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 رمان های عاشقانه    :آرایی  صفحه  و  طراحی 
 

 www.romankade.comآدرس سایت :  
 

 تمامی حقوق این رمان نزد سایت رمانکده محفوظ است  

   

   

  

 |به نام خدا|  

 

 عشق و خون" یرمان "تالق

 

 : خالصه

 .ستادهی خودش ا یپا یکه از اول رو یدختر  آروشا،

تصادف جونشون رو از دست دادن و تنها با پدربزرگش که صاحب امالک   ک ی یو مادرش تو پدر
 کنه. ی م  یشناسنش زندگ یهست و همه م  یادیز

آروشا   یآتش پسرخاله  هیعل یکرده تا مدارک ک یدر اصل خودش رو به آروشا نزد شه،یتو زندگ یپسر  
 کنه. دایپ

 و ...  رهیمیم یحادثه ا  یکه پسره ط نیتا ا شن،یراه عاشق هم م  نیدر ا یول

 **** 

http://www.romankade.com/
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و قدم هام به سمت عقب   ختی قلبم فرو ر یلحظه ا یکه برا یصداش رو باال برد، طور  آقاجون
 .شد  تیهدا

 که گفتم!  نینه! هم ،یعنینه  -

 کردم.  بغض

 اما آخه آقاجون! -

 بحث رو ادامه نده.  نیهم ا گهیاما و آخه نداره آروشا د -

 کار کنم؟  یچشم هام حلقه بسته بود، نگاهش کردم، چ یکه تو یدیاز نا ام یموج  با

 خودت کمکم کن. ایخدا

 از کنارم گذشت و در رو پشت سرش بست.  یشگیجون با همون صالبت هم آقا

 باره درهم خورد شد. کیشدن آقاجون  یبه راض  دمیام یشدن در انگار همه  دهیکوب یصدا با

 م کرد. آقاجون رو اعال یناراحت  دی صدا تا   نیا یطرف از

و با    یسلطنت لیکه با وسا یبه سر تا سر عمارت کردم؛ عمارت  یبا کالفگ یو نگاه  دمیکش یق یعم  نفس
 گرفته بود.  ین یدلنش  دمانیشکوه چ

 .میکردیم دایمسئله پ نیا یبرا  یو راه حل   کردمیبا محمد صحبت م دیبا

برداشتم و شماره ها رو باال   ز یم یرو از رو لمیطرف اتاقم رفتم، در رو باز کردم و وارد شدم، موبا به
 تماسم بود.   ستیل  یشماره  ن یکردم و طبق معمول آخر نیپا

 گفت:  یاز پشت تلفن با نگران یمردونه ا یبوق صدا  نیدوم با

 شد؟!  یالو... آروشا چ -

 ش زدم: ضرب گرفتم و صدا نیزم  یپام رو با
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 محمد؟  -

 و گفت:  دیکش  یقیعمق صدام کامالً مشخص بود جوابش، نفس عم  یدینا ام از

تو   رن،یتورو ازم بگ ذارمی که شده نم یمتیبه هر ق گمی دارم م ،یمت یآروشا، به هر ق  امیمن کوتاه نم  -
 ؟ یفهم ی م ،یمال من

چقدر تالش   دمیدی که م نیو ا  رمی اعتماد به نفس بگ شد، یمصمم بودن از انتخابش، باعث م  نطوریا
 بدست آوردنم، دلم رو قرص کرد.  یبرا کنهیم

 گفتم:  آروم

 فقط...  کنم،ی من تموم تالشم رو م  -

 رو به حال خودش گذاشتم. دیکشیهم م یسرم رو یکردم و چشم هام رو که درد تو مکث

 گفت:  عیسر

 ! ؟یفقط چ -

 محمد؟  ،یچ یه -

 منم باش.  ی چارهی فکر قلب ب ،یکنیقدر با ناز صحبت م نیآخه چرا ا زم؟یجانم عز -

 دوست دارم. -

 ام شکل گرفت. بسته یحاله پشت پلک ها  هی مهربونش مثل  لبخند

 گفت:  یمهربون  با

 .وقت فراموش نکن  چیه نم،ی منم دوست دارم نازن -

 آورد. رونمیب  کیزد،  از اون حالت رمانت یآقاجون که داشت صدام م  یصدا

 خداحافظ.  زنه،ی گفتم: من برم آقاجون صدام م عیسر

 جواب تلفن رو قطع کردم.  دن،یشن یانتظار برا بدون
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 جواب آقاجون رو دادم.  رفتم،ی م  ییرایطور که به طرف سالن پذ نیاومدم، هم رونیاتاق ب  از

 بله؟  -

 .میباهم حرف بزن   دیبا  نجایا ایب -

  یمبل رو به رو یرو اطی نشسته بود؛ با احت یمبل سلطنت یاش رو یشگیهمون غرور و صالبت هم با
 آقاجون نشستم.

 رو صاف کرد:  گلوش

تا به  ،یرو داشته باش  یزندگ نیکنارت بودم و عمرم رو گذاشتم تا تو بهتر  یمن از دوازده سالگ -
تو   یخوشبخت یبرا یتالش چیرو هم بدون بعد از فوت مادر و پدرت از ه نیا ،ی نحو بزرگ بش  ن یبهتر
 . نمیبیو صالح تو رو توش م  ری داشته باش که خ نانی اطم رم،یگی م  یمینکردم، پس اگر تصم غیدر

تا حرف هامون رو   ادیرو هم بارها گفتم، اآلن هم گفتم ب  لشیازدواج تو و اون پسره مخالفم و دل  با
 . میبزن

  ینگفتم، حق به گردنم داشت و کل یز ی و چ کردمی مدت با دقت به حرف هاش گوش م نیاتمام  در
 بود. دهیبرام زحمت کش

نداره آقاجون باهاش   یو کار درست و حساب  نهیمن محمد و دوست دارم، چون از سطح پا اما
و   شدنیم جدا م اما هر بار از ه ارم، یمخالفه، هزار مرتبه رشته کلمات رو بهم دوختم تا به زبونشون ب

  فو حر  دمیکشی ، خجالت م بگم خواستمی م یچ دم،ی فهمی که نم  یطور  د،یچ یپی کلمات دور هم م
 زدم و گفتم:  ای باألخره دلم رو به در دادم،ی هام رو قورت م

 نداشته باشه و...  زیچ  چیاگر ه یمن عاشقش شدم، حت   یحق با شماست، ول -
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باز   یعمارت بود برا  یو چند ساله  نینصفه موند، گل بانو که خدمتکار چند فونی آ یبا صدا حرفم
  یبه نام شعبان  یمرد هیرو زد، به طرف ما اومد و گفت: آقا  دیرفت و کل فونی کردن در به طرف آ

 .انی ب دیشما خواست کهنیاومدن مثل ا

 کن.  شیتفاوت گفت: راهنما  یب  آقاجون

جا ختم به  مسئله همين نیو از خدا خواستم تا ا دمیکش یقی گفت و رفت، نفس عم یبانو چشم  گل
 شه.  ریخ

سرد و   یچشم هام رو به چشم ها یایسرم رو باال آوردم و موج ترس و غم در ینگاه ین یسنگ با
 انعطاف آقاجون دوختم.  یصورت ب 
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 رنگ عمارت نگاه کردم.  ییبه روم نموند، با دلهره به در طال یکردم رنگ  حس

 وارد شد و سالم کرد.  ی بانو در رو باز کرد، محمد با لبخند کم رنگ  گل

 تکون داد. یلب جوابش رو دادم، آقاجون فقط سر  ریز

 جز استرس نداشت، نگاه کرد.  ییبه من که لرزش دست و پاهام مشخصًا منشأ محمد

مبل   ی اعصابم نداشتم، با آرامش رو یرو یتمرکز  گهیانگار د یخونسرد باشم ول  یکردم کم یسع
 ! د؟یشروع کن دیخوایبزرگمهر نم  ینشست، رو به آقاجون گفت: آقا

 گفت:  یکامالً جد یبا لحن  آقاجون

  نیبها تررو مشخص کنم، آروشا نوه من و گران  فیکه تکل جان یا ای آقا محمد من به تو گفتم ب نی بب
  هیاصالً شب یو خانوادگ  یشد که از نظر اجتماع  یکسبود که عاشق  نیمنه، اما اشتباه اون هم ییدارا
 . ستیما ن
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  کیمثل  یز یدرونش شکست، چ یز ی حس کردم چ گفت،ینم  یز یانداخته بود و چ نیرو پا  سرش
پام رو با   دم،یشنی که انگار فقط من م شد،ی م دهیشن نیاز نگاهش به زم  شه یشکستن ش یصدا

 لب گفتم :  ریاسترس تکون دادم و ز 

 آقاجون؟ 

 گم؟یدروغ م ه؟یبهم انداخت و گفت: چ   یغضبناک نگاه

 التماس نگاهش کردم تا ادامه نده. با

 فرستاد.  رونیرو با شدت ب   نفسش

 دایپ ی اما برا ام،یکنار م  یخونه و پول ندار  کهنیبا ا  دم،یفرصت م کیآقا محمد من بهت  نیبب  -
 اثبات خودته.  یتنها فرصت برا نیو ا ،یهفته فرصت دار  کیکار مناسب فقط  کیکردن 

باألخره   یعن ی نیکرد و ا دایبراش پ یراه  شدینبود و م ی خوشحال شدم چون کار مسئله سخت  یلیخ
 .میشدی هم م یبرا

 به من کرد و گفت: باشه، قبول.   ینگاه محمد

 آقاجون ابروهاش رو درهم برد و ادامه داد: 

 .کنمیکه من انتخاب م کنهیازدواج م یاز موعودش بگذره آروشا با کس اگر

نگاهش کردم و با   یرو از رو بسته بود، با ناباور   ریحبس شد، انگار آقاجون شمش امنه یس یتو نفسم
 گفتم:  ضیغ

 ه؟یچه حرف نیآقاجون ا اما

حرف حرف   شهیلبهام زد، مثل هم یه خورده نگاهم کرد و مهر سکوت رو روگر یبا ابروها طورن یهم
 .رهی م شیبه انتخاب اون پ  یینها می آقاجونه و گرفتن تصم 
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 کرد.  کی رو بهم نزد شیپر پشِت جو گندم یها اخم

 به خواستم عمل کنه.  دیاگه نه که آروشا با ذارم،یکه دست آروشا رو تو دستت م یاگه تونست -

کرد و با   یلب خداحافظ ریفرار کرد، ز نم،ی نگاه پر حرف و غمگ  ریشد، از ز رهیسبزش ت  یچشم ها 
 رفت.  رونی سرعت از در عمارت ب

ازشون باال رفتم، در   یکی گفتم و از رو مبل بلند شدم، به طرف پله ها حرکت کردم و دو تا  دیببخش هی
 در ُسر خوردم و نشستم.رو باز کردم و داخل شدم، پشت 

  هیتو چند ثان شد،یتر م نیبغض تو گلوم هر لحظه سنگ خوردند، ی آقا جون تو گوشم زنگ م یها حرف
 از اشک شد. س یصورتم خ

 و برداشتم. لمیدر بود، موبا کیکه نزد زمی م یبلند شد، خم شدم و از رو لمیموبا یصدا

 محمد بود!  دم،یبه چشم هام کش یدست دم،ید ی چشم هام پر اشک بود، صفحه اش رو تار م چون

باهاش حرف بزنم، با دست هام    شدیآقا جون روم نم زی آم ری تحق یدادم، به خاطر نگاه و حرف ها رد
 دیتخت نشستم. با یصورتم رو پاک کردم، آروم بلند شدم و به سمت تخت رفتم، رو  یرو یاشک ها

 نیا مدکه تو ذهنم او یشدم، تنها جمله ا  رهیسرم رو باال گرفتم، به سقف خ اد،یگفتم ب یبه محمد م
 .کنهی بود که خدا خودش کمک م
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 *** 

رو زدم، در    دشیبه سمت آسانسور رفتم و کل  گرفتم،ی محمد رو م یطور که داشتم شماره  نیهم
 آسانسور باز شد و داخل شدم. 

 اشت: بوق برد  نیرو دم گوشم گرفتم، با دوم  لیموبا

 الو؟ -
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 .دونستمی که خودم جوابش م دمیرو پرس  یسوال نیچهارم رو زدم، احمقانه تر ی طبقه

 ؟ یسالم، خوب -

 سالم نه، تو حالت چطوره؟  -

 شدم.  رهی براقم خ   یکفش ها به

 افتضاح! -

 . دیببخش -

 مکث کردم و بعد متعجب گفتم: چرا؟!  هیثان چند

 آسانسور باز شد، خارج شدم و به سمت دفترم رفتم.  در

 سرم رو تکون دادم. کردم،یطور که داشتم صحبت م  نیبلند شد و سالم کرد، من هم هم یمنش

 ...دیمنه نبا رهی تقص یگفت: همه چ یناراحت با

 رو قطع کردم:  حرفش

 . میزنی شرکت باهم حرف م ای ب  ست،یتو ن ریمعلومه که تقص ه؟یچه حرف نیمحمد ا -

 . امیبعد از ظهر م -

 ؟ یندار  یباشه، کار  -

 نه. -

رها کردم و جوابش رو    یرو رو صندل  فمیکه وارد شدم، بستمش، ک  نیاتاقم رو باز کردم و بعد از ا در
 دادم:

 پس منتظرتم.  -

 خداحافظ.  -
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خوش نوشته بود    یکه با خط زیرنگ رو م یینشستم، به قاب طال زمی قطع کردم، پشت م یجواب  بدون
 انداختم. یعامل" نگاه ری"مد

  یلیشرکت واردات و صادرات دارو بود، خ کی نیشرکت مال آقا جون بود که به نام من زد، ا نیا
 . دمیجا رس   نیتالش کردم که به ا
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 : د یچی پ یتو گوش یمنش یسبز رو زدم، صدا یدکمه  خت،یزنگ تلفن رشته افکارم رو از هم گس یصدا

رو   ازشونیمورد ن  یاز دارو ها ی ست یل ن،یاز شرکت ها که باهاشون قرار داد دار یخانم دکتر تعداد -
 ؟ یآذر  یبه آقا ا ی بدم  لی رو به خودتون تحو ستیفرستادن. ل

 دادم. یهام و ماساژ  چشم

 خواستن. ییزایچه چ نمیبب دیبا  ار،یاالن واسم ب -

 جا به جا شدن کاغذ اومد. یصدا

 ن؟ یندار اجیاحت یز یچشم، به چ -

 . ارهیقهوه واسم ب هیبگو    ینیحس  یبه آقا -

 چشم. -

درست کرده بودند،   شهیرو کامل از ش  واریطرف د کیبه سمت پنجره که  دمیرو قطع کردم، چرخ  تلفن
 ساختمون رو آتش انجام داده بود. نیکل ا  یطراح

فکر کنم اون هم  دمش،یهست که ند یماه هیزدم،  ی ق یآتش لبخند عم یها یفکر به دلقک باز  با
من باز شد، با   یو دو ساله  ستی ب یبه در خورد و در توسط منش  یسرش تو شرکتش شلوغه، تقه ا

 گذاشت.  زیم یرو رو یاش پرونده ا یشگیلبخند هم 

 . یممنون خانم احمد -
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 . فمهی کنم خانم دکتر وظ  یخواهش م -

 .یبر  یتونی م -

 ؟یخوای م یز یگفتم: چ نهیسدست به  کنه،ی ِمن و من م دمید

  یمرخص تونمی ازش مراقبت کنم، م دیشده با  ضیکرد و گفت: راستش خانم دکتر، مادرم مر هول
 رم؟ یبگ

 به برگه ها انداختم و خودکارم رو برداشتم. ینگاه

 مادرت.  یهفته برو جا  هیباشه  -

 . دیخوب یل یممنون خانم دکتر شما خ -

 نظر لطفته. -

 با اجازه.  -

خواست در رو باز کنه که در از اون طرف باز شد و محکم خورد تو سر خانم    یتکون دادم، م یسر 
 آخ گفت و سرش رو گرفت.  کی ،یاحمد

بلند    کردم،یطور که خنده ام رو کنترل م  نیاومد تو، هم ش ی ته استکان نکیبا اون ع  ینیحس  یآقا بعد
 رفتم.  یشدم و به طرف خانم احمد

 . دیپشت در باش  کردمی خانم فکر نم دیگفت: ببخش ین یحس یآقا

 . گهیداد، گفت: اشکال نداره اتفاق دسرش ماساژ  یدستش رو رو یاحمد خانم

 که نشد؟  یز یچ -

سرخ شده بود؛ از درد اخم کرده بود، گفت: نه خانم دکتر   یطرف من، صورت خانم احمد برگشتن
 نشد.  یز یچ

 سرم تکون دادم. ست،ین ی ز ی شدم که چ مطمئن
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 خوبه، پس برو سر کارت.  -

 گذاشت و رفت.  ز ی م یهم قهوه رو رو ین یحس  یرفت، آقا رونی از اتاق ب  یاحمد خانم

از اون   یخودم رو داشتم کس نیمن قوان وفته،یعقب ب یکار  خوادی شدت به کار عالقه دارم و دلم نم  به
 .شدیاخراج م کرد،ی م  یچی سر پ
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 مطالعه ام رو به چشم هام زدم. نکینشستم و پرونده رو باز کردم، ع  یصندل یرو

 .زدمی امضا و مهر مخصوص شرکت رو م  یک ی یک یو   کردمیدقت به برگه ها نگاه م با

من باز   یاجازه  یجرئت کرده، در رو ب  یباال آوردم، ک به در خورد، در باز شد، سرم رو با تعجب یا تقه
 کنه.

اخم هام رو از هم باز کردم،   طونش،یش یمحمد با اون لبخند مهربون کنج لبش، چشم ها دنید با
 بلند شدم و به نشستن دعوتش کردم. 

 ه؟ی گفت: سالم، خانم حالش چه جور یمهربون  با

 برق زد.  میآب یو چشم ها دمیخند

 ؟ی سالم خوبه، تو خوب -

 ادامه داد: شیزبون نیری و به ش نشست

 ! یعال  دم،یاآلن که تو رو د -

 شدم.  نهیرو بستم و دست به س  پرونده

 ؟ یچه قدر زود اومد -

 ؟یکرد دایکار پ ؟یکار کرد ینگفت، صدام رو صاف کردم و گفتم: محمد چ یچیه



 عشق و خون  یتالق

13 
 

 سرش رو تکون داد. کالفه

 . شهینم داینه کار پ  -

 ام گرد شد.ه چشم

 ؟ یحواست هست که فقط شش روز وقت دار   ؟یچ یعنی -

 نگاهش جاش رو به خشم داد.  طنتیباال رفت و ش   یصداش کم تن

 رو؟   نیا یفهمی همه اش نگرانم که از دستت بدم، م ست،ی حواسم ن یکنی فکر م -

 جا آبرو دارم.  نیجا شرکِت، من هم ا نیا ن،ی پا اریگفتم: صدات رو ب یعصب

 برم؟ ی گفت: من آبروت رو م تی با عصبان ،یکنترل شده ا یصدا با

 . دمیکوب  زی م یدستم رو رو کف

 نبود.  نیمنظورم ا -

 خواست بلند بشه و بره.  یم

 . میصحبت کن گهیوقت د هیبهتره  -

 رو عوض کردم.  لحنم

 محمد؟  -

 صورتش کم شد.  یِ و از سرخ  دیکش یق یعم  نفس

 جانم؟  -

 خودم ندارم.  یرو   ینشو ازم، خب نگرانم و کنترل  ناراحت -

 . دیاون دستش کوب یسر جاش نشست و کف دستش رو رو  دوباره
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  رهیاز من بگ یاگه خانمم رو کس شتر،یبشم، من از تو بدترم، من ترسم ب  تی آخه قربونه اون نگران  -
 هان؟ ؟یچ

 مانع ما باشه. یکس  ذارمی من نم -

 هم فشار داد. یسبزش رو رو یها چشم

 اگه آقا جونت نذاشت؟   ؟یچ یاگه نتونست -

  یسوال رو از خودم بپرسم، واقعًا اگه آقا جون نذاشت چ نی ا دمیترس ی م ینداشتم بدم، من حت یجواب
 کردم؟ ی کار م
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 . کردینگاهم م ین یب ز یمحمد نگاه کردم که داشت با ر به

 ذهنت رو مشغول کرده؟ یچ -

 گرفتم.  یو از صندل ام ر هیتک

 حرف تو.  -

 .کنمیمن تموم تالشم رو م  -

 ! یوا یگفتم: ا عیاومد، سر ادمی یز یچ هیبهش زدم، بعد  یلبخند

 شد؟  یآشکار گفت: چ یترس با

 برداشتم.  تلفنرو

 ؟ یخور  یم یز یرفت بهت بگم چ ادمی -

  زیچ یتو هست  یوقت زم یافتاد، نه عز یدختر، گفتم چه اتفاق میو گفت: ترسوند دیکش  یراحت  نفس
 . خورمینم یا گهید
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 که با محبت گفت: خنده هات رو عشقه. دمیخند

 رو سرجاش گذاشتم.  تلفن

 محمد؟  -

 از حس نگاهم کرد. پر

 برات.  رهی جان دل محمد، محمد بم -

 همه عشق و محبت زبونم بند اومد، صدام زد. نیا از

 ؟ یبگ یخواستی م  یآروشا؟ چ -

 انداختم. ری هام رو تو هم قفل کردم و سر به ز انگشت

 ؟یدیبهم م یقول هیخواستم بگم  یم -

 کرد. زی چشم ر کنجکاوانه

 ؟ یچه قول -

 .دمیلبم کش یرو رو زبونم

 ؟ یدیقول م ،یوقت تنهام نذار  چیکه ه نیا -

 تو هم قول بده. دم،یگفت: قول م یادیخورد، با مکث ز  یگلوش تکون ب ینگاهم کرد، س رهیخ

 ام که تنهات بذارم؟  وونهیجنگل نگاهش شدم و گفتم: مگه د محو

  دی)بعد با انگشت اشاره اش چونه اش رو خاروند(شایکه هست وونهیو گفت: د دیخند  طنتی ش با
 .یو بر  یبذار 

 .دیبلند خند یحرص خودکار دستم رو به سمتش پرت کردم که با صدا با

 آقا محمد.  دارم برات -
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  یکار  چیه دونمی که م نیبا ا مونمی زد و گفت: داشته باش، من مشتاقانه منتظر م ی چشمک طونیش
 و...  ادی از دستت بر نم

 اسمش رو صدا زدم. غیج  با

 محمد!  -

 داد. لمیتحو یچشمک

 تو پاچه ام. وفتهیقلبم م یزنی صدام م ی جور   نیا یگیجون محمد، آخه المصب نم -

نگاه  شیخال  یزد، مات و مبهوت داشتم به جا بش ی غ هیاز ثان یخواستم بلند بشم، در کسر  تا
 . کردمیم

رفت    ادمی  یاز محمد"خداحافظ امیپ  هیاومد، صفحه اش رو باز کردم  میاس ام اس گوش  یصدا
 عشقم"

 کار کنم؟  یبشر من چ نیام گرفت، از دست ا خنده
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  زمی گردنم رو ماساژ دادم، از پشت م شد،یچشم هام باز نم یساعت چند بود که از خستگ دونمی نم
 بلند شدم و به سمت پنجره رفتم.

شلوغ تهران نگاه کردم، به سمت در رفتم و از آن خارج   یها ابونیبه خ  یشده بود، کم کیتار هوا
 شدم.  

 بلند شد.  دنمیبا د یگذشتم، خانم احمد  کیتار مهین  یراهرو از

 .کردی هام رو باز و بسته کردم، به  شدت سرم درد م چشم

 ؟ یشما چرا نرفت   -
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 دادم،یعقب افتاده رو انجام م   ینبودم، داشتم کار ها  کاری منم ب د،یشدی آخه اون وقت شما تنها م -
 ن؟ یالزم دار یز یچ

 سر تکون دادم. یبدخلق با

 .ار ی زحمت برام ب یخواستم، ب  یقهوه م هیآره  -

 . ارمیخانم دکتر االن م  ستین یزحمت  -

 ممنون.  -

هام رو ماساژ    قهیآب خوردم، شق وانیل  هیبرداشتم و با  فمی مسکن از تو ک هیدوباره به اتاقم برگشتم،  
 سرم آروم بشه. یدادم تا بلکه کم

 یحمدبه در خورد، در باز شد و خانم ا یرو مرتب کردم، تقه ا زمیکشو گذاشتم، م یها رو تو پرونده
 گذاشت.  زی م یقهوه رو رو

 کردم.  یلب تشکر  ریز

 خونه.  یبر  یتون  یم -

 . رمیممنون خانم دکتر پس من م -

 لب زمزمه کردم:  ریز

 به سالمت.  -

دادم، ذهنم همه اش مشغول حرف آقا جون بود، قهوه رو    هیتک میصندل یقهوه ام رو برداشتم، به پشت 
شب چشم دوختم، قهوه ام تموم شد،   یاهی سمت پنجره به س دمیخوردم، چرخ یجور تلخ م  نیهم
 .مبرداشتم و سر شونه ام انداخت یصندل  یرو از رو فمیکرد، ک  یگذاشتمش، هنوز سرم درد م ز یم یرو

 شرکت رو به نگهبان دادم.  دیرو زدم، کل  نگی پارکرفتم، سوار آسانسور شدم و   رونی در ب از

 شدم، راه افتادم.  نمیکردم، سوار ماش  یاون هم خداحافظ  از



 عشق و خون  یتالق

18 
 

 یبد کی دو نفر که با هم تصادف کرده بودن، تراف یپشت سر هم خودرو ها، دعوا یبوق ها یصدا
 . کردیم دیها سر دردم رو تشد نیا یکرده بود، همه   جادیا
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 در رو باز کردم.  موتی با ر دم،یخونه که رس کینزد

نگاه  نویخاله م شی و ش  ستیآتش و دو یرو که داخل باغ پارک کردم، با تعجب به سانتافه   نیماش
 کردم. 

 جا هستن؟ نیاالن ا یعنی

 شدم و به طرف در عمارت به راه افتادم. اده یخوشگلم پ یفرار  از

 یدرخت ها و گل ها  نی هم یعالقه داشت برا اه یباغ سنگ فرش بود، آقا جون به گل و گ کل
 یبو رونیب  یاومد یکه اگه صبح م یو خوش عطر بودن، جور   بایز  یلیکاشته بود، که خ یگوناگون

 کرد. یعطرشون مستت م 

 یکردم پر انرژ  یلبخند که سع هیبعد  دمیکش یق ینفس عم دم،یرنگ عمارت که رس  ییدر بزرگ طال به
 باشه رو لب هام کاشتم.

 اومد.  یخنده هاشون م یرو باز کردم و داخل شدم، صدا در

 دو تا خاله هام و خانواده شون بلند سالم کردم.  دنیبا د  دمیسالن که رس به

 خاله جان؟  یمبل بلند شد، بغلم کرد و گفت: خوب یبا شوق از رو نویطرفم برگشتند، خاله م به

 د؟یخوبم خاله شما چطور  -

 . دمیاشک رو تو چشم هاش د نم

 .رهی و م ادیم  ینفس  هیخوبم خاله  -

 . نی انشاءاهلل که صد سال زنده باش ه؟یحرف ها چ نیخاله جون ا -
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 کردم.  یهم احوال پرس هیزد، با بق یلبخند

 خدمتتون.  امیمن برم لباس هام رو عوض کنم، م دیببخش -

 ارد اتاق شدم. پله ها باال رفتم، و از

 عوض کردم. یخاکستر  کی تون هیهام رو با  لباس 

 دست و صورتم رو شستم. یبهداشت سی سرو تو

 اومدم با آتش چشم تو چشم شدم. نیپله ها که پا از

 نشستم.  نویمبل کنار خاله م رو

 ؟ یکنی کار م یگفت: چ  نایم خاله

 . دمیشرکت رو انجام م یکار ها یچ یه -

 ره؟ ی م شیشرکت خوب پ  یکار ها -

 بله. -

 . زمی قدر تا نصف شب کار نکن عز نیگفت: ا یبا نگران  نویم خاله

 ؟یکنی موقع کار م  ن یتا ا شهیبا تعجب گفت: مگه هم نایم خاله

 .ادهیکه سفارش دادن، ز  ییتعداد شرکت ها ادن،یآره خوب کار ها ز -

 . کردینگاهم م ن یزدن، آقا جون با تحس   یشون لبخند همه

 بچه داشتن. هیهر کدومشون  زدن،ی حرف م گهیهام با هم د الهخ

 خونه،ی مهراِن، اون هم که اآلن خارج از کشور درس م نای آتش و اسم پسر خاله م نوی پسر خاله م اسم
 . گفتی نم  یچی ساکت شده بود، ه یبی آتش به طرز عج

 رو کشف کرده بود. یز یانگار چ کرد،ی هم به من نگاه م یبی جور عج هی
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 زد به خودم اومدم.  یخاله که داشت من رو صدا م  یصدا با

 خاله ها رفت. شی نداشتم پ یشده بودم، آبرو رهیوقته به آتش خ  یل یخ  دمیفهم  تازه

 زنم.  ی وقته دارم صدات م یلیگفت: حواست کجاست؟ خ  یمرموز  یبا خنده  خاله

 کردم.   یبه آتش نگاه نم  نیکن گردنم رو خاروندم، با عجله گفتم: باور پشت

 خودم رو لو دادم.  یکمال سادگ  در

 زدم.  یچه گند دمیبزرگ تر ها بلند شد، فهم یخنده  یصدا یوقت

 از خنده سرخ شده بود. دمیبه آتش نگاه کردم، د  یچشم ری ز م،یشونیدست محکم زدم به پ با

 کنند؟  ی فکر م  یخودشون چ ش یپ  هیحاال بق یوا یا

نداره  ی بی ع ؟یکش  یکرد خنده اش رو کنترل کنه گفت: حاال چرا خجالت م  یم یکه سع نایم خاله
 .زمیعز

 انداختم، تو دلم به خودم لعنت فرستادم.  نیزدم، سرم رو پا یا مهی نصف و ن لبخند

 به آشپزخونه رفتم. عی سر نشونیسنگ ینگاه ها ریاز ز دیببخش هی با

 کار کنم؟  یآروشا از دست تو چ یوا

 اندازه. یاز فردا آتش دستم م حاال

 .دم یکوب ن یموقع باز شد، پام رو مثل بچه ها به زم یچرا دهنم ب آخه

 آتش خشک شدم.  یبا صدا که

 



 عشق و خون  یتالق

21 
 

12 

 اومدم.  یجا م  نیا شهیهم یمن رو نگاه کن یدونستم که دوست دار  یگفت: اگه م طنتی با ش آتش

 کنم.  یدارم به تو نگاه م دم یبود، نفهم یا گهید ی آقا، من حواسم جا رمی حرص گفتم: نه خ با

 .دیهاش رو تو هم کش اخم

 حواست کجا بود؟  -

 نازک کردم. یچشم پشت

 حواسم جا عشقم بود، المصب حواس واسم نذاشته. -

 صورتش سرخ شد.  هیاز ثان یکسر  در

 که حواست جا عشقت بود آره؟  -

 واست بسازم.  یعشق  هیگفت:  دیرو تکون دادم که با تهد سرم

 هام به طور خودکار باال رفتند.  ابرو

 . یبکن  یتون یکار نم چیه -

 . نی حاال بب -

 .نمی ب یم -

 پاک عقلش رو از دست داده بود. وانهیپسر د دم،یمتر به هوا پر کیکنارش زد که  نتیبه کاب یلگد

 ؟ یبود که خلق کرد  یک نیا ایخدا

 . ارمیخب خوشحال شدم که تونستم حرصش رو در ب یول

ازش   یاثر  گهیرفتم، خدا رو شکر سر دردم بهتر شده بود و د رونی زدم و از آشپزخونه ب  یطونی ش  لبخند
 نبود. 
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 ینکن خاله، دوستت داره برا تیمقدمه گفت: آتش رو اذ  یمبل که نشستم خاله برگشت طرفم و ب رو
 . ختیطور بهم ر نیگذشت که ا یچ  نتونیب نمدوی نم شه،یم  یکه زود عصب نهیهم

 گفت؟  یم  یانداختم، خاله چ نی رو پا سرم

 من رو دوست داشته باشه؟  آتش

 .م یبود  یزدم، ما با هم دشمن خون   یپوزخند
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 خاله ها رفع زحمت کردند، آقا جون هم از جاش بلند شد. باالخره

 دخترم؟  یبخواب یر یمگه نم -

 . رمیچرا االن م -

 به سمت اتاقم راه افتادم، وارد اتاق خواب شدم.  ری شب بخ هی با

 .دمیبلندم کش یبه موها یتخت نشستم و دست رو

 نگاه کردم، ماه امشب کامل بود. رونی اتاق به ب یقرار بودم، از پنجره   یقدر ب نیدونم چرا ا ینم

کنم   یکنه، احساس م دایکار پ  یخواست چطور   یفکر و ذهنم سمت محمد بود، معلوم نبود م ی همه
 وگرنه... ست،ین یازدواجمون جد یبرا  ادیمحمد ز

 بره.  رونیافکار از ذهنم ب  نیرو تکون دادم تا ا  سرم

 خوابم برد. ع یسر ادیز یاز خستگ دم،یپتو خز ریهام رو با تاپ و شلوارک عوض کردم و ز لباس 

 *** 

 روز بعد«   »چهار

 کردم. یم زی رو تم  زمیرو م  لیتند داشتم وسا تند
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و   ی بررس یخواد دارو ها رو برا  یکه م یدر رو باز کرد و با عجله گفت: خانم دکتر فرد یاحمد خانم
 رسه. یبه آلمان ببره االن م  شیآزما

 کرده بود.  خی هام از استرس  دست

 آماده اس؟  یهمه چ -

 بله. -

 . ادیب  شیپ  یمشکل چ یخوام ه یخوبه نم  -

داره، اگه رد بشه  یفرد بستگ نیشرکت و پروژه به ا ن یگفت و در رو بست، ا یچشم  یاحمد خانم
 . شدیبافته بودم پنبه م ی هر چ یعنی
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 نشسته بودم که دو تا ضربه به در خورد. زمی م پشت

 . دیبفرما -

 دارو ها وارد شد.  یژرمن مسئول بررس  یاز شد و آقاب در

 .دیگفتم: سالم خوش آمد یسی از جام بلند شدم، به زبان انگل ییخوش رو با

 تکون داد، رو مبل نشست.   یلبخند سر  با

 بلد هست.  یگفت: من فارس  یبامزه ا یحرف بزنم با لهجه  خواستمیم

 و گفتم: چه خوب! دمیخند  آروم

 شد. یوصل م  یمنش زیرو زدم که به م کی یرو برداشتم شماره   تلفن

 بله خانم دکتر؟  -

 ما...  یلطفا واسه  -
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 ژرمن. یکردم سمت آقا رو

 د؟ یدار لیم یشما چ  -

 . دیاوه زحمت نکش -

 . ستین یزحمت  -

 پس لطفًا قهوه.  -

 رو تکون دادم. سرم

 دو تا قهوه. یخانم احمد -

 چشم. -

 ژرمن نگاه کردم.  یکت به آقارو قطع کردم و سا   تلفن

 سن داشته باشه. یخورد چهل و خورده ا  یبهش م  ،یآب زینسبتا ر یبور، چشما کامال

  یزدم، دست هام رو به هم قفل کردم و گفتم: خوب م یکه قهوه ها رو آورد، لبخند محو  یاحمد خانم
 . میشروع کن میتون

 گذاشت.   زمی در آورد، رو م فشی ک یرو از تو ییها برگه

 .دیتون ارائه بد ییدارو یپروژه  یکوتاه برا  حی توض  کیاول شما  -

 باشه چشم.  -

 وصلش کردم.  ستمیرو روشن کردم، به س نتیشدم و پاور پو بلند

 و با ذکر نام خدا شروع کردم.   دمیکش یق یعم  نفس

 هیاوله که با  یره اش در مرحله دو  ایکه مبتال به سرطان هستند  یکه افراد  دیدونی خوب شما م -
باشه و   یینها یاگر در مرحله  یشن و البته تحت نظر دکتر ها هستند، ول  یخوب م  یدرمان  یمیش

اد، با  یاز دستشون بر نم  یکار   چیدکتر ها ه رهی رشد کرده باشه و کل بدن رو فرا بگ  یسرطان یغده 
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تونه سرطان    یرو ساختند که م ییما دارو یدکتر ها کنند،ی رو شروع م  یدرمان ی م یحال باز هم ش نیا
 جواب داده.   یشگاه یآزما یخوکچه ها و موش ها یرو متوقف کنه که البته رو

جهان رو نجات بده و   هیتونه  یم د،یگی طور باشه که شما م نینگاهم کرد و گفت: اگر ا نیتحس با
 ترکونه.  یمب مشما تو کل جهان مثله ب  ییشرکت دارو د،یشی مطمئنا مشهور م

 طوره. نیحتمًا هم  -

 نم؟ یبب  کیتونم برم و از نزد یم -

 کنه.  یم  ییمن شما رو راهنما یالبته، منش -

 اطالع دادم. یجاش بلند شد و به طرف در رفت، من هم به خانم احمد از
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 بودم رو گرفتم!  دهیشرکت کش یکه برا یپا بند نبودم، باألخره جواب زحمات یرو یخوشحال  از

با   میتونستیما م کهن یا یعنی نیشد؛ و ا رفتهی واردات و صادرات دارو پذ یبه عنوان عضو رسم  شرکت
 .میندی چه در داخل چه در خارج از کشور، قرار داد بب میخوای که م  یهر شرکت

 جواب دادم:  جانیخبر رو به محمد هم بگم که خودش زنگ زد، با ه نی رو برداشتم تا ا  تلفن

 محمد شرکتم قبول... -

 .دیمادر محمد حرف تو دهنم ماس  هیگر یصدا با

 ؟ یو استرس گفتم: خانم شعبان دیترد با

 آروشا...  یآرزوش تو بود د؟یام به آرزوش نرسبچه  ید یشد؟ د یچ یدید -

 .  کردمی رو به وضوح حس م نمیشدنش به س دهیو کوب  دیقلبم به هزار رس  ضربان

 افتاده؟ یاتفاق یخانم شعبان -
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 گفت:  داد،ی امونش نم هیکه گر یحال  در

 قبرستون بخوابونن.  نهیس خوانی رو م امبچه 

 کنترل کنم. تونستمیدهنم رو قورت دادم، لرزش دست هام رو نم آب

 د؟یگی ... میمع... لوم...  هست... چ -

 . نی)ع( پسرم رو بب نی امام حس مارستانی ب ای ب نتت، یبار بب  ن یآخر ینتونست برا -

نشده دختر چرا   یز ی کار کنم، مطمئنم محمد حالش خوبه، آروشا چ یچ دونستمی رو قطع کرد، نم  تلفن
 ! ؟یخودت رو با چند کلمه حرف باخت

که  نمیخودم بب  یبا چشم ها دیمانند شده بود، با لیدست هام قند یهام رو مشت کردم، سرما دست
رفتم، ذهنم قفل کرده بود و  یم  نیچنگ زدم و تند تند از پله ها پا زیم  یرو از رو  فمیسالمه، ک

 فراموش کردم که با آسانسور برم. 

 گاز گذاشتم. یسوار شدم و روشنش کردم، پام رو رو  عیبود، سر نگیتو پارک  نیماش

 : دم یپرس کرد، ی که داشت عبور م  یاز پرستار  مارستان،یبه ب  دمیرس یا قهیو چند دق یچجور  دمینفهم

 ... دیببخش

نشسته بود و به سر و   نیزم  یمادر محمد که رو دنیخانم حرفم رو قطع کرد، با د هی غی ج یصدا
 . دمیسمتش دو زد،یصورتش رو مشت م 

 به سرم اومد؟!  یچ ینی ب یم ا،یگفت: خدا دیمن رو د تا

 کنارش نشستم.  د،یچک نیاز گوشه چشمم پا یاشک

 دروِغ... امکان نداره! طوره،ن یدروغه مگه نه؟ آره حتما هم -

  دهیپوش دی صورتش با پارچه سف ی بود و رو دهیروش خواب  یرو که کس   یاتاق باز شد و پرستار تخت در
 آورد.  رونی شده بود، ب
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  دمیفهم یمن آروم بلند شدم و به سمت تخت رفتم، نم   یو از حال رفت، ول دی کش یغ یمحمد ج مادر
پاهام از حال افتاد که جون راه رفتن نداشتم، مثل بچه تازه راه  ایچند برابر شد  بارهک یوزن من 

زدم، نه نه  ر کنا یخم شدم رو صاف کردم، پارچه رو به آروم یافتاده دستم رو به تخت گرفتم و زانو ها
 امکان نداره!  نیمحمد باشه، ا تونستی اون نم

 .دادمیتکون م یرو با ناباور  سرم

لحظه که قبل از اومدن به  کیرو که گذرونده بودم، دنبال   یساعات کردم،ی ذهنم هزار بار مرور م یتو
 خوابم برده باشه اما انگار نه!  نجایا

بود و راه نفسم رو بسته  دهیکش شی گلوم رو به آت شی که تلخ یقت ی؛ حقداشت  قتی، حقنبود  خواب
 بود.

 یصدا  کردم،ی اون بازشون م یو با صدا بستمی کاش چشم هام رو م شد،ی جا تموم مهمين  کاش
 کاش... زد،ی صدام م دیکه با ذوق و ام ینیدلنش

 مطلق، محو شدم.  یک یشد و من در تار رهی ت زیچ همه

 *** 

 فرستادم.   رونی خاطر ب یتخت نشستم، نفسم رو با آسودگ یهام رو با وحشت باز کردم و رو چشم

 بود!  یخدا چقدر خواب وحشتناک یوا دم،یکش  میشونیبه پ یدست
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که اتاق من نبود، انگار تازه مغزم به کار افتاده،   نیدور اتاق رو نگاه کردم، ا دم،یکش  میشونیبه پ یدست
شد، درد مثل زهر   یبرام تداع  زیانگغم یها هیسخت نبود، تمام ثان  مارستانمیب یکه تو  نیحدس زدن ا

 گرفت.  یهم خونم شد و تموم بدنم رو به باز 

 رو به رو جدا بشه. واریدر اتاق باعث شد، نگاهم از د یصدا

 پرستار داخل اتاق شدند.   کیهمراه  آقاجون
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 تخت اومد، نگاه غمناکش رو بهم دوخت.  کینزد

 دخترم؟  یبهتر  -

 .کردی م اموونه یدروغ بوده، با سکوتش داشت د زی قرار نگاهش کردم تا بهم بگه همه چ یب

 زد؟ی نم یکه برام رخ داده بود، حرف  یاز فاجعه ا چرا

 !کرد؟ی نم بشی تکذ چرا

 قلبم رو احساس کردم.  ضعف

که اصالً متوجه   هیسر و صدا  از اتاق خارج شد. عجب یو ب دیکش  رونیسوزن ِسُرم رو از دستم ب پرستار
 به قلبم اصابت کرده بود. یاصل یچاقو کرد،ی دستم توجهم رو جلب نم یِسُرم نشدم، سوزن تو 

 اش خواب بوده؟!نداره؟ بگو که همه تی آقاجون بگو واقع -

 دستش گرفت.  یدستم رو تو کالفه

 اس و...دخترم مرگ حق همه نیبب  -

 .دمیکش رونی از دستش ب تیعصبان  رو با دستم

 مرگ؟!   -

 .کردی وجودم زنده م  یکلمه درد رو تو نیا تکرار

 داشت؟ی دست از تکرارش بر نم  چرا

 .  خوامیجواب م  کیمن فقط  -

 کنار تختم نشست.  یصندل یو رو دیکش یآه

 ؟یخوای جواب م -

 ذهنم رو به زبون آوردم.  یتو ی، حرف هاجوابش واهمه داشتم دنیبار از شن  نیاول یبرا
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وگرنه   طوِر،ن ی مرده؟! آره حتمًا هم دیگی که من به محمد نرسم م  ن یا یشما ها برا  دی... شادیشا -
 چرا... اصالً چه طور امکان داره که...

 . دیبه طرفم چرخ  تی عصبان با

 رو بفهم. نیون پسره ُمرده، تصادف کرد اهان؟ ا  یبفهم  یخوای چرا نم گهیآروشا! بس کن د -

 ذهنم دوباره مرور کردم.  یحرف هاش رو تو کردم،ی بهش نگاه م حرکتی ب هیثان چند

 . شهی بهم بگن که مرده بازم باورم نم ینداشت هرچ  قتیحق دم،یخند اول

... دی گرفته بود که شا یذهن منو به باز  نیبود و ا ی شده بود، کامالً جد رهیبهم خ  یجد آقاجون
 ... امکان نداره. شهی... نه... نمدیشا

کم کم  د،یکه وسط خنده هام بغضم ترک دمیخندی م یاتفاق باور نکردن  نیوار به ا وونهید طورن یهم
 گم شد.  شیشلوغ یو باورهام تو   دیچی اتاق پ یهق هقم تو یصدا

 محمد رو از دست داده بودم؟ شهیهم یبرا واقعاً 

 ! د؟یاز هم پاش بارهکیباهم،  ینده یبه آ دمیعالقه و امعشق و  همه

 از بارون چشم هام شد.  سیرنگش خ  اهیمن رو محکم در آغوشش گرفت، کت س آقاجون

 . دمیکوب اشنه یمشت به س با

  کردم،یم یچند روز کنارش زندگ  یمن حداقل برا ،یذاشت  ی تو بود، اگه شرط نم ری اش تقصهمه -
 ...ریاش تقص... چند... روز! همه یحداقل... برا

 رو قطع کرد.  حرفم

 منه، آروم باش.  ریبابا تقص یباشه آروشا -

 زدم. داد

 چه طور آروم باشم؟! هان؟ -
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 کنارم نشسته بود و نگاهشو بهم دوخته بود.   ی حرف چیه یب  آقاجون

 . گذشتی م  مارستانیشدنم از ب  صی وقته از ترخ  یلیخ

توجه به    یبودم و ب دهیتخت دراز کش یرو  نم،یبار محمد رو بب  نیآخر ینذاشت که برم و برا آقاجون
 سرم، به سقف چشم دوخته بودم. یحرکت نوازش وار دست آقاجون رو

 مدت، به درد اومده بود و توان باز نگه داشتنشون رو نداشتم. نیا یتو امهی هام از شدت گر چشم

 .  کردمی و مدام تورم گلوم از شدت غم و غصه رو حس م کردی هنوزم بغض رهام نم اما

خروار خروار   ری و محمدم ز گذرونمی ام رو م  یاز زندگ یخال  یچرا من لحظه ها کنم،ی خودم تکرار م  با
 ! ده؟یخاک خواب

 تنفس؟!   ینداره برا یرمق گهیکه نفسم د یدرحال کشمی نفس م چرا

 اون؟! یو مرگ برا هیمن اجبار یادامه دادن برا چرا

 !کشهیم ش ی من رو به آت یو کتاب آرزو ها خورهیمقدمه رقم م یکه ب  یِ نحس و شوم ریچه تقد نیا

  ییخنده ها  بست،ی نگاهمون نقش م یکه تو یمحو یکنار هم ، لبخند ها  نیر یاون لحظات ش  ادی به
کردم   هیشده بودن برام، گر  ایکه رو یتموم اون خاطرات  اد یکردم به  هیدرد رو، گر برد،یم ادمونیکه از 
 پوش شدن عشقم! دیسف یقلبم، برا ییتنها یبرا

 

 سال قبل«  »دو

 

 بهش چشم دوختم.  یپرسش یصدام زد، به عقب برگشتم و با نگاه  یاومدم، کس رونی شرکت که ب از
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 ن؟ ینفس زنان گفت: سالم خوب  نفس

 ابروم باال رفت.  هی

 باز هم شما؟  یان شعب یسالم، آقا -

 و گفت: بله باز هم من. دیخند

 د؟ یداشت یکار  -

 موهاش فرو کرد.   یدستش رو تو کالفه

 خواستم بگم.  یم یز یچ عیراستش... خب من...  -

 . دیبگ -

 جا؟   ن یآخه ا -

 انداخت.  ابونیبه خ  ینگاه کل هیاز حرفش  بعد

 نگاه کردم.  کرد،یم  دیاکمکالمه ت یمن برا میکم بودن تا یساعتم که رو یعقربه ها به

 کار دارم.  یلیمن خ  دیجا، زودتر حرفتون رو بزن بله همين -

 گفت:  عیهاش رو بست و سر چشم

 من دوستت دارم.  -

بگم،   دیبا  یچ دونستمی افتاده بودم و نم ری گ یتیو مبهوت بهش چشم دوخته بودم، تو بد موقع مات
 لحظه حرف زدن رو فراموش کردم.  کی یبرا

 بود. یرو با استرس باز کرد، انگار منتظر انفجار بمب هسته ا  چشماش

 .گفتم   یی هوی یل یخب... قبول دارم خ -

 به خودم اومدم و گفتم:  عیسر  کردم،ی داشتم با دهان باز نگاهش م هنوز
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 بود سکته کنم.  کی! نزدییهوی

 گفت: خدانکنه.  رلبیز

 د و سرش رو باال گرفت. رو صاف کر  صداش

 !ن؟ی بگ نیخوای نم  یز یچ -

 دوختم. نیرو به زم  نگاهم

 نه، خداحافظ.  -

 رو بهش کردم و قدم هام رو تند تر کردم که صداش بلند شد:  پشتم

 و دعوا رو ندارم.(  یحسود یمال من باش آروشا، من حوصله  -

 آروشا؟  -

 اومدم، به طرف آقاجون برگشتم. رونی فکر ب از

 اس.غذا آماده نیپا میبر  ایب -

 لمیف  دم؛یدیم واریاون د یرو  لمیف  کیشدم، انگار خاطراتم رو مثل   رهیرو به رو خ واریبه د  دوباره
 بود.   نیریش  موی ل یبه موندگار  شی ن یریکه ش یعاشقانه ا
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 رو ترک کرد.سر و صدا اتاق   یب  د،یرو د امیتوجه   یب  یوقت آقاجون

 !... یحس زندگ یو نه حت کردمی م هیخاطرات شده بود، تنها کارم، نه گر  مرور

 درد مهمون قلبم.  یو گاه شدیمن مشغول م یبغض به خراش دادن گلو یگاه

  یتیاهم گهینشون ندادم، د یاقی اشت چیه ه،یبفهمم ک  نکیا یبه در خورد و بعد باز شد، برا یا تقه
 نداشت. 
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 آتش که اسمم رو صدا زد به طرفش برگشتم. یصدا با

 آروشا؟  -

 تخت نشست. یکنار تخت گذاشت و لبه  زیم یغذا رو، رو ینیشدم، س  رهیحرف بهش خ یب

 پاشو غذات رو بخور.  -

 ببرش. خورم،ی گفتم: نم  د،یرسی و به گوش خودمم نم  زدی که ضعف توش موج م ییصدا با

 . دیهاش رو با دستش مال چشم

 . یبخور  دیبا -

 رو بهش کردم.  پشتم

 . خورمی گفتم نم -

 . دیسرم لرز یباال برد، مغزم زلزله وار، از انعکاس صداش تو یرو کم   صداش

 ؟ یعوض یاون پسره  ؟یهان؟! به خاطر ک یببر  نی خودت رو با غذا نخوردن از ب یخوای نکنه م  -

  دهیسرم کوب واریو به در و د افتادی مغزم داشت به کار م یسلول ها کرد،یم  میداشت عصب گهید
 .شدیم

 داد:   ادامه

 به درک که ُمرد!   -

 به طرفش برگشتم و صدام رو باالبردم:    تی عصبان با

 !یگیم ی بفهم چ ه،یکاف گهید -

 بغض ادامه دادم: با

 که ندارمش.  نیکه عاشقش بودم، سخته باور کردن ا یمن  یبرا -
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 جلوه کرد، به سرعت بلند شد و پشتش رو به من کرد.  ب یبرام عج دیه از گوشه چشمش چک ک یاشک

حرف بزنه، به خاطر تو   گهید یکیکه دوستش دارم از عشق خودش نسبت به  یمنم سخته، کس  یبرا -
 ! ستیمهم ن یهستم، ول  یمن ک دنیهمه فهم

 و حرف هاش برام تکان دهنده بود. دیلرزی م صداش

 ؟یگی م یمعلوم هست چ  -

 موهاش فرو برد.  یدستش رو تو کالفه

 ...ساختمی ام رو با تو م ندهیو آ کردمی م یباف الیساله که عاشقتم، مدام خ  نیمن چند -

  یاون پسره تو یسرو کله  یوقت  ی... ولیول  کردمی نشستم و بودنم کنار تو رو تصور م یها م  ساعت
 عشق!...  نیا یسرم آوار شد و منم آواره  یمن رو  یایشد و تو رو ازم دور کرد، دن دایپ  تی زندگ

 گفت؟ یم  یشده بودم، آتش چ  رهیبهش خ  یناباور  با

 قابل تحمله! ریروز برام غ  کی یهمه شوک تو نیا گهید ایخدا
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 هام رو با دستم پاک کردم.  اشک

 .رونیبس کن! از اتاق من برو ب  -

 بگه، با دستم به طرف در اشاره کردم.  یز ی تخت اومد تا دهان باز کرد، چ کینزد

 . نمتیبب خوامی نم گهیبرو، د عی من نده، سر لیمزخرفات رو تحو نیا گهید -

 داد و از اتاق خارج شد. رونیرو با شدت ب   نفسش

 تخت بلند شدم.  یو از رو دمیموهام رو با دستم محکم کش یعصب

 بدم.  نیکه با شکستنش، قلب شکسته ام رو تسک یز یتا دور اتاق رو نگاه کردم، دنبال چ دور
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 کنم. یر یبار غم جلوگ نیا ریاز  خورد شدن خودم ز لی با خورد کردن وسا تا

 پرت کردم.  نهیش و به طرف آبرداشتم زیم ی کنار تختم افتاد، از رو یغذا ینیبه س نگاهم

 هزار تکه شد.  نهیآ یتو  رمیو تصو  دیچی اتاق پ یتو یانفجار گوش خراش یصدا

و زمزمه وار خدا   کردمی م هیطور گر نیاومد، هم  نیکرد و از چشم هام پا دایپ  یخوب یبهونه  بغضم
 . زدمی رو صدا م 

 همه آدم، خدا چرا من؟! نیا  نیآخه چرا من؟! از ب  -

درد و غم فقط به سکوت آرامش بخش نگاه خدا   یسر و صدا نیا یداشتم، تو  ازیبه حضورش ن دیشا
 داشتم.   ازین

که   نیهم شنوهیم دونستم،ی که م نیداشتم، هم ازیجواب ازش ن  دنیصدا زدنش و نشن به
 .  کردیاز درد هام کم م یکه برام رقم زده کم یر یکنم از تقد تی شکا تونستمیم

دارو  یمتحمل شد، چه طور دلش اومد همه  شهیهمه درد رو م نیکه چه طور ا کردمی فکر م  نیا به
آدم  یتموم آروزها شهیشبه م ک یاول پدر و مادرم و بعدم محمد رو... چه طور  ره،یندارم رو ازم بگ 

 دود شه؟ 

 رو؟!  امنده یرو، آ  امیرو، دن میزندگبکشه  شیدلش اومد به آت  چطور

که  هیزیاعصابم داغون تر از چ دونستندی م ومد،یاتاقم ن یتو یهم کس نهیآ یبا شکستن صدا  یحت
 بشه تصور کرد. 

از اتاق   رونیب   یبهداشت سیبه سمت سرو  عیسر اد،یمعده ام داره باال م اتیکردم تموم محتو احساس
 .دمیدو

 که خورده بودم و نخورده بودم رو باال آوردم.  یرو باز کردم و همون جا هر چ  در

 آب رو باز کردم، صورتم رو شستم. ریرفتم و ش ییبه سمت روشو رفت،ی م جیگ سرم

 شد.  یبهداشت سی که داخل سرو دم ید ییروشو کیکوچ نهیآ یبانو رو از تو گل
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 گونه اش زد و گفت:  یمن محکم رو  دنید با

 مرگم بده! خانم حالتون خوبه؟  خدا یوا

 باز نگه دارم.  تونستمی کرد، چشم هام رو نم  تمیهدا رونیبغلم رو گرفت و به ب ریز
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 دکتر؟  میگفت: آروشا حالت بده؟ بر یجون و آتش به سمتمون اومدن، آقا جون با نگران  آقا

 گفتم: نه خوبم.  یفی ضع یصدا با

 ون هم همراه ما به داخل اتاق اومد.کمک گل بانو به اتاقم برگشتم، آقا ج با

 . اری مسکن براش ب هیآقا جون به گل بانو گفت: برو  دم،یتخت دراز کش یرو

 گفت و از اتاق خارج شد.  یبانو چشم  گل

پاش گذاشتم، آقا جون همون طور که مو هام رو نوازش   یتخت نشست، سرم رو رو یجون لبه  آقا
 کرد شروع به حرف زدن کرد.  یم

 کنم. یآروشا من احساست رو درک م یدون  یم -

منم   یفوت کرد، برا میمر یو ادامه داد: وقت دیکش یبگم، آه  یز یخواست من چ یم دیکرد، شا مکث
 کردم.  هیگر یلیخ ادمهیتموم شد،   یزندگ

 کرده بود؟   هیاش بر داشتم، متعجب نگاهش کردم، آقا جون با اون همه غرورش گرپ یرو از رو سرم

قدر سرد و خشک نبودم،   نیکه تو ذهنته درسته، البته من از اول ا یز یزد و گفت: اون چ  یتلخ  لبخند
نه اون پسره بر   شه،یعوض نم  یز ی دخترم با غصه خوردن چ نیشدم، بب  یجور   نیا میبعد از فوت مر

 …گرده نه یم

 محمد بغض کردم.  ادیرو قطع کردم، باز هم با  حرفش
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 اون پسره؟ مگه اسم نداره؟ دیگ یچرا همه تون بهش م  -

 دستم رو گرفت.  تی جون با جد آقا

کرد،    یرو پنهان م  یز یچ هینسبت بهش داشتم، انگار   یاحساس بد یدونم چرا ول یآروشا نم  -
 مشکوک بود.

 طور نبود.  نینه ا -

گذاشت   زی م یآب رو وانیل کیقرص با  هیحرف  یاون هم ب م،یاومدن گل بانو به اتاق سکوت کرد با
 و رفت.

 هم شد.  شتریب چیگلوم کم بشه، کم نشد ه یدهانم را قورت دادم تا از بغض تو آب

 ن؟یفراموشش کرد  شهیهم  یمادر بزرگ فوت کرد، واسه  یآقا جون وقت -

از  یدر گوشه ا شهیکنم، اون هم یوقت فراموشش نکردم و نم  چیگفت: نه، من ه نیجون غمگ آقا
 خواهد موند.  ی قلبم باق

 قلبم گذاشتم. یراستم رو، رو دست

 نه؟ د یشما هم عاشق بود -

 شد.  رهیچشم هام خ به

 بودم. وانهیمجنون د هیکم باشه، من  میمن به مر یعالقه  یبرا دیعاشق؟ شا -

 . دیام از شدت بغض لرز چونه

 د؟یکرد  یکار م یچ  دیذاشت شما به هم برس یکرد و نم ینفر از هم جدا م هیپس اگه شما رو  -

 . ستادمیا یجلوش م -

 . دیگونه ام چک یسمج از گوشه چشم راستم به رو یاشک

 ستادم؟ یا یشما م یجلو   دیپس من هم با -
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روز باهاش   هی دینذاشت ین به محمد برسم، حتم دیشد، ادامه دادم: شما هم نذاشت  رهیبهم خ  شوکه
 کنم.  یزندگ

 کرد. یگفت و در سکوت بهم نگاه م  ینم یچیه
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 هم فشار دادم. یهام رو رو لب

من با   د یمنه؟ پس چرا نذاشت  یآرزوتون خوشبخت  دی گفت ینم شهیمگه هم د؟ یگ ینم  یچ یچرا ه -
 محمد خوشبخت بشم؟

 انداخت.  نیرو پا  سرش

 حق با توئه، متأسفم دخترم.   دی...شادیشا -

 . دیلرز یاز چونه ام، دست هام هم م ریغ به

  د؟یکار کرد ی دخترتون، چ دیگ یکه م یمن، کس  هیآقا جون شما با زندگ ن؟یدیرس  جهینت  نیتازه به ا -
 من االن با اون… دیذاشت  یمحمد اون شرط رو نم یاگه برا

 م رو قطع کنم. باعث شد حرف د،یجون محکم در آغوشم کش آقا

 .یانداز  یمادرت م ادی من رو  رم،یخواد بم  یدلم م یزن  یبا بغض حرف م  یوقت -

 کردم.  ادی دستم رو دور کمر آقا جون ز فشار

 د؟یکرد یکار رو م نیمن بود، هم یاگه مادرمم جا -

 نه؟ گفتم متاسفم. ای یکن  یگفت: آروشا بس م یجواب به سوال من، عصب یجا به

 .دمیکش رونی رو از بغلش ب خودم

 تأسف شما. یواسه   رهید یلی خ ره،ید -
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 لب گفت: تمومش کن آروشا، بسه!  ریو ز  دیکش یق یعم  نفس

 نگفتم.  یچیه گهیرو تکون دادم و د سرم

 رفت.  رونی تخت بلند شد و از اتاق ب یرو از

 نره. رونیهق هقم ب یرو گاز گرفتم تا صدا  لبم

 *** 

بودند،  گهید کی که کنار  یاهیس  یمتورمم رو به قبر ها یشدم، چشم ها ادهی پ نی رمق از ماش یب
 دوختم.

به آن سمت قدم بر داشتم، آقا جون هم پشت   واشی واشی د،یرس  یبه گوش م یمداح یدور صدا از
 اومد.  یسرم م

 اومده بودند، سمت مادر محمد قدم بر داشتم. یخاکسپار  یاز خانواده شان برا یکم یلیخ تعداد

 . اوردندیمحمد رو ن  یکرد، هنوز جنازه  یم هیسرش انداخته بود و داشت گر یرو رو شی مشک چادر

 ؟ یخانم شعبان -

 .دیچادرش رو عقب کش یرو بلند کرد، کم   سرش

 پسرم.  یشگی هم یبه خونه  یسالم دخترم خوش اومد -

 هام پر اشک شد. چشم

 . گمیم تی تسل -

 رو پاک کرد. شی نی ب یدستمال کاغذ با

 گفت.  یبا تو بودن نم یرو از آرزو  ییچه شب ها -

 دوش مرد ها بود. یمحمد رو یجنازه  م،یدیال اله اهلل به سمت چپ چرخ  یصدا با
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 دمیدنبال آقا جون گشتم، د نم،ی صحنه رو نب  نیرو گاز گرفتم، پشتم رو به آن ها کردم تا ا  نمیریز لب
 انداخته بود. نیو سرش رو پا ستادهیا ونیکنار آقا
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 شد.  رهینگاهم رو حس کرد، سرش رو باال آورد و بهم خ  ینیسنگ

 ام حبس کرد.  نهیس یمادر محمد نفسم رو تو غیج یصدا زدم،ی نفس م نفس

به گوشم   شد،یم کیم نزدآقاجون رو که به یقدم ها یخواستن محمد رو خاکش کنند، صدا یم
 خورد. 

اون طور ازم   دینبا گرفتم،یجلوشون رو م  دیبا دم،یدفنش کنند دو خواستنی که م ییمردها سمت
 کرده بودم؟!   یحق نداشتن، مگه چه گناه کردن،ی دورش م 

 شد.  دهیاز پشت کش بازوم

 ولم کن. کنمی التماست م کنند،ی رو دفن م  میدارن زندگ کنم،ی گفتم: ولم کن، خواهش م هیگر با

 . نیداد زدم: نه! خاکش نکن  ختند،یری محمد خاک م یرو لی من رو گرفته بود، با ب محکم

 ...  دیحق ندا... ر شما

 خودش محو کرد. یهق هقم حرفم رو تو یصدا

 طرف آقاجون برگشتم. به

ازدواج کنم  تو  ی که گفت یحاضرم با اون   یحت کنم،یقبول م یبگ  یآقاجون نذار خاکش کنند، هر چ -
 !ـــریرو خدا جلوشونو بگ

زدم: خواهش   غی تر کرد، دوباره به سمت قبر محمد برگشتم، ج دیاشک هام رو شد ختنیسکوتش، ر با
!  د؟یزیروش خاک بر ادیرحما چه طور دلتون م  ی... دارو ندار من اونجاس، برونی ب  دشیاری... بکنمیم



 عشق و خون  یتالق

41 
 

  رون،یب  دیاری ... محمدم رو... بدینشون اهی رو به خاک س می! زندگرونی ب دشی اری ب کنمیالتماستون م
 ! رمیمیآقاجون من بدون اون م

 کارشون تموم شد، عقب تر رفتند تا خانم ها جلو برن.  یوقت کردن،یمردم با غم نگاهم م ی همه

  نیزم ی واسم نمونده بود، با زانو محکم رو یجون گهی آقاجون دور کمرم و دستم شل شد، د دست
 بود. دهیآروم خواب  رشیکه آرامشم ز یخروار ها خاک   یخاک ها بود، رو یافتادم، نگاهم فقط رو 

 . کردیم  دیخانم ها سردردم رو تشد یها هیو گر  غیج  یدرد داشتم، صدا سر

 بازوم رو گرفت و بلندم کرد.  آقاجون

 بابا؟ یآروشا جان خوب -

 سمت قبر محمد رفتم و کنار قبرش زانو زدم. کردم،ی م هیطور که گر نیهم

! مگه بهم ینامرد یل یو آروم شروع به حرف زدن باهاش کردم: خ دمیکش یخاک ها م یرو رو دستم
مرگت به   ی! مگه نگفت؟یپس چرا رفت  ؟یمونی تا آخر کنارم م ی! مگه نگفت؟یذار   یتنهام نم  یقول نداد

ٙکٙسم  ی پس؟! چرا با مرگت تنها و ب یستیم، چرا نداره؟ من که هستم، من که نرفت یبودنم بستگ
 نامرد؟!  یچرا دست هام رو ول کرد ؟یکرد

 داد زدم:  هیبا گر کرد،یو سردم و پر از حرارت غصه م ی خ یهام صورت  اشک

 امهیگر  یذار ی نم یمگه نگفت نه؟ یبب   یمنو کس یاشک یهاچشم یذار ی نم یگفتی نم شهیمگه هم -
 رو؟!  سمیخ  یچشما ین یبب  ییاز چشمام؟!کجا بارنی و آرزو هام دارن م ایرو  ین یبب ییکجا ره؟یبگ

 معرفت؟!  یمن ب  یب  یرفت  کجا

 !گهینداشتم،آقاجون کنار گوشم گفت: پاشو، بسه د یاطرافم توجه  به

 شدم.  رهی پر اشکم بهش خ یچشم ها با

 .ستمیمعرفت و بد قول ن  یمن که مثل اون ب زنم،ی قولم نم  ریمحمد رو تنها بزارم؟ من ز -

 رو گرفت و به زور بلندم کرد. بازوم
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 . امی خوام ب  ی_نه! آقاجون من نم 

 رو محکم گرفت.  دستم

 ؟ یکردن خودت رو نابود کن  هیو با گر  یجا باش نیبزارم ا -

 . کنمی آقاجون خواهش م -

 تحکم گفت: نه! با

 کرد. نیبود، من رو سوار ماش   یهر روش به
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 شده بودم.  رهی رو به روم خ واریاتاقم، فقط به د یروز گذشته بود، من هم چنان تو چند

 رفته بود.   نیهام از بکرده بودم که چشم هیگر قدرنیچند روز ا نیا یتو

  دم،یمن  تیبهش اهم دیدی م یوقت  نشست،ی م شمیچند ساعت پ زد،ی اومد و بهم سر م یهم م آتش
 .رفتیم

اآلن  یعنی پرسمی خاطراتم با محمد، مدام از خودم م یفکر و ذکرم خالصه شده بود تو ی همه
 خوشحاله؟ 

 رو؟   میزندگ ینبودش باختم همه  ی که تو نهیب  یرو م من

 اسمش رو؟  کنمی هام زمزمه م هیگر یهمهمه  یصدام رو که تو شنوهیم

  یکنم، قرص خواب نیبا فکر کردن بهش حالم رو خراب تر از ا خواستی مدت که دلم نم نیا مثل
مطلق گم  یک یتار یتو تاً یچشم هام محو و محوتر شد و نها یصورتش جلو  دم،یخوردم و دراز کش

 شد.
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 »آتش« 

  نمنیسمت نش  کردم،ی با آقاجون صحبت م دیباغ باال رفتم و در رو باز کردم، با یتند از پله ها تند
 رفتم.

 .  دینوشی م ییداشت چا یژست خاص با  آقاجون

 سالم. -

 رو بلند کرد.   سرش

 ؟ یقدر با عجله اومد نیشده ا یسالم، چ -

 مبل کنارش نشستم. یرو

 آروشا حالش خوبه؟  -

 .یزن  یمرد که سر نم  ریو گرنه به منه پ ،ینگاهم کرد و گفت: پس بگو به خاطر آروشا اومد قیعم

 انداختم. نیسرم رو پا  یشرمندگ  با

 .ییآقاجون؟ شما تاج سرما هیحرف ها چ  نیا -

 گفت:  یکرد و با مهربون  یکوتاه ی خنده

 نکن.   ینیری ش خود

اتاقش نشسته، دارم نگرانش    یچند روزه، ساکت تو  نیشد و دوباره گفت: آروشا مثل ا یجد هوی
 .شمیم

 . دمیکش یآه

 ازتون کنم؟ یستدرخوا هی شهیبگم که... م خواستمی ... مزهی آقاجون... چ -

 تکون داد. یسر 

 ه؟ یچ نمیبگو بب -
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 کنم.  یآروشا رو... از شما خواستگار  خوامی من م -

 .دی کش یق یرو باال آوردم، آقاجون نفس عم سرم

 نداره.  یخوب   یروح  تیاآلن نه، چون وضع یول ه،ینظر آروشا چ نمی بب دیبا -

 که اون پسره رو فراموش کنه. کنمی م یکار  کنم،یبه خدا خوشبختش م  -

 .گذاشت  زی م یرو رو وانیل

 . کنهی رو درک نم نیآروشا ا  یول دونم،ی م -

 مبل رو فشار دادم. ی دسته

 چرا؟  -

 چهره اش متوجه شدم.  رییرو از تغ  نیشد، ا یعصبان 

  عاشق شد درست یاندازه، اون هم وقت یمادرش م  ادی کنه، من رو  یم میعصب  نیچون عاشقه! هم -
 .شدیم دهیهاش دچشم یاحساس تو  نی حال و داشت و هم  نیطور شد، هم نیهم

 

24 

 تعجب گفتم: واقعًا؟  با

 د؟یکن  یرو تکون داد، خجالت زده گفتم: آقا جون مطمئن بشم که با آروشا صحبت م  سرش

 . یتا به حرف خودت برس  یبحث رو عوض کن  یتون یزد و گفت: خوب م یلبخند

 . دیگفتم: مگر آقا جونم شما نباش  طنتی ش با

 و گفت: برو پسر تا نزدمت.   دیخند بلند

 شدم، گفتم: پس من برم به آروشا سر بزنم. ی طور که بلند م نیهم
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 آخر گفت: آتش؟  یپله ها باال رفتم، آقا جون لحظه  از

 پله ها به آقا جون نگاه کردم.  یطرفش برگشتم و از باال به

 بله؟  -

 مطمئن باش آروشا مال توِا. -

 .دوارمیلب گفتم: ام ریزدم و ز  ینیغمگ  لبخند

 تختش رفتم.  کیاتاق رو آروم باز کردم، وارد شدم، نزد در

 مو هاش فرو کردم.  یتخت نشستم و دستم رو تو یبود، لبه  دهیبچه ها خواب مثلِ 

 الغر شده بود. یلیچند وقت خ  نیتو ا ،یدید یون پسر رو نم وقت ا چی کاش ه دم،یکش یآه

 کردم، همه اش به خاطر تو بود.  یتا من اون کار رو نم یمن رو دوست داشت کاش

خانواده اش خوش   شی شد، پ یپسر نم  یوقت مادرش ب  چیه  ،یتو اون پسر رو دوست نداشت اگه
 بود.

 نگاهم کرد.  جیگ هیخورد و چشم هاش رو آروم باز کرد، چند ثان  یتکون آروشا

 ؟ یکن یکار م  یجا چ  نیتو ا -

 رو کج کردم. سرم

 . نمیخانم خوشگل و بب هیاوالً سالم، بعدش هم اومدم  -

  یمن بغلش م شد،یناراحت م  یجاش بلند شد و نشست، حس کردم دوست داره مثل قبل که وقت از
 گفتم، برام حرف بزنه.  ینم  یچ یکردم و تا آخر حرف هاش ه

 پر از اشک شد.  شیآب یها چشم

 . یکاش مثله قبل بود یآتش ا -

 سردش رو گرفتم. یها دست
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 ستم؟یمگه ن -

 . ختندی گونه هاش ر یهاش رو اشک

 . یگفت یوقت از احساست بهم نم   چیه ینه، کاشک -

 رو دراز کردم و اشک هاش رو پاک کردم. دستم

 عوض نشده.  یچی آروشا ه -

 ام گذاشتم. نهیس یو سرش رو، رو دمشینگفت، تو بغلم کش یز یچ

 برام حرف بزن.  -
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شرکت   یحوصله  گهیکنه، د ی من رو درک نم یک چیتنهام، ه  یلیکنم خ  یبغض گفت: آتش حس م با
خوام از خدا   یخودم، م  ینباشه، خودم باشم و خدا یکه کسدور  یِ جا هیخواد برم  یرو ندارم، دلم م

 که دوستشون داشتم رو از من گرفت.  ییکسا یِگله کنم، اون همه 

 شد.  رهی ام بر داشت و تو چشم هام خ نهیس یرو از رو  سرش

 مامان و بابام؟ دلم براشون تنگ شده. شیپ  یبر  ی آتش من رو م -

 اش رو نوازش کردم. گونه

 دلم. زی حاضر شو ببرمت عز -

 .ستادیا نهیآ یلرزوند، بلند شد، جلو یدلم رو م شیآب یها چشم

 مونم.  یمنتظرت م ن،ی پا رمی تخت بلند شدم و گفتم: من م یرو از

 طرف در رفتم و از اون خارج شدم.  به

 »آروشا« 



 عشق و خون  یتالق

47 
 

 نه؟  ایکردم باهاش درد و دل کردم  یدونم کار درست  ینم

رو   ی شگیاون برق هم گهیکم فروغ شده بود، د  یل یخ میآب یسبک تر شده بودم، چشم ها یول
 نداشت. 

 تنم کردم و از اتاق خارج شدم.  یدست لباس مشک  هی

 لب به آقا جون سالم کردم.  ریبود، ز ستادهی اومدم، آتش کنار آقا جون ا نیپله ها پا از

 !یگفت: سالم دخترم، چه عجب از اتاقت دل کند یمهربون  با

 کرد. یزدم، آتش به سر تا پام نگاه   یتلخ  لبخند

 م؟ یبر -

 د؟ یندار یشد گفتم: آقا جون کار  یم دهی که به زور شن ییرو تکون دادم و با صدا سرم

 سمت اتاقش راه افتاد. به

 به سالمت.   دینه، بر -

 رو باز کرد. نشیبرم بعد خودش پشت سرم اومد، قفل ماش رونی تا اول من ب  ستادیعقب ا آتش

زد تا در رو باز    داریسرا یبرا  یرو روشن کرد، تک بوق نیرو باز کردم و سوار شدم، آتش ماش نی ماش در
 کنه.
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افکار خودش غرق   یتو یهر ک م،ی کردم، هر دو سکوت کرده بود ینگاه م  رونیبه ب   نیماش یشهیش از
 بود.

 فکرش رو مشغول کرده بود.  یدونم چ یاطراتم با محمد بودم و آتش رو نمخ ادیبه  من

 »گذشته«
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 ؟یشد که عاشق من شد یسمت محمد و با ذوق گفتم: محمد چ دمی»چرخ

 زد.  یق یعم  لبخند

 عاشق؟  -

 دقت به چشم هاش نگاه کردم.  با

 .گهیآره د -

 گفته من عاشقت شدم؟  یگفت: ک  یالی خ یب  با

 ؟یچ  یعنیتعجب اسمش رو صدا زدم: محمد؟  با

 هاش رو پشت گردنش قالب کرد. دست

بکنم، ثوابش هم اون   ریکار خ  هیگفتم  رتتیبگ  ادینم  یکس یدیترش  دمیمن که عاشقت نشدم، د -
 بهم بدن.  ایدن

 حرص صداش زدم: محمد! با

 تو هم رفت. خنده غش کرد، محکم تو شکمش زدم، خنده اش بند اومد و صورتش از درد  از

 .« یدست به مرد هم که دار  شه،یکار هات رو م واشی واشیداره  -

 ؟ یشینم  ادهیپ -

  ادهیپ م،یدیبه آتش نگاه کردم، دوباره گفت: آروشا حواست کجاست؟ رس جی امدم و گ  رونی فکر ب از
 شو.

 .میدیآها، چه زود رس  -

 شد.  ادهیپ  نیماش از

 . یدینفهم ،یشما تو فکر بود -

 شدم.  ادهیرو باز کردم و پ نی ماش در
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 *** 

 کرد.   یسنگ قبر هر دو خال یآب رو رو یپدر و مادرم کنار هم بود، وسطشون زانو زدم، آتش بطر  قبر

اول براشون فاتحه خوندم بعد شروع کردم تو دلم با   دم،یسنگ سرد قبر کش یدستم رو رو آروم
 هاشون حرف زدن.

کنم،   یباهاتون زندگ  ادی نذاشت ز ای ن راحته؟ هر چند دنجاتو  ن؟یخوب ،ییسالم بابا ، یسالم مامان »
   د«یها، تنهاش نذار  دیمواظب محمدم باش  یبا محمد! راست یحت

 د؟« ی»چرا من رو با خودتون نبرد د،یگونه ام چک یرو  یاشک قطره

 .یتا تو راحت باش   نیتو ماش  رمی آروشا جان من م -

 رو تکون دادم. سرم

 باشه.  -
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 کرد.   یم ینیسنگ ی ز یچ هیبودم، اما ته قلبم سبک تر شده  یکم

متورمم رو به سنگ  یسمت قبر محمد که بلوک پنجاه بود، به راه افتادم، کنار قبر زانو زدم، چشم ها به
 سوزوند. یداد، قلبم رو م  یفوتش رو نشون م  خیسنگ که تار  یرو یرنگ دوختم، نوشته  اهیس

 کردم:  زمزمه

من  ؟یدیجا خواب  نیتنها ا یشده، محمد خسته نشد میشگیروز ها مهمون هم   نیگلوم ا یتو بغض
 ؟یدیراهم م  ام؟یهم ب

 .دم یسنگ سرد کش یهق هقم بلند نشه، دست لرزونم رو رو یرو به دندون گرفتم تا صدا لبم

ذره هم ارزش   هی یحت  یعنیات کنم؟ ها؟ قبلش بدرقه  یبه من نگفت  یبر  یخواست  یم  یچرا وقت -
 بد!  یلیمحمد، خ یبد  یلیقولت؟ خ  ریز  یبزن یخوا یکه م ینداشتم تا بهم بگ



 عشق و خون  یتالق

50 
 

 زنم. یگردم و بهت سر م یزود بر م  ام،ین گهیکه د ستمیمثل تو ن یرم ول یم من

 . دمیبه چشم هام کش یآتش راه افتادم، دست نیبلند شدم و سمت ماش  آروم

 رو باز کردم و داخلش نشستم، آتش برگشت و نگاهم کرد. نی ماش در

 ؟ یسر خاک اون هم رفت  -

 فرستاد و دنده رو عوض کرد. رونیرو تکون دادم، کالفه نفسش رو ب  سرم

 *** 

 ماه بعد«  کی»

 .شدینم  دایپ یگشتم ول یبود، م  ویکه مال شرکت توک ییکشو دنبال پرونده ها یتو

  زیم یبودم، محکم به لبه   زیم ریهوا بلند کردم که چون ز  ی، سرم رو ب به در خورد و در باز شد یا تقه
 بر خورد کرد.

 خدا سرم!  یوا -

 شد؟  یو گفت: خدا مرگم بده خانم دکتر چ  زیبا ترس اومد کنار م   یاحمد خانم

 رو با دستم ماساژ دادم، بلند شدم.  سرم

 ؟یدار  یکار  ،یچ یه -

 گذاشت.  زی م یطور که نگاهش به سرم بود، پرونده رو رو نیهم

 بود.  یکاظم  یکردم، دست آقا دایرو پ ویشرکت توک یبله، پرونده  -

 چرخ دارم، پرونده رو باز کردم.  یصندل  یرو نشستم

 شدم.  یداشتم کالفه م گهید ،یکرد داشیخوب شد، پ  -

کشور   نیقرار داد بر یامضا یبعد خودتون برابه  نیاز ا نی خوا  یواقعا شما م یعن ی: خانم د یپرس آروم
 ؟ یخارج یها



 عشق و خون  یتالق

51 
 

 نگاه کردم.   بهش

 رو اداره کنم.  یخوام شخصًا همه چ یآره، خودم م  -

 اشاره کردم. رونیخواست حرف بزنه که به ب یم

 نشنوم.  یباره حرف   نیدر ا گهید ،یبه کارت برس یبر  یتون  یم -

 سرش رو تکون داد. ناچار

 چشم. -

 کردم.  ینگاه رونیطرف در رفت و از اون خارج شد، از پنجره به ب به

  شتریکه کمتر به محمد فکر کنم، خودم رو ب نیا یکه بهتره برا دمیرس  جهینت نیماه به ا هی نیا یتو
 کار غرق کنم.  یتو

 انجام قرار داد. یبرا رمی م یخودم حضور   لیدل نیهم به
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 شرکت بود، نگاه کردم.  هیکه هر کدوم مال  زیم یرو  یتموم پرونده ها به

از پرونده  ی ک یمطالعه ام رو برداشتم و به چشم هام زدم،  نکیفرستادم، ع رونی رو با شدت به ب نفسم
 ها رو باز کردم و شروع به خوندن کردم.

 *** 

ماساژ   نکی ع  ری به بدنم دادم، چشم هام رو از ز  یکش و قوص یدونم چه قدر گذشت که با خستگ ینم
بود نگاه کردم، ده    زیم یکه رو به رو وارید یبود، به ساعت رو کی هوا تار دم،یدادم، طرف پنجره چرخ 

 است.  قهیدق وسهست یو ب

رو برداشتم و از در   فمیبلند شدم و پرونده ها رو جمع کردم، ک   زیخسته شدم، از پشت م   یلیخ  امروز
 تم. رف رونیب
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پاشنه بلندم به طرفم   یکفش ها یبودند، با صدا ستادهیکنار هم ا گهیو چند تا کارمند د یاحمد خانم
 برگشتند.

 .دیبر دیتون  ی! مدیخسته نباش -

 خانم دکتر.  دیگفت: شما هم خسته نباش  یبا مهربون   یکاظم یآقا

 دستم جا به جا کردم.  یرو رو فمیک

 ممنون.  -

 رو بردارند.  لشونین رفتن تا وسا شون به سمت اتاق هاشو همه

 به آلمان برم؟  د یبا یکِ  یخانم احمد -

 رو باز کرد.  یدفتر 

 رزرو کردم، رفت و برگشت.  طیسه شنبه، براتون بل  یعنی گهیدو روز د -

 رو تکون دادم. سرم

 باشه ممنون. -

 زد.  ینیغمگ  لبخند

 شما رو دوست دارم.   یلیخ شه،یدلم براتون تنگ م  -

 نگاهش کردم.  خشک

 .رشی گ یازت م ایوگرنه دن ی رو دوست نداشته باش یکس  ریبگ ادی یول  ،یباز هم مرس -

  یلیبود که خ یمسن یاز کارمند ها یکی  یزدم، کاظم رونیتوجه از شرکت ب  یبهت نگاهم کرد، ب  با
 من مثِل آقا جون هست.  یمهربوِن برا

 خوردند. یتو گوشم زنگ م یاحمد یه حرکت کردم، حرف هاشدم و سمت خون نمی ماش سوار

 شما رو دوست دارم«  یلی»خ
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 بازشون کردم.  عیها سر نیبوق کشدار ماش  یخودآگاه چشم هام بسته شد که با صدا نا

در   یپ  قیفرستادم، چند تا نفس عم رونی راه نگه داشتم، نفس حبس شده ام رو برو کنار بزرگ   نیماش
 برگرده.  یتا ضربان قلبم به حالت قبل دمیکش یپ

 . دمیفرمون کوب یمشتم رو رو ،یانتظام  یروی مامور ن دنیخورد، با د نیماش ی شهیبه ش یا تقه
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 دادم.  نیرو پا شهیش

 بله؟  -

 کرد.  ینگاه ن یاخم به داخل ماش با

 د؟ یکن یم  یرانندگ یطور  نیبزرگراه ا یخانم محترم چه خبرتونه؟ چرا تو -

 هم فشار دادم. یهام رو محکم رو  چشم

 متاسفم.  -

 خارج کرد.   بشیاز ج یا دفترچه

 . دینامه رو بد یو گواه نیلطفًا مدارک ماش  -

 داشبورد مدارک رو بر داشتم، سمتش گرفتم.  یرو دراز کردم و از تو دستم

 . دیبفرما -

 رو هم بهم داد.   مهیجر ی نگاه کرد، بعد همه رو به طرفم گرفت، برگه  ن یبه مدارک ماش  قیدق

 خطرناکه. د،ینکن  یرانندگ یطور  نیا گهید -

 کرده بود.  مهیناموت جر  ستیو ب  صد
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 .چشم، خداحافظ  -

 رو تکون داد.  سرش

 خدانگهدارتون. -

 گاز گذاشتم.  یرو باال دادم، پام رو رو یدست

 *** 

 باغ پارک کردم.  یرو تو نیدر رو باز کنه، با دقت ماش  ردای تا بوق زدم تا سرا چند

 شدم و به طرف در عمارت رفتم، گل بانو با لبخند در رو باز کرد. ادهیپ  نیماش از

 . دیسالم خانم خسته نباش -

 دادم. لشیتحو  یمهربون لبخند

 ممنون گل بانو.  -

صورتم فوت کرد،    یرو خوند و تو یا هیآ هیشدم، احساس کردم  یداشتم از کنار گل بانو رد م یوقت
 و با تعجب بهش نگاه کردم.  دمیسرم رو عقب کش

 ؟ یکنی کار م یچ -

 . دیذوق خند با

  شهیخانم باورم نم د،یخوشگل هست  یلیچشمتون نکنه، ماشاءاهلل خانم شما خ  یخواستم کس یم -
 .دیعروس بش دیخوا  یشما م

 .دمی هام رو تو هم کش اخم

 خوام عروس بشم؟  ی گفته من م یک -

 .دمیرو تو صورتش د تعجب

 زدن.  یخانم؟ االن آقا داشتن در موردش حرف م  یچ یعنی -
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 تو سرم شده؟ یچه خاک گهید ایچشم هام رو بستم، خدا تی عصبان با

 آقا جون کجاست؟  -

 طرف اتاقش اشاره کرد. به

 تاق رو بدون اجازه باز کردم و وارد شدم.داشتم، در ا یتند قدم بر م  تند

اخم هاش رو از هم باز   کردم،ینگاهش م یمن که عصبان  دنیبا د د،یجون با اخم سمت در چرخ  آقا
 کرد.

 گه؟یم یگل بانو چ   دیبگ  شهیآقا جون م -

 نگاهم کرد. تی جد با

 شده.  یبگو چ  یدرست و حساب نی بش ای سالم، ب کیعل -

 اتاق رفتم و نشستم.  یتو   یطرف مبل راحت به

 گه؟ی که گل بانو م  هیحرف چ  نیسالم، آقا جون ا -

 شد. امره یباال انداخت، خونسرد خ  یشونه ا  یالی خ یب  با

 گفته؟ یمگه چ -

 هام رو مشت کردم و با حرص َادا ش رو در آوردم.  دست

 ؟ یچ یعنی نیا د،یعروس بش دیخوا یشما م شهیخانم باورم نم  -

 . دیبلند خند یحالت صورتم، با صدا هب

 گه؟ یمگه دروغ م -

 د؟ یدیبرام د  یحرص گفتم: باز چه خواب با
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 . دیکوب نیو عصاش رو به زم دیهاش رو تو هم کش اخم

 خوام.  یرو م  تی نکردم، من خوشبخت تتیترب  یجور  نیادبت کجا رفته! من ا -

 راستم رو تکون دادم. یپا یعصب

  یجا باشم، اشکال  نیمن ا دیخوا یاگه نم  نم؟یرو بب  یک دیآقا جون من نخوام خوشبخت بشم با -
 .شمیمزاحم شما نم  گهی و د رمی گ یخودم خونه م یواسه   رمینداره م

من  ؟ی زن   یم هیحرف ها چ ن یگفت: آروشا جان دخترم ا یهاش رو از هم باز کرد و با مهربون  اخم
 .یشیگم تو با آتش خوشبخت م  ینگفتم، فقط دارم م یز یچ  نیهمچ

 . دمیآوردن اسم آتش مثل فنر از جام پر با

انگار من وجود ندارم که از من نظر   د،یو تن مِن بدبخت کرد  دیخودتون دوخت ی! واسه گهیخوبه د -
 .دینخواست

 . دمیکوب میشونیبا دستم به پ محکم

 معلومه که نه!  اصالً نظر من مهمه؟ نمیبب  -

 نگاهم کرد. تی جد با

 . انیم یاون ها  فردا شب خواستگار  یچه نباش  یباش یچه راض -

 نگاهش کردم. یناباور  با

 .دیواقعًا که، روزشم مشخص کرد -

  انیرو به آقا جون گفتم: اگه اون ها ب دیکه خارج بشم، با تهد نیعجله به سمت در رفتم قبل از ا با
 که دستتون هم بهم نرسه. رمی م ییجا هی د،ین یب  یمن رو نم گهید

 : آروشا! د یخشم غر با
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  نیپا  ینگاه دوباره از در خارج شدم و تند تند از پله ها باال رفتم، چون اتاق آقا جون طبقه  بدون
 بود، داخل اتاقم شدم. 

روز   هیذارند  یباز جنگ اعصاب من شروع شد، نم ایباشه، خدا یآدم  نیآقا جون همچ شدینم  باورم
 داشته باشم. میخوش تو زندگ

 اندازند، اول که محمد حاال هم آتش. یپام م یجلو   یمشکل هیروز  هر

 . رمی نکنم و دوباره سر درد نگ  هیکردم، پشت سر هم پلک زدم تا گر بغض

 یاگه تو یهم بود، حت هستم و خوا یا گهید یمن عاشق کس دیفهم یشد، چرا نم یعوض نم  آتش
 نباشه.  ایدن نیا

دفعه هم خودت کمکم کن و نذار به   نیا ایخدا دم،یاز ته دل کش یقلبم گذاشتم و آه یرو رو دستم
 بکنم. انتیعشق محمد خ 

کم واسه ش حرف   هیحرم امام رضا ›ع‹ باشم و  یخواست االن تو یدلم م دم،یتخت دراز کش یرو
 نبودم.   یخوب  یکه بنده  نیبزنم با ا

 .دمیکش ی›ع‹ خجالت م نینرفتم، از امام حس  یز یچ  یئتیروز از محرم گذشته و من اصالً ه چند

 برم رو نداشتم.  شیعزادار ی که برا نیا اقتیل من
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 که از آلمان برگشتم، به مشهد برم.  نیلحظه به ذهنم خطور کرد که بعد ا هی

کنه که من رو نگه داره و مجبورم    یم یخبر دار بشه وگرنه آقا جون هر کار  یبذارم کس دیعالً نباف یول
 کنه که با آتش ازدواج کنم. یم

 دادم.  امیپ یبرداشتم و به خانم احمد فم ی ک یرو از تو لمیموبا

 "سالم، مقدمات سفرم رو به آلمان جلو بنداز." 
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 هام فرستادم.  هیو هوا رو به ر دمیکش یق ی طرف پنجره رفتم و بازش کردم، نفس عم به

 صفحه رو باز کردم.  د،ی دستم لرز یتو لمیموبا

 " د؟یزود تر بر د یخوا ی"سالم، واقعًا م

 نوشتم.  عیسر

 "آره، پروازم فردا باشه و هتل هم رزرو کن." 

 شدم.  رهی صفحه خ به

 ."ادی ب ری ! فکر نکنم گرهی د یلیخ  ی"ول

 .دمی هام رو تو هم کش اخم

 ." یبکن  یکار  هیخودت  دیدونم با ی"من نم

 تخت انداختم. یو خاموش کردم و رو لمی موبا امی از ارسال پ بعد

  یمشکالت زندگ یهمه من رو تو نیهام رو با دست هام ماساژ دادم، مگه من چند سالمه که ا قهیشق
 مشکل دست و پنجه نرم کنم. هیبا  دیانداختند، هر روز با

 تخت پرت کردم. یعوض کردم و خودم رو یدست بلوز و شلوار راحت هیرو با  میرسم  یها لباس 

 کنار تختم گذاشتم. زیم  یکمرم برداشتم و رو ری رو از ز  لیموبا

از ته دلش تنگ شده، قلبم هنوز با   یخنده ها یمحمد افتادم، دلم برا ادیشدم و به  رهی سقف خ به
 .شدیاسمش هم ضربانش تند م  یآور ادی

 داد. یبامداد رو نشون م یقه یدق ستیساعت نگاه کردم دوازده و ب به

 برد، بلند شدم و به طرف در رفتم و از اون خارج شدم.   یتخت نشستم، خوابم نم یرو کالفه

هوه جوش  نشه، برق آشپزخونه رو روشن کردم و ق  داریوقت آقا جون ب هیتا  نی پله آروم اومدم پا  از
 برق زدم.   زیرو به پر
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 . ستین  یگذاشتم، انگار امشب از خواب خبر  زی م ینشستم و دستم رو رو  یصندل رو

مخصوص خودم رو برداشتم و توش قهوه   وانیبلند شدم، ل یصندل   یرو با زبونم تر کردم و از رو لبم
 .ختمیر

نگاه  شد، یبلند م وانیکه از ل  یگذاشتم و به بخار  زیم  یرو رو وانینشستم و ل یصندل یرو  دوباره
 کردم. 

نظر   یوقت  ست،ی مهم ن یهر چند گلوم و زبونم سوخت ول  دم،یطور قهوه رو داغه داغ سر کش نیهم
 داغ بسوزه! یکه گلوم از قهوه   ستیهم مهم ن  نیمهم نباشه پس ا یکس یمن برا
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آتش که به  دنیبذارم با د نکیس یرو تو وانیا لکه برگشتم ت نیبرداشتم، هم زی م یرو از رو وانیل
  یدستم رو رو دم،یکش  یفی خف غیاز دستم افتاد و ج وانی کرد، ل   یداده بود و من رو نگاه م هیتک  وارید

 کنم؟  یسکته م  یگینم  ؟یشیقلبم گذاشتم و گفتم: تو چرا مثل جن ظاهر م 

 به عقب برداشتم. یگرفت و به سمتم اومد، با ترس قدم واریاش رو از د هیتک

 ؟ یتو عمارت اومد یاصالً تو چطور  ست؟یحالت خوب ن -

 طرفم خم شد.  به

 زنم.  یم  غیبرو عقب وگرنه ج  -

 رو جمع کرد. وانیل یها شهی نشست و خرده ش  نی زم یزد و رو  یپوزخند

  یام که بخواد تو عمارت که آقا جون هم هست کار  یفرستادم، مگه من ک رونی ب  یرو با آسودگ نفسم
 بکنه. 

 نیا یچ  یها رو تو سطل آشغال انداخت و گفت: برا شهیبودم، آتش ش ستادهیطور ا نیهم من
 ؟یدار یموقع شب ب



 عشق و خون  یتالق

60 
 

 دادم.  هیتک زیم به

 ؟ ییجا نیموقع ا نیو ا یدیبرد، تو چرا نخواب یخوابم نم  -

 قرمزش بهم نگاه کرد.  یچشم ها با

 بخوابم.  دیجا شا  نیبرد، اومدم ا یمن هم مثل تو خوابم نم -

 اش دستپاچه شدم. رهی نگاه خ از

 اون جا؟  ایجا  نیکنه ا یم یچه فرق -

 نگاهش رو از من گرفت.  کالفه

 چون اون جا نفس ندارم. -

 شدم.  رهی گنگ بهش خ  دم،یرو نفهم منظورش

 ؟ یچ یعنی -

 . دیخند  آروم

 تونم نفس بکشم؟   یجاست، کجا م نینفسم ا یتوق -

 انداختم. نی خجالت سرم رو پا  با

  ؟ی بس کن  شهیآتش م -

 شد.   یعصب

 ها رو! فراموشش کن، اون پسر مرده! یمسخره باز  نیتو بس کن ا -

 رو باال آوردم و با اخم بهش زل زدم.  سرم

 خوامم با تو ازدواج کنم. یخوام فراموشش کنم، نم   یمن نم -

 دستش گرفت.  ی هام رو محکم تو بازو
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 .یکرد خودی تو ب  -

و بهش تنه زدم، به سمت اتاقم راه  دمیکش رونیشد، بازو هام رو از دستش ب ینم  شی حال حرف
 افتادم.

 : تو کجا؟ دم یسرم اومد، بهش توپ پشت

 اخم گفت: تو اتاقت.  با

 پله ها خشکم زد.  یکنارم رد شد و وارد اتاقم شد، باال از

 . نمیبب رونی ب ای ب  ،ییچه قدر تو پررو -

 تختم لم داده. یرو  دمیاتاق شدم و د وارد

 جناب شما جاتون راحته؟ دیگفتم: ببخش یطلبکار  با

 خنده! یچه قدر امشب م نیا د،یخند

 .دهی خانمم رو م یآره من که راحتم، همه جا بو -

 . دمیکوب نی حرص پام رو به زم با

 جا اتاق خانمته؟ نیمگه ا -

 آره تکون داد. یرو به معن   سرش

 آتش.  یرو دار  یل یخ -
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 .دم یکوب نیچشم هاش رو بست، پام رو با حرص به زم یالی خ یب  با

 پس من کجا بخوابم؟ -
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 جا، تو بغلم.  نیخنده دست هاش رو باز کرد و گفت: ا با

 چپ نگاهش کردم. چپ

 اتاق مهمون بخواب. یپاشو برو تو ار،یآتش، حرص من رو در ن -

 بالشتم فرو کرد و دوباره چشم هاش رو بست.   یرو تو  سرش

 .یش یکنارم جا م  ،یبخواب یخوا یجا راحتم، تو هم اگه م  نیمن هم -

 هام رو مشت کردم. دست

 خوابم.  یکنار تو نم  رممی من بم -

 نگفت.  یز یچ گهید

 د؟ یواقعًا خواب یعنی

 بخوابم؟ نیزم  یتا صبح رو دیشدم، حاال من با رهی تخت نشستم و بهش خ کنار

هم به جز اتاقم خوابم   گهید یاتاق مطالعه بردم بودم، جا یرو تو میجا بود که مبل راحت  نیا یبدبخت
 برد.  ینم

بلند و فِرش   یبود، مژه ها ختهیر  شی شونیپ یلختش رو یآتش با دقت نگاه کردم، موها ی افهیق به
 انداخته بود. هیصورتش سا یرو

 من تا حاال به آتش دقت نکرده بودم؟  چرا

 از محمد هم جذاب تر و خوشگل تره.  ی  تونم بگم آتش حت  یجرأت م  به

 و چشم هام بسته شد. دمیکش یا ازهیخم یخستگ از

 *** 

 شدم.   داریچشم هام افتاد، از خواب ب یکه از پنجره رو  ینور  با

 رو درک کردم.   تمیکردم و گردنم رو ماساژ دادم، تازه موقع یتخت نشستم و به اطراف نگاه یرو
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 کنم؟  یکار م  یتخت چ یرو من

 دم؟یتخت خواب  یرو یکِ 

 باال انداختم و بلند شدم. یتخت گذاشته، شونه ا یحتمًا آتش من رو رو  

آقا  یخنده  یرفتم، صدا  نیباز از پله ها پا مهین یطرف در رفتم و از اون خارج شدم، با چشم ها به
 اومد.  یجون و آتش م

 .شهیخندن، بعد من چشم هام به زور باز م یدارند، سر صبح م  یها هم چه حوصله ا نیا

 بم رو دادند.گفتم، هر دوتا شون هم با لبخند جوا یر یلب صبح بخ  ری آشپز خونه رفتم و ز تو

 بلند شدم.  ز ی صبحانه خوردم، از سر م  ینشستم، کم  زیرو آب زدم و سر م  صورتم

داده بود، صفحه   امیچند بار زنگ زده بود و پ یرو روشن کردم، احمد لمیبه اتاقم برگشتم و موبا  دوباره
 اش رو باز کردم. 

 کردم."  دایپ طی بل یبه سخت  د،یظهر پرواز دار می"ساعت دوازده و ن

 اس.  قهیانداختم، ده و چهل و پنج دق یتعجب به ساعت نگاه اب

 چمدون جا دادم. یداشتم رو تو ازی که ن ییبه سمت کمدم رفتم و چمدون رو در آوردم، لباس ها عیسر

 باال کارت دارم. ای اتاق با داد گل بانو رو صدا زدم: گل بانو؟ زود ب یتو از

 یزد، گفت: جانم خانم؟ چ یکه نفس نفس م ی در توسط گل بانو باز شد، در حال د،ینکش  هیثان به
 .دمیشده؟ ترس

 کردم.  نگاهش

 کم مرتبشون کن.  هی ختم،یتو چمدون ر  یجور   نیرو هم ازمیمورد ن یتموم لباس ها -

 د؟ یبر دیخوا  یتعجب گفت: مگه کجا م با

 سمت حموم رفتم. به
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 .شهیم رمیبده، بدو دبه آقا جون هم اطالع   ه،یسفر کار -
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 اومدم. رون یدوش گرفتم و بعد از حموم ب  هیعجله  با

تخت گذاشته بود، سمت   یکه برام رو ییلباس ها دنیبانو لوازمم رو آماده کرده بود،  بعد از پوش  گل
 کردم.  حیمل  شیآرا هیرفتم و  نهیآ

 رو روشن کردم و موهام رو خشک کردم. سشوار

 بلند آقا جون باعث شد به طرفش برگردم. یصدا

 ؟ یبر  یخوا یکه م یزود تر نگفت   یچ یبرا -

 ابروم رو باال انداختم. هی

 ن؟ یاریسرم ب ییچه بال نیخوا یکه م دیگ  یمگه شما به من م -

 بست.   تیعصبان   یهاش رو از رو چشم

 توئه.  هی! خوشبخت ست یبال ن نیآروشا، ا -

 بر داشتم و به دستم بستم. زی م یزدم و ساعتم رو از رو  یپوزخند

 ه؟ یخوشبخت  ،یکه دوستش ندار  یآقا جون من رو نخندون، به اجبار ازدواج کردن با کس  ؟ی خوشبخت -

 . ستادیبه روم ا رو

 .یهنوز که ازدواج نکرد  -

 شدم.  رهیبه چشم هاش خ  میمستق

 یهمون بار اول که جلو د،یدخالت کن میزندگ یذارم تو یدفعه نم نیا یهنوز، ول   دیگ یم  دیخوبه دار -
 بسه. د،یستادی ازدواج من و محمد ا
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 تخت رو بر داشتم. یجون خشکش زد، چمدون رو آقا

 . یشد گهیآدم د هیانگار   ،یستادیا یمن نم یوقت تو رو چیتو ه ؟یخودت نیآروشا ا -

 چمدون رو گرفتم و به طرف در رفتم.  ی دسته

 که من عوض بشم.  دیباعثش شد  شما -

  یلحن گفت: وقت نیتر یدر رو گرفتم و بازش کردم، آقا جون پشت سرم اومد و با با جد ی رهیدستگ
 . میکن یمراسم ازدواجت رو برگذار م  یبرگشت

 کردم. یبار آقا جون بدون توجه به من از کنارم گذشت و رفت، مات داشتم به در نگاه م نیا

 کار کنم؟ یمن چ حاال

 رفتم.  نیکنه، آروم از اتاق خارج شدم و از پله ها پا یبگه عمل م یجون هر چ  آقا

 کنارم اومد. عیبانو سر گل

 منتظره.  رونیب  نیخانم جان ماش  -

 رو تکون دادم. سرم

 ممنون، خداحافظ.  -

 بانو با بغض گفت: خدا پشت پناهت خانم جان. گل

 کردم.  یبشم، از آقا جون و آتش هم خداحافظ دیخوام برم جبهه شه   یم یگیم فقط

 خوشحال نباشه؟ یچ یمعلومه که خوشحاله، برا  دم، یآتش رو د یآخر برق چشم ها ی لحظه

 کرد. یآب رو پشت سرم خال  یشدم و گل بانو کاسه   نیگلوم رو گرفت، سوار ماش بغض
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 )محمد(« رسام ی»ام

 .میکرد یسرهنگ گوش م یحرف ها و به می اتاق نشسته بود یتو

 یآتش محتشم تو م،یرو کم کم شروع کن  اتی عمل میتون یمحمد بسته شد، حاال م  یخوب پرونده  -
 تله افتاد.

 .دیکن ینقش مادر محمد رو باز  دیبود، خوب تونست   یکارتون عال  یلیسروان سه یداد: راست ادامه

 .دیبه چادرش کش یمسن بود، دست یاز سروان ها یکی که  یلیسه  خانم

 ممنون قربان.  -

خواد  یکه م دیدیفهم یبود، چطور  یگفت: کار شما هم عال ییایزد و رو به سروان آر یلبخند سرهنگ
 سرگرد مهرآرا رو بکشه؟ ایمحمد 

 محجوبانه زد.  یلبخند

چون داشت با   ،دمیکردم، فهم ی م  زیخونه اش رو به عنوان خدمتکار تم  یتو ی داشتم پله ها یوقت -
 زد.  یتلفن حرف م

دو جفت   شی شده بودم و فکرم پ رهی خ  زی من همچنان به م یمتفکر سرش رو تکون داد، ول  سرهنگ
 کرد، بود. یم هیکه داشت سر خاک گر یپر اشک وقت  یچشم آب

 ؟ یهست یخطاب به من، گفت: خوب سرگرد تو چه فکر  سرهنگ

 . یچی که سرم رو بلند کنم گفتم: ه نیا بدون

همه بلند شدن که به کار هاشون برسند، سرهنگ به من گفت   ینگفت، وقت یز یسرهنگ چ گهید
 بمونم کارم داره. 

 سرهنگ؟  دیبفرما -

 دقت بهم نگاه کرد. با

 ؟ یعاشقش شد -
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 شدم. رهیبهش خ  شوکه

 ؟ یچ -

 اشق بشه.کنم سرگرد خشک ما ع یفکر نم ،یچ یو گفت: ه دیخند سرهنگ

  ؟یناراحت یسرهنگ دوباره به حرف اومد: سرگرد، از چ  دم،یترس  یکردم، خودم هم از جوابش م  سکوت
 ؟ یترس ی م یبهتره بگم از چ ای

 کرد.  ینگاهم م یتکون دادم، سرهنگ جد یچ یه  یرو به معن سرم

 حدسم درسته؟ ،یکن  ینم  دایپ یدونستم احساس  یپرونده انتخاب کردم، چون م نیا یمن تو رو برا -

 مشت کردم.   زیم یهام رو رو دست

 . میکرد یاون دختر باز  یعنیبا احساسات آروش...  یکنم بدجور  یبله درسته، من فقط... فقط فکر م -

که پرونده بسته بشه، ازش   یوقت  یکنم، ول یطور فکر م نیبا لبخند گفت: آره من هم هم سرهنگ
 . میکن یم  یعذر خواه

 کنه؟  یرو قبول م  ی لجباز عذر خواه یازدم، مگه آروش  یپوزخند

 کنه. یسرمون خراب م یرو رو  یکالنتر  نیو کل ا شهیکه بفهمه از من متنفر م  یروز  مطمئنم
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 خارج شدم.   یرفتم، از کالنتر   نیاومدم و آروم از پله ها پا رونی اتاق سرهنگ ب از

 .میروز ها شده تموم زندگ نی که صاحبش ا یشدم و راه افتادم سمت خونه ا نمیسوار ماش عیسر

 دوستش داشته باشم. دیاشتباه کردم، من نبا یتونم اعتراف کنم که از ته دل دوستش دارم، ول یم

  هیو گر دیصورتم کش  یکه دست هاش رو رو یکه خودم رو به مردن زده بودم، وقت یبود، وقت سخت
 گفت که من زنده ام. یکرد، باز هم م
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 . دمیکش یکنه، آه هیتخت بلند شم و نذارم گر یکردم از رو ی نم نیکرد تضم  یغش نم اگه

 . ادیب  رونی ب  دیاتاقش چشم دوختم، منتظرم تا شا ی به خونه شون نگه داشتم، به پنجره  دهینرس

 *** 

 چشم دوختم. ای آربه   تیرفتم، با عصبان   یاتاق راه م یطور که کالفه تو  نیهم

 ست؟ ین  یچ یعنی -

 باال انداخت.  یا شونه

 . گهید  ستین  یعنی ست،ین -

 با اخم نگاهش کردم.  

 کجا رفته؟ یدیفهم -

 زده.  بشیکجا غ ستیکنم، معلوم ن ینم داینه، باال انداخت، سه روز آروشا رو پ   ی هاش رو به معن ابرو

 کجا هست.  میبفهم  دیفرودگاه، شا میبر -

 .دیهاش رو تو هم کش اخم

  اریاطالعات مسافر هامون رو در اخت میتون یگفتند که ما نم دمیمجنون، خودم رفتم اون جا، پرس -
 . میقرار بد یکس

 .دمی کوب  زی م یرو رو مشتم

 . شمیم وونهیدارم د -

 هم گذاشت. یو پا هاش رو رو  دیخند

 .یو هست  یبود وونهید -

 خوادت ها.  یدختر نم شه،یات چپ م چپ نگاهش کردم که گفت: نکن چشم ه چپ
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 نثارم کرد. یهوا گرفت و چشمک  یرو، طرفش پرت کردم، رو  زیم یرو خودکار

 . شدیپسر آدم نم نیرفتم، ا یغره ا چشم

 اش؟ چه خبر از پسر خاله ،یشد و گفت: راست یجد هوی ایآر

 شدم.   رهیخ  زیم به

دادگاه  ل ینمونده تا تموم مدارک رو تحو یل یخ ده،یداره کم کم خودش رو به خاطر آروشا نشون م -
 جمع کنم.   یشتر یمدارک ب  دیفقط با دن،یم شیریدستگ یبدم، بعد حکم برا

 ؟یشد  کیگفت: خوب چرا به اون دختر نزد متفکر

 خودم بود، زل زدم.  یکه هم رنگ چشم ها ییچشم ها به

 فرد به آتش، تازه آتش هم... دو... ستش داره. نیتر  کیچون آروشا نزد -

 رو مثل بچه ها کج کرد.   سرش

 که اون دوستش داره؟ یسخت بگ یل یخ -

 رو تکون دادم. سرم

خونه،  می بشه، ولش کن پاشو بر کیبهش نزد کهی خواد اون مرت یبد تر، دلم نم  یز یچ هیاز سخت  -
 کشمون.  یمامان م

 .میو به سمت در راه افتاد میبلند شد یصندل   یدو تا از رو هر
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 »آروشا« 

 کردم.  یکه ساخته بودند، گوش م  یدیجد یهاکان که در مورد دارو ی به صحبت ها داشتم

 برداشتم. فمی رو از تو ک لمیرو باز کردم و موبا  پشیبود، ز برهیو یچون رو د،ی لرز فمی ک یتو لمیموبا
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 کار داره؟ یبا من چ  نویجفت ابرو هام ناخودآگاه باال رفتند، خاله م شدم،  رهیصفحه اش خ  به

  یبهم زد و با اون لهجه  یگذاشتم، دوباره به هاکان نگاه کردم، هاکان لبخند زی م یکردم و رو قطعش
 ؟ یدیخانم رش هیگفت: خوب نظرتون چ ،یآلمان یبا مزه 

 لبخندش رو جواب دادم.  متقابالً 

 ... یلی! من که خرهی نظ یدارو ب  نیا -

گفتم و از جام بلند شدم، سمت در اتاق رفتم و   یدینصفه موند، ببخش لم،یبا لرزش دوباره موبا حرفم
شد و   دهیصفحه کش یرفتم، دستم رو یشرکت راه م یراهرو   یطور که تو نیاز اون خارج شدم، هم 

 در گوشم گذاشتم. لمیموبا

 بله؟  -

 تو سرم شده؟  یباز چه خاک دمیباعث شد، سر جام متوقف بشم، در دلم نال  نویمضطرب خاله م  یصدا

 الو آروشا جان؟  -

 شدم.   رهیکرده بود، خ نیرو تزئ  واریکه د یقشنگ یها یوار یفرستادم و به کاغذ د رونی رو کالفه ب نفسم

 ن؟ی خوب نو،ی سالم خاله م -

 توئه؟   شیتوجه به حرفم گفت: آروشا دخترم آتش پ یب  خاله

 هام گرد شد. چشم

 .ستمین رانیخاله من که ا ؟یچ -

 تونستم تصور کنم.   لیمتعجب خاله رو از پشت موبا صورت

 ؟ ییمگه کجا ؟یچ یعنی -

 .دمی هام رو در هم کش اخم

 به آلمان اومدم.  ی قرار داد یمگه آتش به شما نگفته؟ من برا -
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 کرد. هیشروع به گر یبلند ی با صدا نویخاله م هوی

از دوست   یک ی یبهم گفت خونه  شیزده، سه روز پ   بشی چند روز غ ستیپس کجاست؟ آروشا ن -
 حاال...  یتو باشه، ول شیپ  دیازش نشده گفتم شا  یخبر  دمید رم،یهام م

 خورد کرد.  شتریهق هق خاله اعصابم رو ب یصدا

  د؟یبهش زنگ زد -

 جواب نداد و در آخر خاموش کرد.  یاز صد بار، ول  شی گرفته گفت: آره، ب یصدا با

 رو گاز گرفتم.  لبم

 زنم.  یکنم و بهش زنگ م یم یامتحان هیحاال من هم  -

کردنش، نفس   دایدنبال آتش گشتم، بعد از پ نمیمخاطب ستیل  یاز تشکر خاله، قطع کردم، تو بعد
 .رو در گوشم گذاشتم لی و موبا دمیکش ی قیعم

 کرد، قطع کردم.  یرو برام تکرار م ینازک و مضخرف خانم، که خاموش بودن گوش  یصدا دنیشن  با

 کردم مثل قبل آروم باشم، در رو باز کردم.  یسع تم،یاز درست کردن وضع بعد

 زدم. شی جنتلمن نیبه ا یاز جاش بلند شد و دعوت به نشستن کرد، لبخند  دنمیبا د هاکان

 به من و هاکان، از اتاق خارج شدند.  دی بعد از خسته نباش گهید  یتا از کارمند ها چند

 چه زود تموم شد.  -

 .یستی ساعت ن میگفت: شما ن  یبا مهربون  دیخند

 نگاهش کردم.  شرمنده

 مهم بود مجبور شدم جواب بدم. یلیمتاسفم، خ  -

 من نشست.  یبلند شد و اومد رو به رو  زشی پشت م از

 د؟یگرد یبر م رانیبه ا یک  یاشکال نداره، راست -
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 د؟یقدر از دست من خسته شد نی ا یعنیشد؟   یباال رفته، گفتم: چ یابرو ها با

رو   یو با مزه ا نی ریش  نیمن دختر به ا ه؟یچه حرف نیگفت: نه گل دختر ا د،یخند  یطور که م  نیهم
 ذارم از دستم فرار کنه.  یمگه م
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 بحث رو عوض کرد.نگاهش کردم که  جیگ

 م؟ یبر -

 هام رو بهم گره زدم. دست

 کجا؟  -

 برداشت.  شی صندل  یپشت  یرو از رو کتش

جا   نیالبته فکر کنم از صبح ا ومدن،یتا خبرنگار ها ن  میشام مهمونت کنم، زود تر بر هیخوام  یم -
 هستند.

 . رمیمن به هتل م ست،یو گفتم: الزم ن دمیحرفش خند به

  دیشما با  م،یبر گهیمثل من بهت م یجنتلمن  یآقا هی  یکار مونده، وقت  هی نی کرد و گفت: هم یاخم
 چشم. یبگ

آسانسور رو   یکرم رنگم رو تنم کردم و پشت سرش راه افتادم، دکمه  یپالتو دم، یبلند خند یصدا با
 زد.

 تا من اول برم.  دیدر باز شد، کنار کش یوقت

  ادی  د،یچیام پ  ینی ادکلن تلخش تو ب یآسانسور قرار گرفت، بو یتوکنارم  یلب کردم، وقت ری ز یتشکر 
 ادکلنش هستم. یدونست من عاشق بو یزد، چون م  یتلخ م شهیمحمد افتادم، اون هم هم

 آسانسور نگاهم کرد. ی نهیآ یکه هاکان با تعجب از تو دم یکش یآه ناخودآگاه
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بلوندم و باز    یتنم کرده بودم و موها ری لباس قرمز حر هی کردم،  نهیآ ینگاه آخرم رو تو م،یدیرس یوقت
 گذاشته بودم.

 بار هم من اول خارج شدم، بعد پشت سرم هاکان اومد.  نیا

 یخودی ب ی گرفتند و سوال ها یهجوم خبرنگار ها، نگهبانان سد راهشون شدند، تند تند عکس م  با
 . دندیپرس یم

 ر شدم. رو زد، زود سوا شی فرار نی قفل ماش عیسر هاکان

 هستند. یعجب کنه ا -

 م؟یچسبند، خوب کجا بر یو گفت: مثل مارمولک بهت م  دیحرفم خند به

 باال انداختم. یا شونه

 ندارم.  ادیجا رو  نیمن ا -

 رو تکون داد.  سرش

 خوب و دنج سراغ دارم.  یجا هی -

بهم   یبروز نداد و فقط لبخند  یچی ه یخواد من رو ببره، ول  یکجا م نمی بهش چشم دوختم، بب  کنجکاو
 داد. لیتحو

افتادم که با محمد   یاون سال ادیکردم،  یاومدند، نگاه یم  نیکه مثل بلور از آسمون پا  ییبرف ها به
که  نیپا  ای که بهم زنگ بزنه بگه، ب ستین یمحمد گهیامسال د یول م،یکرد  یبرف باز  ابونیخ یتو
 به جونت بندازم.   یدرست و حساب  یسرما خوردگ هیخوام  یم

با دستم پاکش کردم تا هاکان   د،ی گونه ام چک یچشمم به رو یاز گوشه  ی خاطره ها اشک نیا ادی با
 بود.  یز یآدم ت  یل ینفهمه، اون خ

 جنتلمن؟  یرو به هاکان گفتم: آقا طنتیبا ش   م،یدیرس یوقت

 . ادیاخالقش خوشم م نیهست، از ا ییآدم خنده رو یلی خنده نگاهم کرد، خ  با
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 بله بانو؟  -

 در اشاره کردم.  به

 . دیدر رو برام باز کن -

 به نفع تو.  چیه کیفرصت طلب،  یو گفت: ا  دیبلند خند یصدا با

شد، سمت من اومد، در رو برام باز کرد و تا کمر خم شد و گفت:   ادهیرو باز کرد و خودش پ در
 بانو.   دیبفرما

 از کنارش گذشتم. یهم با غرور ساختگ  نم
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 خنده پشت سرم اومد، در رستوران رو باز کردم و واردش شدم.  با

 کردم. ینشستم، تشکر  ی وقت د،یکش  رونی رو برام ب یکرد، صندل  میخلوت راهنما یگوشه  هی

 ه؟ یخب نظرت چ -

 شدم.  لیزود از شما به تو تبد چه

 در مورده؟  -

 دور و بر نگاه کرد.  به

 رستوران، جاش خوبه؟ خوشت اومد؟  -

 .دمی به روش پاش یلبخند

 !هیدنج و آروم  یجا -

 شد.   الشی خیبگه که با اومدن گارسون، ب یز یخواست چ  یم
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 رو به دست هاکان داد.  گهید یکیمنو رو به من داد  کی

 د؟ یدار لیم یچ -

 خواستم.  یم یسبک  زیچ هیاکان به خاطر ه یبه غذا نداشتم، ول  یلیدونم چرا م ینم

 سوپ، لطفًا پر از قارچ باشه. -

 خوره.  یم یکرد و منتظر شد هاکانم بگه چ ادداشتیکه دستش بود،  یدفترچه ا یتو

 قارچ نداشته باشه.  یمن هم سوپ، ول  -

 گه؟یدوباره گفت: امر د گارسون

 .  ستین یکرد، گفت: عرض  یطور که به من نگاه م نیهم هاکان

 انداختم.  نیاش، سرم رو پا رهی کرد و رفت، با شرم به خاطر نگاه خ یمی تعظ گارسون

 ؟یپرواز دار  یکِ  ،یدور از شوخ  -

 . دمیرو از چشم هاش دزد نگاهم

 . میو ن کی یآخر شب، ساعت ها  -

 کرد و گفت: خوبه! پس تا آخر شب در خدمتتم. یساعتش نگاه  به

آتش رو گرفتم،  یبرداشتم و دوباره شماره  فمی ک یرو از تو لمینگفتم، اون هم سکوت کرد، موبا یز یچ
 گذاشتم. زی م یرو رو لمیباز هم خاموش بود، موبا

بشقاب گذاشتم، آروم شروع به خوردن   یسوپ ها رو جلومون گذاشتن، قاشق دستم رو تو بشقاب
 کردم. 

 ک کردم. برداشتم و دور دهنم رو پا  زیم یاز رو  ی دستمال م،یسکوت غذامون رو خورد در

بود، جا   رهی نگاهش که به صورتم خ دنینه که با د ایغذاش رو تموم کرده  نمی هاکان نگاه کردم بب به
 خوردم. 
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 شده؟  یز یچ -

 باال انداخت.  یا شونه

باشه که باهاش   یشرکت سیکه از قضا رئ  یکردم که تا حاال دختر شرق  یفکر م  نینه، فقط داشتم به ا -
 .دمیند کیرو از نزد میقرار داد بست

 ابروم رو باال رفت.  یتا هی

 ام؟ یبر نم  یکار  چیچون دخترم از ه یکن یشما هم فکر م  یعنی -

 گذاشت و به جلو خم شد. زی م یهاش رو رو دست

 . ادهیو با پشتکار ز یدختر قو هیبر عکس تصورم از تو  -

 هم مثل خودش به جلو خم شدم. من

 نظرش متفاوت تر از همه است.  یکی نمیب  یبار م نیاول  یبرا -

 کردم؟  فیخوشت اومد ازت تعر ه؟یرو کج کرد و گفت: چ   سرش

 ها گوشم پر شده.  فیتعر نی! از اریو گفتم: خ  دمیخند
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 ! فتهی لب گفت: خودش ریز

 . یگفت یچ  دمیخنده گفتم: شن  با

 ابروش رو باال انداخت.  یتا هی

 !یگفتم که بشنو -

 داده. امی برداشتم و صفحه اش رو باز کردم، آتش پ  د،یلرز زی م یرو لمیحرف بزنم، موبا خواستم
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 (؟یزنگ زده بود یداشت  ی)سالم، کار 

 بلند شدم. زی انداختم و از پشت م یهاکان نگاه به

 . امیخوام، من اآلن م  یعذر م -

 آتش رو گرفتم. یستوران رفتم، شماره ر رونی ب  یسمت محوطه  به

 رو از گوشم دور کردم، قطع کرد؟  لی تعجب موبا با

 دادم. ام یپ  بهش

 )آتش، بردار کارت دارم.(

 گفت: جانم؟ یخش دار  یزنگ زدم، با صدا  دوباره

 عادت کردم. گهیم شهیجانم هاش که هم نیبه ا  دم،یکش یق یعم  نفس

 ؟ ییسالم، کجا -

 کرد. یا سرفه

 خونه آقا جون.  -

 .ی ستیدونم اون جا ن یگفتم: آتش به من دروغ نگو، م  تی عصبان با

 ؟ یدون  یگفت: از کجا م  آروم

 لبم رو کندم.  پوست

 کنم!  یخواهش م  ییخاله بهم گفت، نگرانت شده بود، به من بگو کجا -

 کردم.  زی باز و بسته شدن در اومد، گوش هام رو ت یصدا

  یبهت دو دست یتو فقط دستور بده، من جونم و هم بخوا  ،یخواهش نکنوقت از من  چیه ری بگ ادی -
 کنم. یم میتقد
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 که سمت راستم بود، حرکت کردم.  یسمت درخت به

 .گهیبگو د -

 یمرد  یو زنگ زده است، صدا یم یقد یلیکه خ یدر  هیکردم دوباره در باز و بسته شد،  احساس
 که به حرف اومد.   مشیقدر زد نیا سیاومد که گفت: رئ  بهیغر

 برو گمشو!  گهید دمی گفت: فهم عیسر آتش

 هام گرد شد. چشم

 ؟ یکن  یکار م  یچ  یمعلوم هست دار  ه؟ی ک یآتش؟ اون صدا -

 . دیخند  یزورک

 ! ینیبب  بیکه تو آس کنمی نم  یاز دوست هام بود، مطمئن باش کار  یکی -

 . دمیخند  یهم مثل خودش الک من

 کنم؟  یباور م  یکن  یفکر م-

 رو از سر راهمون بردارم. یکنم موانع  یم  یفقط دارم سع زم، یگفت: باور کن عز یآروم یصدا با

 دونم چرا دلشوره داشتم. ینم

 ؟ یچه موانع ،یکن  ینگرانم م یآتش دار -

 ؟ یکن  یسکوت شد، که باالخره گفت: آروشا تو هنوز به اون پسر فکر م نمونی ب یقیدقا

 دادم.  هیاز سوالش به درخت تک شوکه

 ؟ یپرس یم  یچ ینه، برا -

 کردم.  یمثل گذشته بهش فکر نم  گهید ادیز ی هم دروغ گفتم، ول  باز

 آروشا؟  -
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 دادم: بله؟  جواب

 فرستاد.  رونیرو با شدت ب   نفسش

   ؟یکن  یبا من ازدواج م -

چرا آقا جون اصرار داره ما با هم ازدواج  یدون یبهش بگم، ادامه داد: م یچ ا یرو گاز گرفتم، خدا لبم
 م؟ یکن

 پالتوم فرو کردم.  بی ج  یهام رو تو دست

 نه، چرا؟  -

  یقلبش درد م ،یکش یم یکه تو چه عذاب دید یم یداره، وقت یقلب  یمار یگفت: چون آقا جون ب کالفه
 ؟ یبا من ازدواج کن یخوا یبه خاطر آقا جون نم یحت نه،یتو رو بب  یترسه نتونه عروس یگرفت، اون م 

کردم و به   یبود و من چه خود خواهانه اون رو متهم م ماریرفت نفس بکشم، آقا جونم قلبش ب  ادمی
 فکر خودم بودم. 

 خوام آقا جون رو هم از دست بدم.  ی: من نم دم ینال
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 لب گفت: با من ازدواج کن! من دوستت دارم. ریز

 کار کنم؟ یعشقم به محمد، حاال چ  گهیآقا جون، از طرف د یمونده بودم، از طرف  یدو راه سر

 . میصحبت کن  دیبا امیمن... من امشب پرواز دارم، م -

 .ام ی گفت: واقعًا؟ خودم دنبالت م یخوشحال با

 کردم. یاحافظلب گفتم، آروم تر از اون خد  ریز یا باشه

 شونه ام نشست با ترس به عقب برگشتم. یکه رو یدست با
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 . دمیهاکان! ترس -

 رو سمت صورتم خم کرد.   سرش

 شده؟  یز ی خواستم بترسونمت، چ  ینم -

 قدم به عقب برداشتم. هی

 هوا سرده! یل یخ گهید میبر  اینه، ب -

 رو زد. نی به راه افتادم، اون هم پشت سرم اومد و قفل ماش  نشیحرفم به سمت ماش  نیاز ا بعد

 راه کدومه؟  نیآتش شد، بهتر یحرف ها ری درگ یل یرو باز کردم و نشستم، فکرم خ در

 کرد.  یخاموش، به سمت هاکان برگشتم، داشت با اخم نگاهم م نیهنوز ماش  دمید

  ؟ید و آشفته ش شونیقدر پر نیا ل، یچرا بعد از حرف زدنت با موبا -

 زدم.   یساختگ لبخند

 .ستمینه آشفته ن  -

 .شمیآت  یکوره  هیکردم از درون مثل  یاحساس م دم،یبه صورتم کش یدست

 که من دکترم. نیصورتشون بفهمم، مثل ا  رییقدر تجربه دارم که حال افراد رو از تغ نیمن ا -

راه  شه یبزنم، م یخوام در موردش حرف ینم  ست،ی کم حالم مساعد ن  هیناچار گفتم: خب آره  به
 . یوفتیب

 رو روشن کرد و راه افتاد.  نیفرستاد و ماش  رونی رو ب  نفسش

 روزه.  رانی به دوازده است، پس ا کیانداختم ساعت نزد یساعت نگاه به

به دور و برم نگاه کردم رو به   ستاده،یوقت ا یل یخ  نیقدر غرق در فکر بودم که متوجه نشدم، ماش نیا
 . میفرودگاه بود یرو

 فکر فرو رفته بود. یتو قیو به هاکان چشم دوختم، اون هم عم برگشتم
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 هاکان؟ -

 در حالتش بده، گفت: بله؟ یر ییکه تغ نیا بدون

 چته؟  گهیگفتم: من حالم گرفته است، تو د تی جد با

 .گهید دمیو گفت: حاال خوبه؟ خند دیخند

 بود؟  یچ یپوزخندت برا نیرک گفت: ا یل یزدم، برگشت و با تعجب، خ  یپوزخند

 چشم نگاهش کردم.  یگوشه  از

 شده. یجور  هیتو هم حالت  ،یگی که دروغ م نیا یبرا -

 حرص ادا ش رو در آوردم.  با

 که من دکترم. نیمثل ا -

 . دمیام آورد، صورتم رو عقب کشو دستش رو به سمت گونه  دیبلند خند یصدا با

 .یخور  یحرص م   یوقت یش یچه قدر با نمک م -

 داد.   لمیتحو یچپ نگاهش کردم که چشمک چپ

 ناراحتم.  ره،یداره م کمی تو فکر کن، چون شر -

 کنم، مطمئنم. ینازک کردم و گفتم: فکر نم یچشم پشت

 پررو.  یخنده گفت: دختره   با
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 بهش زدم.  یلبخند

 محمد!  ی! همه بهم صد بار گفتن، حتهیعاد -



 عشق و خون  یتالق

82 
 

 ه؟یاسمش ضربان قلبم کند شد، هاکان با تعجب گفت: محمد ک یآور  ادی با

 قلبم گذاشتم. یرو رو دستم

 بود.  میزندگ یهمه  -

 . دیسمت من چرخ شیصندل   یرو کامل

 ؟ یچ یعنیبود!؟  -

 ُمرد، من رو تنها گذاشت.  یعنیرفت!  یعنی گفتم:  یاون اتفاق شوم افتادم، عصب ادی باز

 نگاهم کرد.  شوکه

 باشه، آروم باش.  -

 از رفتارم سمتش برگشتم. مونیپش

 .شمیم  یعصبان ادیم  ادمی ی وقت د،یببخش -

 هاش که گرد شده بود، به حالت اول برگشت. چشم

 ُمر...  یکردم، به هر حال متاسفم! فقط چطور  ی دخالت م ادیز دی نه تو ببخش، من نبا -

 حواسم نبود.  ِز،یباال گرفت و گفت: چ  میدست هاش رو به حالت تسل عیکه بهش کردم، سر ینگاه با

 چمدونم افتادم. ادی  هویو ربع هست،  کی کیانداختم، نزد یساعت نگاه به

 هتله!  یاون که تو  ؟یچمدونم چ یراست -

 . دیخند

با   یهم شما داشت  یاون جا، بعد وقت ارنیرستوران گفتم برات ب میرفت یخانم حواس پرت، وقت -
 صندوق عقب گذاشتم.  یتو ،یزد  یحرف م   لتیموبا

 لب کردم.  ری ز یتشکر 
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 کنه.  یپرواز م   مایهواپ گهیربع د هی -

صندوق عقب   یرو آروم بستم، چمدونم رو از تو  نیشدم و در ماش ادهیشد، من هم پ ادهیپ  نیماش از
 پشت سرش راه افتادم. برداشت، به طرف فرودگاه حرکت کرد، من هم 

 زدم.  یصورتم رو نوازش کرد، لبخند  یر یدلپذ یگرما م،یداخل فرودگاه شد یوقت

 گرمش گرفت.  یدست ها یو دست هام رو تو ستادیبه روم ا رو

 . یداشته باش یخوب  یل یپرواز خ  ،یسالم برس  دوارم یام کم،ی خب شر-

 .دمیکش رونی هام رو با خجالت از دست هاش ب دست

 .یکار هات موفق باش  یتو دوارمیمن هم ام ،یمرس -

 کردم.  یمکث

 . کمی شر -

 عقب رفتم.  یاز حدش کم شیب  یمعذب از راحت  د،یو لپم رو کش  دیخند

 کوچولو.  اریمن رو در ن  یادا -

 . یگفتم: کوچولو خودت یلجباز  با

 رو تکون داد.  سرش

 م رو که اعالم کردند، با لبخند گفتم: خداحافظ. پرواز  ی شماره

 پاسخ نذاشت.   یهم لبخندم رو ب  اون

 مجدد.  دارید دیبه ام -

 رو بهش کردم و راه افتادم. پشتم

 *** 
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 کردم.   یلباس عوض م ما،یهواپ یبهداشت   سیسرو  یساعت داشتم تو دو

 رفتم و نشستم. می اومدم، به سمت صندل  رونیب  سیو از سرو دمیلباس پوش یسخت به

 .رانمیا گهیساعت د میدادم که ن امیبه آتش پ میمانتوم، با گوش یکردم به بستن دکمه ها شروع
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 .میآ  یتهران، فرود م  یالملل نی در فرودگاه ب  گرید یقیمهمان دار که گفت: تا دقا یصدا با

تهران تنگ  یآلوده  یاه کردم، دلم واسه هوانگ رونیبه ب  مایکوچک هواپ یاز پنجره   یخوشحال با
 شده بود.

 شدم.  ادهیپ  مایبلند شدم و با چمدونم از هواپ  هینشست، زود تر از بق نی که به زم مایهواپ

 .دیداشته باش  یبا لبخند گفت: سفر خوب مهماندار 

 دادم. لشیتحو یلبخند متقابالً 

 بعد از چند روز برگشتم به کشورم! ست،یسفر ن -

 دستم گرفتم.  یچمدونم رو محکم تر تو یرفتم و دسته   نیپا یپله ها از

  تی جمع نی راه افتادم، چشم گردوندم و آتش رو از ب   مایاز باند هواپ  رونیآروم به سمت ب  یقدم ها با
جرات بگم دلم هم   تونم به یم یدادم، برام دست تکون داد، به طرفش رفتم، حت صی تشخ یبه سخت

 آتش تنگ شده بود. یبرا

که   ینبود، از وقت یطور  نیکم معذب شدم، البته قبال ا هی  د،یبغلش کش  یرو گرفت و من رو تو دستم
 . شمیاز احساسش بهم گفته، معذب م

 . دیرو بوس  میشونیاومدم که با شوق پ  رونیبغلش ب از

 برام سخت بود. دنیانگار نفس کش ینبود یدلم واست تنگ شده بود، وقت  زم،ی سالم عز -
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 زدم.  یاجبار  لبخند

 سالم، من هم دلم واستون تنگ شده بود، آقا جون حالش خوبه؟  -

که آقا جون   نیکه نبودم گفت، از ا یچند روز  نیدستش گرفت و با شوق و ذوق از ا یرو تو دستم
 و دل تنگم شده بود.کرد  ینگاه م می خال یهمه اش به جا

 صندوق عقب گذاشت.  یچمدونم رو از دستم گرفت و تو م،یدیرس  نیماش به

 رو دور زد و سوار شد. نی کردم و سوار شدم، اون هم ماش یرو برام باز کرد، تشکر  نی ماش در

سو استفاده  هیدلم  یدستم رو ول نکرد، تو یرو روشن کرد و به سمت خونه راه افتاد، لحظه ا  نیماش
 ر بهش گفتم. گ

 .ستین گهیکه د فی ح  ابون،یخ  یقرار قدم زدن با محمد تو یقرار بود، ب یبد جور ب دلم

 *** 

 آقاجون فشرده شد.  یبازو ها  نیبغل آقا جون رفتم، تنم ب یتو

 روح بود.  یخونه بدون تو سرد و ب  نیا -

 نباشم. یروز  هی دیشا د،ی و گفتم: پس قدرم و بهتر بدون  دمیغم خند با

آتش به من بود و با چشم هاش برام خط و   ینگاه برزخ یول  دن،یحرفم همه به ظاهر خند نیا با
 به زور از دست خاله ها در رفتم و به اتاقم پناه بردم. د،یکش ینشون م

خسته شده  یل یخ  دم،یتخت با همون لباس هام دراز کش یاتاق رها کردم، رو یرو گوشه  چمدونم
 کرد.  یصاف نشسته بودم، گردنم و کمرم درد م  مایهواپ یندل ص  یبودم، چون رو

 هم افتادن. یرو  یشده بودم، چشم هام از خستگ رهی طور که به سقف اتاقم خ نیهم
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 »آتش« 

 تو صورتش زدم.   یمشت محکم تی عصبان با

 زه؟یر  یهام رو داره بهم م  یز یبرنامه ر یکه همه  هی! بگو اون کیلعنت -

 لب باز کرد.  یبود، به سخت  یکه خورده بود، تموم صورتش خون ییکتک ها از

 سر... سرگرد.  -

اسمش رو   ه؟ یبگه، از درد صورتش درهم شد، با نفرت گفتم: حرف بزن! سرگرد ک یز ینتونست چ گهید
 بگو.

هم... همون محمد، که به  ایمهرآرا  رسامیگفت: سرگرد ام دهیبر دهیو بر دیهاش رو تو هم کش اخم
 جمع کنه. یشد، تا مدار... مدارک کینزد شما ها

 سرم رو تکون دادم.  یام حبس شد، با ناباور  نهی تو س نفسم

 بهش بزنن. نی نُمرد؟ من خودم گفتم با ماش یمگه... مگه اون عوض  -

 زد که لبش درد گرفت و پوزخندش محو شد.   یپوزخند

 کار هاتون خبر داشتن. یبدلش بود، اون ها از هم... همه  -

 زدم.  ادیفر تی صبانع با

 لعنت بهت!  -

 . دشیبه سمت در انبار به راه افتادم و گفتم: بکش د، یلرز یهام از خشم و نفرت م دست

 رفتم، من رو دست انداختن؟  رونی انبار رو باز کردم و ب  در

به مراد زنگ زدم، با خنده جواب داد:   لمیشدم و با موبا نمی کار کنم، سوار ماش  یدونم باهاتون چ یم
 س؟ ی بله رئ

 دست هام محکم فشار دادم.  یرو تو فرمون
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 ؟ یها و اون دختر ها رو از مرز خارج کرد قهیمراد، عت  نیبب  -

 کرد. یبلند ی خنده

 ن؟ یبله، زود فرستادمشون اون ور آب، من رو دست کم گرفت -

 دادم.  نیرو پا  نیماش یها شهیش 

 خوبه!  -

 رانیاز ا شهی هم یتر با آروشا ازدواج کنم و برا عیهر چه سر دیرو روشن کردم، با  نیکردم و ماش قطع
 . میخارج بش

  دم،یاقا جون رس یقدر تند رفتم که زود به خونه  نیبه آروشا برسه، ا یذارم دست احد ینم من
 رو پارک کردم.  نیدر رو برام باز کرد و ماش  داریسرا

گل بانو با لبخند بهم   دم،یکش قیشدم و به سمت در عمارت رفتم، قبلش چند نفس عم ادهیپ  نیماش از
 خوش آمد گفت، من هم فقط با اخم سرم رو براش تکون دادم. 

 آروم مشغول قهوه خوردن بود، آروم سالم کردم. شهیجون مثل هم  آقا

 .یگفت: سالم، خوش اومد ییخوش رو با

اون پام گذاشتم، با عجله و بدون مقدمه گفتم:   یراستم رو رو ینشستم و پا شیمبل کنار یرو
که من هر چه زود تر به آروشا   دیکن  یکار  هی شهیپس آقا جون م ستمیرفتن ن هی ممنون، من اهل حاش

 برسم؟ 

 گذاشت.  زی م یباال انداخت، فنجون قهوه اش رو رو  ییتعجب ابرو با

 سر اصل مطلب!  یرفت عیچه سر-

کرد و دوباره گفت: عجله نداشته باش، اول  یه جا شدم، آقا جون به پله ها نگاهجام، جا ب یتو کالفه
 ؟ یکه بهت گفتم رو بهش گفت یبگو اون حرف 

 شدم. رهیخ  زیم یرنگ رو   دیرو تکون دادم و به فنجون سف سرم
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چرا دروغ بگم؟ چه  یول  م،یصحبت کن یوقت هی دیداره، گفت که با یقلب  یمار ی آره، گفتم آقا جون ب  -
 داره؟  یلیدل

 نگاه کرد. نیزم  یفرش رو یبه گل ها متفکر

   ؟یبه آروشا برس  یخوا یکار ها نداشته باش، مگه نم  نیبه ا یتو کار  -

 حرف زدم.  شبیآره تکون دادم، ادامه داد: من هم دوباره باهاش د  یرو به معن سرم

 گفت.  یبه آقا جون نگاه کردم، تا بگه آروشا چ یکنجکاو با

 خب؟   -

 ها.  یعجله دار   یلیو گفت: پسر تو خ دیخند

 استرس نگاهم رو ازش گرفتم.  با

 . دیادامه اش رو بگ د، ینکن تی آقا جون اذ -

آقا جون   یخونسرد   نیقهوه اش رو خورد، از ا ی هیو فنجون رو برداشت و بق دی به شانه ام کش یدست
 حرصم گرفت. 

 شد؟  یها چ قهی عت یراست -

 : آقا جون! دمیحرص غر با

رو ولش   نیحاال ا ،یخودت رو آماده کن   یرسم یخواستگار  یو گفت: باشه پسر جان، بهتر برا دیخند
 ؟یها و اون دختر ها رو از مرز رد کرد  قهیکن، عت

 که هنوز تو شوک حرف آقا جون بودم، از بهت خارج شدم.  من

 واقعًا قبول کرد؟  -

 ابروش رو باال انداخت.  یتا هی

 ؟ یدیتو اصال حرف آخرم رو فهم سم،ینو  یم یادگار یدارم  یک وارید یرو نیمن رو بب  -
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 شد.  فیرد یو گفتم: آره همه چ دمیبه موهام کش یدست کالفه

 افتخار نگاهم کرد.  با

 ! یمثل خودم ،ی تون یدونستم م یم -
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 »آروشا« 

زمزمه کردم: من رو   دم،یاش کش به چال گونه یبار به عکس محمد نگاه کردم، دست  نیآخر یغم برا با
  یاگه قبولم نکنم آقا جون من رو مجبور م یببخش محمد، فقط به خاطر آقا جوِن، من مجبورم، حت

 من! یکرد تا با آتش ازدواج کنم، خداحافظ زندگ 

 جعبه گذاشتم.  یهاش، تو یادگار یهام رو با دستم پاک کردم و قاب عکس محمد رو با تموم  اشک

کت   بیدادم و جعبه رو جلوم گذاشتم، فندک رو از ج   هیتک  واریسمت پشت باغ راه افتادم، به د به
جعبه  ی گهید یبه قسمت ها شی زدم، کم کم آت شیاز کارتن رو آت یرنگم، در آوردم، گوشه ا یمشک

 محمد، همراه با قلبم سوزوندم.  یها یادگار ی کرد، تموم خاطرات و  دایه پرا

 کنه. یکردم محمد داره نگاهم م یشدم، حس م رهی رو قورت دادم و به آسمون خ بغضم

 آروشا؟  -

 وجودم از نفرت پر شد، برگشتم و بهش نگاه کردم.  تموم

 بله؟  -

 اخم اول به جعبه بعد به چشم هام نگاه کرد. با

 .انی تو خونه، االن آتش و خانواده اش م ایب  زود -

 و بلند شدم، پشت سر آقا جون داخل خونه شدم.  دمیچشم هام کش ریبه ز یدست
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 تنم کرده بودم.  یدست کت و شلوار مشک هیدراور نگاه کردم،  ی نهیبا حسرت و غم به آ  دوباره

  دنیوجود نداره که از نو متولد بشه و با د گهید ییآروشا  یعنیمرگ احساس و قلبم!  یعنیلباس  نیا
 کنه و عاشقش بشه.  یقرار  یپسر قلبش ب  هی

رو که زدن، گل بانو با عجله به سمت در    فونینکنم، زنگ آ هیخودم رو گرفتم تا بلند گر یجلو  یلیخ
رفت، من هم به آشپزخونه رفتم و دست و صورتم رو شستم، با حوله صورتم رو خشک کردم، بدون  

 راه افتادم.  ییرایبه سمت پذ یشیآرا چیه

 زد و بغلم کرد.  ینی لبخند پر از تحس دنمیبا د خاله

 سالم عروس گلم.  -

 خواستم خودم رو دار بزنم. یجمله م نیبا ا من

به سر تا پام   یلب کردم و به شوهر خاله هم با رسم ادب دست دادم، آتش با خوشحال  ریز یسالم
 .ستادیکرد و اومد جلوم ا ینگاه

 ؟ یسالم خانم، خوب  -

 زدم.   یانداختم و لبخند تلخ ینگاه شیخاکستر یچشم ها به

 ؟ یتو خوب  ، یسالم، مرس -

 شه بد باشم.  یو گفت: مگه م دیخند

گذاشته بود،  شیاش و بازو هاش رو به نما نهیس یبود، عضله ها دهیکه پوش یو جذب یمشک  کت
و تا سر حد مرگ ازش وحشت   دمید یبزرگ و قدرتمند بود که تو خواب هام م وید هیبرام مثل 
 داشتم.

  یمن و آتش م یکه برا یباشکوه  یخاله که با ذوق از عروس یآقا جون نشستم و به حرف ها کنار
 گفت، گوش دادم. یگرفت، م 

بهتر عروسم و  االن رون،یب میای بحث ها ب نیگفت: خب از ا ییآقا، شوهر خاله ام، با خوش رو یعل
 پسرم، برن با هم حرف بزنن. 
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 .می ندار  یگفتم: حرف آروم

کم   هیکه جو رو  نیا یانداختم، خاله برا نیساکت شد و به من نگاه کردن، با خجالت سرم رو پا جمع
عروس خوشگلم، پسر    نمیحاال بگو بب ن،یو گفت: چه خوبه که حرف هاتون رو زد دیدرست کنه، خند
 ؟ یکن یقبول م یمن رو به غالم

داد که    یکه داشت بهم هشدار م ییبا چشم ها ،یبه آقا جون نگاه کردم، که خشک و جد نیغمگ
که از سفر برگشتم تو گوشم  یاون روز  یآقا جون که فردا  یکرد، حرف ها ینزنم، بهم نگاه م یحرف الک 

 .دیچ یپ

 من اون رو دوست ندارم.  شم،ی: آقا جون من با آتش خوشبخت نمرو به آقا جون گفتم تی )با عصبان

! وگرنه به  یبا آتش ازدواج کن  دی گفت: تو با د،یلرز یم  تیجون بد تر از من که صداش از عصبان  آقا
 ؟ یدیکنم، فهم  یازدواج رو بر گذار م نیخودم ا ی وهیش

  یزندگ تی ! تو با خودخواهندادم و با نفرت گفتم: ازت متنفرم تی اهم یسرخ شده بود ول صورتش
اول دودش تو چشم خودت   ،ی من انداخت  یکه تو زندگ  یشیآت  نیبدون ا یول  ،یمن رو جهنم کرد

 . رهیم

 رفت.(   رونی توجه از اتاق ب یاون ب  یکه تو صورتم زد، شوک زده بهش نگاه کردم ول  یل یس با

 زد به خودم اومدم. یآقا جون که صدام م یصدا با

 گفتم: بل... بله. د،یلرز یطور که صدام م  نیهم

چونه ام گذاشتم، همه شون شروع به   یرو ع یدستم رو سر د،یکه تو گلوم بود لرز یام از بغض چونه
 تعارف کرد.  ینی ریدست زدن کردن و خاله بلند شد و ش 

 بفرما عروس نازم.  -

 چشمم اشک جمع نشه.  یزدم تا تو  یپلک

 ترسم بدتر بشم.  یم ست،ی حالم خوب ن  ،یمرس -

 دکتر؟  میبر یخوا یگفت: چرا؟ م  ینگران  با
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مونه، چه برسه  یهم مثل زهر برام م  شی طور نیها هم  ین یرینه تکون دادم، اون ش  یرو به معن سرم
 که بخورم.  نیبه ا
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تولد آروشا جان   خیبه نظر من تار ه،یسر بحث مهر می سر جاش نشست و گفت: خب حاال بر خاله
 ه؟ یباشه، نظرتون چ

ام از من   یزندگ  یباال انداختم، برا یتفاوت شونه ا یسمت من برگشتن و منتظر نگاهم کردن، ب همه
 خوان.   ینظر نخواستن که االن نظر م

  یدگخوان با هم زن یخوان، باالخره اون ها م یخودشون م یزد و گفت: البته هر چ  یجون لبخند آقا
 کنند.

خوان   یها م نیا گهیازدواج کنم بعد م یکه با ک رهیگ یم  میتصم میزندگ یزدم، خودش برا  یپوزخند
 کنند.  یبا هم زندگ 

 دادم. یگوش م الی خ یکردن و من هم ب  یعقد صحبت م خیترها داشتند در مورد تار بزرگ

  دم،یکه وسط صحبتتون پر دیکه نگاهش کنم، گفتم: ببخش نیکرد، بدون ا یم ی نی آتش روم سنگ نگاه
روز عقد باشه    خیکه آتش رو خوب بشناسم، پس تار نیا یکم وقت الزم دارم برا هیبگم من  دیبا یول

 . گهید یهفته 

 کرد پنهون کنه، اسمم رو صدا زد: آروشا! یم یکه سع یجون با خشم  آقا

! ونهیام در م یزندگ   یپا یکنم ول یاحترام یا جون ب خواست به آق ینگاه کردم هر چند دلم نم  بهش
 زدم.   یپوزخند

 عقد رو خودم بگم. خی حداقل بذار تار ،یگرفت میتصم  یهمه چ یبله آقا جون؟ شما که برا -

 دارند.  یچه پدر  نندیکرد، بذار بب  ی به آقا جون نگاه م یچشم هاش گرد شده بود و با ناباور  نویم خاله

 .هیگفت: آره به نظرم فکر خوب  عیسر آتش
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حسم   نیاز ا  خت،یاست که فرو ر یوار یداد، احساس کردم دلم مثل د لمیتحو ی کردم، لبخند نگاهش
 شد.  جادیعالمت سوال بزرگ تو مغزم ا هی

   ست؟یحسم به آتش نفرت ن چرا

 هاست؟  میبرام مثل قد چرا

 سر آقا جون!  ری ز  زیچون همه چ دیشا

 اش براق شد.  یخاکستر  یبهش زدم، چشم ها یمن هم لبخند ناخودآگاه

 چشم هام ظاهر شد. یمحمد جلو یشده بودم، چشم ها رهیطور که به چشم هاش خ  نیهم

 قدر حرارت داره؟  نیچرا ا دم،یبه گونه هام کش ینگاهم رو ازش گرفتم، دست  یزدم و به سخت  یپلک

 کار کنم؟  یمحمد با تو چ  دم،یکش یق یعم  نفس

 فراموشت کنم؟ یور ط چه

 دونم.  یرو م نیا یشیوقت فراموش نم  چیه

 داشتم، دستم به سمت گلوم بردم و ماساژ دادم. ازیآزاد ن یجا موند، به هوا نیا شدینم

مبل بلند شدم، از پله ها باال رفتم و وارد اتاقم شدم، در تراس رو باز   یگفتم و از رو یدیلب ببخش ریز
 کردم. 

  یبستم و با آرامش بهتر  یچشم هام رو لحظه ا دم،یکش  یرو به نرده ها گرفتم، تند تند نفس م دستم
 باز کردم. 
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 نه؟یب  یمحمد االن داره من رو م یعنیشب چشم دوختم،  یاهیس به
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داد، سخت نبود که   یابهت و غرور م یمن بو یاز عطر تلخش که برا رو شونه ام نشست، یدست
 !هیبفهمم ک

 تر و مغرور تر از خودش برگشتم و منتظر نگاهش کردم.  سرد

 باغ دوخت.  ی دهیسر به فلک کش  ینامعلوم از درخت ها ینگاهش رو از من گرفت و به نقطه ا کالفه

  یبا کس دیبا ازداجش مخالفت کردم و گفتم با  یو مغرور! درست مثل مادرت! اون هم وقت  یگستاخ -
 جا رفت.  نی از ا شهیهم یکه خواست ازدواج کرد و برا ی ازدواج کنه، قبول نکرد و آخر هم با اون گهید

 : مادرم هم ازت متنفر شد؟دمیپرس یشدم و با لحن سرد و گزنده ا رهیستاره خ  نیپر نور تر به

 تنش حس کردم.  یرو از گرما  نیشد، ا کمینزد

 !یتو گفت یوقت بهم نگفت، ول  چیدونم، ه ینم -

 هام شد.  هیعطر تلخش هم وارد ر دم،یکه کش یق ینفس عم با

 .یخور  یتو، سرما م  ایب -

  لیرنگ گذاشتم و به جلو متما دی سف  ینرده ها یرو گفت و به داخل برگشت. دست هام رو رو نیا
 شدم و چشم بستم.

 *** 

 رسام« ی»ام

 کردم. یبود، نگاه م ینقشه ا دنیکه مشغول کش ای تختم نشسته بودم و کالفه به آر یرو

 کالفه سرم رو تکون دادم. ام،ی ب رونیب  یجفت چشم آب کیتونستم از اون  ینم یا لحظه

 . دیبه گوشم رس ای آر یخنده  یصدا

 . یکرد دایهم پ یر ی که خود درگ نمی ب یم -

 دست هام گرفتم. نی رو ب سرم
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کنم اون  یچرا حس م  اد؟ینم رون ی از خونه ب گهیچرا آروشا د ست،یدرست ن  یز ی چ هیجا   نیا ایآر -
 خنده؟   یبره و چشم هاش م یلذت م یز یچ هیپسره داره از 

 تکون داد.  یتاسف برام سر  با

 .یتوهم زد  نیهم یبرادر من! برا یرو دختره حساس شد  یلی تو خ  ،یکن یفکر م ییها زیبه چه چ -

 . ستی در انتظارم ن یمن مطمئنم، اتفاقات خوب یول

 ؟ یاون جور کن هیبر عل  ی مدارک محکم  یشد؟ هنوز نتونست یچ  ایآر -

 خودم، کالفه نگاهم کرد. مثل

 کنه، به همه شک کرده.  دایتو گروهش راه پ یذاره کس  یسر سخته! نم یل ینه، خ -

 زدم.  ادیت زدم و با نفرت فر به تخ  یمشت تی عصبان با

 کشمش.  ی! خودم م یلعنت -

 فهمه.  یاومد، دهنم رو با دست هاش گرفت و گفت: احمق! مامان م عی سر ایآر

مادر تو داد   ریشده؟ ام  یهاش رو پس زدم، در اتاق با شدت باز شد و مامانم هراسون گفت: چ دست
 ؟یزد

 گذاشته.  ریاش تاث هیروح  یها تو یباز   سیپل ن یبهم کرد و گفت: آره، ا  یبا خشم نگاه ایآر

 .دیکش ینفس راحت مامانم

 . دمیترس ؟یعقلت رو از دست داد  -
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 نگاهم کرد و رفت.  یمامانم چپ چپ  دم،یپشت گردنم کش ینگاهش کردم و دست شرمنده

 . نمشی اومد، بب رونیتو سرم جرقه زد، بهتره برم در خونه شون تا هر وقت ب  یفکر 
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 برداشتم.  زمی م یرو از رو  چیکنارم نشسته بود، پس زدم و بلند شدم و سوئ رو که ای آر عیسر

 شد!  یباز جن ای مات و مبهوت من رو نگاه کرد و با ناله گفت: خدا چارهیب  یایآر

 بلند گفتم: مامان من رفتم. یزدم، با صدا   رونی از اتاق ب یآروم یرفتم و با خداحافظ  یغره ا چشم

 شدم و به سمت خونه آروشا، راه افتادم.   نمیتوجه به صدا زدن هاش، سوار ماش بدون

 *** 

 کردم.   یفرمون ضرب گرفته بودم و متنظر به درشون نگاه م یرو رو دستم

  یلیخونه شون نگه داشت، خ  کینزد ینیموهام رو محکم با دستم چنگ زدم، ماش  یکالفگ یرو از
 اون پسره است. نیماش هیشب

 شد، خودش بود! ادهیکردم که پ یدقت نگاه م با

لبخند به   شهیقطع کرد، در خونه باز شد و آروشا مثل هم  نکهیزد، بعد از ا یحرف م  لیبا موبا داشت
 اومد.  رونی لب، ب

 . دیسمت آتش رفت و بغلش کرد، اون هم گونه اش رو بوس به

فرمون سر خورد، به چشم هام اعتماد نداشتم، اون  یچشم هام گرد شد، دست هام از رو ادیک زشو  از
 تونست آروشا باشه!  ینم

 شده بودند؟  یمی قدر با هم صم  نیا یک

بشم و دستش  ادهیپ  نیخواست که از ماش یام فرار کنه، دلم م نهیخواد از س یزد، انگار م   یتند م قلبم
 ؟ یام کن چارهی ب  یخوا یقلبم و بگم: م  یو بذارم رو  رمی رو بگ

 تونستم!  یکه نم  فیح  یول

 در نوسان بود. نشونی نگاهم هنوز ب دم،یپام کوب  یرو   یمشت تی عصبان با

 رو روشن کردم و پشت سرشون حرکت کردم.  نیسوار شد و راه افتادن، من هم ماش آروشا



 عشق و خون  یتالق

97 
 

اون پسره حلقه کرد   یرو دور بازو شدن، آروشا دستش ادهی پاساژ نگه داشت و هر دو پ هی یبه رو رو
 بهش گفت.   یز یو با خنده چ

قلبم  ی وارهی آروشا، د دنیرو پارک کردم و با فاصله پشت سرشون قدم برداشتم، با هر بار خند نمیماش
 . ختیر  یمثل آجر، فرو م

 د؟ یخند یطور م نیرفتم، اون برام ا یم رونیبا آروشا ب  یخودم فکر کردم، وقت  با

 کرد؟ یور بازوم حلقه مدستش رو د ای

 اون دو تا رو با هم نداشتم،  داشتم؟  دنیتحمل د ستادم،یسر و ته ا یاز افکار ب کالفه

  نی ماش یصندل  یشکسته به رو  یشده بودم، عقب عقب رفتم، با دل رهی طور که به آن ها خ نیهم
 نشستم.

 بکنم؟   دیکار با یکردم، چ  فکر

 ؟ یآروشا عاشق اون شده باشه چ اگه

 اشک از چشم هام بشم. زشی تا مانع ر دمیچشم هام کش ی دست هام رو رو دوتا

 کنم؟ یم هیدختر گر هیشده بودم که به خاطر  فی قدر ضع  نیا یک من

 

49 

 »آروشا« 

 زدم: بسه آتش، پا هام درد گرفت.  غر

 سمتم برگشت و نگاهم کرد. به

 . میبخر بر ،یدیسر عقد نخر  یهنوز که لباس برا -
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  یها نیزانو بود و آست  یرنگ که تا باال  یر یش  یمخمل  راهنیپ دنیرو به ناچار تکون دادم، با د سرم
 حوصله گفتم: اون چه طوره؟  ی آتش رو فشار دادم و ب  یداشت، بازو پوریگ

 . ستیگفت: بد ن  یکرد و با بدجنس زی آنال نینگاهش لباس رو از باال تا پا  با

 حرص و تعجب، نگاهش کردم.  با

 قشنگه! یل یکه خ نیا -

تن تو،   یرو   یگوشم آورد و گفت: قشنگ بود! ول کیزد و سرش رو نزد میعصب یبه چهره  یلبخند
 رو از دست داد.  شیبا یز

 هام قفل کردم.  نهیس یهام رو رو دست

 همسرم.  دمشیمن که هنوز نپوش -

 لبش شکل گرفت.  یرو  یگفتم که لبخند کج  دهیبا لحن لوس و کش یجور  هیرو   همسرم

 اش زد.  قهیاشاره اش رو به شق انگشت

 دارم. ییقدرت تجسم باال -

 لب بهش گفتم.  ریز  ینثار بازوش کردم و بدجنس یمشت

 و لباس رو از فروشنده گرفتم، سمت اتاق پرو رفتم.  میسمت مغازه رفت به

  یم یکردم که سع ینگاه م نهیآ  یبه دختر تو  دم،یرو پوش راهنی لباس هام رو در آوردم و پ یسخت به
 .شهیکه داره عروس م  یا گهیکرد شاد به نظر برسه، مثل هر دختر د

من هم دستم رو دور   ،یامادمثل هر تازه عروس و د ومدم،یم دیخر یبا محمد برا دیاالن با من
 کردم.  یکه مورد نظرم سوال م  یکردم و ازش در مورد لباس یبازوش حلقه م

 رفتم.  رونی و ب دمیخودم رو پوش یرو در آوردم و لباس ها راهنیپ

 رو ازم گرفت.  راهنی جلو اومد و پ دنمیبا د آتش
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 زم؟ یخوب بود عز -

محمد، ناخودآگاه زمزمه   یرنگ چشم هاچشم هاش، سبز شد، مثل  یکردم، رنگ خاکستر  احساس
 . زمیکردم: آره عز

  یچ  یپهن تر شد و رفت تا با فروشنده حساب کنه، من هم تازه مغزم به کار افتاد که اشتباه لبخندش
 بهش گفتم.

زدم و برگشتم و نگاهش کردم، به سمتم اومد و انگشت هاش رو تو دستم قفل   میشونیبه پ محکم
 کرد.

 ؟یخوا   ینم یز یچ گهید -

 خسته شدم. میبر م،یدیخر  یهمه چ گهیکم فکر کردم و گفتم: نه د هی

 .دیرو بوس میشونیپ  ناغافل

 برم.  تی قربون خستگ -

 . ادیبهت نم و گفت: خجالت   دی کنار گوشم خند دم،یخجالت نگاهم رو دزد با

 ها رو داخلش گذاشت.  دیرو باز کرد و خر نی در ماش م،یپاساژ راه افتاد یهم به سمت در خروج با

 رو دور زد و سوار شد و استارت زد و راه افتاد.  نیماش عیهم نشستم، اون هم سر من
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افکارمون غرق  یرو دم در خونه پارک کرده بود و هر دوتا مون تو نیکه ماش شدیم یا قهیدق چند
 . یسمتش برگشتم و آروم گفتم: مرس م،یبود

 سمت در رفت که صدام زد: آروشا؟  دستم

 حرف نگاهش کردم. یب
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 ؟ یکن  یراحت باشه به من فکر م  المی خ -

 گفتم؟ یبهش م یچ

محمد کنم، نه   نیگزیبشه آتش رو جا دیاش  یاز محمد فکر نکرده بودم، ول ریغ یوقت به مرد  چیه من
 !رهی تونه جاش رو بگ  یکس نم چینه ه

 هست؟ یر ی پذ تیکنم؟ آدم مسئول هیتونم به آتش تک  یدونم م ینم

 محمد... یول

 رو شکست.  نمونیسکوت ب  دم،یکش یق یعم  نفس

 باشه؟  ،یاز من فکر نکن  ری غ یبه روح مادرت قسم دوستت دارم، تو هم قسم بخور به کس  -

 نبود!  هیمادرم، غم تموم وجودم رو گرفت، اشک تا پشت پلکم اومد، پسش زدم، االن موقع گر ادی با

 بار از محمد طلب بخشش کردم.  نی صدم یبرا

 که به سوالش جواب بدم،   نیا یجا به

از   ،یآروم یکه با خداحافظ رهینگاهم کرد، خواست دستم رو بگ  نیدادم، غمگ  لشیتحو  یتلخ  لبخند
 در رو زد.  عیرو زدم و گل بانو سر فونیشدم و به سمت در رفتم و زنگ آ ادهیپ  نیماش

دو سه، بعد  کیدونستم که هنوز نرفته، با خودم شمردم،  یم  ستادم،یشدم و پشت در ا اطی ح وارد
 هاش که با سرعت حرکت کرد، اومد.  کیالست یزد و صدا  یتک بوق

که  یمن یبرا   یکردم، کنارش بودن بد نبود، ولهام رو بسته ام و حضورش رو کنار خودم تصور  چشم
 بد بود! ی لیکردم، خ یمحمد رو کنارم تصور م شهیهم

 شوکه شدم.  دم،یهام رو که باز کردم، آقا جون رو، رو به روم د چشم

 گشت.  یصورتم م یتو  یت یاز نارضا یکرد و فکر کنم دنبال نشونه ا ینگاهم م ینیب  زی ر با

 سالم. -
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 رو تکون داد و پشتش رو بهم کرد و سمت در عمارت راه افتاد.  سرش

 سالم، چطور بود؟  -

 . دمیرو خوب فهم  منظورش

 بد نبود. -

 داشتم.  یو دست هاش رو پشت سرش قالب کرد، من هم آروم پشتش قدم بر م دیخند

 که خوب بود.   یگیراستش رو نم  یچ یدختر! برا یغد یلیآروشا خ  -

 فکر کرده بود؟ یخودش چ  شیآقا جون پ دم،یهم کش یهام رو تو اخم

 از بودن با آتش خوش حالم؟  یلیمن خ که

 نظرش من محمد رو فراموش کردم؟  به

به   دیدون  یخودتون هم خوب م  ست،یطور ن نیلبم پر رنگ تر شده بود، گفتم: ا یکه رو یپوزخند با
 امروز باهاش رفتم. د،یکه اجبارم کرد نیخاطر ا

 باال انداخت.  یتفاوت شونه ا یو سرد نگاهم کرد و ب شکخ

 که من خواستم شد! یز یکه اون چ نیمهم ا -

 شناسمتون! یلب گفتم: نم  ری و با بهت ز ستادمیراه ا وسط

 . دمینگاهش د ی رو تو  یچند روز مهر  ن یا یبار تو  نیاول یهم برگشت و من برا اون

 . یبر  یم  یبه حرف هام پ یروز   هیکار رو کردم، خودت   نیخودت ا  یمن برا -

 .اره یبه زبون نم یز یدونستم تا خودش نخواد چ ینکردم، م یسوال ینگاهش کردم، ول  گنگ
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 راست از پله ها باال رفتم و به اتاقم رفتم.  هیتر از آقا جون وارد خونه شدم و  زود

 و چشم هام رو بستم.  دمیوحشت زده، از جا پر که خودم از صداش دمیاتاق رو اون قدر محکم کوب در

 تو کمدم بذاره. گمیاتاق رها کردم، بعدا به گل بانو م  یها رو گوشه  دیخر

! شمیکه فردا من عروس م شهیدست هام گرفتم، هنوز هم باورم نم نی تخت نشستم و سرم رو ب یرو
 . ستیدر انتظارم ن یخوب   زیکنم فردا چ یحس بد، همراه استرس داشتم، احساس م هیدونم چرا  ینم

 شه؟یم یکه خودم دلم واسه خودم سوخت؛ اگه سر عقد بگم نه چ  دمیاز ته دل کش یآه

 گرفت؟  یم مارش، یجون قلب ب  آقا

  یاز رو ی بد ینگاه کردم و از خدا کمک خواستم؛ با دلشوره  رونی رو تکون دادم و از پنجره به ب سرم
 بدم رو از خودم دور کنم.  یحس ها یکردم همه  یتخت بلند شدم و سع 

 شدم؟ یطور  نیزدم، چرا ا  یتو اتاق قدم م کالفه

 قهوه بتونه آرومم کنه. هی دیسمت در اتاق رفتم و ازش خارج شدم، شا  به

 

 *** 

 

 ! نیپاشو عروس خانم، خودت رو بب  -

کم پاهام رو که خواب رفته بود، تکون دادم و  هیستم، نش یصندل یهام رو باز کردم و صاف رو چشم
 بلند شدم. 

بزرگ   ی نهی کردن و من سرد و خشک، تو آ یاز کارشون بهم نگاه م تیو شاگرد هاش با رضا شگریآرا
 کردم. یرنگ نگاه م یر یش  راهنی به دختر رو به روم با اون پ شگاه،یآرا

نگاهم  یاون برق غرور، تو گهیفروغ تر بود، د یب  یاز هر روز  میآب ینداشتم، چشم ها یاحساس چیه
 نبود. 
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 خورم؟   یم حسرت

کرد و   یم ف یعروسش تعر هیو از خوشگل ومدیمحمد دنبالم م دیکه اآلن با نیخورم از ا یحسرت م  آره
بگو  گهید زی چ هیدونم آقا  یگفت که دوستم داره؛ من هم با خنده بگم: م  یبار هزارم بهم م یبرا

 شده.  یتکرار 

 رفت.  ینم  نیجوره پا چیهام پر اشک شده بود، بغض صد راه گلوم شده و ه چشم

زد،  لمیکه آتش به موبا  یلب کردم، با تک زنگ ریز یبرگشتم و تشکر  شگریحوصله به طرف آرا  یب
 رفتم. رونی ب شگاهیرنگم رو تنم کردم و پول رو از قبل آتش حساب کرده بود، از آرا دیمانتو سف عیسر

آتش به آقا جون   شبیخوام تنها باشم، د یگفتم م یول  اد،یب شگاهیخواست همراه من آرا  یم خاله
 . میریبه آلمان م  یزندگ یو برا میکن  یگفت که عقد م 
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 ازدواج موافق نبودم.  نینداشت، چون من کالً با ا تیمن اهم  یجون به شدت مخالفت کرد، برا آقا

  یگفت، دوست داره عروس  یکرد، خاله هم که با حسرت م  یآقا جون رو راض یدونم چطور  ینم  آتش
 زدم.  یدر جوابش تنها پوزخند نه،یما دو  تا رو بب

گذشته شده،  یرنگ، جذاب تر از روز ها  یاون کت و شلوار دود یشدم که تو  رهی مرد رو به روم خ به
 . ومدیبه چشمم نم تی جذاب نیاما ا

 .دیبوس  قیآن گذاشت، عم یداغش رو رو  یدستش گرفت و لب ها یلبخند دست راستم رو تو با

 !یشد  رینفس گ -

زدم، دستش رو   یخواست نظر من رو در مورد خودش بدونه، لبخند تلخ  یم دی نگاهم کرد، شا منتظر
 کرد.  ینم میاریذهنم  یمناسب بودم ول  یجمله  هیذهنم دنبال  یدادم و تو  یفی فشار خف

 !یخوشگل شد -



 عشق و خون  یتالق

104 
 

 ن؟ یزد و گفت: هم  یلبخند

 بگم؟ دیبا یا گهید زی لب گفتم: چ ری بزنم؛ به چشم هاش نگاه کردم و ز یلبخند یکه حت نیا بدون

 لبش کم کم محو شد، بهم نگاه کرد و دستم رو محکم فشار داد. یرو  لبخند

 کار کنم دختر؟  یمن با تو چ -

 نوبت من بود که با تعجب نگاهش کنم.  حاال

 ! ؟یچ یعنی -

 ! یکش ی هاش رو بست و تند گفت: تو من رو آخر م چشم

 !یر ی مثل محمدم بم دیزدم؛ تو هم با یصدا دار   پوزخند

 ! ستمیاز آتش متنفر ن  یول  هیکه ازدواجم اجبار نی اعتراف کردم، با اخودم  شی بار هزارم پ یبرا

رو دور زد و در راننده رو باز کرد و  نینشستم، ماش  یصندل یرو برام باز کرد و آروم رو نی ماش در
 خودش هم نشست. 

شهر بودم،   نیا یها با حسرت چشم دوختم، فقط تا آخر شب من تو ابونیحرکت کرد، به خ  عیسر
 .ستمیشهر که آدم هاش بهم ظلم کردن، ن نی ا یتو گهید م،یآلمان دار یبرا طیامشب بل

 ؟ یکرد ویس یاسمم رو چ لتیموبا یتو -

 !لمینه تو موبا یشد   ویس یتو دلم چ ین یبب دیاراده گفتم: با یسمتش برگشتم و ب  به

شدم و لب زدم: حواست به جلو    رهی چشم هاش خ یباز   شیزد و سمتم برگشت، به آت  یق یعم  لبخند
 باشه!

 دستش گرفت و با شصت دستش نوازش کرد.  یرو تو دستم

 شده؟  ویس یدلت چ یخب اسمم تو -

 خوام بگم.   ینم ،یگفتم: زرنگ یلبخند تلخ با
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سبقت   ییجلو  یها نی کرد و از ماش یلب گفت و دنده رو عوض کرد، با سرعت حرکت م  ری ز یبدجنس 
 گرفت. یم

  یشد، در سمت من رو باز کرد و کنار  ادهیپ  نیمحضر نگه داشت و از ماش  یبعد جلو قهیدق پنج
 بشم. ادهی تا من پ ستاد،یا
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حاال   یبشم، ول ادهیپ  نیداشت سر پا نگه دارتم، با تالش تونستم از ماش یسع  یبی با قدرت عج نیزم
 شدن.  خیروح م   یسرد ب نیزم نی پا هام به ا گهیانگار د

ساده قراره   ی"بله" کی با  نباری ا گهیپرنده با بال شکسته بهم م کیخوردن   نیزم  یدوباره  حس
 .چه یپ  یتو گوشم م ییرقم بخوره، صدا امندهیآ

 م؟ یبر -

 تا صدارو دنبال کنم. دمیکه به ساختمون دوخته شده بود و آروم بر ینگاه ی رشته

م با تکون دادن سرم به ظاهر نظرم رو مثبت  غرق بشم،  اما مجبور نش المیخ ی اجازه داشتم تو کاش
 نشون بدم.

 محضر برداشتم. یناچار قدم هام رو به سمت ساختمون لعنت  به

خلوت تر ما رو با   یفضا یخانواده برا یکایاز نزد یورودمون آقاجون و خاله ها؛ خالصه تعداد  با
 .کردنی نامعلوم بدرقه م ی ندهیآ هیهاشون به سمت دست

که   یمعن یبود که از تمومش چند خط ب   یدستم بود، قرآن یکه تو یز ی چ نیسفره که نشستم، اول سر
 .یخودی ب  یفکرا یبهش چشم دوخته بودم برام واضح بود و بعدش دوباره فرو رفتن تو 

آتش که  یکه اآلن به جا نیقراره بشه، فقط اون لحظه فکر به ا یو چ گهیم  یعاقد چ  دمیفهم ینم
 همسرم خطاب بشه، گهید ی قیدقا قرار بود تا
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  وندیکه کنارم منتظر بسته شدن پ یاگر کس  دیداشته باشم شا یچه حال تونستمیبود؛ م یا گهید کس
 من بود. یو عالقه  دی که تموم ام یبود، محمد  نمونیعشق ب یابد

چشم هام   یکِ  دمیلبام؛ نفهم یرو یخنده  شدیم یخاک یکره  یرو  یخوشبخت  نیقشنگ تر دیشا آره
 سد احساسم شد. یطور  نیا

 ... رابیو گل گونه هام س جوشهی و داشتنش چشم هام م دنشید یاز تشنگ  هنوزم

 آورد.  یچشم هاش برام به صدا در م  یبه آتش، حس حسرت رو تو نگاهم

 قلبم؟ ایعشق دردناک من بودم  نیسوخت، اما مقصر ا یاون هم م یدلم برا دیشا

جوابم شدم    یلبام، متوجه انتظارشون برا یخشک شده رو  یورت هارو حبس کردم و از ص نفسم
 ... یول
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 تا خودش رو جمع و جور کنه.  دی طلب یمعجزه رو م کی حال اآلنم فقط  دیشا

روزها   نی که نبودنش، خودش رو به رخ بود و نبودم ا اد یبه چشم م شتریمحمد هر روز ب یخال یجا
 . دیکش یم

رد شدن از  یبرا  یشد و پل دهی به خودم اومدم و باالخره "بله" از زبونم چ انم،ینگاه اطراف  ین یسنگ با
 ساخته شد. ندهی نبودنش به سمت آ یهر لحظه غصه  یرو

 آتش! د،یهمراه جد  کیالبته با  

انداخته بود که چشماشون رو با نگاه   یبی شوک عج یرو تو هیشده بود، بق   رمیکه دامن گ  یبی غر حس
 کرد. یسردم مواجه م

 دست زدن ها شروع شد. یبرد و صدا  نیسکوت رو از ب گهیبار د کیبله گفتن آتش   یصدا

 و بعدش هم...  شدیبا دست هامون امضا م دیکه با یهم دفتر  بعد



 عشق و خون  یتالق

107 
 

کردم اونم با دست خودم   یکه فکرش رو هم نم یبا آدم دیجد  یزندگ کیکننده بود؛ رقم زدن  خسته
 من!  یخودم... خدا  لیبا م

 چشم دوخته بودم.  رونی خلوت ب ی به جدا نیماش  کیکوچ یپنجره  ی شهیخودم که اومدم از ش به

 که تونستم بزنم. یحرف   تنها

 م؟ یکه چمدون ها رو بردار میریم -

 بهم انداخت.  یق یعم نگاه

 . میرو عوض کنلباس هامون  دیبا  زمیآره عز -

 کوتاهمون شد.  یگفتگو نهی که فضا رو در برداشت جانش یدوباره سکوت مسخره ا و

 به سالمت.  دیآروم گفت: بر دیطرف آقا جون رفتم، تو آغوشم گرفت و سرم رو بوس به

 گلبانو...  یبرا یحت شهیاشون تنگ مهمه  یکردم و حس کردم ک چقدر دلم برا ی هم خداحافظ  هیبق  با

  یحس ن یهمچ هیاونم  داد،یگونش که درحال پاک کردنشون بود نشون م  ی رو  کیکوچ یهااشک
 اآلن!  ن یاز هم دیداره، شا

که  یبود که قرار بود سرنوشتم رو با همسرم رقم بزنه، درست همون خونه ا یهمراه خونه ا نگاهم
 رسوند.  دیدم جدآ نیجا با ا نیمعشوق من رو از خودش طرد کرد و من رو به ا

 کرد، گرفت.  یکه کابوس نبودن محمد رو برام هر روز تازه م یگرم آتش نگاهم رو از خونه ا دست

 پروازمون. یما به داخل فروردگاه هم زمان شد با اعالم شماره  ورود

 یگذشت، که موقع یقدر زمان زود م نیا م،یشد مایو سوار هواپ میبار داد  لیها رو تحو چمدون
 کردم.  ینگاه م نیبه پا مایهواپ کیکوچ یرافم شدم که از پنجره متوجه اط
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 .میدی رس گهیپاشو د زمی عز -

صاف    مایرنگ هواپ  دیسف یصندل  یچشم هام رو باز کردم و نگاهم رو به آتش دوختم، رو یسخت به
 نشستم.

 دم؟ یخواب یل یخ -

 کردم.  یمن که خوب بود، چون فقط به تو نگاه م یزد و گفت: آره، اما برا یلبخند

هم بهش   دیشا اره،یم ادمیحرف ها فقط داره خاطراتم رو با محمد به  نیکه نفهمه با ا دمیدزد نگاه
 کنم و فکرم دوباره دور و بر محمد بچرخه. انتیخ

ت و با دستم  تو هم رف یاخم هام کم نیهم یرو باز کردم و بلند شدم، کمرم درد گرفت، برا کمربندم
 کمرم رو گرفتم.

بغلت   یخوا یکنه؟ م یدرد م یلی دستم که پشت کمرم بود، گذاشت و گفت: خ یدستش رو رو آتش
 کنم؟

 ؟ی چ گهیاخم گفتم: د با

  زم،ی عز نیهم  گهیادامه داد: د طنتی داشت با ش یسرم بر م یباال یرو از قفسه  فیطور که ک  نیهم
 گفتم. یجد

که ورودمون رو به آلمان خوش آمد،   مای بهش نگاه کردم و از کنارش رد شدم و به مهماندار هواپ  رهیخ
 زدم.  یگفت لبخند پر از درد یم

 آتش.  یعصب یشد و بعد صدا دهی رفتم، بازوم از پشت کش  نیپله ها که پا از

 نه؟ آخه مگه من... یوفتیم یاون عوض ادیمن بهت بزنم  یهر حرف -

 کردم و مظلوم صداش زدم: آتش؟ رو قطع  حرفش

 رفت.  ادشیشده نگاهم کرد، فکر کنم حرفش رو  جیگ

 جانم؟  -
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  ینقاش یبه بعد بشه مثل تابلو  نیآدم از ا نینگاه کردم و به خودم قول دادم ا قیچشم هاش عم به
 خاکستر نگاهش بشم. ی رهیساعت ها خ  دیکه فقط من با

 خسته ام!  یل یخ -

مو هام زده  یبعد بوسه اش که رو یا هیهاش بسته شد و فاصله اش رو با هام کم کرد و ثان چشم
 شد.

 نامعلوم!  یا ندهیبرداشتم سمت آ یقدم دی رو گرفتم و با اون هم قدم شدم، شا دستش

 *** 

 بعد" سالکی"

اومد به  بعد از چنپ ماه دم،ید  یتا اآلن، کابوس م  شبیرو با آب سرد شستم، همه اش از د  صورتم
 ... یکار کردم، ول  ی دونم چ یکرد، نم  یخوابم و دلخور نگاهم م

  یکه شب ها تا با من و بچه مون حرف نم یمرد یدور شکم بر آمده ام حلقه شد و بعد صدا یدست
 برد.   یزد، خوابش نم

 بده؟  یلی حالت خ   رم،ی بم  یاله -

 رخم  میام زد و به ن قهیبه شق یا بوسه

 شد.   رهیخ

 !نی هم دمید یفقط کابوس مخدا نکنه،  -

 ؟ی گفت: مطمئن دیترد با

 شونه هاش گذاشتم.  یزدم و دست هام رو رو یلبخند

 ؟ یبه حرفم شک دار  -

 آره تکون داد، چشم هام گرد شد. یرو به معن   سرش
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 چرا؟  -

بر عکس   شهیچون هم شم،ینگرانت م شتریخوبم من ب  ی گیهاش رو جمع کرد و گفت: هر وقت م لب
 .شهیم

 به عقب هولش دادم. یو با دست هام کم دمیخند  آروم
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 ؟ یاالن تو نگران -

 مظلوم رو در آورد. یباال انداخت و ژست آدم ها ییابرو

 اد؟ یبهم نم  -

 مچاله شد.  صورتم

 . ادیافتضاح بهت م  -

 ه؟یچ گهید ادیو با تعجب گفت: افتضاح بهت م ستادیا صاف

 . دمیزدم و پشت گردنم رو دست کش ییدندون نما لبخند

 تو ذهنم اومد.  ییهویدونم،  ینم -

 . دیو لپمو محکم کش  دیبلند خند یصدا با

 .گهیحرفات شدم د نیعاشق هم  -

 .دمیتو هم کش یرو مصنوع   اخمام

 ؟ینبود که عاشق حرف هام شد یا گهید زیچ -

موقع   یشدم که بعض ییها ایو گفت: چرا، من عاشق اون در دیبه مو هام کش یتر اومد و دست جلو
 . ارنی ها پدرم رو م
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 و بحث و عوض کرد. دیخوش گونه ام و بوس سر

 بابا چطوره؟  گریج  یراست -

 رو برداشتم و صورتم رو خشک کردم.  حوله

 کنه.  یم  تیخوبه، فقط مامانش رو اذ -

 برداشت و روشنش کرد.  زیم یرو از رو  نویزیمبل نشست و کنترل تلو یرفت و رو یصدقه ا  قربونت

 یرفتن برام سخته، فعالً تو نی که از پله ها باال و پا  نیهم به طرف اتاق راه افتادم، به خاطر ا من
 . میخواب  یم نی اتاق پا

  نی که احساس کردم زم نمی خواستم رو تخت بش یم  ارم،ی خودم نم یبه رو یول کنه،ی درد م یلیخ  سرم
دستم رو به آباژور کنار   وفتم،یها ب کی که با زانو رو سرام نیرفت و قبل از ا جی چرخه، سرم گ یداره م

 تخت گرفتم.

مشتم   یرو تو   یخم شدم و با دستم رو تخت ی شکمم گذاشتم، به سمت جلو کم یچپم رو رو دست
  لب زمزمه کردم: آروم باش آروشا! ریبکشم و آروم باشم؛ ز یق یکردم نفس عم یگرفتم، سع

گفتم:   یفیضع یبا صدا اد،ی سر بچم ب ییبال دمیچرخه، ترس ی کردم بچه ام تو شکمم داره م احساس
 آتش! 

تو چهار چوب در   دینکش  هیکه به ثان د،یشن یدونم اون چه طور  ینم  یول  دمیهم صدام رو نشن خودم
 ظاهر شد. 

 زم؟ یشده عز یچ -

 تخت خوابوندم.  یبغلم رو گرفت و بلندم کرد، آروم رو ریبه طرفم اومد و ز عیسر

 دکتر؟ بلند شو حاضرت کنم. میشد و هول گفت: بر  رهیترس تو چشم هام خ با

 . شمیخواد، قرص هام رو بده خوب م یچشم هام گذاشتم و گفتم: نه نم یرو رو دستم
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کنار تخت،   زی پارچ آب رو از متخت رو باز کرد و قرص هام رو در آورد و  ریز یکنارم بلند شد و کشو  از
 از دستش گرفتم و با قرصم خوردم.  یبه سخت  خت،یر وانیتو ل

 یطور   نیا یدکتر گفت که به خاطر فشار عصب ؟یخوب  یشد و گفت: مطمئن رهی بهم خ  یناراحت با
 ،یکردم که نکردم؟ قبول کردم که دوستم ندار  یم دیکار با یچ گهیها؟ د ؟یهست یچرا عصب ،یشیم
 فکر اون...  با یول

 و بحث رو عوض کردم.  دمیحرفش پر وسط

 کنه. یسرم درد م م؟یبخواب  -

  د،یو کنارم دراز کش دیچشمم رو بالشت افتاد، خم شد و رو چشم هام رو بوس یاز گوشه  یاشک قطره
کارش   نی کردم، با ا یحس م  یکرد رو به خوب  یشکمم داشت نوازش م یلمس دستش رو که رو 

 بچمون هم آروم شد، چه برسه به سرم! 

 دستش گذاشتم و فشار دادم. یرو رو دستم
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آروشا! با هر بار صدا زدنم با   ارمی کرد، گفت: جلوت کم م یطور که دستش تو موهام حرکت م  نیهم
 کنم. یلحن و صدا، حرفم رو فراموش م نیا

از مو   کهیت  کی قشیبا نفس عم د؛یکش یم  ریبار ت  کی قهیبهتر شده بود و فقط هر چند دق یکم  سرم
 . دمیآرومش رو شن یهام رو صورتم تکون خورد، صدا

رو برات گرفتم، به  یکه خواست ی ز یهر چ ،یها رو داشته باش نیکردم، بهتر یهشت ماه سع  نیتو ا -
رو بهم  ایآوردم، انگار دن یداشتم بال در م ؛یحامله ا یگفت  یکه اومد ینظرت کجا کم گذاشتم؟ روز 

 .شهیمال من م شهیهم یآروشا برا گهیدادن؛ گفتم د

کردم رو   یخواست به گذشته برگرده، سع یهام رو از حرف هاش محکم بسته بودم، دلم نم چشم
 . نمیتخت بش
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 باشه؟ میبد یقول  کیبهم   ایآتش ب -

 هم رو به رو چهار زانو نشست و زمزمه کرد. اون

 ؟ یچه قول -

 شدم.  رهیهاش رو گرفتم و ملتمس به چشم هاش خ  دست

 باشه؟  مینزن گهیاز گذشته د یحرف  -

 کنه.  یتر شد و احساس کردم داره فکر م رهیاخم کرد و خاکستر نگاهش ت  یکم

خودم رو گرفتم؛ لب هاش رو   یکه جلو  ی کن یفکر م  قی قدر عم  نیا یخواستم ازش بپرسم به چ یم
 کرد و سکوت رو شکست.   سیبا زبونش خ یکم

 زنم.  ینم  یحرف گهیباشه د  ،یکه تو خوب بش  شهیباعث م نیاگه ا -

دادم، خجالت   یجوابش رو م یا گهیمن جور د یکرد ول یطور خالصانه بهم محبت م نیکه ا نیا از
 .دمیکش

مکث کرد و بعد دست هاش   یو دست هام رو دور گردنش حلقه کردم، کم دمی رو سمتش کش خودم
 مرم نشست. ک یرو

شونه هاش جا به جا کردم و ازش فاصله گرفتم و با قدر    یسرم رو رو دم،یگفت که نفهم یز یلب چ  ریز
 نگاهش کردم.  یدان

من رو   یتا دوباره سرنوشت، زندگ یکه برام کرد ییکار ها یممنونم، به خاطر بودنت، به خاطر همه  -
 . نهیهم بب

شد و گفت: من ازت ممنونم، به    رهی ر تو چشم هام خلب هاش جا گرفت و با مه یرو  ینیری ش  لبخند
 .ی کرد لی تبد قتیرو به حق امیکه رو نیخاطر ا

 با تو بودن! یایپشت دستم زد و ادامه داد: رو ینگاهش کردم که بوسه ا جیگ
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 شکمم گذاشت و با بچمون آروم شروع کرد به حرف زدن. یرو رو دستش

 کنه؟  ینم  تتیکه اذ یدختر بابا چطوره؟ مامان -

هام گرد شد و با دستم زدم رو دستش که دور گردنم بود، برگشت و با خنده نگام کرد و ادامه   چشم
 عاشقشم.  گهیکار کنم د یخب چ  یدونم، ول یم نهیبابا جون! دستش سنگ یداد: حق دار 

 حرص دستش رو فشار دادم. با

 رسه.  ینم  یمن آزارم به کس  ن،ینکن  تی ! شما ها من رو اذییپررو یل یخ -

 تا دلت بخواد مامانت... یچه قدر بابات مظلومه؟ ول ینی ب یو گفت: دخترم م   دیخند بلند

نگاه به صورتم انداخت؛ با دهن باز نگاهش کردم، آه پر   کی طونشیشد و با اون نگاه ش ساکت
و من رو از دستش نجات   یایم یخورم، کِ  یادامه داد: هر روز ازش کتک م  یو با بدجنس دیکش یسوز 
 ؟یبد

  ی طور که به طرف در م نیاخم بهش نگاه کردم و دستش رو از دور گردنم باز کردم و بلند شدم، هم با
 رفتم، غر زدم. 

 دختره؟ یدون  یکنه، اصالً از کجا م  یم  یچه دخترم دخترم ومدهیهنوز ن-

  میزندگ ومدهیکوچولو هنوز ن  نیرو لب هام شکل گرفت، ا   یقیخنده اش که بلند شد، لبخند عم  یصدا
بهش    یلیشده و من هم خ شتریب  تمونیمیمن و آتش شده، صم  یکی کرده و باعث نزد یرو غرق شاد

 تا برگرده.  دارمیبره و تا صبح ب یشب کنارم نباشه خوابم نم  کیوابسته شدم، اگر 

باز   دم،یجون رو ند وقته که آقا یل یشکمم قفل کردم، خ  ی و دستم رو رو ستادمی بزرگ ا یبه پنجره  رو
رو   میرو که زندگ   یخوام کس ی نم  یکار هاش دوستش دارم و دلم واسش تنگ شده ول  نیهم با ا

 . نمیخراب کرد بب 

با آتش   یحال از زندگ نینشده، با ا مونیبار هم پش کی یحت  رم،یازش دلگ ستیخودم ن  دست
 و در کنارش خوشبختم.  میراض
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آخش   یخورد و صدا  شی نیگوشم بلند شد، با ترس به عقب برگشتم، که سرم به ب کیکه نزد صداش
 بلند شد. 

 ترسم؟  ی م یگینم ؟ یایم یجور  نیچرا ا -

به سرت خورد، دومًا شما تو   مین ی که ب دیرو گرفته بود، گفت: اوالً ببخش  شینیطور که ب  نیاخم هم با
 صد بار صدات زدم.  یمتوجه من نشد یافکارت غرق بود

 اولش خنده ام گرفت.  یجمله  از

  دیخانم متشخص تو افکارش غرق نبا کی  ینیب  یم یوقت گه،یخودته د ریتقص د،یخب حاال ببخش -
 . رهیسکته کنه و بم  دی شا  ،یصداش بزن هوی

 . دیو بوس میشون یو گرفت و پ   کمرم

بچش تو افکارش غرق بشه، بعدشم مگه   یبدون بابا دیبدونه که نبا دیاون خانم متشخص با -
 شوهرش مرده که سکته کنه؟

 کم برو عقب خفه شدم.  هیبه عقب هولش دادم و گفتم: حاال  یدستم کم با

 

59 

بچه له   ی کن  یباال انداخت و محکم فشارم داد، دردم گرفت و با اخم گفتم: فکر نم ییابرو طنتی ش با
 شد؟

 دردت گرفت؟  یل یخ  ،یذار  یاصالً واسه آدم حواس نم دیببخش یولم کرد و با هول گفت: وا عیسر

صورتش تکون   یباال آوردم و جلو دیتهد یبا اخم نگاهش کردم و انگشتم رو به نشونه  هیثان چند
 دادم.

 . رهیم ادتیوسط  نیدفعه آخرت باشه خوابالو رو ا  ینه، ول  یل یخ -

 و کش دار گفت: چشم. دیرو تو هوا گرفت و بوس انگشتم
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راست در    کینثارش کردم، سمت آشپزخونه رفتم و   نیریشخود  کیلب  ر یکنارش رد شدم و ز از
  یرو د،یرو بردارم که قدم نرس لیپاست کیخواستم پالست  ی باال م یطبقه  یرو باز کردم و از تو  خچالی

 دندون هام گرفتم.  نیب  حرص لبم رو  یاز رو د،یباز هم دستم نرس یول  ستادم،یپاهام ا یپنجه 

 ها رو بده. لی پاست نیا ایآتش؟ ب -

 اپن گذاشت.  یخنده وارد آشپزخونه شد و کمرم رو گرفت و من رو رو با

 ؟ یهمه کار هم بکن  یخوا   یشکمت م نیتو با ا ،یور فسقل  نیا ایب -

دونم چرا کمرم   یخب نم یشکمت، من فقط دو ماهمه، ول نیبا ا یگیم نی اعتراض گفتم: همچ با
 عضالتم گرفته و سفت شده.  یگ یفقط م ادی کش نم

 داد، رفت قهوه جوش رو به برق زد.  یرو به دستم م  لیپاست کی طور که پالست نیهم

  یکن یهم نزن، به حرف نم  یچ ی کار نکن و دست به ه گمیاش بهت مبرمت دکتر، همه یفردا م -
 نفسم. رمی گ  یبرات پرستار م  ایب ی دار  ی، کار لجباز گهید

 رو تو دهنم گذاشتم. یخرس   لیدونه پاست کی

 .ره یخب حوصلم سر م -

 و نگاهم کرد.  برگشت

خواد،   یدلت م یرو نگاه کن، برو کالس هر چ واریتو خونه در و د نیبش گمیدلم من که نم زی عز -
 کن. یرو ادهی پ یصبح ها برو استخر آب گرم، کم 

 دندون هام گرفتم.  نی رو ب   لیسرم رو تکون دادم و دوتا پاست متفکر

 کنم.  یبهش فکر م  ست،یهم ن یفکر بد -

 شد. ی عاص میال یخی ب نیا از

 کنم.  یبهش فکر م  گهیهمه نطق کردم از آخرم م نیا ایب -

 رفت. خورد، خنده ام گ  یکه حرص م  نیا از
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 کردم. یباشه بابا شوخ  -
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 شدم.   رهیمحو شد، مظلوم بهش خ لیاز پاست یخال کیپالست  دنیام با د خنده

 هام تموم شد.  لیآتش؟ پاست -

 . دمیداد که با اخم سرم رو عقب کش یرو فشار  مین یخنده با دو تا انگشتش ب با

 خب. یخور  یاز بس م  -

 خوره.  یخوابالو م  نیخورم ا  ینگاهش کردم و گفتم: مگه من همه اش م تخس

 ؟یخور  یخرم، قهوه م  یرفتم برات م  رونیو گفت: بعدًا که ب دیشکمم رو بوس یشد و رو خم

 . شهی دادم و گفتم: نه باز حالم بد م مینیبه ب ینیچ

 تعجب نگاهم کرد.  با

 ؟ی تو که دوست داشت  -

 شدم. رهی برد، خ  یه داشت به سمت لبش مقهوه اش ک وانیحسرت به ل با

 .تهی به خاطر باردار گهیدکتر م ارم،یخورم باال م یتا م   یدوست دارم ول -

 . یش یباال انداخت و گفت: چند ماه صبر کن، بعد راحت م یا شونه

شروع به سرفه کرد، با دستم به پشت کمرش زدم   د،یکه قهوه تو گلوش پر دمی رو تو دلش کوب مشتم
 که صورتش سرخ شد. 

  ؟یشد یطور  نیبسه آروشا! خفه شدم دختر، تو چرا ا -

 رو گاز گرفتم تا نخندم. لبم
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 خوام.  یم لیبعدشم من پاست ،یمن قهوه نخور  یکردم، تا جلو یحقته خوب کار  -

 و لبخند زد.  د یبه موهام کش یدست

خوابالو صبر کنه بعد   نیبگو ا  ارم؟ی از کجا ب لیموقع پاست نیاالن ا ،یقربونت برم که مثل بچه ها شد -
 . رمی گ یبراش م 
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 . دیو با دستش لپم رو گرفت و کش دی هام رو جمع کردم و نگاهش کردم، خند لب

 !شمیم اتوونهیکار ها رو نکن، د  نیا -

 حرفش به گذشته رفتم. ن یرو که با ا یمن دیره، ندرو بشو وانشیو گفت و با خنده رفت ل نیا

کردم، لب    یقهر م یوقت شهیکردم و مثل هم یور و اون ور نگاه م نیرفت ا ی)با اخم به محمد که م 
نگاهم کرد و بعد لپم رو   یاول کم  د،یام رو د افهیق یدادم، محمد وقت یکردم و جلو م یهام و جمع م

 . دیبوس

 .(شمیتر م وونهید نی! از ایکار رو نکن لعنت نیا گهید -

 انگار هنوز از اون بوسه داغه!  دم،یبه لپم کش یشدم و دست  رهیخ  نیزم به

 آتش که رو موهام نشست، سرم رو بلند کردم و با غم نگاهش کردم.  یها لب

 رفتار هاش مثل محمده!؟ یهمه  چرا

 . یبزنم، هر چند مصنوع  یکردم لبخند یسع

 آتش؟  -

 . دیبه موهام کش یخندونش رو به صورتم دوخت و دست یها چشم

 ؟ یخوا یم یترسم، چ  یلحنت م نیاز ا -
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 خسته شدم از بس تو خونه بودم. رون؟ی ب مینگاهش کردم و گفتم: بر مظلوم

 ابروش رو باال برد. هینگاهم کرد و  نهیبه س دست

 شرط.  هیبه  -

 ؟ی گفتم: چه شرط عیسر

 طرفم خم شد.  یاپن گذاشت و کم یهاش رو دو طرف رو دست

 بغلم کن! -

 هام گرد شد و با دست هام به عقب هولش دادم. چشم

 ؟ یکش یخجالت نم  -

 تعجب نگاهم کرد.  با

 ! یچرا خجالت؟ زنم -

 نگاهش کردم.  نه یمن دست به س حاال

 است؟ یح  یچه بابام ب گهینم ره،ی گ یم ادیحرف ها نزن،  نیجلو خوابالو از ا -

 نگاهش رو قفل چشم هام کرد.  یفتگی و با ش  دیخند بلند

 ! مال باباش! یچه بابام با احساسه! بذار خوابالومون بدونه تو ماله من  گهینه م -

مردم داد زده دوستم   یهام پر اشک شد، چه قدر آتش عاشقم و هر روز چه به خودم چه جلو چشم
 کنم.  یفکر م  یا گهید یسداره و من چه خودخواهانه به ک

 ها.  یز یقطره بر هی نمیکرد و گفت: نب  یاخم

دست هاش با   دم،یهام پشت گردنش حلقه شد و لب هام رو به گونه اش چسبوندم و بوس  دست
 شد و بلندم کرد و به طرف اتاق خوابمون رفت.  دهیچی باال اومد و محکم دور کمرم پ  یمکث
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 و گفت: حاضر شو مامان خوابالوم!  دیکمرم کش یرو رو دستش

 کالفه ازم فاصله گرفت.   دم،یچونه اش رو بوس گهیبار د  کیرو از گردنش جدا کردم و  دستم

 . ارمیپدرت رو در م  اد،ی ب ای بذار خوابالو به دن یول  ست،ین یحرف  یکن  یم طنتی ش -

رو   میو به طرف کمدم رفتم و شلوار حاملگ دمیتخت بلند شدم، لباس هام پوش یو از رو دمیخند  آروم
در   یرو از جا لباس  ییموی ل ینخ راهنی پ کی بودم رو پام کردم و  دهیخر یها از پاساژ سوف یکه تازگ

 آوردم و تنم کردم. 

کنارم و در  کمد خودش رو باز   کرد، اومد یکردم، آتش نگاهم م یکه من لباس عوض م  یتموم مدت  در
رو لبم نشست و خودم دکمه   یلبخند  د،یبرداشت و پوش  ییمویل  راهنیبا پ  دیسف  یشلوارل   کیکرد و 

 لباسش رو بستم. یها

 . دمیو بهم مال دم یکش نمیلب پا یرو رو  میرژ صورت یکم 

 م؟ یبر -

مجدد به   ی دراور برداشت و به طرف در رفت، من هم با نگاه یرو از رو چیرو تکون داد و سوئ  سرش
به سمت در رفتم و از اتاق خارج شدم. در رو قفل کردم و دستم  لم،یو موبا دیسف  فیو برداشتن ک نهیآ

و خودم   ودمون پر از گل و درخت بخونه  اطی رفتم و ح  نیرو تو دست آتش گذاشتم و از پله ها پا 
 . دمیرس یمبا کمک آتش بهشون  شهیهم

 رو بستم.  نیجلو رو برام باز کرد و خودش رفت سمت در راننده، نشستم و در ماش در

رو   کهیهم د ابونیکه وسط خ  ییدر باغ رو باز کرد و با سرعت خارج شد، به دختر پسر ها موتیر با
 کردم. یرفتن، نگاه م  یبغل کرده بودن و راه م 

 زم؟ یعز میکجا بر -

شکمم گذاشتم و گفتم: کجا دوست    یفکر کردم و دستم رو رو یصداش به طرفش برگشتم و کم با
 ؟ یمامان  میبر یدار 
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 شکمم بود گذاشت. یدستم که رو یدست چپش رو رو  د،یبرگشت و نگاهم کرد و مهربون خند آتش

 دختر گلم؟ یکجا دوست دار  -

 .میبخور یتن بس میحرص دستش رو پس زدم و گفتم: پسرم دوست داره بر با

 .دیو لپم رو کش  دیخند

 به چشم دختر گلم! یا -
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کردم، بعد    یکه فکر نم ییبایز یشدم و خداروشکر کردم به خاطر زندگ رهیاش خ لبخند به مهر پدرونه  با
 کنه،  یکه بر بطن من رشد م یتن سالم و بچه ا نیاز محمد وجود داشته باشه، به خاطر ا

 شهینذار بچه ام مثل من پدر نداشته باشه و هم ایخدا شد؛ی لب هاش پاک نم یاز رو یلحظه ا لبخند
 مون باشه. سر من و بچه  یاش رو هیسا

 

 « ی»راو

زنه، جونت رو   یم یتو جاده خاک  ی و گاه  ستیجاده صاف ن کی  یتو یزندگ شهیدونست که هم ینم
 رسونه. یبه لبت م

 نیرحمش است که ا یب یبه خاطر انسان ها دیرحم نباشد، شا یآن قدر ها هم ب دیشا ی »زندگ
 خوب بسته است.« یآدم ها یسنگ دل شده است و چشم رو یجور 

 هیاش نشست و اشک هاش رو پاک کرد، متوجه شد که داره، گرگونه  یگرم و بزرگ آتش که رو دست
 اش نشسته.گونه یرواشک ها از فکر به گذشته  نیوقته که ا  یلیکنه و خ  یم

به   یکه از دلتنگ یسالکی نیزد و به آغوش مهربون و گرم آتش پناه برد، مثل تموم ا  یتلخ  لبخند
 رفت.   یآغوشش م
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که آروشا رو از   ییاو یدر سکوت زنش رو پاره تنش رو در آغوشش محکم فشرد، سخت نبود برا آتش
که به   یسد محکم نیو ا شهیصبرش تموم م گهید یدونست چه زمان یشناخت و م  یم شیک یکوچ

 .شدی پناه م  یب  یبچه  کی شکنه و مثل  یدور خودش درست کرده، م

 .دیکمرش کش یو دستش رو رو  دیرو بوس موهاش

 قربونت برم من! -

 !ختیر  نیپا یحرف آتش هر   نیکه با ا یدل نی تعجب کرد از ا آروشا

  کیش ی فروش  یبستن کی یاف نگاه کرد، جلوزد و به اطر یاومد، بهش لبخند رونی بغل آتش ب از
 موفق نبود.  یشاد باشه، ول  یکم  کرد،یم یکه سع یگرفته ا یبودن، با صدا

 

 »آروشا« 

 .گهیبرو د -

 آتش گرد شد. یها چشم

 کجا؟  -

 و به مغازه اشاره کردم.  دمیخند

 . یبخر  یمن و پسرم بستن یقرار بود برا -

 زد و به شکمم زل زد. یلبخند

 بخرم.   یدخترم بستن یبرا  رمی باشه م -

 کردم و پر حرص گفتم: پسرمون!  زی هام رو ر چشم

 شد و رفت.  ادهیپ نی خندونش رو به صورتم دوخت و از ماش یها چشم
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  یچند وقته که چشم هام نم دم،یکش یق یکه وارد مغازه شد، نفس عم ینگاهش کردم تا وقت رهیخ
 کنترل کنند و نبارند.تونن خودشون رو 
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خوردم و   یرو با لذت م  یتوت فرنگ  یرو به دستم داد و خودش هم اومد کنارم نشست، بستن   یبستن
قدر تند تند خوردم که زود تموم شد، ظرف   نیشده بود، ا  رهیخاص به لب هام خ  یآتش فقط با نگاه 

 انداختم. کیرو تو پالست  یخال

 خوشمزه بود. یل یخ  یمرس -

 .دیرو گرفت و به سمت لب هاش برد و بوس دستم

 نوش جون تو و اون کوچولو. -

دختر بودم،   هیکه باردارم، من عاشق  شدیهنوز هم باورم نم دم،یبه شکمم کش یزدم و دست یلبخند
 !یدختر تپل و دوست داشتن هی

  میگفت حاال بذار ازدواج بکن  یکرد و م یو اون بغلم م می کرد یبا محمد سر اسمش بحث م  شهیهم
 تو انتخاب کن. 

 ؟ یکن ی فکر م یبه چ -

 کردم.  نگاهش

 ... یکه من هم عاشق دخترم ول نیبه ا -

 نه؟  ایخوام بزنم درسته  یکه م  یدونستم حرف یشدم و نم ساکت

 ؟ یچ  یول -

 صورتم چرخوند.  یبراقش رو رو یخاکستر  یها چشم
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  ییخدا یول  اد،ی تونه از پس خودش بر ب یدونم م یت تره، چون مراح  المی اگه پسر باشه خ  یول -
پر از گرگ، دختر   یجامعه  نیکنه تو ا یم یزندگ  یدخترمون چه طور  م،یاز ما دو تا نباش  یکی نکرده 

من ترس   ؟یچ  رهیبگ  یشکنه، اگه احساسات پاک دخترم و به باز   یاس و زود م شهیجنسش از ش
 رو دارم آتش.  نیا

خبر با   یاز خدا ب یکیسر بچه هامون که  یباال شهیهم م، یرو محکم تر گرفت و گفت: ما هست دستم
 رو نابود نکنه.  کشونی نکنه و قلب پاک و کوچ یدلشون باز 

 که در انتظار بچه هامه.  یاز سرنوشت  دم یترس یاز االن م من

و تموم هوش و   شیتو زندگ  اد یب  یسک  یو نذار  یپشتش باش شهیآتش قول بده، قول بده هم -
 و قلبش رو آلوده به عشق کنه. رهی حواسش رو ازش بگ

مواظبشون   یی دوتا ؟یدار  فیشما کجا تشر  یبعدشم اون وقت خانم دم،یزد و گفت: قول م یلبخند
 .میهست

 غم نگاهش کردم.  با

 ... دیخبر نداره، شا ندهی از آ یکس -

که دوستشون  یوقت مجبورشون نکن با کس  چیوقت ه چیشدم و با استرس گفتم: آتش ه ساکت
 داشته باشن.  یر یگ میندارن ازدواج کنند، بذار حق تصم 
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 .وفتهیب  یاتفاق  نیذارم همچ ی مثل تو مجبور نشن؟ چشم نم  یعنیو گفت:  دیرو ازم دزد نگاهش

 شدم.  رهی خ شد،یرد م  نیماش  کی یکه گه گاه  یابونیو به خ  دمیکش یق یعم  نفس

 که همراه مادرش به مغازه رفت، نگاه کردم. یدادم و به پسر بچه ا هیرو به شونه اش تک سرم

زدم   ینشست، بهش لبخند  یکنار ما رو صندل زونیآو ییبعد از مغازه خارج شد و با لب ها  قهیدق چند
 .دمیسرش کش یو دستم رو رو
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 گفت: سالم.   یکرد و به آلمان نگاهم

 سالم پسر خوب.  -

 . ستمیمن خوب ن ی اخم گفت: ول با

 بورش کردم.  یبه چهره   یتعجب نگاه با

 چرا؟  -

 . یستین  یو مظلوم جواب داد: چون مامانم گفت تو پسر خوب  نهیبه س دست

 شد. رهی و به پسر بچه خ دی شکمم کش یدستش رو رو یبا مهربون  آتش

ها رو در آوردم و باز کردم، سمت پسر بچه گرفتم و گفتم:   لی بردم و پاست کی پالست یرو تو دستم
 ! یخوابالو یها  یها خوراک نیبردار، ا

 برداشت و به شکمم نگاه کرد. ل یتعجب دو تا پاست با

 ؟ یاسمش خوابالو -

خوابالو انتخاب  یبرا یاسم مستعاره، مثل باباش که از بس تنبله اسم کی نی و گفتم: نه ا دمیخند
 نکرده. 

 و ادامه دادم: مگه نه؟ دمیم به شکمش کوبآرنج با

 از درد توهم رفت و سرش رو تکون داد.  صورتش

 ه؟ یاسم تو چ یراست -

 ممنون خانم. ور،ی گفت: جون شد،یموند و در همون حال که بلند م رهیبه پشت سرم خ نگاهش

تکون داد و بوس فرستاد، با لبخند من هم همون کار رو    یمادرش، برام دست یو رفت جا  دیدو عیسر
 تکرار کردم. 

 بود.  یو دوست داشتن   نیری چه قدر پسر ش - 
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بلند شدم و دستش رو گرفتم   اطی با احت   یصندل  یکردم، از رو دینگاه کردم و با سر حرفش رو تا  بهش
بستم، اون هم سوار شد و راه  در رو برام باز کرد و سوار شدم و در رو م،یحرکت کرد  نیو به سمت ماش

 افتاد.
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  ،یمیو قد  یاتوبان خاک یگوشه  نیماش  ستادنینا آشنا شدن و با ا یکه وارد جاده ا نیاز ا متعجب
 به آتش نگاه کرد. 

 جا؟  نیا میاومد یچ یجا کجاست؟ برا  نیا -

  رونیخونه، به ب یکه به جا نیمتعجب از ا  یمضطربم، قفل اتوبان خلوت رو به روم بود، با لحن  نگاه
 پرسم. یرو از آتش کنار دستم م نیا م،یشهر اومد

مردانه و  یطنت ی داره، ش طنتی رنگ ش   بیکه دست دور فرمون حلقه کرده و لبخندش، عج یآتش 
 جذاب!

 ؟ یکنی فکر م  یخودت چ  -

 آشناس!  یادیمرموز مرد کنارم ز یکنم، چشم ها ینگاهش م جیگ

 جا؟  نیا می اومد یچ یمن از کجا بدونم برا ؟یچ یعنی -

 .شهیبه سمتم خم م یتر شده، کم ضی آتش عر لبخند

 ... گهیضرب المثل معروف هست آروشا خانم! که م هی -

 کنه.  یام مرژ زده یبار نگاهش رو قفل لب ها نیمکث کرده، ا یکم

 ملخک!   یملخک، آخر به دست یملخک، دوبار جست  یبار جست هی گهیکه م -

 ؟ یچ یعنی: پرسمی پر از بهت م  یشده، با لحن  جیو گ متعجب
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 نیاالن، ا نی بوسم کن! هم یعنی: کنهی زمزمه م  یفتگیپر از خواستن و ش یخنده و با لحن  یآتش م  
 .میریخونه هم نم  یو حت میمونی جا م  نی! بوسم کن وگرنه همنیماش  نیجا! تو ا

جز قبول در   یچاره ا چیالح کنه که هداشت آدم رو خلع س ادیقرارم داد، اون خوب  یطی بد شرا یتو
 خواستش نداشته باشه.

که آروشا مال اون شد،  یوقته که کارش رو گذاشته کنار و به آقا جونش سپرده، از اون روز   یلیخ  یول
 هاشون درست کنه.آروشا و بچه  یرو برا یخوب  یقسم خورد دور کار خالف رو خط بکشه و زندگ 

البته  شه،یاگه بفهمه ازش متنفر م دونستی چه قدر تونست آروشا رو از اون سرگرد دور کرد، م هر
 بهش عادت کرده.  یدوستش نداره ول ادیاآلن هم ز
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  یبفهمه، اون سر آروشا با آقا جونش هم شوخ  هی قض نیاز ا یز ی ذاشت آروشا چ  یم دینبا اون
 نداشت. 

 خونه بعد...  م یبر شهیخب حاال نم -

 باال انداخت.  طنتیبا ش   ییرو با استرس زمزمه کردم، آتش حرفم رو قطع کرد و ابرو نیا

 آتش شدم. طنتی نگاه پر ش رهیبرد، خ  یرو م  یکه دل هر کس میآب یآروم و مظلوم با چشم ها 

 . یکن ینگاه نکن، کار رو بدتر م  یجور   نیراه نداره آروشا، ا -

بلند شدم و سمت آتش آروم خم شدم،   یصندل یم، از رونداشت یا گهید یرو گاز گرفتم، چاره   لبم
 پاهاش نشوندم. یآتش هم دستش رو دور کمرم حلقه کرد و بلندم کرد و رو

 لب هام گذاشت.  یکه آتش انگشت اشاره اش رو رو  دمیکش یفی خف غی حرکت ج نیا با

 نکن.  ری ج  ریج  شیه -
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لب هاش باشن، خم شد و فاصله رو کم کرد،   ررسیتا لب ها و چشم هام در ت  دمیباالتر کش  یکم
شد، سرش رو    نیریاون شهد ش  راب یس یعشق و بغض نهفته در لب هاش به وجودم منتقل شد، وقت 

 !قیآروم و عم   د،یدفعه با محبت دو چشمم رو بوس نیکرد، ا یبسته ام نگاه یبلند کرد و به چشم ها

 به آتش نگاه نکردم.  گهید ن،یستن و تا به خونه برسزده سر جام نش  خجالت

 *** 

 دیو به طرف در رفت چند پله رو باال رفت و دسته کل میشد ادهیپ ن یرو پارک کرد و آروم از ماش  نیماش
 رو برداشت و در رو باز کرد.
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  در و بست و قفل کرد؛ سمت پله ها رفتم که آتش یخونه شدم و پشت سرم آتش با لبخند  وارد
 رفت.  جیسرت گ  یدید ییهوینرو،   ییتنها زمیدستش رو دور کمرم حلقه کرد و گفت: عز عیسر

 زدم.  ینفس نفس م م،یدیپله ها که رس یزدم، باال  یکم جون لبخند

دکتر لج   می بر  ایب  ؟یبعدش چ ،یاز چهارتا پله باال اومد  یخسته شد یجور  نیاولته ا  یهنوز ماه ها -
 . زمینکن عز

 . دمیکش یق یعم  نفس

 . ارمی موقع ها نفس کم م یشدم و بعض  نیسنگ یل ی!؟ فقط خیچ یخوبم دکتر برا -

 نه؟  اینفس بکشه  دیبابا هم با گریج گه،ید یو گفت: دو نفسه شد   دیبه شکمم کش  یدست

 تکون دادم.  یسر 

 کنه.  یم تیاذ شهی که مامانش رو هم گرتونیج نیا ی بله، ول -

 لب قربون صدقه مون رفت.  ری و ز دیخند

 . دمیتخت دراز کش یاش رو رهینگاه خ ری لباس هام رو عوض کردم و ز م،یاتاق و باز کرد و داخل رفت در
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 کنه. یدرد م  یل یکمرم خ -

 داد.  یکمرم گذاشت و آروم حرکت م یدست هاش رو رو ینشست و بدون حرف   کنارم

 ؟ یکن ی فکر م یبه چ -

اش رو بشنوم،   هیگر یتا صدا اد یکه چرا زود تر نم  نیکرد، گفت: به ا  یکه به شکمم نگاه م یحال  در
خودش   ی وونهیو مثل تو من رو د  چهی خنده اش تو خونه بپ یبزرگ شد صدا یکنم، وقت  یباهاش باز 

 کنه.

 شکمم گذاشتم. یرو گرفتم و رو  دستش

 کنه.  یم هیتو بغلته و داره گر  یچشم به هم بزن اد،یزود م  یل یخ -

 نم؟یتونم اون روز رو بب یم  یعنیهاش رو بست و با ذوق گفت:  چشم

 . دمیخند

 ؟ ینینب   یچ یبرا -

 . زدیبرق م شیخاکستر یها چشم

 بغل کردن تن کوچولوش.  یبرا رهیاز االن دلم م -

 . دمیکش یق یهام رو بستم و نفس عم چشم
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 یاه گرفت و ال به الاز کنار پلکم ر یگرفت، قطره اشک یپشت پلک هام جا ی سبز رنگ یها چشم
 موهام گم شد.

 !نمشیخواد بب  یبغض زمزمه کردم: منم دلم م با

 تونم فراموش کنم؟  یمزاحم خسته شدم، چرا نم یاشک ها نیخودم و ا از
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 عذاب وجدان! نی خسته شدم از ا شه،یصد بار صورتش جلو چشم هام ظاهر م   یروز 

 به آتش! انتیکردن بهش هم، خ  فکر

هم فشار   یو لمس کرد، چشم هام و محکم رو میشونی موهام قرار گرفت و لب هاش پ  یرو دستش
 دادم.

 گردم. یاومده، زود برم  ش ی برام پ یکار  هیمن   زم،ی کم بخواب عز هی -

 رفت.  رونیکنار بلند شد و ب  از

که  نیهم بذارم؛ چه برسه ا یچشم هام و رو هیثان  کی یتونم برا  ینم یزدم، من حت   یپوزخند
 بخوابم!

 دوباره هوش و حواسم و ببره. نم،یترسم بخوابم و باز محمد و بب  یاش م همه

رفتم و  یی رایبه سمت پذ دم،یآشفته ام کش یبه موها یدر خونه که اومد؛ بلند شدم و دست یصدا
 مبل نشستم.  یو روشن کردم و رو ونیزیتلو

  یو من رو وابسته   میمثل باد اومد تو زندگ د،یچرخ  یمحمد م  یو ذهنم حوال ونیزیبه تلو نگاهم
 رابی گونه هام رو س یروز ها اشک هام، خشک  نیخودش کرد و مثل باد هم رفت، دوباره مثل تموم ا

 کرد.

 .دمی روش کش یشکم برآمدم نگاه کردم و دست به

کنه! من  یکنه، نابود م  یو آروم نموقت عاشق نشو؛ عشق، قلب نا آرومت ر چی ه ،یبزرگ شد یوقت -
 .یعشق رو نفهم   یوقت معن چیه دوارمیتو نکش! ام  دم،یدردش رو کش

کاش دوست نداشتم، حداقل  دمت،ید یوقت نم  چیو اشک هام رو پاک کردم، کاش ه دمیکش یآه
 !یرفت  یکاش نم
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 کاش...  یا

 کاش...  یا

 !میبوده و قدرش رو ندونست  زیعز  مونیکه چه قدر تو زندگ میفهم  یم م؛ید یرو از دست م  یکس یوقت

 دارن!  ینکنن؛ دست از سرت بر نم  وونتیبه جونت، تا د شنیکاش ها، خوره م یا بعد

  ری خاطرات رو، قلبم ت نیگذرونم ا یکه م یکنم؛ با هر روز  یرها م  یشده ام رو به سخت نیسنگ  نفس
 حمم! ر  یب  یبده به زندگ  یانیخواد پا  یکشه و م یم

 سوزه!  یو با من م  ادیمن جلو م یسوزه، که پا به پا  یبه حال قلبمم م دلم

تر و   فیقبل ضع  یتر از روز ها ش ی داره و هر روز ب یهاش رو تو خودش نگه م یها و دلتنگ عقده
 . ارشی کم کم داره از پا در م ، یو دل شکستگ ییبار تنها شه؛یدرمونده تر م

 درمون داره! هیفقط  

 که تصاحبش کرده!  یکس

 بدم، چون حال دل خودم از اون بدتره!  شی تونم دلدار ینم

 در آروم کردنش، دارم. یکشم و سع  یقلبم م  یرو رو دستم

  یو سرم رو رو  انیخواد؛ ب یپدرونه م یها ت یمادرم رو کرده، دلم حما میو مال نیری عطر ش یبو دلم
از   ،یپدر  یاز ب  ،یمادر  یرنوشتم، از غم هام، از ب از س ،یهام، از زندگ  یشونشون بذارم و بگم از خستگ

 محمد...

 بکنن.   یتونن کار  ینم  یول  نن،یب یدونم اون باال م  یکه م گهید یها ز یچ یل یخ از

رو   ونیزیو تلو دمیم هیمبل تک  یشانس نداشتم، سرم رو به پشت یچ یزنم، من از ه یم  یپوزخند
سر و   یذهنم رو از افکار ب یخوام کم  یو م دمیکنم، با دست راستم چشم هام رو ماساژ م یخاموش م 

 ته، دور کنم. 

 هم افتادن و خوابم گرفت.  یکم خسته شدم و چشم هام رو کم
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 ***** 

به اطراف    یمبل بلند کردم و نگاه یبسته شدن در، چشم هام رو باز کردم و سرم رو از پشت یصدا با
 انداختم.

به ساعت کردم،   ینگاه میو ماساژ دادم، ن  دمیگردنم اخم هام توهم رفت، دستم رو روش کش درد از
 داد. یشب رو نشون م مهیسه ن
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 ! ؟ییآتش تو -

 . دمیباال شن یرو از طبقه   صداش

 . زمیآره عز -

راه برم، چون نشسته  یکردم بلند بشم، کم یبه بدنم دادم و سع ینگفتم، کش و قوص  یز یچ گهید
 بلند شدم.  یمبل رو گرفتم و به سخت یخوابم برده بود، پا هام ورم کرده بودن؛ دسته 

آب پرتقال و برداشتم و  یرو باز کردم، بطر  خچالیها رو دور زدم و سمت آشپزخونه رفتم و در  مبل
 وانیگذاشتم، هر دو ل زی م یبرداشتم و رو نتیبلند از کاب  هیپا وانیگذاشتم، دو تا ل ینهارخور  ز یم یرو

 ازش خوردم.   یرو خودم برداشتم و سمت دهانم بردم، کم  ش یکی ها رو پر کردم و 

 نشست.  زی و پشت م  دیکش رونیرو ب  یچرم  یوارد آشپزخونه شد و صندل  آتش

 ره؟ یگ  یکمرت درد م یگینم  ؟یبود دهیاون جا خواب یچ یبرا -

 قرمز شده بودن، نگاه کردم.  یز کم خواب که ا ییصورت خسته و چشم ها به

 دونم چه موقع خوابم برد.  ینم -

شده بود و پلک    رهیخ یا شهیش  زی متفکر به م د،ینگفت و آب پرتقالش رو برداشت و سر کش یچیه
 زد.  ینم
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به   یبگم، ول یز یخواستم چ یشستم، م یها رو داشتم م وانیطور که ل نیآب و باز کردم و هم ریش
 نشستم. یصندل   یخشک کردم و رو به روش رو یک یکوچ یدست هام رو با حوله  د،یچرخ یزبونم نم 

 آتش؟   -

 و منتظر نگاهم کرد. دیکش ی ق یگرفت و نفس عم زی اش رو از م رهی خ نگاه

 شده؟  یز یچ ؟یکجا رفت یبگ یخوا  ینم -

 !هیکرد لبخند بزنه، احساس کردم لبخندش مصنوع یسع

 !  زمی اومد، نگران نباش عز شیشرکت پ یبرا یکار  هی -

رو به صورت   میآب یخواد من بدونم، به جلو خم شدم و چشم ها یافتاده که نم یاتفاق  هی پس
 دوختم. شونشیپر

 !؟یمطمئن  -

 چشم هام، به شکمم چشم دوخت.  یجا به

 .شهیدرست م  -

 کرد؟ یرو از من داشت پنهون م یچ

  سیکردم، دست هاش رو قفل هم کرد و لبش رو با زبونش خ ینگاهش م ت یبا جد یجور  نیهم
 :  د یپرس ییهویکرد و 

 ؟ یکن  یعشق و غم، کدوم رو انتخاب م  نیب -

 به بحثمون داشت؟  یموندم، چه ربط رهی هام گرد شد، با شوک بهش خ چشم

 افتاده؟ یچه اتفاق مگه

 !یکن  ینگرانم م یدار  ؟یچ یعن یحرف  نیگفتم: آتش ا  ینگران  با

 انداخت.  ریهنش رو قورت داد و سرش رو زد آب
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 ؟ یکن  یکدوم رو انتخاب م دم،یپرس یجور  نیهم -

 و پوست لب رو کندم. دمی دندونم کش ریرو ز لبم

 به امشب ربط داره؟  -

 شکمم قفل کردم و نفسم رو با شدت رها کردم.  ینه تکون داد، دستم رو رو  یرو به معن   سرش

 خواست برسه؟ یکجا م  به

 عشق و غم؟  نیب

 خب...  -

 رو گرفتم. میدفعه تصم نیشدم و ا ساکت

 ! زیعشق غم انگ کی -

 شد.  میآب یچشم ها خی حرفم سرش رو بلند کرد و م با

 دادم:   ادامه

 انتخاب منه! نیخب ا -
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 .ستمین مونیکه عاشق محمد شدم؛ پش نیباز هم از ا دم،ینرسو بهش  دمیکش  یسخت  یلی اگه خ یحت

 شدم.  رهی خ  د؛یپر یتعجب به حالت صورتش که قرمز شده بود و پلک سمت چپش م  با

 سرش رو تکون داد.  یتند به حالت عصب  تند

 !یپس... پس هنوز عاشقش -

 نفسم قطع شد!  راه
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 حد، گرد شد.  نیتعجب چشم هام تا آخر از

 جا برسه.  نی خواست به ا یسوال م نیکردم از ا ینم فکر

 کردم.  یکرد، لرزشش رو کنترل کنه، نگاه م  یم یشده به دست هاش که سع خشک

  ر ینشون بدم، ز یحرفش چه عکس العمل  نیدونستم از ا یدهانم از استرس خشک شده بود و نم  آب
 لب صداش زدم: 

 آتش!  -

 ند تر نشه. بل یکرد، صداش از حد یم یزد و سع ینفس م نفس

 ! یکن یتو هم پس بهش فکر م -

 وارفتم.   یصندل  یاومد و رو رونی از حالت انقباضش ب بدنم

 ه؟یاز تو هم چ منظورش

 افتاد. نیبه زم یبد یبا صدا یبلند شد، صندل یصندل  یصداش بزنم که با شدت از رو خواستم

برداشت و به سمت در رفت، به خودم اومدم و بلند شدم و پشتش حرکت   زی م یرو از رو چشیسوئ
 کردم. 

 آتش؟  ؟یر یکجا م  -

آروم   دیگفت: با د؛یپوش یطور که کفش هاش رو م نیهاش رو مشت کرد و در رو باز کرد، هم  دست
 بشم وگرنه...

 شد و در رو محکم به روم بست! ساکت

 هم فشار دادم. یهام رو با ترس محکم رو چشم

 شده بود که خبر نداشتم؟ یچ امشب

 دست هام گرفتم. نیدادم؛ حس از پا هام رفته بود، آروم نشستم و سرم و ب  هیکنار در تک وارید به
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 رو ندارم! گهیشکست د  هیطاقت  گهید ایخدا

 شه؟ یهام تموم م یختبدب  یهمه  یخواد، پس ک یآروم م  یزندگ هیخدا منم آدمم، دلم  به

 اگه با مرگ به آرامش برسم. یباشه، حت یخواد هر جور   یخواد؛ حاال م  یروز آرامش م هی دلم

 آتش!  گهیطرف از دست دادن محمد، از طرف د نیاز ا ومده،ی روز خوش به من ن هی

 کار کنم؟  یچ
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  ری حر یاز جام بلند شدم و به سمت پنجره رفتم؛ پرده   یبار به ساعت نگاه کردم و به سخت  نیصدم
پرده رو انداختم و  دینا ام نم،یرو بب  نشیماش دیانداختم، تا شا ینگاه رونیرو کنار زدم و به ب دیسف

 رنگ رفتم و نشستم.  یسوسن یدوباره به سمت مبل راحت

  یچون هر وقت م دمش،ید  ینم ادیگشت، ز یر شب بر مرفت و آخ یکه صبح زود م هیروز چند
 اومد؛ من خوابم برده بود.

 گم،یم یز یهم چ یباهاش حرف زد؛ وقت  شهیو رفتارش عوض شده و نم اخالق

 .شمیم مونیکه از حرف زدن پش دهیقدر سرد و کوتاه جوابم رو م نیا

 شده!  یدونم چ ینم

 ...ایبهش زده    یحرف یکس

 نفسم بند شد.  یبلند شدم که شکمم درد گرفت، لحظه ا عیآوردن دفترچه ام، سر ادیبه  با

 و فشار دادم. دمیدندونم کش ریلبم رو ز ی گوشه
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  ینفس گهید  دمیآخر رس یدفعه آروم به سمت پله ها رفتم و آروم از نرده گرفتم و باال رفتم؛ به پله  نیا
 برام نمونده بود. 

نوشتم تا دلم آروم بشه، در رو باز کردم و کنار در   یم یاون جا چند ساعت راه رو اتاق مطالعه بود،   آخر
خم شدم و تا دفترچه ام رو که پنهون   نیرنگ بود، بازش کردم و به سمت پا  دیسف یوار یکمد د هی

 زدم.  میشونیپ یمکث کردم و دستم رو رو  ش،یخال  یجا دنی کرده بودم بردارم، با د

 لب گفتم.   ریز ییوا یدفترچه، ا  هیجلد مشک دنیشدم و با د رهیمطالعه خ زیو به م برگشتم

  یدفتر و برداشتم و بازش کردم، از تموم خاطراتم با محمد و عشق دم،یرس زیقدم برداشتم که به م چند
 که هنوز در دلم بهش دارم، نوشته بودم. 

 کرده بود؟! داشیپ  یچطور 

 اومد.  یجا نم   نیوقت ا چیکه ه اون

 ندارم.  شیگنجا گهیشد، د  یداشت منفجر م سرم

کرد،   یو بوسم نم  دیکش یبه شکمم نم یکه اگه دست یقدر سرد شده، آتش نیبگو چرا رفتارش ا  پس
 . رهیخوابه رو بعد صبح زود م  یم ادیبرد؛ االن فقط با لباس هاش م   یخوابش نم
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اومدم و   رونی اشتم و از اتاق بآروم بسته شدن در که اومد، هول شده دفترچه رو سر جاش گذ یصدا
 و شکاک بشه. نیبدب نیتر از ا شیخوام ب   یاتاق بودم، نم نیا یدر و آروم بستم، تا نفهمه من تو

 شدم.  رهی اومدم و بهش خ  نیپا یپله ها به آهستگ از

به صورت خسته و  یانداخت و کالفه دست ییرایوسط پذ زیم  یرو با هم رو  چیو سوئ  دیاخم کل با
 .دیداغونش کش

 خودم جرأت دادم و آروم سالم کردم.  به
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شکمم مکث کرد   یبه سر تا پام کرد، رو یحالش رو بهم دوخت، نگاه  یقرمز و ب یو چشم ها برگشت
 تکون داد. یو سر 

 بازوش گذاشتم.  یسمتش رفتم و دستم رو رو به

 ! یاخسته  یلی! نگرانت شدم، معلومه خ یاومد ریچه قدر د -

 یکردم به رو یزدم و سع  یکه باعث شد، دستم رو هوا بمونه، با شوک پلک  دیرو عقب کش  بازوش
 . ارمی خودم ن

جزء اون    ییمگه؟ مگه تو ذهنت جا یشی! تو نگران منم م؟ینگام کرد و با تمسخر گفت: جد قیعم
 من؟  یپسره هست برا

 رحمش!  یب  یاشد و ناباور از حرف ه خ یپر از بهتم به حرکت لب هاش م نگاه

 آتش... تو...  -

 بهش بگم.  یدونستم چ یبند اومده بود و نم  یرحم یحجم ب   نیاز ا زبونم

طور   نیدفترچه خاطرات ا هیدونست من محمد و دوست داشتم، پس چرا با خوندن  یکه م اون
 عوض شده! 

 شد؟ درست گفتم مگه نه؟ زود باش جوابم رو بده!   یحرص نگاهم کرد و گفت: چ با

 از تأسف تکون دادم. یسر 

 . میکن یبا هم صحبت م  گهیروز د هی ست،یحالت خوب ن ،یگی م یچ یفهم  یتو نم  -

به عقب برداشتم،    یکه با ترس قدم دیخند یوحشتناک م یبلندش پر از تمسخر بود، جور  ی خنده
 .دیخند  یدلش رو گرفته و م

   ؟ی لعنت یخورد ی ! چیشد هوونیتو د -

 زد:   ادیخنده اش قطع شد و چشم هاش از خشم گرد شد و فر یباره صدا کی به
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تا االن عاشقت بودم،   یسگ از بچگ  نی! عیبفهم  یخوا یو م  نیهم وونم،یشدم! من د وونهیآره د -
 ! یشد یعوض هیعاشق  ؟یکار کرد یتو چ

 راه حنجره ام رو بست.  بغضم

 تو؟  هیمشکلت چ -

 عقب گذاشتم.  یا گهیسمتم اومد، قدم د به

 !فهی ! تموم ذهن و جسم و روحت پر از اون پسره اس! آلوده اس، کثفتهیمشکل من اون قلب کث -

 زد.  یحرف ها رو م نیپر اشکم ا یبه چشم ها رهی خ میمستق

 کردم فراموشش... یسع -

 زد.  یو انگشتش رو سمتم گرفت و پوزخند دیحرفم پر وسط

 !یتر خاطراتش رو نگه دار  شیب  یکرد یفراموش؟ هه  تو سع  -

 

75 

که زدم،   یدوختم، با پلک نیچشم هام جمع شده بود رو به زم یکه در حدقه  یتار شده ام از اشک  نگاه
 اشک هام دوباره همدم گونه هام شد. 

 کرد. یاون با حرف هاش بزرگ ترش م یهار کنم، ولبغض رو م نیدهانم رو قورت دادم تا ا آب

  ادیصبح هات رو با  ؟یکار کرد ی تو چ یتو بچه مون گذاشتم، ول یراحت  یتموم جون و توانم رو برا -
 .یکرد  یاون پسره شب م 

 صداش!  یعذاب تو نی گرفت از ا شیآت دلم

 تونستم در جوابش بگم؟ یم  یکرده بودم، حق داشت، چ سکوت
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  تی اون هم داره شکا یعنیشکمم گذاشتم،  یخورد که دستم ناخودآگاه رو یز ی ر یام تکون ها بچه
 کنه؟   یم

بشم که دستش رو جلوم گرفت   کشی پر شده ام رو به نگاه آتش دوختم و خواستم نزد یآب یها چشم
 و عقب رفت. 

 !ی پاک بش  دی! بایدیگند اون پسره رو م یبو -

 شدم! مات

 . دیبه گوشش نرس فمیضع یفکر کنم صدا یلب زمزمه کردم، ول  ری بغض ز با

 دم؟ یم ییچه بو -

 حال خودم تنها گذاشت.  یرو تکون داد و از کنارم رد شد و من رو تو  سرش

 .دهیم ی تکون دادن سرش، چه معن نیا دمینفهم من

 دادم، زانوهام توان نگه داشتن وزنم رو نداشتن. هیرو به مبل گرفتم و بهش تک دستم

 سرد نشستم و خودم رو بغل کردم.  یپارکت ها یمبل رو کنار

 ادمیکه داشتم،  یتو شکمم و وقت دکتر  یرفتار آتش بودم که از بچه   ریقدر درگ  نیچند روز ا نیا یتو
 رفته بود.

 انش، بسوزه! وسط به خاطر عشق مام  نیا دیکرده که با ی بدبخت چه گناه نیا

  دمیکردم، شا یم ییحداقل کم تر احساس تنها  یجور  نیبچه، ا نیبا وجود ا دم،یبه شکمم کش  یدست
 .ستمیکس ن  یتنها و ب  بیشهر غر نی ا یفکر کنم که تو یجور   نیمن دوست دارم ا

  یبان یها و پشت تی و محبت هاشون، حما  نویشوهر خاله م  یها یهمه تنگ شده، شوخ یبرا دلم
  تیبراش اهم یکرد که انگار کس یوانمود م یسفت و سخت بود و جور  یل یاگه خ یآقاجون، حت 

وقت   چیکرد؛ ه  ینم  غیهاش رو در تی همه هست و حما شیحواسش پ  یرکیز  ریز  ینداره، ول
 برام هم پدر شد، هم مادر!  م،نذاشت حس کنم که تنها
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 بترسم! ییوقت از تنها هینشست تا نکنه  ی سرم م یرو که تا صبح باال ییشب ها چه

 هاش هم تنگ شده.  ییزورگو یبرا دلم
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 شد؟ ی کنم، چ یب یجا آورد، قول داد نذاره احساس غر نیمن رو ا آتش

 اد؟ یم میداره سر زندگ  ییبال چه

 ره؟ی نم رونی کنم، از دلم ب ی که هر کار م یعشق لعنت نیبه خاطر ا فقط

 کردم.   یهام رو با سنگ قبرشون رفع م ییو مادرم که رفتن، تنها پدر

 نفهمه چه قدر از درون شکننده ام! ی عمر خودم و سفت و سخت گرفتم تا کس  هی

 زدن،  یدرباره خانواده ام م یحرف اگه

 دادم که جرأت دوباره گفتنش رو نداشتن! یجوابشون رو م  یو طور  ستادمی ا یجلوشون م محکم

 ...؟یاالن چ اما

 عشق! نیسرم آورد ا  ییتونم از خودم دفاع کنم، چه بال ینم  یحت

 دم؟ یجا رس نیشد که به ا یچ

 فالکت دچار شدم؟  نیاشتباه کردم که به ا میزندگ یکجا

 !میکس و کارم بود، محمد شد تموم زندگ یآقاجونم که همه  بعد

 خواستم؟  میکه دوستش دارم رو برد، گناه کردم آرامش تو زندگ یکس هر

 شدم!  زاریعشقه ب  یهر چ از

 .شهیداره نابود م میزندگ ی همه
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 هم آدمم به خدا، چرا فقط من؟  من

 و پاکشون کردم.  دمیبه صورت پر اشکم کش یدست

 مرتبشون کردم.  یآشفته ام بردم و کم  یمو ها ونیدست چپم رو م یها انگشت

تونم   ینم گهیبه خدا د  ره،یوابسته بشم و اون هم از من بگ یکه به کس نیترسم، ترس از ا یم گهید
 . نمیچشم هام بب  یرو جلو زانمیمرگ عز

  یبهم دست داد؛ به بدبخت یپارکت ها حس خوب یگذاشتم، از سرد نیزم یتا دست هام رو رو  دو
 بلند شدم و کمرم رو صاف کردم. 

 !هیشکرش باق  یجا اد،یب  ایاگه سالم به دن ارهچی ب نیبند شکمم شد، ا  دستم

به سرت نزنه ها که  ییوفا یب یوقت هوا  هیفقط تو رو دادم،  ایدن نیمامان، تو ا زیبگردم، عز یاله
 !شمیمن نابود م
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 دوختم، چهار و ربع بود.  یمشک یوار یپف کرده ام رو به ساعت د یها چشم

داخل رفتم    دم،یکش نیرنگش رو لمس کردم و به سمت پا  ییطال ی رهیرفتم، دستگ  ییطرف روشو به
چشم هام رو بستم و   ادشیاز نور ز یو در رو بستم، المپش رو روشن کردم که چشمم رو زد، لحظه ا

 بعد باز کردم. 

با   یدختر  ریدوختم؛ تصو نهیحالم رو به آ یگذاشتم و نگاه ب ییسنگ روشو یرفتم و دستم رو رو  جلو
  یب ش،ی آب  یگود شده  یزنه و چشم ها یمو هاش تو ذوق م  یمشک یها شه یربلوند که  یمو ها

 زنه. یم یصورتش به زرد  دیاست، پوست سف گهید یرنگ تر از روز ها

 نمونده!  یاز من باق  یچیه

 اون برق چشم هاش، کجاست اون لبخند رو لب هاش، کجاست اون غرورش؟! کجاست
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 .دهینشونم م شهیدفاع تر از هم یداغون، ب یرنگ و رو یصورت ب  نیا

 اون غرور رو کنار سنگ قبر محمد جا گذاشتم!  من

 غرورم مرده بود؛ من با داشتن محمد، مغرور بودم!  چون

 ار؟ ک  یخواستم چ یاون رو نداشتم غرور م  یوقت

 هام رو اون جا چال کردم. ایتنها غرورم، بلکه تموم آرزو و رو نه

خاطراتم   یزدم و همه  یبودم؛ به صورتم آب م  رهیخ نهیطور که به آ نیآب رو باز کردم و هم  ریش 
چطور   نمیخواستن خاکش کنن، چشم بستم تا نب  یکه م دیرس  ییبه جا شد،ی چشم هام رد م یجلو

 شکستن غرورم رو! نم یخاک کردن، چشم بستم تا نب ری عشقم رو ز

هام رو، نشنوم   غی ج یخواستم نشنوم صدا یگوش ها گذاشتم، م یرو محکم رو  سمیخ یها دست
ناله ها و    یصدا شش،یکه ولم کنن تا برم پ نیا یالتماس هام رو برا یهق هق هام رو، صدا یصدا
 ...یقرآن خوندن ها و صدا یصدا

 که دوباره شروع شده بود!   یکرد از کابوس دارمیورد، بکه به در خ یا تقه

 ...غی آروشا چرا ج -

توجه به صورت اخموش به آغوش سردش پناه بردم و   یباز کردم که حرفش نصفه موند، ب  عیرو سر در
 رو تو مشتم فشردم؛ لباسش مثل دلش و دلم عزادار بود انگار! شی لباس مشک
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 یو چشم ها دمیمال  نشیاز آبم رو به س سیتنش حس کردم، صورت خ  ی نرو از تکون ناگها نیا
افتاد و سرش  رو   نیپا یحس چ یه یتر از قبل گرفت که دست هاش ب  شیرو بستم و دلم ب نمیغمگ

 وفا رو!  یمن ب نهیباال گرفت، تا نب 

رو که از ترس   یطور که من  نیخسته شد که هم  تیوضع  نیفکر کنم از ا یدونم چه قدر گذشت ول  ینم
من رو با خودش عقب عقب برد   ی حرف چیبودم، بدون ه دهیسفت بهش چسب   یپناه یو ب  یکس  یب

 داد.  هی تک واریو خودش به د

 تند شده ام.  ینفس ها یبه صدا دهیکنه و در سکوت گوش م ینم  یکه اعتراض ممنونشم

 . کردم یاش بود، حس م نهیس یسرم که رو ریقلبش رو ز ضربان

شونه ام حس کردم، با   یآتش رو رو یکه کامل بغلش کنم، دست ها شدیم نیجلو اومدم مانع ا  شکم
 فشار کم من رو از خودش جدا کرد. هی

 هیو گفت: گر دیبود؛ کش  سیچشمم که خ ریچشم هام با اخم نگاه کرد و انگشت اشاره اش رو ز به
 ! ستی ن  یواسه بچه ام خوب

 بزنم، رفت!؟ یکه بذاره من حرف نیاز پله ها باال رفت، بدون ا  عیکنارم رد شد و سر از

رنگ با گل    یصدف یوار یبه کاغذ د هیزدم و چند ثان  یمن رو کنار گذاشت؛ پوزخند  یراحت نیهم به
 شدم.   رهیکه پلک بزنم، خ  نیو بزرگ براق، بدون ا کیکوچ یها

 شده؟! یر طو نیآتش فقط با خوندن دفتر خاطراتم ا 

 کنم.  یدونست من محمد رو دوست دارم و فراموشش نم یکه اون م یحال  در

 !ستیوسط درست ن  نیا یز یچ کی

 که من ازش خبر ندارم؟  هیچ

جواب مغزم   یب یو کالفه از سوال ها یوار یفرستادم و چشم گرفتم از کاغذ د رونی رو با شدت ب نفسم
 و آروم باال رفتم. اطیبه سمت پله ها رفتم، نرده ها رو گرفتم و با احت
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دستش دادم و با دقت به   گار یدادم، نگاهم رو به س هیاتاق خوابمون باز بود؛ به چهارچوب تک در
 داد، انگار تحت فشاره! یسمت چپش رو تند تند تکون م ی کردم، پا ینگاه م شی حرکات کالفه و عصب

 .شد ینور چراغ خواب کامال معلوم م  ریاش ز قهی سرخ شده اش و رگ برجسته کنار شق صورت
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 داد. رونیرو از دهانش ب  ظشیزد، دود غل یق یلب هاش گرفت و پک عم  نیرو ب  گاریس 

م و پشت سر  دهانم گرفت  یرو که تنفس کردم، به سرفه افتادم؛ دستم رو مشت کردم و جلو  گاریس یبو
 هم سرفه کردم.

 خاموش کرد.  یگار یرو تو جا س گارشیس  عیکامل به سمتم برگشت و سر آتش

لب هام نگه  یرو جلو وانیبه طرفم اومد و ل  خت،یر وانیپارچ آب و برداشت و تو ل  یپاتخت یرو از
حالت تهوع به    نیداد و باز ا یم گار یس یرو گرفتم، لباس هاش بو مینیخوردم؛ با دستم ب یداشت، کم 

 سراغم اومد.

 !شهیبرو کنار اآلن حالم باز بد م -

و لباسش رو در آورد، در حموم رو باز کرد و   دیدور، دور خودش چرخ  هیازم فاصله گرفت و کالفه  عیسر
 . یاز همون جا لباسش رو پرت کرد تو جا رخت 

بره،   نی از ب  گارشیس یو بازش کردم تا بو برداشتم و به سمت در تراس رفتم  مینیب  یرو از رو دستم
 .رمیگ  یحالت تهوع م عی کردم، سر دایپ  تیحساس  ییخورد، به هر بو  ی بو بهم م نیحالم از ا

 ورم کرده ام رو ماساژ دادم. یتخت نشستم و پا ها یرو

درهم سمت تخت اومد و اون هم  ییاز تو کشو برداشت و دوباره تنش کرد، با اخم ها یلباس آتش
 و پشتش رو به من کرد.  دیدادم؛ کرد و دراز کش   یکه پا هام رو ماساژ م یست، نگاه به من نش

 . دمیو بعد من هم دراز کش دمیرو به دندون کش  نمیریرو بر گردوندم، لب ز  صورتم
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هم فشار   یتونستم درست بخوابم، چشم هام رو رو یبود که نم  ادی مدت ز نی ا یقدر فشار عصب نیا
نداشت، به سمت راست   دهی گذشت باز هم فا قهیچند دق  دم،یچپم چرخ  ی دادم و به سمت پهلو

 ازهیگذشت که کم کم چشم هام گرم شد و خم  قهیدونم چند دق ینم دم،یکش یق یو نفس عم دمیچرخ
 خوابم برد. و دمیکش یا
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 *** 

آتش   یخال  یانداختم و با جا یبه اطراف نگاه  جیچشم باز کردم، گ یبه سخت  لمیزنگ موبا یصدا با
افتاده بود،  نیزم یگشتم، رو لیبلند شدم و دنبال موبا دم،یبه صورتم کش  یمواجه شدم، دست

 برداشتم و به صفحه اش نگاه کردم، تماس رو وصل کردم و کنار گوشم گذاشتم.

 سالم آقاجون. -

 ؟ یسالم دخترم، خوب -

 تخت بلند شدم.  ی و از رو دمیکش  یفسن

 خوبم، شما حالتون چطوره؟   -

 خوبم بابا، کوچولوتم خوبه؟  -

 و زمزمه کردم: خوبه! دمیشکمم کش یرو یرفتم و با غم دست رونیاتاق ب  از

 . دمیرو شن  یا لهیجا به جا شدن وس یصدا

 شده بابا!؟  یز یچ -

 رفتم.  نیدستم رو از نرده ها گرفتم و پا هی

 نه چطور؟   -
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 ! یستین یپر انرژ  شهیفقط احساس کردم مثل هم  یچ یه -

 انداختم، به آشپزخونه رفتم. ییرایبه پذ ینگاه

 کنه؟ یدرد نم گهیکسلم! قلبتون د کمیفقط  -

 . رهیگ یدرد م فی موقع ها خف یبعض -

رفت که آقا جون   ادمی خورد، ساکت شدم،   یو داشت مقهوه اش دستش بود   وانیآتش که ل  دنید با
 گفت! یچ

 شد؟   یالو بابا چ -

 ن؟ یگفت  یلحظه حواسم پرت شد، چ  هی دیخودم اومدم و گفتم: ببخش به

 آرومش اومد. یخنده ا یصدا

 نگران نباش!  ره،یگیکم درد م هیگفتم فقط  -

 آقا جون!  یتوجه ا یب  نیشدم از ا یعصبان 

 زنگ بزنم؟ اگه...  نویبه خاله م  ن؟یچکاپ رفت د؟یزدم: مگه نگفتم دکتر بر غر

 . دیحرفم پر وسط

 . ستین یاز ی چه خبرته باباجان؟ ن -

 و نشستم. دمیرو عقب کش  یصندل

 دکتر باشه؟   دی! بردینکن تمیآقاجون اذ -

 !ستیبچه خوب ن یباشه تو نگران نشو، برا -

 ا دستم گردنم رو ماساژ دادم.فوت کردم و ب  رونی رو به شدت ب نفسم

 پرسم ها؟  یزنم م یزنگ م   نویراحت باشه؟ به خاله م  المیپس خ  -
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 . دیخند

 . دیمواظب خودتون باش رم،یباشه بابا م -

 رفت.  رونی رو جلوم گذاشت و ب ری ش وانیل

 خدانگهدار.  د،یچشم، شما هم مراقب باش  -

 خداحافظ بابا.  -

 شرکت؟  یر ی نگاه کردم و بعد گفتم: آتش مگه تو نم وانیگذاشتمش، به ل ز یم یکردم و رو قطع

 خوردم. کمیرو برداشتم و  وانیل  دم،یرو شن فشینه ضع یصدا
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طور که  نیخودم گرفتم و تو دهانم گذاشتم؛ هم یبرا کیلقمه کوچ هیرو شستم و   ری ش وانیل
کرد،   ینگاه م ونیزیبود و تلو دهی ز کش درا یمبل راحت  یرفتم، آتش رو  ییرایبه سمت پذ دم،یجویم

 شد.  کیابرو هام بهم نزد ون یزی تلو ادیز یاز صدا

 صداش و کم کن.  -

برداشت و کم    زیم  یبودم؛ کرد و بدون حرف کنترل رو از رو ستادهیسرش ا یکه باال یبه من  ینگاه مین
 کرد.

 نشستم. ونیزیبه تلو   کیمبل نزد یرو

 سرکارت؟  یر ی چرا نم -

 دوست ندارم برم.  ؟یدار  یکه نگاهم کنه، گفت: مشکل  نیا بدون

 تفاوت باال انداختم. یب یرو ازش گرفتم و شونه ا نگاهم

 . یهر جور راحت  ؟ینه چه مشکل -
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  ی! چون من خونه ام راحت نم یمشکل دار  گهیگرفت و با حرص و تمسخر گفت: چرا د یق یعم دم
 . یبه محمدت فکر کن یتون

که محلش    نِ یواسش ا زی چ نیشدم، بدتر مونیجوابش رو بدم که پشنگاهش کردم، خواستم  یعصب
 ! یند

 شدم و نگاهشم نکردم.  رهی خ شد؛یکه پخش م یترک  الیسر به

 کرد. یحرص تک خنده ا یرو از

 شد؟ درست گفتم نه؟ یچ -

کردنش تو   یخواد حرص خوردن و حسود   یگرده و م یبهش سکوتم بود، معلومه دنبال دعوا م جوابم
 کنه. یمدت رو تالف نیا

 حرف حق جواب نداره!  گهیآره د -

گرم کردم، از گوشه  ونیزی که جوابش رو ندم، سرم رو با تلو نیا یفقط برا دم،یفهم  ینم  یز یچ لمیف از
 با صورت سرخ شده اش، کنترل رو برداشت و خاموشش کرد.  دمیچشم د

 کمرش گذاشت.  یدستش رو رو  یبا طلبکار و   ستادیبه روم ا رو

 نگاهم کن! -

بهش وارد کرد، با   یدستش کرد، فشار  ری خم شد و چونه ام رو اس دم،ینشون نم یعکس العمل  دید
 آره؟! یزد و گفت: هه من رو احمق فرض کرد یاجبار به صورت پر خشمش نگاه کردم، پوزخند

 !شدمیاحمق نبودم که عاشق تو نم اگه

 لب زمزمه کردم:  ری نتونستم ساکت باشم و ز گهیتو چشم ها حلقه زد، د اشک

 بس کن!  -

 . دیسمت چپش پر یرو کج کرد و ابرو   سرش

 ؟ یچ -
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 لب هام آورد.  یآروم همون حرف رو زمزمه کردم، گوشش رو جلو دوباره

 دوباره بلند بگو. دم؟ینشن -

 شجاعت به خرج دادم.   یبار کم نی رو فرو دادم و ا بغضم

 ! گهیبس کن د -

 وقفه!  یبلند و ب د،یخند  تی عصبان با

 ! ستیآدم شوهر من ن  نیا دم،یترس  یم دیآتش جد نیا از

 زد:  ادی دفعه خنده اش قطع شد و فر هی

  ی! تو تمومش کن! اون لعنتیکن ی نابود م یرو دار  یهمه چ ،یخت یرو بهم ر میمن بس کنم؟ تو زندگ  -
 رو تموم کن! 

کردم اشکم رو نگه دارم و نذارم شکستم رو بار   یو تو مبل جمع شدم؛ سع دمی بلندش ترس یصدا از
 جلوه کنم.  فیخواستم جلوش ضع ینم  نه،یبب گهید

  ؟یشد  یطور  نیتو چرا ا -

 . دیزد و دست هاش رو باز کرد و دور خودش چرخ ی تلخ  پوزخند

 شدم؟   یچه طور  -

 مبل بلند شدم.  یرو از

 !یعوض شد -

 .ستادیام ا نهیبه س نهیجلو اومد و س  یقدم

 که آلوده اس! آلوده به اون پسره. فتی ذهن کث ن یبا ا ،ی! تو عوضم کردیکرد میطور نیتو ا -
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رو تو صورتش   تی شدم و تموم واقع یاش نشست و به عقب هولش دادم، عصبان نهیس یرو دستم
 . دمیکوب

تو   یعاشق محمدم و اومد  یدونست یمن مقصرم؟ تو خودت م  گهی دمن عوضت کردم؟ حاال -
!  فهیها؟! آره من ذهنم کث یگ یم یحاال چ ،یندار  یمشکل  یگفت تی! خود عوضیلعنت یتو م،یزندگ

 چون عاشق محمدم...

 داد. یتکون م یرفت و سرش رو تند تند به حالت عصب  یعقب م عقب

 ساکت شو! نگو...  -

 رو قطع کردم.  حرقش 

که من عاشقشم؟ آره من  ؟ی ثابت کن یخواست یرو م  ی! چیدیکش شینه خودت بحثش رو پ -
 خوام...   یوار م وونهید

 خفه شدم.   ادشیفر یصدا با

 !اریخفه شو! گفتم اسمش رو به زبونت ن  -

 :دهیگونه ادامه م ادیو اون فر شهیخوره، دستم بند شکمم م یم چیپ دلم

 با من که مثل سگ عاشقتم؟! یر کردکا یلعنت بهت! چ -

 .ره یگ یانگشت اشاره اش رو سمتم م  دیتهد با

 کنم. یاسمش رو از زبونت بشنوم، خودم خفه ات م گه یباره د کی... فقط گهیباره د کیاگه فقط  -

 زده بود.  رونی گردنش ب یرو  یخورد و رگ ها یتکون م   شینیب   یپره ها تی عصبان از
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 مبل پشت سرم نشستم. یدرد گرفته بود و آروم رو یکم دلم
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نشست و سرش رو با دست هاش فشار   نی زم یرو دم،یشن  یرو م  شی تند شده و عصب یها نفس
 داد. 

  ادیهم گذاشتم، شکمم رو لمس کردم، تنش ز یدادم و چشم رو هیمبل تک  یهم سرم رو به پشت من
 لب گفتم.  ریز  یز یافتاد و آخ ر نی ابرو هام چ نی بچه ام شده بود؛ از درد ما ب دی شد یباعث تکون ها

شکمم نشست، چشم هام رو باز کردم، هنوز صورتش سرخ بود؛ با   یهوا رو ی سرد آتش که ب دست
دستم که رو شکمم   یصورتم که از درد جمع شده بود و رو نیرو ب   شیخاکستر یچشم ها ینگران

 چرخوند.   یمشت کرده بودم، م 

 دردت گرفته؟!  -

 مبل فشار دادم. یرو آروم تکون دادم و بعد به پشت سرم

 . یحواسم نبود باردار  دی منه، ببخش ری دکتر! تقص میسمتم خم شد و با ترس گفت: پاشو بر به

 از پله ها باال رفت.  دیدست هاش گرفت و بلندم کرد، تند دو نی سردم رو ب  یها دست

بازوم   ریبرگشت و لباس هام رو آورد و تنم کرد، ز عیاشم، سربکشم و آروم ب یق یکردم نفس عم یسع
 بود!  دهیرو گرفت، ترس

  ستمیپا هام با یرو که حس نداشتم رو  یاز لرزش دست هاش و سرد بودن تنش معلوم بود؛ من نیا
  یو چند تا پله رو به سخت میرفت  رونی رو همراه خودش به سمت در برد و در رو باز کرد، از خونه ب

 رفتم.  نیپا

 شکمم گذاشتم. یام رو رو گهیآتش حلقه کردم و اون دست د یدستم رو محکم دور بازو کی

 عینشوند، خودش هم سر  یصندل  یرو باز کرد و من رو رو نیدهانم رو قورت دادم و آتش در ماش  آب
آورد و پاش رو   رونیرو ب  نیماش نگی رو باز کرد، از پارک نگیدر پارک  موتی سوار شد و استارت زد، با ر

 گاز گذاشت.  یرو

ام با شتاب باال و   نهیس یکرد که مبادا از هوش برم، قفسه   یگشت من رو نگاه م یبر م هیثان هر
بکش آروشا! آروم باش اآلن  قیآتش دنده رو عوض کرد و با اضطراب گفت: نفس عم شد،یم نیپا
 . میرس یم
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 بشکنه. خواد؛  ی احساس کردم کمرم م  د، یکش ریدوباره ت  دلم

 نکشم.  غی وقت ج هیدادم تا  یهم محکم فشار م یدرد چشم هام رو رو یرو از
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 زده بود!  خیکرد، دست هاش   از ترس   یم یسرعت رانندگ با

 شدم؟  یطور  نیا هویکردم آروم باشم، چرا  یرو گاز گرفتم و سع  لبم

 دادم.  هیتک شهیآتش رو فشار دادم و سرم رو به ش دست

 چشم هام تار شد و از هوش رفتم. یکم جلو کم

 *** 

 " آتش "

دست هام نگه  نیکردم و دستش رو ب  ینگاه م شد،ی م نیاش که آروم باال و پا نهیس یقفسه  به
 داشتم.

 شد!  یدستم رو ول کرد و از هوش رفت، ته دلم خال یوقت  نیماش یتو

 دو تا بودن! نیا دمیاز دستشون بدم، تنها ام دمیترس

  یگرفتن و گفتن مشکل یکنن، فقط سونوگراف زیتجو یتونستن دارو و سرم یحامله بود؛ نم  چون
مادرش  گذاشته و از اضطراب  ریبچه اش تأث یکه مادر متحمل شده، رو یبه خاطر فشار عصب  ست،ین

 داده و تو خودش جمع شده بوده! یمحکم خودش رو سمت رحم فشار م 

همه اش به خاطر   یبد رفتار کردم، قبول دارم ول  یلیچند روز خ نیزدم، ا یدستش رو بوسه ا پشت
 اون پسره اس! 

 که چند تا از محموله ها که قرار بود از مرز رد بشن، لو رفتن و همه افرادم رو گرفتن. دمیفهم
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 گرده!  یمن م یکه اون پسره داره دنبال آروشا نیهمه بدتر ا از

 دفترچه خاطراتش رو خوندم، سوختم! یوقت

 که هنوز مثل اون احمق عاشقشه!  نیا از

ذارم    یرو نابود کنه، هرگز نم میذارم زندگ ینم ره،یز من بگکنه و ا دایمبادا آروشا و بچه ام رو پ  دمیترس
 برگرده! رانیآروشا به ا

گونه  ی اش نگاه کردم و انگشت شستم رو رو دهیزدم و به صورت رنگ پر ی مو هام رو چنگ  کالفه
 . دمیبرجسته اش کش

شتم، کنار تخت بلند شدم و سمتش خم شدم، دستم هام رو دو طرف شونه هاش گذا یصندل  یرو از
تا لب هام رو    دم،ینازش که اآلن بسته بودن؛ گذاشتم و آروم بوس یچشم ها یلب هام رو رو

 قرارم! یپدرش رو باز کرد و چشم دوخت به نگاه ب  یب  یبرداشتم، چشم ها

 دست هام رو از دو طرفش بر نداشتم.  یفاصله گرفتم ول  ازش

 که! نیمن رو دق داد زدلم؟یعز یخوب  -

 کرد.  سی با زبونش خ  رنگش رو  یب یها لب

 حالش خوبه؟ -

 زدم.   یشکمش نگاه کردم و لبخند به

 خواست من رو جون به لب کنه. ی! فقط م هیعال -

 از ته دل زمزمه کردم:  نش،یغمگ یآب یبه چشم ها رهی و من هم خ دمیخداروشکرش رو شن  یزمزمه

 از دستشون بدم. ینوکرتم! ممنون که نذاشت ایخدا -

 . دمیوقت از دست نم  چیچشم ها رو ه نیا
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 »آروشا« 

در آورد و به دستم  کیپالست یلباس هام رو از تو نم،یتخت بلند بشم و بش یکمکم کرد تا از رو  آتش
 داد تا بپوشم. 

 .شدیم مونیبگه که پش  یز یکرد تا چ یدهانش رو باز م  یو ه دیدزد یاز چشم هام م نگاه

 نگاهش کردم. رهیو خ  دمیرو از دستش کش  شلوار

 بگو... -

 رو؟  یو گفت: چ دیهاش از تعجب باال پر ابرو

 نگاه کردم.  ش یرو کج کردم و به دست پاچگ سرم

 ! یار یبه زبون نم  یول  ادیرو که تا نوک زبونت م  یهمون -

 تر بود! نیسنگ زد؛ی هاش رو به قصد لبخند کج کرد که اگه لبخند نم لب

 زدن ندارم.  یبرا ی حرف   ،یکنی اشتباه م -

  خواست؛ینگفتم؛ اگه م یز یچ گهید گه،یداره دروغ م دونستمیکه م نیرو تکون دادم، با ا  سرم
 .گفتیم

 خودم رو تنم کرد. یو لباس ها ارمی رو در ب مارستانیب  یکرد لباس ها کمک

 بودم! زاری الکل به شدت ب یو از بو دمیکش شونمیبه صورت پر یدست

 کرد.  میبغلم رو گرفت و همراه ری زآتش  دم، یهام رو پوش کفش

برد، بعد از پرداخت صورت حساب، کاغذ   رونی رو باز کرد و من رو با خودش ب یاتاق خصوص  در
 رو گرفت.   صیترخ 

 . ارمیرو ب نی جا باش تا برم و ماش نیهم -
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سر پا   تونمی که نم  ای کردم و گفتم: باشه، زود ب سی ام رو با زبونم خخشک و ترک خورده  یهالب
 .ستمیبا

 . دیدو مارستانیب  یرفت و به سمت در خروج نی از سه تا پله پا عی تکون داد و سر یسر 

 مارستانیبزرگ ب اطیدادم و به ح  هیازش گرفتم، خودم رو بغل کردم و به ستون کنار پله ها تک نگاه
 چشم چرخوندم. 

دارن و   یچه مشکالت گذره،یتو ذهنشون م  یچ نمیبب خواستی دلم م کردم،یمردم نگاه م یهمه به
 ! نهیشی دلش م  یها رو ضیمر نیانگار تموم غم ا مارستانیب  ادی م یهر ک یچرا وقت

 متنفر بودم و هستم! مارستانیاز ب شهیهم

 یخاطره  یول  ستیدکتر هاش ن ریآوردن، از دستشون دادم، تقص مارستانیبه ب  یخانوادم رو وقت چون
 .کنهی م یرو برام تداع  یبد

حس بد تا ابد همراِه  نی رو از دست بدم و ا یکس  ترسمیم کشه؛یم مارستان ی پام به ب یوقت
 !مهیشگیهم
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ود، کنار درخت نشسته ب یصندل  یکه رو یرمردیباعث شد رشته نگاهم رو از پ نیبوق ماش یصدا
 بشه.  دهیبر

 یکرد، برا  یرفتم، زانو هام درد م  نیپا یآتش، از چند تا پله به سخت دنینگاه کردم و با د نیماش به
 برم.   نیسختم بود از پله ها باال و پا نیهم

  شی بار برعکس چند ساعت پ نیرو باز کردم و سوار شدم، دنده رو عوض کرد و راه افتاد، ا نی ماش در
 کرد.  یم یآروم رانندگ

 ! میغرق بود هامونا یبود و تو رو یاگهید زی چ ریکدوممون فکرش درگ هر
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  هوا رو، کف یبردم تا خنک   رونیکم هوا بخورم، دستم رو تا آرنج ب  هیتا  دمیکش نیپا یرو کم  شهیش
 دستم حس کنم.

 یبود؛ سع شهیو صورتم سمت ش  گشتمی بر نم  یکردم، ول ینگاهش رو حس م  ینی سنگ یاز گاه هر
ها خندون و   یناراحت و بعض  یکه بعض  یمختلف یآدم ها یبا تماشا یا قهیکردم حواسم رو چند دق

 ! دنیخندیم کردن،ی که با تعجب نگاهشون م ییبدون توجه به کسا ایدن  نیفارق از ا

 !اندوونهیها د نیا گفتی من بود؛ قطعًا م یجا  یکس هر

خودشون رو شاد  خوانی جور افراد چه قدر از درون داغونند و م نیکه ا فهممشونی فقط من م  یول
 جلوه ِبَدن!

 هستن! ینیو غمگ یاحساس  ییدر باطن آدم ها خندن،ی که در ظاهر م  ییجا خوندم؛ آدم ها  کی

سرنوشت بال سرشون   نیقدر ا  نیا دن،یکش یقدر سخت نیترسند، چون ا ینم  گهیجور افراد د نیا
از   ستین  یوونگید یهاشون از رورو دارن، خنده   یهر اتفاق یها آمادگ نیا خته،ی آورده که ترسشون ر

 !هیخستگ

 ! ینصف شب یها  هیخسته از گر ،یتکرار  یخسته از غم ها ،یتکرار  یاز زندگ خسته

 اند! ها فقط خسته  نیا

 من!  مثلِ 

کردن؛ به  رهی و نگاه ها رو خ دنیخودشون رو به رخ مردم کش رهی ت یرعد و برق زد و ابر ها آسمون
 شهر و مردمانش!  نیسر ا یرو  دنیبارون، غم بار یجا

 بستم و بعد باز کردم.  یلحظه ا بارون و چشم هام رو یگرفتم از بو  یق یعم دم

 مردم رو آشکار کرد.  یواقع یرو شست و چهره  یمصنوع یخنده ها بارون

بار، آسمون   نیکردن، اون رو حفظ کنند، ا یم یعمر سع هیبرداشت که همه  یتیواقع  یاز رو پرده
شده   یخودشون ساخته بودن؛ مخف  یکه برا ین یدروغ یرو که پشت چهره  یکرد، افراد یمحاکمه م

 بودن.
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گفتن، دروغ گفتن   گهیکه به هم د  یزد، به خاطر دروغ یشالق به صورتشون م  شونه یتنب یبرا بارون
  نیترکنند، بزرگ   یم یکه برعکس باطنشون، تظاهر به شاد نیبه زبون گفته بشه، هم دیکه حتمًا نبا

 دروغه!

نداشتن و سر به   رنی که سر باال بگ نیا یرو  ت،یواقع نیاز ابارون غم بار، مجازاتشون بود، همه  نیا
 همه از راز دلشون خبر دار بشن.  نی از ا شتریکردن که مبادا ب یفرار م عیو سر ریز
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 آروشا؟  -

گرفتم، صورتم رو سمتش  ی اومدم و چشم از آسمون بارون رونی آتش از فکر ب فیضع یصدا با
 ش رو صاف کرد تا راحت بشنوم.برگردوندم و منتظر نگاهش کردم؛ صدا

 . خوامی چند روز معذرت م نی من... من به خاطر ا -

 داد،ی آزارش م یز ی مشت شده اش دور فرمون نگاه کردم، چ ینگفتم، فقط به دست ها یز یچ
 مطمئنم!

 .نهی طور که برف پاک کن رو زد تا بهتر جلوش رو بب نیکرد و هم  سیرو با زبونش خ  هاشلب

 نداشتم. ی ها حال خوب روز  نیا -

 باز کردم و گفتم: چرا؟ دهان

 داد. شیسمتم انداخت، دوباره حواسش رو به رانندگ  ینگاه مین

 . ختیاومد، اعصابم رو بهم ر شیپ  یمشکل هی -

 : دم یهمون لحن دوباره پرس با

 ؟ یچه مشکل -

 . دیو پشت گردنش کشدستش ر هی کالفه



 عشق و خون  یتالق

159 
 

 مربوط به شرکت بود، حل شد.  -

 کردم.  ی نگاه م دنشیو نگاه دزد یبه کالفگ نانهیزب یر

 جا؟  نیشرکت ا -

 کرد. ریی صورتش تغ حالت

 !رانینه، ا -

 !گفتی م  دروغ

 معذب شده، دست و پاش رو گم کرده.  امره ی نگاه خ ریشدت ز به

رو   یز یکه چ یکس فهممی عمر من با هزار نفر کار کردم، م هی دونم،ی که من نم  یخبر  هی رانیتو ا پس
 داره. یچه حالت کنهی م  یمخف

 ! مونهی ماه پشت ابر پنهون نم  فهمم،یزدم، باالٔخره م  یپوزخند

 !امیرفته، من ک  ادشیکه  نیا مثل

که  نیمچشون رو گرفتم، ا  یاومده که بخوان سرم کاله بذارن، ول شیوقت ها پ یلیتو کارم خ  من
 . ستین یز یچ

 رد و بدل نشد.   نمونی ب یخونه حرف  تا

 رو زد تا در بسته بشه. موتیبرد، دوباره ر نگیرو تو پارک  نی در رو زد، مش موتیر

شد، سمت در من اومد و در رو برام باز   ادهیرو خاموش کرد و پ نیرو باال دادم، ماش  نیماش یشهیش
 کرد.
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 . دمیبشم، دستم رو عقب کش ادهی بغلم رو گرفت و کمک کرد پ ریز
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 تونم راه برم.  یحالم خوبه آتش! خودم م -

 ؟ ینگاهم کرد و گفت: مطمئن  نگران

 باال رفتم.  ی ک ی  یکیکنار راه پله ها گرفتم و  واریرو تکون دادم و سمت خونه رفتم، دستم رو به د سرم

در آورد و در رو باز کرد، کنار رفت تا اول من برم؛ پشت سرم داخل اومد و در   بش ی ها رو از تو ج دیکل
  ییهویبرق رو زد و خونه روشن شد؛ از روشن شدن  زیکرد، پر  زونیآو یدیرو تو جا کل دیرو بست، کل 

  نیبه اول  ینه انداختم، از خستگبه خو  یخونه، چشم هام ناخودآگاه بسته شد و بعد باز کردم، نگاه کل
 دسته مبل گذاشتم.  یو سرم رو رو دمیبا لباس هام دراز کش دم،یکه رس  یمبل

 . رهی داد، از پله ها باال م یآتش رو پارکت ها نشون م یپا یصدا 

مو هام شکسته بود؛ سرم درد گرفته بود، دستم  رو  خت،ی دورم ر شونیمو هام رو باز کردم که پر کش
صورتم و چشم   یرو دمیمو هام محکم کش یبلندم فرو کردم و تکون دادم، از رو یمو ها یال به ال

 گود شده ام رو ماساژ دادم. یها

 تو اتاق!  میبلند شو بر ادیخوابت م  زمی عز -

 اب نگاهش کردم. خمار از خو یسرم بر داشتم و با چشم ها  یرو از رو  آرنجم

 حوصله ندارم بلند بشم. -

 !شهیزد، دوباره شد همون آتش مهربون و عاشق پ  یمهربون لبخند

 پاشو گلم.  -

 دادم. هیرمق بهش تک  ی دست هاش گرفت و آروم بلندم کرد، ب نیرو ب دستم

 حس!  یآتش پا هام ب  -

و دست هام رو دور   دمیکش یف ی خف غی بلندم کرد، ج ن یزم  یزانو هام انداخت و از رو ری دست ز هوی
 گردنش حلقه کردم. 

 ! نمیسنگ ره،یگ  یآتش کمرت درد م -
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 . دمینشست و بوس  می شون یپ یهاش رو لب

 ! یکنم الغر تر شد یدورت بگردم، احساس م -

 شونه اش گذاشتم. یشدم و سرم رو رو رهیبهش خ  متعجب

 شکمم، الغر شدم؟! نیبا ا -
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 بهم نگاه کرد.  طونشی ش یخاکستر  یبا چشم ها  یچشم ریرو تکون داد و ز   سرش

 دست هام رو از دور گردنش باز کردم.  

  ؟یشده مهربون شد  یحاال چ -

 و آب دهانش رو قورت داد و لب زد:    دیخند بلند

 مهربون بودم. شهیمن هم -

 و سرم رو چرخوندم.  دمیحرص خند با

 . یگ یآره تو راست م -

بهم زد و در رو با پاش باز کرد؛ وارد اتاق شد و در رو بست،   یچشمک  د،یم و با صدا بوسرو محک لپم
 .دیتخت کنارم خودش رو انداخت و لپم رو کش یتخت گذاشتم، رو  یرو

 بچه ام دلش واسه پدرش تنگ شده! ،یپدر و دختر رو از هم جدا کن ادیظالم! چه طور دلت م  -

 هاش رو چونه ام نشست... لب

 چن روز.  نیا یها یفراموش کنم تموم تلخ  خواستم
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 *** 

 آتش انداختم، به پهلو شدم و بعد بلند شدم.  یخال  یبه جا یهام رو به زور باز کردم و نگاه  پلک

 رفته بود؟!  کجا

  رونی بستم تا خواب از سرم بپره، نفسم رو فوت کردم و دست به کمرم از اتاق ب یهام رو لحظه ا چشم
  نمیکردم بب  زیکنجکاو گوش ت  دم،ی از آخر راهرو شن  یپچ پچ یبرم، صدا  نیرفتم، خواستم  از پله ها پا

 ! ادیصدا از کجا م

گوشم رو به در   متوقف شدم، ییگرفتم و از کنار اتاق ها رد شدم، پشت در دستشو واریرو به د دستم
 زد!  یآروم حرف م یل یچسبوندم، خ
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 اسم آقاجون مکث کردم.  دنینخواد من بدونم که با شن  دیبرگردم و برم، شا خواستم

 نباشه! یچشم! حرف یگیآقاجونم بگه، م یهر چ -

 داد. یشد، فکر کنم داشت به اون شخص گوش م ساکت

   ن؟یمحموله ها رو جا به جا کرد -

                                          ...- 

 دونم و تو!  یبشه من م یز یدفعه چ نیاگه ا -

                                          ...- 

باز   ییبه پله ها در دستشو دهیاز در فاصله گرفتم و نرس ع یآب اومد، سر ینزد و بعد صدا یحرف گهید 
 شد.

 آروشا؟  -
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 . یفکر کردم رفت ؟ییجا نیبرگشتم و نگاهش کردم و دستپاچه گفتم: ا ا  آروم

 کرد.  زیر چشم

 ؟یشد  داریتازه ب  -

 .دمیکش یا ازهیو خم دمیبه چشمم کش  یدست یشینما

 ؟ی شد داریب یآره تو ک  -

 فرستاد و لبخند زد.  رونیراحت شده باشه، بازدمش رو به شدت ب   الشیخ  انگار

 ؟یدی! خوب خواب شهیم یا قهیده دق -

 داد.  یداشت، جوابم رو م یطور که به سمتم قدم بر م  نیهم

پدرونه  یزانو هاش نشست و شکمم رو نوازش کرد و با عشق  یاول رو ستاد،یو رو به روم ا   دیرس بهم
 . دیبوس

 کرد.  یلب باهاش صحبت م   ریشدم بهش که گوشش رو چسبونده بود به شکمم و ز  رهیخ

 . دیخند طنتی به چشم هام نگاه کرد و با ش   نیبعد سرش رو بلند کرد و از پا یکم

 بر طرف شده!  شیدلتنگ شبید گهیم -

خونه رو  بلندش کل   یقهقهه  یو خجالت زده لبم رو گاز گرفتم، صدا دمیشب قبل، نگاه دزد یادآور ی با
 برداشت!

کرد و خنده اش کمرنگ شد،   کی اش نزد نهیو دستش رو دور کمرم حلقه کرد و من رو به س ستادیا
 نکن!  میوقت عصبان  چیلبش رو کنار گوشم آورد و آروم گفت: ه

که محکم نگهم داشت، نفس داغش رو تو   رمی شونه اش برداشتم و خواستم فاصله بگ یرو از رو سرم
 گردنم فوت کرد.

 ! باشه قشنگم؟! میخوب بمون یجور  نی بذار هم -
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 . دمیآخرش رو شن یآخر زمزمه  یمات شده رو رها کرد و لحظه  من

 سگم نکن، حداقل به خاطر بچه مون! -
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پهنش دوختم،  یرو از پشت به قامت بلند و شونه ها  میبرگشتم و نگاه آب د،ی ابروم باال پر هی یعصب
 که  نیرفت، بدون ا   نیدست چپش رو مشت کرده بود و پشت کمرش گذاشته بود؛ از پله ها پا

 عقب برگرده و منتظرم باشه، رفت!  به

 آروشا؟  یبا خودت کرد یزدم، چه فکر   یپوزخند

بوده و تموم فکر و ذهنش   بش یرق یرو که معشوقه  یرفت، کس  ینم  ادشیها  یراحت نیهم به
 متعلق به اونه!

 بود؟! یاومد، شخص پشت تلفن ک ادمیدفعه از تلفن حرف زدنش  هی

 !ستیکه مربوط به شرکت ن دهیداره انجام م ییکار ها هی مطمئنم

   محموله؟

 زدن؟!  یحرف م  یمورد چ در

 دونم؟  ینم  یچی چرا من ه یلعنت

 بگذرون! ر ی به خ  ایو من نتونم کنترلش کنم، خدا رهیبگ دوباره تحت شعاع قرار   میخواد زندگ ینم دلم

قدر گرسنه ام  نیانداختم، ا یوار ی به ساعت د ینگاه یج ی رفتم، با گ  نیمشغول از پله ها پا یفکر  با
 تونم فکر کنم.  یکه درست نم 

 سفارش بدم؟  یخور   یم یچ -

 داده بود؛ نگاه کردم. هی به مبل تک نهیرو چرخوندم و به حالت منتظرش که دست به س سرم
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 نباشه!  هیدونم، فقط پر ادو ینم -

 قهیشد که چند دق  لشیبه موبا  رهیبر داشت، نگاه منم خ  بشیرو از تو ج  لشی تکون داد و موبا یسر 
 داشت.   یتماس ناشناس شیپ

ورم   ینشستم و پا ها ی مبل راحت یرو ام،ی ب رونیر درهمم برو به دو طرف تکون دادم تا از افکا  سرم
استرس    یگذاشتم، وقت یخارج  تیآهنگ ال هیگذاشتم؛ ضبط رو روشن کردم و  زی م یکرده ام رو رو

دور  یکنم و لحظه ا دایذاشتم تا من هم آرامش پ یم  یشلوغ بود، آهنگ آروم یادیداشتم و فکرم ز
 آزار دهنده! طیبمونم از مح 

 نخورده. یدرست و حساب  یبدبخت غذا نیچند روز نحس، خواب و خوراک واسم نذاشته، ا نیا

 شه؟یتموم م یروز  هی یعنیمامان،  یلب گفتم: خوابالو ریزدم و ز  ینیغمگ  لبخند

 زنم.  یکنه باهاش حرف م یکنم که حس م یکردم و چه بچگونه فکر م نوازشش

 ! یار یمن رو در ب  ییتنهاکه از   ایعشق مامان زود ب -
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 تموم بشه! زیرسه که همه چ یم یرو مطمئنم که روز  نیا

 هاست! یتموم تلخ انی که پا یروز 

 ها!...  یبدبخت انیپا

 !...دمیکه کش ییانتظار ها انیپا

 غم و غصه ها!... نیا انیپا

 !میتولد خوشبخت شم،یکه من متولد م یرسه اون روز  یم

 !وفتهیو هرگز برام اتفاق نم شهیمثل قبل نم  یز یچ گهیتفاوت که د  نیبا ا یول
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 روز...  اون

 کردن! یدوباره زندگ یبرا یشروع

 دیفکر نکردم، چون ام یزندگ  نی و تموم کردن ا یبه خودکش ینشدم و حت ری س یوقت از زندگ  چیه
باز کردن   یبرا  دیوجود داره، فقط تو با یا گهید یایدن یپشت هر در بسته ا ک،ی نزد یا ندهیدارم به آ

 کنه!   زبسته رو با یدر ها یکه همه  یبگرد یدی دنبال شاه کل د؛یکردن کل دایپ  یاون در، به جا

 !ستی ن ی نشدن یول سخته،

اگه   شه،ی وقت خسته نم چیکردن با عروسک هاش ه یکه از باز  هیگوش یباز یدختر بچه  سرنوشت
 کن!  یکنه، باز  یخواد باهات باز   یسرنوشت م

 باش!  یباز  نیا یدهنده  انیتو پا یول

 ! ییتو یباز  یبره برنده   ادتیکه  ینشو، طور  یباز  سرگرم

باشه تو عروسک   ادتی نه،یکنه، اون کارش هم یکه باهات م یمختلف یها یخسته نشو از باز  هرگز
 !یستی اون ن  یشب باز  مهیخ

 

 و کباب خونه رو بر داشت و دلم ضعف رفت.  گریج  دیلذ یآهنگ قطع شد، بعد بو یصدا

  کی دست ظرف  کیام رو از مبل گرفتم، به آتش چشم دوختم که باال سرم با  هیباز کردم و تک چشم
 اش کنترل و برداشته بود و ضبط رو خاموش کرد. گهیبار مصرف غدا رو گرفته بود و با دست د

 خورم.  یتو رو م یبگذره از گنشگ گهیم دک هیبلند شو که  -

رو گرفتم و به  ی کیپالست یو ظرف ها ستادمیا طونش،یبزنم به خاطر لحن ش  یکه لبخند نیا بدون
رو با   می ستال یکر سیرو باز کردم، د یو نقره ا دیسف نت ی گذاشتم و در کاب زیم  یآشپزخونه رفتم، رو

 رو بستم. نت یدر آوردم و در کاب  میستالیظروف کر

و کباب ها رو تو   گریکنار ظرف ها گذاشتم، ج ز یم یرو  سیو چنگال رو هم برداشتم و همراه د قاشق
  خچالیگذاشتم و قاشق و چنگال ها رو هم کنار ظرف ها گذاشتم؛ به سمت  زیو وسط م  ندمیچ سید
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رو   ترظرف شور گذاشتم، پارچ رو برداشتم و دلس یدلستر رو در آوردم و رو یرفتم و بازش کردم، بطر 
 گذاشتم. زیو سر م ختمیاون ر یتو
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جا نذاشته باشم، آتش رو صداش زدم؛ با    یز یتا چ  دیچرخی م  زیم  یطور که چشم هام رو نیهم
 .ستادمیگوشم از ترس راست ا ریلحن آرومش ز  دنیشن

 جون دلش؟  -

ام برداشتم؛ قلبم با شدت به  نهیس  یدستم رو از رو، آزاد کردم و ام از ترس رو حبس شده   نفس
 .دیکوبی م امنهیس یقفسه

 اش زدم.به صورتم نشوندم و مشتم رو با حرص به شونه   یو اخم برگشتم

 زن حامله رو ترسوند؟  دینبا  یفهمی نم -

 .رهی به خاطر تو از آخر از دست م امبچه 

 گوشم زمزمه کرد:  ریو ز دیخند  آروم

 بشه؟ شونیمن طور یجوجه ها  ذارمیخدا نکنه، مگه من م -

 گذاشتم و به عقب هولش دادم. اشنهیس یهام رو رو دست

 برو عقب خفه شدم! -

و نشست؛ من    دیرو عقب کش یداد و بعد با خنده ولم کرد و صندل  یک یرو به خودش فشار کوچ من
 هم نشستم. 

 باباش چطوره؟ یخوابالو -

 .دمی شکمم دست کش یرو
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 فعالً گشنشه!  -

 زد و مهربون گفت: قربون شکمش بره باباش!  یلبخند

  یز یبشه و چ یکه عصبان  نیامان از ا یشدم، آتش مهربونه، ول رهیخندونش خ  ی صورت و چشم ها به
 مجازاته! نیانجام بشه، کشتن اون فرد کمتر لشیبر خالف م 

  کنم،یم  یپروا هر کار  یعاشقشه، ب دونمیشده، چون م هم شتریب  یمهربون  نیپدر شده، ا یوقت از
 !کشتی حتمًا من رو م   هیقض نیا یمطمئنم اگه حامله نبودم، برا

 اومدم.  رونی خوردم و از فکر ب یزد، تکون   یصورتم بشکن یجلو

 تو صورتم نظر سرکار خانم رو جلب کرده، بدم خدمتشون؟  یچ -

 چشم هاش گرفتم. طنتیزدم و چشم از ش یلبخند

 مسخره!  -

تو صورت من دنبال غذا  ی گشنته ول یآخه گفت گم،یم یهاش رو گرد کرد و گفت: جد چشم
 شما امر کن بدم خدمتتون! ،یگشتیم

 گفت و خم شد و پاش رو با دستش ماساژ داد. یآخ دم،یمحکم با پام به ساق پاش کوب  زیم  ریز از

 ؟ یچه قدر داشت ینبود ،یقدر زور دار  نیا یاخوبه حامله  -

کباب تو دهانم گذاشتم و با لذت مزه   یتوجه به صورت درهمش از درد، با چنگال تکه ا یب  خونسرد
 اش کردم. 
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و به سمت   ختمیر وانیر تو ل دلست یشدم و پارچ رو برداشتم و کم ری هم خوردم، س گهید یلقمه چند
  امکیپ یکه صدا ری دهان بردم و خوردم، دهان باز کردم و خواستم به آتش بگم که وقت دکتر برام بگ

 نگم. یز یباعث شد، چ   لشیموبا
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 اش کرد، کم کم اخم هاش تو هم رفت و صفحه رو قفل کرد و کنار گذاشت. به صفحه  ینگاه

 داد؟ امیبهش پ یدقت به عکس العملش نگاه کردم، ک با

 .دیرو از دستم گرفت و خورد؛ جفت ابرو هام باال پر وانمیو دلستر ته ل دیدور دهانش کش یدست

 که منتظر جوابم باشه، رفت.  نیرداشت، بدون اهم ب لشیبلند شد و موبا زیاز سر م یزمی عز یمرس  با

شده عالمت سوال، دور و بر   میروز ها زندگ  نیشدم، ا رهی نصفش خ یرو از ازش گرفتم و به غذا نگاهم
 من چه خبر بود؟!

 ! رفت؟ی به کدوم سمت داشت؛ م میزندگ

 !شمیو رد م  کنمی بزنم، فقط نگاه م تونمی نم یحرف 

وقت   چی ه د،یو لب هام از حرص لرز  دمیکوب زیم یرو  یعصبهام مشت شد، مشت هام رو  دست
 از کنترلم خارج نشده بود! میزندگ

که  یعاشق شدم، از وقت یکردم، از وقت یرو اداره م میکردم و با نظم زندگ یزندگ ییتنها شهیهم من
 بدون محمد پوچه! میزندگ دمیفهم  یاز وقت  ه،یعشق چ دمیفهم  یدل باختم، از وقت

به  دنمیدخالت کرده و مانع رس میکه خواسته تو زندگ  ینرفته، هر کس شی پ لمیمطابق م یچیه 
 رو از دست دادم. زیخواستم شده، از آخرم همه چ

به   ادیام، آرامشم رو حفظ کنم و زبچه  یسالمت یدکتر برا هیکردم به توص  یو سع  دمیکش یق یعم  نفس
 . ارمیخودم فشار ن

پس مجبورم ادامه  رم،یبگ  یمیتصم ییبه تنها تونمی و نم ستیتحت فرمان من ن میکه زندگ خرهٔٔ باال 
 !گناهمیب یبدم، به خاطر بچه 

ظرف   نیرو تو ماش  فیکث یکردم، ظرف ها یبلند شدم و غذا ها رو تو سطل آشغال خال  زی پشت م از
  زیرو تم  زیم  یگذاشتم و دستمال رو بر داشتم، رو خچالی گذاشتم و روشنش کردم؛ پارچ رو تو  ییشو

 کردم. 
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رفتم، کاناپه رو دور   ییرای به سمت پذ دادمی طور که کمرم رو ماساژ م  نیکار کنم، هم ادیز تونستمی نم
 نشستم.  میقبل یزدم و سر جا

 آروشا؟  -

 نشست و دست هاش رو بهم گره زد. میمبل کنار یتم، اومد رولب گف ریز یبهش، بله ا  ینگاه بدون

 نره!  ادت یبرات وقت دکتر گرفتم، فردا بعد از ظهر  یراست -

 خاموش چشم دوختم. ونیزیرو تکون دادم و به تلو سرم

 برم.  دی من با زمیراستش عز -

 دفعه چشم هام رو بهش دوختم و گفتم: کجا؟  نیا

 خواست بره؟!   یکجا م ییهویکردم،  تعجب

 !رانیا -

 به سر تا پام کرد. ینگاه دیو با ترد  دیکش یقیشدم، نفس عم  خشک

 گردم.  یزود بر م -

 ؟ یبر  یخوا  یتنها م ؟یچ  یعنیگرد کردم و گفتم:  چشم

 تکون داد، با شوک ادامه دادم: یسر 

 ؟یو بر  یتنها بذار  یاخو یمن رو م  -

 زانو هام گذاشت و فشرد.  یشد و رو به روم زانو زد و دست هاش رو رو بلند

 !زمی مجبورم عز ،یتنها نباش ادیب  یکی گمیم -
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 گفتم: چرا مجبور؟! جیگ

 کرد.  سی رو با زبونش خ  لبش

 خودم برم.  دیاومده با شی پ  یتو شرکت مشکل -

 مردمک چشم هاش رو به زانو هام دوخت.  

 به من زنگ بزنن، نه تو! دیاون شرکتم، با ریمن مد -

 .دیپشت گردنش کش یفرار چشم هاش از چشم هام دقت کردم، دست به

 !  ستیمناسب ن تتیتو وضع -

 کرد و ادامه داد:  یمکث

 گردم، باشه؟!  یزود بر م -

 بحث رو! نیتموم کن ا  یعنیباشه  نیا

 تا خودم رو کنترل کنم. دم،یکش  یق ینفس عم شهینزدم و فقط مثل هم یحرف 

 داشته باشه،  قتیکنه حق خدا

 قشنگه!  -

 : دیپرس   جیبلند کرد و گ سر

 !؟یچ -

شدم، جواب رو از تو چشم هام فکر کنم خوند، که خاکستر نگاهش   رهی خ شی عمق نگاه خاکستر به
 کدر شد. 

رخ برگشتم و نگاهش کردم؛ با   میکه به اتاق برم، از ن نیزدم، قبل از ا  شدم و دست هاش رو پس بلند
 منظور زمزمه کردم: 

 مواظب خودت باش آتش! -
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 کنه! یرو پنهون نم  یز ی دونست که چشم هاش چ یدادم، اون نم  هیاتاق رو بستم و بهش تک  در

داره،   یقشنگش رو باور کنم و احمقانه فکر کنم که حتما شرکت مشکل یبار دروغ ها  نیدارم ا دوست
 بار آخر به حرف هاش اعتماد کنم. یدفعه خواستم برا نیا

 *** 

 ؟ یهست یرفتم، نگران چ  یفرودگاه! خودم م یای ب ستیمن که گفتم الزم ن زمی عز -

 انداختم. شی به چمدون مشک یدست هام فشرده شد، نگاه نیب  بازوش

 آورد، مراقب خودت باش! یقت نمدلم طا -

رو   میشونیگرمش پ  یبه کمرم آورد و در اغوشم گرفت، لب ها یپشت کمرم نشست و فشار  دستش
 نگهم داشت و بعد ازم فاصله گرفت.  هیچند ثان د،یبوس  قیلمس کرد و عم 

 ! یتو هم مواظب خودتون باش -

دون رو محکم تر گرفت و پشتش رو  چم یسرم رو تکون دادم، دسته  دم،یرو تو دهانم کش  نمیریز لب
 ازم دور شد که با دلهره صداش زدم:   یبه من کرد، چند قدم

 آتش؟  -

به جاش حرفم رو   یول  یگ یشده که بهم دروغ م یعقب برگشت و منتظر نگاهم کرد؛ خواستم بگم چ به
 عوض کردم. 

 زود برگرد! -

 کرد و لب زد:  کی زد و دستش رو به چشم هاش نزد یلبخند

 چشم. -
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بدرقه اش   یرو هوا براش تکون دادم و با نگران  یکردم لرزش دست هام رو کنترل کنم، دست یسع
حرکت   یو برگشتم و به سمت در خروج  دمیشد؛ چشم بستم رو شک و ترد دی که ناپد دمیکردم، از د

 کردم. 

صدام زد، خودم رو به خواب زدم و جوابش   ینرفتم، هر چ رونیب  شامم یکه به اتاق رفتم؛ برا شبید
کردم که خوابم   الیقدر فکر و خ نیرو بفهمم، ا  شیپنهون کار لیرو ندادم، دلم خواست تنها باشم و دل 

و  دهیدراز کش مکنار دمیصبح که چشم باز کردم؛ د  یبره، ول یزود نیکردم بخواد به هم یبرد، فکر نم
  قتیداشتم به حق دینگفتم و ام یز یها فقط گفت ساعت سه پرواز داره، من هم چشده، تن رهی بهم خ

 داشتن حرف هاش!
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قفلش رو باز کردم و پشت فرمون نشستم،  دم،یرس  نیبه ماش  یرو دور انگشتم چرخوندم، وقت چیسوئ
قدر غر   نیاآلن هم ا نی ذاشت، هم یآتش نم  یعنینکردم،  یرانندگ گهیحامله ام د  دمیکه فهم  یاز وقت

 و...  رهی اگه دردت بگ ، یزد که اگه تصادف کن 

  یبشم، وقت ینگفت، دوست ندارم سوار تاکس  یز یچ گهیکنم، د یبه حرفش نم   دید یوقت خالصه
کنم،  یکنه؛ به هر طرف که نگاه م  یوقت ولم نم  چیگذشته ه شم،یم نیکنم و سوار ماش  ینم  یرانندگ 

 .دمیم میحواسم رو فقط به رانندگ  نم،یش  یپشت فرمون م ی ا وقتام نم،یب  یخودم رو با محمد م

 که آتش برام وقت گرفته، حرکت کردم. یرو روشن کردم و به سمت آدرس مطب   نیماش

 *** 

شدم، سرم    ادهیرو کردم و پ   نیماش فم،ی و ک  لیدوباره به آدرس انداختم و بعد از برداشتن موبا ینگاه
 رو باال گرفتم و به ساختمون رو به روم چشم دوختم؛ 

 شونه ام مرتب کردم و به سمت در مطب را افتادم.  یرو رو میمشک فیگذاشتم ک فمی رو تو ک لمیموبا

دست چپم   یچارگی من آسانسورش خراب بود؛ مجبور بودم دو طبقه رو از پله ها باال برم، با ب شانس
 باال رفتم. یک ی یک یگرفتم و  واریرو به د
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کمرم گذاشتم و ادامه   یکردم، نفسم بند اومده بود، دست راستم رو رو یمکث دمیاول که رس طبقه
 دادم.

باز   مهیدر مطب ن  دم،یکش یقی باال رفتم، نفس عم یمونده بود، اون رو هم به سخت گهیتا پله د سه
 بود، کامل بازش کردم و داخل رفتم. 

زد و مهربون گفت: سالم خانم محتشم خوش   یلبخند دنمیبا د ییطال یبا مو ها  ینقش ز یر یمنش
 !نیاومد

 جوابش رو دادم: یسیزدم و به انگل یخسته ا  لبخند

 سالم، ممنون.  -

 تا نوبتتون بشه. دینیها اشاره کرد و گفت: بش  یصندل  به

  یشدم، از پله ها به سخت نیسنگ یلیها رفتم و نشستم، پا هام درد گرفته بود، خ  یسمت صندل به
 بره.  نیخواد باز از پله ها پا  یم یبرم، ک نی تونم باال و پا یم
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  یرنگش تا رو  یکوتاه فندق یحامله بود، مو ها شونیکیشدم که   یدو تا زن  ی ره ی چرخوندم و خ چشم
خودش   یآخرش بود، نگاهم رو که رو یابت شد، فکر کنم ماه هاشکمش ث یشونه اش بود، نگاهم رو

 زدم و نگاهم رو ازش گرفتم.  یزد؛ من هم لبخند یلبخند محو د،ید

 رو خوند، اون هم دست به شکم بلند شد و داخل اتاق رفت.  یشماره ا یمنش

شکمم رو   یرو زمی شوم دم،ی کش میمویل  زیبه شوم  ینگاه کردم، دست میمشک  یشلوار حاملگ به
  یو دست و پا ادی ب ایکه به دن یروز   یرفت برا فیپوشونده بود؛ شکمم رو نوازش کردم و دلم ضع

 .نمی کوچولوش رو بب

که بهش گفتم حامله ام، باورش   یروز  نه،یمن رو هم بب یقدر خوشحاله که قراره بچه  نیا آقاجون
  یز یفقط دلش چ هیت کافگف یزد، م  یکه براش داشت حرف م ییبعدش از آرزوها یول  شد،ینم
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که لوس   یجور  نیگفتم ا یو م دمیخند یکنم، من هم م یم هیبخواد، بدون چون و چرا براش ته
 . دیخند یاون هم بلند بلند م شه،یم

 تر شد.   قیاون روز ها لبخندم عم یادآور ی با

 خانم محتشم؟  -

 سبزش نگاه کردم، ادامه داد:  یو به چشم ها برگشتم

 خانم دکتر منتظرتونن!  دیبفرما -

 برداشتم و تشکر کردم.  میکنار یرو از صندل  فمی کردم و بلند شدم، ک دیرو تجد لبخندم

 دکتر در رو باز کردم و وارد شدم.  دینازک بفرما  یو با صدا  دمیدستم به در کوب  با

تخت   کی تخت بخوابم، نزد یبلند شد و خوش آمد گفت، دوباره تشکر کردم، اشاره کرد رو دنمید با
 .دمی تخت نشستم و بعد دراز کش یرفتم و کفش هام رو در آوردم و رو

  توریو به مان دیدلم کش ری و دستگاه رو برداشت و ز دیشکمم مال  یرو رو یرو کنار زد و ژل  زمیشوم  دکتر
 با دقت نگاه کرد. 

 م رو بستم و صبر کردم تا تموم بشه.ها چشم

 خودت و کوچولو خوبه!  تیعی وض ست،ین  یمشکل -

 الزم ندارم؟  یخاص  یبرداشتم و شکمم رو پاک کردم، نشستم و گفتم: دارو یسه تا دستمال کاغذ  دو

  ایهم ب یماه بعد  ست، ین  یاز یرو از چشم هاش برداشت و مهربون گفت: نه ن شی مشک میفر نکیع
 !نهیمعا یبرا

 

99 

 شونه ام انداختم. یرو رو  فمیتنم مرتب کردم، ک یرو رو زم ینگفتم و شوم یز یچ
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 ممنون خانم دکتر، با اجازه.  -

 به سالمت.  زم،یکنم عز یو گفت: خواهش م  دیبه روم پاش  یلبخند

  یهم تشکر کردم، اون هم با مهربون  یرفتم، از منش  رونیو گرفتم و در رو باز کردم و ب ر  ییطال رهیدستگ
 رفتم... نیبه پله ها نگاه کردم، نرده ها رو گرفتم و پا  یرفتم و با بدبخت  رونیجوابم رو داد؛ از مطب ب

 

کردم و پشت  رو قفلش رو باز  نیماش چ،یاومدم و بعد از برداشتن سوئ رونیاز ساختمون ب دهیبر  نفس
رو روشن کردم و دنده رو عوض کردم،    نیگذاشتم و ماش یکنار   یصندل  یرو رو  فمیفرمون نشستم، ک

 به سمت خونه راه افتادم...

فرمون ضرب گرفتم، تا   یرو زدم و دستم رو رو موتیر دم،یرس  عیبود؛ سر کیمطب به خونه نزد چون
نگاه  گهیرو زدم تا بسته بشه، د  موتیبردم و دوباره ر  نگیکامل باز شد، تو پارک یدر باز بشه؛ وقت

هام رو برداشتم و از سه تا پله باال رفتم و در رو باز کردم، داخل خونه   دینه، کل ایبسته شد   نمینکردم بب
 شدم.

 که تنها شد، منم!  یدلم گرفت، باز هم اون  ش یکی سکوت و تار از

و   زیو بعد از باال رفتن از پله ها، در اتاق رو باز کردم و وارد شدم، شوم دمیکش  نیزم یرو رو فمیک
 رفتم.  ییرایهام عوض کردم و دوباره به پذ یشلوارم رو با لباس راحت 

خوابم  چشم هام گرم شد و پر از حس بد ده،ینرس قهیامروز سر پا بودم و خسته شدم، به ده دق یلیخ
 برد. 

 *** 

کرد،   یبشم، کمرم به شدت درد م داریتونستم از خواب ب یخورد و من هم نم   ی مدام زنگ م فونیآ
 توجه به زنگ خوردنش دوباره خوابم برد.  یناهنجار و ب یصدا  نیکردم از ل  یاخم

کاناپه رو   یرو   کیبالشت کوچ یبلند شد، عصب فونیآ ینگذشته بود که دوباره صدا یساعت  مین هنوز
پف کرده ام رو به زور باز کردم و سر جام نشستم،  یچشم ها یبرداشتم و به سمت در پرتاب کردم، ال

 خوابم برده بود. روزیکاناپه د یاومد رو  ادمیکردم و تازه  تمیبه موقع ینگاه
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 باز به ساعت نگاه کردم، نه بود! مهین یچشم ها با

  ریرفتم و به تصو فونی کاناپه بلند شدم و به سمت آ یو از رو  دمیپر از خوابم کش یبه چشم ها یدست
 گفتم: بله! فیضع یرو برداشتم و با صدا  فونیدختر جوون نگاه کردم و آ

 . امیمحتشم گفتن ب یشد و با لبخند گفت: آقا رهی خ  نیدختر به دورب یعسل یها چشم

  یمیکه با لبخند مال دینکش یرو گذاشتم و در رو باز کردم، طول فونیرو فوت کردم و در رو زدم، آ نفسم
و    دیچرخ  میلباس گشاد حاملگ ی درشتش رو یوارد شد و سالم کرد، سرم رو تکون دادم، چشم ها

 ککم یتاب و شلوارکش چرخوندم، برا  یرو میآب یدادم و چشم ها لشیتحو یلبخند د،یآروم خند
 باشه! دیسال با یس یباال  ادیخواد ب  یکه م یکردم کس یفکر م جوون بود، حداقل  یادیکردن به من ز

 بستم.  رهیآشفته ام با گ یتفاوت دعوتش کردم و موها یب

 نگران شدم. د،یزنگ زدم جواب نداد یهر چ  یول  امیمحتشم به من گفتن که از صبح زود ب  یآقا -

 رفتم؛ جوابش رو دادم:  یم  یبهداشت سیطور که به سمت سرو نیهم

 !دم یخسته بودم، خواب -

 نهیبه آ ختم،یصورتم آب ر  یآب رو باز کردم و رو ریرو باز کردم و داخل رفتم، ش  یبهداشت سی سرو در
 یحت  دن،یقدر خواب نیبود ا دیگونه ام راه گرفت، از من بع یمژه هام رو  یشدم، آب از رو  رهیخ
 . دمیشام بلند نشدم و تا االن خواب یهم برا شبید

  رونی دست و صورتم رو خشک کردم و ب ی کیکوچ یرو بستم و با حوله   ریگرفتم و ش نهیاز آ چشم
 رفتم.

کردم   یکرد، تشکر  یاون دختر داشت برام صبحانه درست م دم،یطرف آشپزخونه حرکت کردم و د به
 نشستم.  زی و پشت م

 نشست.   زیو گردو خوردم، اون هم پشت م  ریچند لقمه نون پن ، دمیرو برداشتم و سر کش رمی ش وانیل



 عشق و خون  یتالق

178 
 

 نکردم، من آنام!  یخودم رو معرف  -

 کردم:  زمزمه

 آروشا!  -

 خوشبختم.  -

 . دمیکسل بودم، گردنم رو دست کش  هنوز

 ؟یخور  یمنم، تو نم  -

 رو تکون داد و گفت: نه من صبحانه خوردم.   سرش

من   د، یاستراحت کن دیکار منه! شما بفرما نیرو جمع کنم، مانعم شد و گفت: ا  زیشدم خواستم م بلند
 .رمی کنم و م  یکار ها رو م

رو برداشتم و شماره آتش رو    لمیاون جا رو ترک کردم، موبا یگرفتم و بدون گفتن حرف  یق یعم دم
 ود!گرفتم؛ خاموش ب

 امتحان کردم، باز هم... دوباره

101 

مغزم رو شروع به خوردن؛ کردن،  انهی شد، افکار مزاحمم مثل مور دایمخرب تو وجودم پ  یاون نگران باز
 شدم.  یم وونهیتا شب د یخبر   یب نیآقاجون افتاده من خبر ندارم، از ا یبرا  ینکنه اتفاق

  زیزنگ نزده، دست هام لرزش گرفت، تالش کردم به چکه پرواز داشت، تا االن بهم  روزیکه از د بهی عج
تموم شده، نه اگه شارژش تموم بشه، با تلفن خونه آقاجون    شیشارژ گوش دیمثبت فکر کنم، شا یها

هست،   م اگه شرکت یحت  ایذاره   یمن رو تنها نم طمیشرا نیلحظه هم با ا هیگرفت، آتش  یتماس م 
 زنه که حالم بد نشده باشه! یبه من زنگ م

 !دن؟یدزد ایرو گم کرده   لشیموبا نکنه

 رو گم کرده باشه! لشیشدم که خداکنه فقط موبا دواریفکر ام نیرو تکون دادم و تو دلم به ا سرم
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 آروشا خانم؟  -

 لرزونم چشم بهش دوختم که آماده شده بود؛ منتظر موندم تا حرفش رو بزنه. یمردمک ها با

کنم،   یکار ها رو م امی ذارم، فردا م یکه تنهاتون م دیببخش شش،یبرم پ  دیبا ض ی درم مرراستش ما -
 خوام، خداحافظ.  یباز هم عذر م 

 ام رو از مبل گرفتم و پشت سرش به سمت در رفتم. هیتک

 نداره... یبی ع -

 برم.  دیمن شا  ،یایخواد ب  یگفتم: نم یناگهان  میتصم هی یکردم و ط  یمکث

 برگشت و نگاهم کرد. متعجب

 کجا خانم؟  -

 بزنه. یزنگ  دیانداختم شا ینگاه لمی اضطراب به موبا با

 .ی! ممنون که اومدرانیا -

 هیو رفت، در و بستم و بهش تک  دیرنگش رو پوش   دیسف یگفت و صندل ها ی بود فمی تعجب وظ  با
 .رم ی نشد، م یخبر  گهیساعت د هیدادم، اگه تا 

 

 ! یامینه پ  یبار هزارم چک کردم، نه زنگ  یرو برا لمیباخونه رو راه رفتم و مو کل

راست   کیرو گاز گرفتم و مصمم به سمت اتاقم رفتم؛ بعد از باال رفتن از پله ها، وارد اتاقم شدم و   لبم
کرد، بعد از چند بوق    یکار م ییمای در کمدم رو باز کردم و زنگ زدم به دوست آتش که تو آژانس هواپ

 .دی چی صداش تو گوشم پ

 بله؟  -

 تخت انداختم.  یتا مانتو و شال و شلوار در آوردم و رو دو
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 سالم محتشم هستم. -

 گفت: سالم خانم محتشم، بله امرتون؟  یپشت خط سکوت شد و بعد با انرژ  یا لحظه

 گذاشتم. نیزم  یو رو دمی کش رونی دستم چمدون رو از اشکاف ب کی با

 ران؟ یا یبرا دیری بگ طیاالن برام بل  دیتون  یم -

 اآلن؟! -

 د؟ یتون ی گفتم: م  یلحن تند با

 یاس اگه م گهید قهیپروازش چهل دق م،یداشت یکنسل شیپ قهیچند دق نی بله بله، برعکس هم  -
 . دیبرسون  عی خودتون رو سر دیتون

 ها رو برداشتم و تو چمدون گذاشتم. مانتو

 باشه ممنون، خداحافظ. -

 خدانگهدار.  -
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و از تو کمد مدارک و پاسپورت   ختمیکه مرتب کنم، تو چمدونم ر نیبدون اها و شلوار هام رو  شال
 گذاشتم. فمیهام رو در آوردم و تو ک 

 یسرم مرتب کردم؛ دسته   یرو رو میکردم و شال مشک  نهیبه آ یو نگاه  دمیهام رو پوش  لباس 
  نیماش چی ها رو با سوئ دیرفتم، کل نی از پله ها پا اطی و در اتاق رو بستم، با احت دمیچمدون رو کش

رفتم، در رو قفل کردم و حفاظش رو    رونی آتش برداشتم و برق ها رو خاموش کردم و از خونه ب
شدم، روشنش کردم    نیعقب گذاشتم و سوار ماش یصندل  یدر رو زدم، چمدون رو رو موتیر دم،یکش

 گاز گذاشتم.  یام رو رورو دوباره فشردم و پ موت ی خارج شدم، ر نگیو دنده عقب از پارک

 چه خبره! رانی بفهمم تو ا دیوقت نداشتم، من با ادی کردم، ز  یم یسرعت رانندگ با
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کردم، شماره آقاجون رو هم گرفتم، اون هم  ینگاه م ابونیطور که به خ نیرو برداشتم و هم لمیموبا
 داد.  ی رو جواب نم  شیگوش

 تا زود تر برسم...زدم   انبریم  دم،یچ یراهنما زدم و به سمت چپ پ  چراغ

 

  نیماش دنیآتش بود، نگاه کردم، با د یران یکه تنها دوست ا یع یرف یرو پارک کردم و به آقا  نیماش
 شدم و چمدون رو هم برداشتم. ادهیپ  نیهوا تکون داد و سمتم پا تند کرد، از ماش یرو یدست

 سالم. -

 رو سمتم گرفت.  طی زد، بل ینفس م نفس

 ! ستیوقت ن   د یسالم خانم، بفرما -

زحمت،   یخونه ب   دیرو ببر ن یپس ماش د،یرو به دستش دادم و گفتم: ممنون لطف کرد چیسوئ
 خداحافظ. 

وارد شدم و مدارکم رو با پاسپورت در آوردم، قدم هام رو تند کردم،   یگفت؛ از در ورود یلب چشم  ریز
 رو چک کرد و بعد اجازه ورود داد. دادم، با اخم پاسپورت لی تحو  طیمدارکم رو با بل

 شدم.   مایدادم و بعد سوار هواپ لیتحو یانسالیرو به مرد م چمدونم

 *** 
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** 

 نیا یخوردم، نگاه دلتنگم رو از آدم ها  یرو باز کردم و کم  یآب معدن یفرودگاه خارج شدم، بطر  از
 ها دوختم. ی شهر گرفتم و به تاکس 
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رفتم، شماره    یکه پارک شده بودن؛ م ییها یطور که به سمت تاکس نیرو روشن کردم و هم لمیموبا
 گرفتم. ل یموبا یآتش رو گرفتم، باز هم خاموش بود، قطع کردم و نگاه پر استرسم رو از صفحه  ی

 .ستادمیسر جام ا یخانم  یجدول رد شدم که با صدا از

 ؟ یدیخانم آروشا رش -

تنش بود، با   سیپل  فرمیونیکه  یبا مرد یپر از تعجب شد، خانم چادر  میآب یو چشم ها برگشتم
 کردن.  ینگاهم م تیجد

 اومده؟  شیپ  یبله خودم هستم، مشکل -

چادرش در آورد، نگاهم زوم دستبند شد و خشک شده نگاهشون  ریجلو اومد و دستبند رو از ز زن
 کردم. 

 ! دیایبا ما ب  دیشما با -

  دهیرو به دست خودش وصل کرد؛ ترس گهید یکیو به دستم زد و اون چپم رو گرفت و دستبند ر دست
 !د یکار کردم؟ اشتباه گرفت یگفتم: چرا؟! مگه چ

 رنگش رو به صورتم دوخت.  یقهوه ا یسرد و تو خال  نگاه

 ! شهیمشخص م یاداره آگاه دیایب -

 !؟یو گفتم: به چه جرم  دمیرو کش دستم

 مرد چمدونم رو گرفت.  مامور

 !دیبفرما شه،یمشخص م -

  ادیبه اطرافم انداختم، خوشبختانه ز یمن رو کشوند و در رو باز کرد، نگاه اجبار  نیسمت ماش به
 حرکت کرد.  نی فرودگاه شلوغ نبود، سوار شدم و بعد اون خانم کنارم نشست، ماش

رفت که چه قدر   ادمیود، از استرس فروکش کرده ب جانمیچشم دوختم، ه رونیو شوک زده به ب  جیگ
 !هیدنیتهران قشنگ و د یشب ها
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 کنم؟   یکار م یشهر چ نی دادم و شکمم رو لمس کردم، من تنها وسط ا  هیتک یرو به پشت سرم

رو تو   یاز ترس و آشفتگ یکردم آثار   یدادم، سع یدستم مشت کرده بودم و فشار م یرو تو لمیموبا
 چهره ام نشون ندم. 
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 اشاره کرد. رونیچشم هام رو باز کردم، نگاهش کردم، به ب  یتکون دست با

 . میدیشو رس ادهیپ -

زده بود،  رونیشدم و با دست آزادم کالفه چند تار از مو هام رو که از شال ب  ادهیپ  نیاز ماش همراهش
 و دور گردنم انداختم. دمیسرم بود، جلو کش یمرتب کردم، شالم رو که شل رو

 یبه شکمم و دستبند تو یکه متعجب نگاه  ییمعذب به مامور ها و آدم ها م،یشد یکالنتر  وارد
 انداختم. نیشدن؛ نگاه کردم و سرم رو پا  یم رهیدستم خ

شده بود، مامور زن با    یبه اسم بازپرس، طراح یرنگ ییطال یکنار در نوشته  م،یدیرس  یدر اتاق به
 گفت.  یدی بفرما یخشک  یدستش به در زد؛ بعد صدا

از سر تا   یق یکردم، نگاه دق یلب سالم ری رو باز کرد و من پشت سرش وارد شدم، احترام گذاشت؛ ز در
 . ادیتا سرهنگ ب  ییپا بهم انداخت و با اخم گفت: ببرش اتاق بازجو

 د؟ یکرد ریدستگ یگفتم: من رو به چه جرم  ع یمن رو با خودش ببره که سر خواست

 رو از تو پرونده ها بلند کرد.  سرش

 با آتش محتشم! یبه جرم همکار  -

 اول! شوکه

 نی! مگه آتش ا؟یقفل شده اش، با بهت پشت سر هم گفتم: چ یبه دست ها رهی شده، خ مات
 ...؟یجاست؟ چرا؟ چه همکار 
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 سکوت باال گرفت. یو دستش رو به معنارو قطع کرد  حرفم

 !  شهیمشخص م ییها بعد از بازجو نیا ه،یکاف -

گرد شده از تعجبم رو به   یآخر که در بسته بشه، من چشم ها یتا لحظه  د،یرو گرفت و کش بازوم
 بازپرس دوخته بودم. 

 جا چه خبر بود؟!  نیاز دهانم خارج کردم، ا یرو به سخت نفسم

 با آتش؟!   یهمکار 

 مرتکب شده؟! یچه جرم گهم

المپ کم نور روشن بود، دستبندم رو   هیبود و تنها  کیتار مهیآورد، ن  یمن رو به اتاق یحرف چیه بدون
 رفت.  رونی باز کرد و خودش از اتاق ب

هم   زیم یتو اتاق وجود داشت، رو  یو دو تا صندل  زیم کی به سر تا سر اتاق کردم، فقط  یاجمال  نگاه
 آب گذاشته بودن. وانیل هی

شده بودم و   جیدونستم گ ینم یز یکه چ نیرسوندم و نشستم، از ا یخودم رو به صندل   یحال خراب با
 ! یعصب یکم

 بکشه! یچه قدر سخت  ادیب  ایگناهم تا به دن یب ی بچه

 ینگاه نکردم، دست ها شد،یم کی که بهم نزد یانداختم و به شخص نیدر باز شد، سرم رو پا یناگهان
گذاشت، برگشت و خواست بره که سرم رو بلند کردم و   ز یم یرو رو  یچند تا پرونده و خودکار  یه ازنان

 دستش رو گرفتم. 

 خانم...  -

 اون شخص، شوکه دوم بهم وارد شد! دنیرخش سمتم بود و من با د مین

 زمزمه کردم:   ناباور

 ! ؟یخانم شعبان -
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  شی خال یبه جا   رهیرفت، خ  رونی از در ب  عیبه من سر یو بدون نگاه دیکش رونی رو از دستم ب دستش
 هوا خشک شده بود!  یبودم و دستم رو

 مادر محمد بود؟! سیپل  فرمیونی با  انسالیخانم م نیا

سرم رو چند بار تکون دادم بلکه از خواب   دم،یکش یگلوم رو قورت دادم و تند تند از دهان نفس م آب
 بشم.  ردایب  دمید یکه م  یترسناک

 آروشا باور نکن!  نه

 توهمه! نیخوابه، ا نیا

 ! یتوهم زد یاز بس به محمد فکر کرد  ،یخسته شد آره

قابل کنترل بود و به شدت   ریگرفتم، ضربان قلبم غ یقی گذاشتم و دم عم یفلز   زیم یهام رو رو دست
 ! دیکوب یم

 بشم. داری کابوس ب نیهام بستم و آرزو کردم از ا چشم

وارد شد و پشت سرش    یبا مهربون  یانسالیبه عقب برگشتم و مرد م دهیدفعه که در باز شد، ترس نیا
 نشست.  م یدر رو بست؛ رو به رو

 سالم. -

 . دیلرز یلرزونم رو از دهانم خارج کردم، صدام م نفس

 سالم. -

 و پرونده رو باز کرد.   دیکش شیجو گندم  یها لیبه سب یدست

  یکار م ی جا چ نیکه ا گمیحال م  نیبا ا  یدون یم دمی شا ،یبدون   ییها زیچ  دیبا یز ی قبل از هر چ -
 . یکن
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 ام دوخت.  دهیرو به صورت رنگ پر  زشیر یقهوه ا یپرونده بلند کرد و چشم ها  یرو از رو  سرش

 حالت خوبه دخترم؟  -

کرد،   یبا دقت صورتم رو بررس  دم،ینفس سر کش کی آب رو برداشتم و  وانیرو ندادم و ل  جوابش
 گلوش رو صاف کرد. 

 ؟ یدون یکار شوهرت م  یدرباره  یز یچ -

 کردم و گفتم: بله شرکت صادرات و... سی خشکم رو خ  یها لب

 . دیحرفم پر وسط

  یکنند، خبر  یبدن م یو اعضا قهیمحتشم قاچاق عت یآقا  م،یدون یها رو که خودمون م نینه نه ا -
 د؟یدار

 سوم! شوکه

 . دمیخند  ورنابا 

جرمش   گهی م  یکی  ،یتو همدست شوهرت گهیم  یکی ن؟یکرد ی! قاطد؟یگیم دی شما دار هیها چ نیا -
 ! گه؟ید دیکن ی م یقاچاق؟! شوخ یگیشما م نه،یا

 به حرف هام گوش داد. یجد

 !دیکن   یبرداشت م  یشما شوخ  ست،ین یشوخ  -

 کردن و...  یاز مرز رد م یکه با ترفند یکردن و از قاچاق ی که م  ییو اخم شروع کرد از کار ها تی جد با
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کردم،   یسرهنگ دوخته بودم به بدون پلک زدن بهش نگاه م یپر شده ام به لب ها یآب یها چشم
 !ومدین  رونی ازش ب ییصدا یلب هام تکون خورد ول 
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  یکی شد، تار یز ی از هر چ یخال یی هویتونست هضم کنه، مغزم  یهمه حجم از شوک رو نم  نیا مغزم
 بدنم رو فرا گرفته بود، بدنم قادر به تکون خوردن نبود! یهمه 

بردم که سرهنگ حرفش رو قطع کرد و دستور داد برام آب  یقدر شوک زده و در بهت به سر م  نیا
 . دمیفهم یحرف هاش رو نم ی ذره از معن کی ارن،یب

 فتم؟ ر یهمه شوک چرا من از هوش نم  نیدونستم با ا ینم

که با عجله  یاومدم و سرم با سرعت به فرد رونی از شوک ب د،یآشنا به مشامم رس ییباز شد و بو در
بهم شوک    گهیاسمم رو صدا زد و من بار د یبا نگران  ییسبز رنگ آشنا یچشم ها د؛یشد، چرخ  کمینزد

 وارد شد!

 چهارم! شوکه

 . ختیر  زدم؛ خی یگونه ها یپر اشک شد و از چشمم رو  میآب یها چشم

  ادشیهمه شوک الل شده بود و اون هم انگار حرف زدن از  نیانگار زبونم از ا یبزنم ول   یحرف خواستم
 رفته بود!

لرزون و پر از دردم   یپلک زدم و از حالت بهت خارج شدم، صدا د،یدستش آب رو به صورتم پاش  با
 بلند شد: 

 چه طور امکان داره؟!... -

  یو دوباره نگاهش کردم، واقع دمیچشم هام کش یجونم رو رو  یب  یرو قطع کردم دست ها حرفم
 بود!

 کرد. ینگاهم م ینشسته بود و با نگران  نیزم یو سالم کنارم رو  حی صح

 آروشا من...  -

اآلن   دم،یم حی رو براش توض زیبار سرهنگ حرفش رو قطع کرد و گفت: بذار من بعدا همه چ نیا
 حالش خوب... 

 حرفش رو کامل بزنه! یکس  میبذار م؛یخواست یهم حرفش رو قطع کردم، انگار امروز نم  من
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 جا چه خبره، توهم زدم؟  نی! ادیاآلن بگ -

 محمد دوختم. نیدرمونده ام رو به صورت غمگ نگاه

 شدم؟!  وونهی! توهم زدم آره؟! نکنه دنمی ب یدارم خواب م دیتو رو خدا بگ -

که از حرف هاشون   یز ی دونستم؛ تنها چ یکرد اون چه که من نم فیتعر یقیبعد از نفس عم سرهنگ
 دادن! یکه من رو باز  نیا دم،یفهم
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 ساده!  چه

 مرگ محمد! یجعل ی نقشه

 شدنش به من!  کینزد

 کردنم رو!  عاشق

 رو!   رفتنش

 رو!  شی قالب ی خانواده

 رو باور کنم؟!  کدوم

 نیکرد، انگار کودکمم از ا یخواست و شکمم درد م یم  ینداشتم، مغزم خاموش دنیتوان شن گهید
بچه ام که  یصدا یب  ادیدلم سوخت به خاطر فر د،یکش یهمه شوک طاقش تموم شده بود و درد م 

 گفت تموم بشه! یم

 کردم.  یهمراه اقیخواست و من هم با اشت دنیخواب دلم

 : دم یو درد نال  یحال  یحرفشون با ب  وسط

 سته ام!خ -
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 شده بود تموم بدنم رو فرا گرفت.   جادیکه تو مغزم ا یک یهم قرار گرفت و تار یهام رو چشم

 *** 

گرفتم و به دور و برم   یصندل  یام رو از پشت هیهام رو آروم باز کردم، نگاهم به سقف بود، تک چشم
 نیا ینشستم، اول فکر کردم همه  یصندل  یبرداشتم؛ صاف رو زی م یانداختم، پا هام رو از رو ینگاه
سال ها  نیکه تموم ا دمیرو د  یمرد یخودمم، ول یخواب بوده و من هنوز تو آلمان خونه  هیها 

 که بود؛ نامرد نبود!  یمرد نبود، محمد هر چ نیاون ا یانتظار اومدنش رو داشتم، ول

سرش   یرو  یچارگ  یبا ب نشسته بود و دستش رو   نی زم یرو   یو آشفتگ یکه با ناتوان  یمرد نیا 
 شده بود؛ محمد نبود!  رهیگذاشته بود؛ به شکمم خ

چشم   ی دهیکش شی به خودش اومد، جنگل سرخ و به آت ستادنم،یاون هم با ا ستادم،یا یناگهان
کردم به صورت   یو داغونم دوخت، در سکوت نگاه م دهیهاش رو از شکمم گرفت و به صورت رنگ پر 

مدت احمقانه عاشقش   نیکه چه قدر ا دمیفهم دمیو خش دارش رو شن فیضع یصدا  یزارش، وقت
 صداش تنگ شده بود! یبرابودم و دلم 

 ! ؟یحامله ا -

 کردم.  ی به صورت الغرش نگاه م رهی پر شده از اشک خ یچشم ها با

 از اون؟!  -

 زد:  ادیو اون سرم فر دیچک  اشکم

 ! یچرا الل شد -

 هم سکوت!  باز

 کرد. یم  شیسکوت پر از حرفم داشت روان نیا

 ! ها؟! با توام! ؟یمگه عاشقم نبود -

 پرسه از من؟! یم یزدم، بعد از چند سال برگشته و چ  یپوزخند
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 !؟یگفت: چرا صبر نکرد سمیبه صورت خ  رهیرفته خ   لیتحل یصدا با

! تو چرا پنهون  ؟یتر اجرا نکرد ریمرگت رو د یبقال ی! تو چرا نقشه ؟یبغض گفتم: تو چرا صبر نکرد با
 !؟یکرد

 داد زدم:   شد،یهمه فشار منفجر م  نیا ری داشت ز قلبم

 !؟یداد میچرا باز -

 زد:  یانگار داشت با خودش حرف م  دم،یآرومش رو شن  ی زمزمه

 گشتم!  یبر م  -

  گهیو د  دهیرس یوونگ یبخنده، به مرز د هیکه وسط گر یآدم دم،یکردم هم خند هیحرص هم گر با
 نداره. یت یبراش اهم یز یچ

 !؟یگشت ینابود شد بر م  میزندگ   ی! وقت؟یک -

 راه تنفسم بسته شده بود.  دم،یام کوب نهیس یرو رو مشتم

 ! ؟یچه طور تونست  -

 زدم. هق

و دم نزدم!    دمیگناه! از نبودت زجر کش یهمه رو متهم کردم و تو رو ب نتیچه قدر به خاطر مرگ دروغ -
 من؟!  یبا زندگ یکار کرد ی خاطراتت رو! تو چ وفته ین  ادمیرفتم تا  یشهر و کشور لعنت نیاز ا

 شکستنش رو!  دمیافتادم، شکستم و د نیزم یانداخت، زانو هام تا خورد و کنارش رو نیرو پا  سرش

 کردم، سرش داد زدم:  یخال زی عشق نفرت انگ نیرو از عقده هام و ا خودم

 کردم؟! ها؟!  یمگه چه گناه -
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لگد   یکه حت دهیسوخت و به خس خس افتادم، نفس کم آوردم و فکر کردم نکنه بچه ام ترس  گلوم
 شکمم گذاشتم. یکردم، دستم رو رو یهاشم حس نم

 !یگشت یوقت بر نم  چیکاش ه  -

م، با غم و اشک نگاهم کرد و من عقب عقب رفت ستادم،یپا هام ا یتوانم رو جمع کردم و رو تموم
 که از ته دلم بلند شد.  یآخر سوختم از جمله ا یلحظه 

 ! یکاش واقعا مرده بود  -

 تن و بدن آوار شدم.  ینگاه مات شده اش رو رو دمیو ند برگشتم

 زدم و با بچه ام شروع کردم حرف زدن:  رونی سرعت از در ب به

تو چه  طیشرا  نیتو ا ،یو من رو سر پا نگه داشت یهست  یقدر قو نیچه خوب که ا ؟یدیجانم؟ ترس -
 !میجنگ  یم  ییها دو تا  یجور بمون با سخت نی هم  ؟یطور دووم آورد

 پف کرده و دردمندم رو بستم. ینشستم و چشم ها دم؛یکه د یفلز  یصندل  ن یاول یرو
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 محمد هم...  ،یدادن، آتش به نوع یمن رو باز  همه

قرار من    یتا ک   دم،یکش یدندون هام گرفتم و از درد قلبم فشردم، آه نیام رو ب  ترک خورده یها لب
 بکشم؟  یسخت یجور  نیا

 کمکم کن! ایخدا دم،یجنگ ییام از بس تنها خسته

  رهیاومد و بعد رو به روم متوقف شد، سرم رو باال گرفتم، با غم و درد خ یف یضع یقدم ها یصدا
نگاه   یحالت  هیبا   نمیغمگ یآب یو به چشم ها دیصورت درهمش شدم، دستش رو پشت گردنش کش

 کرد.
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زدم   یشد، پوزخند دهیشونه اش سنجاق شده بود؛ کش ی که متعلق به محمد نبود، رو یبه اسم نگاهم
 و اسمش رو صدا زدم: 

 مهرآرا!  رسامیهه ام -

 کالفه کنارم نشست.  د،یازم دزد چشم

 به خدا...  یشدم، ول  کت ی آروشا من قبول دارم اولش با نقشه نزد -

 ! یداد یکه تو من رو باز   نیگفتم: بس کن! مهم ا یف یضع یرو جلوش گرفتم و با صدا دستم

 . دمیپسش زدم و خودم رو کنار کش ره،یدستم رو بگ خواست

  ینم ستادم،یم! امدت همه جا رو دنبالت گشت نیعاشقت بشم، ا  یجور  ن یدونستم قرار ا ینم -
 بشنوم.  یز یخواستم چ

 خوام به بهونه هات گوش بدم.   ینم -

 بلند شد و بازوم رو گرفت. عیبرم، سر خواستم

 ! گوش کن من...ستیبهونه ن  -

 اوج گرفت:  یگوش هام گذاشتم و صدام کم یهام رو رو دست

 بشنوم.  یز ی خوام چ  یبسه! نم -

 گوش هام برداشت.  یدست هام رو گرفت و از رو مچ

 ! من دوستت دارم! یگوش بد دینه تو با -

 رفتم، دست هام رو ول نکرد، بغض را گلوم رو گرفت.  عقب

 ! ولم کن.شمیم تی دارم اذ -

 زده بود و صورتش کبود شد.  رومیهاش ب  قهی رگ شق د،یدست هاش رو پس کش عیسر

 !د یباشه... باشه ببخش -
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 سبزش قرمز شده بود.  یشد، عقب رفتم، چشم ها کمیزدقدم ن هی

 کنم به حرف هام گوش...  یفرار نکن ازم! آروشا؟ خواهش م -

 گر سرهنگ بلند شد:   خی خشک و توب یصدا

 سرگرد مهرآرا!  -
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و سکوت کرد؛ سرهنگ با اخم گفت: خانم    دیمظلوم و ناراحت محمد به سمت سرهنگ چرخ نگاه
 طرف.  نیاز ا دی ! بفرمانتتونید بب خوا  یهمسرتون م یدیرش

 زدم خفه شه!  ادیجنبه ام فر یگرفتم و سر قلب ب  شیاز مظلوم چشم

 : د یغر یزبون باز کرد و عصب محمد

 ... کهیکرده مرت  خودیب -

 . دینگاه ترسناک سرهنگ ساکت شد و با حرص لب جو با

رفتم که مرد خونه    یبه سمت اتاق یآروم و لرزون  یرو بهش کردم، پشت سر سرهنگ با قدم ها پشتم
 . نهیخواست من رو بب  یخراب کن من اون جا بود و م

 بهش بگم؟  یچ

 ؟یام رو نابود کرد  ندهیو آ  میممنون که زندگ بگم

 و پنهون کردن هاش رو! یمک یقا یفهمم اون تلفن ها یم تازه

 بود!  یمنظورش چ  ،ی کن یاومد که اون روز گفت پس تو هم بهش فکر م  ادمی تازه

  میزندگ یختگی بهم ر یدونم چه طور همه  یکه خبر نداشتم و اآلن از شوک موندم، نم ییها زیچ چه
 رو درست کنم! 
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باند   نیا یاصل  سی بهم گفت: شوهرت رئ  رلبی برگشت، آروم ز  ییهویسرهنگ  م،یدیدر که رس  پشت
 ! تو ازش بخواه بهت بگه.ستین

کمکمون    یتون  یصورتم لب زد: م  کیگود شده ام رو گرد کردم، سرش رو خم کرد و نزد یها چشم
 ؟ یکن

که شونه هاش   دمیرو د یدر رو باز کردم، مرد ی قینگفتم و از کنارش رد شدم و با نفس عم یز یچ
 انداخته بود؛ شرمنده بود!  نیرو نداشت، سرش رو پا  یگش یافتاده بود، غرور هم 

 و رو به روش نشستم. دمیرو عقب کش  یصندل

رو از شوک و درد زبونم تو  یمن  نه،یگذشت و اون هنوز سرش رو بلند نکرده تا من رو بب  قهیدق چند
 . دمیهمفکر کردم، نف یبودم که هر چ  یدهان باز کردم و دنبال جواب یبه سخت د،یچرخ یدهنم نم

 چرا؟! -

به چشم   یخورد و سرش با مکث باال اومد و پر از شرمندگ   یبغض دارم، شونه هاش تکون یصدا از
 نگاه کرد. رمی دلگ یآب یها

 نخواستم از دستت بدم! - 

وقته من رو از    یلیکه خ دیدون ینم  ی! ول دیرو گفت نیزدم و تلخ گفتم: دو تاتون هم یدردناک پوزخند
 !دیدست داد
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غرورش رو از دست   یکرد لرزش صداش رو کنترل کنه، نخواست ته مونده  یرو گاز گرفت و سع  لبش
 بده.

 ...یلی من دوستت دارم! خ -

  ریآتش حق  ن یدست هاش گرفت، چه قدر ا نیسرش رو ب یدستبند زده، به سخت یبا دست ها کالفه
 !اد یبه چشم م فیو ضع
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 بهت نداشت!قبل ا مثل

 خونه کرده و صاحب خونه چشم هاش شده!  شهیهم یو بغض تو چشم هاش برا غم

 ازم گرفت و به شکمم زل زد.  چشم

 حالش خوبه؟   -

 شدم.   رهیخ  نیرو برگردوندم و به زم  صورتم

 دووم آورده! ی ل یخ ت یوضع  نیبا ا -

 : دم یهوا پرس یچشم دوخت، ب زی کرد و به م یدست هاش باز  یانگشت ها با

 ه؟ یک  شیاصل سیرئ  -

 سرعت سرش باال اومد و با بهت نگاهم کرد. با

 !؟یدون یتو... تو از کجا م  -

 هام به سوزش افتاد. چشم

 ه؟ی! اون کیستین  شیاصل س یپس درسته که رئ -

 .یکن  یکرد و گفت: اشتباه م سی حالت بهت خارج شد و لبش رو خ از

 بودم! دهی به آخر خط رس گهیرو از دست دادم، د کنترلم

 به من دروغ نگو! بس کن دروغ گفتنات رو!  -

 کردم.  مینگفت، لحنم رو مال یز یرو تند تند تکون داد و چ  سرش

 .شهیحتما از جرمت کم م یرو بگ  یاصل سیکنم، اگه رئ یآتش خواهش م -

 فشار بود!  تحت

 زمزمه کرد:  یزد، با حالت زار  یاز اشک برق م  شی خاکستر یقرمز شده بود و چشم ها صورتش
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 تونم! ینم -

کار کنم؟! آتش به  یچ یی! آتش به بچمون فکر کن! من تنها؟یسمتش خم شدم و گفتم: چرا نتون  به
 خاطر بچمون! 

  یتونم، نم ی و خش دار و با بغض گفت: نم ختیچشم هام فرو ر یمحکم و استوار، جلو شهیهم مرد
 ! ین یبب  بی خوام تو آس

 ! ه؟یمگه اون ک نمی بب بیباز کردم بپرسم چرا من آس دهان

  رونی از در ب ع یآتش بلند شد و سر ستاد،یگفت وقت تموم شد، منتظر کنار در ا یباز شد و سرباز  در
 فرار کرد.  قتیبگه از گفتن حق یز ی که چ نیرفت، بدون ا

 دادم. دردناکم رو ماساژ یبستم و با دستم چشم ها پلک

 یبا قدم ها د،یزد، تا من رو د  یهم از اتاق خارج شدم، آقاجون کالفه و با اخم تو راه رو قدم م من
 .دیبه سمتم اومد و من رو تو آغوشش کش  یبلند
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آقاجون محکم دورم حلقه شد و دستش رو سرم نشست،   یبود، بازو ها زونیهام کنار بدنم آو  دست
 دادم. هیتک پهنش   ی رو به شونه  میشونیپ

 بابا؟   یخوب  -

گود شده ام  یچشم ها ری روح نگاهش کردم، با شستش ز  یرفتم، دست هاش از دورم باز شد، ب عقب
 ! رونی ب ارمشیها، م  یگفت: غصه نخور  یو با ناراحت دیکش

 زدم.  ی تلخ  پوزخند

 !  ه؟یک ریمن تقص ی دهیاز هم پاش  یغصه نخورم؟! زندگ -
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اون قاچاق   گنی! دارن م؟یچه طور  رون؟یب  شی ارینگفت، با حرص گفتم: م یز ی مقابل حرف هام چ در
 !رون؟ی ب شی اری م دیگیم یراحت  نیآتشه! به هم ه یکرده، همه مدارک عل

 ! ستیکرد و با فک به هم فشرده شده اش، گفت: آروم باش، واست خوب ن یاخم

  یفشار عصب   یزد، به اندازه کاف  یام نبض م قهیشقرو بهم کرد و راه افتاد سمت اتاق سرهنگ،  پشتش
  یدست هام رو م میشونیهام رو ماساژ دادم و تا پ  قهیبهم وارد شده بود، با انگشت اشاره ام شق

 .دمیکش

زدم و سرم   یکالفه قدم م ومده،ین رونیگذره و هنوز ب   یکه آقاجون رفته تو اتاق م  یاز وقت یربع هی
زنم، چند  یم ی پلک نم،یب  یبود، چشم هام سرخ شده و تار م دهیرفت، سر درد امونم رو بر یم جیگ

 .رهینخوردم و دلم از گشنگش داره ضعف م یز ی ساعت که چ

  یکم می: پاشو برگهیبا اخم فقط م اد،یو آقاجون با صورت سرخ به سمتم م شهیم دهیبهم کوب در
 استراحت کن!

شد،  یخواد بپرسم چ یدلم م وفتم،یتند راه م یکشه، پشت سرش با قدم ها یو م  رهیگ ی رو م  آرنجم
 لیبه م یز یرد و بدل نشده، چ  یخوب یترسم، معلومه که حرف ها یاز حالت سرد نگاهش م یول

 دادم ساکت باشم.  حیکرده، ترج  شی عصب نینرفته و ا شی آقاجون پ

  یرو باز کرد، منتظر شد تا سوار بشم، انگار م  نیآرنجم رو ول کرد و در ماش  م،یدیکه رس نیماش به
 رو دور زد و نشست.  ن یفرار کنم، در رو بست و خودش ماش دیترس

 باز کردم:   لب

 مگه من بازداشت نبودم؟ -

 سرد گفت: نه اشتباه شده بود! ینگاه بدون

 هم گذاشتم.  یهام رو رو چشم میدادم و تا برس  هیتک شهینزدم و سرم رو به ش یحرف 
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 *** 

رفت با پدر آتش    یبرم، از صبح زود م  رونیذاشت من از خونه ب  یگذشته بود و آقاجون نم یروز  پنج
حرف   نی دادن، از ب  یکردم، نصفه جوابم رو م یسوال م یگشت، هر چ یدنبال کار هاش، شب بر م

  تانظر داده و منتظرن  دیتجد یآقاجون را  لیوک  یبودم که دادگاهش برگزار شده، ول  دهیهاشون فهم
 بشه. نییتع  یدادگاه بعد خیتار

قدر حرص و جوش زده بودم که کارم به   نیدو نفره نشستم و پا هام رو دراز کردم، ا یمبل سلطنت  یرو
 شد؟یگه ماسترس داشته باشم، م دی که نبا یتکرار  یباز هم حرف ها  د،یدکتر کش

 شد،یهم اگه م یبرد، خبر  یبرم و با خودش من رو نم  رونی هم از اون روز نذاشت از خونه ب آقاجون
 گفت.  یبهم نم یز یچ

نشده و من فکرم هزار   یحاضر شد و رفت، تا اآلنم خبر  یتلفن آقا جون زنگ خورد و بعد عصبان  صبح
 افتاده باشه؟! یجا رفت، نکنه اتفاق بد 

سرخش، از دور معلوم که باز مثل   یشد، نگاهم افتاد به چشم ها کمی نزد یشربت انویبا ل   نویم خاله
 کرد.  هیچند روز گر نیا

 باال.   ادیرو فشارت ب  نیدخترم، بخور ا ایب -

جون بهم اضافه    یکم نشیری که ناراحت نشه، شربتم رو تا آخر خوردم، ش نیا یدستش گرفتم و برا از
 کرد.

 ممنون.  -

 تار مو ازت کم بشه. هی  دی! نبایزد و گفت: نوش جونت، تو امانت دار پسرم   ینیغمگ  لبخند

دست هاش گرفت و   ن یسردم رو ب یافتاد، کنارم نشست، پا هام رو جمع کردم، دست ها نیپا  سرم
 . ارهی برگرده خودش از دلت در م  یبغض کرده گفت: ببخشش مادر! وقت

 د بود! بود؛ ته تهش حبس اب الیزدم، چه خوش خ   یپوزخند

 .شهیرو بگه از حبسش کم م یاصل  سی فقط اگه رئ شه؛یسرم م ییها زی چ هی ستم،یکه ن خنگ
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 هم پشت سرم اومد. نویو از جام بلند شدم، به سمت اتاقم رفتم و خاله م ارمیطاقت ب نتونستم

 شد؟ یکجا مادر؟ چ -

  یکردم، گفتم: نم یطور که تنم م نیآوردم، هم رونیرو ب میکمدم رو باز کردم و مانتو و شال مشک در
 . رمیتونم صبر کنم، خودم م 

 . میگفت: پس با هم بر عیسر خاله

 گذاشتم.  فم یبرداشتم و تو ک  لممی رفت، شالم رو سرم کردم و موبا رونیاتاق ب  از

 اومد.  رونی رفتم که خاله هم زمان با من از اتاق ب رونیاتاق ب  از

 . میرو سرش کرد و گفت: بر  چادرش
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 آقا محسن راننده آقاجون رو صدا زدم، کتش رو تنش کرد و نگاهمون کرد. م،ی رفت  رونی در عمارت ب از

 ما رو برسون.  -

رو باز کرد، تند قدم برداشتم و در عقب رو باز کردم و نشستم، خاله هم  نیگفت و قفل ماش یچشم
 نشست کنارم و در رو بست. 

 جلو نگاهم کرد.  نهیرفت، از آ رونیرو روشن کرد و از در باغ ب   نیماش

 کجا برم خانم؟  -

 شدم، خاله دستم رو گرفت. رهی خ رونیرو دادم و به ب  آدرس

 شد؟یدفعه چ هی -

 رو با اضطراب فشردم. دستش
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 دونم به دلم بد افتاده. ینم -

 لب صلوات فرستاد. ری چشم ازم برداشت و ز نگران

 رد و بدل نشد. نمونی ب یحرف  چ یه میکه برس یوقت تا

  نیسرم محکم کردم و از ناش ی پارک کرد، شالم رو رو  یآگاه  یرو به رو ابون،یرو که کنار خ  نیماش
 شد.  ادهیشدم، خاله هم پشت سرم پ ادهیپ

 .میو رد شد میداد لیهامون رو تحو لیموبا م،یبانوان رفت  یسمت در ورود به

 . نهیشوهرش رو بب ای رخوند، بلکه آقاجون چادرش رو محکم تر گرفت و چشمش رو به اطراف چ  خاله

  دنیخاله زود تر خواست در بزنه که با شن  ومد،یجر و بحث م یصدا م،یشد کیاتاق سرهنگ که نزد  به
 کردم.   زی آقاجون، رو هوا دستش رو گرفتم و گوش هام رو ت یعصبان یصدا

خوام   یبده، م  بیالقات ترترو به گردن گرفته؟! غلط کرده! قرار م ی! اون خودش همه چوانهیپسره د -
 ! نمشی بب

 گرفته و خش دار شوهر خاله بلند شد.  یصدا

 گفته!  یز یچ هیکنم! اون تحت فشار قرار گرفته،  ی خواهش م  نمش،ی بب د یجناب سرهنگ بذار -

 داد زد:  آقاجون

 پسره احمق... -

 ولوم صداش رو بلند کرد.  سرهنگ

 ! هیآگاه یجا اداره  نی! ادیساکت باش -

 شد.  رهیدادم، خاله هم مات به در خ  هیتک  وارید به

 !ه؟یگفت: حکمش چ یگرفته ا یخاله با صدا شوهر

 قاطع و محکم گفت: اعدام!  سرهنگ
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ام دوخت،   دهیلرزونش رو به صورت خشک شده و رنگ پر یخورد و مردمک ها یدیتکون شد خاله
 صدام زد:  یبازوم گذاشت و با حال بعد یدست هاش رو رو

 آروشا؟   -

خاله چادرش رو ول کرد، سفت بغلم کرد و    د،یکرد و گوشم سوت کش دن،یهام اصرار به نشن گوش
دست هاش شل شد،   نیشونه خاله افتاد، تنم ب یدرخواست کمک کرد، چشم هام تار شد و سرم رو

 شد.  کی چشم هام تار شی خاله و بعد همه جا پ غی ج یصدا دم، یکه شن ییتنها صدا

 *** 
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 قادر به باز کردن، چشم هام نبودم.  یول  دم،یشن یرو اطرافم م یگنگ یها صدا

  یبچه ام افتاده باشه، به سخت یبرا  یکه اتفاق نیکردم، ترس از ا یم  ینیشکمم احساس سنگ یرو
 موند. ره یسرم خ  یپلک باز کردم، نگاهم به سرم باال

  یشکمم گذاشته بود و اشک م  یحال پلک زدم و سرم رو چرخوندم، خاله با غم دستش رو رو یب
 خشکم رو باز کردم. یلب ها خت،یر

 خاله؟  -

 . دیسرم کش  یمظلومش رو بهم دوخت، دستش رو رو یها چشم

  ؟یالزم دار  یز ی جونم؟ چ -

گونه  یرو  یاشک ها تکون دادم، با دستمال یسرم رو به عالمت منف  نش،یغمگ یچشم ها ی رهیخ
 اش رو پاک کرد و از جاش بلند شد. 

 پس بگم دکتر...  -

 که بره، دستش رو گرفتم. نیا قبل
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 آتش...  -

  د،یو شونه هاش لرز ارهینتونست طاقت ب  گهیراه گلوم رو بست و قلبم رو به درد آورد، خاله د بغضم
 کرد. هیو گر دیسرش کش ینشست و چادرش رو رو یصندل یرو

 خوان، بکشن؟!    یبچه ام رو م یدید -

 زد و با حرف هاش خون به دلم کرد! هق

 دردم اضافه کرد! یزد و درد رو هق

 شده ام رو لعنت کرد!  نیزد و سرنوشت نفر  هق

 پدر شدن بچه ام! یزد و غصه خورد از ب هق

  یم: واو گفت دمیام کوب نهیس یبلند هق هق کردم، با مشت به قفسه  یام شدت گرفت و با صدا هیگر
 خدا! 

 ؟یشنو یصدام رو م  ایخدا

 صبر بده به دلم؟ ایخدا

 صبرشم بده!  ، یدیتو که درد م ایخدا

 شده! رید یاد ی ز ،یکه امتحانم کن ن یا یبرا یکن ینم فکر

که خودم بدون پدر و مادر بزرگ شدم و حاال سرنوشت بچه امم مثل  نیکردم، از ا یدق م داشتم
 !اههیخودم س

 .دمی ام کوب  نهیکردم از درد قلبم و مشت به س ناله

 خاله با ترس شونه هام رو گرفت، پرستار رو صدا زد.  دم،یکش  غیج  کیستری ه اری اخت یب

 شکمم مشت شد.  یتونستم، کنترل کنم، دستم رو یدست و پام رو نم لرزش

 !شدیپدر م  یب ومده،ین  ایکه هنوز به دن یبچه ا یسوخت برا دلم
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 از هوش برم.  نمیبیدکتر رو م یک بهم هجوم آورده بود باعث شد، وقت   یو استرس شوک

 *** 

مداوم  یرفت و آمد ها  الی خیبا بخواب زدن خودم ب کردمی م یبودم و سع دهی سرم کش یرو رو مالفه
 بشم. هامی دور و بر 

به جز   یز ی انتخابم چ تیاون موقع یتو ،زدی هم نم یو حرف  گرفتی هاش رو م هیگر یجلو خاله
 سکوت نبود. 

درونش که حاال سنگ صبورم شده بود، درد  یو روز و شب با اون موجود کوچولو زدمی شکمم زل م  به
  قاً یکه حاال عم میتنها دارا دم،یام  یام، همه بچه  ید،  سالمتتنها دعام از خدا شده بو کردم،یدل م

 بودم.  میزندگ  یوابسته حضورش تو

  مارستانی ب  یتو دیبچه با یسالمت یکه از شدت شوک از هوش رفتم، دکتر گفت برا یاز اون روز  بعد
 .رهی ام رو ازم بگبچه  تونهی استرس م د یبمونم و تشد یبستر 

  یاز آتش بزنه، ول  یحرف یکس گهیو من رو به زور نگه داشتن، آقا جون هم نذاشت د گذرهی روز م  دو
درست   کرد،ی حکم صحبت م   یدرباره اجرا یکه خاله تلفن  دمیخودم رو بخواب زده بودم، شن  یوقت
 فردا! نیهم

تموم کائنات دست   ،یرو داشته باش یگرفتم که هر چه قدر ترس از دست دادن کس ادیمدت  نیا یتو
ام رو داشتم و ترس از دست دادن خانواده شهی. همکننی اون ازت تالش م  ییجدا  یبه دست هم برا

 !مرور کنم پر پر شدن تک تکشون رو، و در آخر از دست دادن آتش دیمطلق خودم، با ییتنها یحاال تو

زنده بودنش،   یبرا ش،یسالمت ینفسم برا   نیتا آخر رن،ی ام رو ازم بگکه بچه ذاشتمی دفعه نم نیا یول
باشه که به دست    ییاون هم جزو کسا دم،یو اجازه نم کنمی نم  غی در زیچ چیبزرگ شدنش، از ه یبرا
 باعث عذابم!...  شیخال یو جا شهی خاطره م هیترس از دست دادنش برام  ریتقد



 عشق و خون  یتالق

204 
 

  کیدرست مثل  ییچشم هام نمونده بود و تنها انتخابم سکوت بود، سکوت و تنها یتو یاشک گهید
 ...  یحس  یپر از ب الیخ یروح، سرد و ب 

 ! چهیپی درد توش م یکه صدا قیو عم یحفره خال  کی مثل

اومد و من بازم خودم رو بخواب زدم تا   یچند بار  نمیتسک یغم، محمد برا یآشفتگ نیا یبار تو چند
 ...گفتیو از عشقش م  نشستیهدف من انتخابش باشه، کنارم م  خواستیاون نم  یول  تنهام بزاره،

نکردنم به جونش   دایپ یها یسردرگم  نینبودم، ب  یکه بعد از رفتنم، تو  یاز درد ش،یمون یپش از
 .زدی نشسته بود، حرف م

 نگفت!   یز یهرگز چ  دم،یکه من بعد رفتنش کش ییاز دردها یول

 که هزاران بار نابود شدم، نگفت!   ییاون لحظه ها از

 نزد!   یمن از قلب شکسته من حرف ییوقت از تنها چیه دم،یکه بارها به چشمم د یمرگ از

 !دیکش  یهر سه نفرمون رو به تباه یگفت که زندگ یاز عشق فقط

 !ختیری بالشت م یکه آهسته رو ییجوابش فقد سکوت بود و اشک ها و

 و هرروز تکرار همون حرف ها...   رفتی هاش م از گفتن حرف بعد

 باهام صادق بود؛ خدا بود. یتنها کس ایدن نیا تو
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وقت   چیشد، که ه لی تبد یان یپا ی زخمشون عفونت کرد و به درد ب  یبهم زخم زدن، جا یبه نوع همه
 . شدیدرمون نم

  دم،یدر بسته شد و نفس کش یهم فشار دادم، به همون آروم یآروم باز شد، پلک هام رو سفت رو در
 دلم رو! یوفا یب  یآشنا یبو
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آرزوشون رو داشتم، خون  یکه روز  ییدلم رو با حرف ها اومد،ی ساعت م  نی چند روز، هم نیا مثل
 . کردیم

 مالفه مشت شد. یکنار تخت نشست، دستم رو ی ک ی پالست یصندل یرو

  گفت،ی نم یز ی بزنه، اون هم سکوت کرده بود و چ یر بودن، تا حرفشده بودن و منتظ  زیهام ت  گوش
 حال تلخ بودن!   نیکه در ع  ین یریش  یانگار عادت کرده بودن به حرف ها

رو به  نمیغمگ یها یصورتم کنار زدم، سرم رو چرخوندم و آب   یو از رو دمیکش نی مالفه رو با دستم پا 
 صورت الغر و زردش دوختم.

 !یزد و گفت: باالخره نگاهم کرد  یتلخ  لبخند

 بورش هم بلند شده بود.  یالغر تر شده بود؛ مو ها م،یدیرو د گهیهم د  ینگفتم، از وقت  یز یچ

هنوز مثل قبل    یتر شده بودن، ول  رهی سبزش ت  یبه جنگل خاموش نگاهش؛ نگاه کردم، چشم ها قیعم
 . دشیهم م شتریاون برق ب د،یدی من رو م  یزد، وقت  ینگاهش برق م

 براقش شدم!  یچشم ها نیعاشق ا دمش،یکه د  یبار  نیمن اول دی خودم فکر کردم، شا با

 شکوندم.  فمیضع یرو با صدا  نمونیو نشستم، سکوت ب  دمیبه عقب کش  یرو کم خودم

 شه؟یفردا حکم اجرا م  -

 ام رو هدف نگاهش قرار داد. دست مشت شده  د،یو چشم دزد  دیهاش لرز مردمک

 .دونمی نم -

 جالبه!  ؟یدونی اون وقت نم  ،ی اشزدم و گفتم: تو مسئول پرونده  یشخندین

 کرد و بعد از جاش بلند شد.  یزنگ خورد، نگاه لشینگفت، صورتش از حرفم سرخ شد، موبا یز یچ

 اومد، خداحافظ.  شی برام پ یکار  ام،یمن فردا هم م -

 کرد تا مجبور به جواب سؤال هام نشه!  فرار
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 جره به آسمون غبار آلود نگاه کردم. ازش گرفتم و از پن چشم

 *** 

 "محمد"«رسامی»ام

که از طرف سرهنگ بود، با سرعت خودم رو   یباال رفتم، بعد اون تلفن عی سر یآگاه یپله ها از
 رسوندم. 

 کرده! یخودش رو معرف یاصل  سی رئ

 نکردم. داشیوقت پ  چ یکه ه هیک نمیبب خواستمی بودم، م  متعجب

هوا در اتاق سرهنگ رو باز کردم و داخل   یتکون دادم، ب یاشت و رفت، سر کنار در، احترام گذ سرباز
 رفتم.
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 کردم.  یلب عذرخواه ریگذاشتم و ز  یبهم انداخت، احترام   یبا اخم نگاه سرهنگ

منتظر به   اقیکه بهش اشاره شده بود، نشستم و با اشت یچرم  یصندل  یاشاره کرد، رو یصندل  به
 شدم. رهی دهان سرهنگ خ

 ه؟ یاون ک -

 کرد و پرونده رو جلوم گذاشت، چشم از سرهنگ برداشتم و به پرونده دوختم.  یا سرفه

 زدن چشم هام رو به وضوح حس کردم.  رونی کردم، از حدقه ب  بازش

 کرد. دی سرهنگ نگاه کردم، با حرکت آروم سر تا به

 ... پدربزرگ آروشا؟! یعنی... یعنی -
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به صورتم    یدست رتیدادم و با ح رونی به نشانه تاسف تکون داد، نفسم رو با فوت ب  یزد و سر   یپلک
 دم یکش

 !شهیکلمه نابود م  یواقع یآروشا بفهمه به معنا اگر

 دونهی نم ی قاض  گه،یدروغ م گهیو م  کنهیپسرش قبول نم   یگلوش رو صاف کرد و گفت: ول سرهنگ
 باور کنه. دیحرف کدوم رو با

 سرتکون دادم.  متفکر

 شه؟یم  یحاال حکم چ -

 نوشت.  یز یکاغذ چ یو برداشت و رو  خودکار

 .کنهیرو اعالم م   دیتا بعد از ظهر حکم جد یقاض -

 هم قفل کردم.  یهام رو تو دست

 شه؟یمحتشم، پدربزرگش اعدام م یاگه ثابت بشه، به جا یعنی -

 رو از چشم هاش برداشت.   نکشیع

  چارهیاون دختر ب  ی! دلم براماجرا داشته یتو  یشتر یچون آتش نقش ب شن،ینه هردوشون اعدام م  -
 !اد؟ی سرش م  یی! باردارم هست، اگه بفهمه چه بالسوزهیم

  ین یکه بب  یداشته باش یپوسِت کلفت  دیبا ستاد،یحامله اس، قلبم از کار ا دمیفهم ینگفتم، وقت یز یچ
 ! ادیاز دستت برن  یکار  چیبارداره و ه گهید یک یاز  یکه از ته قلبت عاشقش یدختر 

 *** 

 »آروشا« 

 زده ام محکم تر گرفت،  خی یها دست

 پاهام گذاشته بود. یرو رو  سرش
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ابهت و   ی رو که بغض گلوش رو گرفته بود، ول  یآقا جون  کردم،ی روح نگاهش م  یآدم ب  کیمثل  فقد
 . دادی من نم یبغض رو جلو نیاجازه خورد شدن ا شیمردونگ

ام،   یاصل  سی گفت من رئ یاومده بود، که وقت  شی بد و منزجر کننده برام پ  یقدر اتفاق ها آن
 آماده کرده بودم. نیمثل ا یز یهرچ ینشون ندادم،  خودم رو برا یواکنش

رو که پدربزرگش به   یبچه ا  ندهیلمسش کرد، آ د،یشکمم کش  یرو یدست د، یدستم رو بوس  پشت
 بود! دهیکش  شیآت

 نیا یطاقت فرسا یهوا نیا ین یخانوادم بودم، سنگ یها انتی و شاهد خ  کردمینم هیگر گهید
 . کنمیهام م هیبار ر  یروزهارو به سخت
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 خارج بشه.  ایوارد  یکس  ذارنیو نم  ستادنیپشت در ا ی سیو مأمور پل سرباز

 !رهی کردم، خ نگاهش

منجمد، قلبم آروم   یایدر هی یحس  ینداشت، به ب  یجوش و خروش  گهیمن د ییای و در یآب یها چشم
 رو ندارم!  وفتهیب  نیکه قراره بعد از ا یترس اتفاقات  گهینداشتم، د یو استرس دیتپ ی قبل م یتر از روزها

 ببخشم! -

 رو شکستم. سکوتم

 ممنون! -

 !یبزرگم کرد نکیرو بلند کرد و گنگ نگاهم کرد، ادامه دادم: بخاطر ا  سرش

نگاه ماتش رو ازم گرفت، کمر خم شده اش   ستاد،یا دم،ی کش رونی دست هاش ب نیهام رو از ب  دست
 با تحکم گفت: خوب بزرگش کن! میرو صاف کرد، مثل قد

 رفت، به در بسته چشم دوختم.  رونی رو بهم کرد و از در ب پشتش
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 فکرم رو مشغولش کنم.  خواستی دلم نم ه،یحکمش چ دمیحکم اومده، نپرس   تگف

 جا   نیا یول دهیو من به انتها رس  یو زندگ عمر

 ! ستیخط ن   آخر

 ! کنهی رو اثبات م  نی بچه ام ا یزندگ شروع

 ..زوده. دن یبه آخر خط رس یکه هنوز برا کنهی م  اثبات

 ! خورهی روز سرنوشت من رقم م نی آخر فردا

و نه قسمت    رینه تقد سم،ینویمنم که م نیسپاره و ا یروز بعد سرنوشت، قلمش رو دست خودم م  از
 ببره!... شیرو پ  ندمیمن آ لیخالف م خوادیکه م گهید زیهر چ  ایو نه سرنوشت 

 .نمی بب خوام ی کس رو نم چیپرستار گفته بودم، ه به

به مخمل   ستادم،یا رو به پا کردم، لب پنجره  مارستانی ب یها ییو دمپااومدم  نیتخت پا یرو از
به   ،یرگی ت نیآسموِن شب رنگ بود، به هم  نیمثل ا قاً یمن دق یآسمون چشم دوختم، زندگ یمشک
 ! ــاهیســ نقدری هم ،یک یتار نیهم

 *** 

حس   ه یآروم و قرار ندارم،  کنم،ی م  یطور آشفته اتاق رو با قدم هام، هزاران بار ط نیصبح هم  از
 شدن! میتیحس تلخ دوباره   اره،یقلبم رو به فشار م بیعج

 پشت و پناه شدن! یب

 ٙکس شدن!  یب

 ... هیمغزم، انگار تمام وجودم پر از خال قلبم،

لذت بخش و لحظه  یه هام، روزهاهام، خند یخوش یکه توش محو شدن همه   کیتار یحفره  هی
 آرامبخشم.  یها

 که موقع از دست دادن خانوادم داشتم برام تکرار شده! ییحالت ها ی همه
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 ها، تکرار غم، باز هم تکرار قدم هام و تکرار قدم هام...  ینگران  تکرار

 و پوچ من!  یوجود کاغذ یتو رهی گیکاغذ ُگر م یرو کی حس دردناک درست مثل جرقه کوچ نیا و

 .کنمی پوستم حس م ریو هر لحظه سوزشش رو ز شهیم شتر یو ب شتریب

  مارستانی ب یرنگ و رو یب یدارم، با لباس ها یرنگم رو برم   یمشک یو لباس ها کنمی و باز م درکمد
 . کنمی عوض م

ب خودم   یو نگاه  کنمیرنگم رو هم اضافه م رهیت یلباس هام کفش ها  یو عزادار   یرگیت نیا به
 . ندازمیم

 لباسها! نیداره حال و روزم با ا ییبایست ز چه
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حرارت چشم   شه،یباعث م انهیچند تا مور یدست و پا ز ی سرم مثل حرکت ر یتو یآزار دهنده ا لرزش
 هام رو غرق خودش کنه.

  ییبرم از فضا رونی خواد هر چه زودتر ب یکنم، دلم م یم شتر یو سرعت قدم هام رو ب  رمی م رونی در ب از
 . دهیاجازه تنفس بهم نم شینیکه سنگ ییهوا بنده،ی که راه گلوم رو م 

نگاه سرگردونم به   شم،یو سوار م دم یدست تکون م یتاکس یبرا زنم،ی م رونیب مارستانی هدف از ب یب
 .وفتهیلرزونم م یدست ها

 : پرسهی م راننده

 کجا برم؟  -

 : کنم یاراده زمزمه م یب 

 بهشت زهرا! -

 .میدیساعت بعد رس  کی راهمون شد و حدود   سد یو شلوغ  کیتراف
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 رو حساب کردم.  هیشدم و کرا ادهیپ  نیماش از

 .دمیسنگ قبر کش یهواس به طرف قطعه پدر مادرم رفتم، سرخاک نشستم، دستم رو رو یو ب گنگ

 رفت.  نیشعله، با آب فروکش کرد و کامالً از ب  کی حس مثل  اون

 درد هام نبود.  حیبه توض یاز یدونستن و ن یرو م  زیها همه چ اون

 ! نیستیتنها ن گهید شتون،یپ انیهم دارن م گهیبردم، دو نفر د یفرو م یگلوم رو به سخت یتو بغض

 . نی زار یو من رو تنها م  نیهمتون دور هم خوش حال  گهید

 به خودم اومدم، خاله بود!  لمیزنگ موبا یربع بعد با صدا هی 

 ته لب زدم: گرف یو با صدا برداشتم

 شد؟!  یچ -

لب تکرار    ر یداشت، که ز یدینا ام یهاش زمزمه  هیگر ی طور  د،یچ یپی سرم م ی هق هقش تو یصدا
 کردم: تموم شد!

رسوند، همه   یبه چشم هام آزار م  شیو داغ دیجوش یسرم م  یرو قطع کردم، انگار صداها تو یگوش
 . ستادیباره از حرکت ا کیبدنم  ی

 یهو هو ست،یتنفس ن یبرا یراه  چیبلعن و ه  یکنار قبر هوا رو م کیکوچ یکردم درختچه ها  حس
  یدر خودش لرزوند، ضربه محکم  دیب کی جون من رو مثل  یهزار برابر شد و تن ب  هیباد در صدم ثان 

نجات   یا بر  ینداشت، انگار راه یا دهیدم و بازدم رو، اما بازهم فا ارهیب ادیبه   دیزدم، تا شا نمیبه س
 وضع نبود.  نیکردن، از ا دایپ

 داد و کلمات زبونم رو دور خودشون گره زده بودن. یبا خنجرش با غضب گلوم رو خراش م  بغض

 . هیک دمیعطرش فهم یفرو رفتم، از بو یهو تو آغوش کس  کی

صداش  یو با بغض خسته  دیچی به خودم دادم و حلقه پر محبت دست هاش رو دورم پ یتکون 
 کن آروشا!  هیگفت: گر
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 شده بود.   یهام خشک از هر قطره اشک چشم

 !...تونمی: نه!... نه!... نمدمیکش  غیج

  گهیتونم! د ی کردم: نم  یلب تکرار م  ریکردم، ز یم هیبلند گر یطور که با صدا نی بغضم شکست و هم  
 خدا!...  تونمی! نمهیکاف گهینه! د

سرما تموم جونم رو   شد،یاشک هام صورتم رو درهم فشرده بود، که چشم هام باز نم  یقدر داغ آن
 گرفته بود.

تنم برام آزار دهنده شده  یها تواون لباس دنیکرد، د یرو تازه تر م  دمیزخم دل داغ د  یمشک لباس 
 بود.

 داد.  یگالب سنگ سرد پدر و مادرم و جال منشسته بود و با    کنارم

 من... یبگم، ول  یز ی اآلن چ ست،یدونم درست ن یم -

  یبرا خوامی کرد و گفت: م سیرنگ گرفتم و به صورتش دوختم، لبش رو خ   ییاز نوشته طال چشم
 تنهات نذارم!  دمیباشم، قول م شتیپ شهیهم

 باز کردم:   یرو به سخت دهانم

 عزادارم...  -

 رو قطع کرد:  حرفم

 اآلن جوابم رو بده، فقط به حرفم فکر کن!  گمیدونم، نم  یم -

 ام.عشق و عالقه یپشت کردم به همه ستادم،یسرم مرتب کردم، ا یرو رو شالم

 پر از غم و لرزونش، قلبم رو فشرد.   یصدا

 به خدا دوستت دارم!  -

 اش رو تو خاطراتم ثبت کردم. نگاه کردم، چهره سبزش رو   یبار آخر، چشم ها یو برا برگشتم
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و قدم بر داشتم،   دمیکه عاشقانه؛ دوستش داشتم، چشم بستم، دستم رو به شکمم کش یمرد یرو
 ام بسازم.  رو با بچه  امنده یکه آ ییجا
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