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 رمان های عاشقانه    :آرایی  صفحه  و  طراحی 
 

 www.romankade.comآدرس سایت :  
 

 تمامی حقوق این رمان نزد سایت رمانکده محفوظ است  

   

   

  

  

 

 باشد   یرمان م نیسنج ا اریدر دسترس شما ع  لی فا نیباشد و ا یم  یرمان فروش نیا

 

 سالم

 #تلخ   ر ی#تقد

  

 

 نامان. ینام نام  به

 ها...  ادیفر ادرسی نام فر به

 گر هر مشکل ها....  شینام گشا به

 فقط به نام خودش... خدا...  و

http://www.romankade.com/
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 دهد به قلب ها... یاندازد بر دلها... آرامش م  یکه لرزه م ینام

 

 #تلخ   ری#تقد رمان

 

  یاز روزگار و تلخ یواقع تی حکا  کی یزندگ کی... ستی. توهم ن ستیداستان ن کیکه  یر یتقد
مرد   کیدل  یکند. حرف ها یرا درگرون م   یکه زندگ ر یکاغذ آورده شده است... تقد یبر رو شیها

 باهاش بجنگد.   ایکرد تا دن  اری ... سکوت اختدید هودهی ب یرا بس دنیکه جنگ یمرد

 

 

 

 تلخ   یزندگ

 تلخ  ایدن

 ها تلخ  آدم

 تلخ  آسمان

 تلخ  روزگار

 ها خوفناک  هیسا

 درمان  یب دردها

 . یفان  ایدن

 ن یها رنگ ریتقد

 ن یها سنگ بتیمص
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 .....و

 دشوار  یزندگ

 

 

 یبه آتش آغشته شده بودند. خون را در رگ ها م  ییحکمفرما بود. ذرات هوا گو  یسوزان یگرما
 پخت. 

 نیو مشقت بپوشاند و مرا از ا  یپر از سخت یایدن نیبر ا   یاهیگذشت تا جامع س  یکه نم یساعات 
 داغ و سوران نجات دهد. دیخورش 

آب سرد را فرق سرم باز کنم و سرم را از انفجار رها کنم.   ریتوانستم به خانه برگردم و ش  یکه م  یشب
وجودم را خنک   یبه تن بکشم و گرما سینازکم را خ  راهنی کولر نداشته، پ یو به جا ومیرا بش میپاها
 کنم. 

بالشت کهنه و رنگ و رو رفته بگذارم. اما کنارش   یرا بشنوم و سر رو  مارمیمادر خسته و ب یها غرغر
 مادرانه و پرمحبتش را استشمام کنم. یبو آرام پلک ببندم

 کنم.  یام را پاک م یشانیبندم و با مچ دستم عرق پ یبارها محکم م یرا رو طناب

 . رمیگ یم دهیبه بدنم را ناد  دهیشده از عرق و چسب  سیخ  بلوز

 . دمیخر  یمادرم را م یرساندم و هر طور شده دارو ها  یبار را به مقصد م  نیا دیهم با امروز

ام با موچ دست عرقم  ینینوک ب   یچکه نکردن عرق از رو یپرم و دوباره برا یم  نییشت وانت پاپ از
 . رمی گ یرا م

شب نشده برسون دست  سانیکند: عل یم  دیدهد و دوباره تأک یبارنامه را دستم م یسلطان  یآقا
 ... ینکن  ری... دیمشتر 
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 غروب نشده بار دستشونه. نیدهم: نگران نباش  یتکان م  یسر 

 

 .شهیم  دایمثل تو سخت پ  یمادرت حاللت پسر... جون  ریزند: ش  یضربه آرام به سرشانه ام م چند

 

 کنم.  یبندم و قفل م  یوانت را م  یعقب  در

را    رمی کنم تا خرج مادر پ یخوانم و هم کار م یدانست چگونه هم درس م یام را ازبر بود م یزندگ کل
توانند   ینم  یو حت  ندی آ یو خانواده برم  یمخارج زندگ یرادرانم به زور از عهده دانست ب  یبدهم. م

 .ندفرزندانش گذاشت، باش  یشوهر پا  یسال عمرش را ب  نیکه چند یروز را مراقب مادر  کی

 افتم. یزنم و راه م  یدهد استارت م یبدرقه ام تکان م یبرا یکه دست  یسلطان ینگاه آقا ریز

 داخل چشمانم شوم.  دیاندازم تا مانع نور شد یشکسته را آرام م بانیسا

لبانم   یرو یلبخند  رمیمادرم را بگ  یها و داروها نیتوانم تمام انسول یکه بالخره امروز م  نیفکر ا از
 کند.  یاز هوا پر م یو آسوده ا قی. دم عمندینش یم

 ا گذاشته بود.م یاش به پا ینکرده بود عمر و جوان یمادر  مانیکه برا یمادر 

 حسرت و دلش نهاده ما را به سرانجام رسانده بود.   یرو پا

 کند. یمحبوبم حرف دلم را سودا م یکنم و با خش خش، خواننده  یرا باز م  یسوت ستمیس

 خواند.  یبا حسرت م شهیبود. هم ادی دلش پراز فر شهیهم هم امرزیخداب دهیها

 دهم. یدهم و به زور به دنده دو م یرا چند بار تکان م  دنده

 یدانشگاهم م ی هیبه حال شهر یفکر  دیبا  نیهم در آمده بود. اما قبل خرج ماش نیماش یصدا
 رفت.   یزحماتم به باد م یشدم. همه  یکردم، بدبخت م یماه جور نم  نیکردم. تا سر ا

و راه را  رمیگ ی قت مسوار کردن مسافر داشت، سب ی برا  دنیکه قصد کنار کش یزرد رنگ  یتاکس از
 کنم.  یباز م   شیبرا
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 . رمیگ  یم دهیرنگ را ناد یلکسوز کاربن نیماش  بوق

  یزرد رنگ برا  یهم همان مرد مسن پشت فرمان تاکس یکیدانست من و امسال من که  یم چه
 . میبه خانه ببر یر یبخورنم حتاجی تا ما  زمیر ی م ییمسافر بود، چه عرق ها کیسوار کردن 

لم داده بود و فقط بلد بود بوق بزندو ناسزا بار من و امسال من کند تا جاده  نی کولر خنک ماش یجلو
 . میخودش و امسال خودش قرار ده  ارشیرا کامال در اخت 

 

و با بوق   ردیگ  یمجاز است سبقت م ری شود و چنان از دست راست که سبقت غ  یخنک نم دلش
 کند.  یم  یممتد حرصش را سرم خال

 زنم.  یم  شیرا دارد، برا  اقتشی نشانم و بوق که ل یلب م بر  یلبخند

 کنم.  یام را پارک م یشانیدارم و عرق کردن و پ یاز فرمان برم  یدستمال

 شود.  یظاهر م ن یماش  ینفر از آسمان از کجا جلو کی آورم و  یم  نییرا پا دستمال

 شود.  یترمز فشرده م ینفس رو نیتا آخر میلرزد. پا یفرمان م یرو دستم

 افتد. یم  نیماش یپردو جلو یهوا م  یجوان رو یمرد

  یرا نه بلکه قلبم را پاره م میکه گوشها حی فج یها کیالست یخورد و با صدا یم یدیتکان شد نیماش
 .ستدیا یکند، م

 شود.  یچشمانم تار م یجلو ایدن

 روند.  یو م رندی گ یسبقت م  هیبق شوندو  یبه زور متوقف م یدیپشت سرم با بوق شد یها نیماش

 پرم.   یم نییکه قصد کنده شدن  داشت پا یزده با قلب شتاب

 زنم.  یم ادی کوبم و خدا را فر یسرم م  یجوان غرق در خون، با دو دست محکم رو دنید از

 #تلخ   ر ی#تقد
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 ��۲#پارت 

 

 شود.   یم نیی اش با لرز باال پا نهیزنم. س  یزانو م  کنارش

 زنم: آقا... آقا... تورخدا جواب بده. یم شیو لرزان صدا دهیترس

 

 .  ردیگ  یدورم را فرا م  همهمه

داند در دلم  یزند و نم  یخدا را صدا م  یکی کند.  یخبر م   سیپل  یکی زند،  یبه آمبوالنس زنگ م  یکی
 زنم.  یرا م  ادشیفر

 شوم.   ینم  یعصب دنشیکندو از شن  یناسزا بارم م  یکی

 .ابمی یچشمانم درم یشده جلو  رانی را و ایدن

 شود. ی کشد که دورم پر آدم و مأمور م  ینم هیثان به

شده بود، داخل   ی و آسفالت متالش نینگاه بهت زده ام که سرش براثر اثابت با سپر ماش یجلو جوان
 شود.  یآمبوالنس گذاشته م

و مدارک   نامهیزند: گواه یدستبند به مچ دستم م سی . پلدیآ یبه گردش در م   جمیو گ رانی ح نگاه
 ... ن؟یماش

 

 کنم. ینگاهش م جیگ

 ...نامهیگواه ن؟ی ... مدارک ماشیشنویکشد: مگه نم یابرو درهم م سروان
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 ..ییهوی... دمیخورد: به خدا... من.... ند  یها تکان م یمثل سکته ا لبانم

 

 بده... نی و کل مدارک ماش نامهی... گواهید ی م حیتوض ی: اونارم تو کالنتر دی گو یم یعصب  سروان

 

 : ندارم. میگو یم لرازان

 

انگار حالش روبه راه   نیغرد ببرش تو ماش یم  یخوردو عصب یبه هم گره م  شتریسروان ب یابروها
 . ستین

 دهیالت کشآسف یآدم رو کی  یدوشش به خون جار  یرو یسروان و ستاره ها یاز سرشانه  نگاهم
 شود.  یم

 مشخص کردند.  شتریب  دیسف یمحل بدبخت شدنم را با گچ دندویکش یکه کروک  ییجا

 شوم. سی پل  نیکند، سوارماش یکشد و مجبورم م  یدستبند را م سرباز

  

 زنم.  یم جیباشم گ دهیخواب د ایگو ماند. یم رهیبه مچ دستم و دستبند خ  چشمانم

 کنم.  یلرزم و احساس سرما م یم  شیپ ی قهیچند دق ی. به جا ردیگ یسرد از ستون فقراتم راه م عرق

 ... سانیعل یکشد. بدبخت شد  یفقط زوزه م میها گوش

 

 یبه موها یدارد. دست یسرش برم یو کاله لبه دارش را از رو ندینش یجلو م یصندل   یرو سروان
 دهد: حرکت کن.   یدستور حرکت مکشدو به سرباز پشت فرمان  یرنگ کمش م اهیس
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لرزانم   یرنگش را به چشم ها یگردد. نگاه قهوه ا یزند و به عقب برم یم یصندل یرو یچرخ  سروان
 ؟یدار  نامهیدوزد: اصال گواه یم

 

 خورد: ندارم.  یتکان م  میزور لب ها به

 

! یپس چطور پشت فرمون نشست  ؟یچ یعنیشود:  یچهل ساله شوکه م  با یبار سروان جوان تقر نیا
 ه؟یمال ک  نیماش

 

بار رد  هی .. رمیبگ نامهی... نتوستم گواهدمشیخر  یمال خودمه... قسط نیزدم: ماش یحرف م دیبا
  نیماش یجلو   ییهوی... دمشیخورم اصال ند یقسم م ی بار نتوستم شرکت کنم... ول  نیشدم... دوم
 ظاهر شد...  

 

  یچ یدونیم ره،ی اگه اون مرد بم ؟یکن یرانندگ یکشد: پس چطور تونست یم  یتر پوف یعصب  سروان
 . یشی... به قتل عمد محکوم م شهیم

  

جلوم   ییهویگناهم...  یشد بخدا ب ی چ دمیزند: من... نفهم   یمثل رعد، ساعقه برمغز و قلبم م حرفش
 .دمشیظاهر شد... اصال ند

 

 نده بمونه.کشد: دعا کن فقط ز  یم شیها شی به ته ر یدست سروان
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کابوس وحشتناک دست و پا   کی ان یکردم خواب هستم و م یبود تنها فکر م فتادهیکه مغزم کار ن  دعا
 زنم.   یم

 

 

 . میرس  یم مارستانی سر آمبوالنس ب پشت

 .میتوانستم بگو ینم چینگه دارم. ه  میپاها یتوانم قامتم را رو یسرباز فقط م  کنار

که سمت   یشود به دکتر و پرستار   یبه مرد جوان غلتان در خون خودش که وارد اتاق عمل م  رهیخ
 دوزم.  یدوند، چشم م یاتاق عمل م 

سرش    ییپسرم کجاست!... چه باال خدا..  ای شود:  یم مارستانی ب یوارد راهرو انیخدا گو ای یمرد
 کارو باهاش کرده... نیا یاومده!.. ک

 

 ... مارستانهیب  نجایلطفًا ا نیرود: آقا آروم باش   یو پرستار جلو م ردی گ یراهش را م سروان

 

و   یگوشت یلبها یجوگندم یآشنا با موها یمرد شصت و شش ساله  یبهت زده ام رو یها چشم
 ماند.  یخشک م شانیاصالح شده و پر یها لیو سب شیر

 ام بود.  یاوج بدبخت  گرید نیا

 ی.. کدوم نامردپسرمو زده   یدهد: کدوم نامرد یشده، ناله سر م  یخنث یادی فغان دلش و فر با
 !هیپدر  یبدبختم... کرده... کار کدوم ب

 

قطع   شی برد و صدا  یام، ماتش م یمن دستبند به دست سرباز کنار  دنیاز د یاچرخد و لحظه یم
 شود! یم
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 کند.  ی بهش وصل کرده باشند، سنکوپ م یچند هزار ولت  یبرق  ایگو

 ماند.  یم رانی از طرز نگاهش حسروان  یحت

 از مرده ها نداشتم. یکه دست کم  خودم

 پرد.  یشود و رنگ از رخسارم م   یاز تنم خارج م روح

تو   یپدر عوض یچسبد: ب  یبلوزم را م ی قهیآورد و  یم  ورشیبتوانم لبانم را تکان دهدم سمتم  تا
 کشمت...   ی... کار تو بود! میپسرمو زد

 

 آورد. یم  رونی ب دنشیزند مرا از شوک د یسرو صورتم م یرو یلیس

 گناهم.. یشد! من ب  یچ  دمیافتم: به خدا نفهم یکنم و به التماس م یم هیگر

 

 کنند.  یبه زور ازم جدا م  مارستانیها و سروان و نگهبان ب  پرستار

 

از قصد پسرم و   زی همه چ ینامرد ب  نیزند: ا  یشمارد و حرف خودش را م یم چ یو التماسم را ه هیگر
 ...ارهیسرمون م یی دونستم به بال یبه دل گرفته بود... م نهیک ی عوض  نیگرفته... ا ریز

 

 خوام... ی پسرمو از خودت م ایزند: خدا   یچمباته م یکوبد و وسط راهرو  یدو دست به سرش م  با

 

تارمو از سرش کم بشه دودمانت و به باد   ایکشد: اگه... اگه  یرو به من خط و نشان م زدوی خ  یبرم
 کنم  یم چارهی ... بدمیم

 #تلخ   ر ی#تقد
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 ��۳#پارت 

 

 . ردیگ یجان م میچشم ها یافتاده بود جلو نمیماش یکه جلو  یجان کس یخون آلود جسم ب صورت

  یاز کار م  م یخون را در رگ ها انی گرفته بودم جر رشیکه ز یتجسم کس یشود. حت یمنقبض م  مغزم
 زد.اندا

به گردش در   یمراد یدر اتاق عمل و آقا ینشان بزرگ قرمز رنگ ورود ممنوع رو نی زده ام ب خی نگاه
 کند.  یم  دمیتهد  ن،ینفر یکوبد و به جا  یکه به سرش م  ی. پدر دیآ یم

 

 ... رونیب  نیرو ببر نایچه خبره؟ ا نجایدهد: ا یهشدار م  تیبخش و اتاق عمل با جد  نگهبان

 

  یچ دمیالتماسم را بشنود: به خدا من نفهم  یگردد تا صدا یجان سوزش آرام م یادهایکه فر یپدر 
 شد!

  

 .ردی گ یام م هیکه دچارش شده ام گر یبدبخت  از

اش   یهم حال یمردانگ هیگر نیدانستم مرد است و غرورش... اما ا یکند. م ینم هیدانستم مرد گر یم
 نداشت.  یا دهیکه غرور هم در برابرش فا ینبود. بدبخت

  ی: به خدا من بمیگو یسوزاند، م  یگناهم را م یمردانه ام که سوزشش تنها دل خود ب ی هیگر انیم
 شد.  یچ دمی گناهم من... من نفهم
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شود:    یحال مصدوم م یا یرود و جو یم دیآ یم  رونی که از اتاق عمل ب یسمت پرستار  سروان
 چطوره؟  تشیوضع

 

و از    نیمنتظر دکترش باش د ی. باستیمعلوم ن یز ی دهد: هنوز چ یتکان م یبا تأسف سر   پرستار
 .  نیدکترش بپرس

 

 کند.  یکلمه راه نفس تنگم را تنگتر م نیهم

 آورم.  یدر م یدانم چگونه سر از کالنتر  ینم ،یدار یهوا، خواب و ب نیزم انیم معلق

 ! ؟ینیماش نیپشت چن  یچطور نشست نامهیکشد: بدون گواه یم  رونی سروان مرا از شوک ب یصدا

 

  نیقرض ماش ی... با کلشی: چند روز پ میگو یو نگاهم به دستبند دور مچ دستانم، م نییپا  سرم
 یداروها دی ... مجبور شدم بخرم. گفتم بعد خرضمیو مر ر یمادر پ  یپول داروها ی  هیته ی... برادمیوخر

 کنم.  ی دوباره ثبت نام م نامهیمادرم تو گرفتن گواه

 

اگه اون پسره به هوش    یدون ی! م یکنی م هیخودت و توج یطور  نیشود: ا یم  یسروان عصب  یصدا
 ..  شهیم یچ ادین

 

 شود.  یبه سروان دوخته م دمیو ناام  سیرود و نگاه خ یباال م  سرم

زنده   یدعا کن دیفقط با نیو مدارک ماش  نامهیزند: با نداشتن گواه یام را م یخالص بدبخت  ریت
 بمونه... 
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  ییهویشد...  یچ  دمیکنم: به خدا نفهم یپوشانم و هق هق مردانه ام را رها م ی را با دستانم م   صورتم
 ظاهر شد. نی ماش یجلو

 

... ینشست یپشت فرمان م نامهی بدون گواه  دیقدر قسم نخور... از اولم نبا نیکند: ا  یم یتند سروان
 ؟یگفت از عمد زد یچرا پدرش م  ...یشناختیاون مرد و م نمی حاال بگو بب

 

 دارم: من بخت برگشته خواستگار دخترش بودم.  یدهم و دستانم را از صورتم برم  یتکان م  یسر 

 

  ی! چرا منیداشت یکند: خوب!... خصومت یم ادداشتی مقابل دستش  یبرگه  یرو ییزهایچ سروان
 ...!یزد یگفت عمد

 

  ری کنم: به خاطر فق یرا پاک م میاندازم و با مچ دستان بسته ام به زور اشک ها یم  نییرا پا سرم
دختر   ارهیکه خرج خودش و به زور درم یپسر  ی... چون گفتن برا رونیانداختنم ب  پایبودنم با ت 

 . نیدینم

 

: تورو خدا کمکم  میگو یو پر آه م نی کند. غم یدل آتش گرفته ام را شعله ورتر م  یخواستگار  ادی
 سردرآورد  نی ماش  یاز جلو یدونم چطور  ی... من نم نینک

 

 قدر قسم نخور...   نیکشد:  ا  یابرو در هم م سروان

 

 تنهاست...  رمی ... مادر پمی. دانشجوشمیمن بدبخت م رهی شوم: جناب سروان اگه بم یم دستپاچه
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 برد. یساخت کردنم باال م  یدستش را برا سروان

وگرنه با اضحارات طرف   ادی: فقط دعا کن پسره به هوش ب د یگو یکند و م  یم  اداشتی  ییزهایچ
 حرف ها....  نیبا ا نامهی... بدون گواهیشیمضمون به قتل عمد م 

 

 . دیگو ینم  یگر ید زیدهد و چ یتکان م  یسر 

 . یخواند: سرباز محمد  یبلند و رسا نگهبان را فرا م یصدا با

 

 گذارد: بله قربان.  یم ی و احترام افسر  دیآ یداخل م  عیسر یسرباز 

 

 بازداشت.   نشیدهد: ببر یدستور بازداشتم را م سروان

 

 کنه...  کاری ... بدون من چرهی کنم... مادرم تنهاست... پ یشوم: قربان خواهش م یم دستپاچه

 

فهمدو نگاه ملتمس  ی. التماس نگاهم و داغ دلم را مندی ب یمردانه ام را م یاشک جمع شده  سروان
 خواند. ی ام را م یو درون واقع

 

 دیبا یخانواده مراد  یاز اعضا یک یو اومدن  مارستانیخبر از ب  دنی: تا رسدیگو یو با اقتدار م محکم
 . یبازداشت بش 
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بره   رمی تماس با برادرم بگ هیتونم  یپرسم: م یآب از سرم گذشته است ملتمسانه م نمیب  یم یوقت
 مادرم؟...  شیپ

 

 نشه. یچرخاند: طوالن یرا سمت من م   زیم یرو یدهد و تلفن ساده   یتکان م یسر  سروان

 #تلخ   ر ی#تقد

 

 

 ��۴#پارت 

 

 کشاند ی را جلوتر م دیآ یباال م میاز راه گلو یکه تنگ شده و به سخت  یرا با نفس نمیسنگ یها قدم

 

 .  رمی گ یمحمد را م یشماره  یمعطل یرودو ب   یسمت تلفن م  دستم

 توانستم زنگ بزنم.  یم  یاما به جز محمد به ک رم،ی گ یدانستم مورد مواخذه قرار م یم

 کند.   یتر م نیسرم را سنگ یپاسخ کاسه  یب  یها بوق

 د؟ ییدهد: بله بفرما یاز گوشم فاصله نگرفته محمد نفس نفس زنان جواب م  دیناام دستم

 

:   میگو یام م  یصوت یشدن تارها یعاد را صاف کند، ناموفق از میدهم تا صدا یدهانم را فرو م  آب
 سالم داداش.
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 ! یی!... توسانیکند: عل یم  میتندش را تنظ یمتعجبش نفس ها لحن

 

 ام... ی: بله داداش... کالنتر ردی گ یپر درد راه نفسم را م بغض

 

 !... کجا! یزند: چ   یبار داد م نیا

 

 ... تصادف کردم. یکنم: کالنتر  یزور دهان باز م  به

 

 شده؟ یکجا؟ طور  ؟یکند: با چ یرا بلندتر م  شی لحنش صدا تعجب

 

زدم.    یکی کنم: به  یبه سروان که دستور داده بود مکالمه ام کوتاه باشد دهان باز م ینگاه
نگو... بگو بار   یز ی کنم چ یمامان... خواهش م شیپ  نیبازداشت... بر فرستنی... منم ممارستانهیب

 ...  ضهیبرده. مر

 

چند بار گفتم برو سر   ..یار یسرمون م بتی دونستم بالو مص یشود: م یداد و هوار محمد بلند م یصدا
 ...یکار درست حساب هی

 

قطع کنم...  دیپرم: داداش با  یمحمد م حتی وسط حرف نص عیسر نمیب ینگاه سروان را م یوقت
 نره... تنهاست.  ادتیمامان 
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 شده. رانیو  یو آرزوها ای روم. شکست خورده با دن یگذارم و سمت در م  یدستگاه م  یرا رو  تلفن

 کمربند شلوارم.  یحت  رد،یگ یرا م  لمیدر بازداشتگاه نگهبان تمام وسا یجلو

 کند.  یباز شدن در بازداشتگاه حال خرابم را خرابتر م  یصدا

لب نزده بودم و شاگرد اول مدرسه بودم   گاریبه س یکه حت  یبود... من دهینرس یبه کالنتر  میکه پا یمن
 کند.  یبودم، قلبم را آکنده از درد م دهیرس  نجایدانشگاه به ا یرتبه  نیو با اول 

 

عرق،   ی... بوخفه کننده  یجوراب، نم هوا یروم. بو یسست و کرخت شده داخل م  یقدم ها با
 کند.  یکم دلم را از جا م ییروشنا

 بار سختتر از مرگ و جهنم است.  نیاول یکه تجربه اش برا  ییجا

 .ستم یا یبا فاصله از دو مرد جوان م  وارید کنار

 : باراولته... دیگو یم  یبا لبخند کج  انسالیم یمرد

 

 دهم.  ی تکان م  یتند سر  تند

 . یهست یمامان یمعلومه از اون بچه سوسول ها افتیخندد: از ق یم

 

 کند.  یشوم قلبم درد م  ینم یعصب

 .یشیسرپا خسته م نی: بفرما بشدی گو یمرتبتر ازش بود، م که جوانتر و یکی آن

 

 کشم.  یصورتم م یرو   یدست واریبه د هیتک
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  کاریکشد: چ یدارد و صورتش را جلو م یبرم شیزانو ی هیساعد دستش را از تک یز ی با نگاه ر یاول
 .یکرد

 

 زدم. یک یبه  ن ی: با ماشم یگو یم عیفکر سر یب

 

 ... یگردد: فک کردم قاتل یاش برم یخندد و به ژست قبل یم

 

 .. یو خوب اومد نی خندد: ا  یاش م یبلند به مسخره کردن بغل دست یبا صدا یکی آن

 

بهتر   افشیببنده و کفش پاشنه بلند بپوشه از ق ی... روسر یکوبد: پس که چ  یاز سرشانه اش م محکم
 ...شهیم

 

 یمشمئز کننده دم ینگرم و از هوا یبه مسخره کردنشان م  مثل خواب رفته ها تنها یخنگ ها مثل
 سوزاند.  یام را م  نهیبرگشتن، س یو نفسم برا رم یگ یم

 

 . نمینش یم واریخورم و کنج د یسر م  آرام

... خفه  نیکند: بس کن  ینگهبان خفه شان م یکنم و صدا یم یمحل  یب شانیخنده و حرف ها به
 . نیری خون بگ

 

 کند.  یخنده را قطع م یبندد و صدا یشکل در را م یدر کوچک پنجره ا نگهبان
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 بندم.  یهم م یدهم و پلک رو ی م هیتک فینم دار و کث  واریبه د هیرا تک سرم

 گذرد. یچشمانم م  یاز جلو لمیف کیتصادف و گذشته ها مثل  ی صحنه

 #تلخ   ر ی#تقد

 

 

 ��۵#پارت

 

 دهم.  یام را باال م  دهیاصالح شده و کش یدادخدا یکشم و فرم ابروها  یصورتم م یرو یدست

 یکنم و با دو انگشت دور لبانم م یو گل را دست به دست م  ین یریش یجعبه   گریاسترس بار د از
 کشم.

 .گهیپسرم.... زنگ و بزن د یهست ی! منتظر چسانیشود: عل   یمادرم بلند م یصدا

 

 . فتمیپس م یدارم از نگران زیکنم آهسته حرف دلم را بزنم: عز ینشانم و سر خم م یبرلب م یتبسم 

 

 ! ینگران  یدوزد: از چ ینگاه پرمحبتش را به نگاهم م یعسل

 

 نی ذرب ری کردندو ز یرو عبور م  ادهی که از پ یشوم تا دو خانم  یم لیبه طرفش متما گرید یکم
 ! کننی قبول م یعنیترسم  یم زی نگاهشان بودم، حرفم را نشنوند: عز

 

 . ارنیب  ریخوان گ یتو از کجا م  ییبه رعنا  یزند: از خداشونم باشه... جون  یم یمادرانه و پر محبت لبخند
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  نیثروت ا ن ی. استین دیدلم من است که قادر به ام نیداند ا  یکند و نم یم دوارمیپر محبتش ام دل
 زرق و برق کجا و من کجا. 

 مرا بخرند و و بفروشند. یتوانستند کل زندگ یبا پول در خانه شان م  تنها

 شمیاند یب  اتیدهد به ماد یلغزد. دوست داشتن اجازه نم ی م یر یتصو فونیآ یدکمه  یرو انگشتم
 کنم.  اسیخانواده ق  نیو خودم را با ا

 . دییپرسد: بله بفرما یم  ینازک زنانه ا یصدا

 

 دهد.   یآمده ام نجات م یچ یراهستم و ب  یمرا از گفتن ک  مادرم

 .میاومد ریامر خ  یبرا

 

دارم   یدرختان برم ن یمجلل ب اطیح  یسنگ فرش ها یکه رو  یشود. هر قدم یباز م   کیت یبا صدا در
 شود.  یم شتریاسترسم ب

 . نییشود: سالم بفرما  یباز م  انسالی و م پی خوش ت یتوسط خانم  دیزد سرقت مدل جد یورود در

 

جدا شده بودو دور تا دورش را گل و   یاصل  اطی از ح یپله ا چیبدون ه یدر به صورت حالل یجلو
 بود. دهیبخش نتیگلدان ز

 یبار فرسنگ ها فاصله  نیچندم یآورد. برا یدلم را به لرزه در م بانهیکامالً غر یو احوال پرس  سالم
 فهمم.   یم  یاز طرز سالم و احوال پرس  یرا حت یطبقات 

 چه کنم دل است هزار سودا. اما
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شوم و فاصله ها را   یخود م یافتد از خود ب  یم ادمیطرز نگاهش طرز برخوردش در دانشگاه  یوقت
 شوم.   یم الیخ  یب

 

  ایو زرق و برق دن اتیماد یبجز مادرم که از جلو  ردیگ یرا م  یا نندهیچشم هر ب ک یمجهز ش ییرایپذ
 کرد.  یتوکل م شی گذشت و فقط به خدا ی تفاوت م یب

 دهم. یم یرا دست خانم مراد ین یری و ش گل

  یم ییرایپذ یگوشه  یشده  ی کنده کار  یگرد چوب  زی م یرا رو ین یری با تشکر گل و ش یمردا خانم
 گذارد: ممنون. 

 

 . ردیگ  یوجودم را م یحس نگران کیشود.  یم  یتند تند خال ته

 شود.  یرود و نگاهم در نگاهش قفل م  یسرم باال م  ماهیسالم پر یصدا با

 لرزد.  یدهد ومن قلبم م یبا محبت جوابش را م مادرم

 شود.   یبا متانت و وقار ظاهر م شهیهم مثل

 از لباس دانشگاه شده بود باتر یرنگ، ز یصورت  یو مانتو دیسف  یروسر  با

 رسه.  یهم خدمت م یکنم. االن مراد یخواهش م  دییکند: بفرما  یتعارف به نشستن م مادرش

 

  زی ر یشم یابر یبه طرح فرش ها نیی. نگاهم را پانمی نش یرنگ م ییآلبالو ی سلطنت  یمبل ها یرو
 نکند.   یدوزم تا نگاهم خطا نرود و سرکش ینقش م

 کرد.  یداشت ذوبم م شیپروا یدختر عقل از سرم گرفته بودو حاال با نگاه ب نیا

ها عجب رسم  میکنم رسم قد  یو با خودم فکر م رمی گ یام را م یشانیبا انگشت اشاره عرق پ آرام
 آمد. یشد و تا اجازه نداده بودند داخل نم یم می قا یبود. دختر آشپزخانه و اتاق  یخوب و بکر 
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 .می شو یبه احترامش بلند م یمردا یورود آقا با

 

  ینگاهم قرار دارد، قدم برم  ررأسی ه که کامالً در تنامحسوس مادرش سمت آشپزخان یبا اشاره   ماهیپر
 دارد.

 کنم نگاهم سمت آشپزخانه نرود.   یم ینشستن سع یبرا یمردا یتعارف آقا با

 . نییبفرما  نیکنم. حاج خانم شما چرا... شرمندم نکن ی خواهش م  نییبفرما

 

 

  یمکث درست سر اصل مطلب م قهیبا چند دق  ردویگ یصورتش را م  یکم اهش یبا چادر س  مادرم
 کنم.  یپسرم خواستگار  یرود: قرض مزاحمت حاج آقا، اومدم دخترتونو برا

 

 پا افتاده.  شی پ یو حرف ها هیو حاش   ینیمقدمه چ بدون

 ستند؟ ین اتیح  دیزند: پدرشون در ق یم یلبخند مردانه ا یمردا یآقا

 

 به شما...وقته عمرشونو دادن  یلیخ  سانیدهد: پدرعل یپاسخ م مادرم

 

 . امرزتشونیکشد: خداب یشده اش م دی سف ی کم یها شیبه ته ر یدست یمراد یآقا

 

عمر شما حاج خانم   یکشد: بقا یرنگش م  اهیدامن س یرو  یاندازد و دست یپا م یپا رو یمراد خانم
 خدا رحمتشون کنه.
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رنگ و   اهی دامنش و کت س رینبود اما با ساپورت کلفت ز  یکه مثل مادرم چادر  نیبا ا یمراد خانم
 رنگش کامالً حجابش را حفظ کرده بود.  یقهوه ا یروسر 

 

 .  امرزهیدهد: خدا رفتگان شمارم ب یادامه م مادرم

 

 گرداند. یکند، برم یکه شوکه ام م   یبرد و سر ما را سمت کس یدر حرف مادرم را م یصدا

 .  زمی خ  یمبل برم  یپرهام بهت زده از رو دنید از

 .دیآ یمانده، جلو م مهیاز من ندارد. هاج و واج، سالمش در دهان نصفه ن یهم دست کم پرهام

 . نیکند: سالم حاج خانم خوش اومد یاست که خودش را جمع و جور م پرهام

 خصمانه اش به من است و عرض ادبش با مادرم.  نگاه

 #تلخ   ر ی#تقد

 

 

 ��۶#پارت 

 

 سالم پسرم. ممنون. کی دهد: عل یجواب پرهام را م  یبا مهربان مادرم

 

 کشم. ی صورتم م  یرو یشوم و دست  یم ری مبل جاگ یزند، رو یم میها قهی شق یکه رو ینبض با
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نشناخته   یو هم کالس یمدت دوست نی. پس چرا تو اماههیپرهام برادر پر یعنی بود.  الیواو گرید نیا
 شان نشده بودم. یبودم! چرا اصال متوجه خواهرو برادر 

 سرم داغ کرده است.  یکنم کاسه  یم حس

 شود.  یرنگش، کدرتر م اهیس یتر، چشمها  رهیاز من ندارد. صورت برنزه اش ت یهم دسته کم پرهام

 ن؟ یی ایلحظه م هیخواند: بابا!  یرود و پدرش را فرا م یمخالف آشپزخانه م سمت

 

 افتد. یو پشت سر پسرش راه م زدی خ  یکوتاه برم دیببخش  کیبا  یمراد یآقا

 کند.  یرا گرفتار م  ماهینگران پر یچشم ها نگاهم

 از من ندارد. یدست کم رهیآشپزخانه کنار جز داخل

 گردد.  یخورد سمت من باز م  یم چیکه در هم پ یو دست ها دهیترس یچشم ها با

 ندارم. با نگاهم  یگفتن، حت  یبرا یز یچ

 .دمیاست اما از نگاهش ترس  قمیکه پرهام رف  نیا با

 گردد. یمبدل م تیهم با بازگشتن پدرش به واقع ترسم

 ه؟ی زند: شما کارتون چ یزل م  میبه چشم ها می و مستق  ندینش یهمان مبل تک نفره م یرو

 

و   خونمیفرستم: درس م یم نییکنم و پا یآب دهانم م ی را با استرس قاط میباال آمده در راه گلو دیاس
 استخدام شم. خوامیم یکارخونه ا هیرانندم... اما تو 

 

: جواب  دیگو یم رد،ی گ یدانم از کجا نشعت م یو با همان اخم که م ندینش یلبانش م یرو  یپوزخند
 . هیما منف
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 نه... کار ک یکارخونه ا هی... اگه خدا بخواد او هی: حاج آقا پسرم مرد کاردیگو  یدست پاچه م مادرم

 

 ! کجا؟ یچه کار  ؟یپرسد: استخدام شد یبا همان ژست خونسرد مغرورش م یمراد یآقا

 

بود: راستش   میراه گلو یسنگ برآمده  نیا یالزمه  یمصلحت  یسوالش من بودم. تک سرفه ا طرف
 فرم استخدام پر کردم... هنوز خبر ندادند. 

 

 . من هنوز دخترم قصد ازدواج نداره.ی: فکر کنم اشتباه اومدزد یخ  یبرم یصدا دار   شخندین ای

 

 کند.  یاز مقابلمان، همسرش را هم متعجب م گذشتنش

 شوم.  یاز مادرم بلند م تی تبع هی ماه،یبه پر نمیو نگاه غم زدی خ  یبرم یمراد خانم

! پسر می کردن! ما که هنوز حرفامون رو نزد یطور  نی: حاج آقا چرا ادیگو یم یرو به خانم مراد مادر
 من  از...

 

 مامان.  می: برخواهد به خاطر من کوچک شود   یگذارم. دلم نم یکمر مادرم م یرو دست

 

  اتیکه به ماد زی ! همه چنیکن قیشمام تحق شمیما دوباره مزاحم م یشود: خانم مردا  یقانع نم مادرم
 . هی... چشم پاکه... مرد زندگهم نزده گاری. پسر من تا حاال دست به سستین
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 بگم واال... یحاج خانم... چ  دونمیشود: م  ی م ریسربه ز یبا شرمندگ  یمراد خانم

 

رفتم. وجود   یم  دیدارم. اما با ی دانستم دست برنم یکند. م یتر م وانهیدلم را د ماهی پر نیغمگ نگاه
 پدرش هم تنها به خاطر پرهام بود. ینه گفتن ناگهان  نیدانستم. ا  یپرهام را نم

 زنم. یم رونیمادرم از حس خفقان ب  تیهدا با

کنن. بالخره که ندونسته و  قی... بزار تحق مییای: دوباره مدیگو یدادنم م یدلدار  یمادرم برا یطفلک 
 فرستن.  یم  غامیخودشون پ  یهست  یچه دسته گل ننیپرسو جو بب  انیگن. ب  ینشناخته فورًا بله نم

 

دورو زمونه   نیدهم: ا یمادرم گوش م یها دیام یآکنده از درد، به ادامه  یزنم و با قلب  یم  استارت
... اصال به دلت بد راه نده. ی. پاک... با آبرو... کار ارنیب  ریتو از کجا گ یبه دسته گل  یخوان پسر  یم

 جوابشون مثبته. می که اومد گهیچند روز د

 

به لب  یمنفورم اجازه ا یزنم. نه که نخواهم، فکرها یشهر، الم تا کام حرف نم   نییرا تا پا  ریمس کل
 دهند.  یباز کردن نم

گفت که   ی ز ینبود چه چ یم یآبم را زد!. مگر با من دوست صم ری ز دهیگفت! چرا از راه نرس یچ  پرهام
 پدرش حرف نزده مخالفت کرد؟ 

 

  یپنهان کرده بود، م  یکی ماهش را در دل تار یکه حت یسمان گذارم و به آ یهم نم یصبح چشم رو تا
 نگرم. 

 

 روند. یکنار نم  دگانمیاز د ماهیخمار پر  شهیو هم یعسل یچشم ها یا لحظه
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 . میآ یدر بازداشتگاه به خودم م یصدا با

 . یهاشم  سانیکند: عل یم ارترمی نوازد و هوش  یسرباز ناقوس مرگم را م یصدا

 

 

 کنم. ینم دار م  نیکرختم را از زم بدن

 زنم.  یو پوزخند م نمیب  یخروپف کردن م نی مرد را در ه دو

 بودند. دهیسر مچاله کرده خواب  ر ی راحت کتشان را ز چه

 

 مالم.  یرا م میزند و با دو انگشت محکم چشم ها یسالن چشمم را م یها چراغ

 را فراموش کرده بودم. رونیمن غرق در افکار خودم، ب  یچند ساعت  یعنی

 

دهد خدا  ت ی که پاسخ به صدا یرا دار   یکس یبفهم  یزنم. وقت یراه رو لبخند م   یمحمد انتها دنید با
 شود.  ینم  دیناام دتی و ام یشو یرا شاکر م 

  یته مبه هم دوخ شیگونه ام لب ها یمحکمش رو یل یباز نشده با س  شیلب ها رتیدر کمال ح  اما
 شود.  یحبس م میشود و کلمه داداش در پشت لب ها

  یالدنگ... نگفت شوریب یپسره  یکرد  یشمارد: چه غلط   یم  چیاش را زخم حرفش ه یلیدرد س قدرت
 .... میو هزار کوفت و زهرمار بد هی پول د میاری ما از کجا ب

 

 ماند.  یشده اش م یپر از نفرت و برزخ  یچشم ها خیدهد و من نگاهم م یبه عقب هولش م سرباز
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 طبق معمول خشمش به خاطر پول بود.  پس

 #تلخ   ر ی#تقد

 

 

 ��۷#پارت

 

 نامهیکند: مگه نگفتم تا گواه  یپاسگاه بلند است فغان م طی مح یکه باز هم برا شیکنترل صدا با
 ... نینش یپشت اون کوفت ینگرفت

 

 کنم. ی احترام  یب  ای  ببرم را باال میکه صدا دمید ینم یگاه یرا در جا خودم

 کردم.  ینم یوقت کم احترام چیهم ه تی موقع  نیطور بودم. حاال در ا نیهم شهیهم

ظاهر شد   ن ی ماش یجلو  ییهویشد   یچ دونمی: داداش نممیگو یاندازم و آهسته م یم  نییرا پا سرم
 .رمیتقص  یبه جان مامان من ب

 

 ....یکرد یداشت حرفم و گوش م تی غرد: قسم نخور اگه مامان برات اهم  یم شیلب ها نیب از

 

رها کنم   رستانی بود درس و دانشگاه را از همان دب نیکنم. حرفش ا یحفظ م  می را پشت لبها پوزخندم
 شوم.  شیخودش و بچه ها یو پادو

 

 چه خبره! نجایزند: ا  یو تشر م دیآ یم  رونی از اتاق ب سروان
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  ؟یا کارهی جا چ نیکند: تو ا یبه سربازش نگاه م  نیچرخد و خشمگ یمن و محمد م نی ب نگاهش

 

 . ارمیرو ب   یهاشم نیگذارد: قربان... دستور داد یاحترام م سرباز

 

 تو.  ارشیدهد: ب  یگره کرده دستور م یبا ابروها سروان

 

 مادرم قرار بود چه باشد. یداروها ی هیپول حالل و ته  یکردنم زحمت کشدنم برا  یسالم زندگ غرامت

 گذرد. یدو روز م یبرهم زدن پلک

 یمردا یگردد.  خبر فوت هاد  یمبدل م  قتیکه به حق ییروز در بازداشتگاه پر از تنش و فکرها دو
 سپارد. یرا به باد فنا م  میآروزها  یایو دن  ردیگ ینفسم را م  ماه،یبرادر پر

 شود.  یم  رمیافتد مادر پ  یتماس مکند و ناتوان به ال یجان م میکه برا یکس تنها

 کند.  یکار  میچه برسد برا دیآ یکه اصال جلو نم گرمیبرادر د نیام

 

 دهیدانشگاه د یبار جلو کیکه تنها   ماهیبرادر پر یمراد  یپتک خبر از دست رفتن هاد کی مثل
 . ردیگ یبودمش، عقل از سرم م 

  یکه تنها تف بر صورتم م یکنند. برادر بزرگ یکار  میتوانند برا  یکه نم یان یشوم با حام یم یدادگاه
 شود.  یگونه ام م یمحکم به خاطر حرف گوش کن نبودنم رو یلیس  کیاندازند و محبتش 

 افتد. یم یمردا یخانواده  یکند و به دست و پا  یم  هیکه خون گر یمادر 
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کردم   یو پدرو برادرش که فکر م  ماهیمن، مادرم تنها کسم، نفرت نگاه پر ی  هیدادگاهم با گر نیاول
 رسد.   یام است به اتمام م یواقع قیرف

دهد  یکند و هشدار م یخفه م  زی م یرو  دنیبا کوب یام را قاض  چارهی و التماس مادر ب هیبار گر چند
 کند.  یم  رونشیب

 . دیصدا لرز یب  شیپوشاند و شانه ها اهیرا با چادر س شی رو یقدر جگرم پاره شد وقت چه

  یقاض یمادرم گفت: آقا یو التماس ها هیبلند به گر یبا صدا ماهیپر یقدر قلبم تکه تکه شد وقت چه
 از عمد زده... دیهم نداشته... اصال شا نامهی. گواهمیبخشی ما نم

 

که دلم را لرزانده بود و عقلم را گرفته بود، تنها با تنفر   یصورت دختر  یو ناباورم رو   سیخ نگاه
 د.شو  ینگاهش تداخل م 

 شود.  یمقدر کرده بود رقم خورده م  میبرا  یتلخ زندگ  ریکه تقد یام را به گونه ا یکه زندگ  یدادگاه

که هنوز رهن بودند و   میبرادر ها  ینداشته ام را با زندگ  ی که اگر کل زندگ  یا هید دنیدادگاه با بر حکم
کردنم   یرانندگ  نامهیشد. بدون گواه دهیتوانستم بدهم؛ بر  یگذاشتم، باز هم نم ینداشتند م یخانه ا

 خانمانسوز شد و دامنم را گرفت.    یباالب

 تصورش را کنم. دم یترس یشوم که در خواب هم م یم  ییجا  یافتاده دستبند به دست راه یسر  با

از پسرم   ... تورخداکنمیخواهش م یمردا یافتد: آقا ی نذاشته به التماس م رونیپا ب  مینوا  یب مادر
 ندارم. سانیرو جز عل یاتفاق بوده قضا بال بوده... من کس  هیبگذر... 

 

  یسپر م  نهیزند و خصمانه س یبغلش، گرفته بود، پس م ری دست پسرش پرهام را که ز یمراد یآقا
 نهیبگذرم.. داغ گذاشته رو دلم... پسرمو جگرگوشمو فرستاده س یزن... چطور  یگیم  یکند: چ

 اتفاق بوده....  یگیقبرستون... زنم از داغ پسرش رو به موته... اون وقت م
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  شیکنم تا خودشو هم بفرستم پ  یم یشود: هرکار  یرود و رنگ سرخش کبودتر م یباال تر م  شیصدا
 نی... نه اشدیقصاص م هیحکم د  ی. کاش به جاخودش بگرده.. یزارم راست راست برا یپسرم... نم 

 که....

 دادگاهه. نجای... ارونی محترم ببرش ب ی: آقادیآ ی. سرباز جلو م ردیگ یپدرش را م یبازو  پرهام

 

 .رهی گی: بابا آروم باش االن قلبت مد یگو یبه سرباز م  یدر آرام کردن پدرش چشم یسع  پرهام

 

حکمت قصاص   هید یکاش به جا یدهد: ا یسمت من سوق م هینفرت نگاه سرخش را از گر ماهیپر
 ...یبپوس   یاونقدراونجا بمون کنمی... دعا مشدیم

 

که عاشقش بودم داخل دادگاه از    یدهد. دختر  یشود و تکه تکه درونم صدا م ی از جاش  کنده م  قلبم
توانم بدهم. اگر قدرتش را داشت   یرا نم  هیدانست د یحکم بود. م یمتقاضا شتریخانواده اش ب 

 ستاند.  یخودش جانم را م یهمان جا خودش با دست ها

 کند.  یم  شتریو ب  شتریرا ب  ماهیشود و نفرت پر یبعد موکول م یهفته  کیکه به  یدادگاه

بودم عاشقم باشد، بذر نفرت در   دواریکه عاشقش بودم و ام ینگاه کس  یوآب خوردن جل مثل
 کارم.  یوجودش م 

 ندارد. یتیفهمم اصل  یکه همان اول م  یعشق

حس منفور و کشنده و در آخر    کی یعنیاشتباه،  یعنیحماقت.  یعنیعشق  رم یپذ یدل و جان م با
 . جهی نت یب

 _تلخ ر ی#تقد

 



 تلخ  ریتقد

33 
 

 

 ��۸#پارت

 

 

 شود.   یبزرگ مثل ناقوس مرگ در مغزم نواخته م  نیدر آهن یصدا

  یچال اهیرود و قدم به س یم یاه یعشقم به س م،یآرزوها م،یها تیمحو شدن دانشگاه موفق ریتصو
  یشود و مرا در خود م یناهنجارو دلخراش در سرم اکو م یگذارم که در بزرگش با همان صدا یم

 بلعد.

 کند.  یجلو رفتن نم  یبرا یجان  میلرزند و پاها یم میگردد. زانوها یحس م یبدن کرخت و ب  کل

 کشد: برو تو... یم  رونیسرباز مرا از برهوت ب  یصدا

 

 کرده بودم. یخطم را ط  نیآخر یرفتم وقت ی م کجا

زندان بان   یرنگ جلو  یبزرگ قهوه ا زی م یات را رو ییتمام مدارکت، داشته هات، کارت دانشجو یوقت
مهرموم کند؛ خودت را   یبگذارد و درش را با دستگاه سهی گره کرده داخل ک یو او هم با اخم ها  یز یبر

 . ودر یچشمانت رژه م  یهدف جلو یب  دنیمبهم از نفس کش ری تصو کیو تنها  ین یب  یآخر خط م

 .ردی گ یدستانم قرار م یمخصوص زندان رو  یبد رنگ و زننده  لباس 

 شوم.  یرنگ در موازات هم متنفر م  رهی گ و تکم رن یتوس یمواز  یهرچه خط ها از

  ن یکند. ا یبودن را با همان رنگ منفور حفظ کرده و تو را پشت بندش، بند م یمواز  نیکه ا یها نرده
دهد:   یبار تذکر م نیهمه و همه، چند دیجد یتازه و نو رنگ ها یتضاد ها نیدرهم ا یحس ها

 .یاز دست رفت  گهی... تو دینابود شد گهیتو د سانیعل
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اش   دهیژول  یو موها  دهیچروک ی صورت کم دیسف ی ختهیبه هم ر  یها لیو سب شیمسن با ر یمرد
شده مقابل نگاه   زیو با نگاه ر زدیخ   یبرم دمیو اتاق جد یرنگ کف سلول خانه  ی موکت توس یاز رو

 .ستدیا یم  رانمیح

ام را از   یینا یب  دیکنم شا یبار فکر م  نیاول یگرداند و برا  یصورتم م  یجا یرنگش را در جا یتوس نگاه
 . زی است کدر و انزجار آم یرنگ  نیا زیدست داده ام. چرا همه چ

شود:    یم انیاش نما ختهیر  انیدرم کی یدندان ها زی نفرت انگ یو زرد دی آ یکش م  شیها لب
 ....هیشب  رهی جز  یبه دله دزد و ب شتریب

 

 زنند.  یم یقهقهه   نیدو طبقه و زم یتخت ها یرو و جوان نشسته ری نفر پ پنج

:  دیگو ی مند بلند م یمعرف میو را برا   زیخاطره انگ یها یکه همراهم بود تا اتاق و هم اتاق  یسرباز 
 بشه. بتونینص یکه انفراد نی نکن یکار  دوارمیمهمون تازه آوردم... ام هیبراتون 

 

... بلد هم می کنی جمعمون م یکند: نگران نباش قاط یمقابل صورتم صورتش را جمع م ستادهیا یر یپ
 . میدیم ادشینباشه 

 

و مشمئز  زی تواند نفرت انگ یخنده هم م ایخدا میگو ی شودو در دل م یخنده بلند م یهم صدا باز
 کننده باشد! 

 

 کند.  یکشد و عقب گرد م یدر سلول را تا نصفه م سرباز

شان   یانسان یبای ظاهر ز بتیکه انسان بودند و گرفتار در بند که مص ییعجوبه ها نایمانم م یم من
 را گرفته بود. 
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به  شتری ب شی از موها یچند تار  یدیکه سف ختهیبلند و بهم ر ی دهیشول یبا موها   انسالیم یمرد
  لی: جل وند یپ یمقابلم م یکرده بود؛ به مرد خوش خنده  تی اش سرا ختهینامنظم و بهم ر یابروها

 ! ارمیآمارشو برات درب یخوا یخان... م

 

 خان سلول و هم معلوم شد.  پس

  ازی اندازد: ن ی باال م یکشد و سر  ینامرتبش م  یمحاسن مرتبش بلعکس موها  یرو  یخان دست  لیجل
 . ادی... خودش مغرور مستین

 

 دانستم.  یرا م  گاهمیجا دیبا یاول راه نیهم پس

گاه سرش   هیکف دستش را تک  دهیلنج راستش به پهلو دراز کش یتخت که رو ی رو یاز جوان ها یکی
 .اموزم ی و کنار شما براش ب شی زندگ دیتونم نحوه جد  یخان من م لی : جلد یگو یکرده بود م

 

 .نمیبب نی شود: خفه... همتون خفه ش یم نیخرفت خشمگ  ریبار پ  نیا

 

 شوند.  یکه مثل مجسمه خشکم زده بود م ی گر من  الل، نظاره همه

به باال موشکافانه در   نییپا  ن،ییچرخد و از باال به پا یدور کامل دورم م کیخان  لیجل  ه،یقول بق به
 پرسد: چند سالته؟  یحال رصد کردنم م 

 

 و دو.  ستی: بم یگشا یدرنده اش لب م یبه چشم ها نگاهم
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کمکش و سرپا ماندن   یاصال حوصله  دیبودم. شا دهی ترس  دیهنگ کرده بودم. شا دیدانم. شا ینم
 نداشتم.

ام را  ی که از آشوب دل لب به غذا نزده بودم انرژ  یو گشنگ  یخواب یدو روز بازداشتگاه ب نیا بعد
 سرپا ماندن نداشتم. یگرفته بود و ها

 !یچکار کرد ه؟یچ دهم: اسمت یرا پاسخ م  گرش یبود بدون کشمکش سوال د یز یچ هر

 

زدم   نی. با ماشسانی : علمیگو یشدن حرفم داشته باشم، م   یطوالن یبرا ییکه نا نیکلمه بدون ا کی
 . یکیبه 

 

 پرسد: مرده!  یم متعجب

 

 ام را تکان دهم. ییلوی ام، سرچند ک یمثقال می زبان، به قول معروف ن  یتوانم به جا یم  تنها

قدرت تکان دادنش را هم   یکه حت ردیگ یچند تند وزن م  یطور  یمثقال میزبان ن نیوقت ها ا یگاه
 . یو لب باز نکن  یسر تکان ده یشو   ی. مجبور میندار 

 

 کشد.  یحوصله اش نه م  ای دیآ یدانم دلش به رحم م ینم ندی ب یدگرگونم را م  حال

 کند.  ینشستن از مقابل صورتم کج م  یدهد و راهش را برا یتکان م  یسر 

 : فراز جاشو نشون بده.د یگو یتحکم م با

 

 خان. لیچشم جل یپرد: به رو یم نییالغر و بلند قد از تخت پا  دهی تراش  یبا موها یپسر 
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ول نخور... خروپف   ادیدهد: برو باال... موقع خواب هم ز  یطبقه تخت سمت راست را نشانم م نیدوم
 . شنیخان بد خواب م  لیکنم. جل  یم  دارتیب یا گهیجور د یهم کن

 _تلخ ر ی#تقد

 

 

 ��۹#پارت

 

 را ندارم.  ییعادت ها نیکنم که چن یشکر م  یلحظه ا یبرا

 یدر اتاق چهل متر  رمی خوردم. به خاطر مادر پ یتکان م ادیکردم، نه ز یموقع خواب خروپف م نه
 بودم که عادتم شده بود. دهیسروصدا تکان خورده و خواب  یب  یآن قدر  یاجاره ا

 

 اندازد. ی م نیجرجر فلز زوار در رفته اش در سلول غرق در سکوت طن  یروم و صدا یرا باال م   تخت

که به زور خودش را سرپا نگاه داشته  یرمقشان بودند. مهمان یکه تماشاگر مهمان تازه وارد ب  یسکوت
 بود.

  یم رهیخ   رنگ اهیگذارم و به سقف س یکشم و ساعدم را پشت سرم م یتخت دراز م یتعلل رو یب
 شوم. 

بود...   یچ  یپسره... چ نیشود: فراز خوشحال باش... از امروز جورابامو ا یخان بلند م  لیجل یصدا
 سان... یچ

 

 .سانی: علدیگو  یاز آن طرف م یکی
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 . شورهیپسره م نی... انیهم : اره.. دیگو یم یدوباره با قلدر  لیجل

 

 یاز حس شش گانه  یحت یکند. ته  یفشارم و فکم هم قدرت منقبض شدن نم یهم م یرو پلک
 شود.  ی وجودم قلبم مچاله م

 خان...    لیشود: خدا عمرت بده جل  یخوشحال پسره بلند م یصدا

 

 .یار یرو تو م  ییخندد: خوش نباش به جاش چا یم  لیجل

 

 فنا شده.  ییای شود. دن یو م دهد. صدا ها در مغزم اک یخندد و قلب من قروپ فرود صدا م  یم هیبق

 کنم.  یتوانستم بدهم فکر م  یوقت نم  چیکه ه یا هید به

 کند.  یبدون من چه کار م  ییکه حاال تنها یمادر  به

. کل وجودم آن قدر در حرف  رمی گ یم دهیرا نشن شانی در فکر خاطر مادرم حرف ها و خنده ها غرق
 . دیشن  یجمع را نم  نیا یخودش را داشت که حرف ها

دوبار   یخوره. نکنه اشتباه یداروهاشو م یکند: چطور  یخودش مرور م  یوقفه برا یتند تند و ب  مغزم
 براش نگرفتم...  نیو موقع خواب فراموش کنه. من که انسل نشی قرص فشارش را بخورد. نکنه انسل

 

رود. قرار   یباال م میقلو ریتا ز یرود. نگران  یشود. ضربان قلبم باالتر م یه ضرب از هم باز مب میها پلک
 . رمی بگ نیرساندم انسل یکه به مقصد م یبود با پول آن بار 
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 پرم.  یم نیی از تخت پا  مضطرب

 شود.   یقطع م میعل یهم سلول یو صدا خنده

 . یپرسد: چه خبرته... مگه جن زده شد  یخان توپنده م  لیجل

 

نداشت... اگه  نیمادرم و نگرفتم... انسل یها نیکوبم: انسل یسرم م یدهم و رو یرا تکان م  دستانم
 به داداشم خبر بدم.  دی... باشه یامروزم نزنه خفه م

 

 آورد.   یچرخم و حرارت بدنم به سرم هجوم م یخودم م  دور

داداشم... االن داداشت  یگیم یار یدر م  یباز  ونهیشود: خوب چرا د  یبلند م نی زم یخان از رو  لیجل
 سرجات.  نی ... برو بشگهید دهیخر

 

خرن   ینم  یز یاونا چ خودشونو..  ی ممکنه... اونا سرشون گرم زندگ  ریچرخم: نه... نه... غ یخودم م  دور
 اصال...

 

تا زده اش نظاره گر   یزانو یدر دست رو یتخت روبه رو یکه از دم ورودم ساکت رو یسال  انیم مرد
 ببرش زنگ بزنه.   لی:  جلدیآ یبود به حرف م 

 

 شوم.  یمحکم و کلفتش متوقف م ی خود من از صدا یشوند و حت یخفه م همه

م  پرپشت و دره یاش ابروها یدرشت و سبز رنگ وحش یکلفت و حالت دارش. چشم ها یها بلیس
جمع   نیهست که به خان ا یاست. کس اریدست بس یکند که دست باال یرا ثابت م نیاش ا دهیتند

 هم دستور دهد. 
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 . فتی : راه بردی گ یرا م میدهد و بازو یتکان م یسر  لیجل

 

 زند.  یگوشش م ری ز یرود. حرف ها ی نگهبان م سمت

 دهد همراهش بروم.  یدستور م  نگهبان

 کنم.  یبه اطرافم نم یقدر مضطرب هستم و نگران که توجه  آن

طول  قهیدهد: زود باش چند دق ینشان م  میبرا یتلفن عموم یمثل باجه  یو تلفن  میگذر یسالن م از
 نکشه.

 

 بود. نی . الاقل محمد بهتر از امرمی گ یمحمد را م یلرزان شماره   یدستان با

 دهد. یزود پاسخ م شکر

... تورخدا  ری براش بگ نداره.. نی مامان انسل شی... برو پ سانیداداش منم عل  : سالم میگو یم عیسر
 ...شهیخفه م نره.. ادتی

 

 شنوم.  یگفتنش را م  سانی کلمه عل کی  تنها

 چرخم. یگذارم و سمت سرباز م  یدستگاه م یرا رو  یگوش عیسر

 شود.  یهم از کارم شوکه م چارهی ب سرباز

 کردن حرفم را نشنوم.  یو نه شی ها ری تحق زش،ی آم نیتوه  یحرف زدم تا حرف ها نگونهیداند ا ینم

 

 شوم.  یسلولم م یسرباز راه یرنگ نگاه بهت زده   کنار

 . زند   یم یپرسد، نه حرف  یم  یکس نه سوال چیه
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 دانستم. یبودم را نم یچه کس ونیرا مد نیا

سرد   یبه نرده  هیبه ساعد دست چپم، دستم را تک هیگردم و سرم را تک یهمان تخت برم یرو  دوباره
 بندم.  یهم م یدهم و پلک رو یتخت م 

 بود. ستادهیقلبم از تپش ا یکم

 _تلخ ر ی#تقد

 

 

 ��۱۰#پارت 

 

 

  زیقد علم کند و ناچ تیبرا ایدن یهمه  یبهتر بود. وقت ستادیا یهم نداشتم بزند. کامل م دوست
 ات خواهد بود. یبخش زندگ  نی بودنت را هوار بکشد، تنها مردن دلچسب تر

 

 کند.  یآقازاده پرواز م دایآرش یمهمان یصحنه   نیروز و اول  نیدلم به اول فکرو

... به تو گهی... بس کن دسانیکند: عل  یرا بلند م الیآت  ینرفتن، صدا یبرا دمی که مخالفت شد یروز 
 یرادیو ا بی نکنه ع ای... یر ی مورد حمله قرار بگ یترسیدخترا... م نیامرد... صد رحمت به  گنیهم م

 . میما خبر ندار یدار 

 

 : آخه...می گو یخارانم نگاهم به صورت برافروخته اش م   یرا م میابرو ی گوشه
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روز   هی آخه.. یکند: آخه ب یبغلم پرت م یواقع یدارد و به معنا یبرم نیرا از پشت ماش   یآخر  کارتون
 . نتتیبب  اری بزن... قراره  پیمامانتو بفرست خونه داداشت. خودتم خوب ت

 

 !؟ادیدهم: اگه اونم ن یم لیتحو یبهداشت یشیبسته را دست کارگر فروشگاه آرا  نیآخر

 

 خدا... یآورد: ا یحرصش را سر در پشت وانت درم   تمام

 

 ما...! هنوز قسط هاشو ندادیکن ی م کاری : چرمیگ یمچ دستش را م  عیسر

 

 بدوش.  یگینره... تو م گمیم یرود: به جهنم... من ه یم  کنار

 

 حساب ما.  نمیا یهاشم یدهد جوابش را بدهم: آقا یمسئول فروشگاه اجازه نم  ،یافخم یصدا

 

 . یافخم  یگردم: قابل شما رو نداره آقا یبرم  یکنم و سمت افخم  یپشت وانت را قفل م در

 

  گهید یهم روش گذاشتم. انشاهلل هفته  ییپول چا کی گذارد: ممنون پسرم...  یم میباز یرو دست
 ساعت منتظرم.  نیبازم هم 

 

 کنم: خدا بده برکت... ممنونم. انشاهلل.  یو تشکر م رمی گ یرا م پول
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اعتماد داشتم که نشمرده قبولش کنم. قبل   یگذارم. آنقدر  یم بمی شمارم و داخل ج ی ها را نم پول
دو سه بار سفارشاتش را بهش   یشدم هفته ا یآوردم و مجبور م یبار م  یا سوار گرفتن وانت ب

 برسانم. 

دهم و در سمت کمک راننده را باز   یتکان م یاز کارش، سر  ی. با لبخندندینش یپشت فرمان م  الیآت
 وانت!  یکنم: تو و چه به رانندگ یم

 

 . یلیتر ر ی ز میبفرست نامهینشدم که بدون گواه ریکند: خفه... از جونم س یم ز یت  میبرا یچشم گوشه

 

 کنم. یخورم و به طرز نشستنش نگاه م  یام را م خنده

 من کجا! یگرازه   نیماش نیکجا و ا متشی گران ق نیپشت فرمان ماش نشستنش

 

بدون  ..دمی: به جان خودم مثل تو خر شانس تو عمرم نددیگو یم شیباز کردن اخم ها  بدون
 خوره... موندم بخدا...  ینم  سی بارم پستت به پل هیو   یکن یم  یهر غلط  نامهیگواه

 

  کاری کنم: خدا که ب یآب خانه خودمان را باز م  ریمخصوص ش یآب معدن یو در بطر  ردی گ یام م خنده
 ... گهید دهیهم به بنده اش م  یآوانس هیبکوبه...  یک یو تند تند از سر  ستهیچماق به دست باا ستین

 

 ... االغ... با اون سر نکش... منم تشنمه...یکشد: ا یکشم که داد م یرا سر م آب

 

 افتم. یسرفه م به
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کوبد: همش مال خودت...   یپشتم، پس گردنم م یبه جا گرشیفرمان با دست د یدستش رو کی
 .. یخفه نش

 

 .. خفه شدم...یر ی تشنه بم یشود: اله   یراه نفسم باز م  یکنم و کم ی چانه ام را پاک م  آب

 

 زند: خوب منم تشنم بود خبر مرگت.   یراهنما م نیماش دنیکنار کش  یاندازد و برا یباال م یا شانه

 

  ینم یبا دل تو سازگار  خونمون بود..   ری ش یآب معدن نیتکانم: ا   یام را م یشمی بلوز  ی قهیدست  با
 کرد.

 

... شب سر  راتی ابوت نیرود: ا ی م نییرا خاموش کند پا   نیکه ماش نیو بدون ا ردیگ  یاش م خنده
 . کنمی تو خونتون چالت م  امیخودم م یایساعت ن 

 

 دهم.  یتکان م  شیبرا یدست

 دود.  یسمت شرکتشان م  بدو

 .نمینشی شوم و پشت فرمان م یم ادهیپ

 دانستم چه کنم. یشب به جانم افتاده بود و نم   یمهمان ی دلهره

 رنجاندم. یرا از خودم م   الیرفتم آت  یهم نم اگر

 . دمیرس یگرفتم و به سرو صورتم م  یم یدوش  هی دیرسانم. تا شب با  یرا خانه م خودم
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کشم: مامان   یشده ام م غی به موها و صورت شش ت یو دست ستمیا یم نهیآ  یبار جلو نیآخر یبرا
 راحت بخواب. الیگردم... شما با خ  یپس من زود برم 

 

راحت برو...  الیزند: قربونت برم با خ   یزند و سجاده اش را تا م یم یبوسه ا حش یتسب یدانه ها به
 ... ستمیمن که بچه ن

 

زنم: قبول باشه قربونت   یاش مقابلش زانو م دهیچروک یشان یپ دنیبوس یکنم و برا  یدل م نهیآ از
 برم. 

 

 کشد: خدا نکنه... قبول حق باشه... یاش را به سرم م دهیکند و دستان چروک یم بغلم

 

خوام کم کم عروس دارن کنم   یشوم: مامان م یم رهیکه خودم به ارث برده بودم خ  یچشم ها به
 چطوره؟ 

 

هم خوبه...  یل یشود: خدا رو شکرت... خ یبه خنده باز م  کشی بار یزند و لب ها  یبرق م نگاهش
 ...یلحظه ها خوشبخت بش نیحق هم  انشاهلل به

 

را به  میها  یی تنها کس تنها اورم،ی اروی تنها مونس و همدمم، تنها   دم،یکنم و عطر تنها ام یم بغلش
 فرستم. یم میها هیر
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...  سپارمتی کند: مامان به خدا م یام جدا م یساده ام مرا از تمام هست یاینوک   یزنگ گوش یصدا
 . امیزود هم ن

 

 پشت پنهاهت... راحت برو.  شهید: خدا هم کن یم میدعا

 

کشم:   یرنگم را به پا م اهیس یساده  یمردانه  یدهم کفش ها یرا جواب م یطور که گوش  همان
 اومدم.

 

اش کرده   یشیکردنم حتما آت  ریساعت د  میکنم.ن یقطع م عیدهم و سر ینم ال یهوار آت یبرا یفرصت 
 است.

 _تلخ ر ی#تقد

 

 

 ��۱۱#پارت 

 

 

 

 دهم: مادرم قبول نکرد بره..  ینم  الیلب باز کردن آت یبرا یرسانم. فرصت  یخودم را دم محله م بدو
 اش گذاشتم... نگرانشم.اآلنم تنه
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 رود: آخه چرا نرفت؟   یم ادشیکه برا مواخذه کردن من گرفته بود  یا موعظه

 

 زود برگردم.  یکن  دی... بامیبر نیکنم: بش  یدوج قرمز رنگش را باز م ت یکمک راننده ماش  در

 

خوب  پسرانش بره..  یکیخونه اون  شهیپرسد: چرا حاضر نم  یزند و قبل نشستم م یرا دور م   نیماش
 اونام بچه هاشه. 

 

ها تلخ بودند:   تی از واقع یبلعم. بالخره بعض یو آب دهانم را م رمی گ یگوشم را با دو انگشت م یالل
 خواد سربار باشه. ی... معتقده اونا گرفتارن و نم ستیراستش خونه اونا راحت ن

 

مثل مادربزرگ من که آوار شده   یک ی برم...  ییشود: قربون اون باال  یم رهیکشد و به جاده خ یم یآه
  نمی... اشهی آروم نم منو نکنه،  یچند بار مامانو بابا رو به جون هم نندازه و چوغل  یخونمون... اونم روز 

 ... زهیعروسشو بهم نر ش ی آسا یاز مامان تو که حاضره تنها بمونه ول 

 

 کنم.  یاش سکوت م  یچرخانم و مثل تمام انسان ها در کشف حکمت و بزرگ  یم سر

 آورد.   یلبانم م  یلبخند رو ،یوحش یگربه   یخانه  ریبزرگ و چشم گ اطیح دنید

اش پنجول   دهیرنگ کش یآب یشوم با چشم ها کینزد ماهی خواستم به پر یکه هر بار من م  یدختر 
 . دیکش یم

 نسبت بهش داشتم.   یحس کی

را   یکنم. اما ظاهر شدنش را در هر مواقع رشی تعب یز ی دانستم به چه چ یخنده، مسخره... نم  نفرت،
 شود.  یمخواستن  نیدختر مانع ا نیگفت ا یم یحس مبهم  کینبودم!  ک یقادر به گرفتن فال ن
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 . نمیب  یدور کنار برادرش م از

 شود.  یم  کیبه ما نزد ییخوش آمدگو  یآرام برا آرام

 .نیخوش اومد  یلیخ  یل یدوزم: سالم خ یدهم و نگاهم را تنها به برادرش م  یدهانم را قورت م آب

 

 برد: سالم ممنونم...  یعرض ادب باال م  یقبل من دستش را برا الیآت

 

 رسم.  یبه حس انزجار م دای سالم دادن آرام آرش با

 کنم.  ی هم خودم را درک نم خودم

دادش من   شونی: ااورد ی ب نییکند تا فکم را پا  یهم قفل م یرا رو شیبه معارفه دندان ها شروعش
 هستند. یهاشم  سانیعل یهم آقا شونی... ایمی کر الیآت یآقا شونیا مهرداد..

  ی. خواهر باعستعدادگمیم کیدهند: واقعا تبر یرا بروز م شانیو خوشحال یخوشبخت الیو آت  ادرشبر
 .نیدار

 

 . نیگذارد: ممنون لطف دار یدهد و دست پشت خواهرش م یبرادرانه به خرج م  مهرداد

 

 را نداشتم. شانیلباس ها زی آنال یحوصله  ی شوم. حت ی دارم تا از نگاه آزار دهنده خالص یبرم  یقدم

 فروخت.  ی و م دیخر یکه مرا م ی آنچنان یساعت ها یها مختص من نبود. لباس ها  یمهمان  نیا

چه بسا جشن فارغ   ،یها یمهمان   ن یشرکت نکردن در همچ نهی گز نیبودم و بهتر زاریشدن ب ری تحق از
 بود.  ،یلیالتحص
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 کنم.  یخواهش م  نیی. بفرمانییدارد: بفرما یو سد راهم را برم  دیآ ی به خودش م برادرش

 

  یرا درم شی دهم و صدا یم ری و من جهتم را سمت پنجره تغ  ردیگ یدست برادره را م ری مس الیآت
 آورم: کجا... 

 

 سمت پنجره دل بازتره... ا ی : برمی گ یرا م دستش

 

 ...اونجا کمتره  یآسمان  یها رزبونی ش ایزند: دل بازتره...   یم هیشود و کنا یگوشم خم م ریز

 

 کشم. یو دست دور لبانم م ردی گیام م خنده

چند  یبود و پا ریمکرر واقعا چشم گ یها یاش به خاطر بدنساز  دهیقد بلندش و بدن ورز الیآت
 را سمت پنجره کشاند. یدختر 

آسوده سمت   الیکنند و من هم با خ  یدوره اش م  مانی ها یاز قدم برنداشته چند تا از هم کالس قدم
 روم.  ینجره مپ

 شود.  یم  یجهت نگاهم عال  ریتغ یپرده برا یکنار رفته  ی گوشه

 . یهاشم ی: آقامیآ یبه خودم م یدختر  یصدا با

 

 شوم! یشوکه م ماهیپر دنیچرخانم و از د یسرم

 دهم.   یدهد و من بزاق دهانم را فرو م  یم سالم
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  یگفتن با من کار  یم یکر ی. آقادی کشد: ببخش یرنگ بافتش م اهیس یموها یرو  یزده دست  خجالت
 !نیداشت

 

. با  نمی بب ی م  وار،یکار شده داخل د ی نهیگردم. کنار شوم  یم  الیو با نگاهم دنبال آت میآ یخودم م به
 را نبرم.  شی زند آبرو یسر اشاره م

 بزنم.  یفرستاده بود تا بتوانم حرف شمیدختر را پ نیدانستم به خاطر من ا یم

 .نی شوم: سالم... بله... خوب یم دستپاچه

 

  یزده ام م جانینسبت بهش داشتم باز هم ه یخاص  یکه عالقه   یبار حرف زدن با دختر   نیاول یبرا
 کند.

 

 نازش را دلربا تر کرده بود. ی افهیو ق  باتریرا ز شیاش لب ها یکم رنگ صورت  رژ

 نکردن! ی یرای: از شما پذزد یر یاعصابم را به هم م دایآرش دنیرس

 

... مجال بده  کاریخوام چ  یم ییرای بخوره تو سرت... آخه پذ  ییرایبزنم! پذ ادیداشتن سرش فر دوست
 دختر بزنم..  نیبا ا یحرف  کیمن 

 

 .یبنداز  ییرایپذ ل یبه وسا ینگاه یایجان م ماهی : پرند ینش یم  ماهیپشت پر دستش

 

 شود.  یحرف نداشته ام، باهاش هم قدم م  دنیبدون نگاه به من و شن  ماهیپر
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 کنم.  یو فوران کردنم را با مشت شدن دستانم مهار م رم ی گ یدرون آتش م از

 دهد.  یخوب را از دست م یلحظه  کی

 .یبزن   یحرف یشد نتونست  ی: چ دیآ یکنارم م  الیآت

 

 نذاشت.   یعوض ی: نه اون دختره میگو یشده ام م دی کل یدندان ها نیب از

 

 کنم. یبرات فراهم م گهید تیموقع هی گذارد: ولش کن بازم   یم میبازو یرو دست

 _تلخ ر ی#تقد

 

 

 ��۱۲#پارت 

 

از من   یحرکت  یدارد و وقت یخودش برم یبرا  یکی  الی: آتردی گ یشربت را مقابلمان م ی نیس یخدمتکار 
 ی هم برا یک ی گرشیبا دست د ندیب  ینم

 دارد: ممنون من برداشتم.  ی من برم 

 

 بگم. یز یچ هی ری دهد: بگ یشربت را دستم م الیشود و آت یدور م  خدمتکار

 

 .رم یگ  یاست شربت را م یکردم بخار  یکه خس م یزور با صورت به
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 .ین یبی م یمبل اون زن و شوهر  یدهد: اون گوشه رو یرا نشانم م یچشم و ابرو گوشه ا  با

 

ثروتمنده... اسمشم  یل یخ گنیسپارم: اون مرده م یگوش م الیآت  یرود و به حرف ها یبال م نگاهم
... صبح  گردهیکارخونه ش دربه در دنبال حسابدار م  ی... کارخونه و شرکت داره و ب ا یمهدو نیآرت

 . یار ی در م ی هم پول خوب یشیوانت خالص م  نی... هم از دست امی بزن یسر  هی میباهم بر

 

 ... شهی: با دانشگاه که نمرمیگ  یزند، م  یکه فقط بغل گوش همسرش حرف م یرا از مرد نگاهم

 

 هیبعد... به جان خودم اگه شرکت ما  میپرس یو م  طی... شرامیزنی کشد: خوب حرف م  یدر هم م ابرو
کردم نتوستم  ی... اما هر کار گهید ی جا هیدادم برس  یشد اجازه نم یاستخدام بار م  یکوچلو برا یجا

 به جاش...  ارمیتورو ب رونیرو بندازم الاقل ب   یکی

 

 ... گذرهی م میخودارو شکر زندگ  هیچه حرف نی: نه بابا ارم ی گ یدرونم کنار لبانم م یخنگ یرا برا شربتم

 

  یم یها قاط یاز هم سلول یک یهوار  یدر صدا انیدانشجو یو مسخره باز  یبمب شاد دنیترک یصدا
 شود.

 شوم.  یم زی خ میپرد و ن ی م شیها پلک

 . ندینش ی م میلبا یبر رو یو تلخ خند نمیب  یرا م یشدن دو زندان زی گالو نیآهن یها لهیم  نیما ب از

 شدم!  یمهدو نی آرت  یحساب دار کارخونه  االنهیخوش خ  چه

 کنند.  یم جاد یدر راه رو ا یو تجمع   ندیآ یم رونیب شانیها از سلول ها یزندان

 انجام دهم. یتوانستم کار  یرفتن را داشتم، نه م نییپا  یحوصله  نه
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 کند.  یشنودو ذهنم در چراها سفر م یصداها را م میگردم و گوش ها  ی به همان حالت بازم  دوباره

 _تلخ ر ی#تقد

 

 

 ��۱۳#پارت 

 

 یگرفتن جزوه نقشه م یبرا یر یکه بعد چند روز خوددرگ یکنم. به روز  یسمت دانشگاه پرواز م به
 .دمیچ

 ...انی دارن م سانیعل

 

 !انیپرسم: دارن م یم متعجب

 

 آقا زاده...  دایبا اون دختره هست... آرش ست یخندد: آره خوش شانس... تنها ن  یم

 

 زشت.  یکنم: بچه گربه  یلب زمزمه م ریکشم. ز یصورتم م یکشم و دست رو یم یپوف

 

 !یگفت  یز یکند: چ  یمشکوک به نگاهم م الیآت
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 رسن.  یاندازم: نه برو... برو االن م یباال م یسر 

 

 .رمی ... به جان ننم نمیزد یچه زر  ی: تا نگ ستدی ا یم میگلو خیب سمج

 

 زشت...  یگفتم بچه گربه  یچ ی: همیگو یم ع یکشم و سر یم یپوف

 

 کند.   یاش هفت خان رستم را خبر م قهقهه

استاد اخمو که قصد ورود به سالن را داشت،   یگردد. حت یکه سمت ما برم انی تا از دانشجو چند
 اندازد. یبه ما م  یگردش، نگاه  نک یع یگرداند و از باال  یوسط پله ها سر برم 

 . ردیکوبانم تا خفه خون بگ یم  الیآت یچرخاند، آرنجم را پهلو یکه م یسر  با

 

 کند.  یبندد و عقب گرد م  یبه زور دهان گنده اش را م الیآت

 کشد.  یو تمام ذهنم از اطراف پرم نمی ب یم یورود یدر اصل  یرا جلو یمردا مایپر

  یلقب نیو برنده اش، چن  زیو ت  یآب یکه به خاطر چشمها یزدو بچه گربه ا یم ی داشت حرف  ری به ز سر
 من داشت.   یگذاشته بودم، ساکت از دور قصد پنجول انداختن را برا شی را برا

 دهم. یدارم و بزاق دهانم را فرو م  یرا جلب نکنم سمتشان قدم برم   هیکه نگاه بق نیا یبرا

وحله،  نیکه در اول  یو به کس  رمیگ  یکردنم را دارد، م  کهی ت کهی که از دور هم قصد ت یرا از دختر  نگاهم
 دوزم.   یدلم را ربوده است، م 

 پسر چشمم را گرفته بود. شتریب ان،یکه روابط محتاطانه اش با دانشجو یدختر 

 کرد دلم را در گرو خودش برده بود.  یکه حفظ م یافاصله 
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 شود خودم هستم: سالم.  یقدم م شیسالم دادن پ یبرا یکس  نیاول

 

 . نیخوب هست  یهاشم  یدوزد: سالم آقا یرا به نگاهم م  اهشیو نگاه س  دیآ یباال م  سرش

 

 کند.  یو باوقار صحبت م نیمت

 بودم.  یاز اندازه خجالت شیام در دانشگاه پر شده بود، اما ب یکه شوخ طبع نی هم پرو نبودم با ا ادیز

 کند.  یداشت اثابت م  یگر ید یکه امروز حال و هوا ییها  ینگاهم با آب دنیدزد

 شود.  یبچه گربه م  یشدن چشم ها هیکنم باعث درد  یلب م  ری که ز یتشکر 

 یماند: م ی دور نم زهوشمیکه لرزان بودنش از ذهن ت  ییچرخد و با صدا ی م ماهی سمت پر عیسر
 : من کار دارم.... خدانگهدار. دیگو

 

دانشگاه را ترک   یدارد، محوطه   دنیبه دو یشتر یتند که شباهت ب یکند و با قدم ها یگرد م عقب
 کند! یم

 ماند!  یهم نگاهش پشت سرش خشک م ماهیدوستش پر یجز من حت به

 چش شد! نیکند: ا یلب با خودش زمزمه م ریز

 

که پشت   ییالیو آت  هیبق ینگاه ها ری داشتم و تعلل ز یتعجب من هم بود، اما من کار مهمتر  تعجبش
 نبود.  زی جا د،یکش یرا م کمی درخت کش

 گردانم.  یباز م  خودم  یحواسش را پ یمصلحت یتک سرفه ا با
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 یطور  نیداشتن که ا یکار مهم دی : شام یگو یاندازم و م یم نییسرفه پا  یمشت شده ام را برا دست
 رفتن.

 

 دونم...  یاندازد:نم یباال م یشود و شانه ا یاش جمع م یگوشت یلبها

 

 لبانم از حس درونم است.   ینشسته بر رو لبخند

از شما   انوی. همه دانشگاه منی به جزوه ندار  ازیپرسد: شما که خودتون ن یدزد و م  ینگاه م عیسر
 !نی ریاز من جزوه بگ نیشده که شما اومد  ی. چرنیگ یجزوه م

 

که از من جزوه  ییکنم: اونا یو به زور خودم را کنترل م ابدی  یباهوش بودنش خنده ام وسعت م از
 شما..  یدوستمه و همکالس  یبرا   خوامیوه ممنن... االن که من از شما جز  یها  یهم کالس رنیگیم

 

 ایدوستتون خودشون زبون نداشتن بخوان!  نیا انای زند: اح یم هیشود و کنا یم  زیر شیها چشم
 نکنه چالغ بودن...

 

داخل  یخورد و به جزوه  یچشمانش چرخ م یدر کاسه  اهیس یها لهیشود. آن ت ی ام بلندتر م خنده
 زند.   یدستش اشاره م

لحظه واکنش درست چه   نیدر ا شم یتوانم با خودم بااند ینم  یشود و حت یم  دهیبه جزوه کش نگاهم
 است.  یز یچ

 شود: بااجازه...   یممتدم باعث دور شدنش م سکوت
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 مانم.  یم رهی انگشتانم به رفتنش خ نیب  جزوه

 که هر دو فرار کردن. یگفت یت... چ: خاک تو اون مالجمیآ یبه خودم م  الیآت  یپس گردن با

 

 ... گردنم فلج شد. الیدهم: دستت بشکنه آت یگردنم را ماساژ م  پشت

 

 سوزنده.  یش یچه آت سانیعل نیشده... باز ا یشود: چ  یم  کیبه ما نزد کامران

 

 داره.  یبه آتشنشان  ازی گرفته و ن شی بابا خودش آت  ی چیکند: ه  یم یلودگ  الیآت

 _تلخ ر ی#تقد

 

 

 ��۱۴#پارت 

 

 

 کند.  یدست دادن، فضا را پر م یدستانشان برا دنیکوب یصدا شهیهم مثل

  فمی ک پیگذارم. ز یرنگم م اهیس ی دست فیکنم جزوه را داخل ک ی نازک م شانیکه برا  یپشت چشم  با
... کردن یم یدهم: فکر کنم داشتن ازش خواستگار  یاش گوش م یو مسخره باز  الیکشم و به آت  یرا م
 شده. دیسرخ و سف  نیمه یبرا
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  یکیخودم دست و بالم پره...  گمیتو دانشگاه نوبره واال... م نمیزند: آره به جان خودم... ا  یم قهقهه
 سروقتش؟... چطوره!... انیکنم ب ر یرو اج  نایدوتا از ا

 

 رو دستم. مونهیم شهیم میکنن... عق یپراند: نه بابا پسرم و ناکار م  یمزه م الیآت

 

 کنم.  یشکم کامران م یحواله  یمشت

 گذارد.  ی شکمش م یشود و دست رو  یقهقهه زنان به جلو خم م کامران

 چرخم: ببند اون گاله رو...  یم الیآت  سمت

 

 شوم.  ی کند و من هم سمت در روانه م یفرار م الیآت

 .شه یم یشود: پس کالس چ   یبلند م الیآت داد

 

 کنم.  ینثارش م  یی لب برو بابا  ری دهم و ز یتکان م یآنکه برگردم دست  بدون

 .  نمیب  یرا م  پرهام

 . رنیکه دارن از دست م یکرد کارشونیشود: چ  یسد راهم م  یبه پشت سرم با لبخند نگاهش

 

   یکم چی: همیگو ی به لبخندش، م نگاهم

 بارشون کردم.  ناسزا
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 م؟یفشارد: کجا! کالس ندار یدراز شده ام را م  دست

 

 بزنم. میخوام ج  یاندازم: امروز م یباال م یا شانه

 

 .شمیم نی: منم ج د یآ یدرست پشت سرم م الیآت یصدا

 

 دهد: مراقب باش مردم ازت فرار نکنن.  یتکان م یخندد و سر  یم  پرهام

 

دهد:   یرنگش را باال م اهیس یدکمه ها  یبا جا دیسف راهنی پ ی قهیاندازد و  یبه غبغب م  یباد الیآت
 جذب کننده ام. شتری... بتمسی من از ترسناک هاش ن

 

اندازد:   یرا دست م  الیزند و آت یبلندش کنار م  یشانیپ یرنگش را از رو  ییلخت و خرما یموها پرهام
 نه بابا...  مجذوب. 

 

 دهد. ینم  الیپرهام فرصت جواب برگرداندن را به آت لی زنگ موبا یصدا

 

دارم   یکار مهم  شمیپ ای ب یبرگشت سانیکشد: عل  یم  رونیاش ب  یرا از داخل کت اسپرت بهار   لشیموبا
 باهات... فعأل...
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 می: برم یآ یرفتن به خودم م  ی برا  الیدهم و با آرنج آت یتکان م یبود و آراسته. سر  کیش شهیهم
 . گهید

 

 کجا... گهیپرسم: تو د یم متعجب

 

 ؟یر یزند: خونه آقا شجاع... م  یم یگشاد لبخند

 

 رو برسونم.  ی باز  هی دیمامانم... امروز با یداروها یبرا رمی کشم: من م یم یپوف

 

 ... یجزه برسون یر یخاک عالم... فکر کردم م  یرود: ا یجا وا م در

 

 شود: کجا برسونم. یگشاد م چشمانم

 

 ...گهیکند: دست صاحبش د یآمدن دانشجوها نگاه م به

 

 ! هیزنم: صاحبش ک یم  یبه خنگرا  خودم

 

 رود.  ی کشد و م  یدهد و و بدون پاسخ به حرفم، راهش را م یاز دخترها تکان م  یکیبه  یدست

   رتلخی#تقد
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 ��۱۵#پارت 

 

من   الی: آت رمیگ  یدست خودم را از پشت بسته بود، ازش م یکه در دلقک باز   الینگاهم را از آت تأسف
 .رمیم میندار ی. اونم چون کالس ضرور حی بار ببرم... نه تفر  رمیم

 

 کنم، چطوره... یبارهاتو خال  رمیچسبد: به من چه... منم م یرا م  میبازو

 

 فشارد.  یکشم که محکم مچ دستم را م یم  یپف کالفه

 شوم!  یفحش بارانش کنم که از چشم اشاره اش متعجب م  ابانیچرخانم تا وسط خ یسرم

 رسم.  یآقا زاده م  دایو به آرش   رمی گ ینگاهش را م  رد

 به روبه رو، خشکش زده بود! رهیدانشگاه خ رونیب  مکتین یرو

واقعا گنگ و نامفهوم بود، الاقل   شیبود اما کارها ین یو مت بایبودم. دختر ز  رانیرفتارش ح  لیدل از
 دانستم!  یاز رفتار دخترها نم  یز ی چ که یمن یبرا

 !میدهد: کجا کالس ندار یتکان م مانیبرا یدست دیسع

 

  یندارم. نم  یرا جلب نکنم: من کالس مهم دیتا توجه سع رمیگ یآقا زاده م دای ام را از آرش رهی خ نگاه
 به من...  دهیچرا چسب نهیبوز نیدونم ا

 

 دهم. ینگاهم را سمت دختره گذر م نامحسوس
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  یتکان هم نم ابانیبه خ رهیخ  نینبود. ماتش برده، غم ایدن  نیدر ا ایبود! گو شی طور هیدختر  نیا نه
 خورد. 

 

 کنم.  یآشفته چشم باز م  میبازو یدرست از رو یتکان دست با

 .هیشود: وقت هواخور  یآور م  ادیام را  یو زمان و مکان فعل تیناآشنا موقع یو مرد سلول

 

 دهد. یبرخواستن تکان م یبدن خواب رفته ام را برا مش،یآهسته و مال یصدا

 دهد. یهشدار م شتریبودن سلول را ب یتخت، خال  ری رجیج

 

 راحتم. یطور  نیکنم: ا  ینگاهش م نیغمگ

 

 . کننیملهت  یباش فی. ضعیار یدووم ب نجا ی ا یتون ینم  یحت  یطور  نیزند: ا ی آرام و تلخ م لبخند

 

 . ستین گرون یبه له کردن د یاز ین گی: له شدم... دمیگو  یو پردرد م نیغمگ

 

 گذرد.  یدهد و از کنار تخت م یتکان م  یسر 

 دل من نداشت.  یشباهت به حال هوا یکه ب  ییو هوا حال

  ییدمپا یرا نداشت و صدا  یکه قدرت محکم برداشتن گام ییپاها د،یناام یها یافتاده و عسل یسر 
 آورد.  یها در م یکاش یها را رو

 شوم. یتخت آوار م یدارم و دوباره رو یگاه بدنم برم هیرا از تک  آرنجم



 تلخ  ریتقد

63 
 

 .دمیدی ام نم ندهیآ یرا برا یروز  نیگاه در خواب هم، چن چیه

 کند!  یام م مهیبلند سرباز با فرا خواندن نامم، آس یصدا

 . یدار  یمالقات یهاشم  سانیعل -

 

 !هیروم: ک  یم نیی از تخت پا  مضطرب

 

 . ینی بی . خودت مفتی: راه ب دیگو یدرهم م یبا اخم ها سرباز

 

دانم چرا! اما ذهن و دلم پر شده بود از   یناگوار بودم. نم   یستاند. هر آن منتظر خبر  یجانم را م دلهره
 ناگوار!  یخبر  دنیشن

 

 . ردی گ یرا فرا م میها، اشک چشم ها شهیمادرم پشت ش دنید از

 نگرم.  ی شود و به صورت الغر شده و شکسته شد اش م یمتوقف م میپاها

 بارد.  یم شهی آن طرف ش دنمید از

 کند. یجلو رفتن عجله م یبرا میشود و پاها یاز جا کنده م قلبم

 . زدیکنم، اشک نر  یتمنا م انمیدهم و با نگاه گر یم شهیبه ش  هیرا تک دستم

 یرا تماشا کندو ها  شیو اشک ها ندیفرزندش را در بند گرفتار بب  یمگر ممکن بود. ممکن بود مادر  اما
 سر ندهد! هیگر یها

 

 لرزد.  یم شیپوشاند و شانه ها یصورتش را م  اهش،یچادر س  با
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 شکنم.   یچند روز بغض برآمده ام را م  نیشوم و بعد ا  یآوار م یصندل یرو

 توانم خودم را کنترل کنم.  یکشم، اما نم  یصورتم م  یدست رود. یم فونی مادرم سمت آ دست

 نکرده بودم.  یمادر سپر   یشب را دور از خانه و ب  کیبودم که  یکس

 حاال... مادرم کجا و من کجا!...   اما

 

 ... پسرم... همه کسم!...سانیکند: عل  یم رانمیَکندو و یآزارد از جا م   یقلبم را نم شیصدا

 

 م. تنها مونسم بودو تنها همدمش بودم. پشت و پناهش بود تنها

 کند.  یم ری توانم جوابش را بدهم. قدرت تکلمم را بغض مردانه زنج ینم

  یخردم م  شتریب  شیکه مادرانه ها یشنوم. از زبان مادر  یگذارم و تنها م یصورتم م یرا رو دستم
... بازم  تی رضا یباش... رفتم دم خونشون برا ینکن... قو یطور  نیقربونت برم... ا سانیکند: عل 

... به  کنمی... نگران نباش... التماسشوت میاون تو بمون  زارمی ... نمرمیگ یم تیازشون رضا رموی .. مرمیم
 ...فتمی پاشون م

 

 عذابش من بودم.  نی. مسبب انمیذلت مادرم را به چشم نب نیا یر ی و دم پ رم ی خواست بم یم دلم

نرو... مامان...  گهیکنم: د یفشارم و به زور لب از لب باز م یم میپلک ها یبا دو انگشت رو  محکم
 نرو دم خونشون... 

 

 رها کنم.    یگرفتار  نی: چه طور نرم دورت بگردم... چطور جگر گوشمو تو ا د یگو یم هیگر با
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 ... مامان...شهیگفتن: درست م یزنم برا یم  زور

 

خاک نبود: تو پولت کجا بود... کس و    ریز یمرده  کیشباهت به  یکه ب یپسر  یکند برا یم هیمو
... من به دست و پاشون  ارنی کارت کجا بود!.. برادرات هم که به زور دخل و خرج خودشونو در م

 ... فتمیم

 

 . ستنی بده ن تی اونا رضا یزنم: ول یم میبه موها  یشوم و چنگ یدرون خاکستر م از

 

 .ادیبالخره دلشون به رحم م ی: ول ردیگی ش را مچادرش اشک چشم یلبه  با

 

 : وقت مالقات تمومه... بلند شو.دیگو یبلند م  سرباز

 

لرزاند: بلند شو حاج خانم مالقات   یدهد تنم را م یمادرم هشدار م یسرباز که برا یآن طرف صدا از
 تموم شد 

 _تلخ  ر ی#تقد

 

 ��۱۶#پارت 

 

 . ندینش  یصورت سرباز م یرود و رو یآتش گرفته از اشکم باال م نگاه
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و    رمیگیم ت ی ازشون رضا رمی... مام یدهد: نگران نباش دورت بگردم. بازم م یام م یدلدار  مینوای ب مادر
 . دنیم تی ... اونام آدمن... دل دارن... بالخره رضاامیم

 

 

 : بلند شو.ندی نش یم یسرباز پشت صندل دست

 

 دوزم.  یچشم م میو تنها انیحسرت بار مادر گر یگذارم و با غم به چشم ها یدستگاه م یرا رو فونیآ

 

 برد. یرفتن م ینگاهم را برا ریمس میشدن بازو دهیکش

 

 کرد. رانیرا و میای سکانس اکشن، دن  کی لمیف کیشده بود. مثل  یزمانه بد زمانه

 برد.   یام فرو م قهیداخل  شتریسرم را ب  ،یها از هوا خور  یهمهمه برگشتن زندان یصدا

 شود.  یماندگار م  میدر گوشها ی به سلول ها ناقوس مرگ   یمنته یدر اصل قفل

 . ندینش یدر سلول م یمحافظت خودم و واژگون نشدنم رو  یزند و دستم برا یتنه م یکی

 ...ی.مگه کور ..یزند: اوهو یداد م یعذر خواه یجا به

 

آزارد. اما توان مقابله و اعتنا به لفظ مشمئزکننده اش را در خود   یم را مسرد دست و کتف یها ی نرده
 .ابمی ینم

 کنم تا داخل سلول شوم.  یرا جمع و جور م  خودم

 کند.  یترش م  یجر   ایام گو ییاعتنا یب
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 ! ستمی... مگه باتو نیبرد: او یرا باالتر م شیکوبد و صدا یم میبازو یرو

 

 .  دنیدعوا داشتم، نه قدرت جنگ ی. نه حال و هوامیگو ی نم یز یچ

 کرد. یکه وادار به سکوتم م یرفته ا لی تحل یانرژ 

 کشد. یاش را به رخ م یقو کلیه

 دهد. یم  چیو به پشت پ ردیگ یدستم را م مچ

 کوباند. یها م لهیحالم را به م یو محکم با صورت، تن ب  ندینش یستون فقراتم م یدرست رو دستش

 یشدن. تنم م یگوش مال  یداشتم برا یبی بخورم. حس عج یدهد تکان  یاجازه نم میها رانهی هم و باز
  یتر مسبک  یکم ردیمشت و لگدم بگ ری بتواند ز یکردم اگر کس  یکتک خوردن. فکر م یبرا  دیخار

 شوم. 

. نه!.. یهست  یشهر  یخواند: انگار از اون بچه سوسول ها یگوشم روضه م ری مشت و لگد ز یجا به
مثل   دینبا نجایبدم که ا ادتی خوادیبدم... دلت م  ادیبودن و معاشرت و بهت   نجایآداب ا یخوا یم

  ...یو رد بش  نیی پا یاالغ سرتو بنداز 

 

 دهد. یها فشارم م لهیتر به مخورم که محکم  یم یتکان 

 . رینفس گ دیشا ،یدعوا کی  یتماشا  یشوند برا یسلوها در راه رو جمع م  ی همه

 شدن دعوا ندارم.  رینفس گ یبرا یدانستند من حال مساعد ینم اما

 ...  ارهی: برزو حالشو جا مدیگو یم  یکی

 عادتشه... رهیزهر چشم بگ  دیبا ی: آره اول کار دیگویم یگر ید
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 ساکته...  یلیکاسشه... هنوز که خ مین ریز یکاسه ا هیتازه وارده  نی: نه انگار ادیگو یم یگر ید آن

 

  یم شیبروز که نامش را از هم بند ها یها دنیکه خط و نشان کش یحرف ها تنها در فاصله ا نیا
 خورد. یشنوم، به گوشم م 

 باز کرده بود. نجایرا به ا میکاسه باشد. بخت بد برگشته ام پا مین رینداشتم که ز یدانند کاسه ا ینم

 دارد.  یهوا برش م شتریب هیبق یحرف ها  دنیاز شن بروز

 ادبت کنم!... گهیطور د هی گهید یجا یخوا  یدهد: م یم  تکانم

 

 میسرم و چشم ها یبه کاسه   میرود، خوِن تمام رگ ها  یکه از پشت سمت کمر شلوارم م دستش
 آورد.  یهجوم م

 کشد!  یزوزه م میو گوشها دیآ ی. نفسم بند م ردی گ یتا حد امکان از هم فاصله م میها پلک

 بدهم.  ادشیدهد! گردنش را بشکنم و من مرد بودن را  یمغزم فرمان م  یدانم با چه قدرت ینم

 کوبم!  یشکمش م   یآرنج رو با

 شود.   یاز دور مچم باز م دستش

 کند. یپرد و کمر خم م یم عقب

 دهم! یبغلم محکم فشارش م ری و ز چمی پ یرا دور گردنش م  دستم

 پرند! یعقب عقب م شیسه نفر نوچه ها دو

 رود.  یآورم که نعره اش باال م یصورتش فرود م  یگره کرده ام را چنان از فغان درونم رو یها مشت

 شود! یصورتش با پشت دستم مواجه م رد،ی گ یمهارم، کتفم را م یکه برا یدست

 رود.  یم  ادمیو زندان و عواقبش  ردیگ یچشمانم را م یجلو خون
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گرفته  ادیباال گرفتن را  یمرد بودن و سر  یخود را داشت. از بچگ  یام جا یو حفظ غرور مردانگ رتیغ
 بودم.

 رود.  یباال م  همهمه

 تواند خنثا کند.  ینگهبانان و هشدار متفرق کردنشان هم خون به جوش آمده ام را نم یصدا

 .کند  یکه درونم را شعله ورتر م  یآتش

 انسان نما را تحمل کنم. وانی ح  کی فیکث یتوانست باز  یخود را داشت اما نم   یزمانه جا یباز 

 

 کند:  ینگهبان به زور مهارم م دو

 کنار. نی.. برنیش  متفرق

 

 کنم. یکشم نه خط و نشان. فقط از درون در حال سوختن صورت غرق خونش تماشا م یم ادیفر نه

  یکنار...  ب نیزند: گمش یم  یشانیروند  که با عربده پ  یجلو م  شیگرفتن بازو یبرا شیها نوچه
 عرضه ها... 

 

 نینکند، اما من ا ری آرامش دهنده تعب ادیفر کیبه   یکس یانفراد یدستور سرنگهبان را برا دیشا
 سپارم.  یآرامش بخش به مغزم م یملود  کیرسا را  یصدا

 شد.  یسنگ بند نم یسربازان نبودند سنگ بر رو نهایا اگر

 .  دندیبر یها سر م  ابانی وسط خ گرید یاز برزوها  یلیو خ برزو

که بهت   ی شود. تنها کس  یصورتم خشک م یعلل خصوص نگاه جالل خوان رو میها یهم بند نگاه
 بودم.   دهیبود که هنوز اسمش را نفهم  یهمان مرد چشم رنگ ردی گ ینگاهش را نم 
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 فهمم. ینگاهش را نم یگذرم و معن  یخاصش م یچشمها یجلو از

 گناهم نبودم.   یحقم نبود. اما ب دیگذارم که شا یم یبه انفراد پا

 _تلخ  ر ی#تقد

 

 ��۱۷#پارت 

 

 چرخاند: برو تو...  یسرباز آشوب درونم را جهت مخالف م  یصدا

 

 َکند.  یم نهیمطلق، قلبم پر تپشم را در س یک ینم و خفه کننده، تار یبو

 شود.  یخوردو بدنم مور مور م  یم میبه پا یز یچ

اش از   یو ناجوانمرد یک ی که تار ییایشود! دن یم  باتریز با،یروشن و ز  ییایاز دن م یکه بعدها برا یانفراد
 شود. یم رترینفس گ  رش،ی نفس گ یو هوا یک یپر از موش و سوسک و تار یانفراد

 گذرد.  یترم آخر در دانشگاه، در سلول و بند زندان م ی ماه عمرم به جا شش

  نیترسخت  یمادرم، تقاضا ی و التماس ها هیگر ی... صدا ماهی پر ی نهیکه جز نفرت و ک یدادگاه
 گذارد.  ینم  یباق میبرا یز ی چ ماه،یمجازات از طرف پدرو برادر پر

 گردم.  یبه سلولم باز م  یاز زندگ دیآکنده از غم و اندوه، ناام یافتاده قلب یچند بار با سر  نیا مثل

دوزد: بازم   یفته ام منگاهش را به چشمان گر یز یو ت  یگذاردو سبز  یشانه ام م یدست رو دونیفر
 . ینش دی... مگه قرار نشد ناامنهییسرت پا

 

 .ستمیمقاوم ن ادی من ز یرود: قرار بود... ول یام فرو م  قهیداخل  شتریدهم و سرم ب  یتکان م  یسر 
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 کنارم شدو ساغ دوشش شدم.  دونی نشاندم، فر شی که برزو را سرجا یآن روز  از

 بود.  رنگیپرن  یایدن یو زخم خورده   دهیچش  ینبودو تلخ  یبد آدم

دانم چگونه زهر چشم گرفته  ی خان قلدر هم ازش واهمه داشت. نم لی اما جل ،یبود و منزو ساکت
 بود و بس. دونیبود، اما بالخره حرف، حرف فر

 .یکن بهش نباز  ی... سعرهی گیاعتمادبه نفسو م نجایدهد: ا یبه شانه ام م یکوچک  فشار

 

کاش حرف   یآمد! ا یو برلبانم نم  دیخشک   یکاش آن لبخند پشت لبانم م یزنم. ا  یم  یتلخ  لبخند
 نهادم.  یقدم نم دها یناام یکردم و به سو یرا گوش م دونیفر

 

چرخه اش تاب داد   یرا رو میچرخاند، خودش روزها و شب ها یرا م  یکه چرخ زندگ یهمان کس اما
 و به اتمام رساند. 

رنگ   ییدرشت آلبالو  یکند و دانه ها یرا از بند انگشتش، داخل مشتش پرت م حشیتسب دونیفر
 ! ی دون یرو م  یزن و زندگ  یفشارد: معن  یرا داخل مشتش م حی تسب

 

 .رسدی قرمز شده اش م یچرخدو به چشم ها ی افتاده ام م نیی پا سر

 اش را احاطه کرده بود.  یوحش یها یز سب ، یکه قرمز  ییها چشم

  یشود: وقت  یخفه و دورگه اش حالم دگرگون م یماند. از صدا یم  رهیخ  نیگردد و به زم یبرم   سرش
شدم. نتونستم دخترمو بکشم. دلم   ونهید زنهی حرف م مون ییباال یدخترم، با مرد جوان طبقه  دمید
 یگرفتم. طور  ری که زنم داشت، ز ی مردک عوض نی. دختر من فقط چهارده سال داشت. با ماشومدین

... از قصد ندادم... دلم  دنیبر هیزدمش... برام د ابونیزدم که قتل عمد محسوب نشه. درست وسط خ
  خوادیسپردم پسر بزرگم خونه رو عوض کرد. اما دلم نم ..نجامی... االن سه ساله ارونی خواد برم ب ینم
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... کنهیم  ونمید دنشونید رونی... ب رسمی دم به اوج انزجار مخو یهم جنس ها دنیاز د .. رونی برم ب
 و فراموش کردن. تیبزارم که آدم ییآدم ها نی.. دوست ندارم قدم بکنهی ها داغونم م ینامرد

 

کرد، باز دارم: پس  یکه داشت درونش را ذوب م یخورد تا از خشم و نفرت یتکان م  میها لب
 . یکنارشون باش دیبا خانوادت. 

 

زند: سپردم به پسر بزرگم... من  یم رونیآورد ب  یم حی که به تسب یدستش از فشار  یها خواناست
از پس  تونهی . متونهیپسرم م دونمیم  یو آزار دادن بچمو ندارم. ول دنیپدرم، قدرت درد کش 

  ی.. کار رهی مشت و لگدش بگ ریتونست تا سرحد مرگ ز  دیشن ی. همون طور که وقتادی خواهرش برب
  یبرا الزم بود.. هیتب نیگرفت. نتونستم.  ا شی آت گرم یدلم سوخت. ج ی. ول کردمی م دیکه من با ردرو ک 

 . دونهیگرگها نم نیا یایاز دن یز ی و چ دهیقد نم ییکه هنوز عقلش جا یدختر 

 

 . ندینش  یم شیزانو یرود و رو  یباال م دستم

  یزمانه وفق بدم. دلرحم  نیبا جماعت ا یخودمو کم  خوامی آورد: م  یدرد آلود پدرانه اش را باال م نگاه
 که سخته...  یعاد ی... نه مهتاج ترحم. زندگ یرحم باش ی. نه بکشهی م شی رو به آت  یزندگ ادمیز

 

  یم ایشده... گو دایپ  ریآدم خ هی... دونی: آقا فررد یگ یرا ازش م یادیخان اجازه دردودل ز  لیجل ورود
 پرداخت کنن.  هیتونن د یکه نم یک کنه... کسان ها کم یاز زندان  یخواد به بخش

 

 وسط! نیداشت ا یبده... به ما چه دخل رشی : خدا خزدیخی با خشم برم  دنیفر

 

 آقا...  یچی شود: ه یم  یخان کوتوله خال لیجل  باد
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 یبرا ای... ب شهیزند: االن ساعت نهار تموم م یدر کنار م یرا از جلو  لیجل  ی ظیبا اخم غل دونیفر
 . اریب  سانمیعل

  

 کنم.  یکشم که تنها دردش را خودم حس م  یم یآه

 معده و شکمم پراز درد بود غذا خوردن الزم نداشت.  یوقت

 

 رسد.  یبند ما م یکه مسئول پخش نهار بندها بود جلو  یآشپز 

 

 کند.  یهمه را گوش زد م  تیدر هم بود موقع شهیکه هم ییو اخم ها دیبرآمده و لباس سف شکم

 .ی و خداتم شکر کن یبخور   دیدادم با یز یچ هر

 _تلخ  ر ی#تقد

 

 ��۱۸#پارت 

 

  یسازد که هرزگاه یم  ییایها دن  یها و بد یو درشت، خوب  زیخطرات و ر نیرنگ ییزمان، آدم ها گذر
 خواهد. یم دنی و دلت پر کش یشو یم  ریس ر یاز وجودش س

 یکه پدر   ی. خاتمه دادن به زندگدیطلب  یمن بود. روح و جسمم تنها پرزدن م   یاز آن هرگاه ها امروز
 کنم.  یرا نتوانستم معن شی. رفاه و آسادمی نچش یو خوش دمیند
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  ییبه باالها  دنی. اما رسدنیبه باالها رس دیو شا دنیکردن شکم. دو ریچشم باز کردم کار بود و س تا
 بود. ثبت نشده سانیبه نام عل 

و   یطاقتم کرده و زندگ یکه ب یطاقت فرسا نشده بود. تنها مورد میگرچه درشت، اما برا مشکالت
 سلول هست که هنوز قصد رها کردنم را ندارد.  نیدشوار ساخته، ا میرا برا دنینفس کش 

 برد.   یبه غذا نداشت، سرم را باال م  یشباهت چیقرار گرفتن بشقاب غذا مقابل چشمانم که ه با

  ری : محض سندینش  یکنار نامش نباشد، کنارم م یشوندی پسوند و پ چیکه خودش خواست ه دونیفر
 کردن شکم و نمردن با فالکت. قابل تحمل تره.

 

 شوم.  یم رهی کلفت خ لیو سب  شی آن ر ریاش ز یگوشت یلبها افتنیقوس  به

 کردم.  یغذا ها را تحمل م نیماه بود ا شش

خراب شده  نیسرپا موندن تو ا یها فقط برا شیر  نیماند: ا یکشد که از نگاهم دور نم یم یآه
 اومد. ی به وجود نم ییجا  نیهمچ  ای وقت تو دن چیکاش ه یاست. ا

 

رو به  ییجا  نیزنم: خودمون همچ یم یو تلخ خند رم یگ یخسته نشدن دستش م یرا برا بشقابم
 .میوجود آورد

 

نبود تو   نجایمانم: اگه ا یم  رهیدرشت خ یها ازیو پ ینیزم  بیداخل بشقاب، عدس و س  اتیمحتو به
 .فتادیآب، خون راه م یجو  یها به جا ابونیخ

 

به نام   یزمانه هم، وجود خارج نی. اما تو اسانیوقته مرده عل  یلیخ  تی کشد: انسان یم یق یعم  نفس
 ... ؟ین یبینمونده. فرازو م تی انسان
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خان که گرم پچ   لی فراز و جل یرود و رو یباال م اه،یپاره شده و موکت کهنه و س یز جوراب هاا نگاهم
 . ندی نش یپچ بودند، م

مواد و داده بهش و فرار   فتهی ن ری گ نکهیا ی: پدرش مواد فروشه... براردیگ ی م قیعم  یدم دونیفر
 ...ستیاز پدره ن یو خبر  نجاستیکرده... ااالن پنج ساله  ا

 

 شوم.  یم رهی خ دونیفر  میگردم و به ن یبرم

که  یدهد: منم سوال یغم نگاهش به فراز،  پاسخم را م ند، ی که باز گردد و سوال نگاهم را بب نیا بدون
 !یدی. گفتم چرا لوش نمدمیتو ذهن توعه ازش پرس

 

 گفت! یچ یدونی ماند: م  یم رهی ام خ یسوال یگردد و به چشم ها یبرم   نشیغم نگاه

 

  یعاطفه  چی رو امتحان کنم. اما ه  شی دهد: گفت خواستم پدرانگ یادامه م یبا آه پر حسرت  خودش
گذروندم... عادت   نجایو ا میجون ی سال ها نی. سراغمم نگرفت. بهتردمیدر دلش و روحش ند یپدر 

 .شهیدلم آروم م  یطور  نی. فقط انجایا امیعمرمم م ی هیبق کشمشوی م رونیکردم. برم ب 

 

داشتن   یباآرزو  میکه روزها یعاطفه باشد! من یهمه ب نی تواند ا یپدر هم م کی  یعنیلرزد!  یم قلبم
 کند که فرزندش به خونش تشنه باشد!  یم یکار  یپدر  کیشود، آن وقت  یم یپدر سپر 

سرگذشت آدم ها را   میدارم: بخور... اگر بخوا یخوردن نهارم برم یقاشق را برا دونیفر یصدا با
 .می شیم ری س ای از دن شیاز ب  شی ب م،یکنکاش کن 
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 زنم. یرا هم م مینوک قاشق غذا با

 بود.  شیو آدم ها ای کردن با دن یبا غذا مثل باز  یباز 

 شکل.   ن ی در چندرنگ  نیچند

. آدم ها هم مثل یفهم  یتازه طعمشان را م  ،یکن یو مزه مزه اش م یجو یغذا را در دهان م  یوقت
و ذاتشان باخبر    تی تازه از ن ،یکنی سمتشان دراز م یو دست دوست یر یگیبه حرفشان م یغذا... وقت

 کند.  یمانند. ظاهر با باطنشان فرسنگ ها فرق م ینشکسته م ی. مثل گردویشویم

 افتم. یم میکامران، علل خصوص برادرها د،یسع ال،یآت ادی

 و کمکم کنند.  ندیایچه برسد سراغم ب دند، یاسمم را نپرس یشش ماه حت نیکدام در ا چیه

و دوست و دشمنت را    یخودت را به مشکل برسان ستی . کافستیهم سخت ن ادیآدم ها ز شناخت
 .یبهتر بشناس 

 شد؟  ی: دادگاهت چند ینش یم میبازو یرو  دونیفر دست

 

 گرفتن که از عمد بهش زدم.  ل ی بدن. وک  تیکنم: مثل هربار حاضر نشدن رضا  ینگاهش م نیغمگ

 

 . نهیمزش بهتر از ا ی: نون خال ردیگ  یدهد و بشقاب را از دستم م یتکان م  یسر 

 

 هم نتوانسته بود بخورد.  خودش

 .شهی. فقط توکلت به خودش باشه... درست مادیبرم  یز یجماعت هر چ نی: از ا زد یخ  یکنارم برم از

 

 زند.  یرا صدا م  لیبلند جل  یگذرد و با صدا یکنارم م از
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 ! دونیرساند: بله آق فر یم  دونیخان بدو خودش را کنار فر  لیجل

 

 دست نخوردست.   نایدهد: ا یم  لی را دست جل غذاها

 

 . دونی: ممنون آق فرردی گ یم دونیاز دست فر یخوشحال با

 

 سوزد. یروز انداخته بودند، م نیو به ا دهیمال رهی سرش ش شیکه بچه ها  ربودنشی پ یبرا دلم

چک  نی رفته بودند. مانده بود با چند  رانیاموالش را به نام خودشان زده همراه مادرشان از ا تمام
 و گردن کلفت.  یو آس و پاس. اما لوت یبرگشت

  ریفق یها نیبودم تمام اموالش حرام بود و با گرفتن زم  دهی. شنستیحکمت ن  یکار خدا ب چیه اما
 اعمالش را داده بود. یجزا یر یفقرا ثروت جمع کرده بود. که خدا هم دم پ

 یفرزندو پدر  ی: وقتندینش ی آورد و کنارم م یم یر ینان و پن  ،یناز داخل کمد کوچک آه دونیفر
 . یروزتو به شب برسون   یبا شکم خال  یتونیشه. بخور که نم یم کونی کنف  ایمعلوم نباشه، دن

 _تلخ  ر ی#تقد

 

 ��۱۹#پارت 

 

 

 زنم.  یبرش م  ینان  تکه
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که قصد رفتن داشت و من از   یوحش یکشد. به سمت گربه  یدانشگاه پر م یو دلم به سو ذهن
 . دمیگنج یدر پوست خود نم یخوشحال

 ؟یدوس ندار  مهیق ؟یخور   یم  یرا بدانم: چرا نون خال ماهیکنم تا علت سوال پر یم زی ت گوش

 

 بشم.   مایسوار هواپ نی با شکم سنگ  خوامی. نمشنوم: مسافرم   یآقا زاده را واضح تر م جواب

 

 شنوم.  ینم را ماهیسوال متعجب پر یخوشحال  از

 دهم تا حواسش را سمت خودم بکشانم. یهول م الیکنار بشقابم را سمت آت  ماست

 . یخور  یکند: نم   یدهان پر نگاهم م با

 

 بره. خوادیزنم: م   یدخترا اشاره م زی کنم و به م ینثارش م  یغره ا چشم

 

 رسد.  یو دخترا م  ماهیکند و به پر  ینگاهم را دنبال م  یخوشحال  برق

 ؟ ی! مرادیپرسد: ک ی دهد و م یرا قورت م شیغذا متعجب

 

 . گمی: نه خنگ خدا... آقازاده رو ممیگو یم یآهسته ا یکنم و با صدا ینگاهش م یکفر 

 

 کند.   یرا داخل ماستم م قاشق

 شود! یگشاد م میاش چشم ها یو فرصت طلب  ییپرو از
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 بره! خوادیزند: حاال کجا م  یم  یحرص درآر  ی خنده

 

 کوبم. یم  شیدهم و با نوک کفشم محکم ساق پا  یام م یبه صندل  هیتک

 چرخاند! ی راسمت ما م هیبلکه نگاه بق  دایو آرش ماهی نه تنها سر پر الیآت داد

 دوزد.  ینگاهش را به چشمانم م  نیغمگ داینشاند و آرش  یلبانش م  یرو  ین یلبخند دلنش ماهیپر

 بمانم.   رهیخ  ماهیدهد به لبخند پر یاجازه نم دایآرش نیسنگ نگاه

!...  دایگردد. اما آرش یاش برم یگرداند و به حالت قبل یسر برم  ماهیلرزم. پر یم ینگاهش لحظه ا از
 .ردیگ  ینگاهش را ازم نم

 . آوردیام درم  چارهیب  یعوض کارم را سر ساق پا الیآت

 آورم.  ی م  را باال میشوم و زانو  یخم م میگرفتن ساق پا یگزم و برا یم لب

 . اتیچشم چرون  یتالف  نمیکند: ا یم یا خنده

 

 شود.   یبلند م آقازاده

 ماند.  یگوشم دور نم  یبغض دارش از پرده  یخداحافظ یصدا

 

سپارم:   یکند، گوش م  یم ماهیکه به پر یشنهادیبه پ شتریکنم و ب یرا داخل بشقابم رها م قاشق
 منتظرتم.  ای... حتما ب التهیتعط

 

 ماهیدهد پاسخ پر یشوند، اجازه نم  یدانشگاه م ینهار وارد غذاخور  یپسرا که با بگو بخند برا یصدا
 را بشنوم. 
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 . مییای شود: گفت حتما م یخم م ز یم یکشد و رو یگردن م الیآت

 

 از من بود.  زتری . تردی گ یام م خنده

 . زمی خی دهم و برم یهول م الیرا سمت آت میغذا

 آمد. یبدم م  مهیاز ق شهیهم

 .کنمیوقت فراموشت نم چیآورد: ه یرا به لرزه در م میزانوها شیگذرد و صدا یاز کنارم م دایآرش

 

 مانم. یم رهیبه دور شدن شتابزده اش خ  یغذاخور  وسط

 کند! یم یرا هالج  شیشدن ها ماهیمن و پر داریبودن ها و مانع د ماهی مغزم نگاه ها و کنار پر تازه

باشد و خاطرخواه من آس و پاس    یکردم کس ی! اصال فکرش را هم نمردیگ  یم یلحظه ا یبرا دلم
 بشود.

 

 .میشو با هم بر  ادهی: پ میآ یکامران به خودم م یپس گردن با

 

 دوزم. یچشم م الیگذارم و به هرهرکرکر آت یرا پشت گردنم م  دستم

 خورد.  یبوفالو فقط م مثل

 

 ن؟ یا نیی. پامی: صبح قرار کوه گذاشتدی گو یبا خنده م کامران
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 .می: هستزد یخ  یکشد و برم یآبش را سر م وانیل الیآت

 

 .ستمیمخالف جمع من بودم: من ن شهیهم مثل

 

 .گهید یخدا ضد حال شهی: همدی آ یدر م دیسع یصدا

 

 شود.  یخارج م زی دارد و از پشت م یبرم   یرسد. کوله اش را از بغل صندل یم  ماهیبه پر نگاهم

 اگه اونم باشه.  یشود: حت یسد نگاهم م الیآت

 

 کند.  یحواله ام م  یچشمک  الیزند و آت   یبرق م نگاهم

 

 هستن؟  ایگردد: ک یکامران برم  سمت

 

... دخترا  یدوزد: خودمون  یم الیاش را به آت یاخاراند و نگاه قهوه  یکاهش را م  جیبا انگشت گ کامران
 . دیو وح دیمن و سع

 

 .میخاراند: مام هست یشکلش را م  یضیب یدهدو چانه  یان م تک یسر  الیآت

 

 دانستم. یرا نم   الیآت ت یو ن نقشه
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 _تلخ  ر ی#تقد

 

 ��۲۰#پارت 

 

 !یزند: خانم مراد یرا صدا م ماهیپر دیبه من بگو یز یکه چ نیا بدون

 

 .زدی ر یم  نییو قلب من پا ستدیا یم  ماهیپر

 را گم کنم. میباعث شده بود دست و پا دنم،یشن  یرفتنم و جواب منف  یخواستگار   روزید

 : بله. دیآ  یجلو م  لکسیر  یلیخ

 

هم هستن. خواستم شمارم    ای کوه. مهسا و سون میبر  ی: فردا قراره همگدیگو  یم یبا لبخند الیآت
 دعوت کنم! 

 

 . دمیع منداشتم اطال ی: اگه کار دیگو یچرخاند و م یمن و کامران م نی چشم ب ماهیپر

 

 نیدر ه یکردو ذره ا یبا پسرها برخورد م یعاد یلی خ  نکهیبود. از ا  یو پر دل و جرأت نیمت دختر
 شدم.  یعاشقش م شتری و ب   شتریکرد، خواهانش بودم و ب یرا گم نم ش یحرف زدن دست پا

 

 شود.  یکوتاه از جمعمان جدا م یخداحافظ  کی با

 !شی خواستگار یرفت  دم یکوبد: شن یم می بازو یرو یمشت دیسع
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 کنم. ینگاه م الیپرد و با خشم به آت یباال م میابرو یتا

 رود: به جون ننم من خبر ندارم. یبرد و عقب عقب م  یرا باال م دستانش

 

 . ریسخت نگ  ادیدونه... ز یخندد: همه دانشگاه م یم کامران

 

 چو انداخته؟ یکه... ک  ستیمعلوم ن یز ی: هنوز چم یگو یم عیشود و سر  یقرمز م میگوشها

 

رو بهم بگو که اگه   نایدارم... ا یاض ی ر گهیپسر بدو که ساعت د الیخ  ی:  بردیگ یمچ دستم را م دیسع
 پوست از سرم کندست.  فتمیب

 

 فرار کنم.   دیدنگ و فنگ چهار ساعت تمام به زور توانستم از دست سع یکل با

 کنم. یدانستم چه کار  ی نم دیایخواست کوه ب   یهم م ماهی پر نکهیا از

 بودم و خوشحال.   دستپاچه

 زنم.  یم رون یاز دانشگاه ب یسرسر  یخداحافظ  کی با

  لیو سب  شی ر نیگرفتم و صورتم را از ا ی دوش جانانه م ک ی دیکنم. با  یسمت خانه حرکت م میمستق
 کردم.  یتازه جوانه زده خالص م یها

 آورد. یلبانم را کش م یداغ، لبخند رو  ازیپ یبو

توانست از محبت مادرانه اش   یهم نم  یضیکه مر یاندازم و از حس وجود نعمت خداداد یم دیکل
 روم.  یمو داخل  میگو یفرزندش بکاهد، خدا را شکر م  یبرا
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راه   ییمن، باز چه بو ینیزم یوارد شدنم هراسانش نکند: فرشته  یزنم تا ناگهان  یم شی صدا بلند
 ...انداخته

 

 .یدورت بگردم. چه زود اومد یچرخد: خسته نباش  یکشد سمت در م یرا از داخل قابلمه م نگاهش

 

  یدر م می را از پا  میو جوراب ها  گذارم یچهار چوب در م یکنم. دستم را رو یام را کنار در رها م  کوله
 برگردم! نیخوا  یآورم: م

 

  یای: اون قدر از صبح تا شب نمزدی ر یشوربا را داخل قابلمه م  یکنم و رشته  ی نازک م  یچشم پشت
 . کنمی تعجب م یایزود م میکه وقت

 

به سروصورتم بکشم گل بانو... فردا قرار کوه  یشود: اومدم دست یتر م  ضی فردا عر ادیام از  خنده
 .میدار ینورد

 

: قربونت برم... دل تو دیگو یم ردیبگ شیپاشد و بدون آنکه چشم از غذا یچوبه را داخل شوربا م زرد
 تازه کن.  ییحال و هوا هیبرو  .. همش کار... درس دیپوس یوار یچهار د نیهم تو ا

 

فرستم: قربونت برم گل بانو... اگه    یم  نیا هیاش را به ر ی ر مادر و مه  چمی پ یرا دور گردنش م دستانم
 کردم.  یم  کاری من چ یتو نبود
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کم بود...   بتتی شود: مص  یچشمانش پر م یو کاسه  ردی گ یاش صورتم را قلب م دهیدستان چروک با
 . پا بند... یداشت یخودت زندگ یبرا یکردیم  حی تفر یکردیم  یجون

 

حرفا رو نزن مامان... تو نفس و تموم   نیا گهیفشارم: د  یو سرش را به خودم  م  کنمی بغلش م محکم
 ...  یمی زندگ

 

 اندازم. یبغضم  را داخل حمام کوچک م  ینیشوم و سنگ یجدا م  ازش

 شود.   یبغض راه نفسم م یخالص  یبهانه و برا  نیآب بهتر دوش

داند، جگرم   یو سربار م یکه خودش را اضاف نی. از امیگر  یبارم و به حس و دل مادرم م  یم مردانه
 . ردی گ یآتش م

 دردها.  یبر رو ستیدرد ییو تنها یر یپ

 

. حال و  نی گذارم. نه خوشحال بودم، نه غمگ یهم نم یو پلک رو   دیآ یصبح خواب به چشمانم نم تا
 داشتم گنگ. ییهوا

 

 روم.  یم رونی سرو صدا ب یزند ب  یم میبرا الیکه آت  یتک با

 کند.  یدهد و روح و راونم را تازه م  ینفسم را جال م یسحر  یهوا

 شود.  یم  ریبه دلم سراز  ،یاز دانشگاه و با لباس رسم ریآن هم به غ ماهیپر داری از د یف یلرزش خف  کی

و    دیایپدرش در ب  یجواب منف یدادم تا بتواند جلو  یبهش نشان م شتریو ب  شتریخودم را ب  دیبا امروز
 . ردیجواب مثبت را بگ 

 برم. ی باال م  شیبرا یکشم و دست یدر م یکفشم را جلو یدهد و من پاشنه  یچراغ م الیآت
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 کند. یم  قیرا به دل تزر ی بی هوا  مانده بود آرامش عج یشش صبح که کامال به روشن  ساعت

 تازه. یو حال نو شدن و استشمام هوا حس

 مرد کوه. ری : صبح خشومی رو به رو م  الیبشاش آت  شهیکنم و با صورت هم یرا باز م  ییجلو در

 

 . یخاله خان باج ری کوبم: صبح شمام بخ یرا محکم داخل دستش م دستم

 

 ...   یعل رم ی کند: گل بگ یم میبازو یحواله  یکشد و مشت  یرا پس م دستش

 

 اندازم.  یم یوسط ی نهیدوباره به سرو صورتم داخل آ یزند و من نگاه یم  استارت

 کم به خودت نگاه کن.  یرود: خواستگار پسند  یاش باال م خنده

 _تلخ  ر ی#تقد

 

 ��۲۱#پارت 

 

  یحالت دار باال زده ام را مرتب تر م یبه خنده اش با نوک انگشتانم موها ت ی اهم یخندم و ب  یم
 کنم: همه اومدن.

 

 دونم.  یرو نم   یاصل کار  یزند: همه که آره... ول  یندک مف یگار یس
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رو   یاون زهرمار  یدهم: اول صبح یم نییسمت خودم را پا ی شهیش  یکشم و کم یدر هم م ابرو
 !ینکش  شهینم

 

 !یامتحان کن  یخوا ی... م چسبهی م یل یاندازد: به جان تو خ یباال م  یکند و سر  یم ینوچ

 

 زنم: خودت کوفت کن.  یانگشتانش را پس م نیب  گاریجلو آمده با س دست

 

 برد.   یرا باالتر م الیها سرعت آت  نی و تردد کم ماش ابانیخ

 خدا عاشق سرعت بود.  ی شهیهم

 رود. یدخترا تپش قلبم باال م دنیو از د میرس  یقرار م محل

 چرخد. یسالم من سرها سمتم م ای شوم و  یم  ادهیپ  نیاز ماش  عیسر

 . میشیم مرویکوه ن یشد. آفتاب بزنه رو ری د نیزند: سوار ش یم  یتک بوق الیآت

 

 . ردیگ ینفسم م  ماهیپر دنیچرخانم و از ند یم چشم

 !ومدهی: نمیگو ی بکشم، م نیراستم را داخل ماش  یکنم و بدون آنکه پا یخم م  کمر

 

برد: بچه ها پرهام و خواهرش   یم  رونیکشد و سرش را ب   یم  نییسمت خودش را کامال پا ی شهیش
 !ومدهین
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بود!   یتماس گرفتم. انگار اون دوستش چ ماهی: من با پردیگو یدوست دختر کامران م یمور ی ت مهسا
و داداشش  ماهی... پرنییآقازاده که اهل اصفهان بود... خودشو از رو پل انداخته پا دایآقازاده... آرش

 واسش افتاده. یچه اتفاق ننیخواستن برن اصفهان بب  یم

 

 کارو کرده! نیپرسد: چرا؟ چرا ا یمتعجب م  الیرود و آت یدخترا باال م نی افتد. ه یاز کار م قلبم

 

 .دهیبه دستم نرس یادیاطالع ز  گهیاندازد: د یباال م  یشانه ا  یمور یت

 

 برداشته. یعاشق  پیبود... حتما تر  یخندد: دختر مرموز  یم کامران

 

 کنم.  یوقت فراموشت نم چیشود: ه یموقع رفتن در مغزم اکو م روزید دایلحظه حرف آخر آرش کی

 

 !ردیگ  ینبض م میها قهیشق

 نکنه... نکنه به خاطر تو باشه! سانیزند ! عل یم ادیشود. دلم فر یخشک م میگلو راه

ازش   یحس خاص چیممکنه!... من ه ریشود. نه امکان نداره!... نه غ یبر منعش م  یناقصم سع عقل
 !دمیند

 

 . نیفت ی... راه بگهید نیزند: آفتاب زد. بس کن  یداد م دیسع

 

 کشاند.  یم  رونیمرا از فکر گذشته ب  میبازو یرو  دونیفر دست
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 !یدار  ی: مالقات دیگو یناراحتش داخل چشمانم م نگاه

 

 ! دیایتوانست به مالقاتم ب  یم یچسبد! به جز مادرم چه کس یم  میبه ابروها میها مژه

 بود!  یبودم، پس خبر ناگوار  دهیمادرم را صبح در دادگاه د یوقت

 !ی بود ی کند: منتظر کس  یم  نیزم یرا هم از رو  دونیشدنم فر مهیآس

 

 مادرم افتاده. یبرا  یدوزم: نه... حتما اتفاق یپر هراسانم را به صورتش م نگاه

 

 راند.  یم میبازو یام دستش را از رو مهیو آس  عیسر حرکت

 دوم.  یسمت در م  دهینکش میبه پا مهیرا نصفه ن  میها ییدمپا

 روم.  یسمت سرباز م  هیبه بق  تی اهم یب

 ام مادرم بودم. یدلواپس  تنها

 گردد. یو باز نم رود ی به اتاق مخصوص مالقات برسم، نفسم م تا

 

 شوم. یمالقات شوکه م  زیپرهام پشت م  دنید از

 صبحش در دادگاه را حفظ کرده بود. ی دهیبه هم تن یاخم ها هنوز

 کشم.  یم زی را کشان کشان سمت م میپاها

 .  دنتید امی: مجبور شدم بد یآ یبه حرف م  نییکه نگاهم کند سرش پا نیا بدون
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 .نمی نش یم شی کشم و روبه رو یرا عقب م  یصندل آهسته

 الغرتر و پژمرده تر.  یهم همان پرهام شش ماه قبل نبود. کم پرهام

 عمد گرفتارم کرد. ریو حکم که غ ز یمتفاوت. داغ عز طیاش را به دو خانواده چشاند. شرا یتلخ ریتقد

 بگم.  تیرضا ی: اومدم شرط بابامو براردیگ  یکند و نگاهش را باال م یرا صاف م  شیگلو

 

 کنم از شرط ناخوانا...   ی! وحشت م زدی ر یم نیی پا یهر  قلبم

  شتریکه ب ی سلول نیخودم از ا ییرها   ی. برادهیپدر و مادر داغ د کیدل  نیتسک یحال برا نیبا ا اما
 . نیفقط حاللم کن کنم.  یباشه قبول م ی: هر شرط میگو یگورستان بود، م  هیشب

 

 اندازد. یبه صورتم م یق یعم نگاه

 .  نمیب  یدر نگاهش نم   ینه رفاقت یدلسوز  نه

 برده بود!   نیتلخ از ب ریتقد کیاشتباه،  کیآن روزها را  نگاه

 

 دوزم.  ی م  زیم یرا به انگشتان گره کرده ام رو نگاهم

. حق  یش ال یخی ه درسو دانشگاه رو بک میدیم تی رضا یکند: به شرط  یروح از بدنم خارج م  شیصدا
بهت   ییای حقوق ومزا چیه . تنها بله و چشم.یکن ی ما کار م یو برا یرو ندار  ایدن  ینقطه  چیکار در ه 
 . یگونه حق اعتراض هم ندار  چی. هرهی گیتعلق نم

 

را    یشرط  نی. انتظار همچ دیآ یشود! نفسم باال نم  یرود و گردنم رگ به رگ م  یبه ضرب باال م سرم
 نداشتم.
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دادن رو   یگونه هم حق جاخال  چی و ه شهیاعمال م نایا ی دهد: به دست قانون و حکم قاض یم ادامه
 داشیما پ یدم کوچه  گهید  یگیو و اگر نه.. به مادرت م  رونی ب یایکه م  ی. اگه قبول کردیندار 

 گهیو جور د میدار یرو نگه نم شی اومد احترام بزرگتر یزار  هیو گر تی رضا یبار برا نینشه... که اگه ا
 .میکنی باهاش برخورد م یا

 

 دارد.  یو سمت در گام برم زدیخی برم  یصندل  یمصممش از رو یقفل چشم ها نگاهم

 کشد.  یم ری و قلبم ت دیآ ی بزنم. زبانم بند م یتوانم حرف  یتا کام نم الم

 : بلند شو.ردیگ یرا م  میبازو سرباز

 لخ  _تر ی#تقد

 

 ��۲۲#پارت 

 

 دهم. یبه بدن لمس شده ام م یتکان 

خروجش   ر ی بازم مس  یتواند با وجود لبها یگونه نم چیرا دارد که ه  یدر راه برگشت حکم گردباد نفسم
 کند.  دایرا پ

 کدام از حس ها را نداشت.  چیخبر ه نیعادتم شده بود. اما ا یناگهان  یروزها خبرها نیا

 !  چدی پ یپرهام در سرم م یها گفته

 .  یو حق کار کردن ندار  ستین ییای. حقوق و مزاالی خ یمرگ: درس و دانشگاه ب ناقوس

 

 یگام برداشت! چگونه م یو بلند یهمه پست نیبا ا ی خاک یکره  نیشود در ا یوقت چگونه م آن
 استشمام کرد!   ی کره خاک نیو مه آلود ا نیسنگ یتوان از هوا
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 .ردی گ یوجودم را فرا م ی. حسرمیگ  یخوب نم کی را ن شی ها رحرفی تعب قدرت

  یام حتم ی رفت و با قبول نکردنش باز هم نابود یم نی از ب میو آرزوها  یشرط تمام زندگ نیقبول ا با
 بود.

 خودم!  یتیکفا  یب  ای! سرنوشت! ری قصه که بود: تقد نیهمه حال. اما مقصر ا در

 . ندازمیسه کلمه ب نیتوانستم گناه را بر دوش ا یم چگونه

 

و کنار   دهیداغ د یخانواده  کیخنک شدن دل  یبرا رمیگ  یم میتصم یدو هفته فکرو خودخور  خسته
 . رمیمادرم بودن، شرط را بپذ

  زی شرط هم وزن خودش را بر دوشم انداخته بود، پشت م نیکه قبول ا یروح خسته ا ین یسنگ با
 .ستمیا یمحاکمه م

 روز سرنوشت سازم باشد.    نیدادگاه و آخر نیآخر دیشا

دهد:   یو حکمش سوق م  یدارد و سمت قاض یکه فکرم را از گذشته ها، از حسرت ها باز م یروز 
 دارن. یشرط  تیرضا یبرا یمراد  یآقا ،یهاشم سانیعل

 

باشه قبول   ی پرم: هرشرط  یپرونده ام م یحرف قاض انیدهم و م  یعجله به خرج م  یتعلل چیه بدون
 و حاللم کنن.  نیکنم... فقط منو ببخش یم

 

به   ت،یرضا یشرطتتون رو برا نی تونیم یمراد یکوبد: آقا یم  زیم یدهد و رو  یتکان م  یسر  یقاض
 . نیدادگاه اعمال کن
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و پرهام را    ماهینفرت نگاه پر ،یمراد یکه قبل از آقا نمیرا بب  دهیغم د یچرخانم تا صورت پدر  یم سر
 . نمیب یم

 .شکنمیو م زمی ری درخودم فرو م ماهیپر ی نهیبار چندم از نگاه پر ک یبرا

  یلیشوم که خ یم یو مجبور به دفن عشق میهم نبود  یواضح برا  یلیبود چه بود و چه شد! خ قرار
 و دم نزنم.  زمی بر شیخاک رو  دیسخت و زجر آور با

 ونهی... زنم از داغ پسرش دیقاض  ی: پسر من مرده آقازدی خ  یاش برم یلصند  یاز رو یمراد یآقا
 . ستی ن  یداشته کاف یشوم  تی پسره که ن نیا یبرا   یشده... هر مجازات

 

  نیبگ  ،یمراد یآقا  نیریکوبد: وقت دادگاه رو نگ یم  زیم  یرو یمسن عصب  یپرونده مرد یقاض
 !هیچ ت ی رضا یشرطتتون برا

 

شکسته ترش کرده   رتروی کشد. داغ فرزند پ یشده اش م  دیمحاسن سف  یرو یبا غم دست یمراد یآقا
 بود. اما مقصر من نبودم. 

که فردا  یخانواده ا  نیا یهم برا  م،یو تنها  ریمن و مادرپ  یاش را نشان داده بود. هم برا یتلخ ریتقد
 شد. یشِب روز حادثه، پسرشان داماد م

من و خانوادم   یتا آخر عمرش برا دی: بادیگو یو پرخواهشم، م نمایقفل نگاه پش یمراد یها چشم
 چیداشته باشه... ه یکار کنه و درآمد یی. حق نداره جاشهیم الیخ  یکار کنه... درس و دانشگاه رو ب 

خوره و   یمن دادم و م یز یدست من و خانواده ام هرچ ر ی ... زرهیگیبهش تعلق نم  ییایو مزا یحقوق
 هیاز مرگ پسرم و د تونمیصورت م  نیکلمه بله قربان، چشم قربان. در ا کیکنه. فقط   ینم  تمیشکا

 بدم.  تیاش بگذرم و رضا

 

 : قبوله.. می گو یمانم و تند تند م   یم رهی مادرم خ انیکنم. به نگاه گر یام فکر م یآزاد یبرا یا لحظه
 .  نی. فقط حاللم کن کنمی م نیبگ  یهر کار 
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 اندازد.  یآب راه م لیشد، س یاشک بار مادرم، تنها کسم که کنارم در دادگاه حاضر م صورت

 کند. ی م یمخف دمیپوشاند و از د یغم و اندوهش را با چادرش م یایدر

گناه را کشته بودم. هر   یانسان ب کیکه بودم شب و روز نداشتم. به هر حال   یهم در عذاب خودم
 یام م وانهیببرم. عذاب وجدان داشت د  ادیت غرق خونش را از توانستم صور  یکردم نم  یم یکار 

 کرد. 

بود، پدر   نی بودم. تنها فکر و ذهنم ا دهیرا نفهم یشرط مراد یها داغ بودم و هنوز معن یمیقول قد به
 کنم.  یآسوده سپر  الیشب را با خ کیتوانم   یاست و م یکاف  میاست و داغ دار، اگر مرا ببخشد، برا

هم وحشتناکترو   یگذارم که از صدتا انفراد یپا م یدیکندو من به زندان جد یصادر م حکم را   یقاض
 مرگ آور تر است. 

داخل   یمی قد یاینوک  یخانه و گوش دیشلوارم، کل  یشود و من فقط با کمربند مشک یباز م  نیآهن در
 گذارم.  یم ا،یدن  یآزاد و سرد، اما خفه کننده  یزندان پا به هوا نیدستم، از در آهن

 گذارد.  ینم  یادیز ری وجودم تأث خبندانیاسفند ماه بر  یسرما سوز

 فرستم. یم میها هیهوا به ر یاز سرد  یقیفشارم و دم عم  یهم م یرو پلک

 گرداند.  یحفظ غرورش سر برم یآورد و برا یاشک را بر چشمانش م   دونیبا فر یخداحافظ 

از دست داده بودند و  یشهردار  یاش را با نمک ها  یدیکه سف  ییبه برفها نیکنم و غمگ یباز م چشم
 کنم.  یغبار گرفته بودند، نگاه م یو گل آلود، مثل درون  سیخ

 _تلخ  ری #تقد 

 

 ��۲۳#پارت 
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 کند.  یهوا را بهم گوش زد م ینیسنگ  ری از در زندان، تأث ی در فاصله ده قدم یمراد یآقا نیماش دنید

 زند.   یم چراغ

 خشکاند.   یرا م میروزگار راه گلو  یتلخ ی مزه

و چشم به راهم   ریمادر پ  یها یحاال بروم و به دلواپس  ن یتوانستم هم یکه نم یخانه ا دیو کل  یگوش
 اندازم. یرنگم م یسرمه ا یشلوار پارچه ا بیخاتمه بدهم را داخل ج 

  یم  ادآوریروز فالکتم را   نیشش ماهه و هجده روزه، اول  یموقع آمدن به مهمان کوتاه تنم   نیآست بلوز
 شود.

 تواند به بدنم نفوذ کند. یکند، اما نم  یلختم را نوازش م  یبازوها سرما

 آورم. یبه حرکت در م میاندازم، پاها یطور که کمر را داخل بند بند کمر شلوارم م همان

 . دیآ یم نیی و پا دیگشا یرا م در

 .ستمی ا یم یمردا یآقا نیقدم مانده به ماش  چند

 کند. یسرش، زمستان را گوش زد م یمارک دار و کاله لبه دار رو کاپشن

سر   ییمرداد ماه و آن روز کذا یبودو تن و بدنم در حال و هوا امدهی ن یمن هنوز زمستان یبرا اما
! را باور کند  یششم ماه و اند نیتوانست گذشت ا  یسوخت و نم یسوزان، م د ینور خورش ری ز ،یظهر 

  یشانیصورت و پ یرو یداشت هر لحظه از خواب بپرد و خوشحال از کابوس وحشتناک، دست دیام
 عرق کرده اش بکشد. 

 

 کند.  یگذارد و سمتم حرکت م یسمت راننده را باز م  در

ترحم   یلیخ  یل ی... خهیچ یدون  یدوزد: م یبرنده اش را از خشم و انزجار به چشمانم م زویت نگاه
 .یز ی برانگ
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 کنم.  یقلبم را به وضوح احساس م یتکه ها ختنی ر فرو

 مرد به کار ببرد.  ک یسوزاند  یتوانست برا  یم یبود که هر کس یبرنده ا یکلمه  تنها

 دارد. یمانده را برم یفرو بردن نفرت نگاهش در چشمانم، قدم باق یبرا

خواد ذره ذره جون   ی: دلم مدیگو ی کشد، قدش هم قدم شود، م یمماس با صورتم که گردن م درست
شکمت و   ینتون  یو حت یکه از داخل سطل زباله ها اشغال جمع کن  ی... اونقدر نمیدادنتو با فالکت بب 

 . یکن  ریس

 

گداخته شده  یتواند فواره ها یلرزد، اما نم  یلرزد و م   یشود که م  یم ینشانمثل کوه آتش  درونم
 سوزد.  یو م کشدی لرزدو درد م  یپرتاپ کندو آرام شود. فقط م  رونیاش را ب 

 

 چرا؟  یدون یسازد: م یم لیرا سمت گوشم متما شیها لب

 

. باعث  نمیدستم و بب  یپسرم، عصا جون دادن یزند: چون تو باعث شد یزل م میبه چشم ها  دوباره
 کفن تنش کنم.  ش،یلباس داماد یبه جا یشد

 

توانم، از درون    یمهار کنم. اما نم نشیکاپوت ماش یرا با دست گذاشتن رو دنمیدارم فرو پاش دوست
 .ابمی  ینجاتم نم  یهم برا یشوم و دست  یم رانیو

 !ابمی ی نم  ییدلجو یبرا یشود. نفس یبه هم دوخته شده ام باز نم  یلبها

کفشامو   دی که فقط با یاون قدر بدبخت ،یوجود راننده شدنم رو ندار   یگرداند: حت یتنفر ازم رو برم با
 . یواکس بزن 
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 انتقام از من تنها قرار داده بود.  یسالح برا نی حقارت را بهتر  روی تحق

 غرد: سوار شو.  یم  یپر از خشم یصدا با

 

 دهم.   یام را به زور تکان م دهیچسب نیبه زم یپاها

 رسد. یم میام به جوراب ها یتابستان یکفش ها ریآب شده از ز یبرف ها  یو نرم  یسیخ

 رود.  یزند، م   یبرق م یز ی رنگ که از تم دیلکسوس سف  نیدر عقب ماش  ی رهیسمت دستگ دستم

 گدا گشنه.  ی... پسره ستمیکند: رانندت ن  یراه خشک م  انیبلندش دستم را م غرش

 

 وجود دارد!   ایدر دن ریتر از تحق نیو زهر آگ زتری هم ت یر ی شمش یعنی

 کنم.  یلبم، مهار م  دنیجگرم را با دندان کش  سوزش

 گونه زبان تلخ و بددهان شده بود.  ن یکه از فرط داغ پسرش ا یبه خاطر پدر   تنها

 شوم.  یم ری گیجا یی جلو یزنم و صندل  یدور م  نیپشت ماش از

 کند.   ینم  جادیدر وجودم ا یاحساس  چیهم ه نیمطلوب داخل ماش یگرما

  نیبتونه تسک دنتیزجر کش د یشا ی سخته... ول یلیچشمامون خ  یزند: تحملت جلو یم  استارت
 دلمون باشه. 

 

 کنم: بخدا من...  یبار به خاطر دل پدرانه اش لب باز م  نیا

 

کشد: اسم خدا  یتوانست خودداراش کند: م  یکه نم یم یو درد عظ از جنس غم یادیزند! فر  یم ادیفر
به خواستتون  ی... شما گدا گشنه ها وقتشناسمی... من امسال شما رو خوب مار ی ن فتی رو به دهن کث
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... یآوردبال رو سرمون   نیا یشوم یت یبا چه ن دونمیمن م ..میزنی م  ی... دست به هر کار نیرس  ینم
 ...یدخترمو ندار  اقتیکه گفتم ل نیفقط به خاطر ا.یدودمانمو به باد داد ..کنهی م زنم داره دق
 . ین یروز خوش بب هیزارم  یکنم نم یم  اهیروزگارتو س

 

 کردن دل پدرانه اش گوش دهم. یها و خال نی توانم به توه  یو فقط م کشمیم  قیعم یآه

 است و وحشت آور.  کیکه تار نمیب ی را م یر یتنها مس ابان،یبه خ نگاهم

: فقط دوست  ابدی  ینم دنینشن یهم برا یقدرت چیشنود و ه یتنها خط و نشان ها را م میها گوش
و کر و    یشیتو گوشت فرو کن... تو خونم کور م  نویاز بله چشم ازت بشنوم... ا ریبه غ یدارم کلمه ا

  رتیس ناومد  ایکنم... از دن یم  ارتکی چ نی ... اونوقت ببیدستم بد ییآتو هیالل. فقط دوست دارم  
 . کنمیم

 

خواستم اتو دستش بدهم   یاگر م دیفهم یشده ام. نم ر یآمدن س  ایدانست شش ماه است از دن ینم
 کردم. یشرط را قبول نم 

 خواهم جا بزنم.  یکرد م  یم  فکر

 ام رفته یشرط را پذ نیدردشان و آرام شدن روح و روان خودم، ا نی نداشت به خاطر تسک قبول

 _تلخ  ر ی#تقد

 

 ��۲۴#پارت 

 

  یترمز م   یکند، پا رو یم یتداع میرا برا یروز خواستگار   نیآخر یکه درش خاطره  یخانه ا یجلو
تو  خرج شکم خودتو مادر  یتون یبه زور م  ی. وقت دمیراننده نم  کیفشارد: چند بار بگم... من دختر به 

رو   هشد  ایخواسته براش مه ی منو که هر چ یخرج دختر ناز پرورده  یخوا  ی... چطور میار یدر ب
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... من همون بار اول و دوم و  یایم  یشیدوباره پا م ی ... اصال با کدوم اعتماد به نفس ؟یبرآورده کن
 ... تمام. هیسوم گفتم... جواب ما منف

 

  یم رونیمرا از فکر ب  ن،یشدن در ماش دهیبا کوب  م،یبه رو یمراد یشدن در خانه توسط  آقا دهیکوب
 آورد. 

 شوم.  یم ادهی پ عیپرد و سر یم میها شانه

 رود.  یزندو سمت در م  یرا م  نشی ماش یمرکز  قفل

 دارم. ی سرش قدم برم پشت

  نیو غمگ ده یپوش  دیسف که رخت  یزند. درختان  یچشمانم را م اطشانیبرف ماندگار داخل ح  یدیسف
 انداخته بودند. نیی سر پا

 روح.  یو ب  زی غم انگ یزمستان

 بابا.   شی: آوردنمیب  یپله م  یرا رو  پرهام

 

 رود.  یداخل م  ری دهدو سر به ز یسر تکان م یمراد

 یرو به اوج رسوند یکند: نامرد ی سپر م نهیراهم س یدوران دانگشاهم، جلو قیدوست و رف پرهام
 . رسونمی رو به حدش م ی... نامردسانیعل

 

رنگش را    یهفت توس قهیبافت  راهنی آورد و پ یم رونی اش ب یشلوار ل بیرا از داخل ج  دستانش
 . رونی ب زی دِر... تمام برف ها رو بر یاالن شروع کن. پارو جلو نی کند: از هم  یصاف م

 

 !دیجد  یایها. شروع وق تیکند به کشف موقع یشروع م  مغزم
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 کند.  یگرد م عقب

 زند!  یپله ها خشکم م یجلو مات

برد: برف ها رو سر راه مردم   یافتدو بدون آن که بازگردد، انگشت اشاره اش را باال م یم  ادشی یز یچ
 ...  یز ینر

 

 رحمش کرده بود!  یتلخ ب  ریو تقد ایدن ایرحم شده بود  یب  خودش

 کند.  یرا احساس م  درد میکنم که بند بند  استخوانها یرا چنان مشت م دستانم

 شوم.   یم  رهیخ  یدست زمستان کی کنم و به آسمان صاف و  یگرد م عقب

خواست   ی. خودش هم مابمی یآسمان نم  یدر گوشه گوشه  میاش برا یاز مرهمت و بزرگ یرد چیه
  نیتنها به خاطر آن اتفاق سزاوار ا دیکردم. شا  یکه هر روز فکرش را م یلیبه آن دل دیمجازاتم کند. شا

 شدم!  ریتقد

 دارم.  یمجازاتم گام برم نیشروع اول ی. سمت در، برارمیگ یو چشم از آسمان م رمی گ یم یق یعم دم

 افکند.  یهوا لرز به جانم م یسرد یا لحظه

 دارم.  یخودم، پارو را برم  یبرا ی با پوزخند تی اهم یب

 . نداشت یتیاهم یکس یزدم برا یهم م خی

 شود.  یم زیغم انگ یایدن  یو برفها تنها ملود نیزم  یخرت پارو رو خرت

 کنم.  یرا نم  دنشانیکنم. اما قدرت برگشتن و د یرا از آن باال پشت پنجره ها حس م  یها نگاه

همزادشان، پشت   دنیزجر کش یهم اجبار، فقط اجبار برا دیلذت در نگاه و دلشان باشد. شا دیشا
 پنجره ماندگارشان کرده است.
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 دل سوزانشان باشد!  نی تسک ی برا  ن،یتلق کی شانیزجر دادن من برا دیشا

شود.   یم  دایاش پ یخاموش یهم برا  یراه  ردیگ یآتش م یجگر  یوقت دیتواند بگو  یم یکس چه
شرط ها   نی ند. اکشف نکرده بود  زیعز کیاز دست دادن  قیدرد عم نیتسک یرا برا  یگونه راه چیه

 حفظ غرورو اعصاب متشنج شان بود. یتنها برا

 

 دهد. یرا اطالع م  یورود کس ،یو باز شدن در اصل  فونی آ کیت یصدا

 کنم. یمانده به در کمر راست م یقدم ده

 اندازد. یبدن گرم شده ام را از کار م  ماهیپر ورود

 شود! یدر خشک م یو دستش لبه   دیآ یباال م  سرش

 !ردیگ  یقفل نگاهم، لبانش از هم فاصله م نگاهش

 . نمیب  یدختر م کی در رخ  بایقدر ز نیبار تعجب را ا  نیاول یبرا

اش   ییبا ی رنگش به ز یخزدار زرشک  یدور گردنش تنها چانه اش را گرفته بود. پالتو اهیگردن س شال
 چشم و دل عاشقم را سخت کرده بود.  دنیافزوده و قدرت پس کش

 یده یجان م  شیکه عاشقانه برا ی قدر سخت باشد. کس  نیتوانست ا یوت هم نمکندن در بره جان
 گذاشته بود.  ادگاریفرسنگ ها فاصله از تو دورش کرده بود و تنها حسرت به  گریاما د

 

 یپا  یآورد: چرا خشکت زده!... زود باش جلو یم  شیحواسم را سرجا یمراد یبلند آقا یصدا
 کن.  زیدخترمو تم 

 

 قدرت باور اتفاق را نداشتم. هنوز

 ! نمیرا بب یمراد یچرخانم تا صورت آقا یم گردن
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 !...یشود: مگه کر   یتشر دوباره اش از بهت خارج م با

 

 محض بود.  قتیحق بله

 نیاز درون، برف ها را به ا دیشد یفشارم و محکم با لرزش یانگشتانم سخت م نیپارو را ب  ی دسته
 کنم. یطرف و آن طرف پرت م

رود و از    یشوم. سرم باال م یرنگش متوقف م اهیس یها  نینگاهم به پوت ماهیپر یپا یجلو رستد
 شوم.  یم رهی خ شی به چشم ها کینزد

 کنم. یدهد حسرت نداشتنش را در قلبم حکاک یاجازه م  هیثان کی  تنها

 دود. یتند سمت پدرش م  یهاقدم  با

 . زمیر   یاز دست دادنش از درون اشک م یفشارم و برا یهم م یرو پلک

 _تلخ  ر ی#تقد

 

 ��۲۵#پارت 

 

 

 گذارم. یو قدم به کوچه م میگشا یدر را م فتادن،یبه زانو ن  یبرا

  یلی!... هوا خیکنی م کاریچ  یَکند: بابا دار  یقلبم را از جا م چد،یپ یکه در کوچه م ماهیپر یصدا
 سرده... اال... 

 

 . ردی گ یم فونی نگاه غم بارم را از آ ماه،یپر یداو قطع شدن ص فونی شدن آ دهیکوب
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 داشته باشم! دیتوانستم ام ی. پس مندینش یلبانم م یبر رو  یخند تلخ

 دیام ی! مگر کلمه  یدیکنم! چه ام یم  حیو نگاه متعجبش به من، فکر خودم را تصح   نیگذر ماش با
 تو وجود دارد!  یهم برا

 دهد.  یمرا نشان م نی است که از داخل ماش یبه پسر بچه ا نگاهم

کوتاه از شش ماه و   نیبلوز آست نیدانست ا یشود. چه م  یم لیتبد یمزاجم، به پوزخند یتلخ
مخصوص  یتوانستم به جز جا یشد که نم نشیگزی جا یراهنی هجده روز قبل از تنم خارج شدو پ

 . دمیکش یرا به تن م راهنی پ نیهم  دیبپوشم و به ناچار با یگر ید یخودش، جا

 

 ...سانیکند: عل یجدا م  خی واریپشتم را از د یمراد یآقا یصدا

 

 شوم.   یم اطیمتحرک داخل ح یگردم و مثل مرده ا یبرم

 کنم. یکرد، حرکت م  یپارو دستم سمت پله ها که از آن باال بهم نگاه م 

که   یلیمحله وسا یز سوپر : برو اد یگو یم یشلوارش، دستور  بیدرهم دستانش داخل ج یاخم ها با
 . اریسفارش دادم و ب 

 

 . ردیگ یشماتت بارش را از صورتم م  نگاه

 !...دمی: نشن ردی گ یاوج م شیبرنداشته صدا یکند. قدم یگرد م عقب

 

 دوزم! یم نشی متعجب و گرد شده ام را به نگاه خشمگ یگردم و چشم ها یم  باز

 کنم!  یآور  ادیرفته،  ادتیشوند: بله قربان... چشم قربان... اگه  یگره کور م شتریب شی ابروها
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 دهم: چشم قربان.  یتکان م  یسر 

 

 کنم! ری توانم تعب یرا نم   دیآ یکه تا پشت لبانم م یپوزخند

 یتوانست برا یدل؛ کدام م  نیعقده! درد و تسک ؛یبچه باز  کیانتقام مسخره!   کیمسخره!  لمیف کی
 باشد!    یخوب نیگزیجا شینما نیا ری تعب

 

 رود.   یکند و داخل م یگرد م عقب

 .برم  یشلوارم فرو م بیزده ام را داخل ج  خیکشم و انگشتان   یصورتم م یرو یدست

  نی. فقط به زمنمیبی در حال گذر را نم یها نیو ماش ابانیروها، خ  ادهیشود. پ  یم نیسنگ میها قدم
  ریبلعد. اما ز یاحساس سرما را در خود م میشوم. کف پاها ی م رهیزمستان خ  یلغزان از سرما

 خورند.  یسر م  نیزم  یجلو رفتن رو  یتنها برا میکفشها

خورد و مرا به جلو   یلغزد. چرخ م یم میپا ریز  نیام و زم ستادهیا یگسل یاست که رو نیحسم ا  تنها
 کشاند.  یم

 دهد. یم ستیمغزم فرمان ا پرمارکتیها یجلو

 سالم بدهم: سالم. دیپشت صندوق، با یفروشنده  یکند برا یروم و ادب حکم م یم داخل

 

 کند: خدا بده برکت.  یم  مشیجوان را تقد  یخانم یدهدو کارت بانک  یتکان م  یسر 

 

 : ممنون.رد یگ  یبا ادب متانت کارتش را م خانم
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:  رد یگ یکوچکش است، م  فیفروشنده نگاهم را از خانم که در حال گذاشتن کارتش داخل ک  یصدا
 در خدمتم.  نی داشت یشیفرما

 

  یخانم جوان را نم یگشاد شده  یخودش، بلکه نگاه متعجب و چشم ها یتنها نگاه بهت زده   نه
 توانم انکار کنم. 

 جلب توجه و گرد شدن چشم ها را داشت.  یپوشمم، جا طرز

 

 برود.  رونی ب دشیخر یها  سهیروم تا خانم جوان بتواند با ک  یم  لوترج

خاراند: اومدم  یرا م میدو ابرو  نیب  ییرودو جا  یگفتن و شکستن غرورم، انگشتم باال م یبرا
 رو ببرم.  یمراد یسفارشات آقا

 

 کند.  یم دایجانم شکستن را هو م،یبتوانم بگو تا

 : بفرما. رد یگ یپاکت کوچک نمک را سمتم م زد،ی که برخ نیا بدون

 

 خورد!  ینمک و صورت فروشنده چرخ م یرو رانم،ی ح نگاه

 و گفتن.  نیهم یمراد یشود: آقا یاش بلند م یصندل یخواند و از رو یرا م نگاهم

 

  ن؟یآورد فی دارد: سالم آقاناصر... چرا خودتون تشر یشود، قدم برم یم یکه داخل هاپر  یمرد سمت
 دم در! اوردمی من خودم م میگفتیم
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 !رمی گ  یکنم و نمک را م یدستم را بلند م  مجبور

 خودت صبرم بده.  ایحد سوزان! خدا نیتا ا ری تحق درد

 

خودشون حساب   یمراد یشود: آقا  یفروشنده بلند م یبرم که صدا  یفرو م می ها بیداخل ج  دست
 . کننیم

 

 .نم یچرخم تا صحت حرفش را بب یپشت م به

  یاستراحت هیکند: بفرما آقا ناصر... تا شما  یمسن، دعوت به نشستنش م یداخل دست مرد  دست
 کنم.  یمن سفارشاتتون رو آماده م نیبکن 

 

 دانم.  ینم زیو خشک شدن را جا ماندن

 کنه! تونست روبه راه بشه!  یم  کاریچ یشنوم: مراد  یمرد را م یشوم که صدا  یدر روانه م سمت

 

روبه راه بشه آقا  خوادیچطور م  گهیکند: د یرا سست تر م میکشد قدم ها یکه فروشنده م یآه
هنوز داغ پسر جوانش سرد نشده، همسرش داره   چارهی ... مرد بارهین  یبشر  یبن  چیناصر... خدا سر ه 

  نگذره.  شویشده. خدا از باعث و بان  ونهیاز داغ پسرش د گنی... مرهی از دست م

 به سرشون آورده... نهیبال رو از ک نیخواستگار دخترش، ا ایگو

 

 شنوم  یاالاهلل مرد مسن را مکنم و تنها الاله یپرت م  رونی. خودم را ب ردیگ یرا م بانمیقر یخفگ حس
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 _تلخ  ر ی#تقد

 

 ��۲۶#پارت 

 

دانستم! اگر من  یبود! پس چرا من نم   قتیحق  ایچو انداخته شده در دهان مردم آ یتهمت ها نیا
 داشتم پس چرا خودم داغون بودم! یت ین نیچن نیا

بود که   ییبستن بهتر از هوا خیبدنم را هم بخشکاند.  یدرون ستمیکشم تا سوز سرما تمام س یم یآه
 .  یو نسوز  ی. از درون منجمد بشویافطرا ها را نشنو

با   ایدن نی که در ا ینفر  کیبود. تصادف من مثل هزار و  یو مردانگ تی حرف ها به دور از انسان نیا
رفته   یمن خودم به کام مرگ ایبه کام مرگ رفتند، من هم تصادف کردم. اما گو یعمد ریتصادف غ  کی

 سخت بوده است. یاش جهنم  یفان  یایام که تنها دن 

 

تاوان   دی .  بارمی که با تهمت ها آتش نگ یما نه آن گونه ادانستم. ا یاتفاق را خودم م نیا مسبب
و نامرد جلوه داده   یجان کیخاص و عام شوم و  یکه انگشت نما یدادم، اما نه به گونه ا یپس م
 شوم. 

 رسانم.  ی م یمراد یشده ام را به خانه   نیسنگ وجود

 کند.   یم انیفرط خشم کل وجودم عص از

  راهنینرفته بود و پ شیها واریکه غبار غم از درو د یطلبد اما باز هم به خاطر جو خانه ا یم ادیفر دلم
 . زمیبر رونی را ب میادهایدهد فر یبر استوار ماندن داشت، اجازه نم   یکه سع یپدر  یمشک

 درد باشم. نی تسک دیکنم تا شا  یم یخوددار 

 شود.  یباز م  یکی فشارم و در با ت یرا م  فونیآ ی دکمه
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خوام   ی در بعد گورتو گم کن. نم  یزند: بپاش جلو یبرقلبم م  یشتر یپله ها، ن یرو یمراد ندشخین
تا دوازده  یدر باش  یجلو دیبا میو داغ دلش سرباز کنه. از فردا صبح، شش و ن نهیهمسرم تورو بب 

 بودنت و فراموش نکن.   رونیعنوان هم ب چیشب. به ه

 

 نرود.  ادمیگاه  چی کند تا ه یزد م گوش

 دارد. یو شانه ها را افتاده نگاه م دهیسر را خم شه یهم یندار  یپول  یب

 وهله انجام دهم. نیتوانم در ا یاست که م یتنها کار   سکوت

 شود.  ینمک داخل دستم، فکم منقبض م  ی بسته

 کند. یم یپا فشار  مشیبرد. اما مصمم در تصم یاز خرد کردنم لذت نم  یمراد

 کنم.  یم یدلش صبور  نیتسک  یکنم و برا یرا خفه م آهم

 .بود که خودم انتخاب کرده بودم  یراه

 بندم.  یهم م  یپاشم و در را رو یراه م یرا جلو نمک

 .کردم  یم یسپر   ادهیپ  دیکه با یر یمس

 کند.  یگرم تر م دنشیبه خانه و د دنیرس  یاز وجودم تنم را برا یم یمادرم ن دنید

بگذارم و    شیزانو  ینتوانسته بودم سر رو یتپد که شش ماه و اند یم یمادر  یبند وجودم برا بند
 حس کنم. میموها یاش را رو یدست پر مهر مادر 

  یام خوشحال یآزاد یرا از نظر بگذرانم. برا  شیو شهر و آدم ها ابانیدهد، خ یلک زده ام اجازه نم  دل
 سر دهم.

 آمدنم لذت ببرم. ونری آزاد استشمام کنم و از ب یهوا

 کنند. یام نم  یار یرفتن  ادهی پ یکم کم برا میپاها
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 متوقف شوم.  یآرت یب ستگاه یکند ا ی بسته ام مجبورم م خی انگشتان

 برم.  یشلوارم فرو م  یها بیبسته ام را داخل ج خی دستان

  یهوا خشک م یگرفتن کارت  رو یدوزد! دستش برا ی نگاه شوکه شده اش را بهم م یآرت یب  مامور
 ماند!

 ! هیچه لباس نیسرما ا نیآورد: تو ا یجنباند. سوالش را بر زبان م یبر لبانش م یلبخند یتلخ به

 

که دچارش شده   یتلخ ریاتفاق. به جرم تقد کی گفتم زندان بودم. آن هم به جرم  یگفتم. م یم چه
 بودم!

 : کارت ندارم. میگو یپاسخ سوالش م یجا به

 

  یدراز کرده بود، م یآرت یکه نگاهش به من و طرز پوششم، دستش را سمت مامور ب   یخانم ارتک
 . ردیگ

 دهم.   یهوا فرو م یدهانم را از سرد ینداشته  بزاق

 آقا بزنم؟ نیا یهم برا یک یآورد: خانم   یلبانم م  یرو  زیغم انگ یپوزخند یآرت   یمأمور ب یصدا

 

 . نی: بزندی گو یم یتعلل چیکند و بدون ه یاش را مرتب م  یچادر مشک خانم

 

 ممنون.  یلیبه دور بود: خ  تیکردم از آدم  ینم  تشکر

 

 .ردی گ ینشاندو کارتش را م یبر لب م یپر دلسوز  یتبسم 
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 پاشد.   یبه صورتم م نینگاهش را مادرانه و غمگ یمادرم بود. دلسوز  یجا

 گردد. یسوار شدن باز م یبرا شیزند و درها یترمز م  یبا پس پس رو  یآرت یب

 کنم: خدا خودش کمکش کنه. یشنوم و سمت قسمت مردانه حرکت م  یرا م  شیلب دعا ریز 

 

 لذت ببرم.  یآرت  یمطلوب داخل ب یدهد از گرم یاجازه نم  شانیپچ پچ مردها و نگاه ها یصدا

 یشوم دست رو ینشوم. اما قادر نم  تیاز نگاه ها، اذ دیچرخانم تا شا یم شهیرا سمت ش  نگاهم
 بگذارم و صداها را نشنوم. میگوش ها

 

 شدن.  ونهیکنه... مردم د ریخدا آخرو عاقبتمونو بخ -

 

 فرار کرده. ییاز جا دی: شادیگو یم  یکی

 

 : نه بابا... کال مردم عقلشون رو از دست دادن. دیگو ی در افسوس م یگر ید

 

 سم.ر  یبه در خانه م ثی حرف و حد  یکل با

 گذرشان باز کنن. یمردمش نتوانسته بودند راه را برا یکه حت یا محله

 را نداشت.  یمغازه ها هم اصال ارزش وقت تلف کردن شهردار  یو جلو ابانیخ

  یخودشان رسم یرا برا دنیو خانه خواب یلی و تعط فتدیب   نیزم یبود برف رو شانیکه از خدا یا محله
 کنند.

 کشم. یم رونیشلوارم ب   بی را از داخل ج دیکل
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شود، کرب به دلم  ینم دهید شانی از رفت و آمد رو یرد  چیدر که ه یجلو دیدست سف کی یها برف
 اندازد. یم

 

  یبا خبر شدن از حال نفسم، شتاب م یچرخاند و برا یقفل م یرا رو دیبسته ام به زور کل  خی انگشتان
 کند.

 .دنمینفس کش لی م. دلا یزندگ  یو هست ییدارا تنها

 _تلخ  ر ی.#تقد

 

 ��۲۷#پارت 

 

 گذارد: م... ما... مان... یاثر م میصدا یرو استرسم

 

 .نمی را بب میپا  ریدهم ز یبه جانم افتاده، اجازه نم  ی دلهره

 گذاشته بود. ر یحافظه ام تأث یرو یرود. شش ماه و اند  یم  ادمیدر،  یجلو ی پله

 زنم: مامان... یداد م مضطرب

 

 افتم. یپله م یرود و با باسن رو یم میپا

 َکند.  یمنفور قلبم را از جا م  یفکرها

 آورد.  ینفسم را بند م  ردویگ یتمام وجودم را م  وحشت
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 شوم.  یگذارم و از جا کنده م یبرف م  نیزم یرا رو دستم

 ...یآورد: عل یشدن مادرم در درگاه در، نفسم را جا م انیشدن در و نما باز

 

 . ندینش یشود و در نگاهم م یاشک م می لب ها یبه جا  لبخند

 جا کرده است. یکند ب  ینم هی گفته مرد گر یکس هر

 و از آهن است! ستیمرد دل ندارد! مگر مرد آدم ن مگر

 شود.  یماه الغر شده اش رنگ انار م  صورت

 ... دمیاندازد: ام یراه م لی قبل بارش چشمانم، س شیها چشم

 

 جنبانم.  یدست م دم،یکه شش ماه حسرتش را کش یدن به آغوشپرت ش یبرا

 شوم.  یبلند بغلش پرت م  یگام با

 شود. یدور کمرم حلقه م دستانش

 کنم. ی و سرو صورتش را بوسه باران م زمی ر یاشک م ی خجالت چیه بدون

 کوتاه. یجمله  کی یساده برا یواژه  کیشود.  یمعنا م یب یسوزد، دلتنگ یم  یجگر  یوقت

 ام است، سوخته بودم.  ییکه تنها دارا یمادر  یاز دور  من

 کنم. یخفه م مارشیهقم را به خاطر قلب ب هق

و کوچک بودنش دلم  یبا وجود اجاره ا  یشوم که حت ی م یداخل خانه ا ش،ی را دور شانه ها دستم
 تنگ شده بود.  وارش،یلحظه نشستن کنج د کی یبرا

  ی! چرا نگفتی... قربونت برم لباس نداشت؟یآزاد شد یند: چطور ز یرا با دست پس م   سشیخ  صورت
 ! یسرما اومد  نیتو ا ی! چطور ارمیبرات لباس ب 
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  امیدونستم امروز م  ی: خودمم نمرمیگ  یزده ام صورت گرم مثل کوره اش را قاب م خی  یدست ها با
 دورت بگردم.  رونیب

 

 زند.  یدرون هق م از

 .یزد خینکن... قربونت برم...  هی : گررد یگ یچشمم را م  یو اشک پا دیآ یاش باال م دهیچروک  دست

 

بسته  خی شتریشکنم: قلبم ب یمادرم م یجلو یغرور  چیو بدون ه  ایر یزنم و ب  یبر هم م پلک
 نبود.   اریباهام  یگونه شانس  چیه نکهی... از ایزمونه... از ناحق  نیمامان... از دست ا

 

دورت بگردم.... قلبت و صاف   شهیدرست م زی: همه چرند یگ  یپشت سر هم سبقت م شیها اشک
 .کنهی درست م  زویبه خدا باشه... خودش همه چ دتیکن... ام

 

 

شود، پس   یو اما قادر  نم ندینش  یصورتم م یرو م یپاک کردن اشک ها یبه بهانه  میها دست
 و َمردش من بودم، بگذارد.  دیکه تنها ام یمادر  شیرا به نما دمیشود و ضعف شد دهیکش

 

 شهیدرست نم یچیه گهیرسد: د یبا فشار دستانم خفه تر و شکسته تر به گوش مادرم م  میصدا
تونم سرپا شم... تمام آرزوهام به باد    یوقت نم چیه گهی کرد... د دیو ناام دمیام  ییمامان...  اون باال

 رفت...  
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استغفراهلل... کفر نگو دورت بگردم... هنوز  :ند ینش یدستانم دور مچم م  دنی پس کش  یبرا دستش
 ... یجون

 

: فقط بغلم کن مامان... میگو یم یدورگه ا یافتم: با صدا یدو زانو م  یکشم و رو یرا پس م دستانم
 خوام آروم شم. یخوام رو پات بخوابم... فقط م یم

 

 دهد هق هق مردانه ام را آغوش مادرانه اش پنهان سازد. یفشارد و اجازه م  یرا به خودش  م  سرم

 گذارم.  یم شی پا یشود و سر رو یم ی قلبم خال یرو یاز وزن صدتن  یذره ا  بالخره

 بخشد.   یدوباره بهم م یجان میموها یانگشتانش البه ال حرکت

 . رمی فشارم تا بلکه آرام بگ یهم م یرو پلک

 دهد.  یم شدن را نمآرا ینامفهوم در سرم اجازه  یصداها اما

 !  سانیدهد: عل یشدن نجاتم م  وانهیمادرم از د یصدا

 

 دهم: جانم.  ی که نگاهش کنم پاسخ لحن بغض دار و پر از آهش را م  نیا بدون

 

تب  یپاشو... دار  فدات بشم...  ریدوش آب گرم بگ هیگذارد: پاشو   یام م یشانیپ یدستش رو کف
 . یکنیم

 

 سرپا ماندنم.  یبرا یدیشود. تنها ام  یم دنمینفس کش لی تنها دل  شیها مادرانه

 دهم. یشده ام م  نیبه بدن سنگ  یتکان 
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تند تند   کنم... یشود: برات دم کرده دم م یگذارد و به زور بلند م یم شیزانو یبرخاستنم دست رو با
  نمون تو حموم...   ادی... زری دوش بگ

 

 بخشد.  یم میبه پاها یمادرش قوت مهر

 افتد.  یم  میبه جوراب ها نگاهم

ها و   یی شدم. اما امروز. تنها، تنها یمواخذه م میجوراب ها یس یقبل ها بود حتما به خاطر خ اگر
 . سی و خ فیآمد. نه جوراب کث یم رهیها بود که وسط دا یدلتنگ

 _تلخ  ر ی#تقد

 

 ��۲۸#پارت 

 

سپردن داغ دلم  یو بو تعفن اسارت؛ بلکه برا  یفی شستن غم ها و کث ینه تنها برا ستمیا یدوش م ریز
 به  آب روان. 

 

 دارم.  یرا برم میدر، لباسها  یو از ال چمیپ  یرا دور کمرم م حوله

در   یز یچ ی بافته شده بود که جز ناعدالت  یکه سه سال قبل با دستان هنرمند مادر  یگرد بافت قهی بلوز
 کشم. یود، را به تن مب دهیند ای دن نیطول عمرش از ا

  شیعشق را به پا یکه تنها، با دست خال  ی. مرداش را از دست داده بود یاش مرد زندگ یجوان اوج
 . بود  ختهیر

 کار کرده بود.   شیکردن شکم خودش و بچه ها ریس یبرا ییقد تنها  میقد و ن  یسه بچه  با

 کشم.  یرا پام م شلوار
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به عرصه آمده بود تا مرد   یکه از چهارده سالگ یسانی . به علشمیاند یخودم و شش ماه قبلم م به
 خانه باشد. 

بهم غلبه    یزندگ یداد سخت یروح و روان شادم اجازه نم  ،یداشتم پر از شاد ی سخت اما زندگ دیشا
 کند.

 ال زنت. خوش به ح سانیعل یهست یافتم: واقعا بمب انرژ  یم الی حرف کامران و آت  ادی

 

شوم.   یم  رهیبخار گرفته به صورت الغر و افسرده ام خ  ی نهی و داخل آ دیآ یلبانم م یلبخند رو یتلخ
 رود.   یلبانم م یآن روز ها رو ادیدستم با 

  یلبانش م یآورد و رو یدرم فشی دختر که موقع خروج از در دانشگاه، از ک انیاز دانشجو  یکی قرمز  رژ
 زدم. م یکش رفتم و محکم به لبها فشیرا از ک  دیمال

 بکشاند.   سیسرو واریرا پشت د مانیهم کالس نیپوش تر کیو ش   نیلوس تر ،یگفتم سراب الیآت به

 کشاند.  سی سرو واریرا پشت د یبا هزار دورغ سراب  الیآت

 صورتم گذاشتم. یرو سانیمخصوص عل  یمکر روباه ی هیرا با گر دستانم

بابام.... امروز   ی: سراب دمیشدم و گردنش را محکم بوس  زانی دنش آومتعجب تا لب گشود از گر یسراب
 سالگرد بابامه.... نیچهلم

 

 که نگاهم کند محکم پسم زد و ناسزا بارم کرد. نیبدون ا میمسخره اش کرده ا دید یوقت

 رفتند.  سهیو کامران از خنده ر الیآت

 .مین یو نگاهها را زودتر بب  یتا ورود سراب میدیرا پاک کردم و سمت کالس دو میلبها

 خنده زدند. ری پسر ز انیدهان دختر ها باز ماند و دانشجو یورود سراب  با

 در خشکش زد.  یجلو  یسراب
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 تازه نامزد کرده بود. چارهیب

 

 سرش استاد داخل آمد. پشت

 چشم دوخت.  یبانداخت و به سرا انیدانشجو یبه قهقهه  ینگاه

 کرد سرخ شد. یم  ییهم خود نما دشیسف  راهنیپ  ی قهی یرو  میلبها یگردنش که جا  دنید از

 سراب. رونیکرد: گمشو ب  لیتبد دنی خند  زیکل کالس را به ر یکه زد قهقهه  یداد

 

 را رنگ انار کرد.  فشی و پوست لط دیسف یاسمش از زبان استاد جم، گونه ها مخفف

 

زند: مادر   یحسرت بار دانشگاه پر م   یخورد نگاه حسرت بارم را از روزها یکه به در حمام م یا تقه
 ! سانیعل

 

 برد.   یگشودن در جلو م یاز جانم دستم را برا زتری نگران عز یصدا

 

 باشه نور چشم مامان.  تی : عافندی نش یلبانش م یمادرانه و خوشحال رو یتبسم  دنمید از

 

 . یکنی م تی: دورت بگردم مامان چرا خودتو اذکشم یم میموها  یکوچک را رو ی حوله

 

 زنم.   یشود اشاره م یدستش که بخار ازش بلند م  وانیل به
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 داغ داغ بخور. برات خوبه.  یبخار  ی جلو  نیبش ای ... بای : بردی گ یرا سمتم م وانیل

 

 . رمیگ یرا م وانیاندازم و ل یقرمز رنگ م  یپشت یرا رو حوله

 هم داره...  ییکشم: به به چه بو  یبو م قیعم  رمیگ یام م  ینیرا کنار ب  وانیل

 

بنداز   نمیا ن یکشد: نوش جونت. بش   یم رونی اتاق ب یگوشه  یلحاف تشک ها یاز باال یاز رو یلحاف
 . یرو شونت نچا

 

و   چدی لحاف را دورم بپ میها یو بچگ شهیهم یتا به رسم عادت ها نمینش یدو زانو م یرو یبخار   کنار
 از تب و لرز نگرفتنم آسوده شود. الشیخ

 

 .زدی ر یم نیی پا  یدلم هر  شیداروها یسبد خال  دنید از

 : مامان!ندی نش یلرزان و صورت الغر شده اش م یبه دست ها نگاهم

 

 نشود: جان مامان.  یخال میرو وانیکندو مراقب است ل یدستم رد م ر ی لحاف را از ز ی گوشه

 

 ! رهینبود داروهاتو بگ یمدت کس نیشوم: ا یم رهی خ شیچشم ها به

 

  روزی: درد یگ یلحاف را م  گرید یدزدو لبه  یو لرزانم م   رهی چشم از نگاه خ عی. سردیآ یباال م  نگاهش
 دو بار هم داروهامو گرفتن.  یکی زدن.  یتموم شدن. داداشات سر م
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 شود.  یم یخال  میرو وانیخورد نصف ل  یم وانیل  ریداد دستش ز یم لمیکه تحو یاز دروغ دستپاچه

 

 سوختم....  یرود: وا یباال م دادم

 

 ... خدا مرگم بده.یوا یکوبد: ا یگونه اش م  یپرد و دست رو یعقب م  یطفل

 

 سوختم... یشدم... ا می... ننه... عقی: وارم ی گ یشلوارم را م یگذارم و جلو یم  یبخار  یرا لبه  وانیل

 

  نییباال و پا   شتریکه فراموشش کرده بودند، ب یمادرم از اوالد ییدل سوخته ام از تنها یرد گم کن یبرا
 پرم.  یم

شد...  ی چ نمی آورد: دورت بگردم... بزار بب  یچرخد و هراسان دستش را جلو م یسرم دورم م  پشت
 ...  یسوخت

 

...  دهی دختر نم یکس گهیمامان من... پسرت خواجه شد... د ین یوب رو بب یزنم: چ  یرا باد م خودم
 ...یوا

 

  کارتیزند: خدا بگم چ یم میبه بازو  یو با لبخند ستدی ا یسر به سرش گذاشته ام م ندیب  یم یوقت
 . ختی... زهرم ر سانینکنه عل 
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 شود.  یآشپزخانه روانه م سمت

 ! یپماد بزن یخوا یزنم: نم  یدور گردنش حلقه م دست

 

 ...ای ح یکوبد: ب  یدستم م یرو

 

 کند.    یاش مزاج خودم را زهر م  یتفاوت. تلخ نی و تلخ تر نیشتری زنم اما با ب  یم قهقهه

 _تلخ  ر ی#تقد

 

 ��۲۹#پارت 

 

 .چمی پ یگردم و لحاف را دور خودم م  یبرم یبخار   کنار

 مانم.  یم  رهیهوا خ یکی پنجره به تار از

و لذت    یشو رهیخ  ییو به بخار باقال و دود چا ینیبنش  یکنار بخار  ،یطوالن  ییو شب ها زمستان
 . یببر 

 یتوانستم و قادر به پسنداز بودم، باقال م یبردم. تا م یفکرها لذت م  نیدر زمستان از ا  شهیهم
 کردم.   یم میلذت را با تنها کسم تقس نیو ا  دمیخر

 کند. یده مپراکن یواه یها یدلخوش ش یاز ب شیب یدر افکارم را برا یصدا

 . کنمی من باز م نی: تو بشدیآ یم  رونی از آشپزخانه ب مهی سراس مادرم

 

 شوند! یم کیاز واکنشش به هم نزد میابروها



 تلخ  ریتقد

121 
 

 کند.  یرفتن م  رونی دارد و قصد ب یبرم  نیرا از زم   چادرش

 مامان! شما چرا! هیشوم: ک  یزنم و بلند م یرا کنار م  لحاف

 

  یکی بزند: حتما   یو لبخند مصلحت  ندازدیبه صورت نگرانم ب  ییشود نگاه گذرا یمتعجبم باعث م  لحن
 ...یخور ی سرما م سهیموهات هنوز خ نیهاست... تو برو بش هیاز همسا

 

 . نمیب   یدروغ را م زانشیبار در نگاه گر  نیاول یبرا

 رود.  یبندد و سمت در م  یچسبد. در را م یم  نیبه زم میپاها

 رسد.  یقدر تند به در م نیدانم چگونه ا یآن پادرد نم با

 گونه مضطرب بودنش شده بود!  نیاتفاق باعث ا کیخبر،  کی

 

 . نمیتا شخص پشت در را بهتر بب  ستمیا یپنجره م کنار

 کند. یدر را رها نم  یکند و لبه  یدر را باز م یال

 خواست من متوجه شوم.  یبود که نم  یکس

 کند!  یشخص پشت در سماجت م ایگو

 مامان! هیروم: ک یم رونیگردم و ب یدر برم  سمت

 

 شود. یبخواهد جوابم را بدهد در توسط شخص پشت در، هول داده م تا

 پرد.  یباال م  میابرو یتا   یقامت علم دنید با
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  یکشاند: پسرتم که آزاد شده حاج خانم... چرا الک یم وانیا ینگاهم را دنبال کفشم، گوشه  شیصدا
 هنوز آزاد نشده!.. یگیم

 

 تو... سرده. نی زنم: مامان شما بر یروم و دست دور شانه مادرم حلقه م  یم  جلوتر

 

االن  نیهم  سانیعل  یعلم  یکند: آقا ینگاه م  یعلم یحرف من باشد به آقا یکه حواسش پ نیا بدون
 .میکن  یجور م   نیچند روز مهلت بد هی... نیدیاومده... خودتون که د

 

 آورد.  یملتمس مادرم دلم را به درد م لحن

برد: مادر من... شش ماه   یرنگش فرو م  اهیکاپشن س  بی با اخم و تخم دستانش را داخل ج یمراد
 یز یمدت هم که اومدم و رفتم چ نیمن از کجا درآمد دارم... ا نی کن ی..  شما فکر م ستین یکم وقت
 مراعات سن و سالتون رو کردم وگرنه... نگفتم،

 

 !... ی: وگرنه چزدی ر ی جوشد. اعصابم بهم م  یدر بدنم م خون

 

 ...رونیب  ختمیریم تویشود و لحنش برنده: وگرنه اسباب اساس یم  زیت

 

گذارد: دورت بگردم حق داره... خونشه... ما گرفتار   یم  میبازو یخورم که مادرم دست رو  یم یتکان 
 ...میبد مینتونست میشد

 

 .میدیم ن،یبذار  گریدندون رو ج  یچند روز  نیشمام بر یعلم  یچرخاند: آقا یم ی را سمت علم  نگاهش
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 . ردیگ یدرد م می ناخن ها ادی در، از فشار ز یلبه  ریگ انگشتانم

 فشارد.  یهم م یرا رو میدندان ها  یعلم  یخصمانه  نگاه

 بهش بدم.  یتوانم حرف دندان شکن  یخاطر وجود مادرم نم به

 کند.  یام م  یبرخوردش و تند تند دم در آمدنش عصب نیکه حق داشت اما ا نیا با

هفت ماه   ی. اجاره  دمیمهلت م گهیهفته د هیکشد: حاج خانم به خاطر شما  یصورتش م  یرو یدست
 . نی کن هیتخل دی... اگه نه که باچیکه ه نیجا اگه داد  کیرو 

 _تلخ  ر ی#تقد
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 دهد. ینم میمجال صحبت برا مادرم

 . میکن یکشد: باشه انشاهلل جور م یرا م در

 

 دورت بگردم!... یکنی م یحق داره... چرا تند  چارهی: برد یگ یبندد و دستم را م یم  یعلم یرا رو در

 

 کشاند.  یداخل خونه م سمت

  یبد یمن برنداشت یدر!... چرا از پس انداز ها یزنم: مامان چند بار اومده جلو یم میبه موها یچنگ
 بهش!... 
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شود: پسندازت تموم شد قربونت    یم رهی خ میکند و به چشمها یم زانی کنار در آو زیآو یرا رو  چادرش
تو دادم... خرج خونه هم... کفاف   یپسندازها  شدم.. داداشت پول کم داشت، از ض یبرم... دوبار مر

 که.... کنهینم

 

 رسم.  یبرادرانه به انزجار م  نیوجود همچ از

را به جا   یتوانستند حق برادر  یاوالد بودنشان را ادا کنند؛ آن وقت چگونه م نیبودند د نتوانسته
 خواستند!  یمادرشان پول مدوا دکتر ساده از خود  کیبودند که به خاطر  ریپول و فق ی. مگر باورندیب

 

اندازد: فدات بشم   یتالطم به قلبم م دنش،یبه آغوش کش یو غم چشمانش برا شیصدا  بغض
 . یبکش  یسخت دمیاجازه نم گهی. دزمی ریرو به پات م  ا ی. دنکنمی مامان... شش ماه کم نبود. جبران م

 

 دهد. ینجاتش م یسخت نیاز ا یگر یدانستم روزگار جور د  یدادم و نم  یم وعده

سروسامانم نداشتم  یب  یزندگ یبرا  یخودم چاره ا ینشد. وقت شی سرخمن ب یکه وعده  یها وعده
 دادم که چشمش فقط به دست من بود. یم یبه دل مادر  دیچگونه ام

 

 و زل زدن به سقف عادتم شده بود.  یخواب  یشش ماه خواب را فراموش کرده بودم. ب  نیا

 بود.  نیگسن  یلیاشتباه خ کی یبها

 کشم. یم  رونی خودم را از داخل لحاف تشک ب آهسته

 ممکن بود. ر یغ نیسنگ یخواب با فکر ها یپهلو و آن پهلو شدنم برا نیا

 روم.  یم رونیدارم و ب یکنار در، برم  زیآو  یرنگم را از رو یشمی سرو صدا کاپشن  یب

 گذارم.  یسرم م  یکشم و کالهش را رو یدر کاپشن را تنم م یجلو
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 خاطر برف آسمان روشن بود و مه آلود.   به

 . رمیگ  یهوا م یاز سرد یقیبرم و دم عم  یفرو م می ها بیداخل ج  دست

 کنم.  یشود و رد بخارش را دنبال م  یبخار م  بازدمم

 آورد.  یلبانم م  یرو یدانشگاه، تلخ خند یاحمقانه جلو یباز   کیآور  ادی

 

... میو با بخار نفسمون آبش کن میبرفو، ها کن نیکل ا میهر کدوم تونست یکن  ینم یجر زن سانیعل
 مهمون طرف بازنده... یبستن

 

 : من داور. ستندیا یباال سرمان م  دیو سع کامران

 

نظر   ریخوب ز   یتون  یمتقلب و نم سانِ یعل نی... ایتو گاگول  دیاندازد: سع  یم  دینگاه به سع الیآت
 . یر یبگ

 

 سابد: برو کنار گاگول خان.  ی و دستانش را به هم م  زند یقهقهه م کامران

 

 کوبد. یکامران م یبازو یرو  یمشت یعصب  دیسع

 ... دو... سه... کیزند:  یداد م الیآت

 

 کند.  ی ها م ن،یکاپوت ماش  یگلوله برف رو یمن بجنبم تند تند رو  تا

 زند.  یو دست م ستادیا یکنارمان م د،یآ یم رونیاز در دانشگاه ب یکس هر
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 کردند.  یم الیآت  الیدو نفرشان آت یکیو   دندیخند  یم دخترها

 کند.  ی نم یار یافتد و نفسش   یبه سرفه م  یوسط باز  الیآت

 کنم یکمر راست م یا  روزمندانهیلبخند پ  با

 خان... الی مهمون آت یزند: همه بستن یسوت م  کامران

 

 د. کشن یکنند و پسرها سوت م  ی داد م غیبا ج  دخترها

 .ی زار یم هیما فهی خل  بی: مگه رو گنج نشستم که از جردی گ یمشت م ری کامران را ز ال،یآت

 

 .ن ی کنه... مراقب باش یم یبرد: بچه ها داره جر زن  یرا باال م  شیصدا کامران

 

 .آورد  یهجوم م الیسمت آت همه

 .. قبول ندارم ... من نفس کم آوردم ستیدرست ن   نیزند: ا یداد م الیآت

 

 رو بخر.  ی... به ما چه تو بستن گارهیبا س یشوم: همنشن  یحرص در آر، کنار گوشش خم م  یلبخند با

 

ساالر هم مورد  یبستن  یک ینزد نی: بچه ها همرندی گ یرا م  الیآت یبغل ها  ریز  دیو سع کامران
 قبولمونه...  

 

با تأسف به ما نگاه  ی با لبخند گ، بعض های که بعض یرودو من به گذر عابران   یهم صداها باال م باز
 شوم. یم رهی کردند، خ یم
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 دهد. یو با دست ما را نشان م  دیآ یما به ذوق م جانی شور و ه دنیاز د یبچه ا یدختر 

 _تلخ  ر ی#تقد

 

 ��۳۱#پارت 

 

 گردد. یز مدرشت برف از دل آسمان، فکرم به زمان حال با یافتادن دانه ها با

 کند.  یم یهمراه  یگر یپس از د  یکیدرشت برف را  یلبانم، دانه ها یلبخند رو یتلخ

 سرد را لمس کند.  یتا دانه ها رمیگ  یرا باالتر م  صورتم

 میهم برا  یحق کار کردن نداشتم و حقوق  یشش ماه را بدهم! وقت یخواستم پول اجاره  یم چگونه
مادرم را   ی ها نیاز کجا داروها و انسول  دیازه خانه بدهم. باتوانستم اج یگرفت، چگونه م یتعلق نم

ن شش  یتو ا  ی... که حاضر نشدند حتمیکردم! برادرها یدراز م  یچه کس یکردم. دست جلو یم هیته
دست رفاقت سمتم  میها یدانشگاه و خوش یکه تنها روزها یبهم بزنند... از دوستان  یسر  یماه و اند

 دراز کرده بودند. 

 نهاده است.   نمیزم یکه خودش بر رو  یکنم از کس یم هیگال

 دهد. یآفتابش از دل آسمان م یکه پاسخم را با طلوع دوباره  یکس

 . رمی گ یم کی طلوع را به فال ن  نیا

 

 کنم.  ینگاه م  اامینوک  یوبه ساعت گوش فشارم  یرا م  فونیآ یدکمه   دوباره

 . میو نهفت   ساعت

 است.  دهیفا یپا و آن پا کردنم ب  نیا
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دستانش در حال برگشتن است،   یرو  یکه نان سنگک خاش خاش یطرف و نگاه مرد کیاز  سرما
 . گریطرف د

  یام. هر کس ستادهیدر سرپا ا یگردد، من هنوز جلو یساعت قبل نگاهم کرد و رفت و حاال که برم مین
 کرد!  یبود شک م

 

 کنن!  یچرا درو باز نم ن؟یهست  یمراد یآقا انی : سالم. شما از آشنادیآ یم کمیکند و نزد ینم تحمل

 

  ی. نمدمیزنم: سالم. انگار من زود رس  یدهم و به زور لبخند م یکاپشنم فرو م   بیرا داخل ج   لیموبا
 . رونی ب انی.. االن خودشون مخوام در بزنم. 

 

 توانستم غرورم را بشکنم.  ینم

 : بفرما نون سنگک. ردی گ یمرا سمتم  سنگک

 

کنم: ممنونم صبحونه   یآشنا، تشکر م  کیبود اما مردتر از از  بهیکه غر یبه صورت مردانه ا  یتبسم با
 خوردم. 

 

 . نیسالم برسون یمراد یکند: با اجازه، به آقا  یم یکند و خداحافظ ینم  اصرار

 

 فرستاد.  یشناخت که سالم م یرا خوب م یمراد یآقا پس

 . دیبار یاز سروصورتش م یمردانگ
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 است. دهیبار د نیکرد که انگار مرا چند یرفتار م یشناخت، اما طور  ی بود، نه م دهیمرا د نه

 

 آن مرد خوش قدم بود. ایگو

 شود. یباز م   کیت ینگرفته بود که در با صدا یادینه چندان ز ی فاصله

 شوم.  یم اطی ح داخل

 دهم: سالم.  یپرهام سالم م  دنید از

 

 کند.  یدرهم و جواب ندادنش قلبم را مچاله م یها اخم

 رود. یم  یبلند سمت خروج  یگام ها با

 .ردی گ یدر نگاهم را از پشت سر پرهام م  یصدا

پشت   دنیچ یکنم و خودم را با پ  یشود، عقب گرد م یاز در خارج م ریکه سر به ز ماهیپر دنید با
 سازم.  یپنهان م دشیاز د وار،ید

 .ندی خواستم مرا بب یرا داشتم، نه م  دنشید یرو نه

 شود.  یکند و از در خارج م یدوشش جابه جا م  یاش را رو کوله

 کردم و چه ها برسرم نازل شد.  یکنم. چه ها فکر م  یضربان گرفته ام را سرکوب م قلب

 ! یهاشم ییکند: کجا یمشت م وارید یدستم را، لبه  یمراد یآقا یصدا

 

 کنم. یو جسم و جانم مهار م دنیلحنش را با لرز یتند

 دادم. یتاوان پس م  دی اول راه بودم و با هنوز
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 روم.   یم رونی ب  واریدارم و از پشت د  ینشود پارو را برم یز ی که متوجه چ نیا یبرا

 _تلخ  ر ی#تقد

 

 ��۳۲#پارت 

 

 

 .یکه خوب را افتاد نمیب  ینشاند: م  یلبانش م یرو یلبخند پر تمسخر  دنمید با

 

را از سر اجبار و سوءتفاهم نشدن، برداشته ام: اونو بزار    نیداند ا یکند و نم یدستم م یبه پارو اشاره
 . اریب  ریبرامون نون سنگک تازه بگ  نیزم

 

 مانم.  یم  رهی دو انگشتانش خ انی سنگک م کیدست دراز شده اش و پول  به

 !دمیشود: نشن یتند م لحنش

 

 . ستیچ یدانم انتظار و دادش برا یم

 اندازم: چشم قربان.  یم نیی پا سر

 

 .فشارم  یانگشتانم م ان یو م  رمی گ یرا م پول

 از اسارت دردناک تر و کشنده تر است. یحت  حقارت
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 برق بنداز.  نممی ماش یشنوم: برگشت  یرا م شیگردم که صدا یدر باز م  سمت

 

 نشود.  ینکشم. تا جگر سوخته ام متالش ادیفشارم تا فر یهم م یرا رو میها دندان

 !...دمیشود: نشن یبلند م  شیتذکر صدا دوباره

 

 دهد. ی م تیکند و لرزشش را به تمام وجودم سرا یفغان م درونم

 : چشم قربان. میگو یشده ام م دی کل یدندان ها نیب از

 

 است.  دهیکند، چشم گفتنم را نشن یرا ثابت م  نیا یشدن در ورود دهیکوب یصدا

 گردم.  یراه آمده را برم ری به ز سر

 گردم.   یچهار نفر با نان تازه باز م بعد

 دانستم چکار انجام بدهم. ینم

 بمانم.   رونیتوانستم ب یتوانستم داخل خانه بروم نه م  یم نه

 فشارم  یرا م فونیآ ی گردم و دکمه  یباز م   یدم در ورود یفکر  با

 

 مطلع کردنشان بود. یراه برا نیب آرگونه  نیا

 ! ریقدر د نی: چرا اچدی پ یم فون یدر آ یمراد یصدا

 

 کند: درکه بازه!... یاش کوچه را پر م یو لحن عصب د یآ یدر م  کیت یصدا
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 نتوانستم سر زده وارد خانه شوم.  میتوانم بگو ینم

 .دیآ یم رونی تا ب شیکند که صدا  یم یخال فونی آ یگوش یحرصش را رو  تمام

 . ای: پشت سرم ب د یآ یم رونیبرسن ب  اطیکه وسط ح نیا قبل

 

 کنم.  یقول خودش اطاعت امر م به

 رود.   یبه دو باال م  یکی رود و پلها را  یچپ ساختمان م  سمت

 .سنگ مرمر و کرم رنگ یدوبلکس با نما یا خانه

خواست تازه عروسش و   یکه م یتازه داماد یخونه   نیبب ای ب  ایکند: ب یرنگ را باز م یقهوه ا در
 !....یکرد لیبه گورستان تبد  ی... چطور ارهیب

 

 شود.  یسنگک مشت م ریو دستم ز زدیر  یم نییپا یهر  دلم

 

دق تو...  ی نهیآ شهیبه بعد م ن یشود: از ا  یاکو م یهال یوار یدر چهار د شی رود و صدا یم داخل
رو قبل وصالش و روز   یکه داماد یار یم ادیو هر لحظه به  یمون یم  نجایبرات حهنم. از امروز ا شهیم

 به کام مرگ فرستادم...  یچطور  شی خوش جون

 

  نجای... ای که فراموش نکن گمیزند: م  یبا کف پارکت داد م  یخال یرایچرخد و در پذ یخودش م دور
شد و با خون   دهیچ یاش با خنده و شاد هیزی... جه یخونه دو جون عاشق بود که تو جون مرگش کرد

 .... یکن یو فراموش نم   یمونیم نجایا کردن ها جمع شد.. هیگر
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 شود.  یخشک م میلرزم و خون کل رگ ها یدرون م از

 بزنم.   یتوانم حرف یبرد اما نم یم  نییام را باال و پا نهیقلبم س تپش

 بود.  هودهیهم ب میمدت  تمام حرف ها نیا

 ... یداماد و دق داد کی شبه مادر  هی ،یچطور   نیشود: بب  یرفته رفته سرخ م یمردا صورت

 

  یم کسانی داماد شدنت رو با خاک  یجا آرزو نیبرد: منم هم یوار باال م  دیاشاره اش را تهد انگشت
 . یکنر راست کن ینتون  یکنم که حت یم یکنم... کار 

 

.... چون یکن ینون دو روز رو سپر  ن یبا ا دوارمیرود: ام یو سمت در م  ردیگ ینگاهش را ازم م  یسرخ
 برات پخت و پز کنه. مینوکر باباتو ندار  نجایما ا

 

 پرم.   یدر از جا م یصدا به

 

 .اوردیب  رونی بود که مرا از کابوس ب ییصدا بلند تر از صدا نیکاش ا یا

 _تلخ  ر ی#تقد

 

 ��۳۳#پارت 
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 کردم.  یدست و پنجه نرم م قشیال عمدر گود دیبود که با  یتیکابوس! واقع کدام

 کند. ینو حالم را داغون م یرنگ... بو یبو ،یخال یچرخم. خانه  یخودم م  دور

 دهم.  یاپن قرار م یشده ام، لبه  نیگاه بدن سنگ ه یگذارم و دستانم را تک  یاپن م  یرا رو سنگک

 شود.  یم ن یی باال و پا میپر کردن هوا داخل شش ها یام برا  نهیس یفشارم. قفسه  یهم م یرو پلک

 خورم.  یهم به خاطر جوان آرزو به دل غصه م خودم

 از اعدام هم بدتر باشد.  میکه برا ردی در نظر بگ یبود چگونه مجازات دهیخوب فهم  یمراد

 پرم.  یدر از جا م  یصدا با

 .نمیب   یرا م یخانم مراد یاباور ربه رو شوم که در کمال ن یگردم تا با نگاه غضب آلود مراد یبرم

 شود.   ینزار وارد حال م یرنگ و رو با حال  یب

 .دیآ ی اندازد و داخل م  یبه صورتم م یغم بار  نگاه

 لرزد.  یشکسته و دردمند وجودم م یمادر  دنیزند. از د  یم خشکم

 رود. ینگاهش تا مغزم استخوانم ن غم

 مقصر نبودم من هم مورد امتحان ا قرار گرفته بودم اما د  من

 زند.  یتا کام حرف نم الم

 چرخاند.  یفروش را حسرت بار دورتادور خانه م یب یها چشم

 توران... دیآ یاز در داخل م  مهیسراس یمراد یآقا

 

  خوامینم گهیپسرمو حس کنم. د  نجایا خوامیبسه... بزار راحت باشم... م گهیگردد: د یبرم   همسرش
 . یبه زور خوابم کن 
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تورو به زور   یقربونت برم کس  ایب  زمیعز ایاندازد: ب  یم ش یرود و دست دور بازو  یجلو م یمراد یآقا
 . یخوابی... خودت م خوابونهینم

 

منتظر پسرم باشم... رفته  خوامی کشد: ولم کن... م  یم  رونیرا با خشم از دست همسرش ب  شی بازو
 .شگاهیآرا میبر دیبا گرده،ی ... گفت زود برم رهیبگ  شویکت و شلوار داماد

 

 زند. یم یو رنگش به کبود شودیپر م یچشمانش مراد ی کاسه

 اش بودم. یکه من باعث و بان  یدردناک بتیپاشد. مص یوجودم فرو م  کل

 فینح  یاندازد دست دور شانه ها یام م دهیآتش خشم نگاهش را به صورت رنگ پر یمراد
 !یسروشکل بر  نیبا ا یخوای... مگه ممیحاظر بش  میبر  ایکند: پس ب یهمسرش حلقه م

 

 . ندینش یم میصورت و چشم ها  یمهار اشکم رو یبرا دستم

 آورد: زور باش برو درو باز کن.  یمرا به خود م یمراد یآقا یصدا

 

 !دیگو یدانم کدام در را م ینم

 آشپزخونه برو تو بازش کن.  یبسته شده از پنجره  نییپا  یشود: در طبقه  یم  ادشی باعث فر تعللم

 

 کنم.  یبه دو م  یکیبخشم و پله ها را   یسرعت م شیقدم ها به

 دهم. یاش را فشار م  رهیاندازم و دستگ یخم باز آشپزخانه داخل م یپنجره   یرا از ال دستم
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 را هم داشت.  یایمزا نیا یس  یو یپ یشود. پنجره ها  یاندازد و به عقب خم م یلنگر م  پنجره

 افتد. یداخل آشپزخانه م  یناهنجار  یکند و با صدا ی پنجره برخورد م یبا گلدان رو  افتنشی قوس

 پرم.   یگذارم و باال م یچهارچوب م یزده دستانم را رو  هول

 دوم.  یم یکف آشپزخانه سمت در ورود یها  کیسرام یبه گلدان خرد شده رو تی اهم یب

 کنم. یسوخته را از داخل هم م یدر زد سرقت و قهوه ا ی رهیدستگ

: گمشو اونا رو از  د یآ یکند و داخل م یهمسرش با غضب نگاهم م یدست دور شانه ها یمراد یآقا
 آشپزخونه جمع کن. 

 

 بود.  دهیشکستن را شن یصدا پس

عذاب را حق   نیدانم خودم ا یحقم نبود. اما نم دیکنمشت یباز نمشوم اما لب از لب  یدرون خرد م از
 دانستم.  یخودم م

 .شدمی دچار نم  یبتیمص نی چن نیوقت به ا چیداشتم ه نیو کارت ماش نامهیگواه اگر

 بندم.  یگردانم و م یبرم یگردم. پنجره را به حالت قبل  ی آشپزخانه باز م  سمت

 کنم.  یرا باز م  ییظرفشو نکی س ری رنگ ز اهیس  نتیجارو در کاب دنبال

 .ابمی  یکوچک نم لیاست یجز سطل زباله   یز یچ

 

که دنبال  ستیدربه داغون تو ن یخونه  نجایچرخاند: ا یاز پشت سرم سرم را سمتش م  یمراد یصدا
 ته راهروست...   ی... جارو برقیگردیم یجارو دست

 

 روم  یدهد، م یکه با دست نشانم م ییت راهروکنم و سم یشنوم. کمر راست م  یشدن قلبم را م خرد
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 _تلخ  ر ی#تقد

 

 ��۳۴#پارت 

 

 

 دهد. یرا نشانم م یانفراد کیطعم تلخ و تار هیو کنا شی که زندان بانش با ن یزندان

دارو به دست، وارد آشپزخانه   یآب و قوط وانیبا ل یدارم و هم زمان با خروج مراد یرا برم   یبرق جارو
 شوم.  یم

  یبودم، چرا م یدرد یدل مراد یمن رو  یاتفاق چه بوده است. وقت نیدانم خواست خداوند از ا ینم
 درد بکشد.  شتریب دنمی چشمانش باشم و هرروز با د یخواست جلو

 کنم.  یطرح دار را جمع م  ینیبزرگ گلدان چ  یو تکه ها نمینش یپا م یپاشنه  یرو

 اندازم.  یو تکه ها را داخل سطل زباله م زمی خ  یبرم

 آورم.  یاسف بار خودم پوزخند بر لبانم م  تی زنم و از وضع یبرق م   زیرا به پر یجاروبرق  ی دوشاخه

 گرفتم. یجارو به دست م دیکار مردانه، با یبود که به جا دهیکش ییبه جا  کارم

 

اپن  ی جلو ماهیپر دنیبا د دهیبرق نرس زیگردم و دستم به پر یکنم. برم یرا خاموش م   یجاروبرق
 زند!  یخشکم م

 .زدی ر ی فرو م یبد  یماندو قلبم با صدا یهوا م یمعلق رو دستم

 کند. ی م  ییدلم را هوا ماهیلرزان و متعجب پر نگاه

 .ابدی ی م شینفرت را در اعماق مردمک ها ش،یقفل چشم ها نگاهم
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 افتد. یلرزد و آهسته کنارم م  یم دستم

 چسبد.   یشود و طعم زهر به ته حلقم م یخشک م میگلو

  یشکل، همان گونه که خودشان نم نی کردم. به بدتر یخاک م دیبد عشق را در وجود خودم با  یلیخ
  یرا در قلبم به فراموش  ماهیتوانستم عشق پر یرا فراموش کنند من هم نم زشانی توانستند مرگ عز

 .میبسپار

 . دیآ یلرزان جلو م ییبا پاها  ماهیپر

 .دیآ یکه تنعا به چشم من عاشق م ینامحسوس لرزش

... اونم ینشوند اهی مارو به خاک س  یچطور  یدی: ددیگشا یبر مقاوم نشان دادن خودش لب م یسع
 !...یمتیبه چه ق

 

 کند! یدهانم تالش م یآب نداشته  دنیبلع یبرا میافتد! گلو یبدنم به رعشه م کل

 از خودشان دچارش شده بودم. شتر یکه ب  یبخت اهینخواسته بودم. س یکس یکه من برا  ی بخت اهیس

 . یپست  یلی... خسانیرود: ازت متنفرم عل   یشود و نگاهش به قلبم فرو م  یم زهین

 

 آورم.  یشود. نفس کم م یکارساز نم میها هیدر ر ژنیاکس

 آورند.  یکه به چشمانش هجوم م  ی اشک نیدیدز یگردد، برا یبرم

کند تا   یدلم طلبش م  شتریشوم. ب یرود، اما متنفر نم ی حرفش به قلبم فرو م  شی رنجم. ن ینم  ازش
 شوم و در دلش جا باز کنم. دهیکه بخش ییاش دهم. تا آن جا یو دلدار  رمی بازوانم بگ انیم

 کار نبود.در   یبخشش چیبود. ه  یواه ابانیخ اما

 قدرت پاک کردنش را نداشت.  یپاکن  چیشد، ه ینوشته م یر یتقد یوقت
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 .گذارم  یم نتیکاب یلبه  فتادنمیاز ن ی ر ی جلوگ یرا برا دستم

 ممکن بود.  ری درد آورتر غ نیا از

و کمر    لیگونه زل نیا ،یداشت  یو قدم برم  یگرفت یبا غرور سر باال م  شیکه هر لحظه جلو یدختر 
 . نتتیشکسته بب

 شود.  یداخل آشپزخانه م یمراد

 کند. ی داخل شدن درنگ م ی برا یلحظه  دنمید از

 . ستمیا ی دارم و صاف م یبرم نت یکاب  یرا از رو دستم

کارتون   نیزم  ری ! زود جمعش کن... برو زیکن یم  یساعتها چه غلط هی: دیگو یو با اخم م  دیآ یم جلو
 ...اریها رو ب 

 

 زند. یسرخش دو دو م یداخل چشم ها نگاهم

هم  یاسباب کش دینامرد با یدوزد:  به لطف تو یاش را داخل چشمانم م نهینگاه پر ک  دو یآ یم جلو
 ..میکن

 

  موی غرد:  کل زندگ یشده اش م دیکل یدندان ها یکوبدو از ال یام م نهیس یاشاره اش را رو  انگشت
 ... کنمیم  چارتی... بینابود کرد

 

 رساند: بابا... مامان!...  یدو خودش را به آشپزخانه مب  ماهیپر
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 دوزم.  یچشم م ماهیپر ی دهیو رنگ پر انیکند و من به صورت گر یعقب گرد م یمراد

 

 را نداشتم. ماهی مادر پر تی وضع دنیرفتن و دشت سرشان د  قدرت

 انجام دهم. یکنم و چه کار  یدانستم چه حرکت  ینم

 زدم. یبودم که دست و پا م  یک یگودال تار تنها

امتحان   کی کنم. مغز از کار افتاده ام تنها  ییرا نداشتم چاره جو یو عقلم از کار افتاده بود. کس فکرم 
برگردانده بود که تنها فکر و ذهنم عفو   یبود مغزم را، فکرم را به گونه ا دهیکه مرا آفر یبود. آن کس

کرد،   یبه ذهنم خطور نم  یراه چیدر خود پرورش دهد. ه مقتول را  یو خانواده   ییبخشش از آن باال
 دانستم. یکه خودم هم علتش را نم  یجز دست و پا زدن در برزخ 

 _تلخ  ری #تقد 

 

 ��۳۵#پارت 

 

  یم  یخنث  موی را با دارو و آبل ماهیمادر پر  یگذرد. فشار باال رفته  یم میبرا  یبه طول قرن هیو ثان قهیدق
خاک   یها  هیو اساس نیزم  ریشکند. تمام ز یسرنوشت را سر من م یتمام کاسه کوزه ها یکنند. مراد

 کنم. ی م زشانیآب تم  ری زمستان کنار ش یآورم و در سرما  یگرفته را باال م

 ده،یمادر داغ د ی هیعوض کردن روح  یبرا یگر ید یشود که خانه   یم دمیعا  نیچن شانیگفته ها از
 گرفته اند.

 رسانم.  یحس نصف شب خودم را به خانه م   یب  یو بدن یکوفتگ با

 !یدیکند: قربونت برم چرا نخواب  یدر دلم روشن م  دیقرار و به انتظار مادرم ام یب یها چشم
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کشد: خدا نکنه... کجا   ینم دارش م یصورت و چشم ها یاندازد و رو یم نیی را از دعا پا دستانش
 ... دلم هزار راه رفت!...یموند

 

اندازم: مگه  یدر م یآورم و جلو یبود، در م  دهیچسب میرا که از سرما به پا سمیخ  یها جوراب
که کارم تموم   یو اصال نگرانم نشو...هر ساعت کنمیکار م یمراد یسفارش نکرده بودم من خونه آقا

 ...شهینم می ربزرگ شدم طو گهی. من دیدی... چرا خودتو عذاب مامی ب دیبشه با

 

تا تو   یحالمو بفهم   یستیکند: مادر ن ینمازش را باز م  دیزند و چادر سف  یم  حشی به تسب یا بوسه
 .گذرهیفکر از سرم م کیهزارو  یبرگرد

 

فشارم تا سوزش داخل   یهم م  یرا محکم رو نمیسنگ  یکنم. پلک ها یم زانیرا کنار در آو کاپشنم
 یبود. اما چگونه م  ندتریناخوشا میبرا یکه از هر اتفاق ناگوار  یبرود. روز سخت  نیچشمانم از ب
به  رازنده ماندنم بازگو کنم و دلش   یو تنها دلخوش   نیزتریعز یدرد درونم را برا قتیتوانستم حق

 . ندازمیتالطم ب

کشم. از صبح تنم بود و بدنم    یم  رونی نم و از تنم بک یراه راهم را باز م یر یکشم راهنیپ یدکمه  سه
 شد.  یم تیاذ

کن   یشوم: آخه دورت بگردم چه قدر گفتم استرس برات سمه... سع یسرش وارد آشپزخانه م پشت
 . یکن  ی... چرا گوش نم یبد به دلت راه ند

 

 به لب نزده بودم. یز ی کند. از صبح چ یم  کیمعده ام را تحر یقرمه سبز  یبو  داردویقابلمه را برم  در

 حاج خانم..  یراه انداخت ییتکانم: به به... چه بو یبندم و اب دستانم را م  یآب را م ریش
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  یم ینیدارد و داخل س یاجاق برم  یرا از رو یکوچک برنج با خورشت قرمه سبز  یدستمال تابه  با
 تا سرد نشده.  نی زود بش   ایب  ایآورده... ب هیهمسا هیگذارد: نذر

 

کنم: خودت   یآشپزخانه پر م  واری کنج د یکهنه و زنگ زده  نتی کاب یرو  یکیاز تنگ پالست یآب وانیل
 !یخورد

 

ساعت هم   نیشود: آره خوردم. مگه تا ا یگذارد و سمت هال روانه م یم ینی و نمک را داخل س نان
 مونه! یشمام م 

 

 .ابمیرا ب ینذر  یگردانم تا ظرف غذا یرا در کل آشپزخانه م نگاه

 .نمی ب ی نم یز یچ

بار مصرف   کی ظرف  دنیکنم. از د ی را باز م  ییظرفشو نکیس ریز یرنگ کج شده  دیسف یکمد فلز  در
 . ردیگ یکوچک داخل سطل زباله قلبم م

  یشام م  یساعت ب نیبرم: به قول شما... آدم مگه تا ا یرا باال م  میکنم و صدا یکمر راست م عیسر
 مونه... من شأن خوردم.

 

 را نشنود. شیبندم تا صدا  یکمد را م در

 کند.  تیکه راه نفسم را بسته به چشمانم سرا  یدهم بغض ینم  اجازه

 دارم.  یلقمه برم هی هیگردم: چون نذر یهال باز م سمت

 

 . دیفهم یمادر بود و دل مادرانه اش راست و دروغ حرف را م بالخره
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 غذاتو بخور دو ظرف بود من سهم خودمو خوردم.  نیبش سانیکند: عل یلحاف تشک ها را باز م  یرو

 

 .زنمی منم لب نم ،یو نخور  ی نی : به موال اگه کنارم نشنم ینش یم  ینی اندازم کنار س یباال م یا شانه

 

 تونم بخوابم.  ینم نی زن شکم سنگ   ریکند: قسمم نده پسر... من پ ی نثارم م یغره ا چشم

 

کابوس   شه یم نیمعدم سنگ یدهم: من جون هم وقت  یم هیتک  یکنم و به پشت یرا  قالب م دستانم
 . نمیب یم

 

 کنم.  ی م یبزنم عمل  یداند اگر حرف یم

زن   ری پ نیخورده بود ا یز یروغن، آن وقت چه چ یته مانده  ده،یحبوبات ته کش ،یخال   خچالی
داشت؛ چه   ازیدار ن  نیتامیو یها  وهیو م یمقو یغذاها کیبه هزار و  فشی بدن نح یوقت  چاره،یب

کرده بود! با نون   ری دانستم از کجا و چگونه شکمش را س یچند ماه من نم نیخورده بود! در ا یز یچ
 حال و روز دچار نبود. نی! اگر خورده بود که به ایخال

  

 .یعنق بود ی: از بچگ ندینش  یکند و کنارم م  ینازک م میبرا  یچشم پشت

 

 کشم. یا جلو مر ی نیس یخندم و با سرخوش  یم

 .رهی نم  نییاز گلوم پا یز ی : بدون شما چرمی گ ی م شیبرا یا لقمه
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 !سانیدوزد: عل  یو نگاه به صورتم م ردی گ یرا م لقمه

 

  دنیدانم قصد پرس یترسم به صورتش نگاه کنم. م ی. مزدی ر یم  نییپا یطرز صدا زدنش دلم هر  از
 را دارد. یچه سوال

 .میگو یخودم، جانمش را م  یلقمه گرفتن برا  مشغول

 ...دیحرف بزنم! شا یمراد یبا آقا امی من ب یخوا یدهد: م یو ادامه م دیگو یم ییبال  یلب ب ریز

 _تلخ  ر ی#تقد

 

 ��۳۶#پارت 

 

  یلیخ  یآدما یمراد یکنم: نه اصال... خونواده  یرا داخل دهانم نگذاشته حرفش را قطع م لقمه
  تمیاذ ادیبازم دلشون نم  یکه اون حرف ها و اون شرط ها رو تو دادگاه گذاشتن، ول نی.. با انیمحترم

اصال   ا. شمشهیدرست م زیبگذره همه چ ی... چند روز کنمی کمکشون م یکنن... من فقط تو اسباب کش
 دلشون آروم شه....  خوانیم یطور  ن ی... بالخره داغشون تازست... انینگران نش

 

کنم: قبول باشه واقعًا  یم  یام یگذارم و از طعم خوش قرمه سبز  یدهانم م را داخل  لقمه
 خوشمزست... 

 

 پرسد: مگه خونشونو فروختن! ی صورتم م  یداخل دستش نگاهش رو لقمه
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  یبرم: به خاطر وضع روح یگذارم و سمت دهانش م یدستش م  ریدهم و دستم را ز یرا فرو م لقمه
 همسرش خونشونو عوض کردن. 

 

 

دهم: مامان من تا عمر   یاعتنا به پس زدنش داخل دستش م یو ب  رم یگ یم  شیبرا یگر ید ی لقمه
بده... اصال بعد هفت ماه خونشون    یلیخ  یخانم مراد  هیتونم خودمو ببخشم... حال روح  یدارم نم

 هنوز عزاست... 

 

دارد:   یرنگش را برم اهیدامن گلدار س یافتاده رو  یدوتا از برنج ها یکیدهد و   یتکان م  یسر 
نه  ،ی...  عمر اون جون هم تا اونجا بوده... مقصر نه تو بودشهیباشه همون م  یخواست خدا هر چ

 نکه زنده موند ییخواسته بود. خودش داده، خودش هم گرفت... اونا یطور  نیاونا... پروردگار ا
از غم   ایدن نیکه تو ا یپدرو مادر  چارهیمشه... بتو آرا ا ی... االن روح اون جون، اون دن کشنیعذاب م

 تونن بکشن.  یفرزندشون نفس هم نم 

 

درست سر راه  دی: چرا من مامان!... چرا بازدیخ  یماند و آه از اعماق وجودم برم  یداخل دستم م نان
 ! فتادیمن م

 

نفر   کی گذارد: چه تو، چه  یم  میزانو یدست مشت شده رو یاش را رو ده یلرزان و چروک دست
  دی... نبا یقرار گرفت یرفت. تو مورد امتحان اله  یخودش م  شیاون روز پ  دی. اون جون با..گهید

 یم ..یقدرت دار  یزورو بازو دار   یتوکلت به خودش باشه... هنوز جون دی... فقط بایفراموشش کن
 ...  یاز دست ند دتو یام هی... فقط کافیدرست کن  زویو همه چ ی ستیپات وا یرو  یونت

 

 .ندی نش یفروغ و مهربانش م یب یشود. نگاه غم گرفته ام در چشم ها  یباز م دلم
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 کند.  یم  دوارمیمادرانه اش ام یدهنده  دیام لبخند

 

. شبم را بدون  رمی گ یم  قیعم یگذارم و دم یم نیبود که بعد هفت ماه با آرامش سر بربال   یشب نیاول
 رسانم. یکابوس به صبح م 

 دهد. یمادرم را به باد م  یها  یها و دلگرم  حتیها و نص دیکه ام یطلوع

 سپارد.  یشبه ام را به باد فنا م کی آرامش

  اوریب ادیبه  سان یکند عل یفراهم نشود. گوش زد م دیمن شا یبرا  یو راه دیفهماند ام یکه م یطلوع
بود، خودت را   یز یاش به خاطر چه چ یخودکش ید یفهم یرا که وقت آقازاده دایآرش  یشب مهمان

 گناه.... یدختر ب  کیشکستن دل  یبرا یلعنت فرستاد

 _تلخ  ر ی#تقد

 

 ۳۷#پارت 

 

 

 واریبه د هی و پشتم را تک رم یگ یجوان همراه خانواده اش چشم م  کیدسته گل بزرگ داخل دست  از
کنم و به    یاشک را داخل چشمانم مهار م  یفشارم. جوشش گرم  یهم م یساختمان، با درد پلک رو

 کنم.  یسفر م  یگذشته، روز مهمان 

فرصته   نیبهتر  سانیعل  ایکشاند: ب  یکارخانه دار بزرگ م ی مهدو نی و سمت آرت ردی گ یرا م  میبازو الیآت
 .ی فردا صبح استخدام ش  دیشا یگاز اطالعاتت ب ی... کم یحرف بزن یمهدو  نیخودت با آرت

 

 . امیکشم: خوب ولم کن خودم م یبه سر و صورتم م یکشم و دست  یم رونی ساعدم را از دستش ب آرام



 تلخ  ریتقد

147 
 

 

 .نیخوب هست  یمهدو یکند: سالم آقا  یم یجلوتر از من عرض ادب الیآت

 

 رود.  ی خانم ها م  ی هیو سمت بق  زدی خ  یاز کنارش برم ری سربه ز همسرش

 : سالم ممنون.زدی خ  یمبل برم یمردانه از رو یبا لبخند یمهدو

 

 کند.  یحرف زدن دستپاچه ام م  یبرا یاش کم یونی لیچند م  یمارک دار و ساعت مچ یها لباس 

  ایاما گو ت؛ی نس یکار  یحرف ها  یبرا  یمناسب یجا  نجایدونم ا یم دیدهد: ببخش یمرا نشان م الیآت
 ... شهیاستخدام... اگه م یبرا میاومده بود روزی! دنیگرد یم کارخونه تون دنبال حساب دار یشما برا

 

... آخه نیاومد یاز شهر دور  دمیکند: بله خوشبختم شن  یدراز م  الیدستش را سمت آت  یلبخند با
 !... یچطور 

 

 ... میهم دار یاسباب کش نیزند: خوب اگه قبول کن  یحرف م یمن با لبخند یبه جا الیآت

 

  نی باش  ی هاشم سانیعل  یآقا  دیکند: چرا که نه، شما هم با یدستش را سمت من دراز م  یمهدو
 ! درسته

 

 خوندم...  یگذارم بله خودمم. حسابدار  یو دست داخل دستش م  میآ یخودم م به
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 دانشگاه.  ی. نخبه  یتالیجیحساب د نی ماش می: بهتره بگد یگو یبا خنده م الیآت

 

پس فردا هم جمعه هست. شنبه   لهیدهد: صبح که تعط  یتکان م یخندد و سر   یم یمهدو نیآرت
 منتظرم.  نیاری ب فیحتما تشر

 

 شود.  یم دهیرود کش  ی م اطیکه سمت ح  ماهی پر یپ نگاهم

 شود.   یجا م یاز مهدو یکند و با عذر خواه ی م یزند. تشکر  ینگاهم را  در جا م  الیآت

 ... رونی زند: بدو رفت ب  یکمرم م یرو ی رامآ یضربه  الیآت میفاصله نگرفته بود  یکم

 

 بخشم. ی سرعت م میقدمها به

همراهش،   یکنار درختان مشغول حرف زدن با گوش ماهیپر دنیچرخانم و از د  یپله ها چشم م یرو
 شوم. یخوشحال م

 

 روم تا مکالمه اش تمام شود.  یبه طرفش م آهسته

 زند.   یم یلبخند دنمیگردد و با د یبرم

 !رونی ب نی کند: شما چرا اومد ینگاه م  یکند به در ورود یرا قطع م   لشیموبا

 

 افتد.   یدهم تا حرفم را بزنم. قلبم به تالطم م  یدهانم را فرو م  بزاق

 شوم: اومدم بگم.....  یشوم و غرق نگاهش م یم کشینزد شتریب
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 ! ی... کجا موندماهیشود: پر یسوهان روح و روانم م  دایآرش  یصدا

 

 شود.  ی مشت م میدهم و دستم کنار پاها یهم فشار م یرا رو میدندانها

 کنم.  یرا  حبس م  قمیو عم  یعصب   نفس

 دود: اومدم.  یم  دایسمت آرش ماهیپر

 

اش و   یخودکش انی بودم جر دهی شن الیرود. از آت یباال م دایآرش  یکردن ها یقلبم از نقش باز  ضربان
 نبود قبول کند.  یخواستگار بود که پدرش راض کیپل افتادنش به خاطر  یاز رو

 کنم: هامو آقازاده!. یو احمقانه عقب کرد م  یفکر آن کیو با  د یآ یبه جوش م خونم

 

 و پر خشم است که برگردد و متعجب نگاهم کند.بلند   یبه قدر  میصدا

 کند.  یبا تعجب نگاهم م  ماهیپر

 داخل. نیشما بر شهیم ی: خانم مرادمی گو یکنم وم  یرل مرا کنت میزور ولوم صدا به

 

 رود.   یاندازد و داخل م  یم  دایبه آرش ییگذرا نگاه

  یو پشتش را به درخت م رمیگ یرا م  دایمچ دست آرش   یشود ناگهان یم دیناپد دمیاز د ماهی پر یوقت
 کوبم.

 کند.   یخفه م دنیکوتاهش را با لب گز غیج

 دوزد.  یغضبناکم م ینگاهش را به چشم ها دهیترس

 توانم خودم را کنترل کنم.  یلرزم و از فغان دلم نم یدرون م از



 تلخ  ریتقد

150 
 

... چرا ینظرم دار  ریغرم: چرا راه به راه ز یشده ام م  دیکل یدندان ها نیبرم و از ب  یرا جلو م سرم
 باهام حرف بزنه!.... چه مرگته!...  ماهیپر یدیاجازه نم 

 

 کند.  یممن من  دهیترس

گذارم: فقط دورغ به هم نباف... من توو امسال تورو خوب  یلبانم م یاشاره ام را رو  انگشت
 ...شناسمیم

 

  ریگ یبهتر  ی...قالبت جادمیشن  تویخودکش یهم ماجرا شی: چند وقت پ دهمیادامه م یپوزخند با
 .... یبود برا ی ساختگ ای! یکن یخودکش  ینکرد، مجبور شد

 

شود   یم  یناگهان یکوبد. کارش به قدر   یام م نهیشود و با هر دو دست محکم تخت س یم  یوحش
 عقب عقب بروم و به زور خودم را کنترل کنم.  یکه چند قدم

مثل تو حاضر شدم خودمو   یکیبه خاطر   یدیهان... شن یدیشن یزند: چ یلرزد و از درون داد م یم
 خورم... پدر من....   ینم یگه نیها همچخالص کنم!... نه آقا... نه... من به خاطر شما 

 

 

 برساند.  انیدهد خرفش را به پا یبلند برادرش اجازه نم یصدا

 

 دود.  یکند و شتابزده سمت برادرش م یرا گم م  شی و پا دست

 _تلخ  ر ی#تقد
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 ��۳۸#پارت 

 

 

 کنم.  ی و مبهوت به دور شدنش نگاه م جیگ

  یچه غلط نجای... ایگردم: آها  یشود و به زمان حال برم  یم ختهیافکارم از هم گس یمراد یصدا با
 دست و پا بکش کنار...  یاون کارتون ها رو از جلو ا ی... زود باش ب یکن یم

 

کنم. درد لوزه   ینم میبرآمده در راه گلو یبرفرو دادن غده  یَکنم. سع یم واریبسته ام را از د  خی پشت
 کنم.  یشوم و دهان باز نم  ی متحمل م ایدن یوفائ  یهمه ب نیرا از ا میها

هم قلبش را ناخواسته شکسته بودم. اما  دیبسته بودم. شا  دایبود که به آرش یتاوان افتراء ا دیشا نیا
 به ارمغان آورده بود. میرا برا  یهر چه بود روزگار بد

 

برا دخترم خواستگار   ینیب ینشاند: مگه نم یبر لبانش م  ینیزهر آگ  شخندیاحوالم ن دنیاز د یمراد
 ...  قشهیکه ال  یاومده... همون کس

 

 داخل چشمانم را سرد کند. یتواند سوزش و داغ  یزمستان هم نم  یسرما

 گردد.   یهم جنس خودش برم   ختنیاعتنا به فرور یب

 . زندیها بگر یرحم  یهمه ب نی روند. دوست دارند عقب گرد کنند و از ا یجلو م نیسنگ میها قدم

 . نگیکارتون ها رو ببر پارک یسرو صدا همه  ی: بستدی ا یم یوددر ور یجلو
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 کنم. یهم بر زبانم جار  یدهد، به قول خودش چشم قربان یرود و اجازه نم  یم ییرایپذ سمت

 کند. یخانه را پر م  زشانی عز یمهمان ها یصدا

 شود.  یم  زتری ت شانیحرف ها  دنیتب کرده ام از غم، در صدد شن یگوشها

 .پا افتاده  شیپ  یها دیو تمج  تعارف

به   دیدارم تا بازگردم و شا یرا بلندتر برم میگام ها نگ،یدر تا پارک  یکارتون داخل دستانم از جلو نیاول
 را بشنوم.  شاتیجواب منف ،ییلطف و مرحمت آن باال 

 

 زند.  ی در خشکم م  یبه دست جلو ییچا  ی نیس ماهیپر دنید با

 شوند.  یبلند کردنش کرخت م  ینگشتانم براا دهیکارتون نرس یبه لبه  دستم

 افتد. یرنگش قلبم به رعشه م اهیرنگ راسته، شال گلدار س اهیباسن و شلوار س  ری تا ز یکت خردل با

 رود.   یم ییرایداخل دستش سمت پذ  ییچا ینی. تمام حواسش به سندیب  ینم مرا

از دست   ی  نندهیکنم! نه... فقط بب یکه چشم چران نیشود! نه ا یمهار نگاهم از قدرتم خارج م قدرت
 زند. یرفتن تمام آرزو و عشقم خشکم م

 دارند.  یترک برم یاز خشک  میها لب

 شوند.  یکنار بدنم سست م میها دست

 کند: دستت درد نکنه عروس نازم.  یروح از تنم خارج م یخانم  یصدا

 

  یم دهیکنند و در هم تن یرا جذب م  گریدهمچون آهنربا هم  میشود. مژه ها  یوزن دار م کلمیه کل
 شوند. 

 کشنده فرار کنند. تی واقع نیتا از ا رندینگاهم را بگ یخواهند به زور جلو  یم دیشا
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 روشن و واضح بود و قدرت انکارش را نداشتم.  میکه چشم بسته هم برا یتیواقع

 

 نگاهشان نباشم  یشود تا جلو  یم دهیسمت راه رو کش شانیصدا با

 _تلخ  ر ی#تقد

 

 ��۳۹#پارت 

 

 

خدا و   دیدو تا جون برن و حرف هاشون رو باهام بزنن اگه به ام نیا نیاگه اجازه بد یمراد یآقا -
  ی... اگر نه که قسمت خدا هرچمیخورد یم  ینیری رو با ش ییچا نیکه ما ا دنیانشاهلل به تفاهم رس

 . شهیباشه همون م

 

  یینالم: پس کجا یو در دل م  ردیگ  یشود. جگرم آتش م یم نیسه ام سنگرود. قف   یباال نم نفسم
وصلت سر   نیا یو اجازه ند  یر ی خواستگار و هم بگ  نیا یکه جلو یی ... کجاقینارف   ییپرهام! کجا

  ریزختم شده است... اگه   نجایفقط به خاطر تو و حرفات آخرو عاقبتم به ا ین ی که بب یی... کجارهیبگ
  فتادهی اتفاقات ن نیکدام از ا چیپول، حاال ه  یساده و ب  یراننده  کی  یگفتی.... اگه نمیزد یآبمو نم 

وجودم شده بود،  یکه همه  یسوخت و شاهد از دست رفتن دختر  یجگر من نم نجایاالن ا بود.
 ی! چیکرد که نداشتم عوض   ییای رو به خاطر مال دن  تیو آدم تی نبودم. چرا تمام رفاقت و انسان

 . یو آتش به دلم بندار   یسنگ بش  باعث شد

 

 کند.  یم تی راه رو هدا واریپشت د   شتریلرزانم را ب  یقدم ها، پاها یصدا
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گردن و کاسه سرم جمع   ریکردم حرارت کل بدنم ز یرا نداشتم. حس م میباز کردن چشم ها  قدرت
 شده است.

 طرف،   نیاز نیی: بفرما ماه یآرام و پر از ناز پر یصدا دنیشن  با

 کوشد.  یبلوزم م  ی قهیفاصله دادن  یرود و برا  یباال م دستم

 کنارم بود.  ماهی من بود. پر یتعارف ها برا نیداشتم ا  یاگر مال و منال  دیشا

 

 کند.  یبه آشوب دلم نم یحرکت افاقه ا نیا

 رسانم.  ی م  اطیو خودم را ح می گشا یپلک م  یبسته شدن در اتاق یصدا با

که   ییبکشم و حنجره ام را پاره کنم تا جا ادیقدرت در تنم بود فرکه  یخواست آن قدر  یفقط دلم م 
 کابوس نجات دهد.  نیباز گردد و مرا از ا میها هینفس به ر

 روم.  یم اطیح ته

 . رمیگ ی دستانم م نیزنم و سرم را ب یبرفها زانو م  یرو  تمیاعتنا به موقع یب

 رسانم. یشده ام به گوش آسمان م  دیکل یدندان ها نی را از ب  ادمیفر

 توانستم از درون فغان کنم.  یتوانستم داد بزنم، هوار بکشم. اما م ینم

برم و   یسفت شده فرو م یرا داخل برف ها میدست ها ند،یمرا بب یکس دیکه شا نیبه ا تی اهم یب
 زنم. یهق م نیی سر به پا

 بهتر بود به جز از دست دادن عشق. یگونه زجر  هر

 از اعماق وجودم.   یادیبا فر  صدا یب

 را داشته باشم. ماهیتوانستم پر یوقت نم  چیه

 خواهد دلشان خنک شود.   یم یدانستم ک یام کامل شده بود. نم ینابود یامضا
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 دارم.  یکه حرارت دستانم آبشان کرده بود برم  ییبرف ها یبسته ام را از رو خی یها دست

 زنم.   یتا شده ام زور م میباز شدن زانوها یبرا

 شد.  یدل نم گریرا که د یکردم دل  یخاک م  دیبا

 کنم.  یاش را نگاهم م  ی سیکشم و خ یشلوارم م میبه زانوها یدست

 برسانم. انیروم تا با سرگرم کردن خودم امروز نحس را به پا   یجعبه ها م سمت

 شده بود.  دیناام میدهایام تمام

کارتون ها به  ی هیو برداشتن بق یرا از در ورود رمی ند مس ک یخروج مهمان ها، مجبورم م  یصدا
 باال کج کنم.  یطبقه  یسمت پله ها

توانستم تحمل   یتوانست ادامه داشته باشد. چگونه م یم  یتا ک ماهیپنهان شدن ها از نگاه پر نیا
 کنم و دم نزنم. 

 

 را متحمل شوم.   ماهیتوانستم بودن پر یحضور کم پرهام آسوده بودم. اما نم از

 شوم.  یو بسته شدن در م شانیو منتظر قطع شدن صدا ستمیا یچهارم م  ی پله

  یسالن دانشگاه، پلک رو یدر راهرو واریکه پشت د ی فشارم و به دانشگاه و روز  یهم م یرو پلک
 بودم. ماهیباز شدن در کالس پر یلب، منتظر صدا ری هم فشرده بودم و با شمارش معکوس ز

 کنم!  یوحشت زده چشم باز م  الی پخ کردن آت با

 گذارم.  یقلبم م یدست رو دهیترس

 کنم.  ی نگاه م الیرفتن آت  سهیدهد به ر یاجازه نم ماهیپر دنید فکر

 کشم. یم ماهیبه در کالس پر یسرک

 را خفه کنم.  الیآت یگردم تا خنده  یآمدنش باز م رونیاز ب  دیناام
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...  یاالن کورتو گم نکن نیبه مرگ خودم اگه هم الی: آتمی گو یم ریدهدو هشدار ام یم چیرا پ دستش
 ...یدیخودت د  نیاز چ یدید یهرچ

 

 باشه ولم کن...  دهد: باشه.. یتکان م  یسر 

 

 اندازم.  یکنم و دوباره سمت نگاه م ی را رها م دستش

هست استادشون رفته... االن تو کالس با اون دختره   قهی زند: خنگ خدا چند دق  یپشت گردنم م الیآت
  جهیچوب زدن به نت اهیبا زاغ س  نجایبگو... ا خوادیدل تنگت م یتنها نشسته... بدو داخل کالس هر چ 

 ... یرس ینم

 

 کنم. یکندو حرفش را باور م یدانم چرا مغزم قفل م ینم  یلحظه ا یبرا

 کشم.  یو پرپشتم م یکمان  یبه ابروها ی کنم و دست یرنگم را صاف م  یبلوز توس هیبق

 روم.  یکشم و سمت در کالس م یام م یدو انگشت، پر استرس دور لبان گوشت  با

برو تو... مگه    یکنی م کاریگردد: چ یمانعم م الیآت یرود تا در بزنم که لحن دو دو گونه  یباال م دستم
 !یخوا یکه اجازه م تهیریدفتر مد

 

 کنم.  یشک هم نم  الیبودن راه رو و حرکات آت  یبه خال یدانم چرا حت  ینم

کن تا اون دختره بلند شه بره... تو   رشونی دهد: زود باش بپر تو و غافلگ یرو هوا تکان م یدست الیآت
 . یراحت حرف بزن  یهم  بتون
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 کند. یقصم کار نم نا عقل

 پرم  یکشم و داخل کالس م  یم  نییرا پا ره یدستگ عیفکر سر یب

 . دیآ یزبانم بند م انیاستاد کنار تخته و کل دانشجو دنید از

 _تلخ  ر ی#تقد

 

 ��۴۰#پارت 

 

 

 زند!  یواکبرد به دست ،خشکش م  کیاستاد زبان ماژ یعارف خانم

 کند.  یکل دانشگاه را پر م شانی شود و خنده  یمنفجر م  دنمیکالس از د کل

 فهمم.  یصورتم را خودم م  یسرخ

 کنم.  یشنوم، کالس را ترک م یخودم را م یکه خودم به زور صدا یروم و با عذر خواه  یعقب م عقب

 کند.  یحد باز م نی را تا آخر میدر راهرو، چشمها دهیچی پ ی خنده

 . دیآ یخونم به جوش م  نمیب ی را که عقب عقب در قصد فرار م  الیآت دیفرش  ن،یرام  د،یسع کامران،

 بود.   الیسر آت  ری نقشه ها ز نیا قطعاً 

 دوم.  یسمت محوطه م الیزنم پشت سر آت یرا عقب م کامران

شکستن گردن  یبه حراست دانشگاه باز خواهد شد اما باز هم برا میپا ند،ی بب  نیدانم اگر مسئول یم
 دوم.  یپشت سرش م الیآت

 را برده بود.  میروآب



 تلخ  ریتقد

158 
 

 زنم. یآب به لباسش چنگ م ریش  کینزد

 دهد تندتر از من بدود.  یاش اجازه نم قهقهه

 

 دهم. یم چیو دستش را پشت سرش پ رمی گ یرا م  گردنش

 ... یشکست ..ی... ا  یرود: ا  یباال م دادش

 

 کنم.  یبود، بارش م  کیرک یچه ناسزاو حرف ها  هر

 رود.  یدستم در م از

 کردم.  یم یتالف  دیبا  یشود. حساب یخنک نم  دلم

 گردم.  یم  یز یچ دنبال

 شود.   یباز م شمینصفه کنار سطل زباله، ن یبار مصرف کوچک نوشابه   کی ظرف  دنید با

 

 شوم.   یروانه م یکنم و سمت در ورود یم  یلباسم مخف  نیداخل آست یتالف  یدارم و برا یبرم

 

 قصد خروج از دانشگاه را دارم. مثالً 

 ... کارت دارم. ستای... واسانی... علسانیزند: عل یم می پشت سرم صدا الیآت

 

 شود. کتر یدارم تا نزد یرا آهسته برم  میقدم ها یثیبا لبخند خب  تی اهم یب

 شود.  یم ک یکم کم نزد شیصدا
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 کنم.  یکنم و آهسته با دو انگشت در نوشابه را باز م  ینامحسوس دستم را بلند م  یلیو خ آهسته

 .فتمی چرخانم تا به دردسر ن یچشم م یبه اطراف و نگهبان  محتاطانه

 دهد. یمحوطه خنده ام را کش م  یو خلوت یبودن نگهبان   یخال

 شنوم.  یام م یرا در چند قدم  الیآت یصدا

 دهم. یبار مصرف محکم فشار م   کیظرف  ریگردم و از ز یباز م عیسر

 شود.  یم دهیدهد پاش  یم  یجا خال ال یکه آت یصورت دختر   یمثل فواره رو نوشابه

  یم رهی بودم، خ  دهیرا به گند کش کلشیآقا زاده که کل ه دا یبه آرش  ریماسد و متح یلبانم م  یرو خنده
 مانم!

 

 شود!  یخفه م الیآت یبا قهقهه  دایکوتاه آرش غیج

 کشد. یم  شیچشم ها یرو یافتد و دست یرنگش از دستش م اهیس ی کوله

 مانم! یم  رهی فشارد، خ یرا م ش یآقا زاده که با دو انگشت محکم چشم ها دایو واج به آرش هاج

 کند.  یسر و صورتش نوشابه چکه م از

 رنگ بود.   اهیمانتو و مقنعه اش س شکر

 

 دوزد!  یمتعجبم م یاش را به چشم ها یو وحش  یآب نگاه

 رود.  یاعصابم رژه م یرو  الیآت ی هخند

 .... نجاروی: اندیگو یم  یبلند یبا خنده و صدا انی تا از دانشجو چند
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 شورشو درآوردن... گهید نای: آقا زاده برو حراست... اد یگو یاز دخترا م یکی

 

 خورند.  یم  زیاش در کاسه چشمانش ل  یا شهیش یها ی که آب ی. لغزش ردیگ ینگاهش رنگ م  دایآرش

 دهد: تو خفه...  یکرد را مخاطب قرار م یهمان دختر که اظهار نظر م  ینسبتًا بلند یبا صدا کامران

 

 

رساند:   یکشاند. بدو خودش را به آقا زاده م یاز پشت سرش نگاهم را سمتش م ماهیپر یصدا
 شده! ی... و دا؟ی... آرشدایآرش

 

 زند.  یچنگ م  نیکند و کوله اش را از زم  یآقا زاده نگاه از صورتم م  دایآرش

 چرخد.   ینم  یعذر خواه یزبان قفل شده ام برا یحت

 بخشد. یسرعت م  شیبه قدم ها  دایآرش ان ی دانشجو یخنده  با

 !نیکرد کارشیشده! چ یرسد: چ یبه ما م  ماهیپر

 

  حیمنتظر توض  ماهی پشت سرش کشانده بود، پر آقا زاده که نگاه شرمنده ام را هم دایدور شدن آرش با
 ...  دایدود: آرش یو پشت سر دوستش م  ستدیا ینم  همی و توج

 

 کند.   یام م یکفر  الیآت دنیخند  زیر  زیر

 دود. یبا تمام  قدرت م  ندیب یپر خشمم را که م یصدا

 بدو که خونت حالله...  الیرسد: آت  یم الیبا گرفتن مچم به داد آت کامران
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 _تلخ  ر ی#تقد

 

 ��۴۱#پارت 

 

 

اندازند.  یبرند و بوران راه م  ینرم را باال م یخاک ها  رخشک،ی شوند و در کو یم  یباد تند  روزها
  ریکو یتا گردو خاک، خشک  ی. نفس حبس کن یو تنها منتظر گذشتنش بمان   یکه چشم ببند یطور 

 خفه ات نکند. 

را داشت. پلک ببندم و منتظر   ریکو  یعنیتشابه را با مرگ خفته،  کی ا من تنه یروزها  نیو روز ا حال
 ها باشم.  یبعد

 

 .رمیگ یبلوزم م  نیام را با آست یشان یگذارم و عرق پ  یم یبار بر   ونتی کارتون ها را پشت کام تمام

 کند. یکار عرق را مهمان تن و بدنم م یخستگ

  ماهیبه شب، شب را به روز رسانده بودم. بله دادن پر یگونه خواب و خوراک  چی سه روز را بدون ه نیا
 ساخته بود. رانی روح و و یشخص ب  کیبه خواستگار پولدارش از من 

 کردنش را.  یقدرت هضمش را داشتم، نه توان نه نه

 . رمیگ یم  شیرا در پ  یورود  ریمس م،یو من با تکاندن خاک لباسها ندینش یپشت رول م راننده

پنهان کردن خودم پشت ساختمان کج کنم:   یشود راهم را برا  یطبق معمول باعث م ماه،یپر یصدا
 بابا تلفن.
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  یخانه پا تند م یبرد و سمت ورود یشلوارش فرو م بی را داخل ج شیپول ها یبا بق  یمراد یآقا
 دخترم.  هیکند: ک

 

 کند: از شرکته...  یم کهی ت کهی قلب خرد شده ام را ت ماهیپر یصدا

 

 یگرفت و قصد پاره شدن م یقلبم دور تند م دمیشن یم  یکه وقت یی من نبود. صدا یهم برا شیصدا
 کرد.

 کند.  یم جادیام ا نهیس یرو یو سوزش دیآ یباال م آهم

 زنم.  یبرم و به لباسم چنگ م یرا باال م دستم

اما با وجودش آنقدر   دمید یم کی هرروز از نزد دیکه با  یاز مرگ بدتر بود. کس ماهیکردن پر فراموش
 شدم.   یشد که ذره ذره نابود م یم یافتنیدور و دست ن  میبرا

  

 کشم. یدارم و به تن م یدرخت برم یرا از رو کاپشنم

کنار راننده به منزل  هیکردن اسباب و اساس یخال  یبرا دیبا ،یافتاده به دستور مراد نییپا یسر  با
 کردم.  ی م ی را خال لی رفتم و تمام وسا  یم دشانیجد

 پرم.   یکنم و باال م یسمت کمک راننده را باز م در

را فقط    ریشود مس  یدلم خون م  یبرادر  نی چن یآور  ادی هم سن و سال محمد که از  باً ی تقر ی راننده
 مانم.  یم رهی خ ابان،یزند و من تنها شنوده به خ   یحرف م

 زند.  یم یباغ تک بوق  هیبزرگ شب  یاط یدوبلکس با خ یخانه ا یوجل

اش را   ییبزرگ که زمستان هم باصفا  اطی داخل ح میمستق نی کند. ماش یاز داخل درها را باز م یکس
 شود.  یمتوقف م دیکش یبه رخ م
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داخل خونه...  نیکن  یو خال لیوسا یگفتن همه  یمراد ی: آقاستدیا یراننده م یمسن جلو یمرد 
 نشکنه. یز یچ  نیمراقبم باش

 

 کند.  یرا باز م  یپشت یدهد و درها یتکان م یسر  راننده

 کرد.  یذوق ذوق م میو دنده ها  کمرم

 متشنج پدرم را درآورده بود.  یاعصاب یخواب یروز ب  سه

 دیآ یخواستن پولش من  یصاحب خانه برا  یشود و علم یهفته هم فردا تمام م کیکه  نیفکر ا از
 کرد. یام م وانهیداشت د

 توانستم انجام بدهم.  یم یبود چه کار  یحقوق  چیکار کردنم آن هم بدون ه یوقت

گرفتن دستمان آه و ناله سر   یبه جا یبه محمد دهان باز کرده بود و محمد هم از ندار  مینوای ب مادر
 داده بود.

توانست شکم   یبه دهان باز کردن نداشت. خودش مستاجر بود و به زور م ازیهم که ن یکی آن
 کند. ریخانواده اش را س

 

 یگشنگ ی خواب یسه روز ب  نیچند مدت تنش، ا نیچسبد. بعد ا یزبانم به ته حلقم م  یزور خستگ از
 نگذاشته بود. میبرا یینا

  یرا آب کنم و برا متمیرزان قا یا ینوک لیموبا شیشوم دوروز پ  یو شرطش مجبور م  یلطف مراد به
 کنم.  هیگشته نماندن ته یخوردو خوراک برا یکم ابت،یمادرم قرص فشار و د

 کنم!  دیبا  یفردا و پس فردا چه کار  یدانستم برا ینم

آمد. با تو برخورد هم که فکر   یشد و دوباره سراغمان م   یموعود و فرصت صاحب خانه تمام م روز
 . رمیازش بگ یگر ینکنم بتوانم فرصت د
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 مانم.  یم رهی اش چند برابر خانه ما بود خ ییرایکه پذ یبه کمر به خانه ا دست

  ،یطرح   کیبه  شیوارهایو کرم رنگ گل دار که هر کدام از د ییطال یها واری پارکت و کاغذ د نیزم
 بود.  ریچشم گ

 !نیمون یجا م  نی: شما همرم ی گ یراننده نگاه از آشپزخانه اپن م  یصدا با

 

 دهم. یبه کمرم م  یکنم و تاب یرا قفل هم م انگشتانم

 شود.  ی کمرم بلند م یخرت استخوان ها خرت

 سخته... یلیحالل خ  ی. درآمد و  روز نهی : من کارم هرروز همند ینش یراننده م  یلب ها یرو  لبخند

 

 

  ،یو نخ دی اش با دستمال سف  یشانیخنده ام را با عقب گرد کردن سمت در و پاک کردن عرق پ   یتلخ
 . ندیب  ینم

 ،یحقوق در ازا  ی. محکوم به کار باورمیتوانم در ب یحالل را هم نم یروز  نیدانست من هم یم چه
 ام . یآزاد

 شوم. یداخل محله م  نییپا یو کوفته آخر شب با سر  خسته

 شود.   یقفل م می. پاهامانیدم در خان یپرت هاخرت و  دنید از

 !ردی گ یرا م واریکنج د فتادن،ین یبرا دستم

 لرزم.  یرسد. از خشم م  یبه مغزم نم خون

 رونیرا ب  ریزن پ  کی لیوجدان بود که وسا یحد ب  نی بدذات شده بود. تا ا  یحد علم   نیتا ا یعنی
 ! زدیبر
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 _تلخ  ر ی#تقد

 

 ��۴۲#پارت 

 

 اندازم.  یدر م  یبلند خودم را جلو یافتد و با گام ها یبه جانم م دلهره

اسباب  یکه جلو  گری... و چند خرت و پرت دیبرفها.... سبد و چوب لباس یسی خ  یافتاده رو یپشت
 تنها زباله بود. یخانه مراد  یها هیاساس

 دوم: مامان!... یچراغ روشن، داخل م دنید از

 

 .ردی گ یم را باال حالشی و ب  نیغمگ نگاه

 !... یتنها به خاطر آرام کردن دل من است: اومد  ش،ی تبسم نشسته بر کنج لب ها نیدانم ا یم

 

 قدرت.  یپول و ب یبودم. اما چگونه! ب آمده

 چطور جرأت کرده... زی همه چ یب ی کهی مرت ن یکند:  ا یترم م وانهید ختهیبه هم ر ی خانه

 

خودشه... خوب حق داره هفت ماهه اجاره   ی!... خونه سانیعل  یچ  یعنی:  دیآ  یحرفم م انیم  یعصب
 . میخونشو نداد

 

 یجا هی دی . فردا بامیتو درم ببند. مهلت داده تا صبح بمون  ای: ب زد یخ  یگذارد و برم یزانو م  یرو دست
 . میکن دایپ گهید
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 کند. یو توپ و تشر مادرم مهارم م یلرزم اما خونسرد یزور خشم م از

 با کدوم پول! مامان من.. می کن دایروم: کجا رو پ  یکنم و داخل م  یرا با حرص از پا م  میها کفش

 

 . شهیکند: خدا بزرگه... درست م یزند و لحافم را باز م یرا از وسط اتاق کنار م پتو

 

 نظرشو از روم برداشته... یچرخم: خدا بزرگه مامان... وا یزنم و دور خودم م  یم یشخندین

 

... سرگردون... االن  شهیم نیکه نماز و ترک کنه هم ی... بسه... کسسانیکفر نگو عل شود: یم  یعصب
 ! یگیم ی. چیکنی م کار ی چ یدار  یفهم ی... نمیتو سرگردون 

 

و سرخش را از صورتم   یبودم! نگاه طوفان دهیرا ند شی و لرزش صدا تی گونه عصبان نیبه امروز ا تا
 خزد.  یلحاف م ریو آهسته ز ردیگ یم

 کشد. یگردنش م  ری چرخد و لحاف را تا ز یپهلو م به

. شهیدرست م یآورد: توکلت به خودش باشه قربونت برم. همه چ یدلم را به درد م نشیغمگ یصدا
امتحانش سربلند   نی... از اکنهی نمازتو بخونو از خودش کمک بخواه... خدا بنده هاشو امتحان م

 قالب جسم و روحت بشه... طونی و... نزار ش کفر نگ یسخت ی...  با کمای ب رونیب

 

 کردم.  یچه م دیشن  یرا نم میگونه صدا چیه ی. وقتردیگ  یراه نفسم را م بغض
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  ری توانستم شکمش را س  ینم یمثل من که حت یپسر  دی گذاشت. به ام یم نیسر به بال  یدیچه ام به
 کنم.

 

 کنم.  یرا داخل شکمم جمع م  میخورم و پاها ی سر م وارید کنج

کردن    یسر دهم. اما به خاطر مادرم، به خاطر مرد بودنم خودم را از خال هیگر یها  یداشتم ها دوست
 کنم.  یقلب پر دردم محروم م 

 بندم. یپلک م  واریبه د هیرا تک سرم

ش دادند، قطره  روزگار را در دلشان پرور  ینامرد میشدند و برادر ها قینارف میها  قیکه تمام رف نیا از
 خورد.  یگونه ام غلط م یکند و بر رو  یسماجت م یاشک

شود. آن همه بهانه شأن تنها حرف   یتر م  بهی غر بهیغر  کیاز  ندی برادر را نب یهشت ماه برادر  هفت
خودش    یبرا  نیبزرگتر گاهیخواست جا  یکه م یگوش نکردن من باشد. گوش ندادن به حرف برادر 

 در کار نبود. یو ترحم  یگونه دلسوز  چیو ه  ردیبگ

 را مهار کنم. گرید یو قطره اشک ها نمیفشارم تا بغض سنگ یهم م یرا محکم رو  شیها لب

بود مادرم را خانه محمد بفرستم و   نیخورم. تنها راه چاره ام ا  یبست مکنم به بن  یچه قدر فکر م هر
 بمانم.    رونی خودم ب

 فشارم. یهم م یرو پلک

رو    ییگفتم اون باال ید ید سان،یعل  نیدهد: بب  یگردد کعبه را نشانم م یبا لبخند برم مادرم
... قرار مشرف بشم شهیخودش بخواد و به صالحمون باشه همون م یفراموشمون نکرده... هرچ

 آورد. به خونه خدا دعوت شدم!  یخوش قد و قامت پاکت یآقا هی ش یساعت پ  هیمکه... 

 

 مامان! هنوز... یگیم  یشکد: چخ   یلبانم م یرو  لبخند
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همه بنده هاش بازه...  یخدا برا یدر خونه  شهیکند: هم یبرد و وادار به سکوتم م  یرا باال م دستش
 نگران نباش...   کنمی ... خودم دهات می کار دار  یلیتو هنوز خ 

 

.. مراقب سانی عل ینکن  یکند: دلتنگ یکشد و عقب گرد م   یاش م یشانیپ یرا جلوتر رو  دشیسف  چادر
 .امیخودت باش... زود م

 

 اندازم.  یطرف و آن طرفم نگاه م نیا به

 اندازد. یپشت سرم قلبم را به کوبش م ریکو دنید

از حنجره ام   یادیبلند فر یانتها پر از خارها یب یمادرم و جاده ا یخال یجا دنیگردم و از د یبرم
 شود: مامان.... یخارج م 

 

 پرم.  یخودم از خواب م یصدا با

 کنم.  یباال رفته به مادرم نگاه م  ینفس زنان و با ضربات قلب نفس

 لحاف بود.  ر یپشت به من ز هنوز

 دهم. یشده ام را ماساژ مخشک  گردن

روشن از پست   مهین یکشد. هوا  یم ری کنم. کمرم ت یتا شده و خواب رفته ام را آرام باز م  یزانوها
 کند.  یم دا یخواب چند ساعت ام را، آن هم نشسته هو  دینازک و سف  یپرده 

 . دیآ یچشمانم م یمالم و خوابم جلو  یرا م شیچشم ها محکم

 رسانم.   یمبهم، چهار دست و پا خودم را باال سر مادرم م یحس  کیزده با   وحشت

 رساند.  یبست م به بن میزرد شده اش نفسم را در راه گلو صورت



 تلخ  ریتقد

169 
 

 فشارم.  ی را م میبا دوانگشت چشم ها نم،یب یکه دوباره خواب م نیفکر ا با

 خورد: ما... مان... یصدا زدنش تکان م یبرا شیشوم و آهسته لب ها یام مطمئن م  یدار یب از

 

 اندازد. ینخوردنش آشوب به دلم م تکان

  یبر تکان دادن مادرم رو یلحاف سع  یشود و از رو یکنده م نی زم یلمس شده ام از رو دست
 . ندینش  یم شی بازو

 دهم: ما... ما... یتکانش م آهسته

 _تلخ  ر ی#تقد

 

 ۴۳#پارت 

 

 زند.  یم  ادیکبود شده اش دلم از درون فر یجان و لب ها یجسم ب  دنید با

و تنها    دیآ یشود! نفسم بند م یباز نم  ادی فر یبسته شده ام برا میخورد! راه گلو  یتکان نم میلبها
 کند.  یجانم شتاب م   یتکان دادن مادر ب یدستم برا

 رساند.  یکشد و به گوش فلک م یم ادی تلخ را فر یت یزده اش واقع خی و صورت   دیسف رنگ

 زند.   یو تنهاتر شدنم را نعره م  یبدبخت

 .دی آ ینم رونی لبانم ب نیاز ب  یخورد و کلمه ا یوار تکان م  یماه  لبانم

 .ندینش یجانم م  یب یفرشته  یگونه  یرود و رو  یلرزانم جلو م دست

 .داشتم نفس نفس زنان از خواب بپرم   دیکند..فقط ام یگونه اش، منجمدم م یسرد
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هم   تیشودو پا به پا یول کنت نم   گرید ندازدیاش را برسرت ب ینحس تلخ ی  هیسا ری تقد یوقت اما
 شود.  یقدمت م

 

 سوزد: خدا... یدارد و م  یخراش برم  ادیفرترکد و حنجره ام از  یم دلم

 

 دهم. یسر م هیگر یها ی کوبم پ ها یسرم م ی دو دست محکم رو با

 شود.  یام م ییتنها ونیش ادو یغم گرفته شاهد سوز فر یوار یچهار د فقط

 .یغم خوار  چی. بدون هیهم درد  چیزنم بدون ه  یم زار

 کشم. یاش م  یشانی پ  یرو  شتریگلدارش را ب یبوسم روسر  یجان مادرم را م یب  صورت

 . ندیرا بب  شیابروها یدوست نداشت نامحرم یحت

 . زمیگشودن در برخ  یبدهم و برا یکرخت و لمس شده ام قدرت یشود به پاها یدر باعث م  یصدا

 است. دهیرا شن  ادمیها فر هیدارم همسا حتم

 دهم. یبه در م هیتک  واریبه د وارید ی هیخانم همسا  حهیمل دنی کنم و از د یرا باز م در

افتاده!  یپرسد: اتفاق یپف کرده متعجب م یکند و با چشم ها یخانم چادرش را باز و بسته م حهیمل
 !اد یصدات تا خونه ما م 

 

 کنم:  یو غم زده نگاهش م الل

 خانم! نبیز

 

 راحت شد!  چارهیکند: خدا رحمتش کنه... زن ب یتلخ را برمال م تیواقع می نخوردن لب ها تکان
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 زند.  یآتش م  شتری انداختنش دل سوخته ام را ب کهی و ت هیکنا

 داشت.  حقم

هم به رحمت خدا رفت،   یکند: خوش به سعادتش... چه روز خوب یرا دوباره بازو بسته م  چادرش
 والدت حضرت ابوالفضل عباس... 

 

 خورم  یر مدر س یو جلو دیآ یچشمانم م یجلو خوابم

قدرشو   دی... تا زنده بود باکنهی غصه خوردن زندش نم گهیکند: د یخانم عقب گرد م حهیمل
 که مرد. ی. نه وقتنیبود یو مراقبش م  نیدونستیم

 

چند روز    چارهیوجدانش زنگ بزنم. شمارشو دارم.  زن ب  یلب با گفتن: من برم به اون عروس ب  ریز
 یدختره  یکمکتون.... ول ادیوجدانتر از زنش بگه ب یاومد از خونه ما زنگ زد تا به پسر ب  شیپ

 ...دیرنگش پر  چارهی گفت که زن ب یدونم پشت تلفن چ ی نم جهیافل

 

 شود. ی کشد و سمت در خانه شان روانه م  یم یآه

دونن با اون   یشده... اما نم یبد  یشوند: زمونه  یم  یرا در سکوت صبحگاه شی باز هم صدا اما
  ی کاش م یداداش بزرگت دو تا پسر داره! ا دمیشن ؟یر یگیدست پس م  یکیبا اون  یدیکه م یدست

زدن   یمثل روز برام روشنه که هر گل داداش و زنداداشت بشم...  نیا یشاهد عروسا ندهیتونستم در آ
 ... دنیبه سر خودشون زدن... تاوان پس م

 

 زند.  یم  ادیپس فر نیجهنمم را از ا دنیتر شدن هوا رس   روشن
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خواستم زنده   یم یچه کس ی! برا. گرفته شدن قدرت استقامتم میها یو دلخوش یتمام هست ینابود
 کنم! یبمانم و زندگ 

  یم یچه کس یزنده بودنم و مقاومتم از دستم رفت. برا لیام پر زد. تنها دل  ی روح و روان زندگ  تنها
 خواستم قدم بردارم.  یم یچه کس دن ید دیبه خرج بدهم! به ام یر خواستم صبو 

 

 . کوچه شلوخ شد. همهمه بلند شد. دندیها رس هیدو تا از همسا یکی خانم با  حهیمل

 . دیچی در سرم پ یمثل ناقوس مرگ صداها

 .ابمی یام را ببلعد م ییتنها دارا زم،یکه قرار بود عز یو هوا کنار قبر   نیزم انی را م خودم

 

 افتم. یشودو کنار قبر م   یتا م میزانوها

 . ندیب یتنها خاک ها را م نگاهم

! زن یخرج کفن و دفن هم بد ینداشت  اقتی:  ل دیآ یشود و بر سرم فرود م یم  یمحمد پتک یصدا
. فکر کن که خط بزرگ بکش.. هینه ما نه تو... دور ما رو  گهی... دیدق داد تییرو با سربه هوا  چارهیب

 ونهفت پشتم یبرا نی. هممیرو ندار گهیمشکل د  هیو  یز ی آبرور ی... چون ما حوصله ییتنها
 ... مامان هم راحت شد. هیکاف

 

 بزنم. یتوانم حرف   یخرم. اما نم  یرا به جان م میزندادش ها یشنوم و شماتت ها  یم

حرف در آوردن آمده  یآن هم برا هیدو زن همسا یکی  یک یخانم و  حهی که تنها مل بانهیغر یخاکسپار 
 بودند.

 .ابم ی ینم  شیخرد کردن تمام استخوان ها یدر بدنم برا  یو اما قدرت   نمیب  یرا م  یعلم یآقا



 تلخ  ریتقد

173 
 

  ختنیو ر  یخودم بود. اما هر چه بود کار علم  یتیکفا  ینبود و ب  یهم مسبب مرگ مادرم علم  دیشا
 نفس مادرم را تنگ تر کرد. رون،ی ها به ب هیاساس

 بود.  دهیخروارها خاک خواب   ریکه ز یمانم و مادر  یشود و من م  یم  یکم اطراف قبر خال کم

 یبه بعد چگونه م نیراحت شد. اما من چه! از ا ینکبت  یزندگ  نیخانم، از ا  حهیبه قول مل دیشا
 ! یدیرساندم! با چه ام یتوانستم نفس بکشم. چگونه صبحم را به شب م

 _تلخ  ر ی#تقد

 

 ��۴۴#پارت 

 

 شود. یو سرد کرخت م  سیخ یخاک ها یرو میها دست

 کند.  یهم نم  دنیفشارم و قلب تکه تکه شده ام قدرت بار یهم م یرو پلک

 خورد.  یکردن هم نم هیام به درد گر دهیخشک  یها اشک

 خاک سرد مرا هم با خود ببلعد و راحتم کند.  نی خواست هم  یدل و وجودم م  فقط

 . یاور یبه دست ب  یتوان  ینم یرا که بخواه  یز یگاه آن چ چیه اما

 ام بود.  ییتنها یروز ها نیدل ا یتنها خواسته  مردن

 اش باشم. یبود که من دوم دهیاش رس یبه خواست قلب  یچه کس اما

 خاک ها بلند کنم. یام را از رو یشانیپ ی هیکند تک  یرسد و مجبورم م  یشانه ام م یرو یدست
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... یو بهش بگ  قتی حق ی! نتونستیخاکش کرد ریبالخره ز  هیلرزاند: چ یپرهام پشتم را م یصدا
  یو نذاشت یخودت که به خورد مادرت داد یذهن ی دهیی ... با زا یبرادرمو کشت یچطور  یبگ ینتونست

 ....یتو دادگاه شرکت کنه تو گورش کرد

 

  المیخودم، در مغزم خ  یخواست آن گونه که برا یدلم نم یکنند. حت یخاک ها را مشت م میدستها
  یآور  ادیبود، رسانده بودم را  یتصادف عاد نکهیکرده بودم و به باور ا یماه را صحنه ساز  نیچند نیا

 ر بود. من نبود، خود فرهاد هم مقص ری کند. دوست نداشتم تن مادرم در گور بلرزد. آن اتفاق تنها تقص

و الاقل از خدا برات طلب عفو بخشش    کردی مادرت دعات م یگفتیاگه م دیدهد: شا یادامه م پرهام
 ... دادینجاتت م یو از بدبخت شدیدعاش مستجاب م دی... شاگهی... مادر بود دخواستیم

 

 لرزم.   یو تنها در خودم م میبگو یز یتوانم چ یهم نم  باز

 

  ی... ولنمی نحست و بب یخواستم رو  ینم  یمدت رو حت نی... اسانیعل هیچ یدون  یکشد: م  یم یآه
  یدونیبه سرت نزنه.... م یا گهی وقت فکر د هیدنبالت تا  امیبابام به خاطر مامانم مجبورم کرد، من ب 

  یمارو نم  ت،دادگاه، دول  یول  ،یخودت و مادرت و گول زده باش  دینداره...شا ییکه حکم قتل راه دررو
 ... ی قدم از قدم بردار  یتون  ینم ...یچون ی بپ یتون

 

 سوزد.  یشودو جگرم م   یمنقبض م فکم

  یر یو م رهی گورستونه... راحت نفست م نجای! این یب یرو م  نجایزند: ا  یم شیپشت ن  شیپرهام ن  اما
 خاک، تموم... ریز

تر باشه و از  خبندانیگورستون سرد، برات  نیسازم که از ا یبرات م  ییمن خودم شخصًا جا یول
  یکاش قصاص م یا یو بگ یمرگ کن یهزار بار آرزو یکنم روز   یم یجهنمش برات سخت تر.... کار 

که   یخال  یزدم و نگاهم و به صندل   ینم یوانگیکاش تو اون دادگاه خودم رو به د یا ،یگیشدم... م
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و کارم رو   یکرد  ینم  یباف  الیکاش با خودم خ یگیدوختم... مثالً م یبود، نم انمیدر فکرم مادر گر مثالً 
 دادم...  یدادم... کاش دورغ پشت دروغ به خورد مغزم نم یجلوه نم یا گهید ی خودم با صحنه  یبرا

 

در مغز خودم عذاب وجدانم را کمتر کنم و پرهام داشت   یچه قدر تالش کرده بودم با صحنه ساز  هر
 . ختیر یبه هم م

 

  یباشه و بخوا یصحنه ساز  هیزد: نکنه مردن مادرت هم   یم  تی در اوج انفجار پرهام داشت کبر مغزم
 و برادرات نفهمن... یتو مغز خودت، اتفاق جلوه بد

 

 کنم.  یشود و به سمتش حمله م یام باز م  دهیچسب  نیبه زم یدانم چگونه زانوها  ینم

 ...یزنم: خفه شو عوض  یم  ادیو فر  رمیگ  یاش را م قهی محکم

 

  شیپالتو یباز مانده  پیاز ز ی بلوز پشم  ی قهیرود.   یانتظار حرکتم را نداشت عقب عقب م چون
 گردد. یشودو مانع افتادنش م یانگشتانم مچاله م نیب

 و احانت را نداشتم.  نیهمه توه نیتحمل ا گری! دردی گ یرا م شی چشم ها یجلو خون

 

  یم یفشارد: چه غلط  یمچ دستانم را م یشتر یو با قدرت ب ندینش یدور مچ دستانم م دستانش
 ! یهست  یرفته ک  ادتی ... انگار یکن

 

 شود.  یدوئل خشم و نفرت م  نگاهمان
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  نیشود.از ب یباورش شل تر م  ی قهی یآورد و انگشتانم از رو یبه مچ دستانم م یمحکم تر  فشار
 ن! به کشت ی... نکنه عادت کردیغرد: قاتل عوض  یم شیدندان ها

 

 اندازد! یشود و کل بدنم را به گزگز م  یبه بدنم وصل م   یهزار ولت یبرق  ایشود. گو  یم خی برتنم س مو

 شود. ی سخت تر از مرگ م می القاب برا نینام، ا نیا

 

رود. دوست   یکرده بودم به باد م  نیتلق یعمد ریو غ یتصادف معمول کیخودم   یچه قدر برا هر
 خودم و دل خودم فاش شود.  یرازش برا  ینداشتم حت

توانستم   یخودم که در دفتر خاطرات مغزم هم ثبتش کرده بودم،  بهتر م  یگونه با تصورات ذهن نیا
 نفس بکشم. ایدن نیدر ا

 

 دهد. یمحکم به عقب هولم م 

 توانم تعادلم را حفظ کنم.  یخورم و اما به زور م  یتلو تلو م یکم

!... یشیمن شاخ م  ی... برایغرد: دم درآورد یبرافروخته م  یشده و صورت دی کل یدندان ها نیب از
 ... سانیعل ارمی... جدوآبادتو جلو چشمات مارمیپدرتو در م 

 _تلخ  ر ی#تقد

 

 ��۴۵#پارت 
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 یحادثه در مغزم جوالن م کی حرف،  کیمغزم منفعل شده بود! همه اش   ای پرهام، گو یگفته  به
زدمش! مرد. کنارش نشستم و آمبوالنس   دیپر نیماش یساده. فرهاد جلو یتصادف عاد کی! »افتی

 اومد«

توانست دروغ باشد. بعد هفت   یکه خودم به خورد ذهن خودم داده بودم چگونه م  یطراح نیا
 تصادف ساده را باور کرده بودم.   نیاتفاق و ا نیهشت ماه من ا

 دانستم!  ینم  کنم را یخودم صحنه ساز  یبرا یتوانسته بودم حت چگونه

که دروغ به خورد خودش   یدانستند. تنها کس یدانم بجز مادرم همه اصل ماجرا را م  یرا م نیا فقط
روزها    نیتوانستم به ا یم یدانم تا کجا م  ینم یپرداز  ایرو  نیمنطقم بودم. با ا یداد، خود ب یم

 ادامه دهم.  

 کنم. یباز نم نشیو توه   ریتحق  یبرا زبان

 نمانده بود قدرت دفاع خودم را داشته باشم. میبرا یت یوجود و شخص چون

گناه نشان داده شده  یشدم. فقط در دفتر عدالت خودم، ب  یقاتل محسوب م کیهر وحله من  در
 بودم.

جا نقطه به نقطه رو   نیخواد هم  یزند: اگه دلت م یچنگ م میو به بازو دیآ ی با خشم جلو م  پرهام
رو بشنوه و بلرزه...   دهیبرادر داغ د یتن مادرت هنوز تو گور گرم باشه و صدا  دیکنم!... شا یآور  ادی

 کنه...   نیبچش... فرزند خودشو نفر یوجدان   یبلرزه و خودش هم به خاطر ب

 

محکم تکانم   ند،یب یبه خون نشسته اش م یصورت کبود و چشم ها  یشده ام را رونگاه خشک  یوقت
  نتی و نفر انی ب رونیمرده ها از تو گور ب  نیا یبزنم!... بگم تا همه  دای... چطوره... فر.دهد: هان  یم

 و بدونن!  تی کنن! بگم تا همه واقع

 

 که تنها من مقصر نبودم.... فرهاد... یدونیزنم: تو خودت بهتر م یرا دور مچش حلقه م انگشتانم
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  فتیمنو به اون دهن کث زند: خفه شو.... خفه شو اسم برادر یرا چنگ م  میکشدو هر دو بازو یم نعره
 ... ارین

 

که  یخواند، و چند نفر  یمسن که سر قبرها قرآن م  یخلوت بود و به جز مرد یگورستان کم  شکر
 نبود.  یگر یپرهام سر چرخاندن، کس د ینعره  یدورتر، فقط از صدا

 

.  ستی ن  ری پرهام را قبول داشتم. اما خود کرده را تدب  یو لرزش دستان و فک منقبض شده  خشم
 نیاتفاق خودش هم نباشد دستش بخش کوچک ا نیا می دانست بخش عظ یپرهام خودش خوب م 
 حادثه را گرفته است. 

 

 یمشت و لگد خوردن زبان م یکه لک زده بود برا یاز تن و بدن ایدانم از غم مادرم است  ینم
 ... اگه تو... پرهام می چرخانم: خودتم مقصر

 

 

 افتم. یمادرم م یقبر تازه  یدهد و رو یهولم م محکم

 رود.   یبه خاک نرم و تازه فرو م دستانم

 چرخانم. ی و گردن سمت پرهام م  رمی گ یخاک ها م  یس یاز رطوبت و خ نگاه

خودتو    فیاراج نینکن با ا یدهد: سع  یتکان م  میوار مقابل چشم ها دیاشاره اش را تهد انگشت
  ایاز دن رزنهیکه نرفته! حکمت قصاص بود... اگه اون پ ادتی... یکن  میو گناهتو با من تقس  یتبرئه کن

 ...یبود  دهیاون خاک ها خواب ری کرد االن تو به جاش ز یالتماس نم  ختوی ر یخبر اشک نم  یب
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روزها   نیو ا شدم  یکاش اعدام م   یگرفت. ا ینم تیکاش مادرم رضا ی. افیخف  یلرزد لرزش  یم تنم
 . دمید یرا نم

 

و الل،   یر ی گیکشاند: حاال هم خفه خون م یو مرا به عقب م ردیگ یکاپشنم م یاز سرشانه   پرهام
 وگرنه...   یکن  یهمون طور که بابام شرط گذاشته کار م

 

 یکند که ناخودآگاه برا یم انیصورتم ب  یکند رو یم دادیاز سرو صورتش ب  دی که تهد یرا طور  وگرنه
 .شهیو طناب دار دور گردنت انداخته م شهیشوم: وگرنه پرونده دوباره باز م  یخفه م شهیهم

 

 !دی تأک  ایبگمارم  دیحرفش را تهد نیدانم ا ینم

و از    ابدی یسمت باال قوس م  یاش به پوزخند ییکند که لب باال یم الشیآسوده خ میچشم ها ایگو
 . زدیخ  یمقابلم ب م

.. من کند: تن لشتو بلند کن. ی دهد و صاف م یم ی. تکان ردی گ یرنگش را م  اهیس یپالتو یها هلب
 ...برم دانشگاه  دیشده. با رمید

 

 .دیآ یباال م میشود و خونش تا راه گلو یم یمتالش دلم

 کند تا جگر مرا آتش بزند.  یم انی دانشگاه را کش دار ب ی. ازقصد کلمهدانشگاه

 به آتش زدن ندارد.  ازیکه سوخته ن یداند جگر  ینم اما

 . دمیرا به جان خر  یجی که در دادگاه شرط را قبول کردم مردن تدر یهمان روز  من
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کرد. تنها به  یم هیو خون گر دیکش  یکه زجر م یدست شستم تنها به خاطر مادر  میهمه آرزوها از
 و حاللم کنند.  ابدی نی تسک دلشان یخاطر مادر و پدر 

 _تلخ  ر ی#تقد

 

 ��۴۶#پارت 

 

خنده رو، شوخ طبع و    سانیعل شه یهم یکند برا یمجبورم م «یادبانه اش » مگه کر  یتند و ب لحن
 بشوم.  د،یکرو الل تازه و جد سانیعل  کیمادر آرزو به دل را کنارش خاک کنم و با  کیشاگرد اول 

رنگش   یشلوار قهوه ا یها بیزندو دستانش را داخل ج یرا کنار م  شیپالتو  یارباب ها لبه ها مثل
 .ستمی من االف تو ن  فتیبرد: راه ب   یفرو م

 

 دارم.  یَکنم و پشت سرش قدم برم یاز گورستان م نگاه

خود   بود که پناهم را در یمن تنها گور  ی. براند»گورستان«ی نش یبر دلم م یتلفظ خودم پوزخند  از
 » بهشت زهرا«  مینبود که بگو ی. بهشتدیبلع

 بود که من تنها را تنها تر کرد. یگور 

شد و   ینم  نیعاقبتم ا دیباال سرم داشتم شا یکنم که اگر من هم پدر  یفکر م  نیرا به ا ریمس طول
 راندم  یسمت دانشگاه م ین یمثل پرهام پشت فرمان ماش

 

  شیهم پا ی مجبور  سدینو یم تی را برا یر ی سرنوشت تقد ی. وقت دهیفا یفکرها عبس بود و ب نیا اما
 . یو نق نزن یباش 
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بود و نو شدن سال، اما  یهمه شاد یکه برا یدیشلوغ دم ع ابانیپرهام نگاه خسته ام را از خ یصدا
 . رمی گ یکه از عمرو دانشگاهم گذشت، م یمن تمام شدن سال یبرا

 . یخواب نداشته باش  یبرا  یی جاکنم شبا هم  فکر

 

 یکه روز و شبتون م یکند: رفته بودم جلودر دخمه ا یو پوزخندش حال خرابم را خرابتر م  شین
زدند وانت... فکر کنم  یرو م  یکه داشت یآت آشغال کهی گدا گشنت اون چند ت ی. برادرایگذروند

 .یکارتون خواب هم شد

 

 کند!  یلبانم متعجبش م یرو  پوزخند

  یم تیچشمانش هدا یحالت دار و باال زده اش رو یموها یاش را از رو یدود نکی طور که ع همان
بار   زی و هم ترو تم لیوسا ی هیجلو چشم نباش. بق ادیچند روزو ز نیدوزد: ا یم ابانی کند، نگاه به خ

 عروس بشه...  ماهیپر ی. قراره به زوددیبزن و ببر خونه جد

 

من باعث   تی وضع ای داغ برادرش است  یواقعا از رو شی ها هیحرف زدن و کنا یدستور  نیدانم ا ینم
 گونه رفتار کند.   نیشود ا یم

 

و غصه  فتهی لحظه هم چشمش به قاتل برادرش ب  هی یخواهرم حت خوادیدهد: دلم نم یم ادامه
 بخوره. 

 

 کنم.  یحبس م نهی فشارم و نفسم را در س یهم م یرو پلک

 بود.   یحقش خوشبخت ماهیبه کامم نشد. پر ایدن
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خودم گردنتو   یراه خواهرم سبز بش  یجلو گهیبار د کیرود: اگه   یفرهاد در مغزم رژه م یها حرف
. فکر  یخواستگار   یایبار ب هیهر دو روز  یدیکه به خودتم جرأت م یهست یک ی... فکر کردشکنمیم
اد کنار تو  یواهر من از اون همه نازو نعمت بلند شه ب نه آقا... خ یر یبله بگ یتون ی با سماجت م  یکنیم

 ...  زارمی حسرتشو به دلت م ی! نه آقا نه... کور خوندیکه به نون شبتم محتاج

 

 ...ماهی پر مییخوای م گرویما همد ستیکشم: به حرف تو ن  یم ادیفر

 

کوبد: خفه شو اسم خواهر منو به اون دهن نجست    یصورتم م یفرهاد با پشت دست محکم رو 
 . ارین

 

 کند.  یو عربده اش فرمان را از دستم خارج م  یناگهان کار

 

  ستین  تیشخص نیشو ماش ادهی: پمیآ یم  رونیپرهام از فکر آن روز نحس بعد هشت ماه ب  یصدا با
 . یدیکه خواب

 

 رود.   یم رهیسمت دستگ دستم

 نیآمده است که امروز، در ا میماه است که خواب به چشم ها نی! کدام خواب! مگر من چندخواب
 حال بتوانم بخوابم!

 

  لی. تا برگشتنشون تموم وساماهیعقد پر   دی. رفتن خرستیخونه ن ی: کس ردیگ  یروح از تنم م حرفش
 کن.  یتو خونه رو بسته بند یها
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 شوم.   یم ادهیحرف پ یشود و ب  یهم فشرده م یرو میها دندان

 

 شوم.  یم اطی آکنده از درد و مذلت داخل ح یا یافتاده قلب  یسر  با

 کند.  یپرتاب م رونینفسم را ب سیآسفالت خ   یپرهام رو  نیماش یها کیالست غی ج یصدا

 فشارم.   یهم م یکنم و پلک رو یدر م  یجلو  یتوقف

 .گذرد  یام م نهیدرست از سمت چپ س یمثل ساعقه ا قمیعم دم

 شود. یچنگ م نمراهیپ یرود و رو  یباال م دستم

  یهشت ماه ب  نیکه ا یسان یخواست، نه تحمل عل یم  وبیصبر ا  ز،یروز از دست دادن دو عز کی در
 طاقت و شکسته اش کرده بود.

 _تلخ  ر ی#تقد

 

 ��۴۷#پارت 

 

 

 

 . دیآ یلبانم م  یپارکت ها، پوزخند رو یپهن شده وسط هال رو  یروزنامه ها دنید با

شب را تا صبح   دیاستراحت من در کل روز بودند. اما امروز! امروز با قهیروزنامه ها شاهد چند دق نیا
 کردم. یم یسپر  شانیرو
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را داخل شکمم جمع   میکشم. پاها یروزنامه ها دراز م  یساعته سخت و کشنده، آرام رو نیچند بعد
 شوم. یوار در خودم مچاله م نیکنم و جن یم

 کنم.  یفکر م  د،یبعد برگشتنشان از خر ماهی خندان پر یو به لبهابندم   یهم م یرو پلک

 گشت؟  یم شی لبخند ها مهمان لب ها نیباز هم ا ایقرار بود مال من شود! آ اگر

 کنم.  ایتوانستم مح یکه امروز در دستانش بود را نم  ییزهاینه. چون من آن چ مسلماً 

اگر  شم،یاند ی م نیمن از پشت پله ها به ا دویگو یرا به مادرش م  متشیبلند ق یکه با صدا یا حلقه
 کنم!  ای مح شی را برا یحلقه ا نیتوانستم چن یم  ایکردم آ ی تا آخر عمرم هم کار م

 توانستم.  ینم مطمئناً 

 

 دهیکه چ یکه پشت بند عدد  ییبودن صفرها ادیباختم به ارقامش، کم و ز یدل م ی دانم چرا وقت ینم
که عشق  نیتوانستم به ا  ینم  یکرد، فکر نکرده بودم. وقت ی م ادتر یدرت دوست داشتن را زشد و ق یم

را    تشقدر یتر بشود، فکر هم نکرده بودم. وقت نیرنگ  یعدد یشدن صفرها  شتریتواند با ب  یهم م
دلم را  یسپر کنم، چرا در خانه    نهیس  اتیماد دنیبه رخ کش یکنم و برا یباز  ی ارقام نینداشتم با چن

چگونه اجازه داده بودم دلم بر   م،یبا هم نداشت  یوجه مشترک چیه ماهیمن و پر ی باز گذاشته بودم! وقت
 عقل و هوشم غلبه کند و قدم به داخل قلبم بگذارد.

 

 

چشمانم و از دست رفتن   یمرگ مادرم آن هم درست جلو دنیبودم که با د یمن آدم جان سخت قطعاً 
 یکنار رفته  یو گوشه  وارید نیو از پشت ا ستمیمقاومت کرده بود سرپا باا  میعشقم، باز هم پاها
 باشم.  ماهیپرده، شاهد عقد پر

 . ندینش یحرف پرهام، سوزش قلبم را مهار کرده بود، م  دنیبا شن  شی که سه روز پ ییدرست جا دستم
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خودم بود   یکردنش تنها به عهده  یکه جمع و خال یوز سرگرم کردن خودم با کار و اسباب کش ر سه
 کند.  یبه آشوب درونم نم یافاقه ا

 سوختم. یم  شتریو ب دمید یروز را به چشم م نیا دیبا

و صاف،   ییخرما  یبلند قد با موها  یکه کنارش مرد ری و شال حر دیبا آن کت و شلوار سف ماهیپر دنید
 کند.  یبود،  دوباره عزادارم م ستادهیروشن ا یچشم ها

 فروخت.  یو م  دیخر  یمرا م کلی مرد کجا و من کجا. تنها پول کت و شلوارش کل ه آن

 

به   هیو تک رمی گ یشدن نفسم م دهی روز بر نی و آخر لیروز اول سال تحو ییرایدرد چشم از داخل پذ با
 دهم.  یپشت سرم م وارید

 کند. یبر آتش درونم نم  ییبار، دوبار، سه بار.... اما دوا کیکوبم.  یم  واریبه دسرم را  پشت

زد و   یم شی با ناز صدا یوقت ماه،یبا ماهان که اسمش را از زبان خود پر ماهی پر  تیمحرم  ی غهیص
 کند. یم رانمی و شتریبودم؛ ب  دهیسوزاند، شن یجگرم را م

 

 افتادم.  یروز نم  نیشدم و به ا  یکاش اعدام م یکنم، ا یبار هزارم دعا م یکه برا یعذاب

 

  یهمراه ییتو گلو  یرا با هق هق  شانیشاد  غیدست و ج  یو صدا  چمیپ یپشت ساختمان م آهسته
 کنم. یم

 

 لیبارد که س  یم یبارد. طور  یشکند، م  یم یمرد یوقت  میگو یکند. اما من م ی نم  هیاند مرد گر گفته
 کند.  یم ین یعقب نش  دنشیاز د

 دوزم.  یرا به هم م  میلب ها میخفه کردن صدا یفشارم و برا یصورتم م  یرا رو دستانم
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 ! زدیر  یگفته مرد اشک نم یکس چه

 کند.   یدل را جزغاله م  یچون سرب داغ شی کند و قطره قطره اشک ها یم هیهم گر مرد

 زنم.  یعشق از دست رفته ام هق م یم و براافت یپشت ساختمان م یها زهی سنگ ر یدو زانو رو با

 شکند!   یگفته مرد مقاوم است و نم یکس چه

را کنار هم   شی تواند خرده ها ی هم نم هیگر یشکند که حت یم یشکند طور   یمرد م میگو یم من
 کند. شیبچسباند و سرپا

مرد قدرت پرپر شدن و لب باز نکردن را دارد! قدرت   یمزخرفات را گفته وقت نیا یچه کس پس
 شدن از درون و خاکستر شدن را دارد! یمتالش

 _تلخ  ر ی#تقد

 

 ��۴۸#پارت 

 

 رسانم.   یو وزنه دار، خودم را به خلوت گاهم م نیسنگ یَکنم و با پاها یم  نیرا از زم خودم

 راه پلک بستن بود و خواب رفتن. نیتر درست

 دنیآمد و روح در تنت بود، اما بدون د یکه نفست م ی مردن چند ساعته بود. مردن  کیرفتن  خواب
 . یواقع یایدن

 فشارم.  یهم م یکشم و به زور پاک رو یکه هم لحافم بود هم تشکم دراز م یروزنامه ها یرو

 برود.   رونیل نو هم از مشامم بسا  یچشمانم، بلکه بو ینه تنها امروز از جلو  تا

 کند. یم یخان  هیمرث یآهنگ در گوش ها یصدا

 کنم.  یم هیرقصند، من با نغمه اش خون گر  یکنند و م یم  یباال خوش یکه طبقه  یآهنگ



 تلخ  ریتقد

187 
 

 عشق از دست رفته ام.  یبرا یسوگوار 

 من... یهاشم  یآقا نیگی م نیدار یبندد: چ  ینقش م میچشم ها یجلو ماهی خجل پر  لبخند

 

که من اهل  میدون ی. مرهی امر خ تمیشوم: ن یم  کیبهش نزد گرید یبرم و قدم  یرا م حرفش
 . ستمیمزاحمت ن

 

 من هنوز دانشگاهم...  یشود: ول یگل گون م شیها گونه

 

 حاال ببرمت خونم. نیهم خوامیپرم: منم دانشگاه دارم. من که نم یحرفش م  نیما ب  عجوالنه

 

مقنعه اش را جلو   شیگونه ها ی کردن سرخ یمخف یبرا  ردوی گ یخجالت زده اش را از صورتم م نگاه
 به خانوادم خبر بدم.  دیکشد: با یم

 

  یما خودمون کسب اجازه م نی شما آدرستون رو بد خوادی: نممیگو یم عیآقا زاده از دور سر دنید با
 .میکن

 

 آورد!  یشتابزده ام نگاه متعجبش را باال م لحن

زود  گهید نی : بگمیگو یم عی برسد و مانع آدرس گرفتنم بشود، سر دایکه آرش نیوار از ا سترسا
 . نی باش
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 کند.  یبار واقعا هنگ م نیا

 پرد.  یآقا زاده م دایراه آرش   یتند از پشت درخت جلو الیآت

 شود.  یکارش لبخند مهمان لبانم م از

و قصد سر  ندیب  یام را نم  یلبخند ناگهان  لیبود، دل ستادهیرخ داد ا یپشت به صحنه  ماهیپر چون
 کند.   یچرخاندن به پشت سرش را م

مادرم تماس   نیشماره تلفن بد ن؟ یشوم: نگفت یبخش مانعش م تی با همان لبخند رضا دستپاچه
 . رهیبگ

 

 . دیگو یاز عقب برگشتن آدرس را م منصرف

  یلیدارم: خ یمانده را به سمتش برم  یقدم باق  کی بودم  دهیکه به مراد دلم رس نیاز ا خوشحال
 دوست دارم. 

 

 برد.   یم غمایدخترانه، دلم را به  یای نگاهش همراه با شرم و ح برق

 رود.   یقلبم به دور هزار م ضربان

 

 رسد.  یم دای و آرش الیبه آت  ماهی هراسانم از بغل سر پر نگاه

  دایکند و آرش یرا دراز م   شینامحسوس پا یلیخ  الیآت ال،ی از مقابل آت یبا قصد گذشتن عجله ا  دایآرش
 افتد. یم  نیز یبا صورت رو یبلند غیبا ج 

 شود. یقد گردو م میماند و چشم ها یباز م دهانم
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 گردد.  یپشت سرش برم  دهیترس ماهیپر

 

 رسانند. یم دایو آرش  الیبدو خودش را سمت آت انیدوتا از دانشجو یکی

 زند.   یبلند قهقهه م یا صداب ینفر  چند

 

 دود. یبا عجله سمت آقازاده م  ماهیپر

 کند.  یبلند م  نیزم یو به زور خودش را از رو ردی گ ینگاه خصمانه اش را باال م دایآرش

 

 . نی... جلو پاتونو نگاه کنواشی ی خانم! کم  نیکن یم کاری : چفتد یتا پس ن  ردیگ  یم  شیدست پ  الیآت

 

 

  ضی را مستف الیآت  یلب  ری ز یکوبدو با فحش یم الیآت یبازو  یقرمز شده محکم با کوله اش رو دایآرش
 کند.  یم

 کند.  یم تیرا خجل سمت در دانشگاه هدا دایخنده آرش  کیشل

 نجا ی. مثالً انی فهم و شعور داشته باش یکمی... هیچه کار نیکند: ا یرا مواخذه م الیآت  ماهیپر
 دانشگاهه!... 

 

 .رمیتقص ی من ب  دیجلو پاشو ند د یدو یبرد: خودش دلش م   یباال م میدستانش را به حالت تسل  الیآت

 

 باشم.  ختهی را برنه انگ هیو بق  ماهیکشم تا شک پر یم  می. با دو انگشت دور لبهاردی گ یام م خنده
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 افتد. یزند راه م یلنگ م  باً یپشت سر آقازاده که تقر ین یبا نگاه خشمگ  ماهیپر

که کالس فوق نداشتند، سمت   تشانیشوند و اکثر  یدوتا دوتا پراکنده م  ،یک ی یک ی انیدانشجو
 افتند.  یراه م  یخروج

 

 .دیآ یدرهم سمتم م یبا ابروها الیآت

 . رمی گ یم شی گردم و راه سالن را در پ یبرم  عیکه گرفتار خشمش نشوم، سر نیا یبرا

 _تلخ  ر ی#تقد

 

 ��۴۹#پارت 

 

 کند.  یم دنمیپشت سرم مجبور به دو شیقدم ها یصدا

 پرم.  یکنم و داخل م ی را باز م  یتابلو نشدن در کالس یدرنگ برا یب

 پرد. یاستاد هوشمند، هوش از سر من م یپا  یرو یدختر  دنید از

 زند. یدر خشکم م یجلو

 شوند.  یمن شوکه م دنیهم از ددو نفر  آن

 شد.  یدختره دور گردن استاد هوشمند لمس م دستان

 زند.  یناجور  که عادتش بود با هر دو دست، محکم پشت کمرم م  یرسد و با فحش یبهم م الیآت

شود و تلو تلو خوران به جلو   یرها م  رهیدستگ ینداشتم دست لمس شده ام از رو یتعادل چون
 شود.   یپرتاپ م
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 دهم. یم ری استاد گ زیم یحفظ تعادلم لبه  یرا برا دستم

 شود.  یم تیبه عقب هدا یژ یق یبا صدا زیم

 شود.  یقطع م الیآت یصدا

 

کشد و دستانش از دور گردن   یم یکوتاه  غی ج فتم،ی ن شانیکه من رو نیوحشت کرده از ا دختره
 شود.   یاستاد باز م

کف  یها  کیسرام یدهد که با باسن محکم رو یاز بغل استاد عجله به خرج م دنیپر نیی پا یبرا
 افتد.  یکالس م

 شود. ی م  یکی  الیآت یخنده  ک یخفه اش با شل  غیج

 

 کند.  یاش جمع و جور م  یصندل یسرخ شده خودش را رو استاد

 زنم.  یکرده مثل خنگ ها بهشان زل م  هنگ

 یانار  یکاره باشد، با رنگ و رو  نیخورد ا  یاش نم افهیکه اصالً به ق یاضیر  کی یدانشجو یدیفر
 کشد. ی مقنعه اش را جلوتر م 

 شود.  یکنده م نیکه معلوم است از درد مچاله شده است از زم  یصورت  با

  یدیبر یهم که انگار نه انگار، گوشت تنش را هم م الیمعلق مانده بودم و آت  زی م یمسخ شده رو من
 . شد  یباخبر نم

 . امیاالن م ن یتوپد: برو تو ماش یم یدیهوشمند با اخم  به فر استاد

 

 از نگاهم ندارد. یشود و نگاهش دست کم   یقطع م الیآت یخنده  یصدا
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 دود.  یافتاده سمت در م یزند و با سر   یچنگ م زیم یرا از رو  فشیک یدیفر

 دوزد. ی را به استاد م  نشیکشدو نگاه مشکوکاته و اما خشمگ  یکنار م الیآت

 

 که خشکم زده بود.  من

 کارا!  نی: دانشگاه و ادیگو یم هی. با کنادیآ یجلو تر م  الیآت

 

  دیآ یبرنزه به خودش م  بای تقر یمتوسط و پوست  یو چند ساله با قد یس بایتقر یهوشمند مرد استاد
 کنم به شما مربوط باشه. : فکر ن زد یخ ی برم  یصندل   یو از رو

 

 من فکر کنم به حراست دانشگاه مربوط باشه. یکند: ول  یتر م یرا جر  الیتندش آت  لحن

 _تلخ  ر ی#تقد

 

 ��۵۰#پارت

 

 زند.  یم یهوشمند پوزخند  استاد

 استاد. نی بال  یبه خودتون م  یل یخ  یشود: انگار  یدچار م یبه گره کور   الیآت  ینازک و حالل  یابروها

 

  ریدهد. ز یدرست کردن هول م یرا برا  زشیاندازد و م یبه من م  یهوشمند نگاه پرخشم استاد
 .ستمیشوم راست باا  یرود و مجبور م یم  یدستانم خال

 .یدونم امسال و از طرف من افتاد یکه م یچرخد: اونقدر  یم الیآت  سمت
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 رود.   یپرد و رنگ از رخسارش م ی باال م الیآت یابرو یتا

 شود.  یم رهی واج مانده ام را خنگاه هاج و  به

 توانستم بکنم! یم  الیبه آت  یبودم، چه کمک رانی خودم ح یوقت

 یدست فیدارد. دستش سمت ک  ی اش برم  یدر کمال آرامش کت کرم رنگش را از پشت صندل استاد
 رود.  یرنگش م یقهوه ا

 استاد!  میکن یمعامله ا هی: چطوره دیآ یدست پاچه جلو م  الیآت

 

 ؟ یهاشم یخوا یچرخد: تو باج نم یهوشمند سمت من م استاد

 

 شود!  یام خارج م  دهیباز و خشک مهین یلب ها نی از ب یو منگ هان جیگ

 . یندار  یر ی به باج گ ازیچرخاند: خوب معلومه تو ن  یو سر م  ردیگ ینگاه م  یبا لبخند استاد

 

کنم   یهم نم ی. کار ستمی: منم اهل باج دادن ندیگو یم ش یچشم ها خیاندازد و م یم ال یبه آت ینگاه
 که مجبور بشم به طرف مقابلم باج بدم. 

 

 شود:  یواقعا دستپاچه م الیبار آت نیا

 . نیبه من چه استاد شما خوش باش  اصال

 

 هم من هنگ کرده بودم!  نیهم ینبود. برا یآدم نیهوشمند چن استاد



 تلخ  ریتقد

194 
 

بدهد. پس  انی دست دانشجو ییبه راحت آتوکه   ستی ن  یهم مطمئن بود استاد هوشمند کس الیآت
 یقصد رفتن م یگونه ترس و واهمه ا چیشده بود که استاد هوشمند بدون ه  یاشتباه کیحتما 
 کرد.

ترم، هم مارو   انیخودکارتون تو پا ک یحرکت کوچ  هیبا  نی خواه  یشود: استاد نم یشد راهش م الیآت
 هم خودتونو؟  یبه آرامش برسون 

 

 اندازد: نچ  یباال م یبا آرامش سر  استاد

 

 خواهد.  یبا چشم و ابرو از من کمک م الیآت

که نامزد   ییزند: از اونجا یگذارد و چند ضربه به سرشانه اش م یم الیآت یشانه   یدست رو استاد
دو   یکینمره ناقابل مجبور شده بود تو کالس ازم خواهش و تمنا کنه، از  هی یخودم برا  یعقد کرده 

سال بعدت از   یراحت به فکر جبران نمره  الی بخشم. شمام با خ  یو به همسرم م گذرمیتو م ی نمره
 طرف من باش. 

 

 شود  یم ره ی رفتن استاد خ  رونیرود و خشک شده به ب  ی م الیاز رخسار آت  رنگ

 شده بود.  الیواو

واژگون  ن یزم یرو یکنم که همراه صندل   یکنم، م یکه اصال نگاه نم ییبند جا  فتادنمی ن یرا برا دستم
 شوم.  یم

 شود.  یم  رهیخ  نی زم یچرخاند و به من پهن شده رو یپرد. گردن م یاز جا م الیآت

 مالم.  یمچاله کتفم را م یصورت  با

 افتد.  یشود و به خنده م  یمنفجر م الیآت
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 کنم.  لیو تحل  هیتوانم تجز یآشفته بازار نم  نیاش را در ا خنده

 شود.  یدرهم م میاخم ها شتریب

 که بهش وارد شده بود. یشوک عصب  ای دانم علت قهقهه زدنش من بودم،  ینم

 زند.   یما خشکشان م دنیو بهزاد از د دیو کامران و سع  ماهیشود و پر ی کالس باز م در

 زند.  یم  ماهیاسفناک من، پر تیوضع  دنیخنده را از د نیاول

خنده هم    یجا یصندل  یکرده ام در پشت ریچپم و دست گ یپا یافتاده رو  یباال رفته و صندل  یپا
 داشت. 

 رود.  یخنده اش دلم م دنیاز د ماه یقفل نگاه پر نگاهم

 یملود ماهیپر یدلربا یشنود. تنها خنده  یرا نم  هیبق ی! گوشم قهقهه ستدیا  یم میو مکان برا زمان
 . ردیگ  یشودو عقل از سرم م   یم میخوش گوش ها

 : پاشو جمع کن خودتو... دختر مردم آب شد. م یآ یخورد به خودم م ی م میکه به پا یلگد با

 

 مالم. یکامران م یچپم را از لگد ناگهان یپا ران

  یکردن خنده اش، مقنعه اش را مدام درست م یدر مخف یکه سع ماهیگلگون پر یگونه ها دنید از
 .میآ یکند، به خودم م 

شماها... رنگ استاد هوشمند  لبو شده بودو از   نیکرد  کاری زند: چ یم الیآت یبازو  یمحکم رو دیسع
 شد.   یحرص و جوش داشت منفجر م

 _تلخ  ر ی#تقد

 

 ��۵۱#پارت
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 . میمچشو گرفت  یچ ی گردد: ه یبا خنده سمت من برم  الیآت

 

 شود.  یکنده م ماهینگاهم از پر  میشدن بازو دهیکش با

 !...یبا ک پرسد: یم  الیرا رها کند از آت  میکه بازو نیبدون ا کامران

 

 کند.  یاش را صاف م یکت اسپرت ل یدهد و لبه ها یبه گردنش م   یتاب الیآت

 یکند. نگاه به چشم ها یم یبرد و تک سرفه ا یمارک دارش فرو م یشلوار ل یها  بیداخل ج  دست
 . ی: با رضواندیگو یم هیمنتظر بق 

 

کوبد: آه... کره خرو باش! اون که نامزد   یم  الیآت یشکم عضالن  یبا پشت دست محکم رو بهزاد
 .می... آه... به دلمون صابون زده بودنیکرد دای پ یسوژه تازه ا میکردی ... مام فکر م شهیعقد

 

شکمش بردارد، شوکه   یکه دست از رو نیکه از ضربه شصت بهزاد کمر خم کرده بود، بدون ا الیآت
 ! دروغه!یگیم یدار  یپرسد: چ یشده م

 

 بودن.  شونیتو عقد نامزد انیدانشجو تی بابا... اکثر  ی: چه دروغدیآ  یبند م  دیسع ی خنده

 

 برم.  یم یپ میکه خورده بود  یتازه من به اصل ماجرا و گه ایگو

 پرسم: پس... پس... چرا ما...  یلکنت م با
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زند: آخه پرفوسور... تو که تو   یکرد پس کله ام م یخدا دست بزنش کار م  ی شهیکه هم کامران
دانشگاه... من  ادیب  کنهی خارج از کشورشو رها نم یشازده هم سفرها نی. ایا ی دانشگاه نم التیتعط

 .میپالس  نجایخدا ا ی شهیمونم و بهزاد، که هم یم

 

 رفت...  می بدبخت شد یکوبد: وا یسرش م  یمحکم با هر دو دست رو الیآت

 

  چارهیخدا ب یچرخد: ا یانگشتانش رها کند دور خودش م نیاز ب را شیکه سرش و موها نیا بدون
 ننم ظرف بشورم.   شیبرم پ  دیامسال و با گهیشدم رفت... د

 

 ؟ یکرد کاری: مگه چستدیا یمقابلش م دیسع

 

  یم یر یداشت ازش باج گ ی چیدهم: ه  یمن پاسخ م ال یآت  یتکانم و به جا یشلوارم را م  یها پاچه
 شد. خی کرد که سنگ رو 

 

 توعه...  ری ... همش تقص سانی کشم عل یکند: م یبهم حمله م الیآت

 

 ...یدوخت  یم سهیبراش ک   ی: به من چه... خودت داشترمیگ یسر کامران سنگر م پشت

 

 .میچرخاند یم نمانیکوتاه تر بود ب الیرا که قدش از من و آت چارهی ب کامران
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خورد: من مقصر بودم! من! حاال    یکامران م یکند که به بازو یگرفتنم دستش را پرت م  یبرا الیآت
 صبر من... ...دمینشونت م

 

 .. لباسام پاره شد.. نمیکنار بب نی زند: گمش یما را پس م یعصب  کامران

 

ر تو  بدجو  سانیعل نیا نیتوجه داشته باش یگردد: خانم مراد ی برم ماهیسرخ سمت پر یبا صورت الیآت
 نخ شما رفته...

 ازم خواست! امروزم

 

 

 ... الیپرم: زر نزن آت  یحرفش م انیم

 

 . نییشما بفرما یخانم مراد گهیگردم: دروغ م یو نگاه متعجبش برم ماهیپر سمت

 

 من... گمی: راست مدیگو یم  عیسر الیآت

 

 نه!... نیانداخت نشیو زم  نیدوست من دراز کرد یپا یدهد: از قصد پا جلو  یبا خنده ادامه م   ماهیپر

 

 ! یشیخندد: عجب نما یم دیسع
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و بگم. دفعه آخرتون باشه چون   نیخورد: اومده بودم هم  یکندو خنده اش را م یاخم م  ماهیپر
ببره. بابام   نجا یبا خودش از ا مونی از مهمون نواز یبد یخوام خاطره  یشهر مهمونه... نم نیا دایآرش

 .شهیمبشنوه بد 

 

 رود. یبه من مات مانده، سمت در کالس م ییگذرا نگاه

 _تلخ  ر ی#تقد

 

 ��۵۲ #پارت

 

 

کنم... اون وقت   یساعته دارم حنجرمو پاره م هیکند:  یحواسم را زمان حال پرت م   یدر با لگد یصدا
 ! ید یخواب  یگرفت نجایتو ا

 

 دوزم.  یپرهام م  یخمار خوابم را به صورت عصب یو منگ چشم ها جیگ

 ! ستمیکند: مگه بانو ن  یحرکتم برافروخته ترش م یب نگاه

 

 کند!  ی م ییرا شناسا تمیمغز قفل کرده ام موقع تازه

 شود.  یکه گردنم رگ به رگ م زمی خی با شتاب برم چنان

پشه  زدهیجمع و جور کن. تا بعد سرو   نجاهایتو هم زودتر ا میریم میکشد: ما دار یابرو درهم م پرهام
 .رمیگ یم لیازت تحو زدهی بعد س  زیرو ترو تم   نجایا کنمی م دیپر نزنه... تاک نجایا یهم رو هوا
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 مانم. یم رهیرگ گردنم به رفتنش خ  یرو دستم

 ! زدهیمن بود تا بعد س  لیساختمان تحو کل

 شوم.  یگردنم بردارم سمت پنجره روانه م یگرفتگ یدستم را از رو نکهیا بدون

 بود.  دنیخواب  نیزم یاز عوامل رو گرید یک یخواب رفته ام  یپا

 رساند.   ی م یبدو خودش را به در اصل  پرهام

  یکشم، ب  یرا م نمیرا که دوست داشتم بب   یمانم و انتظار آن کس یچه قدر کنار پنجره منتظر م هر
 شود.  یم دهیفا

 شوم.  یروانه مبزرگ سمت در    یغم با

 کردم.  یم یدگی رس دیکه بر عهده ام گذاشته شده بود با یف یرصد کردن کل خانه و تکل  یبرا

 زنم. یم یکنم و داخل خانه چرخ  یرا باز م در

 سوزد. یتعلق گرفت تمام وجودم م یگر یکه عشقم بود و به کس د  یکس گاهیجا دنید از

 ینشان دهنده  دیسه و سف  یدست گل بزرگ با رزها ،ین یری ش یجعبه  ش،ی رو اتیو محتو زیم
 نشست.  یگر یخورد و در کنج دل کس د  زیبود که از دستم ل یعشق

 

 . نمینش یم واریکنج د م،یبه از دست رفتن تمام آرزوها  رهیشود و خ  یتا م میزانوها

 درست شدنش نبود. یهم برا  ینیام بد برگشته بود. تضم یزندگ ورق

 .ی راه برگشت چیه بدون

 



 تلخ  ریتقد

201 
 

  یکردن داخل خانه و بسته بند زیکنم. بعد ده روز تم یتلنبار شده پشت ساختمان را پراکنده م یبرفها
 کردم.  یم یدگ یرس اطیبه ح دیها، با هیاسباب و اساس هیکردن ما بق 

  یتنم را م  یلباس. همان لباس ها  ضیشود حمام بروم. اما بدون تعو یم یخوب   یده روز فرصت نیا
 کنم.  یخشکشان م  واریکنج د یها اتوریراد یو تا صبح رو میشو

 شود.   یبا چند تخم مرغ م ری نان و پن یکنم کم  ری توانم شکمم را س یکه م  ییغذا تنها

  یز یکال چ  ایکرده بودند  یها را خال  نتیو حبوبات داخل کاب خچالی  اتیدانم از قصد تمام محتو ینم
 خوردن نداشتند.  یبرا

 خوردن نداشته باشند!  یبرا یز یممکن بود چ ری غ یزندگ نیبا ا اما

 کند.  یم  ری گ یز یپارو به چ نوک

 کشم.  یدهم و عقب م یتکانش م محکم

 زنم.   یبا کف کفشم برفها را کنار م متعجب

 شود.  یم داریبرف ها پد ری شباهت دارد از ز یکه به در جعبه ا یا دسته

 بود. یعاد  ری تلنبار شده غهمه برف  نیشود. ا یم ک یبه هم نزد میابروها

نقطه، پشت ساختمان که نور   ن یکرد. اما در ا یو همه برف ها را آب م دیرس  یکه م یهم بهار  آن
 آب شدن برف ها زمان بر بود.  د،یتاب  ینم  یدیخورش 

 کنم. یم ز ی شکل را تم یدر مربع  ی رو شتریب یاز کنجکاو ده،یباال پر  یتا ابرو با

 شود.  یم  انیبرف ها نما  ریبا قفل کوچک از ز یآهن در

 گردم!  یلرزدو به عقب برم یکنم پشتم م یکه م یلحظه از فکر  کی

 ! ندیب یمرا م یکنم کس یم حس

 کنم.  یکه چرا پشت ساختمان آماده ام قصد برگشتن م نیاز ا مانیکنم و پش  یم  خوف
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 کند.  یام نم  یدور شدن همراه یبرا میراه پاها مهین

 مانم. یم یآن در مخف  ی  رهی چرخانم و خ یسرم

  یم ینگه دار  یو خوراک  لیکه در تابستان وسا ی. انبار نهیزم  ریز  کیرود. در   یم  یبه هر سمت مغزه
 پشته!  نیا شونیار یساعت آب دیکنن! شا

 کردم.  یچند قدم فاصله گرفته را باز م دوباره

 . رمیگ یو قفل را داخل دستم م نمینش یپا م یپاشنه  یرو

 دست صاحبش بود.  دشیکه کل  یقفل

 گردانم.  یاولشان برم یشوم و تمام برف ها را به جا  یکرده بلند م  وحشت

 بمونه.  یهم مخف  دیبا  یمخف یرو ندارم. جا  گهیدردسر د کی یکنم: حوصله  یدل مدام تکرار م در

 _تلخ  ر ی#تقد

 ۵۳ #پارت

 

 شود.   یم ریاز سرو صورتم سراز عرق

 گردم.  یداخل خانه برم ع یکنم و سر یم  زی برف ها را تم اطراف

 را دارم.  دنیام بگذرم، نه توان رفتن و سرک کش یتوانم از حس منفور کنجکاو یم نه

 کنم.  یچرخم و عرق صورتم را پاک م  یخودم م  دور

 ت ندارم. خورد را دوس  یکه به مشامم م ییشدم. بوها یخالص م نجایاز ا دیطور شده با هر

 پرد. یباال م تیشانه ها فونی آ یصدا با

 شود.  یم جادیا میدر قدم ها یجلو رفتن تعلل  یبرا ناخودآگاه
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 باز نکنم.  یکس  یکرده بود در را به رو د یبار تاک  نیچند پرهام

 خورد.   یم  یتکان میپاها فونی آ یبار با صدا نیدوم

 مانم.  یم ره ی رنگ خ اهیلبه دار و س یبا کاله لویب یچاق و س یمرد ریو به تصو ستمیا یم  فونیآ یجلو

 کند.  یدر نگاه م یرود و به در و باال یم عقب

 فشارد. یزنگ م یانگشت رو دویآ یجلو م  دوباره

 رود.  یدوزد و عقب م یکنجکاوش را به اطراف م  نگاه

 رود.  یرنگ، م یبلند مشک  یشاس  نیآنکه چشم از در بردارد، سمت ماش  بدون

 زند.  یم یکه حرف  یباز و مرد مهین ی. پنجره نمی توانم بب یکه پشت رول نشسته را نم یکس

شخص پشت فرمان   دنید یبرا  شتریرقصانم ب یرود. مردمک ها  یجلو تر م دنیبهتر د یبرا سرم
 کند.  یتالش م

 .دیآ ی به حرکت در م   نیو ماش  ندینش یم  نیمرد چاق داخل ماش یماند وقت یم دهیفا یب تالشم

 روم.  یکنار م فونیآ یکشم و از جلو یم یپوف

 خانه مرموز شده بود.  نیروزها واقعا ا نیا

 خورد. یبرنگشته تلفن خانه زنگ م  میپاها

 . ردیگ ی وحشت به خود م یکم خانه شکل کلبه  کم

 که پشت تلفن بود قصد قطع کردن ندارد. یکس

 شود.  یم ک یبه هم نزد میابروها

 . ردیگ یتلفن، خفه خون م  هبالخر

 شوم.   یم رانیام و یمبل پشت سر  یرو
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 ............. 

 

.اصال انتظار  نمی نش یکمک راننده م  یصندل  یزنم و رو یبار م  ونتیها را پشت کام یعسل  زی م تمام
 خانه را بدهد.  ی ه یتخل عیاز مسافرت برگردد و شبانه دستور سر یینداشتم پرهام تنها

 شود!  یمشغول م شی از ب شی پرهام، فکرم ب یسر ظهر با افتادن آن اتفاق ها و آمدن ناگهان از

گذاشتم.  اما  یحال ناخوش مادر پرهام م ی. دست دست کردنشان را پاینقل مکان چند هفته ا کی
 دانستم کدام فکرم درست است و کدام اشتباه!  یکردن خانه! نم یخال  یشکل و عجله ا نیامروز با ا

 کشم. یبه خاک شلوارم م یتکانم و دست یرا م ستانمد

 بدهد.  نتیز دمانیداشت، تا به مدل چ ییبه کد بانو ازیکه ن  یسرسر  دمانیچ

 کنم.  یپرهام را نگاه م  یچشم ریز

 کند.  یرا حساب م ونتیراننده کام ی هیهمراهش است کرا یطور که مشغول حرف زدن با گوش همان

 گونه پرهام را برآشفته کرده بود. نیدانم موضوع از چه قرار بود که ا ینم

 دهم.  یشدنش خودم را مشغول درست کردن لباسم نشان م کی نزد با

 کند. یمتوقف م  یبرگشتن سمت در ورود یرا برا مهی را ن شی پاها  نیماش یصدا

 مانم. یم رهی به دور شدنش خ ستدویا یاز حرکت م  میها دست

 توانست باشد.  یم یه کس وقت شب چ نیا

 دهد.  یحرکت م یرا سمت خروج  میپاها یکنجکاو حس

 کنم. یم ییرا شناسا یمراد یآقا نیماش اطیبلند روشن ح هیپا یو چراغ ها یدر باز ورود از

 پرد!  یباال م میابرو یتا
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 برگردن!  زدهی که قرار بود بعد س نایا

 .ستمیا یم  ییرایکنم و وسط پذ یسمت داخل خانه عقب گرد م یمراد ی آقا یگام ها دنید از

 زدم.  یم دشانیخواست احساس کنند، د ینم دلم

 اندازد. یقلبم را به تپش م  شیپر شتاب گام ها  یصدا

 دهم. یکاپشنم نشان م پیرا مشغول بستن ز خودم

 در باش.   ی. صبح ساعت هفت جلویبر   یتون  یکند: م یکاپشنم متوقف م یدستانم را لبه   حرفش

 

 .ندی نش یاش م  یصورت سرخ و عصب یرود و رو یبازم باال م  مهیمتعجب و دهان ن  نگاه

 . دمیفهم  یخشم را نم  نیا لیدل

 .یگردیصبح هم برم یشیهتله... نه آقا گم م نجایا یفکر کرد هیزند: چ یطرز نگاهم پوزخندم از

 

 کند.  یم کیهم نزدرا به   شیابروها نشی پر تحکم و توه یصدا

 _تلخ  ر ی#تقد

 

 ۵۴#پارت

 

 

 شود.  یم دهیبغلش را گرفته بود، کش  ریکه پرهام ز یبه پشت سرش و خانم مراد نگاهم

 چرخد.   یکندو سرش به عقب م  یرا دنبال م نگاهم
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 آورد. یرا داخل م یخانم مراد یبه سخت  پرهام

 غرد: گمشو... یبه هم قفل شده اش م یدندان ها یاز ال یمراد یآقا

 

شده، نجاتم   ماریمادر رنجور و ب  ن یتوانست مرا از برزخ و آه ا یم  ییاستغفارو بخشش از آن باال تنها
 مادر داغ دار بود.  نیکه ضربه خورده بود ا یتنها کس  ایدهد. گو

خانه تندتر و    نیاز ارفتن و دور شدن  یرا برا میشود تا گام ها یم یپرهام از پدرش، تلنگر  سوال
 بلندتر بردارم. 

 کجاست!  ماهیپر -

 . رسنیاالن م ادیداره با ماهان م  -

به من   ماهی خواست چشم پر یکنم. اصال دلم نم یرفتن درنگ م یبرا  اطیوسط ح ن،یماش یصدا با
 فتد یب

 رسانم.  یپرهام م  نیرنگ خودم را پشت ماش  دیسف یام و  یب  نیورود ماش  با

 رسد.  یبا هر تپش به راه نفسم م قلبم

 شود. یم ادهیپ  نیمن باشد از ماش یقرار بود برا یکه روز  یخنده ا با

 کشم تا الاقل از دور نگاهش کنم.  یم گردنم

 ممنوعه است. حرام است. میدانستم برا یکه م ینگاه

 کرد.  ینگاه دورادور وادارم م نیصاحبم، به ا یدل ب اما

 کند  یمرش دلم را از جا مدست نامزدش پشت ک نشستن

را نداشتم.   دنشیقدرت د یدهم.حت یم  هیتک نیتکه تکه شده به ماش یزنم و با قلب  یم یچرخ  مین
شدنش   یگر یشودو سهم د دهیکه دور تنش تن یرا کنارش نداشتم. چه برسد به دست گرید یکی تحمل 

 را به رخ بکشد.
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 رمی گ یم شی را در پ یدر راه خروج یمان یآکنده از پش  یزار، دل  یحال با

 لرزاند. یپشتم را م ابانیخ  یشب و خلوت  یکی تار

 کند.   یم ریوحشت به دلم سراز ییبلکه از تنها ،یک یاز ترس تار نه

 دارم.  یرو قدم برم ادهیخانمان در پ یمقصد، ب  یب

 برد.  یرا باال م نمی ها نگاه غمگ نیو گذر ماش یاصل  ابانیخ

 .نمیب   یفروغ م یدل خودم ب شهر را هم مثل یحت

 ........... 

خاک سرد    ندیگو یزنم. م یکه بعد سالها هنوز توانسته بود دلم را آرام کند، زانو م یسنگ قبر  کنار
هست که مادرم   یاش را حس نکردم دلم همانند آن روز  یهفت سال، سرد  نیاست. اما من بعد ا

 مرد. میچشم ها یجلو

 کنم.  ریسراز م،یتوانم غمش را از چشم ها یکنم و نم یم هیهمان روز از درون خون گر مثل

که   ییکنم. آن هم نه با صدا یزنم و شروع به دردول م  یبه سنگ قبرش م ینوک انگشتانم ضربه ا با
شوم که  یم یبه هم دوخته شده فقط از دل، هم صحبت مادر  یاز حنجره ام خارج شود. با لبها

 را نداشت.   شیقدرت بلند کردن صداخودش هم 

 ! یشده ازم دلخور   یچ ؟یای به خوابم نم گهی. چرا دی. اونجا آروم یسالم مامان. خوب -

 

 دارم.  یسنگ قبر برم   یشده اش رو ی کنم و چشم از اسم حکاک یسکوت م  یا هیثان یبرا

قطره   ک یاز  غی کند اما در یم  تیاش به قلبم سرا یسوزد و داغ یمثل هر بار م میچشم ها داخل
 اشک.
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  شی. سوختم مامان... آت دمی کش یچ  دمیرو تو لباس عروس بلند د  ماهیپر ی مامان... وقت یدونیم
  اقتیل ماهی کنم. مامان پر یخوشبخت  یگرفتم. فقط تونستم از دور تماشاش کنم و از ته قلبم براش آرزو

 بودم.   زی ناچ ماهیپر  یخانم  ینبودن... من جلو قشیخوشبخت شدن رو داشت. من ال

چرا باهام   دونمی دوزم: مامان م  یو به سنگ قبر م  رمیگ ی قبرستان م زیو خوف برانگ یاز برهوت  نگاهم
 !یزن ی. چرا صدام نم یا یو به خوابم نم  یقهر 

 به خاطر دل شکستم مجبور شدم، بخورم.  ماهی پر یروز عروس  چون

بار به خاطرش   نی اول یچطور عاشقش بودم جگرم سوخت. برا یدونست یکه م  ماهیپر یروز عروس من
و   کنمی. خواهش مشدمیآروم م دیبا   یمامان... ول ستمینبودم و ن یدن یکردم. من اهل نوش یرو ادهیز

 برات نبودم ببخش.   یکه اوالد خوب  نیببخش. به خاطر ا زیمنو ببخش. به خاطر همه چ

 کند.  یم تینگاهم را به پشت سرم هدا ری قرآن مس یصدا

 خواند.  یقرآن م ییبایبا صوت ز یمسن کنار قبر  یمرد

  یوقت نم   یندارم پول بدم برات قرآن بخونن. حت  اقتیل  یمامان حت ین یب یچرخانم: م یسرم غمزده
 کنم خودم برات قرآن بخونم.

  شی ه که کال از خونه زندگبه کفشش  یگیدونم چه ر یشدم. نم یشرکت مراد ی چرا! آبدارچ یدون یم
 . یجون بکنم. اونم بدون حقوق و دستمزد  دیکرده. صبح تا شب تو شرکتش با رونمیب

 

و پارک ها    ابونیزنم: شبا هم کارتون خوابم مامان. تو کوچه و خ  یاز فغان درونم م یخند صدادار  زهر
 .رسونمی شبم و به صبح م

نکن.   غ یسراغمم نگرفتن مامان. پس بهم حق بده و خودت و در خواب ازم در ینامردم حت  یبرادرا
 نشو... ایدن نیا ی. تو هم مثل آدمانمتیبب ایالاقل بزار تو خواب و رو

 .رمیگ  یرنگ. باالسر قبر سرم را باال م اهیبند دار س یکفش ها دنید با

 . زمیخ   یقرآن به دست برم  رمردیهمان پ دنید از
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 پرسد: قرآن بخونم؟ یفرستد و م یشال سبز رنگش را پشت گردنش م یانتها  یانلبخند مهرب  با

 افتد.  یم نییو شرمسار سرم پا نیغمگ

 خفه خون گرفتم باورم شده بود الل هستم. ینگاه کردن عادتم شده بود. هفت سال و اند الل

 .دیگو  یاهلل مو بسم  ندینش یپا م یپاشنه  یرو

 آورد.  یپشتم را به لرزه در م نشیدلنش ینوا

 نهاده بود.  نمی که خودش بر زم یشده بودم از آن کس غافل

 .بارم یخم شده از درون م  یافتاده و کمر  ییبندم و با شانه ها  یهم م یرو پلک

 

 د یمراجعه فرمائ  ری ز نکیصفحه به ل   523رمان در   نینسخه کامل ا افتیدر یبرا

https://zarinp.al/373783 

 

 

که   یباشد و در صورت یرمانکده م تی سا ای باال و  نکی رمان ل  نیا دیخر ی: تنها منبع معتبر برا  تذکر
باشد و   ی عواقب آن به عهده خودتان م  د یرمان کن نیا  دیاقدام به خر یگر یهر منبع د قیشما از طر

 در قبال آن ندارد .  یتیمسئول چیباشد ه یرمان م  نیا یرمانکده که منبع اصل تیسا

 

 جعه کنین . ا مر   سایت رمان های عاشقانه برای دریافت رمانهای بیشتر به  

www.romankade.com 
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