با گ یاز لبه رمقیب

 دم؟یپوشیچه م حال

 جا نبود؛ همه از خودمان بودند.آن یادیز جمع

 آن قرارگرفت. یو دستم رو دیکش یریت قلبم

 .کنندیم لیرا برجانت تحم یاند، چه درد بزرگها از تو و قلبت فاصله گرفتهکه فرسنگ هایخودمان یبعض

 اتاق رفتم. یشرق یدر گوشه د،یسف دستکی یواریطرف کمد ددنبال خود کشاندم و بهرا به امشدهنیسنگ یپاها

 .ستادمیها اشهر، مقابل لباس دانیوسط م روحیب یابازش را کامل گشودم و همانند مجسمه مهین شهیهم در

 رفت. نشانیتررهیطرف تبه شهیبودند؛ اما دستم همانند همشده فیرد یجالباس یمتنوع رو یهاو بلند، با رنگ کوتاه

 سه سال بود! قایدق

 نشد. یگریآغشته به رنگ د د،یو سف اهیجز س میایسال که دن سه
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 یکوتاهم که از همان رنگ، ول زیبل یدر آن راحت بودم؛ رو یلیجلو بازم را که خ یسوخته یاقهوه یمانتو

 .دمیترش بود، پوشروشن

 بود.تپنده از وجودم گرفته یاو تمام توانم را تکه کردیحرکت م یکندبه دستم

 بود؛ که چگونه با او روبرو شوم؟! نیسرد بر تنم نشاند و تمام فکر من ا یعرق جانشیو ه یتابیب

 .ستادمیا فیبالتکل زتوالتیم مقابل

 نگاه کردم. نهییدر آ خودمبه

 . زدیدودو م میهاو چشم بوددهیپررنگ  صورتم

با  نکهیابه یهمراه داشت؛ وارا به هایها و در گوشپچاز پچ یمیحجم عظ یهم حضور من در آن دورهم یحالت عاد به

 .رفتمیشان محال زار در جمع نیا

 چنگ زدم. زیم یرا از رو لمیصورتم پرده کردم و موبا یرو یارنگ قهوهکرم و رژ کم یکم لیمیب

 نداشتم. اجیاحت یگرید زیچ به

 میاصال برا انمان،یم یشدهچرک یثابت کنم؛ گذشته نیریهم به خودم، هم به او و سا رفتمی. مماندمیکه نم ادیز

 ندارد. تیاهم

 خوردم. یتکان سخت شد؛دهیکوب امنهیس یکه بر قفسه یمحکم یضربه با

 

 رفتم. نییپا یطرف طبقهدرهم به یو با افکار یآهستگبه

کردنم بود که درحال خفه یکاذب جانیاز ه یمیو قطور را گرفتم؛ تا ن یچوب یها، محکم نردهاز پله رشدنیسراز هنگام

 خانه جابگذارم. نیرا در هم

 چه عجب بانو؟! _

 دنبالت. ومدمیداشتم م گهید 
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 گرفتم و به کمند دادم. میپا ریز یتیگران یهارا از پله نگاهم

 کنج لبم نشست. ارادهیب یلبخند دنشید با

 .کردمیدر مشتم از او حفاظت م دیبود؛ که با یمتیدختر غن نیدرونم، ا یکنندهرانیو یبلبشو نیا در

 .بودمدهیها رسپله نییبه پا گرید

 دخترخانم. ینکردم؛ شما هول ریمن د _

را که از قلب  شیهامردمک انینشسته م ینگران توانستیالبته نم کرد؛ینگاهم م نیبود و با تحسهم برخواسته کاوه

 پنهان کند. گرفت،ینشات م نشینازن

 حرکت کرد. یطرف در خروجبه کاوه، به ینگاهمیو با ن دیاخم درهم کش کمند

 

 تخست. یبا خواهرزاده یدونیکاوه، خودت م رمیمن م _

 

 باالانداختم و متعجب به کاوه نگاه کردم. ابرو

 

 به من گفت تخس؟! _

 

 را گرفت. میسرش را به چپ و راست تکان داد و بازو کاوه

 

 آبرو برامون نزاشته. م،یبرس ریکه د میبر _
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یبا او روبرو م گرید یقهیکه تا چند دق ی، فکرم را از شخصچند لحظه هم که شده یخوب که کمند بود و برا چه

 منحرف کرد. شدم؛

 

 .شدیم یباشم، عال نگونهیا توانستمیبعد هم م یکردم خونسرد باشم و خودم را نبازم؛ البته اگر مدت یسع

 

 طرفمان آمد.سرعت بههرم هوا به م،یخانه که خارج شد از

 .بردیتر شدن هوا زمان متا خنک یتابستان بود و کم اواسط

 بود؛ در انتظارمان بود.شده هیدر تعبکه دم یاستادهینور چراغ ا ریهوا و ز یکیدر تار کمند

 اش کاشتم.گونه یرو رانهیغافلگ یابوسه دم،یبه او رس یدادم و وقت یشتریسرعت ب میهاگام به

 کرد و دست نامزدش را گرفت. نیریش یاخم

 

 .فتی. حاالم زود راه بدمتیخوب بخش لهیخ _

 

 .فتدیحجم استرس پس ن نیاست؛ تا از اکه دلش کنار دلم نشسته دانستمیم

قطار  دادم،یبه او م دانیم یکه اگر اندک مودم؛یقلبم پ یشدهبسته یهاروبرو را با چشم یبه خانه دنیرس ریمس

 .دیبریخاطرات امانم را م

 شدم.آزاد کاوه زنگ در را فشرد و من در خود جمع دست

 و من جان دادم. دیچیپ عابریو ب کیتار یدر کوچه شیصدا

 آشنا بازشد و من پلک برهم فشردم. یبا همان صدا اطیح در
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 !دادم؟یبودم؛ پس چگونه ادامه ممرده همهنیاولش بود و من ا تازه

 !گذاشتم؟یم شمیها پسال یداشتندوست یهازهیرکدام توانم پا بر سنگ با

 هستم؟! یگفت که من قو یچه کس اصال

 به عقب برداشتم. یو من گام نتشیبب لحظهکی نکهیا یبرا کردیدل، دل م دلم

را به عقب برداشتم؛ که در همان لحظه قامت بلندش  یعاشق دست در دست هم داخل شدند و من گام بعد کبوتردو

 .دمیخانه د وانیا یرو ستادهیرا ا

 بودند.شده یقلب ستیدچار ا میهانفس یبود و حتتمام شده تمامم،

 شد؛ کم آورد. یبر من مستول یکه به آن ییتابستان در مقابل کوران سرما عطش

 .بودمستادهیا میزندگ ریاخ یهاکوچه، همانند سال یکیتار انیچرا که در م د؛یدیمرا نم او

 خورد.گره شیابروها د؛یمرا دورتر از خودشان د یو وقت دیبه عقب چرخ یالحظه کاوه

منتظر  نیاز ا شیسرعت داد؛ تا حافظ را ب شیهابه من به قدم یدر گوش کمند گفت و او هم بعد نگاه کوتاه یزیچ

 نگذارند.

 

 !حان؟یر _

 

 دهان فرودادم.و آب دیلرز امچانه

 .زدیاندکم بگر یتا از چنگ اراده کرد؛یرا به کاوه دوختم و بغض تالش م دفاعمیب نگاه

 

 .تونمینم _
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 جاآمدند. میهانفس یرا که گرفت؛ کم دمید مقابل

 

 که حق داشته؟  یبهش بفهمون یخوای. مکنهیو داره نگات م ستادهیجا واالن اونا _

 نکرد؟ یو نامرد یبد کرد که

 شکست و رفت گردن تو افتاد؛ حقت بود؟ که

 

 ظلمات شب برق زدند. انیدر م شیهاتکان دادم و چشم یچارگیرا با ب سرم

 باشد. گاهمهیحلقه کردم تا تک شیشد؛ دست در بازو یاشهیخاطر من ششدم از نگاهش که به شرمنده

 نبود. یگرید زیبه چ میرپایز یرنگ یهازهیررفتم و نگاهم جز به سنگ شیکاوه پ یهابا قدم نباریا

 

 

 یدر تنم باق یروح گریفکر نکنم د شد؛ختهیآم شیبو که با عطر آشنا نیزد و ا امینیربیگذشته ز یآشنا یبو

 گذاشت.

 .کردینشست م شتریقلبم ب یزیریو هر لحظه پ کشاندیدنبالش ممرا هم به یمحکمش پاها یهابا قدم کاوه

 شیرانینگران و گریحاال د کردم؛یاستحکامش استفاده م یبرا یو مصالح مرغوبتر کردمیم شتریتالشم را ب اگر

 حافظ نبودم. زیت یهامقابل چشم

 فاصله دهم. بانیاز گر یسرم را اندک توانستم؛ینم ینگاهش محسوس بود و من لرزان حت ینیسنگ
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 سالم. _

 

 را شکست. نیحافظ باالخره سکوت سرد و سنگ یصدا

 اش بود.رنگ مردانه یآب یهاییو نگاه من تنها به دمپا میبودستادهیاو ا یروبرو

 جوابیاش را بساکت هستند و کاوه سالم خواهرزاده نیچننیکه ا گذرد؛ینگاهشان چه م انیکه م دمیفهمینم

 است.گذاشته

 داشتم، سرباالبردم. تشیدر تقو یکه سع یکاوه را فشردم و با جرأت اندک یبازو

 .دیچیخانه پ یام در فضامستانه یخنده »

 

 .شهیم رونیو اینخند زلزله که دن _

 

 «.طرفم آمد و شروع کرد به قلقلک دادنمکه با شتاب به دم؛یخند دوباره

 بگم؟ ینمونده تو چشام از چ اشک

 !شدمیعاشقت نم وقتچیه یکاشک

 واروونهیتوام د ادی یلعنت

 اریحال منو به روت ن نیبب تو

 نیبب ایبه روزم اومده ب یچ

 نیشبه عاشق شدم، خوردم زم هی

 واروونهیتوام د ادی یلعنت
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 اریحال منو به روت ن نیبب تو

 وابستت شدم یدینشد د آخر

 دلو یکند

 برو یگفت یحرف و زد نینشد، بدتر آخر

 ما رفته به باد نیبوده ب ینشد، هرچ آخر

 خواستیشد دلت م ینشد، آخرش همون اخر

 هنوز عاشقم من

 یواقع عاشق

 دیدیچشمات م یکاشک

 یو دادم به ک عشق

 یبر یخواستیم تو

 ستیتو ساده ن کار

 تو یدور سخته

 ستیآماده ن قلبم

 دلو یوابستت شدم کند یدینشد، د آخر

 برو یگفت یحرفو زد نینشد، بدتر آخر

 ما رفته به باد نیبوده ب ینشد، هر چ آخر

 خواستیشد دلت م ینشد، آخرش همون آخر

 دلو یوابستت شدم، کند یدینشد، د آخر
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 برو یگفت یحرفو زد نینشد، بدتر آخر

 ما رفته به باد نیبوده ب ینشد، هرچ آخر

 خواستیشد دلت م ینشد، آخرش همون آخر

 

 بود.برپا کرده ریگنفس یدوئل ییگو گریکدیدو مرد با  نگاه

 قصد کوتاه آمدن نداشت. ایبغض گو نیدهان فرودادم؛ او من آب زدندیهم پلک هم نم یرهیدو خ هر

 .زدیدست و پا م ش،یآوارها انیام، ماحساس سرخورده یو الشه ختیقلبم باالخره فرور یشدهسست یوارهاید

 بود.تر شدهتر و جاافتادهبود؛ بزرگکرده رییتغ چقدر

 نبود. یخدا برق روغن داشت؛ خبر یشهیهم شیکه موها یاز آن جوانک گرید

 نکیمسخره، ا یهاطرح یدارا ایپاره و  یو شلوارها شرتیت یجابود؛ بهتر شدهتنش هم مردانه یهالباس بیترک

 بود.به همان رنگ، ست کرده ینیساده، با ج یآسمان یآب شرتیت کیموجه برتن داشت؛  یلباس

 تکانم داد. شیکه صدا زدیدور م ششیرته یلغزانم رو نگاه

 

 دخترخاله؟ یخوب _

 

 کرد. ریاز درد را به قلبم سراز یانگاشتم و حجم بهیغر رحمانهیب

 باشد. میرسوا یهاکردم لحنم خوددارتر از چشم یکاوه را فشردم و سع یبازو

 

 .نیخوش اومد ن؟یممنون. شما خوب _
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 زهردار را در تنم فروکردم. زیت غیبه کلمه گفتم و دانه دانه ت کلمه

 !؟«شما»

 بودند. ییهاو چه المروت دادندیبه ما م شدنیکیکه قول  ییهالحظه رسد؛ینظر مدور به چقدر

 کمرنگش، لرزاندم و کاوه باالخره به حرف آمد. پوزخند

 

 ؟یتعارفمون کن یخواینم _

 

 .دیکاوه کوب یهاناآشنا نگاه محکمش را در چشم یاقتدار با

 

 .نییالبته... بفرما _

 

 .شدمیم دهیهمراهش کشانبودم که به یبود و من تنها آدمککرده یزیرحرکاتم را کاوه برنامه تمام

 زیتا هوس غرامت گرفتن، عطر هوس برانگ اندازم،یرا از کار ب امییایبو یازهایکردم؛ پ یارش سععبور از کن هنگام

 را نکند. دشیجد

 

 

 کاشت. میتنفس ریدر مس ریگلوگ یسرم بغضپشت نشیو حضور سنگ دیبه گوشم رس یها از ورودبچه یصدا

 ام قرارداد.دست سرمازده یکاوه را فشردم؛ دست مخالفش را رو یکه بازو نباریا
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 .رمیبگ دهیبا ما فاصله داشت را ناد متریکه تنها چند سانت یکردم، شخص یلوحانه سعکردم و ساده نگاهش

 بودند.بزرگ خانه گردهم جمع شده بایتقر ییرایدر پذ هابچه

 !شیساله پبود؛ درست همانند سهنکرده یرییتغ نیخاله پرستو کوچکتر یخانه

 یهامن در جاده یراهنما گریها ساک هجرت بستند؛ تا دکرد و ستاره رییتغ میشب و روز در زندگ گاهیکه جا یزمان

 نباشند. یزندگ کیو خم و تار چیپرپ

 یمبل بلند شدم و سع یاز رو یعصبان» بود.همچنان قدرتمند مکانش را حفظ کرده نهیرنگ کنار شوم یاقهوه مبل

 آرام باشد. میکردم، صدا

 

 حافظ؟! یکنیم کاریچ _

 زشته. نه؛یبیم ادیخاله م االن

 

 مبل نشاندم و خودش هم تنگ دلم نشست. یو با زور رو دیخند دوباره

 

 مگه؟! هیخوب چ _

 کنم؟یدارم با نامزدم اختالط م بهیع

 

 «.سرش برد یباال میحالت تسلرا به شیهارفتم که دست شیبرا یغره ا چشم

 

 سر روشنک بود.آن و پشت گاههیتک یهمان مبل لم داده بود و دستش رو یرو حسام
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 زدم و سرم را برگرداندم. یشخندین

 حواسش به ما نبود. کسچیگرم گفتگو بودند و ه شانهمه

 .دینفر فرهاد بود که ازجاپر نیاول م؛یکه گذاشت ییرایدر پذ پا

 توجه همه به ما جلب شد. ش،یناگهان ستادنیتعجبم داشت؛ با واکنش او و ا یجا خوب

 که نه، من! ما

 هم گشادترشد هاهیزاو یبنداز درجه هاچشم

 

 

لبم  یکوچک، گوشه ییبر چهره بنشانم که تنها موفق به انحنا یکار گرفتم؛ تا لبخندلرزان بدنم را به یهاارگان تمام

 شدم.

 نیامشب و در ا کرد؛یهم خطور نم شانلهیمخاز جاخوردن افراد حاضر در سالن که به  یسکوت، ناش یاز لخت بعد

 .زمیبودم، فرونر ستادهیکه ا ییداد تا همان جا یباالخره کمند به خودش تکان نند؛یمکان من را بب

 

 چه عجب؟!_

 .نیآورد فیو خواهرزاده تشر ییشما دا باالخره

 

 !لرزد؟یم شیکه صدا کردمیاحساس م چرا

 .انداختیموضوع من را که مشوش بودم؛ به وحشت م نیمضطرب بود و ا ییگو

 و... ریام دا،یفرهاد، ش م؛یکرد یباهم احوالپرس یبه نوبت جلو آمدند و همگ هابچه
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 آشنا بود. میبرا یحاضر در جمع کم دیجد شخص

 باالانداختم. ییرا فشردم و ابرو دستش

 

 زم؟یعز یووردیجا نرو بهمن_

 

 زدم. یکوچک لبخند

 

 نه. یول د؛یببخش _

 

 سرم انداخت.کوتاه به پشت یکرد و نگاه یزیر یخنده

 

 هستم. دهیسپ _

 

 شخص حضور داشت. نیخاطراتم ا انیدر م ییکردم؛ جا کیبار یرا کم میهاچشم

 خالص را زد. ریاو بودم که روشنک ت یادآوری ریدرگ هنوز

 

 .گهیحافظ د یبابا دخترعمو _

 

 بودم؟!شد. چطور فراموشش کرده قیدق ییدختر روبرو یناگهان رو نگاهم
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 و البته نامزدش. _

 

 در تمام وجودم پخش شد. امنهیاز سمت چپ س یدر سرم شروع به نواختن کرد و درد یناقوس

 کاوه منتقل کردم. یهاسبکبال وزن اندکم را به شانه یدوران دادم و همانند جسم انشانینگاهم را م ناباور

 .ختیبم فروردرخت که رفت؛ قل یباال »

 

 خطرناکه. وونهید نییپا ایب _

 

 را دور دهانش گذاشت. شیهاو دست دیخند

 

 ،«خوامیرو نم یبدونن که جز اون کس خوامی.. مهمه بفهمن عاشق زنم هستم. خوامیم _

 

 

سمت حافظ که اکنون در به ارادهیب رمیها را از من پرت کرد و نگاه دلگحواس بچه اشیشگیهم یبا لودگ اوشیس

 .شددهیکش بود؛ستادهیطرف راست کاوه ا

 !ست؟یآسان نیبه هم سوزاندن

که چندسال با جان دادنم،  ییهازمیه یرو ؛یرا بکش تیکبر یبه آن ،یمقدمات گونهچیبدون فراهم کردن ه نکهیا 

 شدند؟انباشته
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 .حانیر میبر _

 

نشستم. کمند طرف  یخال یهااز مبل یکی یقدم او رونگاه تلخش جداکرد و هم یکاوه نگاهم را از جاذبه یصدا

 گوشم برد. ریرا اشغال کرد و سرش را ز گرمید

 

 ؟یدیرو د یاافاده یدختره _

 !نامزدش

 ...عق

االن شد نامزدت؟ بس که  وار،یتا از دده ؛یدیشنیاز حافظ م یکی ،یبود رانیکه تا ا یهست یبگه تو همون ستین یکی

 بکندت... گهینتونست د یدیچسب

 

 بس کن کمند. _

 

 .دیلرزانم او را به خود آورد و لب گز یصدا

 ام را فشرد.کرده خیدست  کاوه

 

 

 ؟یشدنم رو کامل کن ریکه تحق میآورد _
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 :دیشد و غر شتریب شیهاانگشت فشار

 

 مضخرف نگو تا گل نگرفتم. 

 

 بودند، نگاه کردم. ینیریها با شربت و شاز مهمان ییرایکه مشغول پذ دهیزدم و به حافظ و سپ یپوزخند

 

 

یگرفت. هر حرکتش قلبم را م ینفره جاتک یهااز مبل یکی یگذاشت و خودش رو زیم یرا رو یچا ینیس حافظ

 .زمیبگر توانستمیو کاش م لرزاند

 .گذاشتمینم کرد،یرا کم م امیتنفس یهاسلول ژنیذره اکسخانه که ذره نیاصال قدم به ا کاش

 آن نشسته بود، نشست و رو به من کرد. یکه حافظ رو یمبل یدسته یرو دهیسپ

 

 جون؟ حانهیچه خبر ر _

 

 چگونه زجرم دهد. دانستیپوزخند بزنم؛ خوب م خواستیم دلم

 .کردمیبودم، حفظ مها برچهره نشاندهکه سال یو ماسک بودمیم یقو دیبا

 هم بود. یبود، اما شدن سخت
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 .ستین یخبر _

 

اش نتوانستم مقابل آن پوزخند مقاومت کنم. چهره گریشاهد بودم؛ د تفاوتمیوضوح جاخوردنش از لحن سرد و ب به

 .کردینگاهم م پروایو ب مینشسته در کنارش مستق یجمع شد و آن لعنت یکم

 

 ؟یهنوز ازدواج نکرد _

 

حواسشان به ما نبود؛ تنها کاوه  هیاحساس کردم. بق یرا به خوب شیشد که جگرم را سوزاند و بو یداغ خیس اشجمله

 یدستشیبودند. دهان باز کردم تا از حرارت بدنم کم کنم؛ اما کاوه پ یچا دنیظاهر مشغول نوشو کمند بودند که به

 کرد.

 

 .ادنگرفتهی انتیهنوز خ _

 

ام گذاشت. کمند با شانه یپا انداخت و دستش را رو یپارو لکسیمال رو او کا دیبا شتاب به سمتش چرخ سرم

 قرمز شده روبرگرداند. یابا اخم و چهره دهیبزرگ نگاهش کرد و سپ یلبخند

 جرأت دادم به خودم و به حافظ نگاه کردم. یکم

 

جستجو  شتریگشتم؛ اما هرچه ب ییبدنبال نشان آشنا اهشیس یهاسردش هنوز هم به من بود. درون مردمک نگاه

 .دمیرس جهیکردم، کمتر به نت
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 .زمیدستش را دور گردنش گذاشت و من پلک زدم تا فرونر دهیسپ

 

 خوب حافظ خان، از غربت بگو._

 

احساس  طورنیمن ا ایبود،  هیکنا یهاکالم فرهاد پر از تکه دانمیگفت و حواس پرت همه را جمع او کرد؛ نم فرهاد

 کردم.

 

 داره... دیکه ام هیغربت ماله کس _

 

 و بازهم پوزخند زد. دیطرف من چرخبه نگاهش

 

 تو مملکت خودت. یحت ؛یبیجا غرهمه ،یباش دیامیب _

 

بود، محکم برپشت حافظ  یآن شوخ یتاکه از ده کالمش نه اوشیو مشتش کردم تا کنترلش کنم. س دیلرز دستم

حافظ گرفت و با ترس رو به  یهاشود؛ اما از شانه نیبود نقش زم کی، نزدبودداده هیکه به حافظ تک دهیسپ د؛یکوب

 کرد. اوشیس

 

 عوض خواننده شدن؟! یبرگشت لسوفیآلمان ف یداداش رفت _

 

 نگفت. یزیرا از دور گردنش بازکرد و چ دهیدست سپ حافظ



 سیلبخند ابل

 
28 

 

 .دیخندیو نم گفتیمان نمهمانند سابق در جمع دوستانه گریبود؛ دحرف شده کم

 ساخت. یاتازه یهاانسان مانیلبخند ساده هم نزد؛ گرچه آن اتفاق از هر دو کیاز زمان ورودمان  یحت

 

 

 بینامزدش س یبرا یالیخیکه با ب دهیسپ یحت دند؛ینهفته در کالم حافظ را فهم یافراد حاضر در سالن، معنا یهمه

 .گرفتیپوست م

 بس دشوار بود. یکار داد؛یخاطرات دردناکش زجرم م یادآوریکه هر لحظه با  ییدر آن فضا ماندن

شدند؛ آرام برخواستم و از در  گریکدیها که از سرگرفته شد و کاوه و فرهاد هم مشغول صحبت با بچه یهمهمه

 رفتم. یپشت اطیسالن به ح یانتها

 !کردمیم اشتباه

نقاط  ریاز سا تررحمیب اشیسنت دمانیکوچک با همان چ اطیح نیاما ا ختم؛یپرحرارت خاطرات گر یگمانم از فضا به

 .فشردیبود و آن را مانداخته میگلو خیخانه، دست ب

 

 .دمیعقب کش ینگاهش کردم و کم ضیبا غ »

 

 داشته باش حافظ! ایکم ح هی _

 که عمو احمد سربرسه. االنه

 

 نما زد.دندان یرا پرکرد و لبخند نمانیب یفاصله وجبکی
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 ششونیسال از ازدواجشون گذشته، آت یو اند ستی. درضمن اونا االن که بکنمیخالف شرع که نم ؛ینامزدمخوب  _

 تندتر از ماست.

 

 «.بودقورت داده جاکیرا  ایشرم و ح وانهی. پسرک ددمیگرگرفته نگاه از او دزد یهاو با گونه دمیگز لب

 

 

 به آرامش کردم. را دعوت میهابغض یگذاشتم و با نوازش میبر گلو دست

 تارشده، چشم به تک درخت انار دوختم. یدیهمان بهارخواب نشستم و با د یرو

 درخت هم طراوت سابق را نداشت. نیا

 .کردیبود و با غصه نگاهم مشده زانیآو شیهادست یرو دهیخشک یوهیم چند

 

 نداره. یاگهید یجهیکه آزارت بده؛ نت یتعفن یگذشته جز بو یبازخون _

 

 .ستادمیو ا دمیکش سمیپلک خ ریانگشتم را ز یکرد. با دستپاچگ رمیغافلگ شیصدا

 بود. دیبع یاکنون امر یحانهیاز ر شیهازدن در چشمحافظ و زل نینداشتم. روبرو شدن با ا دنیچرخ توان

 

 دخترخاله. یبزرگ شد_
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 بود.بود و همه را دور خود جمع کردهبازهم معرکه گرفته اوشیس

 نشستم. دایدادم و درکنار ش لشیزحمت تحوبه یکه لبخند دیورودم نگاه نگران کاوه به سمتم چرخ با

 ام را گرفت.نگاهم کرد و دست سرد شده یمهربان با

 

 زم؟یعز یخوب _

 

سد مقاومتم را بشکند و من درحال حاضر  یبه آن توانستیم اشیذات یدختر با تمام مهربان نینکردم. ا نگاهش

 .خواستمیرا اصال نم یزیچ نیچن

 

 !فتادهین یخوب باشم؛ اتفاق دیبا _

 

 که قلبم را پر از حسرت کرد. دیکش قیعم یدست گرمش فشرد و آه انیام را مکرده خی یهاانگشت

 .شودیافتادن سرت م نییو موجب پا کندیرا اضافه م یدرد ت،یبر کوه دردها انتیاطراف یدلسوز یگاه

 یخوبدرهمش به یاز چهره نیبود و ا ریدلگ یزیاز چ ییهم داخل شدند. دخترک گو دهیبعد حافظ و سپ یقیدقا

 مشخص بود.

 

 .افتمیکه دارم پس م میشام و بده بخور نیداداش دمت گرم، ا _

 

 برده بود. ادینگاه کرد و سرش را تکان داد؛ انگار لبخند زدن را از  اوشیبه س تیبا جد حافظ
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ها بودم، خوب حق هم داشتند؛ تعجب بچه یراحت نباشند؛ متوجه ادیهم ز هیکه بق شدیرفتارش موجب م یسرد

 سخت بود. تینهایمقابل ب دیبود و هضم شخص جد یبرخوردحافظ جوان خوش

گفت که سرتکان داد و  رگوششیز یزیبود، رفت و چ یهمانیم نیا یکه در اصل برگزار کننده ریطرف امبه حافظ

 رفت. اطیبرخواست و با تلفنش به ح

فقط دندان  دهیشروع به صحبت با او کرد و سپ اشیشگیهم یهاحافظ را اشغال کرد و با عشوه یمبل کنار میشم

 .دادیسرتکان م یحواسیحافظ اما تنها با ب د؛ییسایهم م یرو

 

 

 نگاهم را به او داد. دایشدن ش ترکینزد

 

 ؟یگالر یریم فردا _

 

 به خودم فشردم. شتریرا ب فمیباالانداختم و ک یاشانه

 

 احتماال. _

 

 حرفش را نگرفت. یدنباله د،یرا که د میگ حوصلهیب

 .میو مشغول خوردن شام بود مینشسته بود نیزم یبعد همه دور هم رو یمدت

 یکه در حدود چهار ماه انیخصوص از بعد آن جربه کرد؛یمعذبم م یکم نیو فرهاد نشسته بودم و ا دایش انیم من

 .گذشتیآمدنش م شیاز پ
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 برنج اندک داخل بشقابم گذاشت. یجوجه رو یاتکه فرهاد

 

 بچه؟ یخوریچرا نم _

 

 سرگرم کردم. میاش زدم و خودم را با غذااز توجه یکوچک لبخند

 .گذاشتمینم شانیو امان برا رفتمیها باال مبود که از سرو کول آن یزمان ریبه خ ادشی

زحمت فرورفت و دردش را آب پشت آن لقمه خوردم تا به یوانیسنگ کرد. ل میلقمه را درون گلو دم،یکه کش یآه

 امانت گذاشت. مینوایب یگلو یبرا

کند و  اطیکف ح یگرفتهخاک یهاکییرا از موزا میهااش، باالخره چشمجمله بیاز حس غر یپراندوهش جدا لحن

 چسباند. اشیوحش یهابه مردمک

ها که از داخل خانه آمد، ما بچه یبلند خنده یاما صدا م؛یو سرگردان شد میقدم زد گریکدیچقدر در نگاه  دانمینم

 خود آورد.را به

 

 

 تر شود.سبک امیتنفس ریمس دیفرستادم و آب دهان فرودادم تا شا رونیتکه بام را تکهحبس شده نفس

 ساخته بودم. یها به خوبسال نیفرورفتم که در ا یاحانهیخودش و در جلد ر یهاشدن لبزدم همانند کج یپوزخند

 !دادیتعفن م یاو بو یمن برا خاطرات

 

 بزرگم کرد... پسرخاله. چهیجا بپتعفنش همه یو باعث شد بو میاتفاقات گذشته که گندزد به زندگ _
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جواب  کی دنیشود. انتظار شن اهشیس یهامانع تکان خوردن با بهت مردمکتمام سخت بودنش، نتوانست  با

 خوش قلب سابق را نداشت و حقم داشت. یحانهیکوبنده از ر

و آشنا سرخم کنم  بیتا مجبور نباشم؛ مقابل غر دمیام بخشذره اعتماد به نفس سرخوردهها ذرهسال نیدر تمام ا من

 چرخاندن زبان سرخشان را بدهم. یو اجازه

 

 !زم؟یپس عز یکجا موند _

 

 بدنبال صداقت زبان بودند. مانیهاچشم ییو من هم قصد کوتاه آمدن نداشتم. گو کردینگاهم م همچنان

 شدم. دهیسپ ینگاه خصمانه یآخر متوجه یاز کنارش گذشتم و لحظه یرا تکرار کردم و به آرام پوزخندم

 

 

 انداخت. نییما حرکت داد و با اخم سرپا نیرا ب قشیجمع شد و نگاهم به حافظ افتاد. نگاه دق میهادر چشم اشک

 برد. غمایرا به  حانهیکه تمام ر یتلخ یداشت؛ البته از بعد آن حادثه یتازگ میبرا شیهااخم

 

 دختر! گهیبخور د _

 

 را جمع ما کرد. هیاش را بلند گفت و حواس بقخصوص که جملهبه کرد؛یاز حد فرهاد معذبم م شیب یهاتوجه

 

یمن م یبه کجا پرسهیشده؛ آخه  سیخس یغربت یپسره نیکال کم غذاست فرهاد؛ بده من بخورم غذاشو. ا نیا _

 رسه؟
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ظرف را درهوا از  الیخینامش را هشدارگونه صدا کرد، اما او ب ریطرفش گرفتم؛ امزدم و ظرفم را به یکوچک لبخند

 اش را باالانداخت.دستم ربود و شانه

تلخ گذشته موجب  یاما تجربه کرد؛یرفتار م هیبا بق یراحتبود؛ همه دوستش داشتند و او هم به یپسرخوب اوشیس

 هم با من نداشت. یچه رسد به او که نسبت خون رم،یاز اقوام خودم فاصله بگ یکه من حت شدیم

 

 

 را در دهان گذاشت و در همان حالت حرفش را زد. شیقاشق غذا حسام

 

 .ستیبشر آدم بشو ن نیا ر؛یخودتو خسته نکن ام _

 

 کرد. یبه حالت صورتش زدم و نگاهم را گرفتم که با نگاه برادرش تالق یپوزخند

 قانع کردن خودش بود. یانگار هنوز هم درپ کرد؛ینگاهم م موشکافانه

 یبزرگتر از قبل برجانم نشاند؛ وقت یمن داشت؛ باالخره تمام شد و تنها درد یکه برا یسخت یشب با همه آن

 .ماندیشب را در همان خانه م دهیسپ دمیفهم

 میهابود که به بغض دهیزمان آن رس گریتخت انداختم و سرم را در بالشت فروکردم؛ د یام را روشده نیسنگ جسم

 دهم. ییرها یاجازه

 سرم را در بالشت فشردم و هق زدم که سردرد گرفتم. آنقدر

 را نداشتم. اشیذهنم نشان یکجاچیدر ه دمیرا که امشب د ی... حافظشدینم باورم

 .رفتیدر تن لرزانم فروم هیزهردار بود که هر ثان یادشنه ییسرد و پر از تمسخرش گو نگاه
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بودم و حافظ با باغ را اشغال کرده یساختمان غرب یهااز اتاق یکیبودم؛ در خانه باغ بزرگ پدربزرگم،  جانیا من

 نامزدش تنها چند متر با من فاصله داشت.

 طرف پنجره رفتم.برخواستم و به میاز جا بود،دهیبود و دردش امانم را برکوه بزرگ شده یکه به اندازه یسر با

ه پنجر نیکه از ا ینگاه کردم. چه خاطرات ییلرزانم کنار زدم و به ساختمان روبرو یهانازک را با انگشت ریحر یپرده

 .مینداشت یدزدک یهاو نگاه

 به من برسد. نکهیا یبرا رفت؛یاز آن باال م یاست که حافظ پنهان ییهاصامت تمام شب یکوتاه باغ ثبت کننده وارید

 .ختیباالروشن شد و قلبم فرور یراغ اتاق طبقهچشم دوختم تا باالخره چ ییروبرو یبه پنجره آنقدر

 .دندیکه کنار رفت؛ لبم و تمام تنم لرز پرده

یمن هم انگار از او فرمان م یهااش را گشود؛ دستبلندش عرض پنجره را پر کرد و او دست جلو برد و دولنگه قامت

 چفت پنجره را باز کردند. اریاختیکه ب گرفتند

 دنیتر دوتند یاز التهابم کاست؛ اما ضربان قلبم بنا یکه به صورتم خورد، کم یخنک تابستان میشب بود و نس مهین

 گذاشتند.

 

 

 شب نداد. یاهیبه س یتیو اهم دیچرخ شیهاآن فاصله نگاه سرکشم بدنبال مردمک از

 جا نگهم داشت.همان شیهاچشم برق

خوانا  میبا تمام موانع شب و فاصله بازهم برا شیهانگاهم کرد. حرف چشم تیپنجره گذاشت و با جد یرا لبه دستش

 سؤال پرتکرارش نداشتم. یبرا یبود و من متاسف بودم که جواب
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به خود آمدم که  یتنها زمان م؛یکرد دیرا ناام دیو ام میو به هم نگاه کرد میستادیجا اچقدر شد؛ چقدر آن دانمینم

 زق کردن افتادند.از درد به زقفجر طلوع کرد و پا و کمرم 

طرفش دراز سرعت بهبستن پنجره جلوآورد و دست دلم به یپا و آن پا کردم؛ دستش را برا نیکه خوردم و ا تکان

 بماند. شتریب یشد و التماسش کرد که کم

 یهیشد و خودش و نگاهش سا یکی دیسف یپنجره را سفت کرد و نگاه آخرش با افتادن پرده یدولنگه یمکث با

 بردند. غمایبه  زیپشت پرده را ن

 .دمیدادم و نال هیسرم تکپشت واریپنجره فرودآمدم و سرم را به د ریز جاهمان

 پناه بردم. یخبریهم افتاد و به عالم ب یسوزانم رو یهاناله کردم که چشم آنقدر

دور  یاکه نامم از فاصله زدمیبود؛ دست و پا مسرگردانم کرده نینچنیکه ا ییخاطرات گذشته و حل معما انیم

 .شدیخوانده م

 شدند،یآب باز و بسته م یاجرعه یخشکم برا یهاو علف و سوزان گرفتار آمده باشم؛ لب آبیب ییدر صحرا انگار

 نجات دهم. ابانیتکان بخورم و خودم را از آن ب توانستمیاما نم

 

 ...ریون و پن... نی... گلحانهیر_

 

 بود، نگاه کردم.گذاشته شیپا یهمان پنجره نشسته بود و سرم را رو ریپلک گشودم و به کاوه که ز زحمتبه

 

 

 یلبخند یبا همان حالت گنگ سوخت؛یم نینچنیبودند، که ا ختهیر شهیکوچک ش یهاتکه م،یهادر چشم ییگو

 .دیکش قیعم یداد و نفس هیاش تکرا گرفت و نشاندم؛ مرا به شانه میبازو نم؛یکردم بنش یدادم و سع لشیتحو ضیمر

 



 سیلبخند ابل

 
37 

 

 .حانهینکن ر نکارویبا خودتو و قلب من ا _

 

 .افتمیآب ن یارا بستم و هرچه کردم؛ در دهان خشکم قطره میهاچشم

 

 من خوبم کاوه. _

 

 خشک و گرفته بود. تینهایب میصدا

 را از خودم متنفر کرد.من نش،یرا فشرد و لحن اندوهگ امشانه

 

 .دونمیم _

 

 بروم. ییدهم و به دستشو یام تکانکرد تا به بدن خشک شده کمک

 .کردیم ریبازگشته بود و دوباره داشت روحم را تسخ شیسه ساله پ یحانهیتعادلم سخت بود؛ انگار ر حفظ

 و لرزکردم. دمیآب سرد به صورتم پاش یمشت

کبود و خشک  میهابود و لبشده یخون یهاپر از رگ میهاچشم ستم؛یدار آب نگرموج یهاپشت قطره ریتصو به

 بودند.
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یم جانیامروز از ا نیهم دیخارج شدم؛ با سیو از سرو دمیقرمز رنگ کوچک را به صورتم کش یحوله حوصلهیب

 نداشت. میبرا یدیخانه جز عذاب عا نیماندنم در ا گرید رفتم،

 آن قرار دادم. یو رو دمیکش رونیتخت ب ریرا از ز چمدانم

 اتاق رفتم. یرنگ و ساده یاقهوه یواریطرف کمددبازکردم و به یرا به آرام پشیز

یم ایو از دن گرفتیدلم م یکه وقت شهیاتاق در تصاحبم بود، همانند هم نیبودم؛ ا جانیکه ا یماه کی نیا تمام

 .آوردمیدنج کاوه پناه م یانهیبه آش دم؛یبر

 .ختیکردم که زهرش را روز آخر در جانم ر یطوالن یسپرده بودم و خودم را دعوت به استراحت دایرا دست ش یگالر

 در کمد سرخورد. زیآو یهالباس یزدم و دستم رو یحافظ و نامزدش پوزخند یادآوری با

 چمدانم را بستم. شد؛یم شتریقلبم ب یکه هر لحظه رو ینیو با سنگ دمیکش قیعم یآه

 .دمیشن نییپا یحافظ را از طبقه یشد؛ باالخره صدا یکه در اتاق طوالن ماندنم

 

 !حانه؟یر یکجا موند _

 

 بودند.شده امدهیزجرکش ینهیس بانیدست به گر بیعج شبیهم از د میهاآه

دانم از همراه چمبود؛ بهو کفشم ست شده فیو بعد از انداختن شال کرم رنگم که با ک دمیرا پوش رونمیو شلوار ب مانتو

 اتاق خارج شدم.

 

 

جب متع د؛یها دپله یباال تیبود که مرا با آن وضع یچا دنیکاوه مشغول نوش دم؛یکش نییزحمت چمدان را پا یکم با

 .ستادیگذاشت و ا زیم یرا رو وانیل
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 !؟یسالمتکجا به _

 

 مسخره نگاهش کردم. یکردم و با لبخند یمانده را ط یباق یپله دو

 

 .کنمیزحمت و کم م گهیخونه، د ؛یسالمت باش _

 

 هریخ میهاگذاشت و در چشم امرچانهیافتاد؛ دست ز نییسرم پا ستاد،یکه ا میشد. روبرو کمیزد و نزد یشخندین

 شد.

 

 .یزنیجا م یهنوزم دار _

 

 .دیچسب میگلو خیب قتیاز حق یو حجم بزرگ دیلرز نگاهم

 

 دلت. یبرا یتا بجنگ یمونیهنوزم نم _

 

 چشمم رهاشد. یزده از گوشهخجالت یرا بهم فشردم و قطره میهالب

 

 ات.واسه گناه نکرده یشیسپر م یهنوزم دار _
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 ام در صورتمگذشته یبرگ خطاهانگاه کنم و برگ شیهانبود، که در چشم شترمیرا برهم فشردم؛ توان ب میهاپلک

 بزند. یلیس

 داد. یآغوش امنش جا انیرا که ناله کردم؛ مرا م نامش

 

 و سرم را نوازش کرد. دیکش قیعم ینفس

 

 .انیم گهیسه روز د نایایآبج _

 

 .دمیکش امزدهلیس یهاچشم ریرفتم و با پشت دستم محکم ز کنار

 

 .دونمیم _

 

 .کردیم قرارمیب نیو هم کردمیرا درک م شیگکالفه

 

 کاوه. ستمیبچه ن گهیمن که د _

 

 شد. ظینگاهش غل یمهربان رنگ
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 .ییهنوزم بچه و سربه هوا _

 

ز آن ا یبود، و بخارسردشده گریکه د ییچا وانینشستم و به ل زینگاهش کرد و از کنارش گذشتم؛ پشت م یچپچپ

 .ستمینگر رفت،یباالنم

 نشست. یصندل یهم رو او

 

 .شتیپ ادیکمند ب گمیم _

 

 در دهانم گذاشتم. حانی... رروینون و پن یارا تکان دادم و لقمه سرم

 سابق را نداشت. یباغ صفا نیا

 .شدیمدهیبرسرمان کش شهیبودند و دست نوازششان همکه آقاجان و مادرجان زنده یزمان آن

پدر و  ادیترها به بزرگ یتنها گاه بود؛دهیخنده را به خود ند بخشیزندگ یها بود که ملودمدت یجنوب ساختمان

 .دادندیم وارهایشان را به خورد دزدهغم یهانگاه دنیخند یجاو به شدندیمادرشان در آن جمع م

مسافرتم شروع  شیسال پمسافر بودم، درست از سه کی شهیطرف چمدانم رفتم؛ من همبرخواستم و به زیپشت م از

 .شدیام مزدهو فقط کاوه بود که همدم قلب آشوب ردیتا در آن آرام گ افتینم یامن یشد؛ دلم خانه

 

 

 .میرفت یطرف خروجرا برداشت و باهم به اشیهم گوش او

 

 ؟یگالر یریم _
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 تکان دادم و او چمدان را از دستم گرفت. دییرا به تا سرم

را کردم  امیتمام سع شهیو من همانند هم میبود، رفت یورود یکنار درب آهن نگیکه در پارک مانیهانیماش طرفبه

 .فتدین یکه نگاهم به راه خانه باغ

 داد. یجا لمیرا از من گرفت و چمدانم را در صندوق عقب اتومب چییسو

 را ببندد. میدست و پا خواهد،یکه نگران است و اما نم دانستمیم شدم؛رهیبه او خ حرفیب

 را گذاشت و جلوآمد. چمدان

 طرفم گرفت.را به چییسو

 

 .دادمیرفتن بهت نم یاجازه نصورتیرایدر غ ؛یبش تیاذ خوامیکه نم یدونیم _

 

ا ر میشانیو پ دیاما محکم در آغوشم کش رم؛یرا بگ چییو پر از مهر زدم؛ دستم را دراز کردم که سو یواقع یلبخند

 .دیبوس

 ستگاهیو در ا کردمیرا قطار م میهامهر و توجه بازهم غم همهنیبودم که با وجود ا یقطعا انسان قدرنشناس من

 .کردمیکشان توقف مآغوشش سوت

 کرد که مراقب خودم باشم. دیسرم کاشت و تاک یرو گرید یابوسه

 

 

 زد و بعد از نگاه آخرش رفت. میبرا یمن قرارداشت؛ بوق لیمقابل اتومب لشیاو از خانه خارج شد؛ چون اتومب اول

 و پشت فرمان نشستم. دمیکش یآه
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 خارج شد. ییروبرو یحافظ از خانه نیماش یماندم؛ وقت حرکتیباز بود و من در همان حالت ب اطیح درب

 کنم. سهیکه آن انسان سابق را با او مقا دادیاجازه را به ذهنم نم نیحافظ اصال ا دیجد ابهت

 قرار داشت. دنده یقطعا رو گرشیدستش به فرمان بود و دست د کیبود و پشت فرمان نشسته تیاخم و جد با

، بودماو نشسته یشده پشت فرمان به تماشارا انحنا داد تا وارد کوچه شود؛ مرا که خشک لیکه اتومب یآخر یلحظه

 .دید

 شد. رهیبه من خ ن،یبه کوچه انداخت و درحال متوقف کردن ماش ینگاهمین

 عمق گرفت و فکش قفل شد. شیهاچشم اخم

بعد از بستن در، کنارش نشست و  ییاروپا پیاما اکنون... اکنون که نامزدش با آن ت کردم؛یرا قبال درک م تشیعصبان

 اش کاشت، قابل درک نبود.گونه یسرعت روبه یابوسه

 کمتر شود. میهامردمک یهم فشاردادم تا حجم آب نشسته رو یرا محکم رو میهادهانم را فرودادم و پلک آب

خارج شدم و اگر اشتباه  اطیاز ح شیهادر چشم رهیگاز فشردم؛ همانطور خ یرا محکم رو میرا چرخاندم و پا چییسو

 .دمید شیهاچشم ینیدر ن ینگران ینکنم کم

 

 

 گرفت؛یدستم که به خار گل م یرو یخراش کوچک ایو  یکه با هر سرماخوردگ م،یزندگ یبهار یهاآن سال همانند

 خارج شدم. لیدادم و از اتومب شمیاندذهن مثبت لیتحو یپوزخند شد؛ینگرانم م

 .کردیو او تنها نگاهم م گفتیدم گوش حافظ م یزیزده چکه حرص دمیرا د دهیچشم سپ یگوشه از

 مگر خنجر داشت که تمام تنم را زخم کرده و به سوزش انداخته بود؟! نگاهش

 .دمید میرا در چند قدم دهیکه سپ دمیاز بستن درب چرخ بعد
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 زم؟یعز یخوب _

 

 یپر بود که حوصله تمیمن آنقدر ظرفو دیکشیخط و نشان م میدختر با نگاهش برا نیاز کنارش گذشتم؛ ا تفاوتیب

 را نداشته باشم. هایبچه باز نیا

 کرد،یگذرا به حافظ که هنوزم نگاهم م ینگاه نیسقف ماش یمتر بود و از رو کی بایتقر مانیهانیماش یفاصله

 کردم.

 

 ...حایر _

 

 صورتم دهانش را در همان حالت بازگذاشت. یو اخم رو یحالت تهاجم دم؛یطرفش چرخبه سرعتبه

اش شانه یبلند و بلوندش بود، رو یموها یهم که رو یبه گردنش داد که نصفه شال یبعد به خود آمد، قر هیثان چند

 افتاد.

 

 .ایداده؛ تو هم ب بیترت کیجشن کوچ هیکوروش امشب برامون  ییبگم دا خواستمیم _

 

 التماس کردم که سست نشوند. میرا محکم کردم و به پاها مشتم

 بود.ام را به درد آوردهنگاهش شانه ینیو سنگ کردیام مدر سکوت نظاره حافظ

 را صاف کردم. میگلو

 

 .اومدمیهم م یگفتینم مه،ییدا یخونه _
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 سپر کرد. نهینازک کرد و در مقابلم س یچشم پشت

 

 ...یکه چقدر ناراحت کنمیدرک م زمیعز _

 

 !دهیسپ _

 

کردند و  دنی. از درون تمام جانم شروع به لرزکردیاسم نامزدش را مقابلم صدا م پروایچه راحت و ب خت؛یفرور قلبم

 بودم. ستادهیهنوز ا یپوشال یمن با مقاومت

 و برنده بود. زیاما دست بردار نبود. نگاهش ت دهیسپ

 

 و...فکر حافظ  _

 

را  دهیمچ دست سپ یحرکت آن کیدر  دنش،یاما قبل از رس دادیخبر از خارج شدن حافظ م لیدر اتومب یصدا

محکم گذاشتم تا تکان  اشنهیس یکوباندم و کف دستم را رو نیگرفتم و با تمام حرص و خشم و بغضم او را به ماش

 نخورد.

 ابلش تکان دادم.ام را مقاز درد درهم شد و من انگشت اشاره اشچهره

 

 یجلو دهینشون م یپارچه که لباستو به خوب مترمین نیبا ا یخوایبکن؛ م یبکن یخوایم یدختر، هر غلط نیبب _

 کن، اما... یبدمست زتیبا نامزد عز ایملت دانس برو؛ 
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 فروکردم. بودند،دهیکه ترس شیهارا با خشم در چشم نگاهم

 

 .نمتیبیاصال نم یبه کار من نداشته باش وقت یاما کار _

 

 ینهیبه س نهیس دمیچرخ یرا با درد درهم فروکرد؛ وقت شیهاآسفالت نشست و دست یو هلش دادم؛ رو گفتم

 جاماند. نهیحافظ شدم و نفسم در س

 کرد. شتریلرزم را ب شیرا سد کرد و نگاه جد میتنفس ریمس شیسرد ناآشنا عطر

 .رمیمینگاهم نکن که م اتبهیآن نگاه غر با

 مان را کمتر کرد.زد و فاصله یپوزخند

 

 بچه! یخشن شد _

 

 ...ی... لعنتیلعنت

 یکینگاهش دست به  طنتیکنج لبش هم با ش یآن انحنا ایبچه خواندم؛ گو یهمانند سابق بود؛ وقت لحنش

 بودند.کرده

 نداشتم. یمن که جان شد؛یم یقلب ستیزمان هم دچار ا کرد،یکه نگاهم م طورآن
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 حافظ _

 

 خارج کرد. م،یبودشده رشیکه اس یاما را از جاذبه دهیسپ یناله یصدا

 زدم. خت،یریکه دانه دانه اشک م دهیبه سپ یپوزخند

 

 ست... پسرخاله.بچه یادینامزدت ز _

 

 بودم.شد و من قطعا دچار توهم شده شتریلبش ب یگوشه یانحنا

 

 

 زدم و نگاهش را پشت سرم جاگذاشتم. پلک

 آن را گشودم. یآراممحکم کردم و به نیدر ماش یرهیدستگ یلرزانم را رو دست

 تر گاز را فشردم.نبود و آرام یخبر شیپ قیدقا تیکه پشت فرمان نشستم از عصبان نباریا

 بودم؟! یعصبانچه آنقدر  یمن برا یول شوندیخطرناک م بیاوقات عج یها گاهکه زن اندگفته

دست به کمر جذابش  لیهنوز هم با همان استا ستم؛ینگر شدم،یروبرو به عقب که هر لحظه از او دورتر م ینهییآ از

 .خواستیبرم نیزم یاز رو یسختبه دهیو سپ ستینگریو به من م بودستادهیا

 بود که از خود نشان دادم؟! یچه حرکت زشت گرید نیآخر ا دم؛یرا به دندان گز لبم

 حد واکنش نشان دادم؟! نیچه تا ا یبرا

 .کردیم دیانگار تشد تمیهوا را عصبان یرا روشن کردم؛ گرما لیسرتکان دادم و کولر اتومب یکالفگ با
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 را فراموش کنم. شیپ یقیکردم، افتضاح دقا یراندم و سع یطرف گالردرهم به یذهن با

 

 

 شدند،یکه معکوس شمارش م نیچهارراه، پشت چراغ قرمز قرارگرفتم و نگاهم را به حروف الت یو شلوغ کیتراف در

پرش نداشته  شیپ یقیرا جز آن اعداد بزرگ پردازش نکند و به دقا یزیتا ذهنم چ کردمیرا م میدادم؛ تمام سع

 باشد.

 بود.گرفته یهمانیاش مخواهرزاده یکوروش برا ییدا

 سر دنده را جازدم.پشت لیبوق ممتد اتومب یزدم و با صدا یپوزخند

 اش خشنود بود.چقدر از سروسامان گرفتن خواهرزاده زمیعز ییدا

 نقش بست. میهامقابل چشم ییغضبناک دا یچهره ریتکرار شد و تصو پوزخندم

یو م ختمیریم تر شد و من تنها اشکمحکم شیهاو اخم میهابا خشم نگاه پدرم کرد و جلوتر آمد؛ زل زد به چشم »

 .دمیلرز

 

 دختر؟!  یخودت فکر کرد شیپ یچ _

 شه؟یکسم خبردار نم چیو ه کنمیدوست داشتم، م یهر غلط یگفت

 

 «را برهم فشردم. میهابا هشدار نامش را صدا زد و من پلک مادر

 

 تینهایدادند؛ ب دمیکه نادانسته حکم به تبع یدردناک شد؛ تاوان گناه یاباردار غده میگلو ییآن روز کذا یادآوری با

 بود. رمنصفانهیغ
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 از آن خارج شدم. یمحل کارم متوقف کردم و با سست یچندطبقه یرا مقابل ساختمان تجار لیاتومب

 بودم.آمده یسرکش یبرا یخبریماندن نداشتم؛ تنها بعد از چند روز ب قصد

 هم نداشتم. رساند،یاول م یکه من را به طبقه یاتوان باال رفتن از چند پله یحت

 آن گذاشتم. یاستند پنل لمس یآسانسور رفتم و انگشتم را رو طرفبه

ام، خاطرش اش از نگاه کردن به چهرهبروم که صاحب خانه یهمانینداشت به م یلیدل ماندم؛یامشب را در خانه م من

 بود.دعوتم هم نکرده یکوروش حت ییدا شد؛یمکدر م

 را به درک فرستادم و وارد اتاقک کوچک آسانسور شدم. بغض

کوتاه  یهیچندثان یاگر شده، به اندازه یرا حت میهازمان چشماول را فشردم و هم یطبقه یکه بسته شد، دکمه در

 بستم.

 و از آن خارج شدم. ستادیکه اتاقک متحرک از حرکت ا دینکش یطول

بود و سردر آن نصب شده یشکل لیکوچک مستط یبود، رفتم؛ تابلو یواحد مقابل آسانسور که مختص گالر طرفبه

 رنگش باز بود.خوش یدر چوب

 هل دادم و داخل شدم. یباز را کم مهین در

 انمیخودم و چند تن از هنرجو یآن با تابلوها یوارهایباز و پرنور سالن که د یبه فضا حوصلهیگذرا و ب ینگاه

ها مشغول کوچک کنار هرکدام پرشده بود و بچه زیو م هیسالن با چند سه پا یبود، انداختم؛ ضلع جنوبپرشده

 بوم بودند. یزدن روطرح

هم  یها سردادن اطالعات تابلوها به آن نیدر ح دایتابلوها بودند و ش یزوج جوان هم بودند که مشغول تماشا کی

 من تکان داد. یبرا
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 یدگیبودم تا در مواقع استراحت و رسکرده ایخودم مه یکوچک برا یزیبود؛ م دیکه کمتر در د ییجاسالن،  یگوشه

رونم د کیتار یایبودنش، موجب فرار از دن ریهم قرار داشتن کنار پنجره و نورگ یاز طرف نم؛یجا بنشآن گریبه امور د

 .شدیم

بودم تا قبل  دهیکش دیسف یاآن را پارچه یکه کنار پنجره بود، دوختم؛ رو یچوب یهیرا به بوم استوار بر سه پا نگاهم

 !دایش یحت ندش،ینب یشدن، کس لیاز تکم

 

 .یدیخوش رس _

 

 نشست. زیکنار م یدونفره یمبل چرم یلبخند رو با

 همچنان به بوم بود. نگاهم

 

 دن؟یخر _

 

 پا انداخت. یکه پا رو دمیچشم د یکرد و از گوشه یاخنده تک

 

 نخرن؟! شهیمگه م _

 رو بورسه. «یستین ینوا »یسال، تابلوهنوزم بعد از سه ،یتو محشر دختر

 

 دادم. یبه صندل یزدم و چرخ یزهرخند

 !نوازدیدر گوشم م نواشدنمیب یرا فشردم؛ هنوز هم نوا میهاقهیگرفتم و شق میهادست انیرا م سرم
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 ؟یوقت داد یهنرجوها رو ک _

 

 ام.کرده یانگارسهل یکاف یلحنش مجابم کرد که به اندازه رییاما تغ دمش؛یدینم

 

لنگ پا نگه  هیخدارو  یهاماهه که بنده هیاما االن  ؛یهفته استراحت کن هیقرار بود  حانه؛یر گهیشدن د یشاک _

 .گردنیبرم دیو ناام شنیمشغول م یکم انیکه م ینیبیم ؛یداشت

 

 

یم زیم یاز رو چییرنگم را به همراه سو یاپوست قهوه فیبرخواستم؛ همانطور که ک یرا تکان دادم و با کالفگ سرم

 کوتاه به او کردم. ینگاه گرفتم؛

 

 خودشون. یپا شهیحساب م رکردنشونی. رأس ساعت باشن که دانی... بگو فردا به؟یتو پس کارت چ _

 

 .ستادیبلند کفشش ا یهاپاشنه یخورد و او هم رو یگره کوچک شیابروها

 

 دختر. یبود یجنابعال ومدیکه قرار گذاشت ن یمن هنوزم شاگرد مکتبت هستم... خوب حاال توهم؛ اون _

 

 گرفتم. شیرا درپ یخروج ریجا خارج شدم و مساز آن یگرینگاه د بدون
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 چقدر ذوق داشتم و چقدر ممنون پدرم بودم؛ اما حاال... یگالر نیا سیآمد که زمان تاس ادمی

یدر واقع م کشم؛یدر آغوش گرفتن قلم، خودم را کنار م یبرا کنندیذق مذق میهادست یگریکه از هرزمان د حاال

 !ترسم

 ارم.واهمه د رقصند،یبوم م یرو مهابایو ب کنندیمن فرمان قلبم را اطاعت م یارادهیکه ب میهاانگشت از

 .رسمیو چگونه به خانه م یچه زمان دانمیهستم که نم میفکرها ریدرگ آنقدر

و  رومیبه اتاقم م میو بعد از ورودم به خانه، مستق زنمیقدم م رمقیتا ساختمان را ب اطیح یکوتاه درب ورود ریمس

 .کنمیتخت پرت م یخودم را رو

 .شودیم سیدرهم شده، صورتم خ یو صداها ریو محو تصاو دوزمیرا به سقف م میهاچشم

اش و در و برنده بیها، به نگاه غرحافظ بعد از سال دنیبه د شم؛یاندیو مبهوت به خودم و آن حرکت زشتم م مات

 .غلطندیها هستند که پرشتاب مقطره نیآخر ا

 

 

 .سوزدیام، مقلب درمانده یهست و من دلم برا هیاست؛ هنوز هم درصدد استدالل و توجهنوز هم باور نکرده قلبم

 

 ؟یکنیمن چه م یسودگر به نگه

 یامن نشسته بیدر بر رق چو

 هابیکه بعد از آن فر رتمیح به

 یامن نشسته بیفر یهم پ تو

 فروغ
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وحشتناک  یکه با کابوس یخواب پر از آشوب و ناآرام کی روم؛یقلبم به خواب م یهیمرث انیم یچه زمان فهممینم

 .کندیم میرها

 .لرزمیبر تنم عرق نشسته است و از سرما م شوم،یکه م داریب

یم یمرا از جا فمیزنگ تلفن از ک یکه همان لحظه صدا زنمیو گنگ به اطرافم زل م کشمیرا در آغوش م خودم

 .پراند

 .کنمیاش نگاه مو به صفحه کنمیخارج م فیآن را از ک زدهخی ییهاو با انگشت چرخانمیام را متنه باال

 .زدیخیآه از نهادم برم نم،یبیفرهاد را که م نام

 .چسبانمیو تلفن را به گوشم م کشمیوصل تماس م کونیآ یانگشتم را بررو دیترد با

 .لرزاندیو دستم را م ستیآن خواب وحشتناک هنوز در روحم باق اثرات

 

 حانه؟یر _

 

 فشارم. یرا بهم م میهاپلک

 

 سالم. _

 

 از خود ندارم! یخالص یبرا یام و انگار راهاز خودم کالفه کند؛یم امیو سؤالش عصب کندیسکوت م هیثان چند
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 حالت خوبه؟! _

 

 .شودینم دایآب پ یاقطره یخشک دهانم، حت یآب دهانم را قورت دهم؛ اما در صحرا خواهمیم

 

 خوبم فرهاد... چه خبر شده؟ _

 

ممکن است از  ینیخشمگ ویکه اصرارش چه د داندیاز آن دارد که قانع نشده است؛ اما م تیحکا شیپر صدا نفس

 من بسازد.

 

 خونمون. ایشب ب _

 

در خواب برجانم نشسته،  میکه از گرما و تقالها یعرق آورم؛یدرم ده،یچیو شالم را که دور گردنم پ زنمیم یپوزخند

 کوتاهم را به گردنم چسبانده است. بایتقر یام کرده و موهاکالفه یحساب

 

 به چه مناسبت؟ _

 

 گرفت. یکم شیصدا

 

 حافظ و برگشتش. ینامزد _
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 .فشارمیم میرا دور گلو دستم

 

 !ییبابات سخاوت به خرج داده، پسردا _

 

 ها بگذارم.برآن یکه دوست نداشتم نام ییهااما پر از تکه شود؛یآرام م شیصدا

 

 .حانهیر ستین یهرکسدل سخاوت داشتن مال  _

 

 طرف حمام رفتم.تخت بلند شدم و به یرو از

 

 پس صاحبشه؟ یک _

 

 .شدیم کیدور و نزد شیکه صدا رفتیاو هم داشت راه م انگار

 

 به قلبت رجوع کن. _

 

 جلو بازم را از تنم خارج کردم. یتابستان یزدم و مانتو یخند تک
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 کرده. پورتمیوقته که ر یلیخ _

 

 اش طعم تلخ شکالت نوددرصد را داشت.اما خنده د؛یهم خند او

 

 .یدیازش کار کش ادیپس ز _

 

 ها انداختم و سکوت کردم.را در سبد رخت چرک مانتو

 

 دنبالت. امیم _

 

 !خواست؟یپسر از من چه م نیکج شد؛ ا لبم

 

 که. کنهیآقاجونت کلتو م _

 

 .ردیگیو من دلم م خنددیبلند م نباریا

 

 .ستیجرم بزرگ یعاشق _

 

 .شودیم میشانیپ همانیتا وان پر شود؛ اخم م کنمیآب را باز م ریش
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 .خوادیمعشوقه م ،یعاشق _

 

 فوت کند. یکوتاهش را در گوش یهانفس ریاوست که سکوت کند و دلگ نوبت

 

 فرهاد؟  یندار یکار _

 قطع کنم. دیبا

 

 .خزمیو به داخل وان م گذارمیتلفن را در رختکن م یو بعد از خداحافظ دیگویم یجانیب نه

 .کنمیم یو ذهنم را خال بندمیتنگ حمام چشم م یگرما و بخار حاکم بر فضا غرق

 

 

 زیخوردم، چ رینان و پن یااز صبح که لقمه رود؛یو دلم ضعف م ستیکیهوا رو به تار م،یآیم رونیحمام که ب از

 را درآوردم. شیصدا یندادم و حساب امچارهیبه خورد شکم ب یگرید

است؛ کاش زودتر از مسافرت  ریخانه در نبود پدر و مادرم چقدر دلگ روم؛یپوشم به آشپزخانه متن یهمان حوله با

 بازگردند. است،دهیکه به سه هفته کش شانیکار

 بودم. امدهیهم ن یسرکش یبرا یمدت خانه نبودم و حت نیهم که در ا خودم

خشک در آن  ییکه مواد غذا ینتیکاب یدر انتها تییسکویبسته ب کیو تنها  کنمیو رو م ریرا ز خچالیو  هاقفسه

 .ابمیم شود،یم یدارنگه

 .خوردیکه همزمان تلفنم زنگ م کنمیدندان خرد م ریاز آن را ز یاو با ولع تکه کنمیقرمز رنگ دور آن را باز م نوار
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به  یکه در زندگ یکاوه هست؛ تنها شخص رد،یگیساعت خبرم را م نیکه در ا یتنها کس دانمیم ست؛ین بیعج میبرا

 داشتم و دارم. نانیاو اطم

 

 .ییجونم دا _

 

 .شودیشاد م میپرانرژ یصدا دنیاز شن شیصدا

 

 زلزله؟ یخوب _

 

 .ماندیم احساسیب یارتباط یهامیبارم پشت سحسرت لبخند

 

 ؟یخوبم؛ تو چطور _

 ؟ییکجا

 

 .کندیم یآرام یخنده تک

 

 .ییخونه بدون تو سوت و کور دا ؛یزنیم بیغ هویبعد  یندازیلنگر م یایکه، م یکنیخونه؛ فکر من بدبخت و نم _
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یکانتر م یرا رو تییسکویکوچک ب یو بسته نمینشیبلند آشپزخانه م هیپا یفلز یصندل یو رو کشمیم یآه

 .گذارم

 

 خونت کاوه. ارمیم بتویمن که خود مص _

 

 .میدر مورد خودم بد بگو دیآیخوشش نم شود؛یم یجد شیصدا

 

 درست حرف بزن بچه. باز من بهت رو دادم؟ _

 .یمهمون میدنبالت بر امیم شوآماده

 

بود و نه  رایاش حضورم را پذداشتند که نه صاحب خانه یهمانیزدم؛ چرا همه اصرار به رفتنم به م یامسخره لبخند

 !دند؟یدیبد م یکه مرا به چشم دختر یچشم افراد

 نشست. میو بغض بر گلو دیکش ریت قلبم

 

 کاوه؟ یکدوم مهمون _

 د؟یخردم کن نیدار یهمتون سع چرا

 

 لبم افتادم. یدهیناخن به جان پوست خشک با
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 ام؟یب دیرو نداره، چرا بامن دنیچشم د یکه کس ییجا _

 

 

 

 سرم بگذارم و چشم ببندم. یدستم را رو کیباعث شد که  اشیعصب یصدا

 

 .یمحروم کن لیخودتو از فام دیرو نداره، مشکل خودشه؛ تو نبا هایخوب دنیکه چشم د یاون _

 

 دهان قورت دادم. آب

 

که جواب سالمم  یاخونهصاحب ایدار نشه لکه کشینکرده، نام ن یینده که خدا ییتا آشنا بندهیکه چشم م یلیفام _

 ده؟یرو استغفراهلل م

 

 .شودیسرم مشت م یو دستم رو کندیم کیرا تحر میهااش عصبگرفته یصدا

 

 یخوایداداش بهت زنگ بزنه؛ تو که نم یبا وجود کارا دیکشیزن داداش زنگ زد؛ گفت حتما ببرمت، خجالت م _

 ؟یبنداز نیروشو زم

 

 ییدازن نیشکستن قلب نازن ییکانتر دوختم؛ من توانا یگلدان کوچک رو یشدهخشک یهاتارم را به گل نگاه

 شهرزاد را نداشتم، اما...
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 کاوه. ارمیکم م _

 

 پر از خشم شد. نباریا شیصدا

 

به  گهیو دم نزدم؛ د یگفت یبسه هرچ نم،یمحکم خودمو بب یحانهیر خوامیم نم؛یبزرگت نکردم که ضعفتو بب _

 اونجام. گهید ساعتمیتا نو تمومش کن،  ایخودت ب

 

 از من قطع کرد. یاحرف اضافه چیه دنیو بدون شن گفت

 به دادم برس... ایشدند؛ خدا زانیآو میهاکانتر فرود آمد و دست یرو سرم

 

 

کوتاهم که تا  یاقهوه یموها یرو یبودم؛ شانه را به نرمخودم زل زده ریبه تصو کهیو در حال نشسته نهییآ یروبرو

 .دمیکشیم د،یرسیم میهاسرشانه

 بود و نبود! اهویپر از ه ذهنم

 از اصرار و پر انکار بود! پر

 و نداشتم. خواستیآرامش م دلم

 یبزرگ یبود، نه از غده یاز شاد میهاکاش برق مردمک دند؛یدرخش میهاچشم یاو قهوه ستادیاز حرکت بازا دستم

 !بودشدهدهیچسب میگلو خیکه ب

 کردم. شیبرداشتم و شروع به آرا زیم یپودر را از رو کرم
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 .دینگاهم دو انیم سابقهیب یبا خشم »

 

 .یریکج م دم،یفهمیم دیکردنت با شیآرا یاز نحوه _

 

 «از من ساخت. روحیب یاو بهت مجسمه دیتمام جانم لرز د،یلرز دلم

 

 !کردمیمسخره ام را نقض م نیامشب تمام قوان دم؛یکش میهالب یرا رو میمال یاپرشد و رژ قهوه میهاچشم یکاسه

 رنگ رفتم. دیسف یواریطرف کمد دبرخواستم و به د؛یصورتم که به اتمام رس کار

نظرم را جلب کرد؛ امشب حقم را از  یدوخت شرابها را ورق زدم؛ کت و شلوار خوشرا گشودم و تک تک لباس در

 !گرفتمیبودند، م جوزهیکه ست ییهاچشم

 گرفت. یبرانداز کردم و قلبم... فقط کم نهییدر لباس مقابل آ دهیرا پوش خودم

 ام، نشاندم.رهاشده یموها یرا آزادانه رو یاقهوه ریام انداختم و شال حرشانه یجلوباز و نازکم را رو یمانتو

 .منیگرفتم که در سالن به انتظار آمدن کاوه بنش میلبم نشست و تصم یو حقارت رو نهیپر از حس ک یلبخند

 آمد! یبازشدن در ورود یبودم که صدانگذاشته رونیرا از اتاق ب میپا هنوز

 .ستمیو انگار مسخ شده بود، نگر دهیو به کاوه که بدو ورودش من را د ستادمیدرگاه اتاقم ا انیم

 فرزند ناخلفش را داشته باشد. یهوا بود که در نبودشانخانه را داشت؛ مادر به او داده دیکل

 

 کاوه. ایشد طونیش _
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طرفش رفتم، امان نداد و تنگ در آغوشم گرفت و او را به خود آورد؛ قدم جلو گذاشت و من هم به زمیر یخنده

 فوت کرد. رونیبه ب ینفسش را به آسودگ

 

 بودم. حانهیر نیچقدر دلتنگ ا _

 

 کرد. میفرق سرم کاشت و رها یطوالن یاتلخ زدم و او بوسه یلبخند

 پنهان کنم. بخشنانیاطم یکردم تمام اضطرابم را پشت لبخند یسع

 کوچکم زد. ینیآرام به ب یاضربه

 

 بچه. یرو تو کرد یطونیش _

 

 نبود. نیقطعا دلنش میصدا کردم،یلبخند زدم؛ لب اگر از لب بازم بازهم

تا به  کردیم تیکفا میاش را داشتم براکه دست گرم و مردانه نیهم م؛یرا گرفت و باهم از ساختمان خارج شد دستم

 ندهم. ییها مجال خودنمادلشوره

بنده خدا چه دلش را به من  سوخت؛یمادر م یهادلم به حال گل م؛یخانه را ترک کرد یزدهیکوچک و خشک اطیح

 بود.خوش کرده

 

 

 سرم بگذارم و چشم ببندم. یدستم را رو کیباعث شد که  اشیعصب یصدا
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 .یمحروم کن لیخودتو از فام دیرو نداره، مشکل خودشه؛ تو نبا هایخوب دنیکه چشم د یاون _

 

 دهان قورت دادم. آب

 

که جواب سالمم  یاخونهصاحب ایدار نشه لکه کشینکرده، نام ن یینده که خدا ییتا آشنا بندهیکه چشم م یلیفام _

 ده؟یرو استغفراهلل م

 

 .شودیسرم مشت م یو دستم رو کندیم کیرا تحر میهااش عصبگرفته یصدا

 

 یخوایداداش بهت زنگ بزنه؛ تو که نم یبا وجود کارا دیکشیزن داداش زنگ زد؛ گفت حتما ببرمت، خجالت م _

 ؟یبنداز نیروشو زم

 

 ییدازن نیشکستن قلب نازن ییکانتر دوختم؛ من توانا یگلدان کوچک رو یشدهخشک یهاتارم را به گل نگاه

 شهرزاد را نداشتم، اما...

 

 کاوه. ارمیکم م _

 

 پر از خشم شد. نباریا شیصدا
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به  گهیو دم نزدم؛ د یگفت یبسه هرچ نم،یمحکم خودمو بب یحانهیر خوامیم نم؛یبزرگت نکردم که ضعفتو بب _

 اونجام. گهید ساعتمیو تمومش کن، تا ن ایخودت ب

 

 از من قطع کرد. یاحرف اضافه چیه دنیو بدون شن گفت

 به دادم برس... ایشدند؛ خدا زانیآو میهاکانتر فرود آمد و دست یرو سرم

 

کوتاهم که تا  یاقهوه یموها یرو یبودم؛ شانه را به نرمخودم زل زده ریبه تصو کهیو در حال نشسته نهییآ یروبرو

 .دمیکشیم د،یرسیم میهاسرشانه

 بود و نبود! اهویپر از ه ذهنم

 از اصرار و پر انکار بود! پر

 و نداشتم. خواستیآرامش م دلم

 یبزرگ یبود، نه از غده یاز شاد میهاکاش برق مردمک دند؛یدرخش میهاچشم یاو قهوه ستادیاز حرکت بازا دستم

 !بودشدهدهیچسب میگلو خیکه ب

 کردم. شیبرداشتم و شروع به آرا زیم یپودر را از رو کرم

 

 .دینگاهم دو انیم سابقهیب یبا خشم »

 

 .یریکج م دم،یفهمیم دیکردنت با شیآرا یاز نحوه _

 

 «از من ساخت. روحیب یاو بهت مجسمه دیتمام جانم لرز د،یلرز دلم



 سیلبخند ابل

 
66 

 

 

 !کردمیمسخره ام را نقض م نیامشب تمام قوان دم؛یکش میهالب یرا رو میمال یاپرشد و رژ قهوه میهاچشم یکاسه

 رنگ رفتم. دیسف یواریطرف کمد دبرخواستم و به د؛یصورتم که به اتمام رس کار

نظرم را جلب کرد؛ امشب حقم را از  یدوخت شرابها را ورق زدم؛ کت و شلوار خوشرا گشودم و تک تک لباس در

 !گرفتمیبودند، م جوزهیکه ست ییهاچشم

 گرفت. یبرانداز کردم و قلبم... فقط کم نهییدر لباس مقابل آ دهیرا پوش خودم

 ام، نشاندم.رهاشده یموها یرا آزادانه رو یاقهوه ریام انداختم و شال حرشانه یجلوباز و نازکم را رو یمانتو

 .منیوه بنشگرفتم که در سالن به انتظار آمدن کا میلبم نشست و تصم یو حقارت رو نهیپر از حس ک یلبخند

 آمد! یبازشدن در ورود یبودم که صدانگذاشته رونیرا از اتاق ب میپا هنوز

 .ستمیو انگار مسخ شده بود، نگر دهیو به کاوه که بدو ورودش من را د ستادمیدرگاه اتاقم ا انیم

 فرزند ناخلفش را داشته باشد. یبود که در نبودشان هواخانه را داشت؛ مادر به او داده دیکل

 

 کاوه. ایشد طونیش _

 

طرفش رفتم، امان نداد و تنگ در آغوشم گرفت و او را به خود آورد؛ قدم جلو گذاشت و من هم به زمیر یخنده

 فوت کرد. رونیبه ب ینفسش را به آسودگ

 

 بودم. حانهیر نیچقدر دلتنگ ا _
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 کرد. میفرق سرم کاشت و رها یطوالن یاتلخ زدم و او بوسه یلبخند

 پنهان کنم. بخشنانیاطم یکردم تمام اضطرابم را پشت لبخند یسع

 کوچکم زد. ینیآرام به ب یاضربه

 

 بچه. یرو تو کرد یطونیش _

 

 نبود. نیقطعا دلنش میصدا کردم،یلبخند زدم؛ لب اگر از لب بازم بازهم

تا به  کردیم تیکفا میتم برااش را داشکه دست گرم و مردانه نیهم م؛یرا گرفت و باهم از ساختمان خارج شد دستم

 ندهم. ییها مجال خودنمادلشوره

بنده خدا چه دلش را به من  سوخت؛یمادر م یهادلم به حال گل م؛یخانه را ترک کرد یزدهیکوچک و خشک اطیح

 بود.خوش کرده

 

 

 صورتش افتاده بود. یرو م،یداشت نیکه با ماش یکم یجلو نشسته بود و نور تلفنش از فاصله یدر صندل کمند

 محض نشستن، سالم کردم.عقب را باز کردم و به در

 و جواب سالم را با خنده داد. دیکش یدو صندل نیرا ب خودش

 

 دختر؟! یاوه... چه کرد _

 



 سیلبخند ابل

 
68 

 

 .دینامزدش خند طنتیپشت فرمان نشست و او هم به ش کاوه

 .دمیها توپآن یو به هر دو دمیدرهم کش ابرو

 

 بابا یبرم... ا شم،ادهیپ دینکن یکار _

 

 نکرد. ینینشحرکت کرد و کمند عقب لیاتومب

 

 مگه دست خودته؟ ؛یبر یکنیم خودیتو ب _

 

 نگاه کردم. ست،ینگریحرص لب بهم فشردم و به کاوه که با لبخند مقابل را م با

 

 کم به فکر ادب کردن زنت هم باش. هیبخند... فقط  جان،ییبخند دا _

 

 .دیمعترض شد و کاوه لپش را کش کمند

 .دندیلرز میهاشد؛ ماتم برد و لب یته دلم خال یآنبه

تا چه اندازه حساس  دانستیم کرد،یمراعاتم را م شهیهم کرد؛یم یکار نیبار بود که کاوه در حضورم چن نیاول یبرا

 بودم.و شکننده شده

جلو  ینهییخندان کاوه در آ یهاچشم یرهیمن، اما خ یو نگاه حسرت بغل کرده دیبه جلو چرخ یبا خوشحال کمند

 بود.
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 .دیو رنگ نگاهش پر دیبه سمت من چرخ شیهاکه چشم دینکش یطول

 بود،دهیبود و به وصال معشوق رسها عشقش را معترف شدهاز جانم، اکنون که بعد از سال زتریعز ییدا دیبا چرا

 !گذاشت؟یدلش م یخاطر من دست روبه

 محرم راز، نه... کیو  ییدا کیلبخند زدم و فکرش را از فکرم منحرف کردم؛ کاوه تمام من بود، نه فقط  سرعتبه

 حس نیبه ا دینبا یحسادت حقم بود ول یکه برباد رفتند؛ کم ییهامن بود از نداشتن خواسته یهاتمام داشته او

 .گرفتمیام م یشخص زندگ نیو تنهاتر نیزتریرا از عز یو خوش دادمیجوالن م

 

تا همسرش دچار معضل  گفتیم یاچند کلمه یکمند گذشت و کاوه هم گاه یهایبه سکوت من و پرحرف ریمس طول

 نشود! یسرخوردگ

 .دیکوروش متوقف شد، پلکم پر ییدا ییالیکه مقابل منزل و لیاتومب

بودم، محکم بودنم خرج کرده یکه برا ییرویقلبم نشست؛ انگار تمام ن یکرد و دستم رو ییام، خودنماپس رفته ترس

 .دیاز وجودم پرکش یآنبه

 

 !حانهیر شوادهیپ _

 

 لیاز اتومب یها چه زمانبودند، نگاه کردم و متعجب شدم؛ آن ستادهیبه انتظارم ا نیماش رونیکاوه و کمند که ب به

 بودند؟!خارج شده

 آمد. شیبود، پنشسته شیهاکه در چشم یقدم شد و کمند با نگران شیبازکردن در پ یخودش برا کاوه

 کوچک خارج شدم. یبود، از آن فضاسوار شده میهااز وحشت که بر شانه یام دادم و با کوهکرده خیبه بدن  یتکان

 آمد و من دست باالبردم. ترشیپ کمند
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 .ستیالزم ن _

 

 ندارد. تیاهم میبرا یاذره شانیتوجهیکه ب دادمینشانشان م دیخودم، با یپاها یرو رفتم؛یم دیبا خودم

 .میدنبالش حرکت کردجلو افتاد و من و کمند هم به لیبعد از قفل کردن اتومب کاوه

 بود.به سراغش آمده یبد یهابود و او هم قطعا حسکمند فروکش کرده شیپ قیدقا یو صداها سر

 .دیچیپ فونیفرهاد در آ یصدا هیزنگ فشرد و بعد از چند ثان یانگشتش را رو کاوه

 

 تو کاوه. ایب _

 

ما  یاز جانم رفت؛ از همه زتریعز ییدا یذهنم، دلم برا یبلبشو انیبازشد و در م یفیضع کیت یبا صدا در

 شتریو ب میعمو خطابش کن ای ییکه دا آمدیم شیکمش کمتر پ یخاطر تفاوت سنبزرگتر بود، اما به یسالدوسه

 .میزدیاسمش را صدا م

 

 .ندازتمیقلبم از پا ن یتا حجم سرد نشسته رو دمیکشیم یدرپیو پ قیعم یهانفس

 داشتم. یبه اطرافم قدم برم توجهیام به روبرو دوختم و براسخم را برخالف درون آشفته نگاه

 دادینشان م آمد؛یکه از داخل خانه م یاخفه یبودند و سر و صداها ستادهیبه انتظار ا وانیا یرو ییو زن دا فرهاد

 شدند. ابیشرف همانانیاز م یادیز یه عدهک

که با  ینسبتا طوالن یریمس مودنیو بعد از پ میباالرفت کرد،یمجزا م یاصل اطیرا از ح یورود یکه محوطه یاپله دو

 .میدیبود، به ساختمان رسشدهنما داده ینیکوچک تزئ یهادرختچه
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 جان؟کاوه یخوب _

 پسرم. یاومد خوش

 

آمد، شهرزاد ابتدا به کمند خوش ییداتشکر کرد و بعد مردانه با فرهاد دست داد؛ زن ییدالبخند زد و از زن کاوه

 به بیعج نانیآغوش و حس اطم نیها استرس، اکردن ساعت یبعد از سپر د؛یگفت و بعد من را تنگ در آغوش کش

 گرفته نشود. یکرد تا غرورم به باز واکرد؛ کنار گوشم نج میبدنم را تنظ یاز دما یقلبم نشست و کم

 

 .ستین یتو مستحق خوش یبه اندازه کسچیجون دلم، ه یخوب شد اومد _

 

 کرد. یاش کاشتم و نگاهم با نگاه ستاره باران فرهاد تالقسرشانه یابوسه

ند را که مشغول بود و با تعارف کاوه و کممن را از خودش جدا کرد؛ اما همچنان مچ دستم را محکم گرفته ییدازن

 .ستادمیو من مقابل فرهاد ا دیکرد؛ خودش هم دستم را کش ییپچ کردن، بودند به داخل راهنماپچ

 

 .نیایتو جونم؛ شما هم ب رمیمن م _

 

 داخل شدند. کرد،ینگاهم م شیهادر چشم یکم یهمراه کاوه که با نگرانبه ییداتکان دادم و زن شیبرا یسر

 

 

 رنگش فروبرد. یمشک نیج بینگاهم کرد و دستش را در ج یبا مهربان فرهاد
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 دنبالت. ومدمیخودم م ؛یایم دونستمیم _

 

با آن  گرید یقیکه تا دقا یاکردم، ذهنم را از صحنه یفشردم و سع میهاانگشت انیرنگم را م یاکوچک قهوه فیک

 منحرف کنم. شدم،یروبرو م

 داشتند. گریکدیبا یشوخ و دل مضطربم تضاد تلخ لحن

 

 چرا؟ _

 بخوام؟ یچهستم که درشکه ندرالیس مگه

 

 کرد و سرش را تکان داد. یآرام یخنده

 

 امان از دست تو بچه! _

 

 نگاهش کردم. یچپچپ

 

 قد خودت سن دارم. _

 

 دوباره گرم و مهربان شد. نگاهش
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 .ستیقلب بزرگت ن یقلبم اندازه یول _

 

معما  کی شهیمن هم یکنم، او برا فیفرهاد را چگونه تعر دانمینم د؛ینگاهش کردم و او دستش را به صورت کش مات

 .کشمیکردن آن مدست از حل یمانع نیبود و هست و من با کوچکتر

 

 م؟یبر _

 

 !بدجنس

 بود.داده رییرا تغ میفکر ریمس خوب

 رفته بازگشت و نفسم دوباره تنگ شد. استرس

 یهمانیم نیخوب ا یسخت است؛ ول شیابتدا شهیکه همانند هم گفتمیتکان دادم و مدام با خود م دییرا به تا سرم

 تیو موضوع کردندینم میپدر و مادر همراه نباریبود که ا نیقبل داشت و آن هم ا یهایهمانیفاحش با م یتفاوت

 .شاندرا از هم پا حانهیتمام ر کبارهیبود که به  یدیاس یهمانیم

بعد به پدرش و  یاندک دیکه با دانستمیم یبودم؛ وقت تشیحما یام قدم برداشت و من شرمنده شانه به شانه فرهاد

 صدالبته اقوام جواب پس دهد.

 

 

 یبرگزار یجا مشخص بود، براطرف سالن بزرگ خانه که از حضور افراد در آنبه میکرد یرا که ط یورود ریمس

 .میاست، رفتدهشدرنظر گرفته یهمانیم
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 بودند. گریکدیمشغول صحبت با  یبود و همه با خنده و خوشحال ادینسبتا ز تیجمع

 گرفت و در خود جمع شدم. دلم

 خارج شد. میناخواسته از گلو یپرآب شد و آه میهاچشم یگر گرفت و کاسه تنم

 ییکه روبرو گرفتندیو فاصله م دندیدیآنقدر من را خار م یمن بودند؛ ول کی یدرجه شاوندانیافراد همه از خو نیا

 .نشاندیبزرگ بر قلبم م یها وحشتبا آن

بود؛ افزوده تشیبر شدت جذاب یحساب ،یآسمان یآب نیبا ج اشیسبز چمن شرتیدر ت دهیحافظ که پوش دنید با

 شد.محو و نامحسوس بود، دوخته یلبخند یرایکه پذ شیهابه لب میهادودو زدند و مردمک میهانفسم رفت؛ چشم

ام نگاه تارم را شانه یرو یدست یبود. حس گرماکولرها روشن بودند؛ درون من اما جهنم برپا شده نکهیوجود ا با

و تنها آمدم که با نگاه  چارهیآنقدر در آن لحظه ب ایاما گو میباهم نداشت یوقت تماس چیسمت فرهاد کشاند؛ هبه

 نباشم. یزیکه هست و من نگران چ دیمهربانش خواست بگو

که بر پشتم قرار گرفت و همزمان نگاه چند نفر را به سمت ما  یهم نگران بودم؛ نگران دست یلیبودم؛ خ نگران

 کشاند.

 نماند. کمیالتماس کردم که نزد میهاو با چشم دمیرا نامحسوس کنار کش امشانه

 و رو برگرداندند. دندیچهره درهم کش یآنبه ام شدند وتمام حضار متوجه بایکه تقر دینکش یطول

 

 رو عوض کن.برو لباست _

 

 ییهاتارشده و شانه یدیبه ظاهر آشنا گرفت و با د یهابیام را از غرزدهمحکمش کنار گوشم نگاه ماتم یصدا

در نظر  هاهمانیم یها بود و اکثرا براپله ریکه ز یرو به سقوطم به سمت اتاق کردمیکه هرآن حس م یدرحال دهیخم

 حرکت کردم. شد،یگرفته م

 .ستادمیدر آن را گشودم و خودم را به داخل کشاندم و همان پشت در ا سرعتبه
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 دادم. هیرا بستم و سرم را به در تک میهاچشمم سرخورد و من پلک یاشک از گوشه یقطره نیاول

 ییفرصت نکردم تا افراد حاضر را شناسا یرفت؛ حتشد و توانم را گ ریبه قلب ناسورم سراز یبه آن میهاحسرت تمام

 بودم.شده نایناب ییکنم؛ آنقدر مضطرب بودم که گو

فکر کنم  نیبه ا خواستمیو من نم رفتیکنار نم میهااز مقابل چشم یاو سرد حافظ لحظه تفاوتیب یچهره ریتصو

 .کردیبا خود م یچه فکر د؛یدیو مبهوت خودش م تیکه اگر من را در آن وضع

 یگاهن ختم؛یکنار در آو یجالباس یرا از تن خارج کردم و رو میکه نفسم جا آمد و ضربان قلبم نظم گرفت؛ مانتو یکم

 از اتاق خارج شدم. قیعم یبا نفس میهابه خود انداختم و بعد از گرفتن نم چشم نهییکوتاه در آ

 

 

کمند که با ذوق مشغول  دنیباشد؛ بعد از د یاز دشمن یکه عار ینگاه افتنی یچشم کردم براو چشم ستادمیا یکم

بود، به آن سمت رفتم؛  امرزم،یخواهر کوچکتر مادربزرگ خداب ،یمهرنوش، دختر خاله زر یبرا یزیکردن چ فیتعر

 .ندودها از محل نشستن آن ریغ ییبود تا نگاهم جا نیام ا یتمام سع

 میخودشان برا انیم ییو جا دیقرمز رنگ، کنار کش یمخمل ینفرهمبل سه یخودش را رو د؛یمن را که د کمند

 بازکرد.

 بود که ننگ ییهامهرنوش از آن دسته آدم نم؛یکمند بنش گریدادم سمت د حیکوتاه به مهرنوش کردم و ترج یسالم

 داشت؟!به او  یمشکالت من چه ربط دمیتر کرد و من هنوز هم نفهمپررنگ میشانیرا بر پ ییآبرویب

 

 جون؟ حانهیر یخوب _

 

 زمزمه کردم. یناخنم بود؛ خوبم یگوشه یدهیرنگ پر یکه نگاهم به الک جگر یزدم و در حال یپوزخند
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یهشدارگونه از من م ییهاقلبم با فرکانس انیم نیبودم و در ا انیاطراف ینهیپر ک یو گاه نیسنگ یهانگاه یمتوجه

 در جمع بچرخانم! یالحظه یتا نگاهم را برا خواست

فذ نگاه نا ریطرف سالن، گباالآمدن، درست مقابلم آن یتن به هشدار قلبم دادند و نگاهم در ابتدا زانمیگر یهاچشم

 حافظ شد.

 زحمت آب دهان فرودادم.خوردم و به یفیتکان خف د؛یو آتش درونم تنوره کش دیدلم لرز دست

 .زدیو پشت به من حرف م بودستادهیا شانیکه روبه رو یبود و با چند نفرشده زانیآو شیبا خنده از بازو دهیسپ

قلب عاشق  زد،یم بمیکه نه یباور خت؛یدر قلبم فرور م،یباورها ختنیفرور هیشب یزیبود و چ شیقفل بازو نگاهم

 شناس است؛ اما حافظ خالف عرف جماعت عشاق عمل کرد!حق

 یهاست لهجهرفته بود که مدت ادمیشدم؛ اما  رهیسردش خ یهاو پرحرف و دلخور در مردمک دمیباالکش نگاه

 است.شده گانهیب شینگاهم برا

 

 !حانه؟یر _

 

 نامفهوم نگاهش کردم و سرم را تکان دادم. د؛یبخش ییرها شیراینگاه گ یکمند من را از جاذبه یصدا

 

 مهرنوش جان با شما هستن. _

 

 ندهم. تیقلبم اهم یهادنیرکشیکردم به ت ینگاه مهرنوش کردم و سع یتفاوتیب با

 

 هست. یاگهید یجا جون،حانهیکه حواس ر داستیپ _
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 کالمش را درهوا گرفتم. یکهیت

 

 نداره، ندم. تیکه برام جذاب ییهاکه حواسم رو به حرف کنمیم یسع _

 

 هم سوار کرد. یرا رو اشدهیکش یزد و پاها یشخندین

 

 اون که بله. _

 

 قبل تحت اشارات دلم بود. قهیرا نشانه رفت که چند دق یینگاه زهردارش جا ریمس

 

 

هم با من نداشتند، اما همانند  ینسبت نکهیبا ا ییدابودند؛ اقوام زنقوم جاهل وقاحت را به سرحد انتظارم رسانده نیا

 .گرفتندیآور رو نمشرم نگونهیخودم ا یدوست و آشناها

 نیا یبرا یاچاره دیطرف آشپزخانه رفتم؛ بابرخواستم و به یدر کنترلش داشتم از جا یکه سع یتینعصبا با

 .کردمیم میگرگرفتگ

 جا برسم.تا بدان گذشتمیم هاهمانیم انیاز م دیبود و من با یپشت اطیح یخروج ریدر مس آشپزخانه

 همان طرف حرکت کردم.و به دمیها را برتن مالپچها و پچتمام نگاه یپ

 .آوردیو دردش تا مغز استخوانم را به فغان م شدیمدهیبرقلبم کش یآرامبود که به ییهمانند چاقو شانیهاحرف
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نگاهش  کند؛یبحث م یزیو درمورد چ ستادهیها با روشنک اپله یکه باال دمیخارج شدم؛ حسام را د یاز سالن اصل 

گاهم و متعجب ن دیسمت من چرخکه سرش با سرعت به دینکش هیکوتاه به من افتاد و رو برگرداند، اما به ثان یالحظه

 کرد.

ام کرد؛ او هم تعجب کرد، روشنک را هم متوجه رشیگینداشت. نگاه پ نانیاطم شیهابه چشم ایپلک زد؛ گو چندبار

 حسام! یاما نه به اندازه

آخر  یصورت حسام گذاشت و با اخم وادارش کرد که رو برگرداند؛ لحظه یش را روتکان داد و کف دست میبرا یسر

 شد؛ به آشپزخانه پناه بردم. ترنیحسام دادم و قلبم سنگ لیتلخ تحو یلبخند

 پنهان بمانم. نیریسا دیبود که از د نیکار هم نیآن لحظه بهتر در

 اعالم حضور کردم. بود،ستادهیبه او که پشت به من ا یبود و من با سالم یهمانیبانو مشغول تدارکات م نبیز

 

 ن؟یخانم؛ خوب حانهیسالم ر _

 ن؟یدار اجیاحت یزیچ

 

 بازور زدم و سرم را باالانداختم. یلبخند

تا بغض  دمینفس سرکش کیبودم؛ پر از آب کردم و چکان گرفتهرا که از آب یوانیرفتم و ل ییشوظرف طرفبه

 بردارم. انیرا از م میجاخوش کرده در گلو

 

 به، دختر خلف اسدخان! _

 ورا؟! نیا از
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 کرد. جادیا یبد یافتاد و صدا نکیدر س وانیرعشه به جانم انداخت و ل شیصدا

 خشک شد. شیبانو هم از ترس در جا نبیز یکوروش شدم؛ حت ییدا ی نهیبه س نهیو س دمیترس چرخ با

 

 !؟یشیمهمون م دعوتیشده بعادت _

 

 بود.ام کز کردهحنجره یگوشه ده،یترس مینوایب یدر واقع صدا امد؛یدر ن میصدا

 انداخت. میبه سرتاپا یزد و نگاه یشخندین

 

 باباتو بگو کالهشو بندازه باالتر. _

 

 ...غیپرنفرتش سرگردان شدند، اما در یهاچشم انیمحبت م یاجرعه یدر پ میهامردمک

 کرد. نبیبرنده به ز یداد و در هنگام رفتن نگاه لمیتحو یپوزخند

 .آمدمیجا فرود مهمان گرفت؛یبغلم نم ریبانو از ز نبیرفت و اگر ز میخروجش از آشپزخانه توان پاها با

 آب قند مقابلم گرفت. یوانیسرعت لنشاندم و به یصندل یرو

 ماند. ییدازن یکارشده لیبا م یزیروم یرهیبودند و نگاهم خرعشه گرفته میهادست

 بود؟! یزیچچه یبرا امییهمه خشم و نفرت دا نیا

 هم دوستم داشت. ادیز یلیدور دوستم داشت؛ خ یهاکوروش آن زمان ییدا

 تشنه بودم. شیهاگفتن «ییدا یحانهیر» یبود؛ براتنگ شده شیصدا یبرا دلم
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 چه خبر شده؟! _

 

 میستبرش بکوبم و بگو ی نهیبزنم و بر س ادیجا فرهمان خواستیدلم م د؛یسرعت باالکشرا به مینگاه باران شیصدا

است و هاست که از بوم افتادهمن سال ییتشت رسوا میاست؛ بگورا گرفته شیهاخبرها پخش شده و او گوش

 هنوز هم گوش خراش است. شیصدا

 آمد. شینهان کردنش داشت؛ اما ناموفق بود، پدر پ یشدت سعکه به یبا نگران دیماتم را که د نگاه

 

 آقا کوروش... _

 

 ساکت بماند. دیکه با دیبانو دادم؛ از نگاهم فهم نبیسرعت به زرا به امیاشهینگاه ش  

 

 

 خبرکن. نیلطفا برام ماش_

 

 و مکث سرش را تکان داد و از آشپزخانه خارج شد. دیترد با

 .رمیبگ دهیکردم حضورش را ناد یو سع دمیکش سمیبر صورت خ دست

 

 !کنهیحد ناراحتت م نیتا ا مینامزد دونستمینم _
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 نبود؟ ظالم

و  یداور شیچه ظالمانه با شالق پ کرد؛یم قرارمیقلب ب گاهیرا جا اشنهیچندان دور سنه یاکه در گذشته یمرد

 .نواختیام مقضاوت برتن روح خسته

 .دتمیدیدرمانده م نگونهیا دینبا

 بودم.ها را فراوان تجربه کردهخوردن نیزم نیا ستادم؛یکردم برخودم مسلط شوم و بعد سرپا ا یسع

کردم آن شجاعت را  یغرورم سع میترم یو من هم برا خواستیطلبش شدم؛ شجاعت مفرصت یهادر چشم چشم

تر از نگاهش را به خورد روح درحال و عطر تلخ ستادیاینم کمیحد نزد نیتا ا کاشیکنم؛ فقط ا تیدر خود تقو

 .دادیاحتزازم نم

 

 کنه. تمیبرام که کارات اذ یستیمهم ن _

 

بود؛ اما خودش را نباخت و حافظ چه  دایها پرنگش و خاموش شدن نور آنخوش یهاخوردنش از لرزش مردمک جا

 کند؟!حجم غرور و تکبر را در خود تلنبار  نیبود تا اوقت کرده یزمان

 به صورتم کرد. یازد و اشاره یشخندین

 

 مشخصه... _

 

 پس رفت. روزمیرفت و نگاه پ یجلو گذاشت و تب و تاب قلبم رو به فزون یگام
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صورتم متوقف کرد و  یمتریام مختل شد. سرش را در چند سانتگانهکه مشامم را پر کرد؛ تمام حواس شش عطرش

 بودند، بفهمانم؛ او اکنون نامحرمم است!ذق افتادهکه به ذق میهادادم تا به انگشتمن جان

 

 ...شهیم شتریب شیشدت عالقشون به لوازم آرا شن؛یافسرده م یدخترا وقت گنیم _

 

 یهاکفش ریام را زمانده یاندک غرور باق رحمانهیسرد شدم و جان دادم؛ چه ب د؛ینکوب گریکرد و قلب من د یمکث

 .کردیدار تکبرش له معاج

 

 ... دخترخاله؟!یافسرده شد یواسه چ _

 

 زیچ خی یهاجز تکه دم،یچرخیو اما اکنون هرچه م دادمیمهرش جان م یبرا یبود که زمان ییهاچشم خیم نگاهم

 وجودم را سوزاندند! هاخیو همان  افتمینم یگرید

 

 شده؟! یچ _

 

 

م بود و مدا ستادهیپشت سرش ا بانونبیرا با مکث به سمت درگاه آشپزخانه کشاند؛ ز مانیفرهاد نگاه هر دو یصدا

 .فتمیفشردم تا پس ن یزدم و دستم را به صندل یشخندین گرفت؛یلبش را گاز م

 

 برم. دیبا ست؛ین یزیچ _
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 نگاه جستجوگر حافظبود؛ اما را گرفته دمید یجلو یکم ستاد؛یشد و از کنار حافظ گذشت و مقابلم ا کینزد متعجب

 بود. دایکامال پ

 

 !؟یکرد هیگر _

 

 .دمیبه شالم کش یو دست دمیگز لب

 

 برام خبر کن. نیماش هیفرهاد لطفا  _

 

 شد. یجد شیو صدا نگاه

 

 بود از اومدن؟ یقصدت چ _

 

 محکمش دادم. یهاام را به چشمدرمانده نگاه

 

 اما... _
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حتما  د،یفهمیم ییبه من نداد و آمرانه خواست تا آماده شوم؛ اما من دلشوره داشتم، اگر دا یگریحرف د یاجازه

 .شدیناراحت م

سر پشت یگذشتم و حافظ را با آن نگاه سؤال شیاز پهلو دنیکنار کش یشدم و با کم رهیخ شیهابه چشم مستاصل

 جاگذاشتم.

بود، از دم مسخره بود؛ همانند که به مناسبت سر و سامان گرفتن حافظ برگزار شده یهمانیم نیمن در ا حضور

یبا من برخورد م هایبودند و بزرگ و کوچک همانند جزام یاز من فرار نهیها با ترس و کبودم که نگاه یمترسک

 .کردند

 

 زم؟یعز یخوب _

 

 صبرم بده. ایرا برهم فشردم؛ خدا میهاو پلک ستادمیا میسرجا

 

 از سرشب؟! دمتیند ییکجا _

 

 حافظ به واقع دوستش دارد؟! ایو فکر کردم که آ دمیچرخ دهیسمت سپ به

 و از من... آمدیدختر خوشش نم نیاصال از ا آورد؛یرا در م دهیاشک سپ شهیهم ،یهست که در زمان کودک ادمی

 !نیکار روزگار را بب دم؛یکش یآه

 ایاز دن گرید یآدم دنیبر اینفر  کیمچاله شدن قلب  شیاصال برا خندد؛یو مستانه م چرخاندیسرخوشانه م چه

 نداشت. یتیاهم

 



 سیلبخند ابل

 
85 

 

 

 برم. دیچون با شه،یهم نم گهید زم؛ینشد عز بتیافتخار نص نیمتاسفم که ا _

 

 شد. کمیهم نزد یکم نباریصدا درآمد و ابروم که دوباره به دمیپا چرخ یپاشنه یرو

 

 عه کجا؟! _

 !؟یریم یزود دار چقدر

 .اوردنیکه شام و ن هنوز

 

 رفتم. همانیطرف اتاق مبود؛ بهبه او که بخش اول حرفم را فاکتور گرفته توجهیو ب دمیکش قیعم ینفس

نفر را به  کی ریگیگذشتم؛ البته نگاه پ همانانینامحسوس از کنار م بایکه لباسم را مرتب کردم و تقر دینکش یطول

 .کردمیحس م میهاشانه یوضوح رو

 

 

 انداختم. نییسالن منتظرم بود؛ شرمزده سرپا یدم خروج فرهاد

 

 .دمیرو ند ییدازن _

 

 انداخت. میبه سرتاپا یجد ینگاه
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 .ستیالزم ن _

 

تعلل حرکت کرد و من هم پشت سرش راه افتادم؛  هیشدم؛ بعد از چند ثان رینشست و سربه ز میشانیشرم بر پ عرق

 رد و بدل نشد. انمانیم یردن، حرفو حرکت ک نیبه ماش دنیتا رس

 

 فرهاد... نیبب _

 

 .یبد حیمن توض یرو برا یزیچ یستیمجبور ن _

 

 ام را به سمتش چرخاندم.باال تنه یو کم دمیچیرا درهم پ میهاانگشت

 

 که حضور من تو اون جمع چقدر مسخره بود. نیدونیخودتونم م _

 

را  یکس خواستمیبودم، م دهیکه کش یبه جبران حس حقارت دیباالرفت؛ شا مینگفت؛ صدا چیزد و ه یپوزخند

 مؤاخذه کنم.

 

 کردن؟ینگام م یامشب چطور یدیمسخره هست فرهاد... د یلیاصرارتون به موندنم خ _

 من برات بگم؟ یخوایو م یدیند ای یدید
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 کردم. انیبه من انداخت و طغ یکوتاه و ناراحت نگاه

 

 آشغال باهام برخورد کردن؟ کهیت هیمثل  یدیند ید لعنت _

 ؟ینینامزد سابقتو بب هیدوماد یحقته که اومد گفتنیبا نگاهشون بهم م یدیند

 داشتن حافظ و نداشتم؟ اقتیکه من ل فهموندنیبهم م توزانشوننهیک یهابا چشم یدیند

 دختر خرا... هیمن  که

 

 اتوبان متوقف شد. یخاک یدر شانه یوحشتناک یبا صدا لیترمز گذاشت و اتومب یرا محکم رو شیپا

 شد. شتریو بغض من ب دیمنقبض شده، به سمتم چرخ یخشم و فک با

 

 ...یکن کیکوچ یطور نیخودتو ا ی... حق ندارحانهیر یحق ندار گهید _

 از خود گذشتن... دونهیمثل تو رو نداشته؛ نم یاداشتن فرشته اقتیبسته ل قتیهاشو به حقکه چشم یاون

 

 

 !زد؟یحرف م یزیشدم؛ از چه چ رهیخ شیهادر چشم چارهیو ساکت شد؛ مبهوت و ب دیرا سربر اشجمله

 !؟یقتیحق چه

 گرفتم. شیرا در پ ینیبو مصرانه قورتش دادم و ره خوش دیسوال بوس نیزبانم را ا نوک
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 یها با همکارشب که زحمتش را ستاره یچراغان یرهیرا دور فرمان قفل کرد و خ شیهاآرام گرفت و دست یکم

 شد. دند،یکشیم هالیاتومب

 

 شد؛یحافظ هواخواهت نم ،یکه اگه رفته بود یکج نرفت م،یما با هم بزرگ شد حانه؛یر شناسمتیم یاز بچگ _

 گذاشتم. شیپا پ شیقوم و خو یشرمیاونقدر نگاهت زالل و خوانا هست که با وجود ب

 

 ام گرداند.و نگاه در نگاه بغض کرده دیچرخ د،یحرفش که رس ینجایا به

 

 .ارهیب نییمثل تو رو پا یارزش گوهر تونهیعده نادون، نم هی یانصافیب _

 

آور، خفقان یهمانیکرد؛ چقدر ممنونش بودم که بعد از آن م قیرا به قلبم تزر یاز خودباور میمال یموج نگاهش

 مغزم را ببلعد. نکهیا یشود برا یدوسر وید یینگذاشت تنها

 

 فرهاد. میبر _

 

سرش را آرام تکان داد  گرفتم؛یاز او فاصله م دیداشتم اما به همان اندازه هم با ازین یپر انرژ یهاحرف نیبه ا گرچه

 ودنده را جازد.

گرفتم، از آنچه که بودم،  میوجودم را جا گذاشتم و تصم ریحق یتکه هالیازدحام اتومب انیهمان اتوبان و در م کنار

 تر شوم.محکم

 ماندگار بود. یطوالن یمدت یبود، برا دایطور که پآمده بود و آن حافظ
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 را قطع کرد. یگوش یام کرد و در آخر بدون خداحافظمؤاخذه تیکاوه تماس گرفت و با عصبان م،یخانه که شد کینزد

 پدر و مادرم! یحق داشت، حت انمیاطراف یاز همه شتریواقع او ببه دادم؛یاو هم حق م به

 یلغزش نیکوچکتر نکهیوافر، بهم چسباند؛ ولو ا یدانه جمع کرد و با تالشرا دانه حانهیر یشکسته یهابود که تکه او

 داشت. یرا درپ زمیعز ییدا حدیخشم ب شد،یشده مکه موجب تکان خوردن محل چسبانده

 سکوت تنها سر تکان داد و بعد از ورودم به خانه رفت.کردم و او هم در  یفرهاد خداحافظ با

 .گرفتندیگر به سراغم آمدند و مدام از من حساب پس مکه شدم افکار سرزنش تنها

 و سرم را در بالشت نرمم فروبردم. دمیتختم دمر دراز کش یسردرد رو با

 ریبه تصو بود،شدهرهیتلخ خ یبه همان اندازه قلبم با لبخند کرد؛یم امیو امر و نه کردیچقدر عقلم سرزنش م هر

 .دیچرخیم هاهمانیم انیبا اقتدار م ده،یبه سپ دهیحافظ که چسب

 .کشدیبر روح درمانده خنج م شیهابا پنجه ادبرده؛یرا از  لتشیکه فض شودیم اریهم چنان هش یفراموش یگاه

ب عق یبودم، دستم را کمتخت افتاده یکه رو یشنیبود؛ با همان پوزبه درد آمده میکه بغض قورت دادم، گلو آنقدر

 گرفتم. میهاو مقابل چشم دمیکش رونیب فمیبردم و تلفن را از داخل ک

 یصدا ینشد، وقت دیرا گرفت؛ بوق دوم ناام زمیعز یمشتاقانه شماره میهابه ساعتش انداختم و انگشت ینگاه

 ست.در گوشم نش اشیملکوت

 

 مادر؟ یآروم جونم، خوب _
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که با سرعت  میهااشک یریجلوگ یبرا یتالش کرد؛یم تیاشکم کفا یقطره نیاول دنیرم یلحن نوازشگر برا نیهم

 .دمیرا به اسارت کش مینکردم؛ اما لرزش صدا دند،یدویام مگونه یرو

 

 سالم مامانم. ن،یشما خوب باش یخوبه وقت _

 

 متفاوت از قبل به حرف آمد. یسکوت کرد و با لحن هیثان چند

 

 !زم؟یشده عز یزیچ _

 

ه را بستم، لعنت ب میهاسرم دادم و چشمپشت واریرا به د امهیزحمت صاف نشستم؛ تکو به دمیبه صورتم کش یدست

 تلنگرش زد. حس مادرانه لنگد؛یتماس شبانه م نیا یپاکیکه  دیفهم امیبا تمام خوددار بود؛دهیمن، فهم

 

 قراره بشه؟ یجون. چنه مامان _

 

 

 .دمیجوابم را داد و من لب گز بالفاصله

 

 .یاز مادرت پنهون کن رویزیچ یتونیکه نم یباش دهیفهم دیبا گهید کنمیفکر م _
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 از سرزنش نامحسوس کالمش گرفت. دلم

 

 حافظ برگشته مامان. _

 

 و همان لحظه هوس آغوش امن پدر و مادرم را کردم. یپناهیبغض گفتم؛ با ب با

 رفت.  یروبه فزون میهاگونه یخودسر رو یهاقطره یاهویشد؛ ه یمادر که طوالن سکوت

 

 ؟یخودت خوب ؛یسالمت باشه مادر _

 در چه حاله؟ یگالر

 

 کرد. ترنیرا سنگ امنهیس یاش حجم بزرگ روگرفته یصدا

 

 مامان؟ نیایم یخوبم، ک _

 

 گفت. یبه کس یزیو انگار چ دیکش یآه

 

 باهات صحبت کنه. خوادیبابا م زم،یعز _
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 انیشب زمخت، در م نیدر ا بارنیاول یو برا دیچیشاد و سرحال پدرم در تلفن پ یاز مادر، صدا یاز خداحافظ بعد

 به بغض و لرزکرده. ختهیآم یاخنده دم؛یخند ه،یگر

 

 گل دختر باباش چطوره؟ _

 بدون ما ووروجک؟ یکنیم کاریچ

 

 لحن شادش غنج رفت. یبرا دلم

 

 سالم داره خدمتت باباجون. _

 

یرفته تو خودش، دختر تو از اونجا هم دست از سر کچل دل ما برنم المیبه ع یگفت یدخترم؛ چ یسالمت باش _

 !؟یدار

 

 محو شد. لبخندم

 

 باباجون؟ نیایم یک _

 

 شد. کیدور و نزد شیو انگار صدا دیخند
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 !؟یپس فردا دخترم. دلتنگ شد _

 

 به؟یعج _

 

 شد. یآرام و بدون شوخ نباریا شیصدا

 

 دارم. نانیبهت اطم شتریهام بکه از دوتا چشم یدونیم _

 

 تمام وجودم را نوازش کرد. یصبح دلچسب بهار کی یبه خنکا یمینس

 

 حاج اسد. دلتنگتونم. ایزودتر ب _

 

 اش انداخت.شوخم دوباره به خنده لحن

 

 چشم دختر باباش. یروبه _

 دخترم؟ یندار یکار

 

 .نینه بابا جون. مواظب خودتون باش _
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 پدرم هستم. یهابودم چقدر عاشق خندهو نگفته دیخند بازهم

 

 خانم؟! گهیم یپدرسوخته چ نیبب _

 

 من را مخاطب قرار داد. دوباره

 

 تو نگران ما نباش دختر، حواست به خودت باشه. _

 

 

 چشم. _

 

 دختر؟گل یندار یکار ها؛ییبایبه ز نایچشمت ب _

 

 .نیاینه. زود ب _

 

 دلم نبود. یرو یاز بار اضافه یخبر نباریتخت رها شدم؛ ا یاز پدر، دوباره رو یاز خداحافظ بعد

ه ک ییو اضطراب ها یخواب فرستادند؛ تمام خستگ یآغوش شدند و من را به استقبال سبکبالآهسته هم میهاپلک

به  کنیها پابرجا بودند، ولشد؛ اوهام و ترس المیخ یهیهد یبود، رخت بربست و آسودگبرجانم نشسته شیاز شب پ

به او  دیقبل از بازگشت، حافظ شوم؛ با یحانهیبه ر لیو تبد ابمیکه خود را باز یشان کردم؛ زمانحواله گرید یزمان

 !اوردیکه رفتنش برخالف تصور، من را به زانو در ن دادمینشان م
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که  کردم یمحو نگاه به آفتاب یتلنگر زد؛ پلک گشودم و با لبخند میهاچشم بانیکه بر سا دیخورش ییطال انوار

 .بوددهیسلطه کشکل اتاق را به شییروشنا

 دادم. یبردم و دل به دل لبخند پرمهر صبح تابستان ادیشب گذشته را از  یرگیت یالحظه یبرا

 تم.رف نییرا اهرم بدنم کردم و از تخت پا میهاحمام آب گرم را نجواکرد؛ دست کیبه  ازیبود و حسم نکوفته شده تنم

 سرحالم کرد. یحساب یول د،ینکش یرا از تن خارج کردم و به حمام رفتم؛ استحمامم طول یهمانیم یهالباس

 

 

 یکمرنگ یآبام نشاندم. رژ سرخچهره یرو میمال یشیو آرا دمیرا پوش میهاآمدم؛ با حوصله لباس رونیمام که بح از

ام که با به چهره یبه همان رنگ ست کردم؛ نگاه یرا با شال امیخاکستر یکردم؛ پانچ تابستان میهالب بخشنتیرا ز

 و از اتاق خارج شدم. اختمبود، اندبه خود گرفته یمالحت خاص یپوشش خاکستر

 بود، نجات دهم.که دچارش شده یکنم و خانه را از قحط دیخر یگرفتم عصر هنگام برگشت از گالر میتصم

خوب فکر کردم که  یزهایو به چ دمیکش قیعم یرا بستم؛ نفس میهاو چشم ستادمیخارج ساختمان ا یسکو یرو

بازگشت حافظ، به خود  دنیو از زمان شن یمرخص هفتهکیها مشغول شدن به کارم بود که بعد از از آن یکی

 بودم!داده

یها مها و درختچنان دست نوازشگرش را بر تن محتاج محبت گلقبل بود؛ اما هم یتر از روزهاجانکم آفتاب

 .رفتندیو با لبخند به استقبال روز تازه م دادندیبه بدنشان م یها هم کش و قوسآن د؛یکش

را  لیپشت فرمان نشستم و اتومب یتعلل نیرفتم و بدون کوچکتر اطیح یانتها یدهیسرپوش نگیپارک طرفبه

 اش تا انتها بازکردم.زبانه دنیآن را با کش یو دو لنگه شدمادهیدر پ کیکردم؛ نزد تیهدا اطیسمت درب بزرگ حبه

 حرکت کردم. ریتسمت هفتاز خروج از خانه با سرعت مطمئن به بعد

 نداشتم. دنیزود رس یبرا یانبود و من هم عجله یچندان طوالن ریمس
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 تمیبود، کمتر اذ شیدرحال افزا شیکه دما ییصبح در هوا یروان ابتدا کیتا تراف دمیکش نییجلو را پا یهاپنجره

 کند.

 کردم و با آسانسور باالرفتم. تیهدا نگیسمت پارکرا به لیاتومب دم؛یکه رس یگالر یساختمان چند طبقه به

بودم  یامروز اما پرانرژ کشاندم؛یم یسختدلم را به یبود و پا ریدرونم سراز یمنف یهاروز قبل که تمام حس برخالف

 .دندیخندیبلند م یبا صدا طیبه مح توجهیباشم که ب ییهاآتش پاره فیتا حر

 

 !میماهم بخند نیبگ _

 

و  کردندینگاهم م بودند،دهیکه به دندان کش ییهانسبتا بزرگ سالن را سکوت فراگرفت و دخترها با لب یفضا یآنبه

 .دادندیسالم م یکی ،یکی

 

 حانه؟یر یاومد _

 

 یچا دنیبه استراحت و نوش ازیکه ن یمواقع یبودم براکرده شیجدا شنیکه با پارت آمدیم یاز سمت دایش یصدا

 .میداشت

 

آن قرار دادم و  یرنگم را رو یکوچک خاکستر فیکوچکم رفتم؛ ک زیسمت مها تکان دادم و بهبچه یبرا یسر

 کماننیبه رنگ شترینمانده بود و ب یباق شیدیاز سف یزیچ گریالبته د دم؛یمخصوص کارم را پوش دیروپوش سف

 شباهت داشت.

 

 دم در؟! یدیگاو و گوسفند و ند _
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یرحالزد و د ینگاه کردم. لبخند کوچک بود،ستادهیبزرگش مقابلم ا وانیکه با ل دایسرم را باال آوردم و به ش متعجب

 .دیرا نوش شیاز چا یاجرعه رفت؛یها مطرف بچهبه که

 

 .ایزود ب _

 

 فتم.سالن ر یرا گرفتم و به انتها زیم یرو یهاکند؛ پالت رنگ فیتکل نییتع میدختر برا نیبود که اهم مانده نیهم

در وجودشان نشست که مدام  زیر یشوق ییگو دنمیبوم بودند؛ با د یمدنظرشان رو یهاطرح دنیسرگرم کش هابچه

 .دندیگزیو لب م زدندیلبخند م

 فهماندیمن مبه  یزبانیبا زبان ب افتم؛یها اشاره کرد. مفهوم نگاهش را درنازک کرد و به آن میبرا یچشمپشت دایش

برخورد  یجد امیکار طیها چقدر دلتنگ استادشان هستند؛ من هم دلتنگ بودم، اما آنقدر در محبچه نیکه ا

 .رمیها گرم بگبا آن دایهمانند ش توانستمیبودم که نمکرده

سالن بود، گذاشتم و به سراغ  ضیعر یپنجره یانتها کیکه در  امکارهمهیکوچک کنار بوم ن زیم یرا رو پالت

 شان رفتم.تکتک

 .کردیزده مشگفت شهیمن را هم شیهابود؛ طرح یدختر ساکت اما بااستعداد بنفشه

 

 رنگ و کمتر انتخاب کن. یشده؛ درجه ادیز اشهیسا _

 

 نطایدخترک ش ستادم؛یسر نوران ا یکوتاه به من انداخت و سرتکان داد؛ بعد از او باال یدرشتش نگاه یهاچشم با

 .دمیدیم ینوجوان یهاطنتیاز ش ییردپا شیهادر طرح شهیبود. هم یالعاده پرانرژکالسم و فوق
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 !ست؟کارهینوران اون آدمه چ _

 

 سرزنده و شاد به من انداخت. ینگاه

 

 .ستادهیهمه کاره استاد... سرقرار وا _

 

بهم فشرده نگاهم کرد و  ییهابا لب دایاش شدم؛ شهانم، مانعسرخورد و من با فرودادن آب د میهاتا پشت لب خنده

 نداشت. یدر او اثر میبود که توپ و تشرها یمن از کنار نوران گذشتم؛ تنها کس

 بکشد. دیبا یزیچه چ دانستیو نم کردیو گنگ به بوم نگاه م جیجلسات گ ریهم همانند سا فرانک

 

 !یکاریباز که تو ب _

 

ها بچه یسال داشت و نسبت به باقرفت؛ تنها هفده شیهاچشم تیمعصوم ینگاهم کرد و دلم برا یدرماندگ با

 کوچکتر بود.

 

 پالت و بده. _

 

کوچک کنار بوم گرفت و بدستم داد؛ انگشت شصتم را درون سوراخ آن فروبردم و  زینازک را از م یچوب پالت

ه دهانم ک د؛یغضبناک نگاهش کردم که ترس ییهابرافروختم. با چشم یآنو به دمیرنگ کش یسرگرد را رو یموقلم

 داشت، بسته شد. رنظریرا ز میما نشسته بود و تمام کارها یکه روبرو دایباز شد با نگاه ملتمس ش
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 نگاهش کردم. امیو با کنترل لحن عصب دمیکش قیعم ینفس

 

 مگه صدبار بهت نگفتم پالت و چرب کن دخترخوب؟ _

 ده؟ش یچ نیبب

 ؟یطرح بزن یخواینامرغوب  م یهارنگ نیبا ا یچطور

 

 

 چه کنم؟! دیدختر با نیکه با ا دانستمیپرآبش را به من دوخت و من واقعا نم نگاه

 

 رو بده.خودت یهااز پالت یکی دایش _

 

 سمت ما آمد.گذاشت و با پالت به زیم یاش را که معتادش بود، روبزرگ احتماال قهوه وانیل دایش

 

 .نمیبده من بب _

 

 .کردیرا کمتر م امیها جداشدم؛ انگار گذر زمان صبوردوباره از آن یفرانک را به او دادم و با تذکر پالت

 بوم کنار زدم. یرا از رو دیسف ینشستم و پارچه یصندل یرو

 را خواهد زد. «یستین ینوا»طرح رکورد  نیکه ا گفتیبه من م یحس
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شد؛ برق درون  میهالب همانینرم م یبردم و لبخند شیهارا به لمس کنج چشم میهااز زمان و مکان انگشت فارغ

 .دادیسوق م نیریش یاآشنا بود و من را به گذشته تینهایب شیهامردمک

به  یینگاه آشنا چیبود که هشده دیتبع یاریمن به د یدخترک قصه دند؛یلغز میهاو بعدش انگشت دیلرز دلم

 پر از خون در اطرافش شد. یرود شیهاگذاشت و اشک یابهیبود؛ تنها و ملول سربر خاک مزار غرانتظارش نمانده

 یچشم گشود، روح یزده ازجاپراند؛ وقتشب دخترک را وحشت یاهیو س دیبزرگ در آسمان درخش یرعد

 خودش بود. یتداع شیهالب یبود و لبخند روسمت او دراز کردهگورستان دست به انیسرگردان م

کرد، خسته و عرق کرده  میصدا دایش یشد؛ وقت یزمان چطور سپر دمیبوم غرق شدم که نفهم اهیس یایدر دن آنقدر

 اش اشاره کرد.و او به ساعت دمیسمتش چرخوارده، به جانیاز شدت ه

 نداشتند. دنیکش یز هم آمادگهنو میهادست دم؛یآن را کش یبه بوم اضافه کنم، رو یانقطه یحت نکهیا بدون

 

 حانه؟یخونه ر یریم _

 

 را تکان دادم و روپوش را از تنم خارج کردم. سرم

 

 حافظ تازه برگشته، تنها نمونه. گهیم م؛یشامشب و دور هم جمع گهیم ایس _

 

 بودند.شورش را درآورده گریهم د هانیا

 

 خوش بگذره. _
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 هم نشد. یبود، که چندان طوالن شیمنتظر غرغرها ،یرا گرفتم و درحال رفتن به طرف در خروج فمیک

 

 ؟یتو خودت که چ یدیچپ _

 ده؟یبه آخر رس ایدن

 ؟یموند رشیکه اس یکنیم تیفکر و تو مغزش تقو نی... چرا اگهید یکینشد  ابوی نیا

 

 شانیهاگوش دادم،یم حیتوض شانیرا برهم فشردم و با مکث از در خارج شدم؛ هر چقدر هم که برا میهاچشم

 .کردمیبدهکار نبود و من تنها خودم را خسته م

 خودشان را به آن راه معروف زده بودند. ای دندیفهمینم دانمینم

 کوچک متوقف شدم. یو عاقبت کنار بوستان دمیچرخ هاابانیدر خ یخانه را هم نداشتم؛ کم ی حوصله

 .بوددهیبه سرحد انتظارم رس امینشستم؛ احساس درماندگ مکتین یرا پارک کردم و داخل شدم و رو لیاتومب

 بودم.بود و من عمال فلج شدهرا مختل کرده میهابرنامه یحافظ همه آمدن

 پرت شد. کردند،یم خردسال که دنبال هم یهاکه زنگ خورد، حواسم از بچه تلفن

 

 .ییسالم دا _

 

 

 بود.گرفته جوابش
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 .جونییدا کیعل _

 

 زدم. یکوچک لبخند

 

 ؟ییدااحوال زن _

 

 اش لبخندم را عمق داد.و جمله دیکش ینفس

 

 تو رو ندارم. یبچه که حوصله زینمک نر _

 

 پس با اجازه برم به کارم برسم. _

 

 تنها نمون تو خونه. جانیا ایتو غ... الاله اهلل... پاشو ب _

 

 جوان باعث شد، درخود جمع شوم. یپسر قیپا انداختم و کالفه نگاه اطراف کردم؛ نگاه دق یرو پا

 

 بود. یکاف امیچند وقته اعصاب خورد یبرا شبمیکاوه؛ همون د امینم ییمن جا _

 

 شد. یعصب شیصدا
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 و چرا. چونیب جا؛نیا یایاالن م نیهم _

 

 شدم. نهیسرداد و دست به س فمیتلفن را در ک یکه کرد، عصب قطع

 .کندیم ترمنیچرککه حضور حافظ دل فهماندمیچگونه به او م دانمیو نم دادینم تیبه نظر من اهم اصال

 

 خوشگله؟! یهست یچه عصبان _

 

 نشست؛ من را به خود آورد. کمینزد میهایآشفتگ انیچه زمان درم دانمیپسر جوان که نم یمشمئزکننده یصدا

 درهم فرورفت و رو گرفتم. شتریب میهااخم

 

 مشکلت رو به من بگو تا حلش کنم. _

 

 مشکل من و حل کن بچه. ایب _

 

 توانستمیپلک هم نم یحت د،یو تنم لرز ستادیو نفسم رفت؛ قلبم ا دمیبه سمت صاحب صدا چرخ دهیو ترس متعجب

 بزنم.

 

 تو... تو... _
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بودم و به شده خکوبیم میگونه در جالکنت افتادم و مشت او بود که در صورت پسرک نشست؛ من اما همان به

 .کردمینگاه م شانیریدرگ

 .دیکوبیبرصورتش م شیهابه التماس توجهیزدن پسر جوان کرد و بخشم شروع به کتک با

 خود آمدم.پاخواست؛ بهکه شلوغ شد و همهمه به دورشان

 .شددهیاز عقب کش میکه بازو زمیکردم از مهلکه بگر یبلند سع ییهاو با گام ستادمیا ارهکبیبه

 

 ؟یریکجا م _

 

 غیو همزمان ج دمیرا کش میکردم و بازو کرد،یم ییآن خودنما یرو یخونسردش که اخم ینگاه چهره زدهوحشت

 .دمیکش

 

 .یبه من دست نزن عوض _

 

 به عقب برداشتم. یشد که گام ترکیزد و نزد یپوزخند

 

 نامزدت برگشته. دمیشن _
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 کرد. دنیحد گشادشدند و تنم شروع به لرز نیتا آخر میهاچشم

 من را داشت؟! یاز کجا خبر زندگ او

 حالم را دگرگون کرد. زشیو ه دهیدر یهاشد و من هراسان عقب رفتم؛ چشم کینزد دوباره

 

 دلت برام تنگ نشده؟ _

 

 .ستین شیب یروان یماریآدم ب نیزدم؛ اشدم و عق اشیوحش اهیس یهابه مردمک رهیخ یالحظه

 رفتم. لیسمت اتومبنامتعادل و شتابان به ییهادست بر دهانم گذاشتم و با گام 

 کاوه رساندم. یچگونه نشستم و استارت زدم و خودم را به خانه دمینفهم

 توقع وجهچیکه به ه یروبرو بود و دو چشم گرگ مانند خیزده، نگاهم مو وحشت دمیترمز کوب یرا رو میدر پا مقابل

 را نداشتم. دنشید

 جادو نبودم. نیاز ا دنیقادر به ره یقیطر چیبود و به همسخم کرده شیهاچشم سحر

 .خواندیتر نامم را مآرام ییو صدا خوردیآرام به صورتم م ییهابه خود آمدم که ضربه یوقت

 

 به من نگاه کن. زمی... عزجانحانهیر _

 

 قرار گرفت. میهامحوشد و صورت مهربان کاوه مقابل چشم دگانمیمقابل د ریتصو

 بود.گرفته شیهادست انیبود و صورتم را مکنارم نشسته یصندل یرو
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 اون... _

 

 تکان داد. یآرامرا به سرش

 

 .زمیکن عز فیتو تعر میبر _

 

 !کردم؟یم فیتعر دیرا با یزیچ چه

 !گفت؟یطور کامل را مبه نباریشدنم ا نابود

وجودم ذوب شد و  یهاخیگرم شدم؛  دم،ینشست؛ نگاه که باالکش میبازو یرو یشد و دستطرف راننده گشوده در

 شدم.کنده یاز صندل یااراده چیبدون ه

 را گرفت. میهارا دور زد و شانه نیسرعت ماشبه کاوه

 یایرو زیچهمه ییفرستاد. گو شیرا پ یاهیزد و س یرا التماس کردم که باورم کند؛ اما پلک شیهاچشم یآشنا رنگ

 .دینکش هینبود که عمرش به ثان شیب یصادقه ا

 

 کاوه. رمیپس من م _

 

 اش رفت.طرف خانهدوباره به من به یسرش را تکان داد و او بعد از نگاه ییدا
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 و خودم را در آغوش مهربان کاوه جادادم. دمیشد؛ چرخبسته میهااندک چشم دیام یروکه به در

 سمت باغ حرکت کرد.و همانطور به دیرا آرام برسرم کش دستش

 .دندیواردشده به روحم پرکش یمنف یرویو بهت و وحشت و هزاران ن ترس

و  کردیران نگاهم ماش نشسته بودم و او هم در کنارم بود؛ نگکوچک خانه ییرایمبل در پذ یبعد رو یقهیدق چند

 داد،یکه اجازه م کردیاما مراعات حالم را م شد؛یازهم گشوده م یگفتن حرف یبرا کباری هیهر چند ثان شیهالب

 خودم زبان بازکنم.

 

 کاوه. دمشید _

 

 !رو؟ی: کدیکرد و محتاطانه پرس کیرا بار شیهاچشم

 

 .دندیلرز میهاو لب شیهازدم در چشم زل

 

 ارسالن. _

 

 حق داشتم. رفتم،یبود؛ پس من اگر از هوش هم م نیواکنش کاوه که ا شد؛رهیزده به صورتم خخورد و بهت یتکان

 .دیرا مشت کرد و ازجا پر شیهازد؛ دست یکم به کبوداش کمخوردند و رنگ چهره یگره سخت شیابروها

 !؟یری: کجا مدمیام، نالآمده نییاز فشار پا یناش یسست با
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 بود.دار شدهخش ادیاز خشم ز شیصدا ستاد؛یا یپشت به من دم خروج طورهمان

 

 کوتاه اومدم و دم نزدم. یبسه هرچ گهیصاف کنم؛ د اتیرو با مصبب بدبخحسابم رمیم _

 

 .ستادمیا میپاها یرو یسختدادم به مبل و به هیلرزانم را تک یهادست زدهوحشت

 

 نه کاوه... نه... _

 

 اش را مقابل صورتم تکان داد.. انگشت اشارهدیو چند گام بلند برداشت تا به من رس دیشتاب به سمتم چرخ با

 

همه سال چشم بستم تا  نیا رم؛یخون بگو خفه نمتیبب دهیترس یهاو چشم دهیرنگ پر نیبا ا تونمینم گهید _

 هیتا  نمیآروم بش تونمی. نمستیبردار نانگار دست اروی نیاما ا دونستم؛یرو تموم شده م یکه همه چ ،یخوب بش

 فروکنه تو قلب خونوادمون. گهیخنجر د

 

 شد. یبغض زخم زیت یهاتکه انیدر م می. صدادمیکش نییلرزانش را با دودستم محکم گرفتم و پا انگشت

 

 ادته؟یقسمت دادم کاوه؛  _

ها انگ یبازم همه ش،یسال پتر از سهبزرگ شهیبه پا م شیبه جونم؛ االن با گفتن تو آت یدادم و قسم خورد قسمت

 من. یشونیرو پ خورهیم

 متهم... شمی... بازم میلیتف شمی. من بازم مندازنیرو دور نمرو بخورن، استخوونتا برادر اگه گوشت هم دو
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 شد. یجار میهامژه انیاز م لیشکست و س مینگذاشت ادامه دهم و صدا گرید بغض

 .دیجان کشرا به میهابود که غصه یها تنها کسسال نیکه در تمام ا کردیدرکم م د؛یفهمیا مر دردم

 ستادهیکه مردانه ا دیفهم شدیم یراحتبه شیهانفس یبلند و تکه، تکه یداد و از صدا هیتک اشنهیرا به س سرم

 است.

 

 

تخته سنگ  یرو یراه درخت یهادرخت انیخارج شدم؛ به باغ رفتم و م آمدهشیبعد که از شوک اتفاق پ یساعت

 رفتند. رونیحافظ که قصد گرفتن مجوز داشت ب یهمراه ینشستم. کاوه برا

که در داخل و خارج کشور  یفراوان یدست آورده بود و دوست و آشناهاطرف مرزها بهکه آن یتوجه به شهرت با

 داشت؛ گرفتن مجوز چندان سخت نبود.

 

 ام کرد.حواله یزانو گذاشت و چشمک یرا رو تاریمسخره گ یحالت با»

 

 .زهیبرات خاله ر نوازمیم یچ نیبب _

 

 دادم. هیو به درخت سرو تک دمیصدا خند پر

 

 ؟یکه نخورد یخروس قند _
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 غنج زد. شیهاچشم یدهیحالت کش یکرد و دلم برا زیر یاخم

 

 .یکنیرو باز مدهنت ای یخندیغوغا کرد؛ بازم به من م ایکه صدام تو کل دن گهیچند سال د نمیبب _

 

 «ام باالنرود و ناراحتش نکنم.خنده یرا برهم فشردم تا باز صدا میهالب

 

 هیتک میهاام را به دستو چانه زانو گذاشتم یناخواسته از اعماق وجودم برخواست و من خم شدم و آرنجم را رو یآه

 دادم.

 

 !یافسردگ یالهه یباز که غمبرک زد _

 

ه که از تخته سنگ اضاف ییسمت او بچرخم، کنارم در اندک جابه نکهیبرلبم نشاند؛ قبل از ا یلبخند کوچک شیصدا

 بود، نشست.مانده

 

 سالم. _

 

 

 طرف باغ کرد.نازک کرد و نگاه به ساختمان بزرگ آن میبرا یچشم پشت
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 ؟یراه شد مهین قیتا حاال رف یاز ک _

 

 میهالب م،یمنزل پدربزرگ بود یشدهمتروک یهایشاد یرهیبودم؛ همانگونه که هر دو خ اشیعمق دلخور یمتوجه

 بازشدند.

 

 .دمیجزجز سوختن قلبم رو هم شن یصدا شبیحالم کمند؛ من د فیتوص یبودن، کمه برا شیحس تو آت _

 

 کلماتش نشست. انیم یبغض کوچک د؛یطرف من چرخکه سرش به دمیچشم، د یگوشه از

 

 ؟یشد تیاذ یلیقربون قلب مهربونت بشم؛ خ _

 

 ام نشست.شانه یتارشدند و دست او رو میهاچشم

 

 .یکنیتو هم لب از لب بازنم یول حانه؛یهستم ر یاز دست همشون عصبان _

 

 کن بده به حافظ. دایرو پمن یشناسنامه ایکمند ب _

 

سردش در  یحهیگرفتن را انینشستم. حضورش را از جر میتر درجاکاوه نامزدش را ازجا پراند؛ من اما سخت یصدا

 بودم.اواخر تابستان حس کرده یهوا انیم
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 .گرفتمینم میروروبه دیبزرگ و سفچنان مصرانه چشم از ساختمان و من هم دیدو رپوستمیز یعیرطبیغ ییگرما

ه ب نهیطرف او که سبه یآهستگپلک زدم و به ستادم؛یحبس کردم و ا امنهیشد، نفسم را در س ترنیکه سنگ هوا

 .دمیچرخ بود،ستادهیا امنهیس

 محبت سرگردان شدم. یادنبال جرعهبه شیهاچشم یاهیس انیو من فقط در م دیصورتم چرخ یرو قیعم نگاهش

 

  ماریحال ب جز

 تو دل ماست یچ

 

 ... دخترخاله؟!یبشم؛ اما... کم حرف شد کیمنعم کرده بهت نزد اتییدا _

 

 بگو باز حاال

 استیدن ریتقص

 

 آورد؟یچه به روز قلب چاک چاکم م بانهیخطاب کردن غر نیا دانستیم

 

 

 .یسکوت کن ستیکه به نفعت ن ییجا یگرفت ادیالبته... خوب  _
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 .دندیلرز میهالب

 

 ؟یخوایاز من م یچ _

 

 تو به حال و روزگار زار من محل نذاشت چشم

 من اثر نداشت یهاهیو گر یو ها یها گهید یحت

 

 زد. یشخندیفروبرد و ن اشیاشلوار کتان قهوه بیسکوت دست در ج یاز کم بعد

 

 !؟یهم دار یزیمگه تو چ _

 

 تو به حال و روزگار زار من محل نداشت چشم

 من اثر نداشت یهاهیو گر یو ها یها گهید یحت

 

 صورتش نشاند. یبزرگ رو یبهت نگاهش کردم که اخم با

 

 هم داره به من بده؟ یزیمردم جمعش کردم، چ ینصف شب از تو خونه ها هیکه  یمگه دختر _
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 بده ادمیرو  یرحمیب

 نره ادمیبکن  یکار

 ترهعاشق یهرکس

 ترهبازنده

 

 .آمدیبستم، مات شدم؛ او اما کوتاه نم خیخشک شدم،  ربود؛یحق یاحالم کلمه فیتوص یبرا یزدگبهت

 

 هم براش مونده؟ یاگهید زیچ کنه؛یم انتیخودش خ یکه به نامزد عقد یمگه دختر _

 

 .شدندرهیخ اشرهیت یهاسوختند و پر از التماس به مردمک میهاچشم

 انکار بود. دمیاش ایو  حیتوض یدر نگاهم دوخت؛ انگار در پ نگاه

باران که  یقطره نیکردند؛ اول شانیروشیگاه پآسمان را جوالن رهیت یو ابرها ستیگر کبارهیبغض کرد و به  هوا

 .شکستمیآدم م نیمقابل ا دیصورتم را نوازش کرد، لب برهم فشردم. نبا

 متیفرصت را غن میهاشالق زدند؛ اشک نیدرشت آن برتن زم یهاکرد و قطره دنیشروع به بار یبه آن باران

 لب باز کردم. م،یهااز رسواشدن، چشم یدانستند و با رهاشدن بغضم، بدون نگران

 

 چرا؟ یدونیم ده،یم نیرو تسکاالن هم زخم زبونت فقط داره قلبت ؛یباور کن ینخواست _

 

تا  کردینگاهم نم پروایب گونهنینگاهم کرد؛ کاش ا ینرود و سؤال شیهاتا آب باران در چشم آوردشیرا پ شیابروها

 که ماندگار نبود. کردینم نیریکام دلم را ش شیهاچشم یشهد آشنا
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 را تنگ کردم. میهاچشم د؛یکشینازک م یاپرده مانیهاچشم انیم یگاه باران

 

شدند؛  تیبه واقع لیکه توهماتت تبد یخودت تکرارش کرد یو اونقدر برا یدونیم ؛یاشتباه کرد یدونیچون م _

 اما...

 

 

 یهاچشم یرا نازک کرد و منتظر به من چشم دوخت؛ قلبم با بغض نگاه به او دوخته بود و من دست رو شیهاچشم

 پرحسرتش گذاشتم.

 

 ... پسرخاله.یرفتیم شیبا قلبت پ دیبا ؛یبا متلک انداختن به من بفهم یتونیرو نم تیواقع _

 

 من یبود، منتظر بود خودم را تبرئه کنم؛ ول حیکه همانند همان سال منتظر توض دانمیگرفته و مغموم شد؛ م نگاهش

 نداشت. انشیم یگاهیدادن، جا حیداشتم که توض مانیمان اقدر به عشقکار را نکردم. آن نیا گاهچیه

 .میبرنگرفت گریکدیکرد و اما نگاه از نگاه  سیرا خ مانیهردو باران

 

 

و تکانش داد؛ اما  دیقلبم را محکم چسب یقهیزد و قدم میهاچشم انیم دینگاهم کرد؛ با شک و ترد یو طوالن قیعم

 را خاموش کرد. شیهامردمک انیم دیام یرو برگرداند و کورسو یقلبم با دلخور

 زد. یو پوزخند دیاش کششده سیخ یرا کنار ابرو شصتش
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 .یندار یجواب _

 

 .شدمرهیپهنش خ یهابه شانه ،یباران تابستان انیم ستادهیو من امکث پشت کرد  با

 پرشدند و اکنون... یاهیاز س میهاچشم دم؛یرا ند ایدن یبایرنگ ز گاهچیرفتنش ه با

 

 ...حانهی... رحانهیر _

 

 را به خود آورد.من کرد؛یم میو صدا بودستادهیساختمان ا یخروج یسکو یکاوه که رو یصدا

 قلبم وقع ننهادم. یدهایطرف خانه رفتم و اصال به تهدافتاده به ییهاو شانه یسست با

 

 

و کنجکاو کاوه و کمند  قیدق یهابه نگاه توجهیب شده؛سیطرف ساختمان رفتم و با همان سر و صورت خبه یسست با

 به اتاقم رفتم. میداخل شدم و مستق

یرا به درد م میهابلندش گوش یو صدا شدیم دهیغزم کوببر م یزهردار حافظ همانند چکش یهامدت حرف تمام

 .آورد

 بر روحم و تنم آوار کرد؛ که ذهن و قلبم را فلج کرد. یدلش را جور یرو یدلمه بسته یغده

 .دمیتخت دراز کش یرو یحالیکردم و با ب ضیرا در رختکن حمام تعو میهالباس

 محکوم شدم و تاوان پس دادم. بس بود... یکاف یبه اندازه کند؛یم یمهم نبود که حافظ چه فکر میبرا گرید

و مغزم آنقدر پر  کردیخواب م یاندک یتقاضا بودم،دهیکه کش یهم افتاد؛ جانم تحت فشار روح یداغم رو یهاپلک

 .دادیرا نم میهابود که مجال گرم شدن چشم یفکریاز ب
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 ییهمانند الال شیسرخورد و صدا میموها انیرا در اتاق حس کردم و بعد تخت تکان خورد؛ دستش م یشخص حضور

 در گوشم نجوا شد.

 

 دخترکم خواب داره؟! _

 

 کرد که لبخند را برلبم نشاند. یکوتاه یکردم. خنده یبودند، اوهومشده نیسنگ یبسته که کم یهاهمان چشم با

 

 !؟یزبونتو موش خورده دختر _

 

 سرم مشت شد. یرا باالانداختم و دستش رو میابروها نباریا

 

 .کنمیخوب استراحت کن؛ واسه شام صدات م _

 

 .دیو زبان من درکام جنب برخواست

 

 ؟ییدا یریگینم لیات برگشته مارو تحوخواهرزاده _

 

 .نمیرا نداشتم تا واکنشش را بب میهاجرأت بازکردن پلک یشد و من بغض قورت دادم؛ حت سکوت

 .دیپرصدا کش ینفس
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 .شهیواسه من،تو نم کسچیکه ه یدونیم _

 

 چشمم افتاد. یاز گوشه یدر اتاق که آمد؛ قطره اشک یصدا

 

 

 .ستمینگر اطیبه ح تیبه بدنم دادم و با رضا یو قوس کش

به  دیخر ینداشتند؛ صبح زود بعد از کل یهمانیرفتن به م یبرا یلیها هم تمارا کنار کاوه و کمند ماندم و آن شبید

 کردم. زیرا تم اطیکوچک ح یهاها و سالن گرفته تا باغچهخوابخانه بازگشتم و از اتاق

 .گشتندیبازم شیپدر و مادر از ک گرید یقیده بود و احتماال تا دقا ساعت

بودم و اطالع هم صحبت کرده دایسکو نشستم و چشم به در دوختم تا وارد شوند؛ با ش یداشتم که رو جانیه آنقدر

 شدم. بیکار بازغبرگشتنم به روزکیبماند که چقدر سرزنشم کرد که درست بعد از  م؛یآیبودم که نمداده

پرواز  امیزندگ ه،ینداشتدوست یسمت دو فرشتهبه دیپاشنه چرخ یدر رو یو وقت دمیقفل در که آمد ازجا پر یصدا

 کردم.

 و من بغض کردم. دیام را بوسو محکم به خودم فشردم؛ گونه دمیمادر را که جلوتر وارد شد در آغوش کش ابتدا

 

 .معرفتیمامان ب _

 

 ام کاشت.گونه یرو گرید یابوسه یو مادر با مهربان دمیبرچ لب
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 .رهیبگ لیهم مارو تحو یکی _

 

 یبازوها انیدادم و از آغوش گرم مادر خارج شدم و خودم را م بود،ستادهیسر مادر اپرآبم را به پدر که پشت نگاه

 پدر پنهان کرد. گرتیحما

 

 دختر بابا؟ یخوب _

 

 نشوند. یجار میهارا در همان حال تکان دادم و لب باز نکردم تا اشک سرم

 

 !ایدختر لوس شد _

 

 چشم دوختم. کرد،یاش با عشق نگاهمان مجمله یادا نیرا باال آوردم و به مادر که ح سرم

 

 .نیرفت ن،یرو تنها گذاشتماهه من هیکه  نیمعرفتیشما ب ستم؛یمن لوس ن _

 

 من را به خود فشرد و در را با دست آزادش بست. شتری. پدر بدیلرزیم میصدا

 

 حق داره دخترم، خانم. _
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 شد. طنتیو لحن پدر پر از ش میطرف ساختمان حرکت کردت بههمان حال در

 

 .دهیتو خونه راه نم گهیآشه که مارو د نیبعد هماگه بدونه من _

 

 

حالت  نیبه مادرم نگاه کردم که با لبخند برگشت و نگاهم کرد؛ دلم به شور افتاد. ا یدرهم رفت و سؤال میهااخم

 کرد. ریرا به وجودم سراز یپدر، حس بد یگفته شده یبه شوخ یمادر و حرف جد یهاچشم

 پدر را هم متوقف کرد. امیو توقف ناگهان ستادمیا م،یسالن که شد وارد

 کردم. کردند،یکه با لذت نگاهم م ییهاو نگاه به چشم دمیدستش چرخ انیم

قلقلکش  شهیبکشم و همانند هم شانیرفت؛ دوست داشتم در آن لحظه دستم را رو اشیمحاسن جوگندم یبرا دلم

 کردم. یدر آن لحظه خوددار ی؛ ول«بچه نکن»دیبگو نیریش یدهم و او هم با تشر

 

 بابا؟! هیمنظورت چ _

 

 از دلهره گرفت. ینگاه پدر، مخلوط یخاموش شد و رنگ مهربان نتیضربه زننده به لم یهاپاشنه یصداها

 

 دختر بابا؟ میبعد صحبت کن م،یدرکن یخستگ یدیاجازه م _

 

 اما حق داشتند. شد؛ینم یراض دلم
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 .شان رفتندهمراه مادر به اتاقسرم به دنیو او هم بعد از بوس دمیکنار کش لیمیب

 شد که عمال ازپا افتادم. قیاضطراب و دلشوره به وجودم تزر آنقدر

 شیب یگمان داشتم که حرف پدر مزاح یاگر درصد دم؛یکاناپه نشستم و ناخن به دندان کش یو حال رو حسیب

 .استیازحد جد شیفرصت خواستنش، نشان داد که موضوع ب نیبا ا ستین

 ناخن بجوم. توانستمیرا به ترس داد و من تنها م گاهشیورودشان محترمانه جا یذوق لحظه تمام

 گذر زمان نشدم. یپرسه زدم که متوجه میهاحدس و گمان انیم آنقدر

 کردم برخودم مسلط باشم. یدر اتاق خواب من را به خود آورد و سع یصدا

 به من کرد. قیدق ینگاه نشست؛یکه م یکاناپه شد و درحال کیبا خنده نزد پدر

 

 دخترم؟! یبهم بد ییچا هی یخواینم _

 

 شد. میهالب جانیو چشم ب یتصنع یلبخند میهاکردند و اما تمام دلهره دنیکش ادیوجودم شروع به فر تمام

 قیعم یاز اتاق خارج شد و همراه با نگاه شیهادست انیم یطرف آشپزخانه بروم که مادر هم با ساکتا به برخواستم

 به من لبخند زد.

 ترسانده بودم. یبود؛ حسابهمراه شده شانیعیرطبیها و لبخندها که با سکوت غنگاه نیا

که  یرنگتازه دم و خوش یگذاشتم و از چا ینیپدر را در س یهبزرگ مورد عالق یهاوانیلرزان ل ییهادست با

 را پرکردم. هاوانیبودم؛ لکرده ایمه شانیبرا
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ازهم فاصله  یمن شدند، کم یمتوجه یآرام مشغول صحبت بودند و وقت ییسالن که برگشتم؛ پدر و مادر با صدا به

 گرفتند.

 را بشورند. میهانزدم تا حرف بزنند و دلشوره یگذاشتم؛ حرف زیم یرا رو ینیزدم و س یلبخند زحمتبه

 

 اد؟یدخترم خوشت م نیبب ایب حانه؛یر ایب _

 .دمیخریم یزیچ هیبرات  رفتمیکه آزاد داشتم م یتو گرفتم. هر وقت یبرا نارویا

 

 را بازکرد و من زبان به دهان گرفتم. فیک پیز شیهاجمله یادا نیدر ح مادر

 قطعا قصد دق دادن من را داشتند! خوب

 شادش غرق شدم. یهارنگ یایرا از مادر گرفتم و در دن یآبرنگ یشمیساتن ابر یروسر

 

 چطوره؟ نیا _

 

 و لبخند زدم. دمیباالکش نگاه

 به دلم نشست. یشده؛ حساب یدوز دیمروار یبایز صندل

 

 رفت؟ شیکارتون خوب پ _

 

 بود، مخاطب قراردادم. یچا دنیرا از مادر گرفتم و پدر را که مشغول نوش صندل
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 اما... م؛یخوب بود... اولش قرار بود، از دور نظارت داشته باش _

 

 کرد. ریشد و به دهان پدر گگرفته دهایمروار یهااز انعکاس رنگ نگاهم

 کرد. کرد،یبه مادر که در سکوت به او نگاه م ینگاهمین

 

 باهاشون به مشکل برخوردن... یقبل میبزرگ هست؛ ت یحیمرکز تفر هی یپروژه _

 

 !شد؟یم قیدق میهاو به چشم دیبریحرفش را م انیبه تکاپو افتاد و دستم شل شد؛ چرا م قلبم

 برگرداند. زیم یرا رو پرمهین وانیل

 

 .میجا ساکن بشاون یمدت طوالن هیاز طرف شرکت،  دیما با _

 

 .شدمرهیخ کرد،ینگاهم م یو نگران یزده به پدر که با مهربانو بهت دیباالپر میابروها

 .دیخودش را جلوکش یکم مادر

 

 .شمونیپ یایب یداشتکه هر وقت دوست یتونیو توهم م میایالبته ما تندتند م _

 

 نگاهشان کردم. بود؛دهیچسب میهاکه به مردمک یو اشک یزدم و با شگفت یعصب تکخند
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 !؟یراحت نیهم به _

 !ن؟یزنیبه من سر م یو گاه نیذاریتنها م جانیا رومن

 از راه دور؟! یاحوالپرس هی شهیم تونیمحبت پدر و مادر تمام

 

 

 .دیلرزیم میبرخواستم؛ صدا کبارهیدهان بازکرد و من به  پدر

 

 .نیانجام بد نیکه دوست دار یباشه؛ هرکار _

 

 

 .نندیرا نب میهاها جداشدم و خودم را در اتاقم پنهان کردم تا اشکاز آن یناراحت با

از  ریغرا به یخاطرم پشت کردند؛ اما من کسکه به هم به یبردم؛ زمان رسؤالیرا ز شانتیبود که حما یانصافیب

 بود. یرحمیب تینظرم نهابه شانمینداشتم و در آن لحظه تصم نمیوالد

 خواب رفتم.به میهااشک انیتخت انداختم و در م یرا رو خودم

 .دادینم یعذرخواه یاجازه میرا شکسته بودم و دلخور شاننینازن قلب

 .دادیبود و عطر ناب پدر در اطرافم جوالن م میروبرو وارید یدیرا ازهم گشودم؛ سپ میهاچشم میحس نوازش موها با

 و غلت زدم. دمیکش قیعم ینفس
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ام در حالت چهره یرییکرد؛ من اما بدون تغ شکشیرا پ یشگیعقب رفت و همان لبخند پرمحبت هم شیهادست

 صورتش شدم. یاجزا یرهیخ

 سکوتم قصد شکستن ندارد، خودش به حرف آمد. د؛ید یمنوال گذشت و وقت نیبه هم قهیدق چند

 

 ...ایدلتنگم بود یحساب _

 

 آورد. کیرا آرام کرد و سرش را نزد شیصدا

 

 .کنهیم یحسود یحساب ،یدوست دار شتریرو بمادرت بدونه من _

 

 شد. یجد د،یرا که د میهاکرد و من از االن دلتنگ رفتنشان بودم؛ قفل لب یاآهسته یخنده

 

 !؟یکن کاریچ یخوایم ،یاصال فردا پس فردا که ازدواج کرد ؛یبه ما ندار یاجیاحت حانه؛یر یخانم شد گهیتو د _

 

 پر از آب شد. میهادرون قلبم فرورفت و چشم یبه آرام زیت یغیت

 زد.را گره شیکوچک ابروها یو اخم دیدر نگاهم چرخ نگاهش

 نکنم. یگانگیبودم که با او احساس ببزرگ شده یطور یدر واقع از کودک کردم؛یتر از مادر صحبت مبا پدر راحت من

 شکند.را کنترل کردم که ن میزحمت صداکه باز کردم به لب
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 رو ندارم. یمن که جز شما کس _

 

 پدر سخت شد. یو چهره دندیجنب میهاتنها لب حرکتیب

 

 .میکنیرد م روشنهادشونیپ _

 

تخت  یبه من از گوشه یگریفروبرد و بدون نگاه د شیصامت نگاهش کردم که کالفه دست درون موها همانطور

 برخواست و اتاق را ترک کرد.

 و تمام وجودم پر از حس بدشد. دندیام تازگونه یرو یگریپس از د یکیاشک  یهاقطره

 

بودم؛ سرآخر قلبم عقل و قلبم سرگردان شده یهاها و جدلکشمکش انیسرکردم؛ م یسخترا در اتاقم به یساعت

 از اتاق خارج شدم. روزیپرچم صلح را باال برد و من با عقل پ

 دهم. عذابشان یناراحتشان کنم و با خودخواه نگونهیبودند، اسه هفته بازگشته باینبود، حاال که بعد از تقر درست

 شد؛یپخش م یمعمار یهاپروژه نیاز بهتر یمستند ایبود؛ گو ونیزیتلو یرهینشسته بود و خ ییرایدر پذ پدر

 .کردیم ریس گرید ییبود و انگار ذهنش جامانده ونیزیتلو ینامعلوم از صفحه یانگاهش در نقطه

 ناهار بود. یهیته یظروف از آشپزخانه هم نشان از مشغول بودن مادر برا یو صدا سر

خوشنود کردن  یجاو من به گذشتیاز آمدنشان نم شتریشدم؛ هنوز چند ساعت ب یگرفت و از خودم عصبان دلم

 ام ناراحتشان کردم.ها، با رفتار کودکانهآن

 اش گذاشتم.شانه یکنار پدر نشستم و سرم را رو یآهستگ به

 سرم نشست. یمکث دستش رو هیخورد و بعد از چند ثان یآرام تکان
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 .دیببخش _

 

 دار شد.خش یکم شیو صدا دیکش قیعم ینفس

 

 گل دختر بابا؟ _

 

 .زدیگرفته آتش به جانم م یصدا نینشست؛ ا میبزرگ در گلو یبغض

 

 بله. _

 

یخاطر خودته؛ مفقط به م،یزنیم یحرف ای میکنیم یاگه کار ؛یمن و مادرت هست دیکه تنها چشم ام یدونیم _

 ...یتا تو خوشحال باش میجونمونو بد میکه حاضر یدون

 

 .ختیدهانش گذاشتم و اشکم فرور یسرم را بلند کردم و دستم را رو سرعتبه

 .دادمینم اینگاهش را به دن طنتیمحکم گرفت؛ ش شیهاانگشت انیاش بازشد و دستم را مگرفته یچهره

 

 ؟یخواستیمگه از اون خونه بزرگا که استخر داره نم _

 تو به آرزوت. دنیبا رس شهیپروژه مصادف م نیا اتمام
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و پدر و مادر  دادندیم یبازاسباب دیخر یرا وعده یتخس یدختربچه ییدار شدم؛ گوام گرفت و هم غصهخنده هم

هستند و حاضرند با  نیزم یها روفرشته یکه جلوه یهستند؛ تنها موجودات یاهر بچه یفداکار زندگ یهاتنها انسان

 با وجود یکه حت ستندیامر مستثنا ن نیمادر من هم از ا وفرزندانشان کم نگذارند و پدر  یبرا یهر از خودگذشتگ

 هستم.و من چقدر ممنونشان  کنندیم یاش هرکاررساندن دخترشان به خواسته یبالغ شدنم؛ هنوز هم برا

 را در آغوش گرفت. میهاانداختم و پدر با خنده شانه نییسرم را پا یشرمندگ با

 

 !؟یلوس شد نقدریا یپدرسوخته، تو ک _

 

 .ذارهیبه الالش م یکاوه هست که ل ریتقص _

 

 ابرو باالانداختم. کرد؛یپدر که با لبخند نگاهم م یو برا دمیمادر لبخند برلبم کاشت و پلک باال کش یشاک یصدا

 

 جان، زشته.نکن مامان یحسود _

 

 متعجبش بلند شد. یسکوت، صدا هیاز چند ثان بعد

 

 اسد؟! گهیم یدخترت چ نیعه عه... بب _
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 نگاه کردم. بود،ستادهیآشپزخانه ا یآغوش پدر جدا شدم و به مادر که ورود از

 

 گشنمه. یلیکه خ اریناهار و ب ست؛یدخترت تا زخم معده به مانده دست بردار ن نیناراحت نشو خانم، ا _

 

 کمک به یو من برا مینگاه کرد گریکدینازک کرد و رفت؛ من و پدر با لبخند به  یچشمما پشت یهر دو یبرا مادر

 مادر به آشپزخانه رفتم.

 اش کاشتم.شدهدورنگ یبلوط یموها یرو یارا دور گردنش حلقه کردم و بوسه میهاپشت دست از

 

 .یمامان خودم _

 

 .یرو زدخوبه خوبه. حرفت _

 

 قرار داد. سیبود؛ در درا که آماده کرده یکوچک یهایگیددادم و او کباب هیتک نکیبه س مقابلش

 

 تون هستم.االن به بابامم گفتم که عاشق جفت گه؛یآره د _

 

 .ختیروشنش در بغض فرور یهامردمک یرا باال آورد و قلبم از شنا سرش

 

 مامان؟! _
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 .دیدر آغوشم کش سرعتبه

 

 حانه؟یر یکن کاریتو چ میما بر _ 

 .میحاال که حافظ برگشته تنهات بذار ارهیطاقت نم دلم

 

 بودم تا پدر و مادر باور کنند آن شخص را فراموش کردم. دهیزحمت کش یرا برهم فشردم؛ من کل میهاپلک

 

 مامان. ستیبرام مهم ن _

 

 قلبم بود؛ لبخند زدم. یکه رو یفشار یآغوشش خارج شدم و با همه از

 

 گردن من؟ فتهیدرد شوهرت بکه معده یرو به حرف گرفتحاال هم من ؛یمعطل کرد _

 

 داد. یرا به خنده و شاد شیرفت و جا نیازب شیپ یساعت یتکان داد و خوشحال بودم که تلخ میرا برا سرش

 یمان جوالن دهد و دلخورخانه یدر فضا یکه ناراحت میدادیاجازه نم گاهچیه ش،ینانوشته از سه سال پ یقرار طبق

 .میکردیسرعت رفع مرا به

 

 جا.اون میشام گفت که بر یکاوه زنگ زد برا _
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 .دمیچ زیم یرا رو هاوانیرا تکان دادم و ل سرم

به  نگونهیرفتن کرد و ا یبرا یکاوه و کمند اعالم آمادگ یهاهیو مادر با گرفتن هد میاستراحت کرد یاز ناهار کم بعد

 .میشوداد که زودتر آماده ماتومیاولت م؛یزدیچنان چرت ممن و پدر که هم

 

 

بودم؛ سرآخر قلبم عقل و قلبم سرگردان شده یهاها و جدلکشمکش انیسرکردم؛ م یسخترا در اتاقم به یساعت

 از اتاق خارج شدم. روزیرا باال برد و من با عقل پپرچم صلح 

 دهم. عذابشان یناراحتشان کنم و با خودخواه نگونهیبودند، اسه هفته بازگشته باینبود، حاال که بعد از تقر درست

 شد؛یپخش م یمعمار یهاپروژه نیاز بهتر یمستند ایبود؛ گو ونیزیتلو یرهینشسته بود و خ ییرایدر پذ پدر

 .کردیم ریس گرید ییبود و انگار ذهنش جامانده ونیزیتلو ینامعلوم از صفحه یانگاهش در نقطه

 ناهار بود. یهیته یظروف از آشپزخانه هم نشان از مشغول بودن مادر برا یو صدا سر

خوشنود کردن  یجاو من به گذشتیاز آمدنشان نم شتریشدم؛ هنوز چند ساعت ب یگرفت و از خودم عصبان دلم

 ام ناراحتشان کردم.ها، با رفتار کودکانهآن

 اش گذاشتم.شانه یکنار پدر نشستم و سرم را رو یآهستگ به

 سرم نشست. یمکث دستش رو هیخورد و بعد از چند ثان یآرام تکان

 

 .دیببخش _

 

 دار شد.خش یکم شیو صدا دیکش قیعم ینفس
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 گل دختر بابا؟ _

 

 .زدیگرفته آتش به جانم م یصدا نیشست؛ ان میبزرگ در گلو یبغض

 

 بله. _

 

یخاطر خودته؛ مفقط به م،یزنیم یحرف ای میکنیم یاگه کار ؛یمن و مادرت هست دیکه تنها چشم ام یدونیم _

 ...یتا تو خوشحال باش میجونمونو بد میکه حاضر یدون

 

 .ختیدهانش گذاشتم و اشکم فرور یسرم را بلند کردم و دستم را رو سرعتبه

 .دادمینم اینگاهش را به دن طنتیمحکم گرفت؛ ش شیهاانگشت انیاش بازشد و دستم را مگرفته یچهره

 

 ؟یخواستیمگه از اون خونه بزرگا که استخر داره نم _

 تو به آرزوت. دنیبا رس شهیپروژه مصادف م نیا اتمام

 

 

و پدر و مادر  دادندیم یبازاسباب دیخر یرا وعده یتخس یدختربچه ییدار شدم؛ گوام گرفت و هم غصهخنده هم

هستند و حاضرند با  نیزم یها روفرشته یکه جلوه یهستند؛ تنها موجودات یاهر بچه یفداکار زندگ یهاتنها انسان
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 با وجود یکه حت ستندیامر مستثنا ن نیمادر من هم از ا وفرزندانشان کم نگذارند و پدر  یبرا یهر از خودگذشتگ

 و من چقدر ممنونشان هستم. کنندیم یاش هرکاررساندن دخترشان به خواسته یبالغ شدنم؛ هنوز هم برا

 را در آغوش گرفت. میهاانداختم و پدر با خنده شانه نییسرم را پا یشرمندگ با

 

 !؟یلوس شد نقدریا یپدرسوخته، تو ک _

 

 .ذارهیبه الالش م یکاوه هست که ل ریتقص _

 

 ابرو باالانداختم. کرد؛یپدر که با لبخند نگاهم م یو برا دمیمادر لبخند برلبم کاشت و پلک باال کش یشاک یصدا

 

 جان، زشته.نکن مامان یحسود _

 

 متعجبش بلند شد. یسکوت، صدا هیاز چند ثان بعد

 

 اسد؟! گهیم یدخترت چ نیعه عه... بب _

 

 نگاه کردم. بود،ستادهیآشپزخانه ا یآغوش پدر جدا شدم و به مادر که ورود از

 

 گشنمه. یلیکه خ اریناهار و ب ست؛یدخترت تا زخم معده به مانده دست بردار ن نیناراحت نشو خانم، ا _
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 کمک به یو من برا مینگاه کرد گریکدینازک کرد و رفت؛ من و پدر با لبخند به  یچشمما پشت یهر دو یبرا مادر

 مادر به آشپزخانه رفتم.

 اش کاشتم.شدهدورنگ یبلوط یموها یرو یارا دور گردنش حلقه کردم و بوسه میهاپشت دست از

 

 .یمامان خودم _

 

 .یرو زدخوبه خوبه. حرفت _

 

 قرار داد. سیبود؛ در درا که آماده کرده یکوچک یهایگیددادم و او کباب هیتک نکیبه س مقابلش

 

 تون هستم.االن به بابامم گفتم که عاشق جفت گه؛یآره د _

 

 .ختیروشنش در بغض فرور یهامردمک یرا باال آورد و قلبم از شنا سرش

 

 مامان؟! _

 

 .دیدر آغوشم کش سرعتبه
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 حانه؟یر یکن کاریتو چ میما بر _ 

 .میحاال که حافظ برگشته تنهات بذار ارهیطاقت نم دلم

 

 بودم تا پدر و مادر باور کنند آن شخص را فراموش کردم. دهیزحمت کش یرا برهم فشردم؛ من کل میهاپلک

 

 مامان. ستیبرام مهم ن _

 

 قلبم بود؛ لبخند زدم. یکه رو یفشار یآغوشش خارج شدم و با همه از

 

 گردن من؟ فتهیدرد شوهرت بکه معده یرو به حرف گرفتحاال هم من ؛یمعطل کرد _

 

 داد. یرا به خنده و شاد شیرفت و جا نیازب شیپ یساعت یتکان داد و خوشحال بودم که تلخ میرا برا سرش

 یمان جوالن دهد و دلخورخانه یدر فضا یکه ناراحت میدادیاجازه نم گاهچیه ش،ینانوشته از سه سال پ یقرار طبق

 .میکردیسرعت رفع مرا به

 

 جا.اون میشام گفت که بر یکاوه زنگ زد برا _

 

 .دمیچ زیم یرا رو هاوانیرا تکان دادم و ل سرم
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به  نگونهیرفتن کرد و ا یبرا یکاوه و کمند اعالم آمادگ یهاهیو مادر با گرفتن هد میاستراحت کرد یاز ناهار کم بعد

 .میشوداد که زودتر آماده ماتومیاولت م؛یزدیچنان چرت ممن و پدر که هم

 

 

 .راندمیو من به مقصد منزل کاوه م مینشسته بود لیحاضر و آماده در اتومب یزود همگ یلیخ

 

 شد که کار و دادن به شما؟! یکن بابا، چ فیخوب تعر _

 

 گرفت؛یکه کم، کم رنگ غروب به خود م ابانیکوتاه به من انداخت و دوباره به خ یکه در کنارم نشسته بود؛ نگاه پدر

 نگاه کرد.

 

از سهم کردن؛  یشتریزدن و طلب درصد ب زیچهمه ریز یبعد از مدت ایجا بودن؛ گوما اونکه قبل از  یمیت _

مقدار سهام بودند، مخالفت کردن؛  نیشتریب یجا که از قضا دارااون یبوم ریدو نفر غ یکیو  یبوم یسهامدارها

که خودشون  ییهاگذاشته شد و مشورت که یجلسات یجا. طاون میدیاختالفشون باالگرفت و همون موقع ما رس

. اولش من و مادرت میریبرد پروژه را ما به عهده بگ شیرا به مادادند؛ قرار شد کار پ شنهادشیانجام دادن و بعد پ

که کارش هم  میدیرس جهینت نیشرکت خودمون، به ا ی رهیمد ئتیو ه یبعد از صحبت با تهران یول م؛یمخالف بود

 هست. ییاستثنا تیاعتبار شرکت موقع یبرا همما سودآوره،  یبرا

 

 شد. ریهمانند غرور و افتخار در وجودم سراز یرا تکان دادم؛ حس سرم

 

 .دهیقرار م ارمونیرو در اختهامونمهندس نیگفت که دو نفر از بهتر یاسد، تهران _
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 مهار کردم. واریطرف دنآ یحضور شخص یاز جاذبه یقو یسرش را تکان داد و من نگاهم را با افساربند پدر

 

 

 خارج شد. امنهیاز س صدایب یپدر و مادر هم شدم و آه زانینگاه گر یمتوجه

 .میشدادهیرا مقابل در پارک کردم و هر سه پ لیاتومب

 کرد و پدر زنگ را فشرد. شیهایکودک ینگاه به خانه یبا دلتنگ مادر

 

 دارم بابا! دیکل _

 

 را درقفل چرخاندم. دیپدرانه زد و من کل یلبخند

 

 زنگ زدم. نیخاطر همکمندم هست بابا؛ به _

 

 .ستادمیرا با لبخند تکان دادم و به احترامشان عقب ا سرم

 اش را فشرد.دوخت و پدر شانه اشیپدر یبا حسرت چشم به ساختمان خانه مادر

که از  یکسان ییوفایبود از بگرفته نمیدل مادر نازن د؛یچسب میهانگاهم به نوک کفش یفشرده شد و با شرمندگ قلبم

 گوشت و پوست خودش بودند.
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 تو. نییبه، به... بفرما _

 

 خود آورد.به م،یکردیو رو م ریو خاطره ز ستادهیما را که دم در ا یکاوه هر سه یصدا

اهم از درز تنگ و در حال بستن در نگ دمیجلو رفت و بعد از او مادر از در فاصله گرفت؛ من هم چرخ ترعیسر پدر

 کرد. ریباز ساختمان روبرو گ یآن خودسر به پنجره یشده

 

 

 یطرف کاوه و کمند که روبزرگ برچهره نشاندم و به یلبخند دم؛یپا چرخ یپاشنه یرا برهم فشردم و رو میهاچشم

 بودند، رفتم.سکو به استقبال ما آمده

 

 .یسالم دخترعمه؛ خوش اومد _

 

 کردند. یو پدر هم با کاوه مردانه دست داد و احوالپرس دندیرا در آغوش کش گریکدیو مادر  کمند

 

 !ستایبد ن ره،یبگ لیما رو تحو امیکی _

 

 .کردیکاوه نگاه کردم که با محبت نگاهم م به

 

 !؟ییدا گهید هیطورنیا _
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 که اومد... نو

 

 بودم! فکریو من چقدر ب کردندیهم در سکوت نگاهمان م هیرا کوتاه کردم و کاوه اخم کرد؛ بق زبانم

 وجود آمده را به کنترل خودش درآورد.به نیسرعت جو سنگبه کمند

 

 .نیستادیسرپا ا جانیا طورنیداخل، هم نییبفرما گهیخوب د _

 

 کاوه باشم. ینگاه عصب یسرشان رفت؛ من اما ماندم تا پاسخگوو مادر داخل شدند و کمند هم پشت پدر

 !؟یرو نگران خودت کنهمه یخوای: هنوز مدیغر تیو با جد یآرامشد و به کمینزد

 

 نگاهش کرد و سرم را باالانداختم. تیمعصوم با

 هلم داد. یطرف ورودو به دیکش قیعم یکاشت و نفس میموها یرو یاچسباند و بوسه اشنهیرا با خشم به س سرم

 

 برو تو بچه پررو. _

 

 .دمیآرامش را شن یخنده یسرعت از او فاصله گرفتم و صداو بعد از درآوردن زبانم به دمیچرخ

 گذاشت. یها را کنارآن یهاهیهد مادر

 

 ها.ناقابله بچه _
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 لبخند زد و تشکر کرد؛ کاوه هم کنار خواهرش نشست و دست دور گردنش انداخت. کمند

هست که در آن بحران که از هر  ادمی زد؛یفرونر شیهاتا ستون ستادیمان اکوه بود که پشت خانواده کیمرد  نیا

 داد. نیو چقدر درد مادرم را تسک ستادیرا باال زد و در کنار پدر ا شیهانیکاوه آست آوردند؛یطرف به ما فشار م

 

 بحمداهلل؟! ،یدیجوراب که نخر یآبج _

 

 میگردشد؛ نام کاوه را که با بهت صدا کرد، ما لب برهم فشرد چارهیدخترب یهاکمند را هدف گرفت و چشم نگاهش

 مان بلند نشود.خنده یکه صدا

 

 مخلص کمند بانو. _

 

 .ستیبه کمند نگر یکاوه نواخت و با مهربان یپا یآهسته رو مادر

 

 .زمیگوش نده عز نیتو به ا _

 

موجب سرخ شدن کاوه از خنده  شیهاچشم یهازد؛ خط و نشان یحرص یکرد و لبخند رییصورت کمند تغ حالت

 شد.

 یطلبانه نثار کاوه کرد و چقدر دلم براجنگ ینگاه مین رفت؛یطرف آشپزخانه مطور که بهبرخواست و همان کمند

 سوخت. امییدا
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 جان.کاوه دیاریب فیشما هم تشر ارم؛یب ییبا اجازتون برم چا _

 

نگاه مادر کرد؛ مادر شانه باالانداخت و نگاهش که به من افتاد با  یگچارهیبا حرص نامش را خواند که کاوه با ب چنان

 شانه باالانداختم. یبدجنس

 کرد. ریپدر گاش بهکرد و نگاه درمانده اخم

 را باال برد. شیهابا لبخند دست پدر

 

 جان.رو معاف کن کاوهمن _

 

 .دیافتاده برخواست و زمزمه کرد: حاللم کن ییهاشانه با

 

 مان گرفت.و خودمان هم از کارمان خنده میحاللش کرد صداکیسه  هر

 !ختیوارد کشاند و قلبم فروردر نگاه هر سه نفرمان را به طرف شخص تازه یرهیدستگ شدندهیکش نییپا یصدا

 

خودش آمد و من با سرعت بهبهت گرفت؛ اما به یو خونسردش را کم تفاوتینگاه ب یدم در متوقف شد و جا همان

 طرف پدر و مادر چرخاندم.را به امدهیت نگاه ترسزحم

 و مادر اما!... کردیبرافراشته نگاهش م یبا صالبت و سر شهیهمانند هم پدر

 بود. یو دلخور یبود و پر از دلتنگاش دوخته شدهمچاله شد از نگاه پرآبش که به خواهرزاده قلبم



 سیلبخند ابل

 
142 

 

 

 سالم. _

 

شالش کنار  یانداخت و با گوشه نییمحکمش من را به خود آورد و پدر جواب سالمش را داد؛ مادر سرش را پا یصدا

 من درهم رفت. یهاو اخم دیچشمش کش

کمتر  دیشا هانیا یبه من نگاه کرد؛ همه یشدند و کمند با ترس و نگران ییرایبدست هم وارد پذ ینیو کمند س کاوه

 .گذشت یکوتاه شاهد دوباره شکستن مادرم بودم، سال یهاهیثان نیمن که در هم یاما برا د؛یطول کش قهیدق کیاز 

 

 و آوردم. نیا _

 

ر د انیچنان مطرف حافظ که همبلند به ییهاتکان داد؛ با گام یجلد سبز رنگ شناسنامه نگاه کردم و کاوه سر به

 رفت. بود،ستادهیا

 

 نبود. یاعجله _

 

 گذرا به ما انداخت. ینگاه داد،یکه شناسنامه را به کاوه م یزد و درحال یپوزخند

 

 مزاحم شدم. نکهی... مثل ایمهمون دار دونستمینم _

 

 !؟یادهیرا ند یبه آن بزرگ نیماش یعنی م؛ینوک زبانم آمد که بگو تا
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 منصرف شدم. اما

 شد. ترنیسنگ نمانیب نیسنگ یرفت و فضا یاحرف اضافه بدون

 بگذارد. زیم یرا رو ینیبه کمند داد که س یاو اشاره دیچرخ کاوه

 رفتم. ییطرف دستشوهستم؛ بدون حرف برخواستم و به یخفگ یکردم در آستانه احساس

 یمن مهم نبودم، اصال مهم نبودم؛ ول رد؛یبگ یام را به بازکه حافظ با بازگشتش بازهم غرور خانواده شدینم باورم

همانند همان سال  ییحافظ قلبم را به زانو درآورد؛ گو یپدرم و اشک چشم مادرم، در مقابل نگاه برنده ینگاه گرفته

ن و اکنو یابال و پر داده یادیگفت به دخترت ز ست؛یکردن ن تیوضع دختر ترب نیو گفت ا ستادیپدرم ا یروبرو

 من از خودم بدم آمد. شد و یلیبر صورت پدرم س شیهاگفت و حرف ؛یجمعش کن یتوانینم گرید

 

 

 آب خنک کردم و از درون سوختم. همانیرا م شمیبدون آرا صورت

 اشک بدون یهاقطره یبود و تمام توانم در مقابلش کم آورد؛ وقت دهیچیپ میدور گلو یقدرتمند یهمانند افع بغض

 ام تاختند.گونه یاجازه و سرکش رو

 زحمت آب دهان قورت دادم.و به دمیآب پاش بازهم

 یهاچشم یهیو سا ستمیقرمزم نگر یهابه چشم نهییو در آ دمیبود؛ نگاه باالکشکه سرم خم شده طورهمان

 .دیرقص میهامردمک انیحافظ م یجوزهیست

پسر با آمدنش ظرف  نیا دم؛یصورتم کش یخارج کردم و با خشم و بغض رو نهییکنار آ یاز جا دستمال یدستمال

 را به اوج رساند. امیکه احساس سرخوردگ دیدوروز خاطرات تلخ گذشته را چنان با نگاهش در صورتم کوب

 میهاراست، راست مقابل چشم دارشنهیبا آن نگاه ک دینبا کندم؛یرا با او وام میهافرصت مناسب سنگ کیدر  دیبا

 .دانستیم یتسیو خودش را محق به هر رفتار ناشا دیچرخیم

 خارج شدم. سیاز سرو میهاچشم یو بعد از محو شدن، سرخ دمیکش قیعم ینفس
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 طرف سالن رفتم.قوس دادم و به میهالب به

ینگاهش م ینگران یبود؛ کمند هم با کمشده رهیخ زیو کاوه مشغول صحبت بودند و مادر در خود فرورفته به م پدر

 .کرد

 دادم. یآن نشسته بود، جا یکه مادر رو یامانده از مبل تک نفره یباق یرا در اندک جا خودم

 

 !هایحاال دلتنگم شد نیپروانه بانو، از هم _

 

 سربلند کرد. یو مادر با آه دندیسمت ما چرخنسبتا بلندم، پدر و کاوه هم به یصدا با

 

 .هیعیطب دن؛یتازه از راه رس _

 

 خنده! ریکرد و من زدم ز یچینسخه پ کمند

 نامزدش برخواست. یگشادشده نگاهم کرد. کاوه به دادخواه ییهاخدا با چشم یبنده

 

 چته بچه؟! _

 

حس افتخار درون  نیو من ا کردینگاهم م نیبه من رفت؛ پدر اما با تحس یاغرهبرهم فشردم و مادر چشم لب

 نلرزم. یمیباد نامال نیام که با کوچکترشده یقدر قوخوشحال بود آن دم؛یپرستیرا م شیهاچشم
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 .شیک میفردا برگردجان. احتماال من و اسد پسکاوه ستین یزیچ _

 

 لبم را حفظ کردم. یگرفت؛ اما لبخند کوچک رو دلم

 

 !؟یعه... چرا آبج _

 !نیکه تازه اومد شما

 

 کاوه گذاشت. یشانه یدستش را رو پدر

 

 .یمتعجب یاز چ دونمیم یبرات؛ ول کنمیم فیتعر _

 

 ام کرد.حواله یچشمک طنتیو او هم با ش میبه پدر نگاه کرد یبا کنجکاو همه

 

 ؟یوارفت طورنیپاره چه به روزت آورده پسر که ا شیآت نیا _

 

 .دیکرد و بلند بلند خند یکمند تالف نباریکردم و ا شیصدا معترض

 غضب نگاهش کردم. با

 

 .یرو آب بخند _
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 اش داد.به چهره یحالت زار کاوه

 

 آخ دست رو دلم نذار که خونه داداش. _

 

 باالرفت. میشان نگاه کردم و صدابدجنس شده یهابه چهره زدهشگفت

 

کنم  کارتیچ دونمیم اریدرم ب ییاز تنها ایتو رو خدا ب ستیکمند ن حانه،یر ؛یالتماسم کرد یکه زنگ زد ندفعهیا _

 آقاکاوه.

 

 عیاز ضا یتا سفارش غذا بدهد و من هم راض رودیو گفت م ستادیگهان اانداخت و کاوه نا ریقرمز شده، سربه ز کمند

 هم ذوق کردم. یو حساب شدمرهیشان خبه واکنش ثیخب یشدم و با لبخند نهیکردنشان دست به س

نگاه و لبخند مهربان پدر و مادر شدم و به خودم افتخار کردم که نذاشتم؛ حضور  یها که گرفتم، متوجهاز آن نگاه

 حافظ اوقاتمان را تلخ کند. یاقهیچند دق

عزم  و مینشست یبود، صرف شد و بعد از آن کماواخر برجانم نشسته نیکه ا یدور از استرسگرم و به یطیدر مح شام

 .میرفتن کرد
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در وجودم  ینیریخواب بروم و حس بودنشان را به شو مادر موجب شد که راحت بهها حضور پدر بعد از مدت شب

 حل کنم.

بود، از خواب برخواستم و بعد از شستن دست و صورتم شده داریکه از شب قبل در وجودم پا یبا حس آرامش صبح

 بود. دایکه کردم؛ تماس با ش یکار نیاتاق، اول سیدر سرو

کار بپردازم؛ گرچه دلخور از قبل به تریو  قول دادم که پرانرژ کردمیبازم یبه گالر گریدو روز د یکیدادم که  اطالع

 را کش نداد و موافقت کرد. هیشد، اما قض

 را بستم. میهاخوش غذا چشم یحهیاتاقم که خارج شدم همراه با استشمام را از

 ناهار بود. یکردن، غذا ایبود و در حال مهشده داریصبح زود از خواب ب شه،یبه عادت هم مادر

 چرخاند،یرنگش مخوش یمهیرا که در ق یلبخند وارد آشپزخانه شدم و دستم را دور گردنش حلقه کردم؛ قاشق با

 .دیطرفم چرخکنار گذاشت و به

 

 ؟یشد داریمن ب یبا سر و صدا _

 

 سرم را باالانداختم. رفتم،یم خچالیطرف که به یعمق گرفت و درحال لبخندم

 

 . بابا خوابه؟دمیها خوب خوابجان؛ بعد از مدتنه مامان _

 

 .دمیچ زیم یخارج کردم و رو خچالیبودم؛ از کرده هیته روزیو د آمدیصبحانه مناسب م ینظرم برارا که به یزیهرچ

 

 بره شرکت. شهینه؛ آماده م _
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 نمانیسرم را که تکان دادم، چند گام کوتاه ب کرد؛ینگاهم م یطور خاص دم؛یطرف مادر چرخرا بستم و به خچالی در

 را قاب صورتم کرد. شیهاکرد و دست یرا ط

 

 ییسر به هوا ی... من تو رو با خون و دل خوردن بزرگت کردم؛ بچهحانهیر گهید یکه نور چشم ما هست یدونیم _

 ...کردمیم هیو گر کردمیو فقط نگاهت م نشستمیگوشه م هیکه  یکردیام ماوقات چنان خسته یگاه ،یبود

 

 صورتم را از نظر گذراند. یاجزا قینشست و نگاه مادر عم میسرعت در گلوبه بغض

 

یمامان بود و کمکش م کیات هم که نزدخاله ز،یعز شیپ ذاشتمتیخاطر کارم مو به یبود کیها کوچاون موقع _

 ...کرد

 

 سوختند. میهاشد و چشم نیسنگ شیصدا

 

 ...نیموقع تو و حافظ به هم عادت کرداز همون  _

 

 قفل شدند. مانیهاسرخوردند و انگشت شیهادست

 

 و پسرش... کنهیاالن همون خواهر تو چشمم نگاه نم ستیبرام مهم ن _
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 .دیپر رونیزد و شتابان ب شیاشک از کنار چشمم ن یاکه پر آب شد؛ قطره شیهاچشم

 

 راحت برم. الیبا خ خوامیدست هر کس و ناکس... م یچهینذار غرورت بازم بشه باز _

 

و من را  کردیدرد و حسرت چکه م گفت،یکه م یرا در آغوش گرمش رها کردم و نامش را خواندم؛ از هر کالم خودم

 .کردیم زاریاز خود نابخردم ب شتریب

 

 .امیب گهیوقت د هیمن برم  ست؛یمساعد ن طیشرا نکهیاوه، اوه... مثل ا _

 

 رفت؛یطرف اجاق مکه به یرا پاک کردم؛ مادر پشت به ما در حال میهاو من با دست اشک میهم جدا شد از

 را زدود و من لبخند زدم. شیهااشک

 

 سوز بهت بدم.لب ییچا هیبابا  نیبش ایب _

 

 نشست. یصندل یرا از مادر گرفت و با لبخند رو قشیدق نگاه

 

 .امیشرکت، زود م رمیسر م هی _

 

 .زدیقدم م گرید ییرا تکان دادم؛ اما مخاطب پدر، مادر بود که نگاهش به قابلمه بود و فکرش جا سرم
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 رو بابا قرار مهمونمون بکنه.مامان شام _

 

 داد. لمانیتحو یمصلحت یبلندم، مادر را به خود آورد و لبخند یصدا

از  ییجدا ،یتکرار نشدن یهاکه بعد از ساعت دانستیم یروز عمرم را در کنار پدر و مادر گذراندم و چه کس نیبهتر

 خواهد شد. یبتیها چه مصآن

 ماندنشان، اما... یبرا زدیخواب رفتم و قلبم پرپر مآغوش مادر به انیشب م آن

پدر و مادرم گرفت؛ ما جز هم  یبیغر یو دلم چقدر برا میشان به فرودگاه رفتبدرقه یبعد با کاوه و کمند برا روز

 و چقدر آزاردهنده بود حس رفتنشان. میا نداشتر یکس

 .ستمیعبور کردند، خودم را در آغوش کاوه رها کردم و گر تیاز گ یوقت

 .کردیم دیاز خود تول یآهسته و موز ییو صدا خوردیاندک، اندک وجودم را م انهیبد، همانند مور یحس

کردم تا  یزدم و چقدر خوددارحرف آخر پدر تنها هق ادیام را در برگرفت و من بهو شانه دیبر سرم کش یدست کاوه

 در مقابلشان ازهم نپاشم.

اقب کنن؛ مر یرو خالپشتم ایدن ستیبرام مهم ن حانه،یر یما هست یزندگ ییتو تنها دارا »د؛یچیدر گوشم پ شیصدا

 «خودت باش دخترم

یم شیپ شانیبه وفور برا یکار یهاتیمأمور لیقب نیبروم. ا دارشانیبه د توانمیکه هرزمان اراده کنم؛ م دانستمیم

بم ته قل یبود؛ ول انمانیم شهینبود؛ اما رفتن و برگشتن هم یطوالن نقدریا کدامچیدرست است که مدت زمان ه آمد؛

 .آزردمیو م بوددهیدوان شهیر یترس

بود و  یبود؛ ذهنم پر از تهدوخته شده هانیبودم و نگاهم به ازدحام ماشپشت راننده در خود جمع شده یصندل کنج

 !زدیدر سرم پرسه م االتیخ ،یفکریب نیدر ع
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 خونه کاوه. رمیم _

 

دستش نشست و او  یکوتاه به من کرد و تا خواست دهان به مخالفت بازکند؛ دست کمند رو یمقابل نگاه ینهییآ از

 .اش فروبردبلندشده یحجم موها انیرا م شیهاپنجه یبا کالفگ

ها و کش دادن از آن یو بعد از خداحافظ میدیشهر، به خانه رس یتمام نشدن یهاکیدر تراف یرانندگ یاز ساعت بعد

 وارد خانه شدم. شانیهاچشم یدر جواب نگران میهالب یزور

 بود؛ اکنون درنقش زده شیوارهایو خنده بر د یرنگ شاد شیپ یکه تا ساعت یاخانه

 

 سردش بود. یزدودن غم از چهره ریگ

 را بستم. میهارهاشدم و چشم ییرایکاناپه سه نفره داخل پذ یرو

اش که از هر گوشه یشهر نیکنم؛ ماندنم در ا شانیهمراه توانستمیکاش م یبود؛ ا نیخسته و قلبم سنگ ذهنم

 به حالم دارد؟! یچه سود باردیم یبیغر

اما  کرد؛یاز کسالت روحم کم م یپدربزرگ کم یرفتن به خانه یتکرارها گاه نیو در ا گذشتیبه تکرار م میروزها

 .گذاشتیم ثمریرا ب میهاحافظ تمام تالش یتصادف یهامالقات

 

 .میشیمند متابستون بهره یروزها نیهم از آخر م،یزنیم یدور هیهم  _

 

 را بغل کردم. مینگاهم را در سالن چرخاندم و زانوها یحوصلگیب با

 

 بگم؟! یچ _
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 .دانستمیم ونشیکرد و چقدر خودم را مد یاخنده تک

 

 .امیبگو بله... غروب م _

 

 باالانداختم و بعد از موافقت تماس را قطع کردم. شانه

 

 فرهاد بود؟ _

 

 نگاه کردم. آمد،یم نییها پاکج کردم و به کاوه که از پله یرا کم سرم

 

 .رونیب میبهتون بگم بر گهیآره. م _

 

 ام حلقه کرد.نشست و دستش را دور شانه کنارم

 

 .هیفکر خوب _

 

مبل  یطور روو همان آمده جانیبه ا یاز گالر میام را بستم؛ مستقخسته یهاکتفش گذاشتم و پلک یرا رو سرم

 بودم.نشسته
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 اوهوم. _

 

 .دیلبم را باال کش یگوشه یشخندیرا ازهم گشود و ن میهابازشدن در، پلک یصدا

 

 ات؟!به خواهرزاده یبد دیالزم بود کل _

 

 نگفت؛ من هم صاف نشستم. یزیو چ دیکش قیعم ینفس

 زیشد و سالم کرد؛ کاوه جواب سالمش را همانند خودش محکم داد و من هم با گر کینزد قشیو دق زیهمان نگاه ر با

 سالم گفتم. هیشب یزیاش چاز نگاه موشکافانه

 شست.ما ن یمبل روبرو یتعارف رو بدون

 

 ام تو خونه سررفته بود.حوصله _

 

او  یخانه واریاز د م؛یدیرسیبست مکه تا به بن کردیم ایرا مه حمانیبود؛ انگار کاوه بساط تفر غرضیب تلخندم

 .میرفتیباالم

 

 کجاست؟ دهیسپ _
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 قرار داد. شیپا یجواب کاوه تنها پشت به مبل داد و دستش را رو در

 

 .دونمینم _

 

 

که در خصوص  یسفت و سخت یدهیاز من نداشت؛ چطور با آن عق ینگاهش کردم؛ کاوه هم دست کم یشگفت با

 !کرد؟یم یط یالیخیب نیچننیبود، اکرده دایجنس مخالف پ

را دوباره در آغوش  میبه او زانوها توجهیبه آشپزخانه رفت؛ من هم ب یفراهم کردن بساط چا یبه خود آمد و برا کاوه

 .دمیکش میهارا به بند انگشت میاز موها یاگرفتم و رشته

نگاهش کردم  زیو ت اوردمیعاقبت طاقت ن کرد؛یجز صورت او و حافظ خونسرد نگاهم م ختیگریبه هر کجا م نگاهم

 تکان دادم. «ه؟یچ»یو سرم را به معنا

 به خنده نشست. شیهاواقعا چشم ایبودم دچار توهم شده دانمینم

 چشمم ینازک از مو رو یادر هوا ماند و دسته بود،چاندهیرا دور خود پ میقلبم سرعت گرفت و انگشتم که موها تپش

 افتاد.

جوالن گرفت؛ آب دهانم را فرو دادم و  شیهامردمک انیبه افسوس م هیشب یزیذره نگاهش رنگ باخت و چ ذره

اهش نگ نیبذره ریمحکم باشد؛ گرچه ز میکردم صدا یآشپزخانه نگاه کردم و سعبه درگاه  اشرهیفرار از نگاه خ یبرا

 دشوار بود. یبس یکار

 

 که! دیجوش تییچا _

 

 کاست. جادشده،یجو ا ینیاز سنگ یکاوه، کم یخنده یصدا
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 .گردمیبلندا م هیدارم دنبال اون استکان پا _

 

 نامش را صدا زدم. دهیبر دهیخنده، بر انیخنده و در م ریز زدم

 

 !؟یاریب ییچا یخواستگار یبرا یخوایکاوه... مگه م _

 

 بلند بود، از آشپزخانه خارج شد. هیپا یهاهمان استکان یکه حاو ینیلحظه بعد با س چند

 هم گذاشته بود. تییسکویب یچا کنار

 

 .یریبگ ادی دیرو که تو بااون _

 

 داد. رییرا تغ مانیفکر ریسرعت مسحرفش شد، به یو کاوه که متوجه دیلبم خشک یرو خنده

 

 ره؟یم شیمجوز چطور پ یکارها _

 

 

 بردارد. یو خم شد تا استکان چاندیلبش را پ حافظ
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 .برهیزمان م یکم گه،ید هیادار یکارها _

 

 .رفتیفروم یملکوت ییسالن در فضا ییگو د؛یچیپیاش در فضا ممردانه یرایگ یکه صدا هربار

 یبودم و زجر شیهاتیتمام موفق ریگیدر خفا پ شکستند؛یسر م شیداشت که اون حجم مخاطب و طرفدار برا حق

 پوچ بود. دنشیدر مقابل دوباره د دمیکشیکه م

 

 

 .ایباهامون ب یندار یاگه کار رون،یب میریم گهیساعت د هی _

 

 اش را باالانداخت.شانه طرفکیو  دیداغ را نوش یاز چا یاجرعه

 

 .امینه. اگه مزاحم نباشم م _

 

 به من انداخت و کاوه تعارف کرد؛ دلخور به کاوه نگاه کردم و برخواستم. ینگاه مین

 

 شم.آماده رمیم _

 

 به اتاقم رفتم. گرید یو بدون نگاه گفتم
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 طیشرا نیبودم که در ا ریو دلگ دادیزجرم م شیبرخوردها نیاش است؛ اما اکه کاوه نگران خواهرزاده کردمیم درک

 .کردیدرکم نم

 از اتاق خارج شدم. میهالب یرو یبهگل یرژ دنیرا مرتب کردم و بعد از کش میتنها موها حوصلهیب

 .کردیصحبت م یبود و کاوه انگار داشت با کمند تلفنرفته حافظ

 که قصد رفتن به دنبالش را دارد. افتمیدر شیهاحرف یمحتوا از

 رفتم. اطیطرف حکه به من افتاد، سرچرخاندم و به نگاهش

 .کردیتن آسمان را نوازش م یرو رفت؛یاستراحت شبانگاه م یکه برا یدیخورش ینارنج انوار

 نگاهم را از آسمان گرفت و به فرهاد که داخل باغ شد، داد. اطیبازشدن در ح یصدا

مردجوان پر از حس مثبت بود و با هربار  نیا دند؛یلبخند را بوس یرو میهاکرد و لب همانمیم یجا به لبخندهمان از

 .شدیمحو م میهایتمام خودخور دنش،ید

 

 سالم. _

 

 از آن حال خارجم کرد. یگرفت؛ جوابش را دادم که فور یشیدر سالم پ نکهیاز ا شرمزده

 

 کاوه کجاست؟ _

 

 .بوددهیها رسپله یباال گریباالانداختم و او هم د شانه
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 .امیدارم م ن؛یها شما بربچه _

 

 ها گرفت.طرف پلهبا لبخند سرش را تکان داد و دستش را به فرهاد

 

 

 بانو. نییبفرما _

 

 .شودیم ایها سوخت و ساز روحت مهکه تا مدت چسبدیساده چنان به جانت م یهاحرف یبعض حالوت

اما به همان اندازه غرور از دست رفته  نشاند،یبزرگ بر قلبم م یگرچه ترس کرد؛یکه فرهاد به من م یو عزت احترام

 .گرداندیام را به من بازم

 .میقدم شورا آهسته کردم تا هم میهاو قدم مودمیکوچک را پ یپله دوسه

 

 بخشه.لذت شیخنک م؛یدادیرو از دست م وریشهر یآخرها یهوا نیبود اگه ا فیح _

 

 کردم. نشیدم و تحسحرفش تکان دا دییرا به تا سرم

 

 ممنونت باشم. دیبا _

 

 بشاشش انداختم. یبه چهره ینگاهمین شدم،یطور که خارج مو همان دمیخند ستاد؛یرا گشود و کنار ا اطیح در
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 ؟یجنتلمن هست نطوریا شهیهم ،ییپسردا _

 

 ام برد.و نگاه خاصش لبخند را کم، کم از چهره ستادینور عابر ا ریز ک،یتار مهین یدر کوچه مقابلم

 

 نه...  _

 

قاطعش  ینه ریپلک زدم و ذهنم درگ بود؛دهیبه آن بخش یخاص یکه نور عابر جلوه شیاقهوه یهادر مردمک رهیخ

 شد

 

 

اتصال کوتاه نگاهمان  ییکه صدا دمیچرخیم شیهابود؛ در چشمشده انیکه ب یواضح یتازه از کلمه ییمعنا دنبالبه

 را قطع کرد.

 

 سالم. _

 

 یفرهاد زودتر از من به خود آمد و فاصله کرد؛ینگاهمان م تیبود و با جد ستادهیتنها چند قدم دورتر از ما ا حافظ

یپدرش م ادیمن را به  شیلبخند زد؛ لبخندها شهیکرد. دستش را دراز کرد و همانند هم یرا ط انشانیکم م

 .دیخندیم میو به رو دانستیاش مکه هنوز من را خواهرزاده ییهاآن زمان انداختند،

 .دیحافظ دستش را دربرگرفتند و فرهاد بازهم خند یهاپنجه
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 .یکن مونیهمراه میشیخوشحال م رون،یب میریم میدار _

 

 بهش گفتم فرهاد. _

 

 .را باالانداخت شیابرو یتاکیو  دیکش رونیفرهاد دستش را ب دم؛یدر را تا انتها بازکرد و من خودم را عقب کش کاوه

 

 .هیپس عال _

 

به حافظ که  یو توجه ستادمیا کشیلبش داشت؛ دلم گرفت و نزد یتلخ با لبخند کمرنگ شده یتضاد نگاهش

 نکردم. بود،ستادهیا مانیروبرو

 

 کلک؟! مونیببر یخوایحاال کجا م _

 

 را زد. نیماش موتیدوباره عمق گرفت و ر اشخنده

 

 تا بهت بگم. نیبرو بش _

 

 فرهاد مستقر شدم. نیکاوه از باغ، در ماش لیحفظ لبخندم، سرم را تکان دادم و قبل از خروج اتومب با
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کردم تا با او چشم در چشم نشوم؛ چراکه هر  یاما سع کردم؛یحافظ را حس م ریگینگاه پ یهیمدت سا نیتمام ا در

 برنده بود. بینداشت؛ خنجر نگاهش عج میجز شکست برا یدیعا شیهابار نگاه در عمق چشم

 حرکت کردند. هالیکاوه نشست و بعد از آمدن فرهاد، اتومب لیهم در اتومب حافظ

 

صورت فرهاد نبود. در سکوت به  یورود در اجزا یابتدا یاز شاد یاثر م؛یکوچه گذشت چیرا چرخاند و از پ فرمان

 .میگوش سپرد شد؛یپخش م نیماش ستمیکم از س یکه با صدا یآهنگ

آزاردهنده را دوست  یخاموش نیدر فکر است؛ ا قایکه عم دمیدیو م کردمیچشم به فرهاد نگاه م یاز گوشه یگاه

 .ستمیجز من ن یکس لشیکه دل دادیحسم هشدار م ینداشتم، وقت

 

 بهمون خوش بگذره؟! رونیب مونیمثال آورد _

 

 داد. لمیعجول تحو یاو را به خود آورد و لبخند میصدا

 

 حواسم نبود. د؛یببخش _

 

 کمند متوقف کرد. یپدر یخلوت خانه یکوچه یرا ابتدا لینازک کردم و او اتومب شیبرا یچشم پشت

 

 تو بگو حواست کجاها بود؟ دم؛یرو که خودم فهماون _

 ار؟ی شیپ
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گفتم: دست بجنبون فرهاد؛ روشنک  دهیبردهیخنده بر انیزدم. نگاهش را به من دوخت و در م رخندهیو بلند ز گفتم

 .هازنهیداره ازت جلو م

 

کاوه  لیاتومب یکردهاخم نیاندک جمع شدند و نگاهم به سرنشمن اندک یهابود و لبکرده ریگ میهابه لب نگاهش

 داشت، افتاد. رنظریکه ما را ز

، فرهاد پارک شده نیاو که مجاور ماش لیحافظ هم در اتومب م؛یابود تا به کمند اطالع بدهد که ما آمدهرفته کاوه

 بود.نشسته

 بود. نیقصدش هم ایو او گو دادیآزارم م شیهانگاه

 

 ؟یشیناراحت نم گهید ش؛ینیبیهر جا و هر زمان م نکهیاز ا_

 

 .دمیباز به سمتش چرخ یشد و من با دهان نیاش سنگمردانه یصدا

 بود، قلبم را فشرد و نامش را با بهت خواندم.النه کرده شیهاکه در چشم یغم

 

 فرهاد! _

 

در  گریکه د یابانیاش فروبرد و نگاهش را به خکردهاصالح یموها انیزد و سرش را تکان داد؛ دستش را م یتکخند

 فرورفته بود، داد. یکیتار

 

 ممکنه، اصرار نکنم؛ اما تو قلب من... ریغ شه؛ینم یهم که بگ یچ تو هر _
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 دوخت. امیاشهیش یهارا به چشم نگاهش

 

 .حانهیر ست،ین شیحرف منطق حال _

 

 !کردم؟یپسر چه م نیو من سوختم؛ من داشتم با ا دیدر وجودم زبانه کش آتش

او را  خواستمیبه صالحش بود. نم ماندیهر چقدر که از من دور م دادم؛یپاسخ مثبت به درخواستش م دی... نبادینبا

 بود.نمانده یاز او باق یزیکه جز خاکستر چ یخودم کنم؛ خود ییهوا

 و فرهاد دنده را جا زد. میخورد یکاوه تکان لیبوق اتومب یصدا با

یاز نظر فرهاد تمام نشده بود را تمام م ایکه گو یاهیقض نیا دیبا چاندم؛یرا درهم پ میهاخود فرورفتم و انگشت در

 .کردم

تازه  یکردم و بازاز نو نوشتم؛ پاره کردم و قلم و کاغذ تیلیرا بارها در ذهنم مرور کردم؛ د میهاکردم و حرف سکوت

 ای. گومیرا انتخاب کردم که هر دو به آن واقف باش یلغات معتبر جمع کردم؛ زبان یهاها را از فرهنگبرداشتم. واژه

 !یاشتباه کردم؛ آر شیپ یدفعه

 از کار اشتباه بود! ییجا

 هم... دیبودم؛ شااستفاده نکرده یاز قلم مرغوب ایبودند؛  معنایو ب لیلغاتم صغ ای

 در ذهنم زده شد! یاجرقه

 بودم.ازدواجش را رد کرده شنهادیپ یگریاست؛ من به زبان د نیهم

 مگر نه؟! گریازدواج بود د شنهادیپ
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 .میدیرس_

 

 دنیمتوقف شد؛ نگاه چرخاندم و با د لیاتومب یچه زمان دمیذهنم بودم که نفهم یکشنده یتضادها ریدرگ آنقدر

 لبخند بر لبم نشست. یشهرباز

 

 فرهاد؟! یکرد اتویهوس بچگ _

 

 دارد. یبیپسر امشب حال عج نینگاهم کرد و من آب دهان قورت دادم؛ ا یو طوالن قیعم

 

 .میخرابش کرد اهامونیعوض ساختن رو م،یبزرگ که شد م؛یموندیبچه م شهیکاش هم _

 

 را بازکردم. لیو در اتومب دمیشوم؛ خودم را عقب کش اشرهیخ یهامردمک یکه بازهم طعمه نخواستم

 شدیتر بود و مکردند که خلوت تیهدا یسمترا به هانیشدند و فرهاد و کاوه ماش ادهیکاوه هم پ لیاتومب نانیسرنش

 پارک کرد. یراحتبه

 اش به کتفم زد.شد و با شانه کمینزد کمند

 

 .ایپریدختر تک م _
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 .رودیاز رو نم دانستمیو به او چشم غره رفتم؛ گرچه م دمیرا کنار کش خودم

 

 تو حلق هم؟! نیرفیم نیکه داشت نیدایدل و قلوه م یمن لوچ نکن؛ چ یرو براچشمات _

رو سختش یهاکرد که نشون نده، اما کم مونده بود، مشت یسع یلیالبته خ خورد؛یم یاون دراز چه حرص یبدون اگه

 .چارهیب یکاوه نیماش یبکوبه تو پنجره

 

 انداختم. میروبرو الیخرا کج کردم و نگاه به دختر خوش لبم

 

 بکوبه تو صورتم. ستخواینشده؛ م یکن جانم، احتماال هنوز حرصش از من خال یباف الیکمتر خ _

 

 حافظ مانعش شد. یبازکرد، جوابم را بدهد که صدا دهان

 

 ن؟یستادیچرا سر راه وا _

 .انیتو االن اونا هم م نیبر

 

 

 اند.زدهاند و به ما زلداده واریبه د هیتک یطرف ورودکه آن میدیو دو پسر جوان را د میدیدو چرخ هر

 حافظ انداختم و جوابش را دادم. یبرزخ یهابه چشم نگاه
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 .مینستادیوا یتو اگه سختتونه؛ ما سرراه کس نییشما بفرما _

 

 دختر؛ خوشم اومد. کالیبار_

 

 بود، جلو آمد.من را مخاطب قرارداده ایها که گواز آن یکیابرو باالانداختم و به همان پسرها نگاه کردم؛  متعجب

 

 م؟یدر خدمت باش نیدیافتخار م _

 

آه  یصدا رم؛یو تا خواستم نگاه بگ دیبازماند و کمند دستم را گرفت؛ نگاهم به سمتش چرخ شییاز پررو دهانم

 دردناک پسر برخواست.

 زد: افتخار و به ننت بده بچه. ادیو با خشم فر دینگاه حافظ کردم که با مشت به صورت پسرکوب زدهوحشت

 

هم  یو مانعش شدند و آن دو پسر که سن چندان دندیسررس برد که کاوه و فرهاد ورشیبه سمت پسر  دوباره

پراشک نگاه به  ییهاو با چشم آمدیپسر سوخت؛ از دماغش خون م یبرا ینداشتند پا به فرار گذاشتند. دلم کم

 .کردیحافظ م

 

 شده؟! یچ_

 

قرمز شده سرش را  ییهابا چشم زدینفس مکه نفس یو او درحال کردینگاه به حافظ م یو نگران تیبا عصبان کاوه

 طرف من چرخاند.به
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 .دیخودش را به من رساند و از مچ دستم گرفت و با خود کش رانهیو غافلگ یجهش آن کی در

سمت ما آمد و همان به تیفرهاد زودتر از کاوه به خود آمد و با عصبان دم؛یکوتاه کش یغیترس به او نگاه کردم و ج با

 .دیبود را کشا گرفتهدست حافظ که مچ دستم ر

 

 !؟یکنیم کاریچ _

 رو.کن دستش ول

 

 .دیکوبیم امنهینشست و قلبم پرتپش خودش را به س میبزرگ در گلو یبغض

 به فرهاد نگاه کرد. اشقهیشق یزدهرونیب یهاو با همان خشم و رگ ستادیا حافظ

 

 رو بکش و دخالت نکن.دستت _

 

 و کمند هم آمدند و کاوه مداخله کرد. کاوه

 

 حافظ ولش کن؛ نذار فکرم نسبت بهت عوض بشه. _

 

 نگاه کرد. کرد،یو به کاوه که با اخم نگاهش م دینگاه باالکش حافظ

حافظ آرام از دور مچم بازشد و  یهابه شماره افتادند؛ تنم به رعشه افتاد و انگشت میهابه درد آمد و نفس میگلو

 سست شدند. میپاها
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 ام را گرفت و من در زمان سفر کردم.شانه یهوا معلق شدم که کس در

 

 خورهیزد: حالم ازت بهم م ادیبودند؛ فراز خشم بند آمده شیهاکه نفس یرا با شتاب رها کرد و درحال دستم»

 .دمیکه تو عمرم د یهست یدختر نیتراقتیلی... تو بحانهیر

 

 «جرأت حرف زدن را هم نداشتم. یحت ختم؛یریو اشک م کردمیترس و لرز نگاهش م با

 

 

خش  میبود و صداشدهدهانم خشک د؛یسرعت در آغوشم کشنخوردم و کاوه به نینگهم داشت تا زم فرهاد

 .بودبرداشته

 

 ببر. جانیرو از اکاوه... من _

 

 توان بازماندن را نداشتند. میهاچسباند؛ پلک اشنهیدستش را کنار سرم گذاشت و به س کف

 

 حافظ. یشینم کیبهش نزد وقتچی... هوقتچیه گهید _

 

 .امدیدر ن کسچیاش را ادا کرد که صدا از هبا خشم و غضب جمله چنان

 بود! یرعادیزد که واکنش حافظ غ ادیکرد و ذهن شلوغم فر تیهدا هانیسمت محل پارک ماشرا به من



 سیلبخند ابل

 
169 

 

 .رشدمیعقب جاگ یرا بازکردم و با کمک حافظ در صندل میهاچشم ل،یبازشدن در اتومب یصدا با

 گشت؟یحافظ چگونه باز م پس

 ...دی... شارساندشیفرهاد م دیشا

 هم افتادند و تنم شروع به سوختن کرد. یدوباره رو میهانشستن؛ پلک محضبه

 بودم.دچار عذاب آخرت شده ایبود که گوخاطرات گذشته، چنان دربرم گرفته یداغ

 .گرفتیرا م بانمیگر گرید یبود که تا ساعت یدرآمد تب شیپ یگرگرفتگ نیا

 

 حانه؟یر _

 

 کنم. یابشکافم و ناله یرا کم میهانامم را خواند و من تنها توانستم درز پلک یبا نگران کمند

که  یمحکم یلیس ریزد و تنها تصو میصدا یوه با نگرانکا نباریبودند. اها ذهنم را به اغما بردهآدم یاهویو ه ادهایفر

 نشست. دگانمیبر صورتم نواخته شد؛ مقابل د

 بودم. لیاتومب یسرعت باال یبودم؛ اما متوجه اریهش مهین

 

 که اندک حواسم را هم از دست دادم. دینکش یطول

یکه با ب ییهاباشم؛ همان انگشت شیرایپذ گرینبود که بعد از آن حادثه من د یزیحافظ چ یآشنا یهادست یگرما

 در حفظ غرورش داشت. یکه با پشت کردن به من سع یداغ ننگ بر صورتم کاشت و مرد یرحم

 !کرد؟یو رحم نم تاختیچنان مکه هم خواستیم جانممهیاز جان ن چه
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 ...زمی... عزحانهیر_

 

 خارج کرد. االتمیفاصله انداخت و من را از خ امیو معنو یماد یایدن نیو آشنا ب فیظر ییصدا

 مات مقابلم، کم، کم جان گرفت. ریزحمت گشودم و تصورا به نمیسنگ یهاپلک

 بازم لبخند زد و خداروشکر کرد. یهاچشم دنیبا د کمند

 

 زم؟یعز یخوب _

 

 .دادیالکل آزارم م یزننده  یبود و بوخشک و بدطعم شده دهانم

 

 .رهیکاوه کجا موند؛ رفته بود داروهاتو بگ نمیبرم بب _

 

 هم افتادند. یسوزانم دوباره رو یهاکه از اتاق خارج شد؛ پلک او

 سخت بود؛ حافظ چطور به خود اجازه داد که به من دست بزند؟! تینهایب میکه افتاد برا یاتفاق هضم

 به من را داشت؟ یحق دست دراز یبودم که هر نامحرم فیآنقدر کث یعنی

 

 زم؟یعز یداریب _

 

 چشمم افتاد. یاشک از گوشه یاو قطره دندیلرز میهاپلک



 سیلبخند ابل

 
171 

 

 زیر یکه کاوه کنار تختم نشست و صدا افتمیام، درو نشستن عطرش در شامه یصندل شدندهیکش یصدا از

 رفتن کمند داد. رونیزنانه خبر از ب یهاکفش

 سرم شد. کیام را لمس کرد و سرش نزدکنار گونه دستش

 

 من. یدونهی یکی یغصه بخور نمینب _

 

 محزون زد. ینشست؛ لبخند نشیغمگ یهاگشودم و نگاه مواجم در چشم پلک

 

 رو؟من یبخشیم _

 

 .کردیآب م یاام طلب جرعهو جان سوخته سوختیم میگلو

 

 ... به من... دست زد؟یبا... با چه حق _

 

 بودند.قرمز شده شیهاچشم یدی؛ پلک که گشود، سفور در آن نباشمرا بست تا شاهد درد غوطه شیهاچشم

 

 خوبه؟ کنم؛یرو قطع مخودم دستش _

 

 خودم جمع شدم و مظلومانه و در سکوت نگاهش کردم. در
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 گرفت. شیو باال شد و صدا نییپا شیگلو بکیس

 

 دردت به جونم؟ یخوایم یچ _

 

 آب. _

 

 خودم سوخت. یگفتم که دل خودم هم برا یتیچنان معصوم با

 باالآمد؛ بعد هم برخواست و از اتاق خارج شد. یرا چرخاند و تخت کم اهرم

 آب برگشت و کمند هم پشت سرش وارد شد. یکوچک یکه با بطر دینکش یطول

 

 زرزرو... یدختره گهیرو دبابا... جمع کن خودت یا _

 

بود  یکرد و چه حس خوب کیآب را به دهانم نزد یگردنم برد؛ سر بازشده ریبه او انداخت و دست ز یجد ینگاه کاوه

 خنک که آتش درونم را خاموش کرد. یاز آب دنینوش

 .دمیرا عقب کش سرم

 

 خونه کاوه. میبر _
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و چقدر خوب که  آمدیسراغم م کباری یحداقل سال یشوک عصب نیرا تکان داد و رفت تا دکتر را خبرکند؛ ا سرش

 .نندیمواقع پدر و مادر نبودند تا من را بب نیدر ا

انبوه دردها در جانم نشست؛ چراکه  انیکوچک در م یمرخص شدنم را داد و شوق یکردنم؛ اجازه تیزیبعد از و دکتر

 .شدمیشلوغ اورژانس خارج م طیاز مح

 

 یهم به زحمت اجازه یعاد طیشرااما لب از لب بازنکردم. کاوه در  د؛یکشیپر م امییرفتن به خانه و تنها یبرا دلم

 .دادیتنها ماندن را به من م

 کنم. یستادگیکردم مقابل هجوم افکار بد ا یرا بستم و سع میهابه باغ چشم دنیتمام مدت رس در

 .دمیدیجرأت لمسش را در خود نم یو من حت سوختیمچ دستم م دور

 شدم. ادهیو پ دمیرا کش رهیکوچک باغ متوقف شد؛ دستگ نگیدر پارک لیاتومب نکهیاز ا بعد

 طرف ساختمان حرکت کردم.گرفتم و به کردند،یم دیباغ تول یهاکه درخت یخالص ژنیاز اکس قیعم یدم

نگاه دلواپسشان را به  ینیها جداشدم و سنگآرام از آن یریبخبا شب کردند؛یم میو کمند هم در سکوت همراه کاوه

 .دمیدوش کش

آن را  ف،یلط یبا لمس پارچه میهاطرف پنجره کشاند؛ انگشترا بهمن یرارادیغ ییرویکه پا به اتاق گذاشتم؛ ن نیهم

 ظلمات شب افتاد. انیبراق م یکنار زدند و نگاهم به دو گو ینرمبه

 از ابهت نگاهش بکاهد. توانستیها هم نمخانه کیتار یفاصله یحت د؛یتپیدر دهانم م ییو قلبم گو دیلرز دستم

 به داخل اتاقم کرد. یااشاره داد؛یدستش را در هوا تکان م طنتیطور که با شهمان »

کنار تخت  یطرف عسلو به دمیتلفن همراهم بلند شد؛ با عجله چرخ یکه همان لحظه صدا چاندمیلب پ متعجب

 بودم.کرده رهی( ذخنهوایام گرفت. نامش را)پسرک درفتم؛ نگاهم که به اسمش افتاد، خنده

 را به گوشم چسباندم. یتماس، گوش یبرقرار نیو درح ستادمیمقابل پنجره ا دوباره
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 مسافرت؟ یبر نایبهت اجازه داد با مامانت ا یدلم برات تنگ شده دختر، ک حانهیر _

 

 نازدادم. میباالانداختم و به صدا شیبرا طنتیبا ش ییابرو

 

 برو به خودش بگو. یدار ینامزدم؛ حرف _

 

 «.سرعت تماس را قطع کردماز پشت در به یاسرفه یو با صدا دیچیدر گوشم پ اشقهقه

 

 

 سرخورد. میهاانگشت انیمن را به خود آورد و پرده از م شد،یم کیکه از پشت پرده به او نزد یاهیسا

 .ستیگریسوزانم را بستم؛ فردا روز د یهاو پلک دمیتخت دراز کش یرخوت رو با

زدن را گرم خواب کرد و من در حال پس میهاسرعت چشمبودم؛ بهکه استفاده کرده ییو داروها یشب مهتاب آرامش

 شدم. شیرایبا لذت پذ شیپ یاتفاق ساعت

 سرم نشسته بود. یکه باال دمیچشم بازکردم و کمند را د میبا حس نوازش موها صبح

 

 خونه. رمیم شد؛ من هم دارم رتیتنبل خانم پاشو د _

 

 تخت نشستم. یو با اهرم کردنشان رو دمیرا از دوطرف کش میهادست
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 کاوه رفت؟ _

 

 شد و سرتکان داد. قیدق میهاچشم در

 

 وقته تماس گرفته. یلیرو برسون، مامان خپاشو من _

 

 آمدم. نییکوچک کردم و از تخت پا یاخم

 

 هستم؟! یمگه من آژانس جنابعال _

 

 پرت کردم. ییسمت من بندازد؛ خودم را به داخل دستشوبتواند، به نکهیتخت گرفت و قبل از ا یرا از رو بالش

 

 منتظرم. نییپا ا؛یبچه پررو... زود باش ب _

 

که از شب در تنم بود،  ییهانسبت به لباس یخارج شدم؛ حس بد سیزدم و بعد از شستن صورتم از سرو لبخند

 داشتم.

 رفتم. نییپا یرا گرفتم و به طبقه فمیصورتم، ک یمحو رو یشیخنک و انجام آرا یمانتو با پانچ ضیاز تعو بعد

 

 واست. ختمیر ییچا _
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 مبل نشسته و مشغول چت کردن بود. یرو کمند

 

 .میپاشو بر خورم؛ینم _

 

  ؟یخورینم یچ یعنیغرزد:  شد؛یکه بلند م یحال در

 ...یختیقرص ر یبدبختت هم که کل یتو معده ؛یهم که شام نخورد شبید

 

 را از او گرفتم. شتریاعتراض ب یسالن پاتند کردم و اجازه یخروج طرفبه

 

 میبه من گشود و من هم با خباثت پا یرا با چشم غره ا اطیح یخارج کردم و کمند درب آهن نگیرا از پارک لیاتومب

 پدال گاز فشردم. یرا رو

 نشست. لیاز باغ خارج شدم، در را بست و کنارم در اتومب یوقت

 

 .هایبرا اون طفل یبریم یداریاخالق گندو ور م نیهم _

 

 سمتش انداختم.به ینگاهمین

 

 ها؟! _
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 گم؟یم دروغ

 

 .دمیچیپ یاصل ابانیمقابل به پشت نگاه کردم و در خ ینهییآ از

 

 اصال؛ حق کامال با شماست. _

 

 نگاهم کرد. ظیو با غ دیبه سمت من چرخ کامل

 

 !؟یکنیرو مسخره ممن _

 

 هیبود، گفتم: مسخره چخفه شده میهاپشت لب یکه از حجم خنده ییرا برهم فشردم تا نخندم و با صدا میهالب

 دختر خوب؟!

 .کنمیم فیخوبت دارم تعر یهاحسن از

 

را ارضا  اشیکنجکاو توانستیکه مقابل کاوه نم ییجانداشت. از آن یو سکوت کرد؛ اما سکوتش دوام دیاخم چرخ با

 ذهنش را بپرسد. یهاسؤال نکهیا یبرا دیکند؛ زمان را مناسب د

 

 ...حانهیر گمیم _
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 را دور فرمان مشت کردم. دستم

 

 !شب؟یحافظ چش بود د _

 

 زدم و دنده را عوض کردم. یپوزخند

 

 بود مگه؟! ی... چطوردونمینم _

 

 .افتیرا ن شتریکنکاش ب یو من خدارو شکر کردم که اجازه میدیشان رسبه خانه گریجاخوردنش شدم؛ د یمتوجه

 کوچه بود، رفت. یهاانهیشان که مسمت خانهبه یخارج شد و بعد از خداحافظ لیاز اتومب یناراض

 راندم. یبه طرف گالر یفرع یعقب گرفتم و بعد از خروج از کوچه دنده

 

 .میبرگزار کن شگاهیکنند تا آخر ماه نما لیرا تکم شانیها کارهابعد بچه یهفته و هفته نیبود، ا قرار

 یپا یو امضا دادمینظر م یبود؛ من تنها در مسائل جانب دایش یو انتخاب مکان مناسب برعهده غاتیتبل یکارها

 بودم. شنهاداتشیپ

خودمان بود؛ و هم  یبهتر از گالر یلیو وسعت خ تیدر نظر گرفته بود؛ از نظر موقع شگاهینما یرا هم که برا یمکان

 به ارمغان آورد. یگالر یبرا یخوب یبازده شیپ یدفعه نکهیا

 ها باالرفتم.پله قیساختمان پارک کردم و از طر نگینور پارککم یرا در فضا نیماش

 یریادگی ییدرست همانند خودم بودند که در مراحل ابتدا اورم؛یرا سرشوق ب انمیباشم تا هنرجو یکردم پر انرژ یسع

 پر از حس شکفتن بودم.
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 ام را جلب کرد.توجه یجر و بحث زیر یپله قرار نگرفته بود که صدا نیآخر یرو میپا

 

 ؟یفهمیادامه بدم، م ینجوریا تونمینم گهید گمیم _

 

 .ماینکن ن نکارویباهام ا کنمیخواهش م _

 

 شدند. زیت میهارا درهم گره زد و گوش میفرانک ابروها زیآمالتماس یصدا

 

اصال  یماست بود نقدریبسازم؛ اگه ا تونمیتو نم یسرد بودن ها نیهستم با ا یقبال هم بهت گفتم؛ من آدم هات _

 .یکردیبا من رو قبول م یدوست شنهادیپ دینبا

 

 من مشت شدند. یهاو دست دیدخترک لرز یصدا

 

 ام؟ی... کجا بیباشه... هرجور تو بگ _

 

من آشنا بود؛  یصحنه برا نیبودم. اکرده یترها بازنقش را قبل نیمن ا ستاد؛یا یاو قلبم لحظه دیسوت کش مغزم

 آن خودم بودم. یاصل نیهم آشنا، چرا که نقش آفر یلیخ

 پسر جوان نشست. یگونه یانداختم و دستم رو شانانیخارج شدم و خودم را م وارید یچطور از گوشه دمینفهم

 تر باشد.از فرانک بزرگ یچهار سالکه سه خوردیاش مچهره به
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 نیسراغ ا یای: بار آخرت باشه مدمیغر د،یلرزیاز خشم م میکه صدا یطرفش گرفتم و در حالام را بهاشاره انگشت

 تو سطل آشغال. شیشکل باشه؛ همون بهتر که بنداز نیکه بخواد به ا یدختر، دوست داشتن

 

 در خودش جمع شد. دهیو اخم نگاهم کرد و فرانک ترس نهیبا ک پسرک

 خرجش کردم. گرید ینگاهمیافتاد و ن دستم

 

 نشه. داتیپ ورانیا گهیگمشو، د _

 

 بود، نگاه کردم.جمع شده شیهابه فرانک که اشک در چشم تیعصبان با

 

 برو تو. _

 

 سرش رفتم.به پسر داخل شد و من هم پشت یتر شد؛ با نگاهمحکم میهااخم ینگاهم کرد و وقت مستاصل

 

 

 .دیسالن به سمتم چرخ داخل

 

 خانم... _
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فاده ازت است نکهیکه بعد از ا یرا جلب نکند، گفتم: واقعا فکر کرد هیکه توجه بق یآرام یرفتم و با صدا ترکینزد

 طرفت؟! ادیکرد م

 

و  شدیاش بازمذهن بسته دیکه قلب کوچکش را بشکنم؛ اما با خواستمیو دلم خون شد؛ نم دندیلرز شیهاکمردم

 جمع دارد. یبه حواس ازین دهند؛یدر آن جوالن م شیها در لباس مکه گرگ یاحضور در جامعه دیفهمیم

 

 .یستین شیزندگ یدختر تو نیو آخر نیمطمئن باش که تو اول _

 

 .دمیاش کشگونه یبا اشخاص اطرافم سخت بود؛ اما دستم را رو تیمیو گرچه صم دیچک اشکش

 

 نابت باش. یمواظب پاک _

 

 

 حانه؟یر _

 

نگاه  کرد،یم شیطرفش کشاند؛ سرم را تکان دادم و دوباره به فرانک که مغموم نگاه پاهانگاهم را به دایش یصدا

 کردم.

 

 .می... برمونهیم شمیرازت پ _
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 طرف پنجره رفتم.به میها رفت و من هم مستقسمت بچهبود، به نییکه سرش پا طورهمان

ف منحر بودم،دهیشن شیپ یقیکه دقا یامشمئزکننده یهاکردم ذهنم را از حرف یکوچکم نشستم و سع زیم پشت

 کنم.

 کم و سن سال بدهد. یرا به دختر یاحانهیوق شنهادیپ نیچن کیباشد که  شرمیب دیپسرجوان با کیچقدر  واقعا

 

 استاد؟! ییکجا _

 

 خود آورد.من را به دایش یصدا

 

 .دهیقرار م ارمونیمحل و در اخت گهیبا مسئول سالن صحبت کردم؛ دو روز د _

 

 را تکان دادم و برخواستم. سرم

 

 ؟یها رو رسوندکار بچه _

 

 فاتحانه زد. یلبخند

 

 کردم. یدست خودت شاگرد ریز _
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 .دمیرا پوش دمیکش آمد و باالپوش سف یکم لبم

 

 نباش. شیراز شده برامون برسون؛ نگران باق هیکه مثل  دتویجد یتو فقط تابلو _

 

 کردم. تیسمت بوم هدارا به میهانگاهش کنم؛ قدم نکهیا بدون

 

از آن را  یرنگ را بازکردم و کم یکوتاه، در قوط یرا کنار زدم؛ با مکث دیسف یپارچه یآرامنشستم و به هیچهارپا یرو

 .ختمیر امیپالت چوب یرو

 سمت بوم بردم.ها، آن را بهرنگ انیکوتاه را برداشتم و بعد از گردش کوتاه م یموقلم

 جز ظلمات وهم نبود! یزیچ ر،یتصو یو هوا حال

 دادند. یتنها رواداشتند و او را از دهکده فرار یدهکده بر جسم و جان دختر ثیکه ارواح خب یظلمت

آشفته، موجب  یبلند و سر و رو یبا مو اهیچرک و س یو همانند اجنه دیجاده مسکن گز یهیدر حاش بارویز دختر

 .شدیوحشت رهگذران م

 .کردیم دیاز خود تول یبرده بود و تنها اصوات نامفهوم ادیرا از  شیصدا

 .گرفتیخود م اریو نشان از شهر و د شدیروان م یاهر جنبنده دنبالبه

 انیدر م شیبایبود؛ اما قلب زوحشتناک ساخته یپوشاز او ژنده زادیو مراوده نداشتن با آدم ینینشگوشه هاسال

 بود.امن پنهان شده ییدر پستو ماتیانبوه نامال

 یزالل رو یهاو رد آن قطره ختیریاشک م کهیگذاشت؛ در حال ابانیسر به ب شیهاجنسهم یمروتیناالن از ب یروز

 بودند. دهیاش خط کشچهره یاهیس
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که  شدیآن م صیهوا مانع تشخ یبزرگ بود؛ گرفتگ یمعمول ریطور غشد که به یسنگ یامقبره یدور متوجه از

 شب! ایبفهمد روز است 

 بود!زمان را گم کرده گرچه

با شتاب از  شیهاآن دوخت و مردمک یرو یهاچشم به نوشته صانهیشد و کنارش زانو زد؛ حر کیتخته سنگ نزد به

 .کردندیها عبور متن کلمه

که  سرسبز ییجوان و برازنده در روستا یدختر ایشدند؛ گو دیمبهم از گذشته به ذهنش حمله کردند و ناپد ییزهایچ

 .آموختیکوچک درس م یهااز بچه یدوستش داشتند؛ به تعداد نشیتمام ساکن

ها کلمه انیاز نور، از م یآن نشست، حجم یآشنا بند کرد و در ذهنش تکرار شد؛ دستش که رو یبه نام نگاهش

 پوش نشست.مقابل دختر ژنده یخارج شد و به نرم

 دخترک دراز کرد. یسودستش را به زد؛یکه لبخند م یداشت و در حال ریگچشم ییبایز

است؛ دستش را به سمت روح دراز ه معاشرت با او رغبت نشان دادهب یعاقبت کس نکهیفرتوت خوشحال از ا دختر

 دل آسمان را شکافت. یازد و صاعقه یکرد که در همان لحظه رعد

از آن روح مهربان نبود؛ دخترک هراسان برخواست و  یرا گشود، خبر شیهاپلک یچشم بست و وقت دهیترس دختر

 و دیشد؛ دوباره خودش را کنار تخته سنگ کش دیناام یاز آن حجم نور و وقت ینشان یدرپ د،یاطراف دوبه زنانغیج

 هم افتادند. یرو شیهاپلک

 

 

از  یقسمت یزحمت قلم را روبودند و بهرعشه گرفته میهادست زد؛یقلبم باالرفته بود و تمام تنم نبض م ضربان

 افتاد. نیبرزم سرخوردو میهاانگشت انیکه همان لحظه قلم از م دمیشب کش یاهیس

 بود.ام نشسته یشانیبه تقال افتاده بود و عرق بر پ ژنیاز کمبود اکس امنهیس یقفسه

گذاشتم و شروع به شمارش کردم؛  میشانیپ یکردم برخود مسلط شوم؛ کف دستم را رو یرا بستم و سع میهاچشم

 دو، سه... ک،ی
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 حالم شود. یمتوجه یکس گذاشتم،یم دینبا

 بوم را انداختم. یرو یآمدم و پارچه نییپا یاز صندل ینرمال شد؛ با سست تمیبعد که وضع قهیدق چند

 .داشتمیزحمت برمرا هم به میهاقدم یبود که حترفته لیتحل امیانرژ آنقدر

چکان خارج کردم و بدن آتش را از آب وانمیها لبا بچه دایش یخنده زیر یبه صدا توجهیپاراوان رفتم و ب پشت

 خنک کردم. یآب همانیام را مگرفته

 حالم بهتر شود. یتا کم دم؛یدادم و آرام، آرام نوش هیکوچک تک نکیبه س جاهمان

 دنیلرز یشوم که متوجهرفتن آماده یرفتم تا برا زیطرف مگذاشتم و به نکیرا در س وانی، لاز تمام شدن آب بعد

 ام شدم. یدست فیتلفنم داخل ک

 انداختم. بود،دهیها که کارشان به اتمام رسکوتاه به بچه ینگاه

 رنده،یگتماس یبدون نگاه کردن به شماره حواسیرا از آن خارج کردم؛ ب یو گوش دمیرا تا انتها کش فیک پیز

 و آن را به گوشم چسباندم. دمیتماس را کش یبرقرار کونیآ

 

 .حانهیسالم ر _

 

 یهاسرعت ذهنم را به شب قبل برد و نگاهم به مچ دستم افتاد که انگار هنوز هم از فشار انگشتفرهاد به یصدا

 .کردیقدرتمند حافظ گز، گز م

 

 سالم. _

 

 لحنش را به شب قبل نسبت دهم. یگرفتگ خواستمینم نانهیببود و من خوش فیضع شیصدا
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 ؟یخوب _

 ؟ییکجا

 

 فرانک زوم کردم. یچرخاندم و رو یرا دور تا دور گالر نگاهم

 

 .یگالر _

 

 و گفت: دیکش ینفس

 

 از کارت مونده؟ یلیخ

 

 بود؟! شیپ یتر از روزهادختر امروز گرفته نیا چرا

 آن پسرک مانده باشد؟! شیهنوز فکرش پ نکند

 ببرتش؟! ادیمن از  حتیست که با چهار کلمه نص یسادگ نیبه افکارم زدم؛ مگر به هم یپوزخند

 مشت خزعبل بودند. کیهمانند فرانک  یدختر نوجوان دیکه از د ییهاحتینص

 .دیلرز تنم

 !شد؟یچه م دادینامعقول پسر م یتن به خواسته اگر

 



 سیلبخند ابل

 
187 

 

 .رمینه... نه، دارم م _

 

 نداشت. نانیبود، اطمکه به قصد زدن آن تماس گرفته یکرد؛ انگار از حرف سکوت

 باالخره به حرف آمد. ش،یهانفس یصدا دنیسکوت و شن هیاز چند ثان بعد

 

 دنبالت. امیب یاگه وقت دار _

 

 داشتم؟ وقت

 کنم که داشتم! فکر

 دانیتختم و م یرو دنینداشتم که اوقاتم را پر کنم؛ االن هم درواقع جز رفتن به خانه و دراز کش یمن که کار آخر

 نداشتم. یگرید یدادن به افکارم، برنامه

 تختم دراز بکشم و تا صبح فکر کنم! یفرهاد به خانه بروم و رو دنیبعد از د توانستمیم خوب

 بود که من به وفور داشتم. یکه مهم بود، وقت فراغت یزیفعال تنها چ کردم؛یم دایموضوعش را بعد پ حاال

 

 آره. _

 

سر افتاده را من هم  نیپشت پاراوان رفت؛ ا شیهاشستن دست یافتاده از کنارم عبور کرد و برا یبا سر فرانک

 بودم.تجربه کرده
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 اونجام. گهیربع د هیتا  _

 

 .دیدیسر من را م دنیام گرفت، انگار که او جنبقطع کردم؛ خنده یرا تکان دادم و تماس را بدون خداحافظ سرم

 

 

گرفتم که با آسانسور تن  میکردم و تصم یها خداحافظو بچه دایبا ش لم،یاز درآوردن روپوش و مرتب کردن وسا بعد

 بکشانم. نییام را به پاسست شده

دعوت به  اشیشگیو لبخند هم قیعم یترمز کرد؛ با نگاه میفرهاد مقابل پا لیخروج از ساختمان، اتومب محضبه

 نشستنم کرد.

بود،  یبهار یدر شامگاه ازدواجش شنهادیپ ست؛یااش و در دل اعتراف کردم که جوان برازندهبه چهره شدمرهیخ

چند  یمن برا یو وقت میبودحسام در کارش برگزار شد؛ همه در باغ جمع شده تیکه به مناسبت موفق یدورهم

 رمنتظره از من درخواست ازدواج کرد.یشب، پناه بردم؛ کامال غ یکیتار انیبه سکوت و آرامش باغ م قهیدق

یبود؛ او ب گرانیفراتر از تصورات د گاهشیمن بود، جا یبرا یآن شب دلم گرفت؛ فرهاد آدم قابل احترام یادآوریبا 

 !دمیرا نفهم شیهاراز نامفهوم چشم چگاهیو من ه ستادیمقابل پدرش ا یو چرا قسم به پاک بودنم خورد و حت چون

 منتظر نگذاشتم. نیاز ا شیزدم و نگاه پرسؤالش را ب پلک

م نشست نهیخم شد و در طرف من را بازکرد و من هم با طمأن ره،یدستم به دستگ دنیرا دور زدم؛ قبل از رس لیاتومب

 و سالم دادم.

 ییاکنون پشت ابرها زدند،یدر فانوس نگاهش سوسو م شبیکه د ییهاشاد داد؛ اما ستاره یسالمم را با لحن جواب

 گمگشته بودند. رهیت

 

 بهت داده بودم، عمل کنم. شبیه دک یاومدم که ببرمت به قول _
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 .دیباالپر میابرو یتا کی

 

 !؟یشهرباز میاالن بر یعنی _

 

 .میراست را زد تا وارد اتوبان شو یکرد و راهنما یآرام یخنده

 

 

 بهت بود. یمشت یبستن هینه دختر خوب؛ هدف من دادن  _

 

 آوردم! ادیام را به به جاده دوختم؛ من هم هدف گمشده میکردم و نگاهم را مستق یآهان

 بود با فرهاد صحبت کنم؛ اما نکند دچار سؤتفاهم شود؟ قرار

 مثال فکر کند با آمدن حافظ... یعنی

 قبل از آمدن حافظ... شود،ینم نکهیا نه؛

 داشت؟! انیم نیدر ا یحافظ چه نقش اصال

 بود.رجعت کرده رانیکه با نامزدش به ا او

 

 م؟یبر _
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یکار م مینوایاز مغز ب ادیز دم،یشیاندیافکارم م یبرا یاچاره دیبا د؛یکش رونیب میمن را از اعماق فکرها شیصدا

 !دندیکش

 تعللیپارک کرد، ب ابانیرا در طول خ لیاتومب نکهیخارج شدم؛ بعد از ا لیمقابلم انداختم و از اتومب یبه کافه ینگاه

 .میطرف کافه رفتبه گریکدیطرف من آمد و دوشادوش به

 من بود. ی قهیدرست مطابق سل نشیزاید یاو قهوه اهیداشت؛ س یدنج طیمح

یرا م یچه نوع بستن دیگرفتن سفارش آمد و من در جواب فرهاد که از من پرس یبرا یاز نشستنمان پسر بعد

 گفتم. یکندینم یتنها فرق پسندم،

 دوخت. شیهادرهم قالب کرد و نگاهش را به انگشت زیم یرا رو شیهادست م،یتنها شد نکهیاز ا بعد

 یهاکه با شکسته شدنش، رگ ییهابود، از همان سکوت یبیاش نگاه کردم؛ سکوت عجمردانه یهاهم به دست من

 .ردیگیقلبت م

 

 .کنهیعطش تابستون رو کم م یبستن _

 

 .ستیاز گرما ن یخبر گهیاالن د یبه دهانم دوخت و من ادامه دادم: ول چشم

 

 دن،یدو لومترهایو ک ادیکه بعد از تالش ز یارمق بود، همانند دوندهکم شیصدا ست؛ینگر میهابه چشم میمستق

 .دوزدینگاه م گذرد،یم انیکه از خط پا یبه شخص دیعاقبت خسته و ناام

 

 .هیموندن شهیکه هواخواه داشته باشه، هم ییگرما _
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 .ندیبردم تا لرزش اندکشان را نب زیم ریرا ز میهاام را فرودادم و دستشدهخشک دهانآب

 .مونهیبراش نم یسوزان مرداد از دست داده باشه؛ حس و حال یهارو تو اشعهکه رمقش یقلب _

 

 .لرزهیبهار هم م میقلب ناسور تو نس _

 

 .بهیفر هیتنها  یاربه مینس _

 

 ؟یبازکن قتیرو، رو به حقهاتچشم یخواینم _

 

 .دمیدرهم تن میپاها یرا رو میهاانگشت

 

 .دمیبراش ند یزدم؛ اما باور ادیفر روقتیحق یروز هی _

 

اش را از من گرفت و قاشق کنار شده یرا آورد؛ فرهاد نگاه طوالن مانیسنت یدراز و بلند بستن یهاجوان ظرف پسر

 فرو برد. یظرف را در بستن

 

 .یخودت را اثبات کن یستیمجبور ن _
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کردم لرزش اندک  یرا گرفتم و سع لیبه دهانش برد و من وسوسه شدم؛ قاشق است یکم از بستن یمقدار

 کوچک پسته بود، در دهان فرو بردم. یهاکه قطعه یرا پنهان کنم؛ از قسمت میهاانگشت

 .کردیرا نوازش م یهم بود؛ بازهم وجود آدم بیاگر فر یکه حت یمیبود؛ درست همانند همان نس یعال طعمش

 

 

 واضح. یلیخ ش،یرو بهت زدم فرهاد؛ چهارماه پهاممن حرف _

 

 .دیمتوقف شد و پلک باالکش دستش

 

 !گرده؟یبرم یکنیفکر م _

 

 بست. خی میگلو یورود شد؛یزبانم آب م ریکه ز یمقدار کم بستن همان

 

 ست.فکر ساده لوحانه هیبرگشت حافظ  _

شکستن قلب من که تا مرز کر  یکرد؛ درست همانند صدا جادیا یبد یرها شد و صدا یاشهیظرف ش یرو قاشق

 رفتند. شیپ میهاکردن گوش

 سرعت روبرگرداندند.سرشان را به سمت ما چرخاندند و به ینفر چند

 سوز در جانم نشست.استخوان ییباز ماند و سرما دهانم
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 ...حانهیبازکن ر قتیرو به حقهاتچشم _

 چون نامزد داره. تونه،ینم اد،یاگرم بخواد ب اون

 

 !گفت؟یپسر چه م نیا

 !زد؟یحرف م یچه بازگشت از

 قرار بود باز گردد؟! یکس چه

 !گفت؟یرا م حافظ

 بودم؟!من به انتظار حافظ نشسته مگر

 از اعماق وجودم، پرسش آخرم را پاسخ مثبت داد و من جان دادم. ییصدا

 

 !؟یفکر کن شنهادمیهم شده، به پ یاگر مدت کوتاه یحت یخوایچرا نم _

 

 ام خارج شد.از حنجره پناهیو ب دهیلرز میصدا

 

 .کنمیتمومش کن فرهاد، خواهش م _

 

 اما... _

 

 ام را مقابلش باالبردم.رعشه گرفته یهادست کف
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 .یریاز من انتقام بگ وهیش نیبه ا یناراحتت کنه که بخوا یکه جواب ردم جور کردمیفکر نم وقتچیه _

 

 

 از حجم سرما سوخت. میگلو رینگاه در نگاهم دوخت و مس زدهبهت

 

 

 ...حانهیر _

 

 را از او گرفتم. شتریب یروشیپ یاجازه

 

ز و قبل ا یمن نداره؛ قبل از برگشتش گفت یتو زندگ یکه حافظ نقش یدونیکنه... خودت م رییبهت تغ تمینذار ذهن _

 .یدیاومدنش جواب رد شن

 .شهیکه پدرت از من داره، نم یانهیاگر هم بخوام با وجود ک یحت ست؛ین یشدن ،یکه تو سرت دار یفکر

 

 .دیجلو کش زیم یو خودش را رو دیدرخش شیهامردمک انیم یدیام نور

 

 .کنمیحلش م ست؛ین یبابام مشکل _
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 .دمیبه صورتم کش یاشتباه فرهاد، دست یهااز برداشت کالفه

 

 فرهاد، من واقعا... _

 

 وحده بودند.من، متکلم رینشسته در تقد یادامه دهم؛ انگار تمام مردها نگذاشت

 .کردمیشان مو من تنها عاجزانه نظاره دندیتاز ینفس م کی

 

 .حانهیر خوامیفرصت ازت م هیفقط  _

 

 .دمیکش یاکالفه پوف

 

 فرهاد؟! یفرصت چ _

 

 سرباالآورد. کبارهیکرد و به رهیخ زیبه م هیچند ثان یرا برا نگاهش

 

 نظرت عوض بشه، هان؟ دیشا م؛یبشناس گرویهمد نکهیفرصت ا _

 

مگر من قدرت شناخت مردها  زد،یحرف م ینشاند؛ از چه شناخت میبزرگ در گلو یدر نگاهش، بغض دیام درخشش

 را داشتم؟!
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 .ستین شیب یدروغ زد،یکه حافظ از آن دم م یعشق افتمییدرم شیها پداشتم، مدت ییتوانا نیهمچ اگر

 

 .میها به شناخت هم برسنسبت نیاز ا یبار جدا هیبذار  م؛یبه هم نگاه کرد لیما تا حاال به چشم فام _

 

بودند؛ هرچقدر  دهیبودمشان از ذهنم پر کش دهینگاهش کردم؛ آن همه واژه و کلمه که ماهرانه کنار هم چ عاجزانه

 نداشت. یادهیفا ابم،یها باز آن یتا نشان زدمیمغزم پرسه م یخاکستر یهاسلول انیهم م

 تالشم را هم بکنم. نیکردم آخر یبود و من سعو ماتم کرده شیک اشیفرهاد با پافشار درواقع

 

 یخوایکه تو م یزینره؛ چ نیازب نمونیسرجاش بمونه و احترام ب مونیلیفرهاد چه خوبه که همون نسبت فام نیبب _

 محاله.

 

 داد. یرا به صندل اشهیتک

 

 حانه؟یچرا ر _

 ؟یبه خودت بد رودنیشانس دوباره خند یخوایپس چرا نم ؛یبه حافظ عالقه ندار گهیکه د اگه

 

 

 بودند.مشتم عرق کرده ادیاز فشار ز میهادست کف
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 فرهاد. ستم،یمن دنبال شانس دوباره ن _

 

 احساسش برخواست. یهاتراشه انیاز م شیسکوت، صدا یرا برهم فشرد؛ بعد از لخت شیهاشد و لب رهیت نگاهش

 

 ؟یکنیهستم که بهش فکر م یکس نیمن اول ؛یداشت شویکه اگر آمادگ یباشم به زمان دواریام تونمیم _

 

بدون  یلیبر همان نسبت فام هیکه با تک یکس ،یمرد واقع کیداشت؛ فرهاد مرد بود،  یبیعج یخواسته چه

 حافظ نبود. یهااز آن در چشم یاذره یکه حت یباورم کرد؛ اعتماد یدیترد نیکوچکتر

 بود. نیمرد نازن نیبه ا یواه یدیدادن ام یپرسش، به معنا نیا دییدل مهربانش را بشکنم؛ تا خواستمینم

 !گفتم؟یتا ناراحتش نکنم، اصال چه م گفتمیفرورفتن ناخن در کف دستم، پوستم به سوزش افتاد؛ چطور م از

 

 فرهاد، من... _

 

 ام را کامل کنم.نداد، جمله مجال

 

 ...ادیمن هم صبرم ز ؛یتا آخر عمرت تنها بمون یتونیخبر نداره... تو که نم ندهیاز آ یکس حانه،ینگو ر یزیاالن چ _

 

 شده اشاره کرد.آب یهایبه بستن شیهالبخند زد و با چشم 
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 به تو بدم. یبستن هیمن  ستیقسمت ن نکهیمثل ا _

 

 هم افتادند. یشدند و رو یبدهم؛ اما هر چه کردم نشد، انگار قلوه سنگ یتکان میهاکردم به لب یسع

 

 

 .دمیشیاندیم شیپ یبودم و به ساعت دهیاتاق دراز کش یکیتخت در تار یرو

 را بردارم. نمیرساند، تا ماش یو فرهاد در سکوت من را به گالر میاز کافه خارج شد زیاز حساب کردن م بعد

داشت  ییتنها نیتنها بمانم، در واقع ا نیاز ا شتریب دینبا گفتیم نکهیا دادم؛یکامال حق م شیهااز حرف یقسمت به

 کنم. مشیتا خالصانه تقد تپدینم امنهیدر س یقلب گریکه د دانستیاما کاش م گرفت؛یذره جان روحم را مذره

 و بازهم ضربه خوردن از توانم خارج بود. گرید یبه شخص سپردندل

که  یاهیدرست همانند س شد،دهیکش ریآن به تصو در اهیقرص ماه نشسته در آسمان نگاه کردم؛ دو چشم س به

 بود. ماه را احاطه کرده ییاطراف روشنا

داده بود و با لبخند  هیتک اشیتا در خود ببلعندش؛ اما ماه با اقتدار بر کرس آوردندیاز هر طرف به آن هجوم م ییگو

 .کردیبه من نگاه م

 .دمیکش یفرض یام را رو به پنجره باالبردم و دور قرص ماه خطاشاره انگشت

من درست در همان شب شوم تمام  یاست؛ داستان زندگها از قبل رقم خوردهانسان ریخوانده بودم که تقد ییجا

 خشم حافظ دفن شد و احساسم پژمرد. یهاضربه انیشد، قلبم م

 گفت و من پلک بستم. ریبخشب ین دادم؛ با مهربانماه تکا یدرد لبخند زدم و دستم را برا با

قرار بود با اقوام کمند چند روز آخر تابستان را به شمال  بستم؛یو چمدانش را م رفتمیکاوه م یبه خانه دیبا فردا

 بروند.
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 .رفتمیکنم، نپذ شانیبودند و هر چقدر اصرار کردند که همراهرا کرده اشیزیرها قبل برنامهمدت از

را  اشیتنها خوش ایکه از درک دن ییهانگاهشان را نداشتم؛ انسان دنیکشحضور در جمع و حساب پس یحوصله

نفس  نندیتا بب کردندینم یاصال به وجدانشان سرکش انیم نیکه افتاد؛ در ا یبر فرق سر کس دنیو کوب دندیفهمیم

 نه! ای کشدیم

 مشیشده که تنظ یزیراز قبل برنامه یبودم، رباتربات شده هیشدم؛ شب داریطبق معمول زود از خواب ب صبح

 سرزدن به کاوه! یگاه انیم نیو در ا یشدن؛ صبحانه نخوردن و رفتن به گالر داریصبح زود ب یبودند، براکرده

 نیدرآمدن از ا یبرا یبود و خودم هم تالشرفته نیدر من از ب اتیبود؛ گرچه حس ح روحیبار و بکسالت امیزندگ

 .کردمینم لهیپ

کمک به او آمده بودم و نگران بستن چمدانش بودم،  یکاوه رفتم؛ برعکس من که برا یمغزم به خانه یزیربرنامه طبق

 .بوددهیدر آرامش خواب

گذاشتم، خودم  نیزم یکوچک از آن خارج کردم و رو یطرف کمد رفتم؛ ساکتکان دادم و به شیبه تاسف برا یسر

 را بازکردم. شیکشوها یکی ،یکیانو زدم و هم کنار دراور ز

 سفرش الزم است در ساک چپاندم. یبرا کردمیکه فکر م هرچه

 

 !؟یاومد یک _

 

 تخت بود.  یخواب آلودش نگاهم را به عقب چرخاند؛ در حال بلند شدن از رو یصدا

 

 سالم. شه؛یم یساعت مین _

 

 رفت. ییطرف دستشوها، بهرا پاسخ داد و بعد از نگاه به ساک لباس سالمم



 سیلبخند ابل

 
200 

 

 گرفتم. شیرا در پ نییپا یبرخواستم و راه طبقه میبه زانوها یفشار کم با

 دینکش یاز آب داشتنش، آن را روشن کردم؛ طول نانیبه آشپزخانه رفتم و بعد از چک کردن سماور و اطم میمستق

 که خودش را به من رساند.

 

 گشنمه. یحساب _

 

 .دمیچ زیم ینازک کردم و بساط صبحانه را رو شیبرا یچشم پشت

 

 .شهیهم مگشنت ؛یتا لنگ ظهر که بخواب _

 

 نان از سبد گرفت. یانشست و تکه یصندل یرو

 

 .ستیراحت ن المیخ یطور نیا ؛یومدیکاش م _

 

 .یام که نگرانم باشمگه بچه _

 

 بودم. اشرهینگاه خ یپر کنم؛ متوجه یرا از چا هاوانیتا ل دمیچرخ

 

 ن؟یگردیبرم یک _
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 .میایدوسه روز م _

 

 نشستم. اشیکنار یصندل یرا مقابلش گذاشتم و رو یچا

 

 .رسمیم شگاهینما یمنم دارم به کارا ن،ی. شما خوش باششمینکن؛ معذب م تیبخاطر من خودت و کمند و اذ _

 

 .دینوش یاز چا یرا تکان داد و کم سرش

 

 نره. ادتیتو راه مسواک بخر؛  _

 

 گفت و من هم مشغول شدم. یاباشه

را  یرفتن به گالر یگذاشت و من هم آشپزخانه را مرتب کردم؛ اما حوصله میسفارش تنها یاز صبحانه، کاوه با کل بعد

 نداشتم.

 خارج کردم. فمیاز ک یو بعد از مرتب کردنشان؛ قرص دمیها چرخدر اتاق یکم

 .شدندیبخش، خاموش مآرام یمغزم تنها با خوردن قرص یصداها نیهنوز هم ادامه داشتند و ا شبیرهم دد افکار

 را بستم. میهاو چشم دمیکاناپه در سالن دراز کش یرو
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 یآنقدر دچار ضعف روح رفتم،ینپذ چوقتیمراجعه کنم؛ اما من ه یبود که به روانپزشکبارها به من گفته کاوه

 بودم که توان مرور گذشته را نداشتم.شده

و گنگ به اطراف و ساعت نگاه  جیو گ گشودمیچشم م کباریهر چند ساعت  دم؛یچقدر در همان حالت خواب دانمینم

 .رفتمیو دوباره به خواب م کردمیم

ه بدن ب یرا بازنگاه داشتم و تکان میهازحمت پلکفرورفته بود. به یکیرا بازکردم؛ سالن در تار میهاآخر که چشم بار

 ام دادم.خشک شده

 

 

به مبل و کمک  هیقرار دادم و با تک نیزم یرو ینیسنگام را بهرفتهخواب یبلند شوم؛ پاها میکردم از جا یسع

 نشستم. میهادست

 بازشد. یدر ورود ستادم،یکه ا نیمالش دادم و هم یدرد گرفته بود؛ کم یرا که حساب گردنم

 بود؟!دزد آمده یعنیدهانم قراردادم؛  یو دست رو مدیترس

 

 کاوه؟! _

 

 .دمیمذاب بر جانم نشست؛ گر گرفتم و از درون شعله کش یهمانند مواد شیآشنا یصدا

 من متوقف شد. یچرخش سرش شدم که رو یاما متوجه دم؛یدیرا نم شیهاآن ظلمات چشم در

 نه! ایشک داشت که خودم هستم  یکم انگار

قلبم را نوازش  یبود، در بر گرفت و روجان ماه که از پنجره به داخل آمدهاش را نور کمگذاشت و چهره شیپ یقدم

 کرد.
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 .دیلرزیآشکارا م میصدا

 

 رفته شمال. _

 

 .دیکوبیم امانیبود و قلب من بکرده شتریاش را بچهره تیبود؛ جذابصورتش پهن شده یکه رو یو روشن کیتار

 

 ؟ییجانیاتو پس چرا  _

 

 یبرا شیبود، اما تن صدا یاز هر حس یبود را مرتب کردم؛ لحن کالمش عارام افتادهشانه یکه رو یشال دستپاچه

و من چه مشتاقانه به  دندیکشیرمق از جانم م گاهیگاه و ب یبرخوردها نیا کرد؛یم تیام کفاروح خسته ینوازدل

 .رفتمیاستقبالش م

 

 بود ییجا هیچشمات  ته

 باختیکه آدم قلبشو م 

 بود و تفاوتیب سکوتت،

 ساختیکارمو م چشمات

 بود یزیچ هیچشمات  ته

 ییحس تنها هیشب
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 .رفتمیخوابم برد؛ داشتم م _

 

 !د؟یلرزیچرا م میصدا یلعنت

 ...ایترس بود  از

 

 نهیو جرم من ا گناه

 ییبایز اندازهیتو ب تو،

 

 دختر تنها... هیحضور  یکنیفکر نم _

 

شدم و خواستم خودم را عقب بکشم، اما انگار با  ریبلند خودش را به من رساند؛ غافلگ ییهاشد و با گام ساکت

 .بودمدهیچسب نیبه زم یقو یچسب

 . آب دهانم را قورت دادم.دمیدیاش را مدرهم گره کرده یصورتش مقابل صورتم بود و به وضوح ابروها گرید

 

 .ادیبدش نم طیشرا نیاز ا یهر چند هر دختر _

 

 

 !کرد؟یصحبت م یطیکردم؛ از چه شرا نیمشتاق قلبم را نفر یهاپر از تمسخر بود و من چشم لحنش

 نگاهش مانع شد. یآورد؛ خواستم سر پس بکشم، اما جاذبه شیزد و سرش را پ یپوزخند
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 ...یکی... شب، تنها، تو تاریعادت کرد _

 

 تیگر رهیکنم، بگ ترکت

 واریکنار د یکن کز

 یاما نترس یبشکن

 داریسپ کیسقوط  از

 

 در جوار گوشم ساکن شد. شیهالب یبه خدا که مردم وقت خت؛یر دلم

 فغان کرد. میبه درد آمد و گلو امنهیفرار کردند؛ س میهاو نفس سوختم

 

 

 تیگر رهیکنم، بگ ترکت

 واریکنار د یکن کز

 یاما نترس یبشکن

 داریسپ کیسقوط  از

 حرف بزن. _

 

 !گفت؟یم چه
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 که از ادراک من خارج بود؟! زدیحرف م یطور چرا

 داشت؟! یچه منظور شیادوکلمه یجمله نیکردن، ا انیب از

 

 !دندیگوشم نفس کش یهاعقب برد و پرده یرا کم سرش

 و من در حال جان دادن بودم. یو طوالن قیشد؛ عم میهادر چشم رهیخ

را  میهاو نفس فشردیرا محکم م میگلو خیب یکیتار ییگو کرد؛یچپم گز گز م و دست شدیقلبم منقبض م یهارگ

 .فرستادیپس م میهاهیپرقدرت به داخل ر

 به خودشان آمدند و واکنش نشان دادند. امیاتیح یهاکه پشت سرم قرار گرفت؛ ارگان دستش

 هم یفروکرد و دندان رو میهامردمک انینگاهش را م یزیت د؛یسرم را عقب بکشم که گردنم را سفت چسب خواستم

 .دییسا

 

 کن منو حاال تماشا

 یشناسیرو نممن نگو

 رحمیمن لبخند نزن ب به

 یخودخواه احساس برو،

 

 بده. حیتوض _

 

 فرستادم. رونیام را بضعف کرده یفرودادم و صدا بتیام را با مصشدهدهان خشک آب
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 رو...ساکت شدن ادگرفتمیشم... خفه یگفت _

 

 تییجبران تنها واسه

 تنها شم یتنها خوامیم

 

 .بردمشیفرو م یسختو من به آوردیبا سماجت درد باالم بغضم

 .سوزاندیپوست صورتم را م شیهاشد؛ هرمان نفسبافته امنهیآورد که نفس در س کیرا آنقدر نزد سرش

 ایگرمش رخت بربستند؛ دن یهااطراف در جوار لب کیتار یایشد و دن امدهیترس یهابه چشم رهیپلک زدن خ بدون

 .دیلرز میپا ریز نیو زم دیدور سرم چرخ

 !دیبود؛ پرکشکه از درون من را به استهزا گرفته ییدوباره وصل شدن با صدا لذت

 کرد. دارمیب اشیچشمم راه گرفت و داغ یبه رعشه افتاد و از نفس افتادم؛ اشک از گوشه تنم

 .دیبسته سرش را پس کش ییهاو او با چشم دمیکوب اشنهیمشت کم جانم بر س با

نشسته  میهاکه بر لب یرطوبت کردم؛ینگاهش م گرید یو بهت و هزار حس منف نهیو با بغض و ک زدمینفس م نفس،

 .کردیم شتریتنم را ب یهارگ یبود، داغ

 خفه از بغضم باالرفت و او پلک ازهم گشود. یصدا

 

 کن یهم دستامو خال تو

 شم ایدر هیاز گر بذار
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 !؟یخوایاز جونم م یچ _

 

 تیگر رهیکنم، بگ ترکت

 واریکنار د یکن کز

 یاما نترس یبشکن

 داریسپ کیسقوط  از

 

بلند شکستن بغضم در  یهمراه با صدا ادم،یرا باور نداشتم؛ تنها نگاهم کرد و فر یلعنت یهاچالهاهیدرون آن س حزن

 نشست. میهانفس یاهویه

 

 تیگر رهیکنم، بگ ترکت

 واریکنار د یکن کز

 یاما نترس یبشکن

 داریسپ کیسقوط  از

 

 .یلعنت ستمین فیمن کث _
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و رمق از  دندیخروشان جوش یاهمچو چشمه میهاشد؛ اشک لیما یگریطرف ددرد نگاه از من گرفت و سرش به با

 .شددهیجانم کش

 به پارکت بوسه زدند. میهادادند و کف دست نیزم یتن به جاذبه میزانوها

 .کردیم شتریو حافظ باورش را در من ب دمیکشیکه م یخودم زمزمه کردم؛ با تمام عذاب با

 

 .ستمین فیمن کث _

 

 کن منو حاال تماشا

 یشناسیرو نممن نگو

 رحمیمن لبخند نزن ب به

 یخودخواه احساس برو

 

اش گره یاهیکه به س ینگاهش کردم؛ با همان نگاه نیو سرم را با شتاب باال آوردم و خشمگ دمیلبم کش یرو محکم

 محو شد. دگانمیبعد از مقابل د یو اندک دیداد و بدون نگاه به من چرخ رونیب نهیبود؛ نفسش را آرام از سزده

 دانمیتکرار مکررات را از بر بود، پشت کردن و رفتن را آموخته بود و نم ییمبتال را مبتالتر کرد و رفت؛ گو یحانهیر

 زد؟! یمردانگ یرا امضا شیهایتمام نامرد یدر کدام مکتب خانه پا
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 بود.شده میهاانداز تمام کابوسارسالن نبود؛ حافظ پرده گریبعد آن شب د از

 کنم. شیکه اجرا خواستیو خودخواهانه از من م گرفتیم میتصم امیزندگ یراحت برا چه

 یتداع میوحشتناک آن شب برا ریبروم؛ اما آنقدر تصو دارشیکه از مسافرت بازگشت، از من خواست تا به د کاوه

 .داشتیبود که من را از رفتن به آن محل بازمشده

آهسته  یزییجان پاکم یهاقطره کردم؛ینگاه م ابانیشلوغ خ طیبودم و به مح ستادهیبزرگ سالن ا یپنجره یروبرو

 .کردندیمقابلم را مواج م ریو تصو نشستندیم شهیبر ش

 .دمیدیبود و من امروز اصال توان دست به قلم شدن را درخود نم یاز تابلوها به مشتر یکی یمشغول معرف دایش

 روشنش نگاه کردم. یرفتم و به صفحه زیطرف متلفن همراهم من را از افکارم جداکرد؛ به یملود یصدا

شخص پشت  یریگیبه من منتقل کرد؛ از جواب دادن منصرف شدم، اما پ یناشناس بود و در لحظه حس بد شماره

 کرد. امییخط که بعد از اتمام تماس ناموفق اول، دوباره تماس گرفت؛ وادار به پاسخگو

 

 .دییبفرما _

 

 .زمیسالم عز _

 

 .کشاندیم یرانیرا به و امیتلفن زندگ یهاگنالیس نیکه هر بار از پشت هم ییصدا را نشناسم؛ صدا نیبود ا محال

 ببرد. یکردم برخودم مسلط باشم و نگذارم به ترسم پ یرا برهم فشردم و سع میهاپلک

 

 !؟یندار یکار و زندگ _
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 گوشم چسباند. زانیگر یهارا به پرده شیمستانه کرد و صدا یاخنده

 

 عشقم. ییمن تو یزندگ _

 

 بود. یانسالیم یکه در آستانه یمرد یشرمانهیب یهااز حرف گرفتیم عقم

 

 .یو سر راهم سبز نش یبه من زنگ نزن گهیبه نفعت هست که د _

 

 کرد. کیو اعصابم را به شدت تحر دیخند دوباره

 

 و اگه بشم؟! _

 

 یهامزاحمت نیمقابل ا توانستمیجوابش را در دلم دادم؛ واقعا چگونه م یچارگیو با ب دمییهم سا یرا رو میهادندان

 ستم؟یبا اشیشگیهم

 نفس داشتم. یانداختم؛ حس تنگ زیم یرا رو یلرزان تماس را قطع کردم و گوش ییهاانگشت با

 !داشت؟یجانور دست از سرم برنم نیا چرا

 .ستین شیب یروان ماریب کیمن او  یخدا

 

 



 سیلبخند ابل

 
212 

 

 .آمدیکوتاه نم کشاند،یکه تا من را به جنون نم یماریب

 جنس مذکر فراتر از تصورات انسان بود. نیسماجت ا دم؛یکش قیعم یبه کمر زدم و نفس دست

امش کرد تا تم یستادگیشد و آنقدر ا انینما نیاسکر یکوتاهش رو امیپ د؛یکش نیینگاهم را پا ،یگوش کیت یصدا

 فروبرد. یکیشدنش، من را هم در تار کیرا بخوانم و بعد به همراه تار

 «از من باش، عشقم یعال زیسورپرا هیمنتظر »خودم تکرارش کردم؛ یبرا

یمقدس پنهان م یکلمه نیو نجاست نگاهشان را پشت ا دندیکشیکه چه مزدورانه نام عشق را به سلطه م یراستبه

 .کردند

 

 !حانه؟یر _

 

 را به افکارم نداد. شتریب یروشیپ یاجازه دایزده و هراسان شبهت یصدا

 

 شده؟! یچ _

 

 ه.اومد شیپ یمشکل هیآرام گفت:  ییها که مشغول کار خودشان بودند؛ با صدابه بچه ینگاهمیآمد و با ن کمینزد

 

 بودند، رفتند.تابلو آمده یهیته یکه برا یپسر و دختر جوان ایچرخاندم؛ گو یرا کم سرم

 

 چرا؟! _
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 دن؟ینخر

 

 را کوتاه بست. شیهاپلک

 

 ...میاش کرده بودکه اجاره ی... مسئول همون سالنیمراد _

 

 را تکان دادم. سرم

 

 خوب؟! _

 

 قرار بده. ارمونیرو در اختمحل تونهیفعال نم گهیمنصرف شده؛ م _

 

 .دندیباالپر میابروها

 

 !دا؟یش یچ یعنی _

 .شمینم متوجه

 

 دور خودش زد. یچرخ یکالفگ با
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 زد؟ یهمه چ ریز هویچرا  دونمیمنم نم _

 رفت. شیپ یعال زیهمه چ م؛یکه باهم کار کرد شیپ یدفعه

 

 را هضم کنم. شیهاکردم مفهوم حرف یدرهم فرورفت و سع میهااخم

 !شد؟یم یزیچ نیهمچ مگر

 یدکمه کهنیطرف تلفن رفتم؛ همانداختم و به رفت،یطرف مو آن طرفنیبه ا یتابیکه با ب دایدوباره به ش ینگاه

 .دندیلرز میهاو انگشت دیرقص میهاارسالن مقابل چشم امیروشن شدن تلفن را فشردم، پ

 ... نه

 نداشت که کار او باشد! امکان

 یشماره یمحتاطانه رو میهارا پس بزنم و انگشت یکردم افکار منف ی؛سع«چرا که نه؟»زد بیدر ذهنم نه ییصدا

 .دیلغز یمراد

 

 .نییبفرما _

 

 هستم. عیرف ؛یمراد یسالم آقا _

 

 طرف خط را شکستم.دامن زد؛ خودم سکوت مشکوک آن اتمیبر حدس نیکه پاسخ نداشت و هم یبود و سالم سکوت

 

 .نیاالن همکارم گفتن که از اجاره دادن سالن منصرف شد ،یمراد یآقا _
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 است.خوبش را خراب نکرده یوجه میهاحرف زیت کانیگرفت، سکوتش را بشکند تا پ میصاف کرد و تصم ییگلو

 

 کار رو انجام بدم. نیا تونمیاومده و من فعال نم شیپ یدادم؛ مشکل حیهمکارتون هم توض یبرا ع،یخانم رف _

 

 یرا اندک امیلحن عصب کرد؛ینگاهم م یبود و با نگران ستادهیا میطور روبروهمان دایمشت شد و ش زیم یرو دستم

 کنترل کردم.

 

یم م،یرو هم انجام داد غاتیتبل یتمام مقدمات انجام شده؛ حت م؛یاز شما نداشت یانتظار نیما همچ ،یمراد یآقا _

 !شه؟یچقدر به اعتبارمون خدشه وارد م نکاریبا ا نیدون

 

 تماس را قطع کرد.« متاسفم»و با گفتن دیکش ینفس

 !ن؟یهم

 گذاشت. زیم یرا رو شیهانگاه کردم و او دست دایباز به ش یدهان با

 

 !حانهیر زیهمه چ ریبزنه ز هوینبود که  یآدم نی. اصال همچادیکوتاه نم یاصرار کردم؛ ول یلیمنم خ _

 

بلند شد؛ از نگاه کردن به آن وحشت  یگوش کیت یبودم که بازهم صدا امدهیدر ن یمراد یرعادیاز بهت کار غ هنوز

 .ردیبگ هیدییاست، تاکه در سرم شناور شده یاحتمال خواستمیداشتم، در واقع نم

 انداختم. فیرفت و من با سماجت تلفن را در ک یبا کالفگ دایش
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 !دادم؟یطفل معصوم ها را چه م نیا جواب

 .دیرسیظهور م یباالخره به منسه شانیتابلوها نکهیذوق داشتند؛ از ا شگاهینما نیا یبرگزار یبرا چقدر

 

 

 دشانیپرام یهاخارج شدم؛ نگاه کردن به چشم یاز گالر هیبرخواستم و بدون نگاه کردن به بق یسردرگم با

 .کردیام مشرمنده

 را در گوشم چپاندم. یهنزفر شدم،یخارج م نگیکه نشستم، تلفنم زنگ خورد؛ همزمان که از پارک نیماش داخل

 

 .میبرگزار کن جانیهم شهیم حانهیر _

 

 گذراندم. نگیپارک ییرا از سرباال نیپوزخند زدم و ماش دشیلحن پر از ترد به

 

 زدن که بلندمون کنن.هم نامه شیطورنی. همهیمسکون م،یکه ما هست یاطبقه نیا شه؛یکه نم یدونیخودت م _

 

 بکنه. یکار هی تونهیاون حتما م گم؛یم اوشیگفت: به س دوارانهیو بازهم ام دیکش یآه

 

 .یگینم یچیه کس،چیبه ه دا؛ینه ش _

 

 م؟یدست رو دست بذار طورنیهم یگیم یعنی _
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 م؟یدار یاچاره _

 

 .میها کمک بخوااز بچه میتونیم _

 

 دمیمانع د گرفت؛یکه داشت شدت م یکردم تا باران زیرا ر میهاچرخاندم و چشم هانیماش انینگاهم را م حوصلهیب

 نشود.

 

 !م؟یکن دشونیناام یخوایهستن، م زدهجانیها چقدر هبچه نیا یدونیم حانه؛یفقط به خودت فکر نکن ر _

 

 

 کرد؟یم یدختر با خودش چه فکر نیشدم؛ ا یعصب

 دانست؟یم فکریحد، من را ب نیتا ا یعنی

 

 کنم؟ کاریچ یگیم _

 

 کالمش نشست. انیم جانیه

 

 به من.بسپرش  _
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 بود. ختهیبهم ر یگفتم و تماس را قطع کردم؛ اعصابم حساب یاباشه

 شد؟یخراب م زیهمه چ دیآخر با یبود؛ درست لحظهتابلوها مانده ییجاو تنها جابه میکارها را کرده بود تمام

که  یغاتیبه تبل م،یکه اطالع داده بود مانیدائم یهایاز مشتر یبه آن حجم انبوه م؛یکردیرا چه م هادکنندهیبازد

 .میدر سطح شهر انجام داد

 بود.پاسخگو نبود و به خلسه فرورفته گرید مغزم

 آب گرم کردم. همانیرا م ادیز یام از فشار روانوارد حمام شدم و عضالت منقبض شده میمستق دم،یخانه که رس به

 از حمام خارج شدم. بیغر یشدم و با آرامش یکه ته ستادمیدوش ا ریز آنقدر

طور که کاناپه نشستم؛ همان یخودم آماده کردم و رو یبرا یالباس، قهوه دنیو پوش میاز خشک کردن موها بعد

 شدم. اشیافتیدر یهاامیتلفن را روشن کردم و وارد باکس پ حواسیب رساندم؛یرنگ را به دهانم م اهیماگ س

 

 «؟یدوست داشت روزمیسورپرا»

 

 رینفسگ یچنگ زدم؛ درد امنهیگذاشتم و به س زیم یو نفسم گرفت؛ خم شدم و ماگ را رو دیدر حلقم پر قهوه

 .کندمیجان م ژنیاکس یاذره یو برا چاندیپیرا درهم م امنهیعضالت س

خودم را به  بتیو من با مص دیچیداشت؛ در سکوت سالن پ انیکه تنها در دهانم جر میهانفس یزدهوحشت یصدا

 رساندم و عق زدم. ییدستشو

 روان کرد و من فقط زردآب باال آوردم. میهااشک را از چشم ادیدرد ز زدم؛یو من عق م سوختیم امنهیس

 ام نگاه کردم.شدهسرخ یبه چهره نهییشد؛ دست و صورتم را با آب سرد شستم و در آ یکه عاد میهانفس تمیر

 .آمدیدرد م امنهیهم س هنوز
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 .دمیزنگ تلفنم را شن یبه سالن بازگشتم که صدا یسست با

بودند، گرفتم و بعد از اتصال دچار ضعف شده ادیکه از فشار ز میهاانگشت انیکاناپه رهاشدم و تلفن را م یرو رمقیب

 تماس به گوشم چسباندم.

 

 حانه؟یر ییکجا _

 

 ام خودم را هم متعجب کرد.گرفته یکه بازکردم؛ صدا دهان

 

 خونه. _

 

 صدات چرا گرفته؟! _

 

 صاف کردم. یرا کم میگلو

 

 تو گلوم. دیکاوه؛ قهوه پر ستین یزیچ _

 

 گفت. ینچ

 

 حواست کجاست دختر خوب؟ _
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 بهم زنگ زد. اوشیس

 

 بود.باالخره کار خودش را کرده دایتاباندم؛ ش میدستم را دور زانوها کیو  دمیرا باالکش میپاها

 

 ؟یچرا بهم نگفت _

 

 رو؟یچ _

 

 بود.شده رمیدرگ یکاف یو حساسش کنم؛ به اندازه اورمیاسم ارسالن را ب خواستمینم

 

 

 کنسل شده؟ شگاهینما کهنیهم _

 

 افکارم، رگ مزاح کردنم؛ باالزد. یشلوغ انیم در

 

 عه... مگه کنسل شده؟!_

 

 داشت. تیخنده و عصبان از ییهارگه شیصدا
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 کردن؟ یشوخ یبرا یآورد ریوقت گ _

 

 بودند.شده سیهنگام شستن صورتم خ دم،یکش امیشانیپ یافتاده رو یرا به موها دستم

 

 کنم کاوه؟ کاریخوب چ _

 .ختهیرو بهم رهاموننود برنامه یقهیدق زده

 

 فوت کرد. یرا در گوش نفسش

 

 داره. ییفکرها هی اوشیس _

 

 داشتند. ییگرفت؛ سرعت عمل باال امخنده

 

 تلفنشه. یرو یهاتن اسم یاون اندازه یفکرها _

 

 نثارم کرد. یاو پدر سوخته دیخند

 

 .نشونیترکیحاال هم همون کاررو کرده؛ پوشونده تن ش _
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 را کج کردم. لبم

 

 خوب؟ _

 طرفم عرعر... البد

 

 شد. یشاک

 

 درست حرف بزن بچه. _

 

 ما؟ یآخر، غضب کردنشون به برنامه ینزنه لحظه یولخوب؛  لهیخ _

 

 .دنیتفاهمات رس یسرهیبه  ست؛ین شیرو گوش یسانسور یهاجمع، از اون اسم التیخ _

 

 مقابلم دراز کردم. یاشهیش زیم یرا رو میو پاها دمیخند

 

 نه بابا؟! _

 شد. جالب

 

 .ینیریآره، کم مونده تا خوردن ش _
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 .دمیبلند خند گرید بارنیا

 

 .هیخوب پس اوک _

 

 تخت. التیگفتم که خ _

 

 دستم دوختم. یخال یهارا به انگشت نگاهم

 

و  سوزونهیرو مکه تا نوک زبون زایچ یگفتن بعض خوادیزور م یکنم؛ ول نانیبهت اطم یجمع بود از اولش که گفت _

 .یدیقورتش م

 

 مشکوک شد. شیصدا

 

 دنه؟یشن یآماده شهیگوشم هم یوقت ؛یوادارت کرد قورت بد یک _

 

 نداشت. یارا فرو دادم؛ انگشتم بدون نشان بود و جلوه میگلو انیو بغض کوچک م دمیکش یآه

 

 به جونشون؟ ختمیهات اعتراض نکردن، بس که درد رگوش _



 سیلبخند ابل

 
224 

 

 

 نیها هم به همارتباط را قطع کردم؛ کاش قطع کردن ارتباط قلب یآرام ینامم را صدا زد و من با خداحافظ تیجد با

 پاک شود. هادهیها و شنات از تمام گفتهو بعد حافظه یرا بفشار یابود. دکمه یآسان

 

 

بود کرده لیامروز هنرجوها را تعط وانهید یدایاز نظر گذراندم و لب برهم فشردم تا نخندم؛ ش یچشم ریرا ز شانهمه

 !ست؟یچ انیم نینقش کمند در ا قایدق دانمیداده بود و من نم یاضطرار یو اعالم جلسه

 

 خوب؟ _

 

 ما! یپردازهاهیهم از نظر نینگاهم کردند؛ ا یجیآمدند و با گ رونیمن، همه از فکر ب یرسا یصدا با

 بود که به حرف آمد. رینفر ام نیاول

 

 .کشهیکه آماده کردنش چقدر طول م میتا برآورد کن مینیمحل و بب دیاول با _

 

 کوتاه به من نظرش را داد. یتکان داد و با نگاه یسر حسام

 

 .میکنیتمومش م عیسر م،یهر چقدر هم که کار داشته باشه؛ اگه همه باهم باش _
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ر دو ضرب دو د ه،یشب قایبودند، دق ایمسائل دن نیترجز سهل میبرا شیپسر و کارها نیدست خودم نبود؛ ا شخندمین

صورت به یو دست انداختیپا م یکنم، مثال االن پا رو ینیبشیرا پ شیهاتمام حرکت توانستمیم شود؛یکه چهار م

 .پراندیم یامزهیب یکهیو ت دیکشیم اشغهیچند ت

 انداخت. ریبه ام یذهنم را انجام داد؛ نگاه یشده یطراح شیاز پ یهاتمام واکنش یوقت

 

 دل. ینره پ ریالبته اگه ام _

 

 .ستیها نبرنامه نیاهل ا ریام میدانستیمان مهمه د؛یخند شیمعنایب یو خودش به جمله گفت

 جمع شد. شیکرد و ابروها ریلبم گ یروشنک رو نیزبیلبم باالرفت و سرم را آرام تکان دادم که نگاه ت یگوشه

 

 .دوننیاونا بهتر م ان؛یو کاوه دارن م اوشیس _

 

یعوض نم ایها را با دنبچه نیا یباز نیریمن کش آمد؛ من ش یهاو لب دیجنب دایش یگفته دییسرها به تا یهمه

 .کردم

 .دیچیدر سالن پ اوشیس یلوده یلحظه صدا همان

 

 تون اومد.گل _

 

 

 البته. مونمونیگفت: گل م م،یکه فقط خودمان بشنو یزد و آرام، طور یطانیلبخند ش حسام
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 .میستادیوارد انگاهش کردم و همه به احترام تازه یچپ

 نیداشت و به شخصه دهانم بازماند؛ ا ییبایو ز حیمل یمان ملحق شد؛ چهرهبه جمع اوشیدوشادوش س یجوان دختر

گل و  یبود و تا مرحله دهیرا برگز اوشیبود، چگونه ساش جمع شدهدر چهره جاکیکه  یتیهمه معصوم نیدختر با ا

 بودند؟!رفته شیهم پ ینیریش

 شل کرد. مانیرا برا ششیاشاره کرد و ن اشیبا افتخار به دختر کنار اوشیس

 زمزمه کرد: گل که چه عرض کنم. م؛یکه تنها خودمان بشنو یباز، طور مهین یبا دهان حسام

 

یبه سمت دختر آسمان از بهت درآمدم و جلو رفتم؛ دستم را هیبه او رفت و من زودتر از بق یاچشم غره روشنک

 مقابلم دراز کردم. پوش

 

 هستم. حانهی. ریخوش اومد زم؛یسالم عز _

 

 زد و دستم را فشرد. ییبایز لبخند

 

 سالم، من هم آسمان هستم. _

 

 .دمیخودم را کنار کش ،یدخترک زدم و بعد از اظهار خوشبخت یبایبا نام ز اشیو هماهنگ فمیبه توص یلبخند

 .میسالن نشست یشرق یمستقر در گوشه یهاکاناپه یدوباره همه رو ،ییجلو رفتند و بعد از آشنا یکی ،یکی هابچه
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 .معرفتیب یریم یآب ریخان؛ خوب ز اوشیخوب س _

 

 حسام ابرو باالانداخت؛ کاوه کنارم نشست و کمند بغل دستش جاگرفت. یچاک داده برا شیبا همان ن اوشیس

 

 خان... اوشیکج افتاده س تیدوزار _

 

 اشاره زد. کرد،یها نگاه مبه آسمان که در سکوت به آن دنیو با لب گز دیپر یبه آن اوشیس یچهره رنگ

 .زدیوارد نرمقابل تازه مانیاول آبرو یدهان حسام، به حرف آمد تا همان لحظه یقبل از بازشدن دوباره کاوه

 

 

 .یات رو بگبهتر برنامه اوش،یخوب س _

 

 کوتاه به آسمان، رو به ما کرد. یرا صاف کرد و بعد از نگاه اشنهیس اوشیس

 

 .میرو برگزار کن شگاهیاش نماخاله یتو خونه ن،یباش یمن با آسمان صحبت کردم؛ قرار شد اگه راض _

 

 سرعت واکنش نشان داد.به کمند

 

 نباشه. یراض دیاش شاخوب خاله _
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 آرامش بودند. یدختر تداع نیا یندهالبخند زد و به کمند نگاه کرد؛ لبخ آسمان

 

خاطر شما هم که  نانیاطم یمن برا ه،یاش هم خالخونه کنه؛یم یهاست که تو کانادا زندگام سالخاله زم،ینه عز _

به  لیفام یهاجز من و بچه یقبول کردن؛ در ضمن کس لیشده، تماس گرفتم و ازشون اجازه گرفتم که با کمال م

 جا رفت و آمد نداره.اون

 

 سرش را تکان داد. اوشیس

 

 شهر هست. ینقطه نیبله، مکانش هم تو بهتر _

 

ها بچه یادآوریبودم، اما با  نکاریشدت مخالف ادر ابتدا به کهنیو لبم را به لبخند گشود؛ با ا دیپوستم دو ریز یجانیه

 نکردم. یادیمقاومت ز

 

 جبران کنم. دیبا یچطور دونمینمجان؛ واقعا ممنونم آسمان _

 

با آن  اوشیبود؛ س بخشیپرنازش هم همانند لبخندش زندگ یتکان داد؛ صدا یحفظ لبخندش، سرش را به آرام با

 را داشت. یدختر نیهمچ اقتیقلب بزرگش ل

 

 بره. شیپ یخوببه زیچخداکنه همه زم؛ینکردم عز یکار _
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 اورد؛یبود، بکه از قبل آماده کرده ینیریو ش یچا مانیرفت تا برا یبا خوشحال دایتکان دادند و ش دییبه تا یسر همه

مان بود که دهان همهوارد دفتر شده ینیرینداشت، چنان با اعتماد به نفس با ش ریدختر هم در نوع خودش نظ نیا

 .«ادیبرم زیچهمه یعهدهاز  اوشیس» بازماند و او سرش را باالگرفت و گفت:

 نرفتم! یگریکمند در چاه د یافوق حرفه یهاهیلبخند زدم و سرم را تکان دادم؛ بهتر شد که با نظر اشیادآوری با

 گرم بود ینداشت؛ او هم قطعا پشتش آنقدر یگرید یدیعا یخسارت از مراد یجز گرفتن اندک یو کاغذ باز تیشکا

به افکارم جوالن دهم  خواستیآماده کرده بود و من دلم نم یامعلوم شده شیمسائل ازپ نیهمچ یکه خودش را برا

 برسم! اشیو به سرمنشأ پشت گرم

 

 دلت. یرو ینیهات رو قفل نزن که بشه سنگحرف یجلو _

 

 .کردیبود و نگاهم مکرده لیطرفم متمابه یکاوه دادم؛ سرش را کم قیدق یهاو به چشم دمیباالکش نگاه

 

 هاش افتاده.شونههاست که قلب من سال _

 

 نشد. یو سکوتش طوالن دیچرخ میهامردمک انیم

 

 بتکونش. _
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 نگران فرهاد هستم. _

 

 رنگ تعجب گرفت. شیهادرهم گره زد و چشم اخم

 

 .کنهیرو متهم ماگه بفهمه مطمئنم که من ییدا خبره؛یب شیو از عاقبت پافشار کنهیاصرار م _

 

 مبل گذاشت. گاههیتک یدست رو تیو با جد دیدرهم کش اخم

 

 گردن پسرش؟ یمگه طناب بست _

 

 گرفت. میام را فشرد و نگاهش را از روشانه قیعم یکه کردم؛ با نفس سکوت

 

 

 ییبه جاجا لیو ما تنها دل دنیاز موضوع نفهم یزیچ انیخوشحال بودم که هنرجو رفت؛یم شیپ یخوببه کارها

 .میمطرح کرد دیمکان را بزرگتر بودن و بهتر بودن، سالن جد

 

 جان؟جانم مامان _

 صدات گرفته قربونت بشم من؟! چرا
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 که تا عمق جانم را سوزاند. دیکش یآه

 

 ام.کم خسته هی زم،یعز ستین یزیچ _

 

 را در قفل چرخاندم. دیکل

 

 مامان؟ یکشیاز خودت کار م نقدریخوب چرا ا حانه؛یبخوره فرق سر ر تیخستگ _

 

 مادر؟ یخدا نکنه دختر، خودت خوب _

 ره؟یم شیخوب پ شگاهینما یکارها

 

 حاصل از آن را در لحنم پخش کردم. یبزرگ زدم و انرژ یرا پشت سرم بستم و لبخند در

 

 .شهینم نیبهتر از ا ؛یعال _

 

 خداروشکر. _

 

بسته هم به گوش  یها از درهابچه یاهویگذشتم و خودم را به ساختمان رساندم؛ ه لیطو اطیبلند از ح ییهاگام با

 .دیرسیم
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 واستون. ادیب شینکنه کار پ ن؛یایمامان حتما ب _

 

 .میاینه قربونت بشم؛ م _

 

 در را چرخاندم. یرهیاش، دستگدلسوزانه یهاسفارش افتیمادرانه و در یهایاز آرام کردن دل نگران بعد

در  یوصف نشدن یجانیبود و ه شگاهینما یموعد برگزار گریسه روز د م؛یداشت اوشیرا تنها من و س جانیا دیکل

 وجودم برپا بود.

 ینقطه نیو قرار گرفتن در بهتر ادیخانه با وسعت ز نیبهم خورد؛ ا یته دل خوشحال بودم که قراردادم با مراد از

 باشد. یعال مانیروند کار یادامه یبرا توانستیم تخت،یپا

ز روشبانه کیهم  دایدر سطح شهر انجام گرفت و ش یعیوس غاتیکردند؛ تبل اوشیو حسام و س ریکه ام یکمک با

 ست.ا دیهم فقط بزرگتر بودن محل جد لشیداد که سالن عوض شده و دل حیثابت توض انیمشتر یوقت گذاشت و برا

 

 .سیسالم رئ _

 

 افتاده بودند، چرخاندم. یطرفکیها که هر کدام بچه یتکان دادم و نگاهم را رو اوشیس یبا لبخند برا یسر

 

 از خنده؟! یکبودشون کرد یگیم یچ _

 

 پس گردن حسام زد. یآرام یضربه
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 رو داره؟ هایاغی نیکبود کردن ا یعرضه یبگو کس کنن؛یکبود م نایا _

 

 ن؟یاریتابلوها رو امشب م حانهیر _

 

 .جانیا میکنیهمه رو امشب منتقل م ریکمند تکان دادم و افزودم: با کاوه و ام یبرا دییبه تا یسر

 

 پرداخت. ینیتزئ یکردن مجسمه زیبه تم شیهاانگشت انیگفت و با دستمال م یاباشه کمند

 کرم رنگ بود، نگاه کرد. یکه مشغول درآوردن پرده اوشیبه س طنتیبا ش روشنک

 یشتریب یریشود و در روز هم نورگ دهیدر شب د اطیح یبایز یها درآورده شوند تا نماگفته بودم که پرده خودم

 داشته باشد.

 

 آسمونت کجا موند پس؟ _

 

 سرش را چرخاند. ه،یچهارپا یاز همان باال اوشیس

 

 شد روشنک؟! یچ _

 نه؟ ایکبود شد  ینیبب یخوایم
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 انیجر کدامشانچیدر خون ه ایباشم؛ خداروشکر ح شانیمنشور یهاو نماندم تا شاهد حرف دمیبه دندان گز لب

و استراحت  ییرایتر آن را مختص پذبود و دو سالن مجزا داشت که ما قسمت کوچک یبزرگ اریبس ینداشت. خانه

 .میقرارداد نیمدعو

 .کردیرا بهم متصل م نییباال و پا یطبقه چیمارپ یاپله ؛یشدیهم که داخل م یدر ورود از

 رفت. شیدخترک پ یخاله ییعلت جدا یتا حت بوددهیزبان آسمان را کش ریز یحساب دایش

پسر دارد که در زمان اقامت مادر و  کیآسمان تنها  یشد؛ خاله رمیو کمند دستگ دایش یهاپچکه از پچ طورآن

که  دینکش یجا هم ماندگار شد؛ بعد از رفتنش طولبه آلمان رفت و همان التیتحص یادامه یخانه، برا نیپدرش در ا

 رفتند... انخودش یاز هم جداشدند و هر کدام به دنبال زندگ نشیوالد

 

 سالم. _

 

 .دمیطرف صاحب صدا چرخجاخورده، به یافکارم برش خورد؛ متعجب و کم یامردانه یصدا دنیشن با

 .کردیو به من نگاه م بودستادهیسالن ا یورود ش،یهاکنج لب یو بلند قد با لبخند مایسخوش یجوان

 .ستادیلبخند زدم و جوابش را دادم؛ چند قدم بلند برداشت و مقابلم ا ناخودآگاه

 

 چون شما بوده. ییبایشده؛ نگو از حضور خانم ز یخونه تازه و بهار یاز در که وارد شدم احساس کردم، حال و هوا _

 

 !گفت؟یسخن م پردهیب نینچنیجوان که بود که ا نیباز شد؛ ا مهیرا باالانداختم و دهانم ن میبهت ابروها با

 

 ...شیپ ش،یست داداش، پدونه هیبهارخانم ما  _
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چه  گرید نیزاللش غرق شوم؛ از خودم متعجب بودم، ا یهادر چشم نکهیمن را به خود آورد، قبل از ا اوشیس یصدا

 بود؟! یحال و روز

 بود؟!ضربان قلبم نامنظم شده چرا

 دراز کرد. اوشیس یوارد وسعت گرفت و دستش را براپسر جوان تازه لبخند

 

 جان. اوشیس دم،یرو که خودم هم فهماون _

 

 

 اوشیس ابم؛یدر بهیرا با پسر غر اوشیس تیمیام فشار آوردم تا علت صمبه حافظه یکردم و کم زیرا ر میهاچشم

 نگاهش کرد. تیمحکم دست پسر را گرفت و با جد

 

 نکشه. یتا به تذکر بعد ریپس حجاب بگ _

 

 یمدت شاهد مکالمه نیتکان داد؛ من هم در تمام ا اوشیس یگفته دییمطمئن زد و سرش را به تا یلبخند پسر

 ها بودم.آن بیعج

 داد. لمیتحو اشیشگیهم یکه از پسر جداشد و به من افتاد؛ از همان لبخندها اوشیس یجد نگاه

 

 ما هستن. سیخانم، رئ حانهیر شونیا _
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 کرد. یابه پسر که نگاهش را به من دوخته بود، اشاره اوشیگشاد شد و س میهاچشم

 

 آسمان. ییپسر دا د،یسع _

 

 .میوستیها په جمع بچههر سه ب ،یزدم و بعد از ابراز خوشوقت یکوچک لبخند

اهار ن یها گفت که به امر آسمان براتک آنبا تک یبعد از احوالپرس دیها را باهم آشنا کرد و سعو بچه دیسع اوش،یس

 است. نیها غذا آورده و داخل ماشبچه

 .دمیبه او نگاه کردم و لب گز شرمزده

 

 ن؟یدیچرا زحمت کش دیآقا سع _

 کنم. هیاالن برم ته خواستمیم

 

 

 مبل رها کرد. یخودش را رو روشنک

 

 به خدا. کشنیکار نم یطورنیمردم از کارگرشون هم ا ؛یاز گشنگ میآره جون خودت، بابا مرد _
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وارد را انداختم؛ حداقل مراعات شخص تازه نییزده سرم را پاو من خجالت دینامزدش خند یجابه حرف نابه حسام

 .کردندینم

 .یاین یتونستیم ،یشدیخسته م یلیها تشر زد: خاخم کرد و به آن کمند

 

 رفت. یسمت خروج اوشیآن دو را بست و س یتند کمند، دهان بازشده لحن

 

 داداش. ایب _

 

ود؛ ب یزیدر صدد کشف چ ایبه من زل زده بود و گو یروبرو شدم؛ جور خاص دیسع بیبا نگاه عج دمیکه باالکش نگاه

 روان شد. اوشینگاهش را گرفت و دنبال س لیمیب

 

 روشنک؟ یکنیواقعا موقع حرف زدن فکر نم _

 

 مداخله کرد. یکه روشنک را مورد مؤاخذه قرار داد؛ حسام فور کمند

 

 شده حاال؟ یخوب بابا، مگه چ لهیخ _

 

یم یرا زدم: اگر کسحرفم  رفتم،یم یطرف خروجطور که بهبه نامزدش چشم دوخت و من همان یبا دلخور روشنک

 ممنونم. یلیاز زحمتش هم خ نکهیضمن ا شم؛یبودن براش سخته اصال از رفتنش ناراحت نم جانیکه ا نهیب
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 حانه؟یر یریم _

 

 رو سر و سامون بدم. یدو رو به کمند گفتم: آره، برم گالردرهم آن یهابه چهره توجهیو ب دمیسالن چرخ یخروج

 

 از ساختمان خارج شدم. یتکان داد و من هم بعد از خداحافظ یسر

 

 بهارخانم؟! یریعه، م _

 

 نگاه کردم. شد،یم کیغذا نزد یهاسهیکه با ک دیبود را متعجب باالآوردم و به سع نییکه پا سرم

 

 با اجازتون! _

 

 .ستادیا میو روبرو دیمن رس به

 

 ما هم دست شماست... یاجازه _

 

 ها زد.به آن یااشاره طنتیرا باالآورد و با ش هاسهیک
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 پس؟ یناهار چ _

 

 عجول زدم. یلبخند

 

 ندارم؛ نوش جان. لیم _

 

 آورد. نییرا پا شیهاحفظ لبخند، دست با

 

 .بردمیشد؛ تازه داشتم از مصاحبت با شما لذت م فیح _

 

 

 !برد؟یگوشت تلخ لذت م دایاز مصاحبت با من به قول ش یآخر چه کس کرد؛یپسر دم به دم من را متعجب م نیا

 

 با من مصاحبه کن پسرجون. ایفعال ب _

 

 لبخند بر لبم آورد. د؛یآمد و او هول کرده، به طرفش چرخ دیکه از پشت سر سع اوشیبلند س یو کم یجد یصدا

 

 داداش... زیچ _
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 بچه، برو باال. زیج _

 

 دم،یترکیتکان داد و رفت، واقعا داشتم از خنده م میو سرش را برا دیجگرسوز کش یگفت و آه یاباشه مغموم

 در دست داشت جلو آمد. ییغذا یسهیکه او هم ک اوشیرا برهم فشردم و س میهالب

 

 االن؟ یکجا بر _

 

 کار دارم. یکل ،یگالر رمیم _

 

 طرفم گرفت.بهبود؛ آن نقش خورده یرو یغذا را که آرم قرمز رنگ غذاخور یسهیک

 

 زده.اسکلت فلک ؛یایبخور جون ب _

 

اش که باالرفت، با حرص خنده یانداختم و خودم را اندازه گرفتم؛ صدا نییتعجب نگاهش کردم و بعد سرم را پا با

 نگاهش کردم.

 

 .یمرض، رو آب بخند _

 

طرف و به دیاز سمت من، خند یاچشم غره افتیاز کنارش عبور کنم که غذا را مقابلم گرفت و بعد از در خواستم

 ساختمان رفت.
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 دایش م؛یکردیانتقال م یو آماده میدیچیپیتابلوها را م دیبا ند؛یایکه ب دادمیها اجازه نمسه روز آخر را به بچه نیا

 .رساندیخودش را م گرید ساعتکیهم تماس گرفته و گفته بود تا 

 

 

تهران واقعا  اعصاب خردکن بود؛ خدا را شکر  نیسنگ کیبود و تراف یمسافت نسبتا طوالن شگاهیتا نما یگالر محل

 را نداشت. شیچند هفته پ یفرساطاقت یآن گرما گریکه هوا د

باالرفتم و با لبخند در واحد را  یاول را پر انرژ یمانده به طبقه یساختمان چند پله نگیدر پارک نیاز پارک ماش بعد

 بازکردم.

 !ن؟یهم یعنیشده  ایآخر دن ندیگویم

 !؟ینیرا در حال جان دادن بب یاتالش کرده شیها براکه ماه یخوب یهاکه مرگ لحظه نیهم

 موشک با تو شود؟! میقا یهم وارد باز ایو دن ردیبه خود بگ یرنگ تباه ت،یهاکه پالت رنگ نیهم

 .فتمیفشردم تا ن رهیرا محکم بر دستگ دستم

کف سالن  یشدهپاره و شکسته یتابلوها خیانجام دهم؛ تنها نگاهم م دیبا یچه حرکت دانستمیشدم؛ اصال نم خشک

 زانو بغل گرفت. یهمه شلوغآن انیم ییبود و قلبم جا

 بود! یامسخره یباز چه

 بود؟!آمده اشیبغرنج، خوشمزگ طیشرا نیدر ا یکس چه

 جمع کردم. نهیس یرا رو میهاو من دست دیچیتنم پ یهادر تمام سلول سرما

 

 عه، اومده. _
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 زود قضاوت کنم؛ اما... دیمدنظر من نباشند، نبا یتابلوها هانیا دیخواسته سر به سرم بگذارد؛ شا یکس دیشا

 !کند؟یچه م هایشلوغ انیپوش مپس آن دختر ژنده اما

 !بود؟دهیار بستر کشروزگ یهایشلوغ انیها برنگردد؛ پس چرا مآدم انیو م شیبه روستا گریکه قسم خورد د او

 

 !حانه؟یر _

 

 کرد؛یو با بهت به داخل نگاه م بودستادهیام اطرفش کشاند؛ شانه به شانهنگاه سردم را به دایش یزدهوحشت یصدا

 از او نداشت. یفرهاد هم دست کم

 

 ...دای... شستی... نیقشنگ یشوخ _

 

 را باالانداخت. شیابروها خوردند؛یبهم م ادیز یاز سرما میهادندان

 

 !؟یگیم یچ _

 

 !فیکث یبود، باز یباز کی نیا ست؛ین یشوخ یزیچچیکردم که ه نیقی دم،یرا د رتشیح یوقت

 یابیرا ارز تیو موقع یتا بازگرد یفرصت ندار یالحظه یو تو حت کشدیخنجر را از پشت م فتیکه حر ییهاهمان از

 !یکن

تمام  دویچرخیو م دیچرخیم د؛یچرخینام م کیتابلوها چشم چرخاندم و در مغزم تنها  انیسردرگم م طورهمان

 .کردیم یرا تداع امیزندگ یهایزشت



 سیلبخند ابل

 
243 

 

 

 چه خبر شده؟! _

 

 نینچنیاست تا اکرده یتبان یبا چه کس یچه کس دانستمیاگر که م دانستم،یزدم؛ کاش خودم هم م یپوزخند

 .شدمیکار مخودم زودتر دست به رد؛یخمم را بگ کیریز

 نگاهم کرد. یرا گرفت و با نگران ربغلمیکاوه ز نیشان به زمسست شد و قبل از اصابت میزانوها

 

 .میخبر بد سیبهتر به پل _

 

 توانستمیام؛ کاش مکه تمام اعتبارم را از دست داده میزدم؛ کاش توان آن را داشتم به فرهاد بگو یگرید پوزخند

با ظاهر شدنش دودمانمان را به باد خواهد داد؛ اما فقط  کارنیمصبب ا میام را بازکنم و بگوشده نیب سنگدهان قل

 .مشاهد شکستنم نباش نیاز ا شیرا بستم تا ب میهاپلک

 

 

که آن اتفاق افتاد،نخواستم از خودم ضعف نشان دهم؛  روزیرا با صبر و حوصله دادم؛ د انیتک، تک مشتر جواب

ها هم تا اطالع است و کالسکنسل شده شگاهیها تشکر کردم و به همه خبر دادم که نماو از بچه ستادمیمحکم ا

 .شودینم لیتشک یثانو

. آرامش کردینگاهم م یو با نگران آمدیو م رفتیبه مقصودش برسد؛ کمند م یروان ماریآن ب دادمیاجازه م دینبا

 بود. بیعج شانیبرا بمیغر

 بودم. غامشیمنتظر پ هانیتلفنم که برخواست، لبخند زدم؛ زودتر از ا کیت یصدا

 بردم و روشنش کردم. دست
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 .«یمساعد نباش دیبفرستم؛ اما گفتم شا کیتبر امیپ روزید خواستمیم»

 

را  شتریب یروشیپ یاجازه خواستمیهم حالم خوب است، اما نم یلیکه خ سم؛یبنو توانستمیکاش م دم؛یخند بلند

 به او بدهم.

 به سرعت خودش را به من رساند و در کنارم نشست. کمند

 

 شد؟! یچ _

 

 .دمیپلک باالکش گرفتم؛یرا م هایاز مشتر گرید یکی یکه شماره یحال در

 

 .دمیهمون خند یجک بامزه فرستاد؛ برا هیبرام  یکی _

 

 سرتکان داد. یآهان با

 

 ؟یبا دخترعمه صحبت کرد _

 

شان شدم؛ حداقل ناراحت شدند و خواستند برگردند که مانع تینهایتکان دادم؛ پدر و مادر مهربانم ب دییبه تا یسر

 .فتندیها از کارشان عقب نآن
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 بسه. گهید میبر ایب _

 

پر اشک  یهاچشم یادآوریرا فشرد با  امنهیبزرگ س یبود انداختم؛ دردبه سالن که جمع و جور شده ینگاه

 دخترها...

 

 کمند، فعال هستم. برو _

 

 .مونمیخوب پس من هم م _

 

 و دستش را گرفتم. دمیطرفش چرخبه یکم

 

 .یبرو خونه خسته شد ؛یرو معطل کنخاطرش خودتنمونده که به یاصال کار _

 

 به من که در را از داخل ببندم؛ از سالن خارج شد. دیگفت و بعد از تاک یاباشه یلیمیب با

 

 

 زدن به من را نداشت.کند، قصد صدمه تمیاذ خواستیفقط م مارینداشت در را قفل کنم؛ آن فرد ب یلزوم

 و دمیرا در آغوش کش امزکردهیدختر عز یمهینصفه و ن ریتصو
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کردم؛  دنیبلند شروع به خند یرا خواندم و با صدا اشمزهیب یشدم و شوخ یافتیدر یهاامیوارد باکس پ دوباره

 شد. یجار میهاآنقدر که اشک از چشم

 

 خوبه. یلیحالت خ نکهیمثل ا _

 

 مکان واقعا چه نیموقع در ا نیو ا طیشرا نیبودن حافظ در ا لیو لبم بسته شد؛ دل دیسمتش چرخبا شتاب به سرم

 بود؟!

 را آشکار کرد. زیچام همهطرح چهره ایبرهم فشردم تا دوباره نخندم؛ اما گو لب

چشمم را گرفتم و  یو با پشت دست نم گوشه دمیکش قیعم یکرد و با دقت نگاهم کرد؛ نفس زیرا ر شیهاچشم

 .ستادمیا

 .شدندیم فیرد شیهاکه در مردمک ییهاحرف یمعنا دمیفهمینم کرد؛ینگاهم م یو کنجکاو تیبا جد همانطور

 فروبرد و سرش را به اطرف چرخاند. بیرا در ج شیهابه من، دست یو طوالن یجد یاز نگاه بعد

 

 .یکه جمع و جور کرد نمیبیم _

 

 منحرف کنم. شیپ یکردم ذهنم را از اتفاق هفته یفشردم و سع میهاانگشت انیرا م لیموبا

 

 .یتو جمع و جور کردن رودست ندار _
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شد و چند قدم جلو رفتم؛ قد بلندش سرم  نیگزیجا میهاسرعت با اخمبود بهپنهان شده میهاکه پشت لب یلبخند

 را وادار به باالرفتن کرد.

 

 .ستمیرو بلد نجا زدن و پشت کردن _

 

 نگاهم کرد. زیو ت دیاش را کنار لبش کشخم کرد؛ انگشت سبابه نییبه پا یزد و سرش را کم یپوزخند

 

 .یهارو خوب بلدآدم رتیکردن با غ یباز یول _

 

 بود و تمرکزم را گرفته بود.م کردهامحکم قلبم کالفه کوبش

 

 !رت؟یکدوم غ _

 هات؟لیفام چاکیدهن ب یبرا یهست که حراجش کرد یرتیپسرخاله؛ منظورت همون غ یکنیم متعجبم

 

 

 خورد، اما خودش را نباخت. جا

 

 .ستمین هیمسئول اعمال بق _
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 زدم. پوزخند

 

 عملکردشون. یبرا یداد دونیم یول ن؛یآفر _

 

نمانده بود که سرتق بودنم موجبات  نمانیب یزیچ گریانحنا گرفت؛ صد درصد لبخند نبود، د یلبش کم یگوشه

 را فراهم کند. حشیتفر

 

 .یهنوزم حاضرجواب _

 

 حدسم اشتباه بود! نکهیتر شد؛ مثل او خط کنار لبش پررنگ دندیهمزمان باالپر میابروها

 

 ؟یکن زانیرو ممن یحاضر جواب یاومد _

 

 خم کرد. یاش کمشانه یرا رو سرش

 

 هات.نه... اومدم گوش بدم به حرف _

 

ته بکشد؛ واقعا که موجبات  میهاکردم؛ او انگار حالش اصال خوب نبود. در سکوت نگاهم کرد تا خنده یعصب یاخنده

 بود. ایامروز مه حمیتفر
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 ؟یومدین یزمان اشتباه یمطمئن _

 سال ازش گذشته...سه ؛یکردیگوش م دیکه با یوقت اون

 

 جا رو برداشته.زل زدم و نجوا کردم: گندآب شده؛ بوش همه شیهابردم و به چشم شیرا پ سرم

 

 

جفت  انیبه شدت جذابش، م لیفروبرد و با همان استا اشیشلوار کتان خاکستر بیرا در ج شیهادست

 هم نداشت. ینینشنشست و قصد عقب میهامردمک

 

 حقمه بدونم. _

 

 باالرفت. میمشتم گرفتم و صدا انیقلبم را م خت؛یریداشت اعصابم را بهم م گرید

 

 !؟یزنیاز کدوم حق و حقوق حرف م _

 ترم.قرار به احقاق حق باشه؛ من محق اگه

 تا ابد دنبالت هست حافظ خان... یکه به گردنم دار ینید

 

 انصاف؟یاز جونم ب یخوایم یزدم: چ ادیفر بارنیخونسردش ا یهادر چشم رهیو خ دمیاز سر خشم کش ینفس
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خوش حالتش گره  یابروها کردم؛یگرفته بود، نگاهش م یرا به باز امیصوت یکه تارها یو با بغض زدمینفس م نفس،

 به درد آمد. اشرهیمات شدند؛ تمام جانم از نگاه خ شیهاخوردند و چشم

عشق  شیهاو آدم ایدن الیخیو ب دیخندیکه م یخود گشت؛یلرزانم به دنبال خودمان م یهامردمک انیم انگار

تا خانم  نشستیو در کنارش م رفتیرا دنبالش م هیهمسا یکوتاه خانه ریکه مس یاحانهیبه دنبال ر کرد؛یم یباز

که  دیو بگو رتشیکه هنگام برگشت به استهزا بگ ند؛در آن ضعف داشت را با او کار ک یکه کم یاضیدرس ر هیهمسا

به  کوبد،یم نیو پابرزم کندیو بعد که دخترک قهر م کندینم شرفتیآمدن هم پ یکالس خصوص نیتنبل است و با ا

 یگذشته و حال طور نیماب سمانیکوچک دلش را به دست آورد، اما انگار ر یبا آبنبات شهیدنبالش بدود و همانند هم

 بود. دهیرا اشتباه برگز اشوهیکه ش اینبود  انشانیم یارتباط گونهچیه افتنیشده بود که قادر به  دهیبر

به  اشییجادو یهاو از همان آبنبات بردیشلوارش فروم بیکاش دست در ج یبرخواست؛ ا امنهیناخواسته از س یآه

 .کردیکابوس پرتکرار را تمام م نیو ا دادیمن م

 

 رو راحت کنم.وجدانم خواستمیفقط م ؛یگفتن ندار یبرا یحرف دونستمیم _

 

 .دیاش خزناعادالنه یهاقضاوت ینگاهش در پستو یآشنا یهیتن دادم؛ سا شیهادردناک واژه یهاانهیبه تاز مبهوت

 

 جز دروغ؟ یو به من بگ یسرهم کن یخواستیم یکارت واضح بود؛ چ _

 

 لرزانم در را نشانش دادم. یهاکردم و با انگشت انیگر گرفت؛ طغ تنم

 

 .رونیبرو ب جانیاالن از ا نیهم _
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 ماند. امرهیو با نگاه سردش خ بودستادهیا شینداشت؛ همچنان محکم سرجا ریتاث یاذره ادمیفر یصدا

 

 ؟یکه اومده تالف یاش دادباز با کدوم بدبخت ادامه ،یکه با من کرد یفیکث یباز نم؛یفقط کنجکاو شدم بب _

 

 همه خباثت بازمانده بود، او واقعا حافظ بود؟! نینگاهش کردم؛ دهانم از ا یشگفت با

 .کردیتار شد؛ همانگونه در سکوت نگاهم م دمیسوختند و د میهاچشم

 چه بود؟ منتظر

 روحم نزد و نرفت؟ یشهیرفتارش را محکم به ر زیت یشهیت کباری مگر

 خفه و بدون هوا برخواست. شیهاحرف نیبار سنگ ریاز ز میصدا

 

 ...رونیبرو... ب _

 

خودم مرور کردم و در  یرا برا شیهاحرف بودم،ستادهیطور که او گذشت؛ همان دیخط کش میهاچشم یرو نگاهش

 .دمیترک برداشتم و فروپاش شود،یکه گرم و سرد م یاشهیخود شکستم؛ همانند ش

کند؛ چرا  امییو متهم به دورو ستدیطلبکارانه مقابلم با طورنیحافظ حق داشت که ا دیمتوقع بودم؛ شا ادیمن ز دیشا

 ام بنشاند.محاکمه گاهیکه او را در جا دیچرخینم یبود، اکنون سرنوشت طور نیاز ا ریکه اگر غ

 

 بهارخانم! _
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 .دیچیساکت سالن پ یمن در فضا یاو و قلب سرخورده زیجدال نابرابر نگاه تند و ت نیماب قایصدا دق نیا

 

 دوختم. دینگاه پربغضم را به سع یچارگیمن هم با ب د؛یحافظ متعجب شد و سرش سمت عقب چرخ نگاه

دستش را باالبرد و  د،یخودش د یمن را که متوجه ست؛ینگریبود و به ما م ستادهیدر ا یبزرگ در آستانه یلبخند با

 را در هوا تاب داد. شیهاانگشت

 

 سالم بهار خانم. _

 

 

 پربهت حافظ آن را بست. یجواب سالمش را دهم که زمزمهباز شد تا  دهانم

 

 بهار خانم؟! _

 

 و ابروباالانداخت. دیچرخ دیمن و سع نیپر سؤالش ب نگاه

 جلو آمد و دستش را مقابل حافظ گرفت. دیبزنم، سع یمن حرف کهنیاز ا قبل

 

 هستم؛ اوم... دیسالم، من سع _
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 به من، رو به حافظ کرد. قیعم یکرد و بعد از نگاه یمکث

 

 و شما؟! _

 

دهانم  یام ادغام شده بود، دستم را روکه بغض و خنده یرا کم داشتم؛ در حال نیاوضاع پرتنش هم نیدر ا واقعا

 ام را باالنبرد.خنده یپسرک، صدا ادیشدت زبه یمبهوت حافظ از رو یگذاشتم تا چهره

ه انگار ک یو با لبخند دیاش را پس کشدست در هوا مانده دیهر سه نفرمان، سع نیب ،یو طوالن نیسنگ یاز سکوت بعد

 اش بود؛ به من نگاه کرد.از چهره یجزئ

 

 کهنیضمن ا کنم؛ینم غیدر ادیاز دستم برب یافتاده؛ متاسفم، اومدم بگم که اگر کار یآسمان گفت که چه اتفاق _

 .نیقرار بد انیرا در جر سیحتما پل دمیم شنهادیپ

 

 جوانه زد. میهالب یرو یواقع یلبخند اشمانهیصم یدردابراز هم از

 

 حساس هستند. یکاف یبه اندازه هاهیرو شلوغ کنم، همسا جانیکه ا نمیبینم یازیفعال ن یممنونم؛ ول _

 

یم رممکنیغ بایتقر یهر چند تصنع یسخت بود و حفظ آرامش تینهایحافظ ب قینگاه دق ینیسنگ ریزدن ز حرف

 .آمد

یاالن تو م»گرم نگاهم کرد و گفت یبود که حافظ با لبخند یگالر سیدور از ذهنم گذشت؛ روز اول تاس یاخاطره

 «آخه؟ زهیخاله ر یها بشبچه نیاستاد ا یخوا
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 نکرد. افتیفرنگ در یتحفه یجز همان پوزخندها یزیشد و چ رهیاش خکرده خی یهابه چشم یبا دلخور نگاهم

پهنش جاگذاشت؛ سرش را جلو آورد و  یهارا پشت شانه دیسپر کردن در مقابلم، سع نهیو با س دیرا جلو کش خودش

 گوشم داد. یگرمش را به خورد الله یهانفس

 

 زنه؟یرو مدلت یزودخبر دار که به دتیجد یطعمه _

 

فاصله داشت؛  میهابا چشم متریاش  که تنها چند سانتشدت سخت شدهبه یهاو به مردمک دمیچرخ یسردرگم با

 نگاه دوختم.

 به قلبم فرورفت و تمام جانم سوخت. میهاداغ از چشم یخیدر گوشم تکرار شد و نگاهش همچو س شینجوا

 

 

حساب  شکیب انداختم،یام جان داد؛ اگر چرتکه مغرور سرکوب شده انیم ییجا میدهانم باز شد و صدا 

 .دیکشیحافظ سر به فلک م یناعادالنه یهاقضاوت

محو شد، از همان  دگانمیوحشتناک از مقابل د یدرآمدم؛ همچو کابوس اشگانهیکه کامال به اسارت عطر ب یزمان

 .یکنیها با گوشت و خونت احساس مکرده از آن را تا مدت افتیدر یمنف یانرژ یشویم داریب یکه وقت ییهاکابوس

 

 بود، درسته؟! نیکار ا _

 

و گنگ نگاه به او که اکنون  جیحافظ نجات داد؛ گ یهامن را از طوفان غضب چشم د،یآهسته و مشکوک سع یصدا

 دوختم. بود،ستادهیدر کنارم ا
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 بود؟ ختهیرو بهم ر جانیکه االن رفت، ا یطرف نیا _

 

 !زد؟یحرف م یبه اطرافم نگاه کردم؛ از چه کس یگکالفه با

 !خت؟یگر مانیجوزهیست یهانگاه یگرد و خاک شده دانیاز م یچه زمان حافظ

 

 بهار خانم؟! _

 

 

 فیحافظ، تن ظر یهاواژه یبرنده غیبار نبود که ت نیاول نیکردم به افکارم نظم دهم؛ ا یکردم و سع یپوف یعصب

حق را  یترازو یو کفه دهمیم یخودم را تسل «خبریب زیاز همه چ اون»یحداقل با جمله کرد؛یم یاحساسم را زخم

 .رمیگیدر نظر م ترنیاو سنگ یبرا

 

 ...دیآقا سع دیببخش _

 

 دیسع _

 

 منتظرم نگذاشت. ادیخاصش زد و ز ینگاهش کردم؛ از همان لبخندها یو سؤال دمیباال کش پلک
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 ... مگه من چند سالمه؟!دیصدام کن دیسع _

 

گرم بود و همانند او هم همانند آسمان خون د؛یکش رونیجانم را ب یاز تلخ یاش که با طنز همراه بود، کمبامزه لحن

 ...یهااش، خندهدختر عمه

 یپسر، برا نیشدم؛ چرا حضور ا رهیخ کرد،یبزرگ نگاهم م یکه با لبخند دیو مبهوت به سع ختیدرونم فرور یزیچ

 بود؟!خاص شده نقدریمن ا

 درهم رفت. یکم شیتنگ شد و ابروها شیهابرد؛ چشم شیهاماتم کم، کم لبخند را از لب نگاه

 

 !س؟یشما حالتون خوبه رئ _ 

 

 ها؟ _ 

 ... ب... بله؟یعنی

 

 درهم قالب کرد. نهیس یگرفت و دستش را رو تیرنگ جد نگاهش

 

 د؟یفکر نکن گهیناراحتتون کرد و رفت، د ،یکه در کمال خونسرد یبه اون آدم شهیم _

 

 کوتاه نزد؛ منظورش چه بود؟! یهیچند ثان یبود که قلبم برا یچنان کار یبعد یریغافلگ

 !گفت؟یبود، سخن مکه ناراحتم کرده یکدام آدم از
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 .ننیبیکه روبروشون زانو زده رو نم ییهاکه التماس نگاه شنیچنان نامهربان م یها گاهآدم _

 

 

و من اکنون  زدیبال، بال م میهاجانم پشت لب دم؛یطرف کاناپه چرخو به دمیام کشعرق کرده یشانیپ یرو یدست

 .کردمیرا طلب م مییتنها

 

 برم خونه. دیبا ست؛یحالم خوب ن د،یببخش _

 

 در قالب شوخ خودش رفت. دوباره

 

 .یدرصد فکر کن بذارم بر هی _

 

من  یمانع از دور و مرموز ینامرئ یناراحتم نکرد؛ حس یشدن ناگهان یخودمان نیام گرفت، اجا خوردم و هم خنده هم

ناخواسته  یتیمیکه صم شدیاز کجا سردرآورده بود؛ موجب م دانمیکه نم یاحساس ناگهان نیو ا شدیپسر م نیاز ا

 با او داشته باشم.

 

 

 سپرد؛ لبخندش عمق یقبل را به فراموش قیتنش دقا بایتقر ش،یهاچشم یباالرفته نگاهش کردم و زالل یابروها با

 از هم بازشدند. شیهاگرفت و دست
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 .ستیبردن ن ادیاز  یبرا یخونه محل خوب _

 

 !کردم؟یم یچه برداشت دیپسر با نیا بیعج یهافشردم؛ از حرف میهاانگشت انیرا م فمیک

 

 م؟یبر _

 

 کجا؟!  _

 آقا... متأسفم

 

 نداره. شوندیپسوند و پ دیسع _

 

 گذاشتم. شینگاه خندانش حاصل شد؛ قدم پ یهیسا ریکه ز یبرهم فشردم و بعد از مکث لب

 

 برم خونه. دی... بادیسع _

 

 شد. شتریلبش ب یرا خاراند و انحنا شیابرو یگوشه موتیر با

 

 .دیسع یگفت _
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 پسر کارم از بهت گذشته بود. نیمقابل ا در

 

 !یخودت گفت _

 

 کرد و سرش را تکان داد. یاخندهتک

 

 ...میندار شد یعنی نیا _

 

 کرد. نییباال و پا میرا برا شیابرو طنتیش با

 

 .میرو، بزن برنه کوتاه اومدن من م؛ینه تعارف تو رو دار گهید _

 

 ندیناخوشا میبه دنبالش راه گرفتم؛ سماجتش نه تنها برا ارادهیاش، بازماند و ببه کار گرفته شده یاز حربه دهانم

 .دادیتوجه را م نیرینبود، بلکه طعم ش

اش سرعت از آن خارج شد؛ از حرکت جنتلمنانهباز کردن در سمت من به یرا از پارک خارج کرد و برا لشیاتومب

را دور زد و پشت  نیبه من، در را بست و ماش بخشنانیاطم ینشستم؛ او هم با نگاه یستیرودربایام گرفت و بخنده

 گرفت. یفرمان جا

و من بدون  دیاز وجودم پر کش درنگیبود؛ بشده یحافظ بر تن روحم مستول یانصافیکه با ب یو اندوه کسالت

 !ست؟یچ بیعج یکارها نیمنظورش از ا نمیسپرده بودم تا بب دیخودم را به سع یدلنگران



 سیلبخند ابل

 
260 

 

 

 

مورد  یترانه افتنیرفت و بعد از رد کردن چند آهنگ، با  نیپخش ماش یدکمه یدستش رو لیمحض حرکت اتومب به

 م،یهاپشت لب یرا باال برد و من لبم را محکم گاز گرفتم تا مجبور نباشم؛ از حجم خنده کیموز ینظرش، صدا

 .رمیرا گاز بگ نیماش یصندل

 

 افتاد یکیبه دل  یدلبر هیمهر  یکه روز ندیگو ندیگو ندیگو

 افتادیکاش نم یا

 الهیپ هیدستش  هیکه هر شب تو  ندیگو

 

 

ینگاهش را به من م یو گاه کردیفرمان ضرب گرفت و با لبخند آهنگ را زمزمه م یرو شیهابا انگشت همزمان

 .دوخت

 

 

 استاد هیچه کار آخه

 ...دادیکه کشته مرده م ندیگو

 مژگونشو من  تار

  یوا یبه قربونشو ا من

 



 سیلبخند ابل

 
261 

 

که به زحمت فروخورده بودمش، در حال  یاکرد و من از خنده یخوانگشاد نگاهم کرد و با آهنگ هم یلبخند با

 انفجار بودم.

 

 افتاد، افتاد به دلم مهر تو افتاد،

 افتادیکاش نم یا

 

 فروکش کرد. رپوستمیز جانیتکه از آهنگ، من را به خود آورد و تمام ه نیا ینگاهش به همراه ادا برق

 امییبه حواس شنوا شیهاگوشم سرسختانه از ورود زمزمه یهادوختم و پرده م،یرفتیکه م یریرا به مس نگاهم

 .کردندیم یریجلوگ

دارم که بدون مقاومت همراهش  یاحساس راحت یپسر طور نیدو برخورد با ا یسؤال بود که چگونه ط یجا میبرا

 نشدم. لیتوقف اتومب یشدم؛ آن چنان در افکارم غرق شدم که متوجه

 

 بهار. میدیرس _

 

 

 یرو ارادهیب یدوخت؛ لبخند م،یکه بود ییو نگاهم را به مکان آشنا دیکش رونیب المیمن را از عوالم خ شیصدا

 خوب امروز  آمدن به بام خارج از لطف نبود؛ اما... یشد، در هوا دهیکش میهالب

 یریبه مغزم جلوگ دادمیکه م یاز ورود احتمال کردمیم یباز نگاهش کردم؛ هر قدر سع یو با دهان دمیچرخ متعجب

 .شدیمانع م زشیآم طنتیکنم؛ لبخند ش
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 نه... _

 

 .دیفرمان گذاشت و کامل سمت من چرخ یرا رو دستش

 

 چرا که نه؟ _

 

 تاد.جا اف میبرا یکم دیسع بیعج یایمقابلم نگاه کردم و دن چیمارپ ریکه گشاد شده بود، به مس ییهاهمان چشم با

 

 داره. یفیچه ک نیبب ایب س؛یشو رئ ادهیپ _

 

 

 کردیمعطل نم یاهیثان د،یدیرا م جانیو ا بودیم دیمشت شد و با تعلل آن را گشودم؛ کمند با رهیدستگ یرو دستم

 .شدیو سوار سورتمه م

 شد. کینزد لیشد و بعد از قفل اتومب ادهیبا من پ همزمان

 

 خوب؟ _

 

 را باالانداختم. میهاگرفتم و شانه یآهن چیاز مارپ چشم
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 خوش بگذره. _

 

 کرد و دست به کمر شد. یبلند یخنده

 

 .گذرهیالبته که با تو خوش م _

 

 نگاهش کردم. تیرا باالبردم و با جد دستم

 

 رو معذور کن.من _

 

 مهربان بدل شد. یبه لبخند اشخنده

 

 شدن. یخال یبرا هیخوب یجا _

 

شدت قلبم را فشرد و مات نگاهش کردم؛ با همان نگاه گرم و حفظ لبخند به ن،یسنگ یهمانند اهرم اشجمله

 داد. مییشنوا یهاکالمش را به خورد عصب نیجذابش، لحن دلنش

 

 .ایب رونیب اتیشگیاز قالب خوددار هم یها انباشت بشه رو دلت، کمرو آزاد کن؛ نذار غصهخودت _
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 دلخور شدم. یصراحت کالمش جا خوردم و کم از

 

 .یبرسون بیهاش اونقدر ارزش ندارن که به خودت آسو آدم ایناراحت نشو؛ امروز رو فقط به خودت فکر کن، دن _

 

اما او چگونه به  کردم؛یرا اجرا م شیهااگر خط به خط گفته شدیو دور از تصور بود؛ خوب م بیعج میبرا شیهاحرف

 !بود؟افتهیشناخت از من دست  نیا

 که قطعا نداشت! بیغ علم

 

 

 عمق گرفت. میهادرون چشم لبخندش

 

 س؟یرئ میبر _

 

 گرفت. ریو دستش را سمت مس دیرا فراهم کردم؛ دوباره خند اشیو موجبات سرخوش چاندمیرا پ لبم

 

 .دییبفرما _

 

 ام آمد.رفتم و او هم شانه به شانه ستگاهیطرف انامطمئن به ییهاقدم با
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بعد از سوار  اشجهیاولش مثل تو راغب نبود؛ اما نت جا،نیبود؛ آوردمش هم یآسمان، ابر یبار که حال و هوا هی _

 بود. یدنیشدن، د

 

 .ستیهم ن یکه فکر بد افتمیکه با خودم صادق شدم، در یسپردم و کم شیهاسکوت گوش به حرف در

 .بوددهیکش رونیب شانیهاا از خانهر یادیز یعده زییپا لیاوا یمناسب و آفتاب یهوا م؛یستادیاتاقک کوچک ا کنار

جوان  یو حواسش بود که پسرها کردیم هیته طیکه بل طورنیو هم ستادیمقابلم ا بایبا کج کردن خودش، تقر دیسع

بشکن؛ اون باال  یدیدور خودت کش یانصافیکه با ب ینامرئ واریعقب، به من برخورد نکنند؛ کنار گوشم زمزمه کرد: د

 کن. هابهار رو ر ؛یفکر کن یبه کس نکهیفقط خودت باش، بدون ا

 

 

ام به بود که روح تشنه یزیپسر همان چ نیا کرد،یبه من، معذبم نم اشیکیبخش بودند؛ نزد یانرژ شیهاحرف چقدر

 داشت. اجیآن احت

 یها جادرون سورتمه اقیکه با اشت یتا بعد از من سوار شود؛ دو سه نفر دیو او کنار کش میستادیارتفاع ا یباال

 ریا درگو خم بود که ذهنم ر چیپرپ یآنقدر میروبرو ریمس نم،یبه عقب برنگشتم تا او را بب یگرفتند، من نشستم؛ حت

 .ستاهرم نش یدر مغزم مرور شد و دستم رو شیهاکند؛ حرف

تلخ حافظ در ذهنم آواز خواند؛  یهاهوا همراه با حرف میمال انیشروع به حرکت کرد و جر یابتدا به آرام سورتمه

 را نجات دهم. امیکنم؛ روح زندان هیگفته بود، خواسته بود تا خودم را تخل یگرید زیچ دیسع یول

 

 بهار شروع کن. _
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وعه ممن ینام هیشب یزیو چ دیپر رونیام با شتاب بخفه یکرد و صدا شتریاهرم ب یبلندش فشار دستم را رو یصدا

 درز کرد. رونیبه ب میهالب انیاز م

 روحم شالق شدند. یبر تن زخم رحمانهیها بهوا شدت گرفت و واژه انیجر

 بودند را هوار بزنم.که در دلم چرک شده ییهارا بازکنم و ناگفته میهاقفل رمز دار لب توانستمیم کاش

 و در هوا معلق شد. دیچشمم چک یاشک از گوشه یاباد گم شد و قطره یزوزه انینامش م بارنیا

 .نشاندینم گناهیب گاهیمن را در جا گاهچیحافظ ه کرد؛ینم رییتغ یزیچ گفتم،یهم م اگر

 و راحتش کنم؛ اما... میکه بگو ام،دهیکه تمامش کنم؛ که توانش را بر دیکش ادیفر قلبم

 بود، تباه کنم.که نابودشده  یاحانهیاو را هم به همراه ر آمدیدلم نم اما

 حافظ نبودم. یاز غرور مردانه یاذره یبه کم شدن حت یاما راض شدم؛یو خاکستر م سوختمیم

یم یچنان در تصورم همان مردگذاشت؛ او هم یباق میاش براکه اعمال زننده ییهایانصافیو ب هایوجود تمام تلخ با

 فایا ینداشتم را به خوب گاهچیکه ه یکرد؛ نقش برادر ینقاش میدختر بودنم برا یبایز یهارا با رنگ امیکه کودک ماند

من و خودش داشت؛ اما  نیب تیمیدر حفظ صم ریانکار ناپذ یتالش ندکه اکثرأ در مسافرت بود و هر چ یکرد، پدر

 دن،یتا هنگام دو بستیم شیقرمز را انتها ونیو پاپ بافتیرا م میموها میکه برا یاش بود، حافظکننده لیحافظ تکم

کفش  نشیباتریکه ز دیخریرا به انتخاب خودم م دمیع یهیو هد گرفتیدستم را م رد؛ینگ اشیگوشیباد باز

به عشقش اعتراف  یبود که روز دیع دیخر نیبود؛ در همشده نیآذ یصورت یبود که کنارش با گل یدار صدفپاشنه

 ینو طوال قینگاهم کرد؛ آنقدر نگاهش عم یچارگیو گفتم که من هم دوستش دارم و او با ب دمیکرد و من مستانه خند

و  دیکش رونیبساط پسرک گل فروش ب انینشست، او هم تک گل رز را از م شیام بند آمد و بهت به جاشد که خنده

شالم گذاشت و  یبود که گل را گوشهو زبانم الکن شده کردمینگاهش م زدهرتیطور حاش را جدا کرد؛ همانشاخه

 روبرد؛ف بایز یاکنار گوشم عشق را نجوا کرد و قلبم را به خلسه کردند؛یبه عابرها که کنجکاوانه نگاهمان م توجهیب

 که هنوز هم قدرت خارج شدن از آن را ندارم. یاخلسه
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از سورتمه  یخوب بودم، وقت یهااز حس زیلبر م؛یبه ارتفاعات توچال رفته بود دیکه به همراه سع یاز آن روز بعد

خودش را اعالم  تیبر لب، رضا یهم با لبخند دیبودم؛ سع یسبکبال نیکه چقدر محتاج ا دمیخارج شدم، تازه فهم

 کم بود. کردم،یکرد و من هر قدر تشکر م

و رو  ریخاطرت را ز یبگردند و پستوها تیبد حال لیبه دنبال دل کهبدون آن شوند؛یمرهم م بهانهیها بانسان یبعض

 .گذارندیم تیبال زخم یمرهم به رو تیکنند، تنها به حکم انسان

در بهبود  یسع بخشیانرژ یکرد؛ تنها حال بدم را درک کرد و با همان لبخندها یو نه کنجکاو دینه پرس د،یسع

ارتفاعات هنوز هم حس  یموفق بود که بعد از گذشتن چند روز از تاختن به رو یداغانم کرد و به قدر یهیروح

 .کردمیلمس م رپوستمیخوبش را  ز

یرخوت نجات م نیها را از اآن دیبا داد،یآزارم م شانیهانشسته در چشم أسیها را کنترل کردم؛ بچه یچشم ریز

 بود. دهیکه به آخر نرس ایدن دادم؛

از او  دیانداختم و سرم را تکان دادم؛ معلوم بود که نبا د،یکشیبوم م یقلم را رو یحوصلگیکه با ب دایبه ش ینگاه

 داشته باشم. یانتظار ،یجو حاکم شده بر گالر رییتغ یبرا

 را صاف کردم. میو صدا ستادمیا یروپوش کارم برجا یدست رو دنیکنار دستم قرار دادم و با کش زیم یرا رو پالت

 

 عت؟یزدن تو دل طب یهست برا هیپا یها کبچهخوب  _

 

 و گنگ نگاهم کردند. جیبلندم شکست؛ گ یکه در آن فرورفته بودند با صدا یانازک خلسه یشهیش

 

 ن؟یتخته شده که عزا گرفت جانیمگه در ا _

 ...گهیبار د هیدفعه نشد،  نیا
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 .میخوب بکش یهاطرح میتا بتون میچند ماه کار کن دیباز با _

 

 را به فرانک دوختم. امیجد نگاه

 

 ...گهید نهیکارت هم _

 !کنم؟یمن اشتباه م ای

 

قابل  میبرا دایش یدیناام کردند،یهم در سکوت نگاهم م هینگفت؛ بق یزیانداخت و چ نییپا یتیرا با نارضا سرش

 .کردیاوضاع را جمع و جور م یطیشرا نیاو بود که در چن شهیهضم نبود؛ هم

 

 

 .دیرا برهم کوب شیهاو دست دیباالپر کبارهیمن، نوران به  یسکوت و نگاه جد یاز لخت بعد

 

 هستم استاد. تونهیچهار پا _

 

روپوشش را  یام، سرتکان دادم؛ بنفشه گوشهرا هم جلب کرد و من با کنترل خنده هیتوجه بق اش،یناگهان جانیه

 گرفت و وادار به نشستنش کرد.

 

 ه.بچ گهیخز شده د _
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 گفت: نردبون؟! تیوارفته به بنفشه نگاه کرد و با مظلوم یاچهره با

 

 !ه؟یابرو باالانداخت و او ادامه داد: سه پا بنفشه

 

 و نگاهم کرد. ستادیبا خشم نگاه از او گرفت و دوباره ا د؛یبنفشه باالپر یهم که ابروها نباریا

 

 .دیاستاد، رو من حساب باز کن ستیالزم ن دارهیاصال پا _

 

 دست از اعتصاب برداشت. دایرا تکان دادم که باالخره ش سرم

 

 حاال کجا مد نظرته؟ _

 

برانداز کردم و در همان حال لباس کار را از تنم خارج  کردند؛یشان را که کنجکاوانه نگاهم مکج همه یلبخند با

 کردم.

 

 ...نیباش جانیفردا ساعت ده صبح ا _

 .هاتونلهیوس با
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 بود. اشیریبه غافلگ ،یناگهان یبرنامه نیدار بود؛ اما لطف اخنده میشان براوارفته یچهره

 کرد و خودش را به من رساند. یناصبور دایش

 

 !حانه؟یچه خبر ر _

 

 بود، نگاه کردم. ستادهیکنارم ا یبه او که با لحن آرام و مشکوک متعجب

 

 باشه؟! یخبر دیبا _

 

 .چاندیدر صورتم زد و لبش را پ یشده، چرخ زیر ییهاچشم با

 

 .ایها بفردا زودتر از بچه دا،یش رمیمن دارم م _

 

 خارج شدم. یبا دخترها از گالر یاش و خداحافظرا تکان داد و من بعد از فشردن شانه سرش

 

 

تلفن همراهم به  نیمخاطب ستیدر ل شدم؛یم لمیرساندم و همزمان که سوار اتومب نگیخودم را به پارک سرعتبه

 کرده بودم، گشتم. اشرهیذخ یکه به تازگ یدیدنبال اسم جد

 دادم. یرا در گوشم جا یو هنذفر دمیاسمش کش یرو یفرمان نشستم و انگشتم را به آرام پشت
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 .سیسالم رئ _

 

را به  گاهشیو جا گرفتیبه خود م زبانیداشت نقش م هایکه تازگ یکرد؛ لبخند میهالب همانیلبخند را م ش،یصدا

 .آوردیم ادی

 

 .دیسالم... سع _

 

چند روز تنها  نیو در ا میرا هنگام بازگشت از توچال رد و بدل کرده بود مانیهاکردم؛ شماره ابانیرا وارد خ لیاتومب

 از او داشتم که کوتاه پاسخش را دادم. یاحوالپرس امیچند پ

 

 .یرو رسوندکه خودت دمینالیاالن داشتم از اوضاع آب و هوا م نیدختر هم _

 

خم شدم و  یاطراف داده بودم؛ کم یهالیطور که شش دانگ حواسم را به اتومبرا باالانداختم و همان میابرو متعجب

 به آسمان نگاه کردم. یکنار ینهییاز آ

 را داشت. یزییباد کم جان پا یهمراه شیخوب بود؛ گرما یلیروزها خ نیا هوا

 

 بهار خانم. ستینگرد، ن _ 
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را  دیسع یچند پهلو یهاحرف یبه ذهنم فشار آوردم تا معنا یشادش من را به خود آورد؛ صاف نشستم و کم یصدا

 مجبور نباشد که منظورش را چند باره به من بفهماند. ج،یگ یهادرک کنم تا هر بار همانند آدم یخوببه

 

 هوا... نیمگس کش بزرگ هم تو دستمه، ا هینشستم،  واال االن تو دفترم _

 

 کردم، متراژ مدنظر او را برآورد کنم. یگرد شده چشم به جاده دوختم و سع ییهاچشم با

 

 خب؟! _

 

 نوازتر بود.خنده گوش یوستهیبهم پ یهارشته انیم شیو صدا دیخند

 

 وسط هم چند تا جنازه رو دستم موند. نیا کردم؛یهوا کم م یجونم برات بگه، داشتم باهاش از شدت گرما _

 

ینداشتم، تنها م یقیاطالع دق دیلبم گذاشتم؛ من از شغل سع یگفتم و دستم را از دنده جدا کردم و رو ینیه

 همراه است؟! یکشهست که با آدم یتیچه فعال یول کند؛یم تیفعال شیکه در شرکت عمو دانستم

 

 ...یعنی... یعنی _
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را کرد و من از ترس  شیهاباالتر برخواست و خوب که خنده یاش با فرکانسخنده یصدا بارنیکه ا دینکش هیثان به

 داد. شیهاگفته لیبه تکم تینصفه جان شدم؛ رضا

 

 مزاحم. یشده بالیب یهامگس نیسمج هست؛ ا یموجودات دوپا نیا یبابا دختر منظورم جنازه _

 

 بدنم، شل شدند. یضالت گرفتهفوت کردم و ع رونیرا به ب نفسم

 

 .یدیتابستون، وز یگرما یو تتمه زییپا یریدرگ ونیم نکهیخالصه ا _

 

 گرد شد. میهاچشم دوباره

 

 ... یبهار می... بهار... نسمیکه مثل اسمت، نس نهیمنظورم ا _

 !؟یدر دسترس سیرئ

 

 سر تکان دادم. یجیگ با

 

 خوب کجان؟ _

 

 .دمیاو پر از تعجب شد و من لب گز یصدا بارنیا
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 !ا؟یک _

 

 !شوم؟یدستپاچه م نگونهیپسر ا نیصحبت کردنم؛ آخر چرا من مقابل ا یبر سرم کنند با نحوه خاک

 گفت؟یبه من چه م گشتیبرم« هامگس یجنازه»گفتمیمثال م االن

 است؟ نیریش یکه عقلم اندک کردینم فکر

 

 راستش غرض از مزاحمت... _

 

 .یمراحم _

 

 البته... _

 

م پسر، چه به روز نیدو بار نشست و برخواست با ا رم؛یخودم را بگ یام گرفته بود و نتوانستم جلوواقعا خنده گرید

 آورده بود؟!

 .دیصدا با من خندهم، هم او

 

 .رسمیم جهیشاگردهام مثل تو باشن، زود به نت یرو تو زود جواب داده بهار، اگه همه _
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 تماس گرفته بودم. یچ یرفت اصال برا ادمیخوب بابا،  یلی: خدمیتوپ بایخنده، تقر انیم در

 

 

 را مطرح کرد. اشیشنهادیسرعت راهکار پ به

 

 .هیحافظه عال تیتقو یبخور؛ برا ریها حتما پنصبح نیبب _

 

 !اره؟ینم یمگه اون تنبل _

 .دیو گردو خوبه سع کنجد

 

 ست؟یمثل تو ن یمانکن فیح کنه؛ینه بابا، کنجد چاقت م _

 .شهیم یخوبه، کندور هم بزن بر بدن که عال ریپن همون

 

 ام را جمع کردم.اسم کندور را آورد که انگار عسل را در دهانش مزه کرد؛ چهره یطور

 

 .خورمیرو نمهم اون رمیبم _

 

 بهتر... شنهادیپ هیخوب  _
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 .ینیچیم ستیبرام ل یکه دار خورمیمن اصال صبحانه نم د،یسع _

 

 وا رفت. شیصدا

 

 کنم؟ یزیرناهارت برنامه یپس برا _

 

 بودم. دهیبه خانه رس چاندم؛یرا پ لبم

 

 باشه. یکه کم کالر سیخوب بنو میرژ هیآره، فقط  _

 

 رفتم. اطیخارج شدم و سمت درب ح لیاتومب از

 

 آب کرفس، هر روز بخور. یمصرف کن؛ راست ادیز جاتیسبز _

 

 را در قفل چرخاندم. دیحرفش تکان دادم و کل دییرا به تا سرم

 

 برام تلگرام کن. _
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هم  ،یبر شیپ کنم،یم یزیرکه برنامه یاوهیش نیاگه به هم سم؛ینویرو برات مهفته هی ییغذا میباشه، حتما رژ _

 .رسهینم بیآس تیهم به سالمت ره،یوزنت باالنم

 

و  کردیگرد مرا داخل بردم؛ ذهنم مدام عقب لیکردم و بعد از قطع تماس، پشت فرمان نشستم و اتومب تشکر

یطرف ساختمان مکه به طورنیگنگ در را بستم و هم یو من کم گشتیم شیساعت پ میدر حدود ن یدنبال مطلببه

رفت،  ادمیآنقدر حرف در حرفم آورد که  دم؛یدر ذهنم زده شد و دستم را محکم بر سرم کوب یاناگهان جرقه رفتم،

 بگذارم. انیموضوع را با او در م

 .دیدرآ شینگذاشتم صدا بارنیاش را گرفتم و اشماره دوباره

 

 

زنگ زدم  ،یمسائل وارد نیکه تو ا ییجااز اون رون،یببرمشون ب خوامیفردا م ست؛یکم حالشون خوب ن هیها بچه _

 .یکن مییکه راهنما

 

زدن بود که از حرف یرا ادا کردم که نفس کم آوردم؛ تمامش هم به خاطر ترس میهاتند و پشت سرهم جمله آنقدر

 را خدا عالم بود. انشیپا کرد،یداشتم؛ اگر شروع م دیسع یناگهان

 

 در خدمت شماست، بهار بانو. دیسع یگردجهان ،یگردرانیا _

 

 .دمیخانه را گشودم و به محض ورودم، شال را با دست آزادم، از سر کش در

 

 خب، بنظرت کجا ببرمشون؟ _
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 نطق کرد. یمعطلیب

 

 باهات. امیم _

 

 را بستم. میهاتخت پرت کردم و چشم یاتاقم شدم و خودم را رو وارد

 

 مگه؟ یکاریب _

 

 

 .رسمیجا به کارم ماون امیم _

 

 !؟یچه کار _

 

 کردن کمر بانوان محترم. زیسا _

 

 ام رو به سقف بازشد.گشادشده یهاچشم

 

 !؟یچ _
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 فعال خداحافظ. رم؛یخانم اومد بهار، من دارم م هیخوب  _

 

 بود.و فکرم به واقع فلج شده دادمیکه نشان از قطع تماس بود، گوش م یبهت به بوق پشت سرهم با

 

 خواب رفتم.گرم شدند و به میهاچشم کردم؛یم لیو تحل هیرا تجز دیو ته سع سریب یهاکه در مغزم حرف طورهمان

 نیمن داشته باشد؛ پس حتما دخترها را هم از ا یرو یمثبت ریتأث نینچنیکوتاه توانسته بود، ا داریبا چند د اگر

 بکشد. رونیب توانستیم یدیناام

م؛ را گشود میهاتلفن همراه، چشم امیبلند پ بایتقر کیت یبودم؛ اما با صدا دهیخواب تیچقدر در همان وضع دانمینم

 داد،یرا م امیپ دنیبود و تنها نور زرد رنگ و کوچک تلفن خاموش، که اعالم رسمطلق فرورفته یکیاتاق در تار

 .  کردیم ییخودنما

 اش را بازکردم.چشم باز قفل صفحه کیبود، گرفتم و با را که در کنارم افتاده یزدم و گوش یغلت یسست با

 

 «بهار جان رسم،یخدمتت م یخوب یزهایبا سورپرا یزود به»

 

یمن را با آن خطاب م دیبود که سع یلبم نشست؛ لقب جالب یرو یو لبخند بردیسر مهنوز هم در خواب به ذهنم

 .کرد

 .دیام، رقصهم افتاده یرو یهاپشت پلک امیبسته شدند و متن پ میهاچشم دوباره

که در  یبا ترس به تلفن دم؛یگشاد شده، از جا پر ییهادر مغزم زده شد و من با چشم یاجرقه ،یداریخواب و ب انیم

 بود، نگاه کردم.کنارم افتاده
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 دهیرا که د یزیبا ولع منتظر بودند تا آن چ میهاشکل را گرفتند و چشم لیمحتاطانه آن جسم مستط میهاانگشت

 کنند. بیبودم؛ تکذ

 .داشت زیمن سورپرا یدر کار نبود، خودش بود، برا یرا دوباره و چندباره خواندم و تنم به رعشه افتاد؛ اشتباه امیپ 

 با خبر شوم! زشیداشتم تا از سورپرا یدیشد لیو م دیلغز ییپاسخگو ینهیگز یام رواشاره انگشت

 را حدس بزنم. اشیحرکت بعد توانستم،یهنوز هم نم ییها آشناو بعد از سال کردیم ریمن را غافلگ شهیهم او

 یخوب چه اشکال شد؛یروشن تلفن همراهم جدا نم یاز صفحه یالحظه میهاو مردمک دمیرا به دندان کش ناخنم

 داشت که سؤالم را از او بپرسم؟

 بگذارم... جوابیرا ب شیهاحرف شهیبود که هم یادبیب

 بخورم. یدیباعث شد که تکان شد اط،یح یهاکییبا موزا یزیبرخورد چ زیر یصدا

آمدم و به  نییبه اطراف از تخت پا دهیهراس یبه زحمت و با نگاه افزود،یبر شدت رعب و وحشتم م طیمح یکیتار

از  یتا نکند، کس دیدویزده به اطراف مشتاب میهاو در همان حال چشم دمیکش وارید یبرق دستم را رو دیدنبال کل

 .ردیرا بگ امقهی یکیتار انیم

ه بر ک یترس تینشست و آن را فشردم، با نها دیکل یبود؛ دستم رو دهیبود و زبانم به کامم چسبخشک شده دهانم

 ها را روشن کردم.چراغ یبود و دچار ضعفم کرده بود به سالن رفتم و همهشده یبدنم مستول

 

 

 ؟!«بهارخانم»را خواندم؛ گفته بود امشیکاناپه فرودآمدم و دوباره متن پ یرو جاهمان

 چه بود؟! منظورش

 من با خبر بود. یهاارتباط یمن، او از همه یخدا

 نقش بست و من مردم! شیرو یزیانگنفرت امیبود که دوباره پ یبه گوش چشمم
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 یبچه کیمغزم را شماتت کنم؛ قدر  یخاکستر یهاو سلول رمیروشن تلفن بگ یکندم تا بتوانم نگاه از صفحه جان

 !دندیفهمیچهارساله نم

 اعمالم از نظرش دور نماند؟! نینسبت به من حساس شده باشد که کوچکتر نگونهیکه ا شدیم مگر

 ،یشد داریاز خواب ب چرا»دندیتلفن چسب شگریدوباره به نما اجازهیب میهاچشم

 «خفته؟ یبایز 

و  دمیلرزیکه از درون م یدر حال ستادم؛یا فمیضع یپاها یزحمت روکاناپه گذاشتم و به گاههیتک یلرزانم را رو دست

فرورفته بود،  یکیکه در تار یاطیسالن رفتم و به ح یطرف خروجخودم را حفظ کنم، به یاریهوش کردم،یم یسع

 نگاه کردم.

خودم را به  توانستمیم دادم،یشجاعت به خرج م یدوختم؛ هنوز هشت شب بود، اگر کم یواریبه ساعت د چشم

 .کردمینم تیاحساس امن جانیدر ا گریبرسانم؛ د ابانیخ

 در حال حاضر اصأل حضور ذهن نداشتم. دادم؛یرا م امشیدرآمدم، حتما پاسخ پ یحالت گنگ نیاز ا یکه کم بعدأ

 با او صحبت کنم و حرف حسابش را بدانم؛ اما بعدأ... یبود تا کم بهتر

 .کندیام مدارد خفه یکیسکوت و تار نیانگار ا یول دانم،یرا نم شیبه کجا رفتم؛یم دینه، االن فقط با االن

 

 

و من در خود  دیچیسکوت خانه پ انیتق بازشدن در، م یگذاشتم و صدا رهیدستگ یام را روکرده خی یهاانگشت

و  مدیکش قیعم یقدم را برداشتم، چشم بستم و نفس نیو اول ستادیا میهامقابل نفس رحمانهیجمع شدم؛ وحشت ب

 نیزم یتلفنم را از رو یخم شوم و الشه کهنیکه برگردم و به پشت سرم نگاه کنم؛ بدون ابدون آن دمیدو دم؛یدو

که  دادمیهر آن احتمال م دم؛یو بغضم را به اسارت کش ردیمن را نگ یکیتار یهابردارم؛ سرعتم را باالبردم تا دست

 قدرت داد. میبود و  به پاهاتنم رخنه کرده یهاجلو مانعم شود؛ ترس در تک، تک سلول ایاز عقب  یشخص
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 و شددهیآسفالت کش یرو میهاپرت کردم؛ دست ابانیرا بازکردم و خودم را به خ اطیزده، در حکوتاه و هول یمکث با

برگشتم و به عقب  زدم،یکه نفس، نفس م یرا سوزاند؛ در حال میهاتمام جانم را دربرگرفت و چشم قیعم یسوزش

 نگاه کردم؛ نه...

 توانستم فرار کنم، اما... رد،ینتوانست من را بگ یاز خانه خارج نشد؛ کس یکس

 !؟یچه فرار اما

 خودم فرار کرده بودم؟! یخانه از

و با  بغل زدم ریرا ز میهارا بستم؛ دست اطیدر ح اطیدستم گرفته بودند، برخواستم و با احت یهاکه استخوان یدرد با

که در خونم نشسته بود،  ییبدون عابر نگاه کردم؛ هوا آنقدر سرد نبود، اما حجم استرس باال یبه کوچه یچارگیب

 که احساس سرما کنم. شدیموجب م

 کردم؟یچکار م دیرفتم؛ حال با ابانیطرف خاحوال به شانیا زخم کرد؛ قورتش دادم و پرر میو گلو دیکش یغیت بغض

 کرده باشد؟! نیها کمدرخت نی... نکند پشت همنکند

 پارک ابانیکه در طول خ ییهالیاتومب نیاز هم یکیدر  دیکشاندم؛ اصال شا ابانیبه خ روادهیرا با ترس از پ خودم

 من است. یاند، نشسته و مشغول تماشاشده

بر  کردم،یبه اطراف نگاه م یرچشمیطور که زدر خودم جمع شدم؛ همان شتریرفتم و ب ابانیوسط خ یشتریترس ب با

 افزودم. میهاسرعت قدم

 

 

جوان پشت فرمان نشسته بود و با  یو برگشتم؛ پسر دمیکش غیاز عقب بوق زد و من با وحشت ج یلیاتومب

 .کردیآور نگاهم مچندش یشخندین

 شد. ادهیپ لیسرعت از اتومبتا عبور کند؛ اما او به دمیترس نگاهش کردم و خودم را کنار کش با

 .ترساندیمن را م شتریب لبخندش
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 گر؟یج یریکجا م _

 باال برسونمت. ایب

 

تا سکته کردنم نمانده بود، اما تمام توانم را جمع کردم  یزیشد و جلوتر آمد؛ چ کیبه عقب گذاشتم که او تحر یقدم

 .دمیدویبود، مخونم پخش شده یکه در قطره، قطره ینه، فقط با ترس ای آمدیدنبالم م دانمینم دم؛یو دو

نبود که هر لحظه با  یکاف شیبرا دنمیها عذاب کشنداشتم؛ سال یمردک روان نیاز دست ا یراه فرار چیکه ه انگار

 .لرزاندیتن و بدنم را م شیکارها

 کردم نفس بکشم. یخم شدم و سع دم،یکه رس یاصل ابانیخ به

 .کردیم یرا تداع امیپناهیو ب شدیگم م هانیبوق و ترمز ماش یصدا نیخشک و بلندم، ب یهانفس

 یزیچه چ یبرا هالیحجم اتومب نیا آوردمیسر در نم ستم؛یو به شهر شلوغ و پر ازدحام نگر ستادمیصاف ا یسختبه

 در سطح شهر پراکنده هستند؟!

 همانند من داشتند؟! یها سرنوشتنگاه کردم؛ چند نفر از آن نانیشد و با دقت به سرنش زیر نگاهم

آن پسر  ای کرد؛یم یاحساس خوشبخت د،یخندیبود و بلند، بلند م دهیپسر چسب یکه به بازو یآن دختر مثال

 گذاشت؟ینم رپایدختر را ز یمستانه یلبخندها

یمتعجب و کدر از کنارم م یدست تکان دادم؛ اما همه با نگاه آمدند،یکه م ییهایتاکس یرا آزاد کردم و برا نفسم

 .گذشتند

چندان آرامش به نه یمحجبه از کنارم گذشت و زمزمه یکه زن بردمیبه سر م یو سردرگم یهمان حالت مات در

 .دیگوشم رس

 

 بندازه سرش. یروسر هینکرد  ده؛یبه آخر رس ایدن _
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 سرم گذاشتم؛ آخ... یشدم و دستم را رو هل

 بردارم؟ یوحشتناک، حواسم کجا بود که روسر طیمن در آن شرا آخر

 .بودماوردهیاست که مانتوام را در ن خوب

 ترمز کرد. میمقابل پا یزرد رنگ یکه تنم بود را بر سرم انداختم و همزمان تاکس یازهییپا یمانتو کاله

 

 

 آدرس باغ را دادم. بود،دهیکه مقصدم را پرس سالانیم یرا به داخل اتاقک گرم آن کشاندم و در جواب راننده خودم

 دادم؟یم دیبا یحیچه توض د،یدیمن را م تیوضع نیاگر با ا کاوه

 .کردیانگار مردک داشت از حد خودش تجاوز م ینبرد؛ ول هیاز قض ییکه بو کردمیرا م امیتمام سع دیبا

 .میدیبه باغ رس یچه زمان دمیافکارم سردرگم بودم که نفهم انیم آنقدر

 

 خانم. میدیرس _

 

را از  میزحمت صداراننده مواجه شدم؛ به قیو دق زشدهیر یهاکردم و با چشم نیماش یجلو ینهیینگاه به آ یجیگ با

 .افتمیقلبم  یهاتالطم انیم

 

 .ارمیم روتونهیاالن کرا _
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را فشردم، بعد از  فونیطرف درب بزرگ باغ رفتم و زنگ آشدم؛ به ادهیپ نیاز ماش یرا تکان داد و من با سست سرش

 خانه نبود. یدوباره زنگ زدم؛ اما انگار کس امد،ین ییکه صدا هیگذشت چند ثان

 

 شد خانم؟ یچ _

 

 خفه از بغضم برخواست. یدهانم را گشودم و صدا دم؛یو لب برچ دمیبه طرف راننده چرخ یچارگیب با

 

 .ستین _

 

 را باالبرد. شیشد و صدا ادهیپ نیو از ماش دیرا درهم کش شیابروها مرد

 

 ست؟ین یچ یعنی _

 ؟یآورد ریگ مسخره

 ست؟ین یگیحاالم م جا،نیا یآورد یاون سر شهر کوبوند از

 

 نگاه کردم. شد،یم کیو با ترس به او که کم، کم نزد دمیپشت به در چسب از

 

 شده؟! یچ _
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 بار از بعد بازگشتش، خوشحالم کرد. نیاول یآمد؛ برا میهاترس انیحافظ که در م یآشنا یصدا

 

 کشونده، جانیرو تا اخانم من نیآقا، ا یچیه _

 

 

 .دهیرو نم شهیکرا حاال

 

آمده را هضم کنم و  شیاتفاقات پ توانستمیشدم؛ نم رهیبراقش خ یهاانداختم و تنها به نوک کفش نییرا پا سرم

 .گذاشتیتحت فشارم م شتریب طیشرا نیحال ا

 داد. رییباد را تغ ریحافظ مس یدر خود جمع کرد و صدا شتریمن را ب یزییپا باد

 

 شه؟یچقدر م _

 

 همان لحظه دهان بازکند و من را در خودش ببلعد. نیزم خواستیرا محکم فشردم و از شرم دلم م میهاپلک

محو شدند و تنها عطر گرمش بود  یاهیکه باد و س کیقدر نزدشد؛ آن کیو رفتن راننده، نزد هیاز پرداخت کرا بعد

 .دیام را در آغوش کشکه جسم لرز کرده

 دوخته بودم. اهشیس یهاهم مصرانه چشم به کفش هنوز

 

 !ه؟یچه وضع نیا _
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را فرودادم که با سماجت به  میگلو یتر کردم؛ بغض سفت شدهرا دور تنم محکم میهاخوردم و دست یفیخف تکان

 بازگشت. اشیقبل یجا

 

 ...دیرفت... کل ادمیمن...  _

 

 .دیحرفم پر انیم

 

 نگاهم کن. _

 

جلوتر آمد، ضربان قلبم باالرفت و نفسم  د،یکه از من ند یالعملو من جرأت سر باال آوردن نداشتم؛ عکس دیلرز قلبم

 بند آمد.

را بستم و او سرم را باالآورد؛  میهاشد، چشم قیتزر میهامطبوع به رگ ییام که قرار داد؛ گرماچانه ریرا ز دستش

 و تمام جانم زار زد. دیام لرزچانه

 دلتنگ بودم. شیهاس نوازش دستح یبرا چقدر

 

 رو بازکن.هاتچشم _

 

 

 تاب گرفتند. ش،یهامردمک انیدارم مآب یهاشد و چشم دیسوزانش ناپد یهاانگشت انیدر لحظه م اماراده
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 کردم. افتیدر ینامحسوس ینوشتم و اگر اشتباه نکنم؛ نگران شیرا با خط نگاهم برا میهایدلخور تمام

 

 ه؟یچه سر و وضع نیگفتم ا د،ینگفتم کل _

 

 .دیچشمم چک یاشک از گوشه یااش پلک زدم و قطرهمنعطف شده یکم یهالفاف مردمک در

 

 دن؟یرو برزبونت _

 تت؟یشده وضع نیکه ا رونیحساب نکردن و انداختنت ب چتیبه ه ای

 

 

 کرد. انیگرفت و نامش را ناله کردم که طغ قلبم

 

 شو.خفه _

 

 داد و رونینگاه کردم؛ نفسش را با حرص ب نشیخشمگ یهابه چشم یناباور با

 را از دوطرف بازکرد. شیهاکرد و دست یتکخند عصب 

 اش کمرم را شکست و قلبم به زجه افتاد.مردانه بغض

 

 برات راحت بود؟! نقدریا یچهمه یعنی _
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 را تکان دادم و بغضم شکست. سرم

 کوچه را لرزاند. اهیاش تن سرا که ناله کردم؛ عربده نامش

 

 رو نبر.نگو... اسم من _

 

 کردم. یام مخفرا در حنجره میجمع شدم و صدا درخود

 .ستادیا میشد و روبرو کینزد شد؛یم نییشدت باال و پابه اشنهیس یکه قفسه یخشم، در حال با

 .ام را سوزاندصورت سردشده شیهاسوزان نفس هرم

 

 !؟یرنگ فاسدت کرد ریقلب من رو اس یواسه چ ؛یخواستیتو که تنوع م _

 

 

 دم؟یخریرا به جان م شیدردناک افتراها ریزنج دیبا یک تا

 خواهند کرد. یاز من چه برداشت گرانیباشم که د نینه هر روز و هر لحظه نگران ا خواستم؛یآرامش م من

 

 دادم. حیبرات توض _
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صورتم قل خوردند و اشکم خشک  یگرمش رو یهارا محکم بر دهانم فشرد و غضبناک نگاهم کرد؛ نفس دستش

 ؟یداد رویچ حی: توضدیغر شیهادندان انیشد، از م

 ...یندار یریتقص یاون کثافت و گفت یتو خونه یچرا رفت گفتم

 

 را به نگاهم دوخت. شیاعتمادیپر از ب یهاچشم

 

 به زور بردت؟ _

 دنبالش؟ یریم یکجا دار یدونستینم

 

 کرد. یسکوت کوچه را زخم ادشیفر یتر کرد و فکم از درد مچاله شد و صدارا محکم دستش

 

 احمق؟ یآخه مگه تو عقل ندار _

 

 برخورد کند، کمرم را گرفت. نیام با زمخسته یزانوها کهنیبود؛ خم شدم و قبل از ا جانیتا هم میپاها توان

 ...غیاما در ابم،یها بباور در آن یتا اندک شیهازل زدم به چشم رفت،یم یکیکه رو به تار یبازشده و نگاه ییهالب با

بتوانم به آن چنگ بزنم، دراز  کردم،یکه فکرش را م یزیسرگردان بودم و دستم را سمت هر چ االتیاوهام و خ انیم

 .کردمیم

گشودم و نگاهم به مرد  یسخترا به میهاداشتم؛ پلک اجیبود که به آن احت یزیو سکون اطرافم، همان چ سکوت

 .کردیسرم نشسته بود و نگاهم م یباال یافتاد که با نگران یاخسته

 و دستم را گرفت. دیخودش را جلو کش مهیسراس د،یام را که دبازشده یهاچشم
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 نگران نباش. زم،یعز جامنیمن ا _

 

 

 شتریکه ب میهاپلک کردم؛یکاوه و در اتاق خودم بودم را درک نم یدر خانه کهنیا لیبه کاوه نگاه کردم؛ دل یجیگ با

 خاطر آوردم.را به زیو همه چ دمیسرش دبازشدند حافظ را پشت

د هم وجو یمنطق لیدل یعنیبتراشم؛  یمنطق یلیدل اشیرفع نگران یکردم برا یبه کاوه نگاه کردم و سع دوباره

 داشت؟!

 کردم؟یپس چه م نیاز ا من

 ماندم؟یم کجا

 ارسالن بود؟! امهیسا یوقت کردم؛یم یچگونه زندگ اصال

 .دیام چرخدر دهان خشک شده زبان

 

 کم فشارم افتاد. هیکاوه، فقط  ستین یزیچ _

 

 جگر سوز بود. یادیحافظ ز پوزخند

 

 !جا؟نیا یاز کجا فشارت افتاد که اومد قایدق _
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 :دیو به او توپ دیاخم درهم کش کاوه

 

 رو حافظ.مسخره یباز نیتمومش کن ا _

 

 .دیخودش را جلو کش یو با ناباور دیحافظ باال پر یابروها

 

 کنم؟یم یمن دارم باز _

 

 را باالبرد. شیو صدا دیرا برهم کوب شیهادست

 

 .رهیرو بگهم نتونه جلوش کسچیخواست بزنه و ه یپشتش باش تا هر گند شهیمثل هم ن،یآفر _

 

 دلش بازشده بودند. یهادست بردارد؛ اما او انگار تازه زخم دیرا به او دوختم تا شا رمیدلگ نگاه

 

خودش و  ینده و گند بزنه به زندگ صیدختر راه درست و از نادرست تشخ نیکه ا یکرد یکار هاتتیتو با حما _

 ...یابونیدختر خ هی... شده انشیاطراف

 

 میکردم در جا یو سع دیشد؛ نفسم بر دهیدهانش کوب یمشت کاوه با قدرت رو یدر دهانش له شد، وقت حرف

 .نمیبنش
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 را گرفته بود؟ امیبود که دامان زندگ یچه کس نینفر

 بود؟ یلیفام یهاوصله یبد کردم که تاوانش نابود یچه کس به

 خارج از تصوراتم بود. ییارویرو نیعادت شده بود؛ اما ا میبرا گریحافظ د یهازبان شین

لبش قلبم را  یشدند و تنم گر گرفت؛ حافظ با بهت به کاوه چشم دوخته بود و زخم گوشه یجار مینوایب یهااشک

 .کردیم لیخودش حرکت به دور از انتظار او را تحل یانگار داشت برا د؛یبه آتش کش

 مبهوت او باالبرد. یهامقابل چشم دواریاش را تهدکه کاوه انگشت اشاره دینجامیچندان به طول ن انشانیم سکوت

 

 ...یعل یزبونت ول بچرخه تو دهنت، به وال خوادیدلم م گهیبار د هی _

 

 .دیلبش زهر را مک یحافظ تلخ شد و گوشه نگاه

 

 هم مونده؟ یاگهیکار د _

 

 برو از اون داداش الدنگت بپرس. یخوایم ی: آره، هر چدیکش ادیبا خشم فر کاوه

 

و توقف  دیپرشتاب دست کش دنیاز دو مانست،یم یکوتاه که به قرن یچند لحظه یام برازدهقلب ماتم ستاد؛یا قلبم

به من  رتیحرف از دهانش، مبهوت شد که با ح نیآن حال من کم بود و کاوه هم انگار از خارج شدن ا یکرد؛ بهت برا

 فرو برد. شیموها انیا منگاه کرد و دستش ر

 ما نگاه کرد و دهانش چند بار باز و بسته شد. یبا تعجب به هر دو حافظ

 افکنده بود. هیشب انگار بر جانمان سا یاهیو س آمدندیکش م هالحظه
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 گذاشت. شیپ ینشست و حافظ قدم امیشانیسرد بر پ یعرق

 

 !؟یچ یعنی... یعنی _

 

 .کردمیم یکار دیبا دم؛یکش سمیصورت خ یبه او نگاه کرد و من پشت دستم را رو یبا ناراحت کاوه

 

 نکردم. یحسام شاهد بود که من کار خالف ،یکه نبود یمدت نیکه تمام ا نهیمنظور کاوه ا _

 

که به  یعلن نیاز آن بود که من بخواهم به توه تریبحران تیزجر داشت؛ اما وضع میبرا میهاحرف یبه کلمه کلمه

 فکر کنم. کردم،یخودم م

 چرخاند. انمانیشد و نگاه مشکوکش را م کیحافظ بار یهاچشم

 

 ام؟به نظرت من بچه _

 

 کند. ینیعجز به نگاه راسخش چشم دوختم و از خدا خواستم که عقب نش با

 

 پس بهتر از حسام بپرسم. _ 
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بردن  یپ یشد برا یلیام در کنار سکوت زجرآور کاوه، دلزدهحرکت شتاب نیشدم و هم زیخمین میدر جا زدهوحشت

 اشتباه است. انیم نیدر ا یزیموضوع که چ نیحافظ به ا

 

 

نگاهش به پارکت دوخته شده بود و به احتمال  د؛یرا به چنگ کش شیکنار تخت رها شد و موها یصندل یرو کاوه

 بود. درست و نادرست بودن عملش سرگردان انیم ادیز

 .دیچرخیم انمانیبه جز صورت حافظ اما پر از سؤال بود و نگاه جستجوگرش م جز

ه ک دیبه درگاه خدا نرس میبگذراند؛ اما هنوز دعا ریخمهلکه را به نیو ا دیایدلم به خدا التماس کردم که کوتاه ب در

 و از اتاق خارج شد. دیپا چرخ یپاشنه یسرعت روحافظ به

 

 کاوه. _

 

 نخورد. یتکان نیکوچکتر یدوباره شکست و کاوه حت بغضم

 

 .ییدا شهیخون به پا م _

 

 با شتاب برخواست و سرم را در آغوش گرفت. اورد؛یرا طاقت ن امیتابیب بارنیا

 

رو  گرانید یو چوب ندونم کار یباش ارزشیآدم ب هی یسپر بال یخواتا آخر عمرت به کهنیا د؛یفهمیم دیبا حانهیر _

 در حق خودش بکنه. تونهینفر م هیهست که  یظلم نیبزرگتر ،یتو بخور



 سیلبخند ابل

 
296 

 

 

 یاز وحشتم کم نکرد؛ استرس چون سم یاذره یکالمش حت یانهیلحن دلجو ختم؛یدر آغوشش اشک ر طورهمان

 .دمیخودم را کنار کش یشد و من با سست قیتزر میهامهلک در رگ

 

االن  یول ده؛ینم تیاهم زهایچ نیاصال به ا گهیاون وقت د بره،یم ادیو من رو از  کنهیازدواج م گهیچند وقت د _

 ...شیبزرگتر از سه سال پ شه،یبه پا م شیبفهمه آت یزیاگه چ

 

 .دمیبر فرق سرم کوب محکم

 

 ره؟یم یدودش تو چشم ک _

 بدبخت. یحانهیر

 

 دستم را گرفت و صورت به صورت درهم من شد. تیعصبان با

 

دهن باز  یکس ذارمیو نم ستمیمیوا لیکل فام یاگه شده جلو حانه،یر دمیگوش به خزعبالت تو نم گهیدفعه د نیا _

 بده. لتیکنه، مفت تحو

 

 .دمیند یگرید زیو مستأصل بودن، چ یها جز نگراننگاه کردم؛ ته آن شیهابه چشم أسی با

 

 .ستی... اگر هم بشه به تو مربوط نشهینم یزیبه خواب، چ _
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 و دیخوب رمان مطلع شو تیفیشما از ک نکهیا یفقط برا لیفا نیو ا باشدیم یرمان بصورت فروش نیادامه دارد ا 

 نینسخه کامل ا افتیدر یاست . پس برا دهیدارد ارائه گرد دیکه ارزش خر دیمطمعن شو دیکنیپرداخت مکه  یمبلغ

  :    دیاقدام فرمائ ریز   نکیرمان از ل
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