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 رمان های عاشقانه    :آرایی  صفحه  و  طراحی 
 

 www.romankade.comآدرس سایت :  
 

 تمامی حقوق این رمان نزد سایت رمانکده محفوظ است  

   

   

  

  

 نام ها  یبنـام نام

 

کوچه پس   یهمه   انی باران، م انیتمام خش خش برگ ها، م انیُط م   شه،یکه م زی پا
  انی.. ُط اصال میشدن هست  یکه زرد و نارنج یزده، در دل تمام درختان  زی پا یکوچه ها 

موقع خوردن شکالت داغ تو  زرد    ز،ی هنگام قدم زدن تو دل پا ،یمن  یلبخند ها  یهمه 
 ! زی در اول پا ، ی.. ُط خود منیزی پا  ینارنگ نی اول دنی مهر ماه و بو ی ها

که تمام وجودته   یکس یاما نذار یبشکن ،یریبگ  میبر خالف دلت تصم یمجبور  ی*گاه 
 نابود بشه! * 

 .. 

 !• استیخواستِن دن نی باتریبه خاطر ُط، ز  •اجبار

http://www.romankade.com/
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 کن ی زندگ ـز��ـی پا تو

 .اصغـرزاده ا

 

 دهد!•  یهمه درد را نم  نیهم کفاف ا •صبر

 

 ... 

 

 نام عشق  به

 ۱ فصل

 

 

 زنم. یلب غر م ریز 

 دارم برات!  ای حاال ب  ،یباشه فرهود خان، بازم بد قول-

 ناراحتم.  تیباز از بدقول یدونیو م  یریگی صورتم م  یپشت دسته گل رو روبرو  از 

 بانو!  دی عفو بفرما-

 از تو ناراحت شد! شهیگردم سمتت، آخه مگه م  یلبخند بر م با

 ! یسالم، بازم بد قول  کیعل-

 .مینیبه ب یزنی با نوک انگشتت م آروم
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  یمنت م ی کل دنتیساعت هم برا د   هی نیهم ،یز ی پا یچشم آهو  رمی که درگ یدون یم-
 کشم بانو! 

 کنم. یچشم نازک م  پشت

 ! یزنیمنت م-

 ! رماااای بپرم گازت بگ گهیم  طونهیزنه و ش یچال گونه ات بهم چشمک م ،یخند یم

 .ید یو انگشت اشاره اتو جلو چشمام تکون م  یریعقب عقب م ،یفهم یم

 ! مایندار یطون یش ،یآ یآ  یآ-

 . دمیکنم و دسته گل رو تو هوا تکون م یکج م لبمو

 کرد، خشک!  یطونیش  شهیمگه با تو م-

 : یگیو دست به بغل م  یخندیم باز 

 !شهیدرست م  زیهمه چ-

 زنم. یم  چشمک

 ؟یک-

 خواد ببوسمت!  یجلو و چقدر دلم م یاریم  سرتو

 ! گردهی پس فردا بابام برم-

 . زنمیم  غیج بایتقر 

 ؟ ی کنیم یشوخ-

 . ید یبه چپ و راست تکون م سرتو

 اصال! -



 کن  ی زندگ  زییتو پا

5 
 

 زنم. یم  غیج دوباره

 ! یوا  یوا  یفرهود، وا  یوا -

 . یری گیدهنمو م خنده کف دستتو جلو با

 دختر، آروم باش، آبرومون رفت!  ش،یه-

فقط چند نفر با خنده   زم،یکه عز ستی ن یزیندازم و چ یبه اطراف م ینگاه یچشم ریز 
  ی وونهیجانم، د گهیخب هستم د  ونست،ی دختره د گنینگام کردن، حتما با خودشون م

از  یو چ یهام  یوونگی د ی  هیهات!.. پا یهات، مهربون یاخالقت، خوب ی  وونهی توام، د
 بهتر!  نیا

 .یکنیاشاره م نیچشم به ماش با

 چند تا سفارش هم برسونم. دیبا  م،یبر-

 . میبر-

 ن،یبگه ولم کن خوادیم  گهیفک کنم د  چارهیو ب م یشیبابابزرگت م یقراضه   کانیپ سوار
 من پام لِب گوره! 

.. کنهیو حال آدمو خوب م دهی چیپ نی ماش  یو رز و نرگس تو فضا اسی  یعطر گل ها یبو
امروز بخاطر من   دونمیو م یدی م  لیسفارش ها رو تحو   یکی  یکیصحبت و خنده  یبا کل

 ! یومد ی با موتور ن

  دونمی و م  شمیم  ادهیخودم وسط راه پ یبه خواسته  شهیسفارش ها که تموم م کار
 جان، بسالمت.  پی سرت شلوغه خوشت

 ... 

 .شنیجن ظاهر م  ن یبسم اهلل، طبق معمول مادر گرام ع ای و  شمی وارد خونه م خب،

 کنم رو کاناپه.  یشوت م فمویک
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 به، مامان دلبر خودم، حالتون بانو؟ -

 کنم. یباز م شمویو ن رمیگی م دهیغره اشو ناد چشم

 جان دل، من برم به کار و بارم برسم فردا امتحان دارم.  یخب معلومه که خوب-

 . گهیم  عیبزنم که سر  میج خوامیم

 اون عالف خان؟  شی پ ی.. باز رفته بود؟یکجا بود -

 

دارم   یکه قدم از قدم بر م نی اما هم زم،ی بگر یجور هیکنم   یم یکج کرده و سع چشمامو
 هوا.  رهی دادش م

 ! زیییییییی پا-

 م.رو قلب رمیگی م دستمو

ندادن آروم   ادتیعه!..  ،یکش یهوار م خورهیم ی به توق یچته مادر من آخه، تا تق ،یآ-
 ! لکسیر ،یباش

 .ستهیا  یروبروم م تیعصبان با

 ؟ یکجا بود -

 کشم.  یبلند م یپوف

 فرهود!  شیپ-

 . گهیحرص م با

  یدرست و حساب یکادو  ی عرضه  اد،یبر م شونیگال فقط از ا  نیخوب ا  گمیآهان، م-
 نداره!  اقت ی هم نداره ها بنده خدا، دختر من خره، خر.. ل یریدادن نداره که، البته تقص

 باز شروع شد!  ای و خدا دمیبه چپ و راست تکون م سرمو
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 !یشما خوب  اقت،یل یآره اصال من ب گه،یباشه مامان ول کن د-

 .گهیکه م  شنومیو م گذرمیکنارش م از 

 بذار حاال دارم برات!-

 . گمیم بلند

 ! داریپا تونیخانم، سا  لیراح دهیاز شما به ما رس-

خون اما جرات نگاه کردن به   یشده کاسه  تیشرط ببندم چشماش از عصبان حاضرم
 عقب رو ندارم! 

ساعت هم   کی و ت  کی ت نیا   شم؛یتخت تلپ م ی و رو   ذارمیگل رو داخل گلدون م دسته
 رو مخمه ها! بیعج

 ..رمیمنو ببره دوش بگ  ادیب یکیو کاش    دارمیکنار تخت برم یاز عسل  یآدامس

  یکردم و م یتند تند آدامس باد م یهدف به سقف ذل زده بودم و ه یطور ب همون
 خانم با اون شکم باد کرده!  ذیتق در و ورود پر شکوه پان  یترکوندم.. صدا

 . نمیشیم شمیم بلند

خاله قربونش بره،   زنه،یره، خوبه، لگد مگِل گالب، احوالتون، حال فسقلت چجو یبه، آباج-
دلم براش سوخت   چارهیرو باخت، ب یشرط بند  ی.. چطوره؟ حال کرد یاون شوهرت ب

 خب تقـ... یگناه داشت، ول  ذیپان

 با دهِن بنده!  ذیبرخورد دست پان یصدا  تلق

سکته اش   یخوا یباز فشار مامان رفته رو نوزده، م یکار کرد  یخفه شو آخه، چ قهیدو د-
 ! یبد

 کشم.  یو دوباره رو تخت دراز م  دارمیاز رو دهنم بر م دستمو
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 کنه! یبزرگ م زویهمه چ یشناس یاووو حاال خوبه مامانو م-

 زنه تو شکمم. یو با انگشت اشاره اش م نهیش ی تخت م  یرو ذیپان

 اون پسره!  شیپ یآره جوِن خودت، باز رفت-

 . گمیم  یبندم و به تند  یحرص چشمامو م  با

بهتون فروخته، چرا همتون باهاش   یتر  زمیاون پسره، اون پسره، اون پسره.. آخه چه ه-
بهشم هر   دنِ یرس یبابا جان من، من عاشِق اون پسره هستم، عاشقشم.. برا د،یلج کرد 

 ! یارهرک کنم،یالزم باشه م یکار

 زنه. یپوزخند م ذیپان

فقط   زنه،یچند آخه خواهر من، االن فقط پول حرف اولو م  ییلویعشق، عشق، عشق!.. ک-
 پول! 

 کشم.  یم یو کشدار قیعم نفس

 کنم. یفکر نم ینطوریمن ا-

 زنه.  ی باز پوزخند م ذیپان

تو   ،یتا حاال شکمت گرسنه نمونده، تو پرِ قو بزرگ شد ،یدینکش ݪیپو  یچون تا حاال ب-
 !یکنیمن، درک م  زیعز نارو یا  یفهمینشده، م یخال ت یبانگ یکارتا ،یکرد  یکاخ زندگ

.. باز به مرام خودم  دمی بغضمو قورت م یتکرار یچرخم و خسته از حرف ها  یپهلو م به
 که تنها همدم خودم بودم! 

بعد باز و بسته شدن در و خروجش از اتاق.. فقط    یا  هیشنوم و ثان یرو م  ذیپان قیعم آه
 اومده بود اعصاب منو خرد کنه! 
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 .... 

 

مامان    یکنم.. طبق معمول صدا  یرسه چشم باز م یکه به گوشم م یبلند  یصداها  با
 بود و غرغراش! 

 که در اتاق به صدا در اومد. ارمیشدم تا مانتومو از تنم در ب بلند

 منتظر شما هستند.  نی اخانم، پدرتون گفتند پ-

 از جناب پدر. نمیا بله،

 . امی خانم، االن م ریباشه من-

انداختم   فمویک یاومدن فتهی م ادمیگردم،   یم می کنم و دنبال گوش یهامو عوض م  لباس
 رو کاناپه. 

 . شمیکنم و از اتاق خارج م ی موهامو باز م کش

 مستند.  یبغل دستش بود و مشغول تماشا  وانی و ل  ییچا یقور شه،یمثل هم بابا

 . نمیش یم کنارش

 د؟ ی بله بابا، کارم داشت-

 بهم. دوزهیکنه نگاهشو م یرو کم م ون ی زی تلو یهمان طور که صدا  بابا

 احوالتون؟  ،یسالم ته تغار   کیعل-

 بوسم.  یخنده صورتشو م  با

 چخبرا؟   گهی خانم بچه ها خوب هستن، د ن؟یخوش  ن؟یسالم، صد تا سالم.. شما خوب-

 : گهیو م  دارهیروش بر م شیاز قندون پ ی با خنده قند بابا
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  یبه آب داد یدونم.. باز چه دسته گل یمن نم  یکرد  یم کاریچ یزبونو نداشت  نیتو ا -
 خراب شد سرم.  ومدهیمامانت ن

 :گمی کنم و با تعجب م یدست هامو از هم باز م جفت

کج   یاشتباه کردم تا حاال، ک یبابا من ک ی لیبه آب دادم؟ خدا وک یمن؟ من چه دسته گل-
کنه   یبزرگ م و یهمه چ شهی اون هم ،یدونیاخالقشو م ،یشناس یرفتم، خوبه مامانو م 

 هم بلده!  ی ا  گهیپسرش و غر زدن مگه کار د ی.. جز طرفدار شهیهم

 . شهین از پشت سرم بلند مماما   یدلربا یکشه و باز صدا  یبلند م یپوف بابا

.. باشه نیکن یمنو م بتی غ نیداد نیبچه آوردنم، حاال نشست نیدستم درد نکنه با ا -
  ،یبا اون پسره نگرد  خوامیم  گمی بد م خوام،یمگه من بِد تورو م نمیخانم، باشه!.. بب زی پا

ما    یبگم اون در شأن خانواده  ی.. بابا جان من به چه زبونکنمیبد م  ،ینر رونیباهاش ب
 ! ستیبا ناله سودا کنه بعد دختر احمق من دست بردارش ن رهطرف آه ندا ست،ین

 : گهیم  عیبلند بشم برم که بابا سر  خوامیکشم و م ی پر حرص م ینفس

 !نیبش-

من و بابا   ی ر روبرو با نی .. مامان ارمیگ  یو دستامو بغل م ندازمیباال م  یچپمو چپک یابرو 
 .زنهی لب با خودش نق م  ریز  یو ه نهیشیم

 ! شهیم  لی با اومدن شهرام خان و اون زن خوشگلش قشنگ تکم جمعمون

 باز چخبره مامان؟ -

 .شهیآروم م یشهرام کم دن یبا د  مامان

 کوبم. یطبق معمول دارم آب تو هاونگ م ،یچیه-

 .کنهینگام م شخندی زِن شهرام با ن ایدر

 ندارم!  یباز   مونیم  یجمع کن خودتو ها، حوصله -
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  یکنه و شهرام و مامان هم زمان تشر م یپر م  شی شونیرو لبش رو اخم رو پ شخندین
 زنن بهم. 

 !زی پا-

 .گهی م م یمال  یکنم و بابا با لحن یچپ به شهرام نگاه م چپ

 ! یمنطق م،یصحبت کن   میخوایمثال م  د،یخواهش کنم آروم باش شهیم-

 .گهیمکث رو بهم م  هیو بابا با چند ثان شهیپوف مامان بلند م یصدا 

 کن.  فی تعر زمیخب عز-

 !دونهیکنم، چقدر دوسش داشتم خدا م یم  نگاهش

گرده با    یفرهوِد.. باباش پس فردا برم شهیمثل هم هیکنم بابا جان، قض فی تعر ویچ-
 ! نی هم یخواستگار انیاجازتون ب

 : گهیامان با حرص مو م   رهیشهرام رو اعصابم م پوزخند

 ! نجای مگه من مرده باشم اون پاشو بذاره ا -

 . شمیاش م رهیخ

 ! دیکن یباهاش رفتار م ینجوریکرده ا کارتونیچ-

 . گهیبا چشم غره رو به بابا م مامان

خودته، حاال   ری تقص ا،ی پرروش کرد ینجوریتو ا ده،ی چقدر چشم سف ین یبیمرد، م ینیبیم-
 . ری بگ لی تحو

 : گهیچشم به مامان رو بهم م یبا اشاره  بابا

داره، اصال مشکل ما   یراد ی و ا بی ع ایاون پسره بده   میگی من، ما که نم  زی دختر من، عز-
 یهر چ ،یعمر با ناز و نعمت بزرگ شد  هی.. تو ییجان من، مشکل ما تو  ستیاون ن
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  ی سفر هاتا  ریبگ یآنچنان یلباس ها  دیسه شماره برات فراهم بوده، از خر یخواست
سقف    ریز  یبر یتون یپات، حاال م ر یز  یها  نیپر پول و ماش ی ها یخارج و حساب بانک 

 ؟ ی تونی توعه، م یروزانه  یاش کمتر از خرج ها  انهیکه حقوق ماه یمرد  هیبا 

 

 کنم.  یبعد بازشون م یا  هیبندم و ثان ی محکم م  چشمامو

پر پول ام نداره، مگه با   ی به حساب ها یازدواج ام با فرهود ربط یتونم، ول ینه بابا نم-
  یحسابامو پر م شهیدستتون طال پدر جان، مثل هم ستم،ی دخترتون ن گهیازدواجم د

 !دیکن

 : گهیخنده و شهرام م یم بابا

 کمت نباشه! -

 تپم. یخشم رو بهش م  با

 ! میخوا یمدافع نم ل ی خفه، وک یکیتو  -

 کنه.  یمشت م دستاشو

 ! یچینداره، ه یچیهم، بفهم، اون پسره هنف-

 زنم. یم شخندین

 یعرضه ندار ست،ی.. مثل تو نهینداره در عوض مرِد مرد، جنم داره، کار  یچیآره ه-
نون خشک   کهیت هی یکار کن یتون  یبشه نم یهات خال  یحساب بانک  ،یشلوارتو باال بکش

 ! یمثال مرد ،یبخور یبخر

طرفم که بابا   ادی ب خوادیم تیبا عصبان شه،یو شهرام بلند م زنهی با خشم صدام م مامان
 .زنهیتشر م

 سر جات!  ن یبسه شهرام، بش-



 کن  ی زندگ  زییتو پا

13 
 

 . رهی گیبار بابا رو هدف م نیمامان ا   یها   ترکش

 شده!  ینجوریکه ا یکن ی کارارو م نیهم ر،یآره بازم طرفشو بگ -

 . گهیتوجه به اخم بابا رو بهم م یب بعد

داره؟ حقوقش   نی.. خونه داره؟ ماشت؟ی خواستگار ادیب خوادیپسره که مداره  یچ-
 اصال درس خونده؟  ؟یچ التش یچقدره؟ تحص

 فرو کش کنه.  یکم تمیکنم بلکه عصبان یتو گوشت دستم فرو م  ناخونمو

نداره، اونم من دارم.. به حقوق   نیمن دارم، ماش  ینه مامان اون خونه نداره ول-
  یچیسواده، ه یندارم، مدرکم نداره نه، ب یاز یندارم چون اصال بهش ن یکار انشمی ماه

 ! ستیمحض اطالع اونم برام مهم ن  ینخونده ول

 :گهی م ادی و با فر شهی نفس نفس زنان از جاش بلند م مامان

نه تو.. فراموش کن مادرتم،   نه من یاگه اونو انتخاب کن ز،ی پا یاگه باهاش ازدواج کن-
 فک کن مردم، مردم! 

 به بابا.  دوزهی و م  رهی گی از من م نگاهشو

 تموم!  ،یمنو فراموش کن دیوصلت با   نیبه ا یبهت بگم احمد، رضا بد-

 : گهیمامان م  یبار تو رو نیاول  یو برا شه یاز جا بلند م بابا

کنم، دخترمه، بندازمش دور، تو چت شده آخه، فعال که   کارشیچ  ل،ی راح گهیبسه د-
 باشه!  یتا قسمت چ م،یکن قیتحق ان،یبذار حاال ب ست،یمشخص ن یزیچ

 .شه یو از سالن خارج م  کنهینگاهم م تیبا تمام عصبان  مامان

 :گهینکره اش رو به بابا م  یبا اون صدا  ایدر

 ثروت شما تله دوخته!   یپدر جان، معلومه اون پسره برا  لِ ی حق با مامان راح-
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 . شهیمن م  ی رهیخند خ میبا ن بعد

 : گمی شده م  زیر  ییچشم ها  با

 !ی عقده ا یتو  یلنگه   شهیم  یاون جور زم، یاشکال نداره عز -

 توپه.  یرو بهم م لیندازه که اونم زن ذل  ی به شهرام م یچشم غره رو بهم نگاه با

 !زی درست صحبت کن پا-

 . دمیتو هوا تکون م دستمو

سرِ خونه  دیبر  دیوسط، مثال ازدواج کرد  نی ا نی چند  ییلویشما ک نم یبرو بابا، اصال بب-
 ! نی نجایصبح تا شب ا  هیچ تون،یزندگ

 . دمینازک شده ادامه م ییمسخره و صدا یبا لحن بعد

ن  تون یکار خونه هم نم ستن،یبلد ن یخانم آشپز  ایفراموش کرده بودم در  دیاوه، ببخش-
 !زززززمی.. عزفهی شکنه ح یبکنن چون ناخون هاشون م

 : گهیبا حرص م ایدر

 ؟ یبگ یزیچ  یخوا یشهرام نم-

  ماشیو با گفتِن"ولش کن باز س رهیگی بد رو بهم دستشو م یبدبخت هم با نگاه شهرام
 کنه.  یکرده" از سالن خارجش م یقاط

 زنم. یداد م بلند

 دادن مداوم!  یشرف داره به اتصال میکردن س  یهر از گاه قاط-

 !ا یدر  یبد و پر از عقده  یکردم به رفتار ها  میمستق  ی  اشاره

 : گهیم  نیبا تکان سر به طرف بابا

 ! شونیدختر، خورد  گهیبسه د-
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 حقشونه!  ییکشم و خدا  یبلند م یپوف

 . دمیم هیبه شونه اش تک مویشونیکنم و پ یبابا حلقه م ی دور شونه  دستمو

 بابا؟ -

 رو سرم.  ذارهیم شو دست

 ه؟ یباز چ ،یجانم ته تغار-

 !شهیبدون هم نویامن تر از آغوش ات وجود نداره بابا، ا  ییکشم و جا  یم یراحت نفس

درسته؟.. بابا بخدا فرهود چشمش دنبال پول   یست یمامان موافق ن ی تو که با حرف ها-
که   خوام ی بابا معذرت م دینکرده که بفهمم دنبال پولمه.. ببخش یوقت کار  چیه ست،ین
تونم تو تک تک کار هاش حس کنم، حاال    یزنم اما واقعا عشق رو م  یحرف هارو م  نیا

دونم دلمو    یم  ،یدوسم دار یل یدونم خ یکنه.. بابا، من که م یزندگ دی چون پول نداره نبا
 دارم!  انمی بابا، بهت ا یکن ینم یپشتمو خال ،یشکن ینم

حافظ اش باش، تو رو به   ای و خدا  زهی ر یرو تو دلم م ا یسرم آرامش کل دن  یاش رو بوسه
 ! تیبزرگ

 

 _ _ _ _ _ 

 

 

 با بابات صحبت کردم! -

 کنم. یم  پیتا   متعجب

 ها؟ -
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 . یفرست یم  دوباره

 با بابات صحبت کردم. -

 خنده هم کنارش!  یموجیا  هی

 کنم. یم  پیتا   عیسر 

 ! ز ی بگو جون پا-

 .یفرستیخشم م کری است

 فرستم. یم سی و

 ؟ یگ یم  ینکن، جد تی اذ   ییفرهود خدا-

 . یدی م سی خودم و مثل

 .یخواستگار میایب  گهید ی تا حاال بهت دروغ گفتم، قرار شد هفته  یمن ک-

 .یفرست  یدوباره م بعد

 .امیب رونیب یاز عالم خشک باز  خوامیم گهید-

 و قلب!  یطانیش کریاست کی  با

 . دمیخنده سرمو تکون م با

 ! یعال شهی م  گهیاون وقت د-

 تو، فقط کنار تو!  یفقط برا  ی پرروام ول دونمیو م  ید یم ری د جوابمو

  یهم که کال بود و نبودشون فرق ای شهرام و در زنه،ی باهام سرده، اصال حرف نم مامان
 نداره! 
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  شه؛یمحبت خواهرانه با وجود مخالفت هاش کنارمه و بابا هم که مثل هم یبا کل ذیپان
 کوِه کوه! 

 ..... 

 

 ! ستیبرات تنگ شده و سرِ تو شلوغه سر من که شلوغ ن دلم

 یدار  نمت،یب ی کنم و از پشت سر م یتوقف م  یگلفروش یترمز جانانه جلو کی  با
 .ینداز  ی ها رو را م یمشتر

از   امیب خوادیمونم.. دلم م یات م  رهیخ یو همونجور نیبه ماش دمیم  هیتک  شم؛یم ادهیپ
 ! یپشت سفت تو آغوشت بکشم، آخه تو چرا انقدر خوب

هنوز متوجه   یخلوت ول کمی و سرت    شهیم  کیمونم که باالخره هوا تار  یاونجا م انقدر
 خب!  یمن، کار دار  زیعز ستین ی!.. مشکل یمن نشد 

 کارت. یانی تا ساعت پا شمیو منتظر م نیگردم داخل ماش یم بر

 خونم.. یم  بایز  یزنم و متن یم  نستایتو ا یچرخ

 عشق!"   دیتوان سوخت، اگر امر بفرما ی"م

 و تِگ اسم ات!  یاستور شهیم

 نه شبه! ِک ی کشم و ساعت نزد   یم لتیرو عکس پروفا یدست

 ! رهی دلم داره ضعف م م،یشام بخور میبر  یا یب کاش

 . نیتو ماش ین یشیو م یکن یباالفاصله درو باز م شه،ی زود برآورده م آرزوم

 ن؟ ی دیعشق بنده رو ند  نیا  انای خانم شما اح دیببخش-

 چرخم سمتت.   یو م  ذارمیداشبورت م یرو رو  لی موبا
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خشک   یآقا  هی ؟ی شما چ دم،یرو ند  یمن کس  رینخ پ؛یخوشت  یسالم آقا   کیعل-
 ن؟ یدیند

 .یخارون یخنده سرتو م با

 ؟ یکن  یم کاریچ نجایا-

 : گمیو به مسخره م  زیر  یچشم ها  با

 ! یاومدم هوا خور-

 . یخندیم  دوباره

 نیهم  میشو بر  ادهیپ ،ی اخم و تخم، خوب شد اومد  یخب حاال باز نزن تو دنده  -
 باهات حرف دارم. یکل ،ییرستوران روبرو 

 ! یا  گرسنه یو انگار توام بدجور  شمیمخالفت باهات همراه م  بدون

 

 که من بهت بگم. ستی کنم و خودت از چشمام عشقو بخون، الزم ن یم نگاهت

 ؟ یخور یچرا غذاتو نم-

 . ذارمیمرغ داخل دهنم م ی ا تکه

 ؟ یبابا بود  شیپ یک-

 .ینداز   یچپتو باال م یابرو 

 ممنوع!   یفضول-

و کاش زود تر عقد    یخند یم ،یخند  یو تو باز م  دمیوار چنگالو تو دستم تکون م دیتهد
 تو!  یدونم با اون چال گونه ها  یاون وقت من م م،یکن

 تو هپروت؟  یباز رفت هیچ-
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 کنم.  یم اخم

 ؟ بابا  شیپ  یرفت یک دمیپرس-

 . یگیدهن پر م با

 موقوف!   یمنم گفتم فضول-

 . یگیم  عیخوام بلند بشم که سر  یم

 کنم. یم یدختر، شوخ  نیبش-

 .یگی هم م  یرو ییو تو با دست ها نمیش  یراحت م دوباره

 !یندار  یجنبه شوخ ا،یزود رنج شد  دایجد-

 . گمیبه چشم هات م رهیخ

 نبودنتو ندارم!  یدارم، جنبه  یشوخ یجنبه -

 و من بگردم دور اون نگاه پر از عشق ات!  یدی دهنتو قورت م آب

 ز؟ ی پا-

 +هوم؟ 

 ؟ ی قصد جونمو کرد-

 رو دستت. ذارمیم دستمو

 کاش بشه! -

 : یپرس یمون نگاه مات مه با

 ؟ یچ-

 . گمیم  آروم
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 چشمات مال من! -

 .یری گیمحکم گاز م لبتو

 دونم!  یم ،یمنو بکش  یخوایدونم تو امشب م یدونم، م یآره من م-

 . یدیدستمو محکم فشار م قیعم یخندم و تو با نفس یم کوتاه

و   ی هام اومد یوونگید  یهات، پا به پا  یشب بعد از شام با وجود تموم خستگ اون
 ! الیخی ب ال،یخیب ال،یخیب  ،یاخالق هاتم، مثل خودم  نیعاشق هم

 

 * 

 

 

اشک چشمام در  ادیز  ی که از خنده   یکنم و در حال یدراز م زیم   یپاهامو رو  جفت
  یو با همون صدا   یکش یصورتت م  یرو  یبرم، دست یعقب تر م یرو کم  لیاومدن موبا 
 کنم. ف یتعر  گهی د یکیاگه قهقهه ات تموم شد   یگیخنده آلود م

 : گمیم قیعم  ینفس دنیکنم و با کش یپشت دست صورتمو پاک م با

  ،یکرد   فیخوبه حاال خودت تعر  ،یدیخند یخودت نم نکهیحاال نه ا ،یشعوریب یلیخ-
 ! یشد  یکردم فک کنم از خنده پخش م یم فی من تعر 

 ! زنهیالمذهبت بهم چشمک م یو اون چال گونه   یخند  یبلند م دوباره

 :یپرس  ی.. مریگ یمثل خودم نفس م شهی که تموم م خندت

 ؟ یدیمنتظر اتوبوس بود رو شن ستگاه ی اون مرِد که تو ا  زی پا یراست-

 .دمی آروم تکون م سرمو
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 نه، کدوم؟ -

 .یار یم  یگوش نیدورب  ی کامل جلو صورتتو

 ! دمیراستش خودمم نشن-

 کنم.  یم اخم

 مزه!  یب-

 ! یکن یو با انگشت به چال گونه ات اشاره م یکن ی تا آخر باز م شتوین

 

 داخل.  ادی و مامان م شهیهوا باز م  یبگم که در اتاق ب یزی چ خوامیم

 مهمونا!   شیپ یا یب یخوا ینم ز،ی پا-

 .ادی تر م کی و نزد ره ی هم م  یتو، اخم هاش تو دنید با

 بگو پس سرت کجا گرمه! -

 : گهی با پوزخند رو بهت م بعد

 ! دیخوشش آ ندیب  وانهی چو د وانهید-

 !بخند یبود، حاال نخند ک نیهم یو آره، جک واقع  رهی م  رونیاتاق ب از 

  م،یا وانهی د میدونیما خودمون م  چاره،یانداخت و خبر نداره ب کهیمثال بهمون ت   مامان
 نبود که! یآور ادیالزم به 

  *** 
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گذرند و حاال، آره   یشب ها و روز ها هم م ی هی .. بقرنی مهمانا م گذره،یشب هم م اون
باهم،  میصحبت بکن  میو مثال آمده ا  میهم نشسته ا  یحاال، من و تو، روبرو   نیهم قایدق

صحبت   قه یچند دق  نیحاال ا  م،یما که چند ساله با هم ای در ی کهیچند کالم و به قول ت
 هم روش! 

کنه و   یرو قبول م هگیم  رمی مامان سخت گ ی هاش هر چ یبا تمام دست تنگ بابات
 !خوام یکدومو نم چی من که ه ال،یخیب

  شیخوب پ زی ام شده و همه چ  رهیبه خودت با لبخند خ هیشب یبا اون چهره  خواهرت
 شهرام!  یها کهیمامان و ت  یبا فاکتور گرفتن اخم ها  ره،یم

 

تمام تو بودن ها کنار من اصال   نکهیکنار تو بودن ها، مثل ا یگذره لحظه ها  یباد م مثل
 ! شنیعمر حساب نم

خودم   خوادیشناسمش، م ی.. م دوزهیو نگاهشو بهم م کنهیسکوت م  هیدر برابر مهر بابا
 بگم!  یزیچ

  نیهم  یاگه کم بگ  گهیکنه و انگار با نگاهش م یمامان بر خورد م زی به نگاه ت نگاهم
 وسط کشتمت! 

 ! ستین یاضازدواج ر نی اون که کال به ا الش،یخ یب

 شاخه گل رز! ستیتا سکه و ب  ستیب شهیکنم و مهره ام م  یباز م لب

 ! میکن یبهتره چشم پوش ،ی چیو مامان.. ه  زنهیلبخند م بابا

  دیسف  رهنیجذب و پ یگفتم بهت همه باورم، که تو اون کت و شلوار طوس  ،یراست آ
 !! ؟ی چقدر باور شد  ،یشد یچقدر خواستن
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نکنه منم   ،یو انگار توام مثل خودم  رمیتونم نگاه ازت بگ ینم گم،ی خب حاال م نگفتم،
  یچ گهیخودتم خب، تو سهم من، من سهم تو، د  یشدم؟.. لنگه   یباور شدم؟.. خواستن 

 آخه!  میخوایم

 

 ***** 

 

 درو بشکونم! ای  یکن یباز م ،ز ییییییییییپا-

مامان رو    کنهیم یکه سع اد یم ذیپان یصدا خندم،یم زی و ر  رمیگ یجلو دهنم م  دستمو
 آروم کنه. 

  نیولش کن آخه اون اگه حرف گوش کن بود که تو ا  ن،ی پا م یبر ایب  گهیمامان، بسه د -
 . میبر ایباال ها، ب رهیشو، باز فشارت م الشیخیداد، ب یهمه مدت گوش م 

هامم از  عمه   چارهیگفت، ب راه یفحش داد و بد و ب زی ر کی مامان مگه ول کن بود،  اما
 بردن!  یضی ف هیخشمش   نیا

 ! یمثال صبحونه بخورم اما چه صبحونه ا نی ساعت نه بود که رفتم پا صبح

خامه رو تو دهنم بذارم   یخانم خواستم لقمه  ریبه من  ری و با صبح بخ زی پشت م نشستم
 مامان دستم تو هوا خشک شد.   یکه با صدا 

که، فقط   یکن یدندونت خوب مزه کرده.. به بابات رحم نم ریبخور آره بخور، مال مفت ز -
تا سکه که فردا پس فردا مال و اموالت تموم   ستی ب هیفکر و ذکرت اون پسره ست، مهر

خانم، نوبتتون تموم   زی پا رونیشد، با پول خودت مهرتو بده، درو باز کنه با لبخند بگه ب
 ! گهیپولدار د  سی گ هی لدنبا  رمیشد، حاال م

 :گهی م  عیبلند بشم که بابا سر  خوامیو م ذارمیم  زیم  یتو دستمو رو   یلقمه  یعصب
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 !نیبش-

 . دهیبا اخم تذکر م ستاده یباال سرم ا  لی عزرائ نیرو به مامان که ع بعد

 صبحونتو بخور!  نیبش ،یتوام خانوم اول صبح گهیبسه د-

کامال   ایو صبحم با اومدن شهرام و در نهیشی م چپ چپ رو بهم، کنار بابا یبا نگاه مامان
 ! ره یگی به خود م شوی بایز 

 کنه.  یدهن مبارکشو باز م نهیشیتا م ایدر

 ؟ یمامان جان بهتر-

 . دهی با لبخند جوابشو م مامان

 .یمرس زم،یآره خوبم عز -

 ندازه. یرو م کهیکوتاه بهم ت یبا نگاه ایدر

 . کنهیم  نییمهرشو تع  اقتشیبهر ل یخودتو ناراحت نکن مادرجون، هرکس -

 . دمی جوابشو م قیعم ینفس با

چشم و    ی من به حد کاف ذاره،ینبودنش مهر م ایبودن   ری با چشم س ی هر کس زم،ینه عز-
 در آوردن ندارم!  یباز  ی و عقده ا یآنچنان ی  هیکردم، الزم به مهر ریپدرم س یدلمو خونه 

 : گهیباز م ایو در زنهی بهم تشر م شهرام

  یخونه  ی گرد یدوباره بر م گهی، با اون وضع آقا داماد، چند وقت د حاال حرص نخور-
 ! یرسیم ت ی ر یچشم و دل س  یپدرت و به ادامه  

 . ذارمیم  زیم  یدست هامو رو جفت

گرفتن قسمت چشم و دل  خواهرت، البته با فاکتور  یلنگه  شمیم ینداره، اونجور  بیع-
 ! یریس
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 : گمیو من با پوزخند دوباره م کنهی نگام م زیت

 ! نی کش یخجالت نم ییخدا ن،یتلپ نجایشما ها که هنوز ا-

 :گهی و مامان بلند م کشهیبلند م یپوف بابا

 ! زی پا گهید هیکاف-

 کشم.  یرو جلوم م ریپن کیکنم و ظرف کوچ ینگاهش م یچشم ریز 

 

 . شمیکالس داشتن از خونه خارج م یو بهانه   یکنم با خداحافظ یرو که تموم م صبحونه

 .مونیشگیشاپ هم یبرم کاف خوادیو م ده یم  امی پ فرهود

تونست    یرو ترمز، فقط زنگ زدن ماهان م زنمیداغون م یچراغ قرمز، با اعصاب پشت
همدم و   ق،یرف کرد، واقعا برادر بود، یکه واقعا درک ام م یحالمو خوب کنه، کس یکم
 ! هیپا ی  هی.. پاهیپا

 ؟ یخودم، خوب ی  دونهی یک یقربونت برم من -

 . شهیخنده اش بلند م یصدا 

 ! یکن یم فی قربون صدقه رد رزنایپ  نیبذار اول سالم بدم بعد، چته باز ع-

 خندم.  یم بلند

 لحنت بشم.  یماه.. فدا ،یاز بس ماه-

 . خندهیم  دوباره

 ؟ یی .. چخبرا؟ کجاهیمثل خودتم، به قول خودت پا  دونم،ی م دونمیآره م-

 . گمیفتم و در جواب ماهان م یچراغ سبز را م دنید با



 کن  ی زندگ  زییتو پا

26 
 

 فرهود، تو چخبر؟  شیپ رمیدارم م ،یخبر سالمت-

خر بزنم گفتم   نمیخاموش کنم بش لمویموبا  خواستمیفردا امتحان دارم م ،یخبریمنم ب-
 بعد!  رمیبگ ی اول بهت زنگ بزنم صداتو بشنوم انرژ

 کنم. یجا مرو تو دستم جاب  یگوش

 ؟ یصحبت کرد   نایتو بشم من خرخون خودم، با مامان ا  ی فدا-

 .ادی م ری تاخ یبا کم صداش

 حالل زاده رو، مامانه پشت خط. نیبه اونا هم زنگ بزنم.. آ، بب خوامینه، االن م-

 کشم. یم قیعم نفس

 بوسمت. یدلم قطع کن، م زی باشه عز-

 فعال! ،یبوسمت آبج یمنم م-

اسمش، ماه   نِ ی .. ماهان تک بود، عزنمیدستم م یتو   یبه گوش یکنم و لبخند ی م قطع
 بود، ماه! 

 جون! هی ،یواقع قیرف هی، تموم وجودم بود، شهرام نبود  مثل

 دارم،   یشاپ نگه م  یکاف یرو جلو  نیبعد ماش  قهیدق ت سی ب بایتقر 

 ها.  نیو بوق بوق ماش کی کنم.. لعنت به تراف یقفل م نویو در ماش شم یم ادهیپ

 

 .. 

ترسم خودم چشمش   یباشه براش اسپند دود کنم، م ادمیکنم و   یعشق نگاش م یکل با
 بزنم!

 چتونه؟!!  ن،یعه!!. مگه عاشق نشد د،ینخند
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 :گهی و با لبخند م نهیشیم  روبروم

 ؟ ید یند  پیخوشت  ،یشد  رهیخ هیچ ،ی زی سالم پا  کیعل-

 کنم. یهمون ذوق چپ چپ نگاهش م بل

 بله باز شروع شد. -

 . رهیگیو دستمو م   خندهیم

 اون چشمات!  ی بشم فدا-

 جمعش کنه! نویا ادیب یکی آروم بود اما قلب من نه، حاال   صداش

 پرسه.  یو م  دهیفهمه، دستمو فشار م یم حالمو

 ؟ ی خوریم یچ-

 . قیهم نفس عم باز 

 تازه صبحونه خوردم.-

 . خندهیم

  لی داره کم کم بار و بند گهینخوردم، معده ام د یز ی چ شبیخوش به حالت من که از د-
 بذاره بره!  بندهیم

 برات!  رمیبم-

 .کنهی نگام م زیت

 !زی پا-

 کنم.  یم اخم

 عه، خب حاال! -
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 هااا!  دیشد  د،یاش هم اخم کرد، شد خود

 رو دستش. زنمیآروم م ده،یسفارش م کی و ک  رکاکائوی تا ش دو

 ؟ یبگ  ی زیچ یخوا ینم-

 : گهیمکث م  یا ه یکشه و بعد از ثان ی صورتش م  یرو یدست  اد،یخوش م به

 دونم از کجا شروع کنم. ینم یحرف برا گفتن دارم ول   یچرا اتفاقا کل-

 . دمیدر هم تاب م زیم  یدست هامو رو جفت

 مهم تر از ما. یاز خودمون شروع کن، ک-

 . دهیداخل دهان اش قرار م کی ک یکوتاه تکه ا یچشمک با

 ! گستید زی چ هیدل، اما مشکل من  زیعز   میمعلومه که خودمون مهم-

 .شمیم  نگران

 مشکلت؟  هیچ-

 . کشهیکوتاه م یآه

 خونه!-

 کنم. ینگاهش م  عجبمت

 ؟ یخونه؟ چه خونه ا -

 .شهی م ری به ز  سر

 از همشون مهم تره!   یاز مشکالتمه ول یآره خونه، البته خونه بخش-

 . رمی گیبار من دستشو م نیا

 ! شمیواضح بگو فرهود، اصال متوجه نم-
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 .شهی م ری به ز  سر

  یاما ب می توافق کرده بود  ستی و دو کی   یکه قرار بود اجاره کنم، رو ماه یاون خونه ا-
سه تومن    یمن ماه ز،ی که پا  یدونی.. ممیو ن کی  یروش، ماه دیکش صدیس هویوجدان 

 خونه و.. هیبرا گرا رهی نصفش م ینجوریدر آمد دارم که ا

 .گمی به صورت اش م یرگیکشم و با خ  یم دستمو

که خودم خونه دارم   یوقت ست،یخونه ن یم گفتم الزم به اجاره  من، من که قبال ه ز یعز-
 آخه!  هیچه کار

 .کنهی بعد بازشون م یا  هیو ثان  بندهیدر هم م یبا اخم ها  چشماشو

 ..ـیتو هم که د یخونه  می اگه بر زنهیم شخندیمادرت بهم ن ینه، به حد کاف زی نه پا-

 پرم وسط حرفش. یم

 مادرم!   ایبرات مهمه  مونیزندگ-

 . گهیم  یشتریبار با تحکم ب نیو ا   دوباره

 نه!-

 کنم.  یم زی م ی هیچونمو و آرنجمو تک   ریز  ذارمیم دستمو

 ! دمیم  هیمن خونمو بهت گرا هیطور   نیخب پس حاال که ا یلیخ-

 .دهی چپشو باال م یابرو 

 ؟ یچ-

 کنم. یکاکائوم حلقه م ری ش وانیدستمو دور ل یکی اون

 ! دمیگفتم خونه رو بهت اجاره م-
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 . خندهیو کوتاه م شهیباز م اخمش

 مسخره! -

 . نمیشیم  صاف

  نیبه هم  رم،ی گیم  شوی و هر ماه گرا  دمیمن بهت م ،یخب تو که دنبال خونه ا  ،ینه جد-
 ! یسادگ

 .کنهیم  زیر چشم

خدا تومن   یواقع در جردن شما، ماه  یمتر ستی صد  و ب یاون آپارتمان تک واحده  -
 ! شهیگرا

 کوبم.   یم زی م یبا خنده رو  انگشتمو

 ازت.  رمیگی تومن م هی ینه من منصفم، ماه-

 . خندهیم  دوباره

 واقـ..  زی پا-

 .زی رو م کوبم یمحکم تر م یبار کم  نیو ا  یعصب

 ! گهید هیاه، کاف گه،ی ازت د  رمیگی پولشو م گمیچته خب، م ز،ی پا زی پا  زی پا یعه بسه، ه-

 : گهیلب م  ریقلنبه شده ز   یچشم ها  با

 باز گرفت! -

 

حرف،  نی متنفرم از ا  یدونیم ،ی دیحرصم م یدار  یدونیم  ،یخند یکنم و م یم  زیر چشم
 ! طنتتیپر از ش ی اون چشم ها   یو باز من فدا  یدونیم
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 ****** 

 

 کنم. یم  پیتند تا  تند

 !! ؟ییشمال، دو تا   میبر  دیبعد خر یدادن بت، فرصت دار یچند روز مرخص-

 . سمینو یکرده و دوباره م  سند

  یم ینفس هیبرا خودتم خوبه  د،ینرفتم دلم پوس یی وقته جا  یلیکه خ  یدونیم اراااا،ینه ن-
 . یکش

 .خونمیکنم و جوابتو م  یسند م  دوباره

 زنم. یزنگ م گهی ساعت د مین-

 کشم و باز هم سرت شلوغه! یبلند م یپوف

  یدرشت الله   یبار گل ها  نیهزارم یرم.. برا  یاتاق قدم رو م  ساعت رو تو  میاون ن تمام 
 دو، سه، چهار، پنج! ک،یشمارم..  یفرش رو م

 رنگ اتاق!  یدیفرش مروا  یتا گل قرمز الله هک شده رو  پنج

 باباست!  ،یستیلرزه و تو ن یتو دستم م  میگوش

 سالم بابا؟ -

 . ادیم ریتاخ ی بابا با کم یصدا 

 ! ز؟ی پا-

 . زنهی اول اسممو صدا م  شهیداره هم عادت

 بله بابا، چخبر؟ -
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 اومده!  ا یبچه اش دن ذیپان  مارستان،ی ب میسالم، دخترم ما اومد-

کشم که بابا با خنده   یم  یبلند غیشه.. ج یتا حرف بابا برام معن کشهیطول م هیثان چند
 : گهیم

 چخبره!  واش،ی کر شدم دختر -

 :گم ی خنده دو بار م با

 ! مارستانیقربونت برم بابا قربونت برم.. کدوم ب-

 کنه.  یتماس رو قطع م مارستان یپشت خط و بابا با گفتن اسم ب یا یم

گفتنتو دوس   کی خاله شدم و چقدر تبر گم یبهت م یاز خوش غویج غی ج یهمون صدا با
 دارم! 

  یفهم یبهت بگم.. انگار م یچ  خواستمیکنم م یخوش حالم که به کل فراموش م  انقدر
مرد پر   ،یو تو سهم دلم یکن ی م یباهام خداحافظ ذ،یپان شیبرم پ ستیدل تو دلم ن

 درک و فهم خودم! 

 

 ** 

 

 خوشگل!  یسوخته    اهیدختر س  هیکنم  فشی و بخوام توص  رمشیگ ی آغوشم م ی تو

 ! ستندی با نظرم موافق ن هی خودمه اما انگار بق  هیشب گمیکه م من

 

 : گهی و با خنده م  رهیگیبچه رو از بغلم م ذی.. در آخر پدر شوهر پاندهی م  ینظر هی  یک هر

 پدر جونشه! یلطفا، دختر قشنگم کپ دیبحث نکن-
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 به خودش بود. منظورش

 باز دخترک با همون خنده گفت:  یبا نگاه به چشم ها  بعد

 مگه نه نوا خانم؟!! -

 لب گفت: ر یو ز  دی سر بچه کش  یرو  یهم دست بابا

 نوا! -

روحه اما   یپرسم.. صورتش ب یدستشو گرفته و حالشو م  م،ینیشیتخت م یرو  ذیپان بغل
 ! ستیحالش بد ن

مسکن به سرم    قی.. پرستار بعد از تزرخورونهیبهش سوپ م یکم کنهی کمک اش م مامان
 .شهی بعد دکتر وارد م  قهیکنه و چند دق یاش اتاق رو ترک م 

و اتاق    یخصوص مارستانیب کی   یتو  یبود ول یعیبه خواست خودش طب مانشیزا
 ! یخصوص

و    رمیگ ی سرش م یباال  یرنگ با عکس نوشته  یاز نوا خانم داخل تخت صورت یعکس
 بوس محکم!  کی   یبرا  دنیقرمز اش جون م یلپ ها 

  ** 

 

 

 عقب. ینداز یشونه ام م یاز رو   موهامو

 چشم آهو؟!! -

 . یکنیم  دوباره صدام دم،ینم جوابتو

 !یزی پا-
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 .گم ینم یزیهم چ باز 

 . یدی م هیتک میشونیبه پ تویشونیو پ  یریگیدست هامو م  جفت

 باهام؟  یقهر-

 ان!  فی لعنتشون کنم، ح ادی و دلم نم شمیتو چشمت م  چشم

 کنم.  یباز م لب

 شمال!  م یدلخورم.. قرار بود مثال بر  ستم،یقهر ن-

 . یکاری گونه ام م  یرو یمکث بوسه ا   یا  هیاز ثان بعد

 به وقتش!  م،یر یم-

 رفت، کامل کامل!  نیاز ب  ممیو دلخور کشمیم  یقیعم نفس

 

 ** 

 

  دن،یم زه یو برق چشم هات بهم انگ یزنیندازم، لبخند م یانگشت ام م  یرو تو  حلقه
 ! یحس زندگ

 مطمعنم!  ،یدوسم دار ،ید یو کوتاه فشار م  یریگی م دستمو

 در تو گمم!  ستم،یخودم ن یو من تو حال و هوا  گهیم  کی فروش بهمون تبر طال

 ها!  ز یچ ی  هیسراغ بق می و حاال بر میخر یگردنبند و گوشواره و دستنبد رو هم م ست

 و شمعدان و لباس عروس!  نهی آ

 هم ممنوع!   یاضاف  یشده و خرج ها دهیکه کامل تو خونه چ جهازم
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کش   زی پا  لِ ی اون استا  یهمونجا فدات بشم.. فدا  خوامیو م یپوش یو شلوارت رو م  کت
 ات! 

 با تمام قوا!  کنه،یم ادی که عشقت رو فر یپشت نفس و قلب نفس

 

 *** 

 

 

 

 سوخته ام!   اه ی س گنی که م هیهستم، به چشم تو حتما.. بق بایز  یگیم

 فقط، خوِد خودت! ییمهم تو   ستن،یمهم ن  هیبرا من که بق اما

 زمان گذشت؟!  یو ک  میعقد نشست یسر سفره   ام یبه خودم م گذره،ی دونم چقدر م ینم

..  دهیو با باز و بسته کردن چشم هاش بهم آرامش م  کنهیحواله ام م  یلبخند  خواهرت
 بغل دست ات!  قایرو االن کنارت دارم، دق یهر چند آرامش واقع 

 چرخونم، همه هستن، همه! یم چشم

  ینه تنها کس ایاخمالو و ماهاِن عشِق دلم.. باورتون بشه   یا یتا در  ریبچه بغل بگ  ذیپان از 
 !شه یهست که دلم براش تند تند تنگ م

سوال عمرم    نی .. خنده دار ترشهیعاقد بلند م  یو صدا  زنهیام لبخند م رهینگاه خ دنید با
 واضحه!  ی لی!! نه خب، جوابش خشه؟ینخوام سهم تو بشم؟!! م شهی و مگه م  پرسهیرو م

  میحاال شد  گه،یو خب د میگ یهر دو جواب عاقد رو م ره،ی جلو م عیسر  ز یهم همه چ باز 
 محشر!   هیما، 
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 *** 

 

 ،یشیله م  ،یشکنیم  ی.. گاهستیما ن لی باب م زیهمه چ یاما گاه یباور نکن دی"شا 
 !" شهینم یخوایکه م یاما اون یشیو در آخر تموم م  یکن یبغض م

 

  یلوستر باال سرم رو م  یسنگ ها   یکی یکی شم،ی و مکاناپه ول یبندم و رو  یرو م نستایا
 شمارم و دوباره از اول! 

 جز غر زدن هم مگه بلده!  یو کار زنهیزنگ م  مامان

و   رونیب  زنمیم  یکاریکنم، هنوز دو ساعت تا اومدنت وقت دارم، از ب یساعت نگاه م به
 کنم!  یم  دی ندارم اما باز هم خر اجیاحت یزی.. چرمی خونمون م کی به فروشگاه بزرگ نزد

گنده رو   یتو دستت لبخند  یصورت  یرز ها ی خونه؛ بو یرس یربع بعد از من م کی
 من جا هست، مطمعنم!  یتو آغوشت برا  شهیکنن و هم ی مهمون لب هام م

ساعت   کی که فقط   یکن یم دی و تو با قلقلک دادنم تاک   دمیات فشار م نهیس  یرو رو سرم
 ار و استراحت! ناه  یبرا یوقت دار

  یعروس ی که صاحب کارت به عنوان کادو  یناهار، با چشمک حرف از ده روز مرخص موقع
 .. انتخاب جا با من! م؟یو حاال کجا بر  یزنی داده م

جا  میتون  یم ه،یلیکنم، ده روز خ  ینم یزادگاه مادرت، مخالفت ز،یتبر  میببر یخوا یم تو
 ! میهم بر  گهید ی ها
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 یکشیدستمو م ،یدیرو جمع کنم که اجازه نم زیم  خوامیم شهیکه تموم م  ناهارمون
و بوسه    یکشیبعدا جمعش کن " تو آغوشم م ی سمت سالن و با گفتِن" حاال وقت دار

 !یلیموهام رو دوس دارم، خ یرو  زتیر ی ها

  ینیبیو م  یپرس ی از حالم م  شه،یم  دهیو ماساژ گونه روش کش رهیسمت کمرم م  دستت
با تو بودن، درد مرد بودن وجودت و االن خوبم،  نی ریکه خوبم.. آره درد داشتم، درد ش

 ! ستی ن میطور

 یاز من عجله دار شتریتا برگشتنت از کار چمدون هامونو جمع کنم و انگار تو ب یگیم
 مسافرت!  یبرا 

  هی، رنگشون کنم خوامی.. میکن یو دوباره از باال سر جمعشون م یکن ی موهامو باز م کش
 : یگیم  رهیخ یبا نگاه  ،یکنینم یرنگ روشن، مخالفت 

 !شهیم   بایآره، به نظرم ز -

  یم یآور ادی که با اشاره به ساعت  یو در حال نمیشیچرخم سمتت، دو زانو م یم کامل
 ! یریو م رمیگی کارم.. عوض بوسه امو م یگونه ات م  یرو یشده، بوسه ا  رتیکنم که د

 بودن!  اد ی ز  یلیعالمه کار نکرده که از نظرم خ کی من موندم و    حاال

  یهمون طور مات م هیشکونم و چند ثان یتو آشپزخونه بشقاب رو م یاول کار همون
 مونم! 

 کار خونه چقدر سخته!  ای تو آشپزخونه و خدا ارمی بلند جارو رو کشون کشون م یپوف با

 تن چمدون هامون! کنم به بس یتو اتاق و شروع م رمیم  شمیآشپزخونه که فارغ م از 

 لحن مهربونش بشم من!   یو فدا زنهی زنگ م بابا

 ! ستیاز شام ن یو خبر شمیرو تخت ولو م یدوش حساب کیاز  بعد

 ! دنی غذا ها هم رس  یو تا برس  دمیسفارش م  یاریپرس بخت دو
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 *** 

 

 

جاده   ی رهیو باز خ ش یری گیکوتاه از دستم م یبا نگاه رم،ی گ ینسکافه رو سمتت م وانیل
 .یشیم

 کنم.  یم یلب با آهنگ هم خون ریز 

 ..  ؟ییکجا  زی صبرم شده لبر ،یخوابیبه سرم زده ب ،یناب ی"به چه دلواپس

 !" ییا یدر تاب و تبم تا تو ب ،یشب مهتاب نیدر ا یجذاب یدل آشوبه   چه

 ؟ ی کدوم شب مهتاب-

 : دمیخنده رو بهت ادامه م با

رسمش   نهیکننده ست.. عشق از اول ا  انهوی حِس د  هیاز عشق، سخته وصفش،   یوا   ی"ا -
 رفته دل از دست!"  یتا برس

تونم    یخوش حالم که م  یو باور کن، االن جور یکش یدستم م ی خنده دستتو رو  با
 بکشم! ادی و با تمام وجود حس درونم رو فر رونیسرمو از پنجره ببرم ب

که دلت براش ضعف   ش یترک ی از لهجه    ،یگی. از مادرت میرون یسره م  کی  زی خود تبر تا
  نیهاش، از زبون زد بودن دست پختش ب یحدش، از مهربون  یب یها  یرفته، از خوب یم

که   یلعنت  یضیحدش به پدرت و در آخر از مر  یهاش، از عشق ب  یاز مهمون نواز  ل،ی فام
و من قربون بغض    شیکه ندار یاز چند سال بردش،تموم  یرحم یدامنشو گرفت و با ب 

 کردن هات! 

 * 
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 بعد. میاستراحت کن  کمیمسافرخونه  میاول بر -

 .رمیگی در هم مشتمو باال م یاخم ها  با

مسافرخونه؟ مسافرخونه؟ عقل تو سرت هست تو؟.. چندش تر از مسافر خونه باز هم -
 آخه! برو هتل!  یخودشه، چه مسافرخونه ا

 .یکن یدور فرمون حلقه م دستتو

 م؟ یبمون نجایا می خوا یما چند روز م-

 .دمی کوتاه تکون م سرمو

 دونم چطور؟  ینم-

 . یگیم خودت

 فوقش دو روز! -

 خب؟ -

 . یدیصورتم ادامه م   ی رهیبه بغل و خ دست

  کمیتمام امکانات  یهتل پنج ستاره   ک یدو روز و دو شب  ی نهیبعد به نظرت هز -
 ! ادیمن گرون در نم یبرا 

 رو بازوت.  کوبمیحرص دوبار م با

 ! فتیفرهود فرهود فرهود.. باز منو سـ... نکناااااا، را ب-

 . یگیپر از خنده م یگرد شده و لحن ییچشم ها  با

 نکنم؟!!  یچ-
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 کوبم..  یسوم رو محکم تر م  مشت

 خودم برونم؟!!  نوریبندازمت ا  امیب ای  یفتیرا م-

 اصال!  شمیمتوجه نم ،ی گیم  ییها  زیچ هیلب    ریو ز  یکش  یکوتاه م یپوف

گرسنمه..   ی لیخ یراستشو بخوا ،یروبروت ی  رهیخ  تی کنم، با جد ینگاهت م یچشم ریز 
 قاف!  یو حاال وا کن او اخما رو، انگار مجبورش کردم بره قله  هتل  می کنم تا برس یصبر م

 

 *** 

 

 

 کنم.  یرو سمتت پرت م حوله

 ؟ یتو چه فکر-

 .یکن یچشم به پاهات اشاره م با

  ینم دارم م یموها   یالکنم؛ دستتو الب یمو دور گردنت حلقه مو دست  نمیشیم بغلت
 . یکش

 رون؟ یشام ب میبر-

 .شهی م کی کنم، هوا کم کم داره تار یپنجره نگاه م به

 . یپارک ائل گل میقرار بود بر -

 داره. گهی د یصفا  هیتو روز  دنشیفردا، د-

 کنم. یشونه ات م  ی هیتک مو یشونیپ ازهیخم با
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 برا شام.  رونیب میبر  میشد دار یب م،یپس بخواب-

 .یکاری روشون م یو بوسه ا  یزنی شونه هام کنار م یاز رو   موهامو

 م؟ یبخواب-

 . گمیآلود م خواب

 اوهم! -

 . یخندیم

 ! یزی پا یدونستم خواب آلود ینم-

 .ذارم یات م نهیس  یچرخم سمتت و سرمو راحت رو یم کامل

 دوماد آوردنش که بعد چند سال منو نشناخته!  نیچشم ننم روشن با ا-

از چال گونه  شهینم ی لیو خدا وک  کنمیچشممو باز م کی  یبه زور ال ؛ی زنی بار قهقهه م نیا
 هات گذشت! 

و    یریگی کنم تو چال گونه ات.. دستمو م یطور خواب آلود انگشت اشارمو فرو م همون
 کشم. یو با اخم دستمو م  گمیآروم م یآخ ،یزنیآروم گازش م

  هیتو آغوشت   دنیها، خواب میو خودمون میذار یتخت م  یبعد رو یا ه یثان ،یکن یم بلندم
 ست!  گهیعالِم د 

 

- - -   

 

 . یخون یتخت و کتاب م یرو  یکنم نشست یزنم؛ چشمامو که باز م یم یغلط

 شنوم. یصداتو م بندم،یچشمامو م دوباره
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 .شهیاز خواب، الاقل پاشو غذاتو بخور بعد، معدت زخم م یخسته نشد -

 صورتم.   یرو  ذارمیم  بالشتو

 فرهود؟ -

 خودت.  یورق زدن کتاب تو دستت و صدا   یصدا 

 جان؟ -

 . دمیرو صورتم فشار م بالشتو

 م؟ یتر از خواب دار  نیریش-

 . یخندیم

 نه!-

 .نمیشیو صاف م  ن یزم یکنم رو  یبالشتو شوت م یشاک 

 نه؟!-

 . یگیم  کلسیر

 نه!-

 کنم. یم  زیر چشم

 آره؟!!  گهیپس من تلخم د-

 طرف خودت.  یکشیو دستمو م یذاریهمون صورت خندون کتاب رو بغل دستت م با

به  یمن تو چه ربط   زیشد، آخه عز یها، من باورم نم  بنیغر بیدخترا عج  گفتنیم-
 !نی د یخواب یموقع نم  نینبود که شما تا ا نیر یبعدشم اگه خواب ش ،یخواب دار

 .یکنیساعت رو کانتر اشاره م به
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 . شهیساعت چشمام گرد م دنید با

 عه عه عه.. ،ینکرد  دارمیچرا پس ب دم؟یهمه خواب نیوااااااا، من ا -

 تو دستم.   رمیگی از پشت م  موهامو

 خسته بودم..  یلیخ  ،ینکرد  دارمیب یواقعا خوب کرد  یول-

 . ذارمیدوباره سرمو رو بالشت م  ازهیبا خم بعد

 رسه. یپر از بهتت به گوشم م یصدا 

 ز؟ ی پا-

 .گمی آروم م ی هوم

 . یریگی م بازومو

 ؟ ی دیواقعا خواب-

 : گمیم  دوباره

 هوم! -

 

 تو صورتم. خورهیگرم ات م نفس

 ! ابی منو در  کممی ، یزی خواب بسه پا-

 بد!  شه،یبد م حالم

 . دمیصورتمه!.. آب دهنمو قورت م  یکنم و صورتت درست روبرو   یهامو باز م چشم

 فرهود؟ -

 .شهی نفست پخش صورتم م دوباره
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 جان؟ -

و    شهیگردن ات م ی زه ی چرخونم سمتت، جفت دست هام آو یکامل م صورتمو
 !میشونیپ  ی  هیتک تیشونیپ

 ؟ ی دونیم-

 .زنمی م لب

 و؟ یچ-

 .یگ یخودم آروم م مثل

 ! یامیکه تموِم دن-

 ! تیمالک مِ یکنم، با م یزنم و باز اسمتو صدا م یرنگ لبخند م کم

 فرهودم؟!! -

 .ده ی کمرمو فشار م یک یو اون   شهی م دهی صورتم کش  یدستت نوازش گونه رو هی

 من!  یِ ز ی پا یِ چشم آهو -

 .یکن یو آروم کنار گوشم نجوا م میشونیرو پ یزنیم  بوسه

 !" یزن رو درک کن کی و عاشق تا قدرت   یمرد باش  دیبا-

.. جواِب بوسه ات، بوسه  دمی ات قرار م نهیس  یکنم و رو یهامو از رو گردنت باز م دست
 قول!  ،یزنم و تو تا آخر عمر مرِد دلم یشانه ات م  ی رو یا

 

 * 
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 . یریگی دستمو م 

 قشنگن مگه نه؟ -

 . دمیبه اطراف سرمو تکون م یرگیخ با

 آره واقعا! -

 .یگی کوتاه م یآه با

 اما.. ارتمیبار با مامانم اومدم، قول داده بود بازم ب ه ی  شیچند سال پ-

 کنم! یتونم برات کار یو لعنت به من که نم   یکن یبغض م باز 

 .یکشیها م  لهیدستمو سمت م ،یدر آروم بودن دار یسع ،یشیام م   یناراحت متوجه

که در زمان   ادیبه حساب م زی تبر  یگردشگر یمحل ها  نی تر بایاز ز  یک یپارک بزرگ   نیا-
که   یا  اچهی در نیعمق ا  افته، ی گسترش   انی شده و در زمان صفو  جادیا  ونلوها یآق قو 

 کرد.  یران قیتوش قا  شهیدوازده متره، م ینیبیم

 .یکن یها اشاره م قیدستت به قا  با

 ه؟ ینظرت چ-

 ندازم. یباال م ابروهامو

 !یهم عال یلیخ-

 .یریگ یسردمو م  یو باز دست ها   یخندیم

 

سر تا پا حس خوب داشتن    شمیباز م کنم،یاز تو، باز من خودمو گم م  شمیمن پر م باز 
 هات!  یمهربون  یات و باز من بشم فدا
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تو   یاد ی که پل معلقش ز  ی شهر، شهر نیمشگ  میر یم  زیگذره؛ از تبر  ی.. نه روز مخب
 ! دنیبود ماننده د یک دنیشن یو خب به قول دی گنج یها م فی تعر

پارک   یشناخته شده و بر رو انهی پل معلق خاورم نی که به عنوان بزرگ تر یمعلق پل
 قرار دارد.  یجنگل

  ی آنجا بودند با لحجه ها یاد یباز هم مردم ز  یسرد است ول یزی پا یکه هوا  نی ا با
 ! نیر یبامزه و ش

 و.. د ی و بازار و خر ایآستارا و در شهیم  میمستق  مونیبعد  مقصد

منبع عکس هامون و بعد از سه   شهی م رانشیگردنه ح م،یمون  یاز همه تو آستارا م شتریب
 .میروز قصد برگشتن دار

 ! یاز روز دهم، وا   یتهران و وا  میگرد  یروز بر م نینهم

من و تو که انگار   تی دل، حکا  ز یماست عز   تیها کوتاهه؛ حکا  یعمر خوش گنی م یدیشن
 خودم خودمونو چشم زدم! 

  یکاش تا خود صبح م م، یخسته بود یلیکاش خ م،یرفت ینم ییروز دهم جا کاش
 کاش...  م،یدیخواب

••• 

 

 . یات هست رهن یپ یمشغول اتو  شم؛یات م  رهیخ نهی کنم و از آ یرو روشن م  سشوار

 .ذارمیخشک کرده و همون طور دور شونه هام آزادشون م موهامو
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لباس ات رو   یدکمه ها  یکی  یکی.. امیکشم و سمتت م یام م یشمی   رهنیپ یرو  یدست
 کشم.  یموهات م  یبندم و انگشت هامو شونه وار ال  یم

 بهت باشه! د یفرهود خان، چشمم با یشد پیخوب خوشت-

 . یکن یو موهامو مرتب م  یخندیم

 نگاه ات!"  رِ یغ یکس دی ای "و به چشم من ن

 .میمورد نظر در حرکت یبه سمت مهمون نیبعد داخل ماش قهیقو چند د  یریگی م دستمو

 

 **** 

 

 

 !یمهمون نی تر ی.. لعنتیمهمون

نفر   ستی حدود ب  دیجمع شا   کی  شه،یفضا پخش م  یبا ولوم کم تو  یکالم یب یقیموس
 خوردن و بگو بخند. وهی دور هم نشسته اند و مشغول م

کرد ما رو به   یمعرف نی استقبالمون اومده بود و فرهود اون رو راد  یکه دم در برا یشخص
 کرد.. یجمع معرف

 کردند.  یکه آدمو جذب خودشون م یجور هی، بودند یو خونگرم  یمیصم  جمع

  یکرد نگاه م  یاز همه سوال م یباز  یکه درباره   ینکیو به پسر ع نمیش یفرهود م کنار
 ! شهیم یبه قرعه کش میآخر تصمو در    دهیم یشنهادی پ هی یکنم.. هر کس

 .یانتخاب یباز  شهی' ممیپانتوم تینها در
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داره با حرکات دستش منظورشو بهمون   یو سع شهیهست که بلند م یاول شخص نیراد
 تا حدس زدن افکارش!  ندازتمونیبه خنده م شتریبفهمونه و انقدر با مزه که ب

داشتند زنگ اف اف  نی منظور راد  افتن یدر   یکه همه سع یبعد، در حال قهیچند دق 
 رفت.  فونیبا گفتِن  "حتما سامه!" سمت آ  نی.. رادختی تمرکز ها رو بهم ر

 : گهیم فمیبه ک یبا اشاره ا فرهود

 اومد.   امی پ تیفک کنم گوش-

از خونه هستم و برگشتم    رونیب گمیداده؛ بهش م امیکنم، ماهان پ یخارج م مویگوش
 . رمی گی باهاش تماس م

 .دهیقلب م شکلک

 .کنمیسرمو بلند م کنهی م  کی که با همه سالم عل  یمرد  یزنم و با صدا  یم  یلبخند

بود که   یسمج  یاز همون خواستگار ها  یکیآقا   نی ا  یباورش سخت باشه ول یکم دیشا
 کنه!  یم  کاریچ نجا یبه ازدواج باهاشو داشت و االن ا  ت یمامان رضا 

ام مونده که به وضوح اخم فرهود رو    رهیخ یجور  شه،یلبخندش کم رنگ م دنمید با
 .کنهیم  شیشونیمهمون پ

 . رهیسام رو مخم م ی و صدا کنهیبا همون اخم نگاهم م  رم،یگی م دستشو 

 خانم! زی پارسال دوست امسال آشنا پا-

 ! یاد یرکه، ز  یاد ی آقا ز  نیباشم و ا کنم آروم یم یسع

 سالم. -

 ! ارهیو دستشو جلو م  دهیم شخندیسالمم رو با ن   جواب

 :گهی پر از تمسخر سام م یو با نگاه به چشم ها   رهی گی دستشو م فرهود
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 !! زم؟ی پا یشناس یآقا رو م نیا-

 .گهی بگم که سام زود تر م یز یچ  خوامیو م  رمیگی از داخل گاز م لبمو

 ! میقرار ازدواج داشت یزمان هی-

 تپم:  یچرخه سمتم و من با تمام خود دار بودنم رو بهش م یم  فرهود

  ،یکه جواب رد گرفت یخواستگارِ ساده بود کیتو فقط   ،یبهتره چرت و پرت بهم نباف-
 ! نیهم

 

و   هیبا بق  یالپرسکشه و بعد از سالم احو یم  رونی حرف دستشو از دست فرهود ب یب
 .نهیشیم   نیکنار راد  ییآشنا

تو   یاتفاق بد هی یانگار که نه کامال مطمعن ده،یدلت گواه بد م ییموقع ها هی  دیدید
 بد ها!  یلیراهه، خ

تو همون    قای!.. من دقدهیکه تموم تن و بدن ات تو تقال هستن و قلبت هشدار م یجور
 بودم.  طی شرا

 .دمیم لشی کوتاه تحو   یبا همون استرس لبخند ره،ی گیدستمو م فرهود

 اعصاِب نداشتمه!  یرو  دیسام شد  ی  رهیو نگاه خ  رهی گیرو از سر م یدوباره باز  نیراد

 غی، انگار تو هپروتم.. با جشنوم  ینم فته؛یم یو چه اتفاق  شهیم یچ شم یمتوجه نم  اصال
 ! امیهراسون به خودم م می بلند دختر بغل دست

 کرد.  یم  یمثال خوش حال یرو برده بود و اون جور یباز 

 کنم.. یبندم و دوباره بازشون م یچشم هامو م یا  لحظه
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بگم؟   یناراحتم، چرا تو خودمم!.. خب چ یزیپرسه از چ یفهمه حالم بده، م یم  فرهود
کنه، بگم..!   یاش حالمو بد م رهیمرد ندارم، بگم نگاه خ  نینسبت به ا  یبگم حس خوب

 بگم آخه! دیبا  یهوف، چ

 و تظاهر به خوب بودن!  یاجبار  یلبخند   دوباره

  یو م ره یگی پرتقال تکه شده رو سمتم م یحاو  یدست ش یپ گم،یفهمه دروغ م یهم م باز 
 پرسه؛ 

 م؟ یبر یخوایم-

 ! میآره توروخدا پاشو بر  آره،

 . دمیام در آرام بودن تند سرمو تکون م یتموم سع با

 ! شهیسرم داره منفجر م م،یآره بر -

 : گهیو با اشاره به پرتقال م دهیتکون م سرشو

 .میتمومش کن بر -

 : گمیو آروم م ذارم یداخل دهانم م کهیت کی   لیم یب

 ! میندارم، بر ل یم-

 .نی سمت راد  کنهیم رو

 ! ستیحالش خوب ن  زی پا گه،ید  میبا اجازت ما بر-

 .گه یمتعجب م  نیراد

 که!  نیدی االن، تازه رس-

 :گهی دوباره م فرهود

 .میشی فرصت مناسب بازم مزاحم م هیبهتره، انشااهلل تو   میسردرد داره، بر  کمی زی پا-
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 . دهیمجبورا سرشو تکون م  نیراد

 .نی باشه هر جور راحت-

بدرقه امون   یهم برا  نیراد م،یکن یجمع رو ترک م یکل یبا خداحافظ م،یشیجا بلند م از 
 ..ادی پشت سرمون م

 رو شونه اش.  ذاره یفرهود دستشو م یدر ورود  یجلو

 جان خـ...  نی راد گهی تو برو د-

بلند سام و لرزش تن من و نصف موندن حرف فرهود و متقابال مشت   بایتقر  یصدا 
 شدن دست هاش و صورِت پر از خشم اش! 

 :سام

 ! ره یگی م افهی شد االن برام ق یجا مرو تختم جاب  روز ی دختره تا د-

 من!   یقلب کوبنده  اول فرهود و  قدم

 .فتمینا منظم را م ی و پشت سر فرهود با قدم ها  فتهیاز دستم م فمیک ناخودآگاه 

دارن از هم جداشون   یکه سع  یا  گهی و چند نفر د  نی سام تو مشت فرهود و راد ی  قهی
و خدا لعنتت کنه سام،   ادیخونش در نم یکه کارد بزن شهیم  یفرهود  فی حر یکنن اما ک

 خدا لعنتت کنه! 

 

اصال   ست،یزنند، حالم خوب ن یموندم؛ تمام تنم سرد شده، چشم هام دو دو م  مات
 ! ستیخوب ن

 اما..  رمی تا دست فرهود رو بگ  برمیم شی لرزونم رو پ  دست

 ! رید یلیشده، خ رید
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و اون تلو تلو    نهیشیصورت سام م یاش" تو  رتیغ ی"ب ادی محکم اش همراه فر  مشت
 !شهی م  نیخوران از پشت محکم پخش زم

  غیمن در مقابل ج  نیه یکنه.. صدا  یکوچک شوفاژ برخورد م ی لهیمحکم به م سرش
 رسه!  یاصال به گوش نم گرانید  یها و حرف ها

 تونم نفس بکشم! یکه اصال نم دهیاز داخل گلومو فشار م یکی  انگار

پر از خون اش   یاش و دست ها   دهیرنگ پر کنه،یسرشو بلند م ره،یسمت سام م   نیراد
 نداره، اصال!  یخوب یاصال معن

 .. انگار قصد پاره شدن داره! دلم

 ! ونی در م کی  ره،یگی هام م نفس

 !چهیپیو آمبوالنس در هم م   سیپل ری بلند من با آژ  غیج یو صدا  خوره یزنگ م میگوش

و هق هق کنان ذل   یاشک یو با نگاه  واریبه د رمی گیچرخه؛ دستمو م  یدور سرم م خونه
 به نگاه مات فرهود!  زنمیم

که جونم به جونش   یمن.. من  یبه اشک نشسته ام، جلو  یچشم ها   یبرنش.. جلو  یم
 برنش، دستبند به دست، همراه روح من!  یوصله و بخدا م

 کشم، از ته ته دلم! یم غیکنم و ج یسقوط م  نیزم یزانو رو  دو

 ! فتمیبه سرفه م غ یو من از شدت ج ره ی گیمبازومو   یکس

گرفته و هق هق  ییو با صدا  شمی.. بلند مزنمیپسش م رن،ی گیآب جلو لبام م یوانیل
 ! رمیگی با بابا تماس م شمیکه از خونه خارج م یلرزون در حال  ییکنان، با پاها و دست ها 

 و سرگردون!  جی.. گستادمی ا  ابونیکنم وسط خ یکه قطع م تماسو

 بردنش، کجا برم؟  کجا
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 دست فرهود بود.  چی دم در پارکه اما سو نیماش

 .دیسوار بش  ن یایخانم، ب زی پا-

 . نمیش یکنم و م ی رو باز م نیماش در

 بردنش؟  ی کدوم کالنتر دیدون  یشما م نیآقا راد -

 . پرسمیکنه و من دوباره م یتکون سر حرکت م با

 گفته؟  یزیومد، چسام، اون حالش چطوره؟ به هوش ا-

 

 رو درد هام!  یدرد شهیکنه و سکوتش م  ینگاهم م  یچشم ریز 

 !شمیمن دارم قبض روح م د یبگ یزیچ هیتوروخدا   نیآقا راد -

حناق و   شهی و حرف اش م شهی کشه، دستش دور فرمون محکم حلقه م یم قیعم ینفس
 وسط دل ام، درست وسط قلب ام!  نهیشیم

  یو چشم هام رو  شهیقلب ام مشت م  یهم ندارم، دستم رو دنیکش  غیجون ج گهید
 ! فتنیهم م

 

 * 

 

 

 .ادی م ییصدا 

 صدامو؟   دیشنو یخانم، حالتون خوبه؟ م-
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خشک شده امو از هم   ی.. لب ها ادیتند الکل م ی بو ،دم یبه چپ و راست تکون م سرمو
 کنم. یم  دایباز کرده و به زحمت صدامو پ

 فرهود!-

 . ادیهمون خانومه م یصدا  باز 

 چشم هاتو باز کن.  زمیخانوم، عز-

کنه   یکه فشارمو چک م یو در حال  زنهیم  یکنم، پرستار لبخند یچشم هامو باز م یال
 : گهیم

 ؟ یبود، االن خوب نی پا یلیخدا بهت رحم کردا، فشارت خ-

 تخت.  ی رو  شمیم زیخ مین

 برم.  دیخوبم خوبم، سرمو باز کن-

 . ذارهیم  زیم  یفشار سنج را رو پرستار

 حالت هنوز خـ..   زم،ی عز شهینم-

 . زمی ر یم  اشک

حالم   دی کنم، باور کن ی.. خواهش مششیبرم پ دی با ،یتوروخدا، شوهرمو بردن کالنتر-
 خوبه!

 کشه.  یم رونیسوزن سرم رو از دستم ب ی ه آرامو ب  گهیلب م  ری ز  ینوچ پرستار

 .. زمیمواظب خودت باش عز   شتریاومده باال، ب  یفشارت کم-

 . رهی گیقرص از جلد اش خارج کرده و سمتم م  کی بعد

 لب ات.  ریبذار ز  نمیا-

 . دمیاش م لی تحو  یمصنوع  یلبخند
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 ممنون، ممنون. یلیخ-

 .اد یسمتم م  نیکه راد رمی م  رونیاتاق ب از 

 خانم؟  زی پا دیخوب-

 کنم.  یو اشک هامو با پشت دست پاک م  دمیتند تند تکون م  سرمو

 !می بر  ن،یآقا راد  میبر-

 .گه یو آروم م  ندازهیم  نی سرشو پا  نیراد

 ! میبر-

 کرد.  یم یداشت خودکش فیک یام تو   لی.. موبا میشی اورژانس خارج م از 

 بابا، مامان!  ماهان،

 . زنهیکه باز خودش زنگ م رمیبا بابا تماس بگ خوامیم

 .دمیم  هیتک یصندل  یخفه سرمو به پشت یو با هق هق گمی رو م یکالنتر  آدرس

 ! رهیگی و هق هق ام شدت م شهیبرام تکرار م نی حرف راد یه

 مرده.. مرده!  سام

 بدبخت! م،یکلمه بدبخت شد یواقع  یمعنا به

 خانم، خدا بزرگه!  زی پا دی آروم باش-

 ! ابهیی و هق هق ام شدت م دمیصورت ام قرار م   یدست هامو رو جفت

و بعد از پاک    دارمیداشبورت بر م یاز رو   یپشت چراغ قرمز، دستمال نیتوقف ماش با
  یم نی پا یرو کم نیماش ی شهیکردن اشک هام که قصد خشک شدن هم ندارن، ش

 کشم.
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 !کنهیآرومم م یفقط کم یآزاد با صورت ام کم یهوا  برخورد

مشت ام فشار    یرو محکم تو  ی دستمال کاغذ نی کشم و با سوال راد یم قیعم ینفس
 . دمیم

 د؟ یشناخت یشما سام رو از کجا م-

 

 کنم!  یلب لعنتش م ریز 

 : گمی کشم و م یم میشونیپ یرو  یدست

 قیرف یی جورا هیبودن و   یخواستگار ساده بود که فقط مامان و برادر بزرگم راض هی-
 با شهرام هم قطع رابطه کرد!  گهیبرادرم که بعد از جواب رد من بهش دهمون 

 پرسه. یم  دوباره

 ن؟ یشناس یخانوادشو م-

 . دمیجواب م  کوتاه

 کامل نه!-

  فیبراتون توص یدونم حال دلمو چجور یکنم.. نم یکنه.. متقابال سکوت م یم سکوت 
 کنم، داغون، داغون!.. انگار که اصال قصد زدن نداره، مجبوره، مجبور! 

 یدر آغوشم بکشه جور خوادی جلو، م ادیب خوادیانگار م شه،یام م  رهیخ دنمی .. با دفرهود
 بشم! یکیکه با خودش  

 ! زنهیو ماهان هم چنان پشت سر هم زنگ م  رهیگ ی بابا دستمو م زن؛ی ر  یهام باز م  اشک

  شهی!.. اگه بفهمه مطمعنم پا میبگم بهش آخه، نگرانش کنم که چ ی چ دم؛ینم جوابشو
 ! گهی د یدل آشوبه  هی شهیاونم م شم،ینگرانش م نجا،یا ادیب ینصف شب
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 دست به سرش کنه. ی جور هی  گمیبه مامان و م دمیم  ویگوش

  یسرخ سرخ بود سر م هی من از گر نی فرهود به همراه فرزانه که چشم هاش ع یبابا
 . رهیو پدر جان سمت فرهود م کنهیمحکم بغلم م دنمیرسن.. فرزانه با د

 .زنهیرو بهمون تشر م سرباز 

 د،ی بفرما شه،یم یعصبان  ادی جناب سروان ب رون،یب دی بفرما نجا،یا  دیچرا جمع شد -
 کنم!  یخواهش م

 .مینی ش یبغل اتاق م یها یصندل  یو رو  میکن  یبه جز پدر جان اتاق رو ترک م همه

سرشون داد بزنم بلکه ساکت   خوادیکنن که دلم م یم چمیو فرزانه انقدر سوال پ بابا
 شن!

متوجه   دمیدونم شا ی، نمکنه ینم یتوجه یو کس ستیاصال خوب ن  ست،ی خوب ن حالم
 ! ستندین

 

 *** 

 

 تو.  دی بفرما-

 .شمی داخل م  نینماد  یو با لبخند   دمیتکون م  سرمو

 . ییدر نشسته ا یروبرو  زی دستنبد خورده، پشت م ییدست ها  با

 ! یبش دیخوام نا ام یکنم آروم باشم، نم یم یسع

 . رمیگیو جفت دست هاتو م  نمیشی م روبروت

 ؟ یخوب-
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 . ید یتکون م نیبه طرف سرتو

 اصال! -

 . دمیهم فشار م یهامو محکم رو  لب

 فرهود، نگران نباش!  شهیم  درست-

 هات سرخ ان، سرخِ سرخ!  چشم

جون   ،یفهم یم  ز،ی من آدم کشتم پا  شه؟یدرست م یاصال چ شه؟ی درست م یچجور-
تونم.. درستم بشه عذاب   یتونم، نم  یمحروم کردم، نم  یرو از زندگ  یکینفرو گرفتم،  هی

هم نشه وجدانم آروم   یدرست نشه، هر چ یچی کشه.. همون بهتر که ه  یوجدان منو م
 ! شهیم

 .رمیگی م نی سرمو پا زن، یر  یهام م  اشک

  هی بت،یمص  هیحادثه،  هیاتفاق بود،   هی ش،یفرهود، تو که از عمد نکشت ینجورینگو ا -
نگو،   یجور  نی نباش، ا یجور نی تو ا  یول یدونم اصال هر چ یدونم، نم ی... نمهیدرد، 

 ! شمیدارم خفه م ره،ی گیدلم م

کنم،   ینگاه ات م سیخ یبا همون چشم ها  شن،ی دست هات فشرده م یهام تو  دست
 .یزنی لب م

 آروم باش! -

 آروم باشم، مسخره ست!  ی گیخودت م  ،یکنیام م وونهیآخه، خودت د یچجور

 

 *** 
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 هفته گذشته، از نبودنت!   کی

 بدون فقط!  نویهم ستم،یبگم از احوالم برات، خوب ن بخوام

  یبابا، غصه خوردن ها  یآه ها ا،یدر  یمامان، پوزخند ها یکالم یها  شیتو، ن نبودن
 !یلی درد ان، خ یلیدرد که نه خ هیماهان پا به پام.. همه، همه 

.. خانواده اش دندون گردن ان، محاله  چرخهیذهن ام م یات همش تو  لی وک  یها   حرف
 بدن، محال!  تی ارض

چرا آخه فرهود من   ،یچیه  یآخه، چرا نگفت یتو دادگاه اولت از خودت دفاع نکرد  چرا
 بگم!  یبهت چ

 ،یانگار خودتو باخت ،یکن ینم  یهمراه ،یگینم  یچیه گهی ها، م هیهم ازت شاک لتیوک
 !ی هم بد باخت یلیخ

 

  دوارمیو ام   ستی هم ن یفکر بد ،یچند بار با روان شناس صحبت کن هی  دهیم شنهادیپ
 جواب بده! 

 

 ***** 

 

 

  م،یمنت بکش  دیسام، با  یخونه  میبر  دیبا  ست،ین  یچاره ا یدونیم ره،ی گیتماس م فرزانه
  یجوره راض چیکه ه ییبلکه تو، تو م،یر یبگ تی بلکه رضا میخرد بش د یبا  م،یخار بش دیبا

 شک نکن!  رم،ی میم ی که اون جور یترکم نکن ،ینر شمونیاز پ  یستی ن تیبه رضا

 : گهیمامان با اخم م رمیم  نی پله ها که پا از 
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 کجا؟ -

 .زنهی بابا صدام م یسر  نیا رم،یم  یجواب بهش سمت خروج بدون

 ز؟ ی پا-

 .دمیگرفته جواب م ییصدا با

 بله؟ -

 . ادیو سمتم م شهی رو کاناپه بلند م از 

 کجا بابا جان؟ -

 .دمیتو دستم فشار م فمو یک ی آه دسته  با

 د؟ یدار  یکار رون،یبا فرزانه ب رمیم-

 .شهیام م  رهیخ یکم

 حالت خوبه؟ -

 . گمیم صادقانه

 نه!-

 .دهیتکون م ن یبه طرف سرشو

 دخترم، خدا بزرگه!  شهیدرست م-

هم بزرگه و   یلیو آره بابا، خدا بزرگه، خ رم یگیاشک هام رو م   زشی ر  یبه زحمت جلو 
 از دست ندادم!  دمویدارم، هنوز ام مانیمن، هنوز بهش ا زی نترس عز

که داشت سس ترش   اطیتو ح ای در دنیو روزم با د شمیاز خونه خارج م  یخداحافظ با
 شد!  لیتکم زنهیمن باز پوزخند م  دنیکه با د خوردیم یوصف نشدن یرو با لذت
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 حوصله ندارم، کاش بفهمه!  کوبمویم  نیزم یمحکم رو  فمویک

 کشم.  یو سس رو از دستش م  ستمیا  یم  روبروش

حال   یخودمم ندارم چه برسه به تو و ادا ها  یروزا حوصله  نیخاله سوسکه، من ا  نیبب-
کنم،  یسر تو خال  موی که ممکنه تمام دق و دل یبه هم زنت پس بهتره حواستو جمع کن 

 شد!  تیحال

 :گهی مسخره م  یبا لحن برم، یکه دستمو عقب م ره ی تا سس رو بگ کنهیدراز م دستشو 

 به من چه اصال!  ،یکنی م یجور نیگفتم بهت ا یجون، مگه من چ زی وا پا-

  نیو از زم رمیام م فیندازم و همون طور که طرف ک یم  نیزم یحرص سس رو رو  با
 :گم ی دارم م یبرش م

 از من گفتن بود!-

 شنوم و کاش جلو چشم هام نباشه! یبلند اش رو م شیا  یصدا 

 

 ..... 

به  یعقب  نی با برخورد ماش هیثان  کی  یحرکت بکنم که تو  خوام یها م  ن یبوق ماش با
و   جیگ  قهیکه تا چند دق خورهیمحکم م یجور م یشونیتو فرمون.. پ  رمی با سر م نمیماش

 .شمینم  یچیمنگ متوجه ه

  یکه با نگران یکنم، خانم جوان یباز نگاهش م مه ین ییبا چشم ها ره، ی گیبازومو م یکس
 .کنهی صدام م

 نالم:  یم

 سرم! -
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و لعنت به   مارستانمیتو ب  امی فهمم.. به خودم که م ینم شن،یم  یقاط  یها ه  صدا
 کنم! یم یچه غلط  نجایکار دارم آخه ا یشانس گند ام!.. کل

سمتم   یبا نگران  نم،یب ی.. فرزانه رو مرهیگ یاورژانس انقدر شلوغه که آدم نفسش م بخش
 . ادیم

 ؟ یکن ی م  کاریچ نجایتو ا -

 .دهیبا سوال جواب م سوالمو

 ؟ یخوب-

 . دمیتند تند تکون م  سرمو

 . میخوبم، خوبم، بر-

 . ادیهمراه افسر م یکه خانم جوان م یبر میخوا ی کنم و م ی م هیتسو 

 دارم!  نممیمهم تر از ماش  یکارا دم،یم تی رضا گن،یم یفهمم چ ینم

 . میشیو همراه فرزانه از اورژانس خارج م ذارمیجواب م یرو ب یخانم جوان چادر لبخند

  یخانواده  شیپ میبر  میخوا یم گمی بهش م یفرهوده.. وقت لِ ی وک خوره،یزنگ م لمیموبا
که در آخر قانع ام   یطوالن یلیث خ بح هیکشه،  یکارمون به بحث م  کنه،ی سام مخالفت م

 !دونهیبهتر از من م له،یصبر بکنم و به هر حال وک گه ی چند روز د کنهیم

- - - -  - 

 

 

که کارت   یتونسته با چند جلسه حالتو خوب کنه و تو انگار باور کرد   گهیشناست م روان
 !ی خودتو سرزنش کن د ینبوده و نبا  یعمد
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 خوش حالم و کاش بشه بتونم از اون گنده آب نجاتت بدم!  یلیحالم برات، خ   خوش

.. فرزانه، داره  یستیو تو ن  دهیآسم اش داره عذاب اش م ست،یحالش اصال خوب ن پدرت
شب و روزم شده آه   ال،یخی!.. من، من که بیستیکنه و باز تو ن  یتو اشک خودشو غرق م

 نشو!  دی و به قول بابا خدا بزرگه جان من، نا ام

 

 ** 

 

و ممنونم ازت،   یاز خودت دفاع کرد  ،یبار حرف زد نیگذره و ا یدادگاه ات هم م نیومد
 تمام من!  یممنونم که به خودت اومد 

ترسم اما   یم یلیترسم، باور کن، خ یات هنوز صادر نشده و بذار بهت بگم، م حکم
 ،یکن دای نجات پ دیمونم.. تو با  یم  یام، قو  یمن قو   اره،یترس از پا درم ب  نیا  ذارمینم

 ! گذرمیشده از جونمم م دمینجاتت م

 .... 

 

 شام!  ایب ز،ی پا-

 : گمی و م  ذارمیم زیم  یقهوه رو رو  ماگ 

 ندارم!  ل یم-

به   یگ رهی و با خ  نهیش یسرد بالکون م یصندل یکنارم، رو  ادی گذره و بابا م  یم قهیدق چند
 :گهی م  اطی ح ی شب و نور چراغ ها یاهیس

براش هر   ی خودته و حاضر ی  مهینفر که ن کی با ارزش تر از اوالد باز هم اوالده،  ایتو دن-
 .. یبکن یکار
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 ا یدن یهمه   یکه اندازه   یدون یم

  خوامی!.. ازت مدیشد یلیعذاب خ هیوضع برام عذابه،  نی تو ا دنتی دوستت دارم و د  
 !شمی که ازت دلخور م یشد  دیدخترم، نگو نا ام یایبه خودت ب

 

  نی پا انیبرام!.. م کی فابر قی شدن رف گهیشونه اش.. اشک هام که د  یرو  ذارمیم  سرمو
 کنم!  یو اگه نباشن که دق م

  یهم گرفته و کاش بتونم براش کار یلیاما دلم گرفته، خ شمیبابا، نم ستم ین دینا ام-
 بکنم!

 کرد.  یبلند ماهان که صدام م  یبابا و صدا  آه

 ؟ یکوش ز،ی پا-

 . گمیکنم و با لبخند رو به بابا  م یبلند م سرمو

 ماهانه! -

 . گهیبه عقب م یبا نگاه بابا

 آره خودشه.-

تو   ادی برم داخل که ماهان م خوامیو م  دارمیشال رو از رو شونه هام بر م  شم،یم بلند
 بالکون! 

 !نی خلوت کرد یکه پدر و دختر نمیبیبه م-

 کشم.  یتمام وجود در آغوشش م با

 !! ؟یاومد یقربونت برم ک-

 .زنهی گونه ام م  یرو یا  بوسه
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 بدو حاضر شو. ،ییببرمت جا  خوامیم دم، یاالن رس  نیهم-

 : گمیرو به بابا م ینگاه با

 موقع شب، تو سرما!   نیا  ،ییجا-

ه کش یکه پشت سر خودش م  یو در حال ره یگی با بابا، دستمو م یبعد از روبوس  ماهان 
 : گهیخطاب به بابا م

 ادب بشه که راهشو فقط من بلدم!   دیدختر شما با  نیا  یبابا، ول دایببخش-

 : گهی کنه، با چشم به باال اشاره کرده و م  یپله ها دستمو ول م نی پا

 که از االن شروع شد!  یفقط فرصت دار قهیده دق ،یزی بدو حاضر شو پا-

 ندازه!  یم  شیبه ساعت مچ ینگاه و

 .رمیچپ چپ بهش از پله ها باال م ینگاه با

  یرنگمو که انتخاب فرهودم بود رو م یتونیز  یکمر باران شم،یحاضر م  قهیتر از ده دق زود
 .ستمیا  یماهان م  یبندم و جلو 

 !می اریسر در ب میخوا یاز کجا م  نمیبب میبر-

 کنه.  یبنده و بازشون م یلبخند چشم هاشو کوتاه م با

 : گهیکه مامان از پشت م میر ی م یجهم سمت در خرو  همراه

 مادر؟  ی ریکجا م  ومدهیوا ماهان جان، ن-

 : گهیپر از خنده م یبا لحن  ایبزنه که در  یحرف خواد یچرخه طرف مامان و م یم ماهان 

 ! نیایکه شما از پسش بر نم  یادب کنه، کار زو ی پا برهیولش کن مامان جان، داره م-
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باورتون نشه اما با کف دستم   دیکنه و من.. شا ینگاهش م زیبار ت نیاول ی برا مامان
 تو دهنش!  دمیکوب

 داره!  یدونم اما صبر هم حد  یزشت بود م کارم

 :گم ی اشارمو جلو نگاه بهت زده اش تکون داده و م  انگشت

بگم بهت،  شه، یکه احترام سرت نم یی ادب بشه تو دیکه با  یکس ا،یح  یب یدختره  نیبب-
روز از تو   هیگرم نکن که  کنهیمن که روزانه ده تا دختر عوض م شعوریپشتتو به برادر ب

کنم  یخودم از خونه پرتت م  یکن یاحترام یبه بابا و مامان ب  یبخوا شه،یم  ریهم س
 نشدم گمشو!  ی جر شتریحاال هم تا ب  رون،یب

 : گهیکنه و بابا با اخم م یشهرام رو صدا م غیج با

 ! ز؟ی پا یکرد  هیچه کار-

 برم. یباال م دستمو

 شورشو در آورده بود!  گهیکه د دی دون یبابا لطفا.. خودتون هم خوب م-

 کاناپه ولو شد. یبلند رو یپوف دنیتکون داد و مامان با کش ن یسرشو به طرف بابا

 دستمو گرفت. ماهان 

 شد!  ری د میبر-

 . میشیشهرام از خونه خارج م یتوجه به صدا زدن ها  یو ب  دمیتکون م  سرمو

 کنه. یحرف حرکت م  یو ماهان ب م یشیم  نیماش وارس

  یابرو  دم،ی به ماهان نشون م شخند یبا ن امویکنه.. پ یم  دمیفرسته و تهد  یم  امیپ شهرام
 :گهیو م  دهیچپشو باال م

 زنه! یاصالنه، مو نم یی دا یِ شهرام کپ یرفتار ها یدقت کرد -
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.. ماهان  رهیگی هوا خندم م  یتنشه ب شهیکه هم یاصالن با اون کت ل ییدا  یادآوری با
 ! یو هم اخالق افهیاصالن بود، هم ق  ییدا هیشب یلیگفت، شهرام خ یراست م

 حاال...   یندارم ول یکه کنارت دغدغه ا یخوبه ماهان، تنها کس شه یحالم با تو هم-

 فهمه! یفهمه، درِد دلمو خوب م یکشم و ماهان م یم آه

انشااهلل   ره،ی گیفرهود صحبت کردم، فردا باهات تماس م لی قبل از اومدن خونه با وک-
 ! رهیخ

 کشم. یم  یقیعم نفس

 :گهی سکوت ماهان م  هیاز چند ثان بعد

 .نمشیبرم بب د ینوا تنگ شده، فردا حتما با  یدلم برا -

 زنم. یاسم نوا لبخند م دنیشن با

 زن! ر یپ هیونده، شدم برام نم یا  هیمنم واقعا دلتنگشم، اما روح-

 کنه. یاخم م ماهان 

 خانم!  ز ی حرفو پا نی ها ا  گهی نشنوم د-

 خوبه! یلیو خوبه که هست، بخدا خ  ذارمی دستش م یهمون لبخند دستمو رو  با

 !م یرسه به شاه عبدالعظ یآخرش م میکن  یم  یکه ط یری مس

 که نه!  یفراموشم نکرد  ا،ی و خدا زنیر یهوا، از همون راه دور، اشک هام م  یب

 . دهیدستمو فشار م ماهان 

 بهم زنگ بزن! یبرو تو، سبک که شد ریوضو بگ-

 .کنم یروان بغلش م ی همون اشک ها  با
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 حالم خوب بشه!   یکن کاریچ یدونیبهتر از خودم م شهیکه تو هم گمیم-

 . کنهیخودش جدام م از 

 منتظرتم!  ،یبرو ته تغار-

دل   کیوقته با خدا  یلیو خ  رمیکنم، با وضو و چادر داخل م یهامو بسته و باز م چشم
 دردودل نکردم!  ریس

 

خداروشکر    هی رهی م ادمونی یها!.. وقت خوش  یل یخ م،ینمک نشناس یلیانسان ها خ  ما
 شهی!.. حاال دم خدا گرم که همادی ب شیبرامون پ یگرفتار هیکه  یاما داد از روز  میبگ

 چون و چرا!   یدستمونو گرفته ب

 .. 

انگار دلم آروم   شه،یکه چند سال بود فراموش کرده بودم و باورتون م ی خونم، کار یم نماز 
 آروم!  یلیشد، انگار که نه واقعا آروم شد، خ

م ارزش داشت!.. انقدر ه یلی شدن اما ارزش داشت، خ یچشم هام باز نم ادی ز  ی  هیگر از 
  نیتر  یاذان به خودم اومدم، لبخند زدم، واقع  یغرق مناجات شده بودم که با صدا

 که تو عمرم زده بودم!  یلبخند

 رفتم.  رونی آروم شده ب یصبحم رو هم خوندم و با دل نماز 

به در خواستم به ماهان زنگ بزنم که با  هی خودش قرار دادم و تک یرو سر جا  چادر
 و بلند کردم.صداش سرم

 ؟ ی زی پا میبر-

 سرمو تکون دادم.   قیعم ینفس با

 ! میبر-



 کن  ی زندگ  زییتو پا

69 
 

 برام حفظش کن!  ا ی خدا گم یو باز هم م  رهیگی دستمو م باز 

 **** 

 

 

 .دمی آلود جواب م خواب

 د؟ ی بفرما-

 کنه. یگوشمو پر م ییمردانه و آشنا   یصدا 

 همسرتون!   لیمنش هستم وک  کی سالم، من ن  یخانم مراد-

 .نمیشیتخت م یرو

 من نشناختم. دیمنش، ببخش  کیجناب ن دیبله بله، خوب هست -

  رم؛یمجبور شدم با تلفن دفتر باهاتون تماس بگ ی لیکنم خانم، من به دال  یخواهش م-
نفر آقا باهام تماس گرفتن و    کی   شبیبهتون بگم، د یراستش مزاحم شدم مطلب مهم

با شما   یحضور  خوانیم گفتند نا یصحبت و ا یمقتول هستند و بعد از کم   ییگفتند دا
 .رمی گیو باهاشون تماس م  گمیم ما داشته باشند، منم گفتم به ش یمالقات

 کنم. یجا مدستم جاب  یرو تو یگوش

زحمت روز و زمانشو بهم اطالع   یب دیمنش پس بهشون بگ  کین یآقا  ستین یمشکل-
 .دیبد

 فعال. رم،ی گی+باشه چشم حتما، پس من باهاتون تماس م

 متشکر ازتون، فعال. یلیخ-

 که! دیدون یم ست،یقلبم حالش خوب ن شم،یکنم و بلند م یرو قطع م تماس
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 زنم. یداغونم م ی به چهره  یو پوزخند ستمیا  یم  یقد  ی  نهی آ یجلو

 

 بگذرد!"  زین نی کنم"ا یبابا رو با خودم زمزمه م یشگیلب حرف هم ریز 

 و آه و آه!  آه

 شد!  یمدت به کل فراموشم م ن ی که تو ا یکشم، کار یبرس م موهامو

 کنم و اشک و اشک و اشک!  ی هامو بغل م دست

که  یبرم به مالقات شخص خوامیم گهی و من تا چند ساعت د ره یگیمنش تماس م  کین
 شناسمش..  یو نم   دمشیاصال ند 

از اتاق خارج بشم که در به   خوامیو به قصد دوش گرفتن م ذارمیکانتر م یرو رو  لی موبا
 داخل.  ادیو شهرام م  شهیشدت باز م

 ها مثال، در بزن! یآدم-

 .ادی تر م کی گره خورده نزد ییاخم ها  با

 ؟ یکن  یرفتار م یاون جور ا یچرا با در-

 . رمی گیبه سمت در نشونه م دستمو

 اصال حوصله ندارم.  نرو ی برو ب-

 سمتم.   رهیگ ی اشارشو م  انگشت

 ... گـی بار د هی ز،ی آخرت باشه پا یدفعه -

 : گمیو م رم ی گ یدستم م یاشارشو تو   انگشت

نداره   یر یبده احترام نگه داره، احترام.. البته تقص ادیبرادر من، تو اول برو به زنت   نیبب-
روزا   نی داره، ا  یمنم صبرم حد  ست،ین شیحال  یچیادب بار اومده، ه یها بدبخت، ب
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کنم   یکنه از خونه پرتش م یاحترام  یکه درسته.. به بابا و مامان ب یدون یحالمم خرابه م
 خودتون!  یبرش دار ببرش خونه  ا یباشه   نیبهش بگو سنگ ایپس   رونیب

 کشه.  یمصورتش  ی رو یو با حرص دست کشهی م رونیاز دستم ب  انگشتشو

  یکه شهرام رو ب ادیم  ایداد در یبعد صدا قهیکنه و چند دق یاتاق رو ترک م  یحرف  بدون
 پدرش!  یخونه   رهیکنه که م یم  دشیکنه و تهد یعرضه خطاب م

 و آب واقعا معجزه ست..  شم یم  سیسرو  وارد 

 کنم! یفکر نم  یمنف زیچ چی کنم و مثال به ه یزمان ناهار تو اتاق خودمو سرگرم م  تا

خانم   ایبه در د یو نبا شهیناهار طبق معمول تمام کاسه گوزه ها سر من شکسته م موقع
 آراسته شد!  زیگفتم چون باردار هستند و گل بود به سبزه ن یاز گل نازک تر م

 ! یتو چه فکر  نایام ا یتو چه فکر من

 

  زی شت مکنم و از پ یغذامو نصفه ول م ایشهرام و در یتوجه به اخم و تخم ها  بدون
 .شمیبلند م

 تو اتاقم.  رمی م گمی .. مثل خودش با اشاره مرمی پرسه کجا م یبا اشاره ازم م ماهان 

فرهود   لی کنم، نگاهم به موبا یچک م لمو یندازم و موبا  یتخت م یهامو رو  لباس
 پر درد که انگار قصد سوراخ شدن داره. یو باز دل   یشگیهم ار ی باز همون  فته،یم

 کنه.  یباز رو کامل باز م مهیدر ن ماهان 

 داخل؟  امیتونم ب یم-

 . گمی" آروم میو "آره ا   رمیگیپشت دست اشک هامو م با

 ؟ ی بر یخوایم  ییجا-
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 کشم.  یکوتاه م یآه

 آره.-

 +کجا؟ 

 ! گمیدونم چرا اما دروغ م ینم

 با فرزانه قرار دارم. -

 باال.  دهیلباسشو م  یها  آرنج

 رسونمت!  ینمازمو بخونم خودم م سایوا -

 .دمیم   لشیتحو   یلبخند

 ! میمن نمازمو بخونم، بر-

 . رهیم  رونیو از اتاق ب دهیلبخند دستمو کوتاه فشار م با

  یخوب یکه بنده  یو باز هم من.. من از ی و وضو و چادر نماز و جا نماز و خدا و راز و ن  من
 ! دواریام یلیخ دوارم،یاما باز هم ام  ستمیهم ن

 

 *** 

 

 ؟ یی تو زی پس پا-

 .دم یدستم فشار م یمحکم تو   لمویموبا

 د؟ یشناس  یشما منو م-

 .زنهیروبروم پوزخند م ی بهیغر  مرد
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خواهر من   یبچه   یکه باعث شد  یهست یجان، شما همون شناسمت دختر یبله که م-
و   یبش  گهی د یکیزن  ینامزدشو بزنه و دو سال خودشو آواره کنه و آخرشم شما بر دیق

 جونشو!  ره،یکه براش مونده رو ازش بگ  یزیشوهرت تنها چ

 کنم. یبعد بازشون م ی ا  هیبندم و ثان یهامو محکم م چشم

شما مواظب زبونش بود االن اون   یمحترم، اگر خواهر زاده   یآقا  دیدرست صحبت کن-
 جونشو داشت من همسرمو! 

 زنه.  یهم پوزخند م باز 

حرف ها   نی االن وقت ا یتونستم درست صحبت کنم ول یبله خب من از اول هم نم-
 سر اصل مطلب. میبر  دیاگر اجازه بد  ست،ین

 کشم. یم  یقیعم نفس

 ارزش!  یقاز و ب هیصد من  یهستم نه حرف ها  نجایاصل مطلب ا یبله درسته، منم برا -

  یکشه و با کم یرنگ اش رو جلو م ی کت مشک ی  قهی  یهمان جناب صولت ای  بهیغر  مرد
 .گهی مکث م

امروز فردا هم  نیگرفتن از خواهرمه، هم تی دونم و مطمعنم که هدفت رضا یم-
ماجرا منم نه   یراحت کنم، اصل کار التویخ یسراغش اما بذار اول راه  یبر یخوایم

فرسته   یو شوهرتو باالخره م   ادیبگم نه، عمرأ کوتاه نم ده،یخواهرم!.. من بگم رضا بده، م
 دار.. یچوبه  یپا

 :دهیبه صورت ام ادامه م قیدق یبعد با نگاه ی ا هیکنه و ثان یهم سکوت م باز 

  یکیو حرف هامو به دقت گوش داده و  یگرفتن از من باش تی پس بهتره دنبال رضا-
تا آخر، که بعدش منم با خواهرم صحبت کنم و شوهرت از مرگ    ی انجامش بد یکی

 کنه!  داینجات پ
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  یآماده باش برا گهی انگار داره م ست،یکه اصال خوب ن یارور قو  هی ده،یهشدار م قلبم؛
 ! می! تازه اول راهیبعد یها  یبدبخت

 کنم. ی خشک شدمو از هم باز م یها لب

 ن؟ ی خوایم یچ-

 . زنهیبار لبخند م نیا

منم معامله با عاقل ها رو دوست دارم!.. خب، اول    ،یرس یم  یخوبه، به نظر دختر عاقل-
تا آخرش که اگر    میری سر و صدا جلو م یب ،یز یخبر دار بشه از چ  د ینبا یاز همه کس

 ! ستیمهم ن  گهیبفهمن هم د

 زنم.  یم لب

 د! و بع-

 . گهیم  رهیهمون نگاه خ با

 !یشی قدم اول... از شوهرت جدا م-

 

 خندم. یزنم و ناباورانه م یبهت پلک م با

 ؟ یچ-

 کشه. یخودشو جلو م  یکم

قدم اولمون بود، هر وقت کارت تموم شد   نیحرفو دوبار تکرار کنم، ا   هیعادت ندارم -
 من اصال عجله ندارم، اصال!  م، یری .. آسه آسه جلو مریباهام تماس بگ

 ! رهی .. مرهیو م ذارهیم زی م ی رو یکارت

 ام، ماِت مات!   مات
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..  دمیدست ام فشار م ی رو محکم تو فمیبند ک ن، ی پا زه یر یزده ام م  خی قطره اشک   کی
که نفسم وصله نفسشه و بعدش   یگفت؟.. من، جدا بشم از فرهود، از کس یشد؟ چ یچ
کشه،   ینفس م شه،ی اعدام نم گهیکنه؟ واقعا د  یم   دای.. نجات پشه؟ی م ی.. بعد چ؟یچ

 کنه!  یم یزندگ

 !شی ز ی پا یبدون من، بدون چشم آهو  نای ا  یخب.. همه  آره

 !هیدنیچه نفس کش نی من و آخه ا یاون و اون ب  یب من

چرخه،  یشاپ دور سرم م  یچرا کاف زنم،ی دارم و چرا تلو تلو م یکارت رو بر م شم،یم بلند
 تونم خودمو کنترل کنم!  یچرا نم

 گلوم!  یشگیمهمان هم قمه،یشف  قیرف ست،ین یز یتونم آب دهنمو قورت بدم و چ ینم

  یکیبا اخم،  یکی با لبخند،  یکی.. شنیاز بغلم رد م کی به   کیکه   یبه تنه و مردم تنه
ا غم، مثل من، با درد، ب  یکیو   شی مشغول صحبت با بغل دست ی گریو د  لی مشغول موبا 

 نامنظم! یاز بغض و نفس ها یبا کوله بار

 دونم کجام!  یچند ساعت.. اصال نم قه،یچند دق رم،یدونم چقدر م ینم

 ! دمیشده و چرا نفهم کی .. هوا تارعه

کال، چرا متوجه  سی و هشت تا م  شهیتا برش دارم قطع م خوره؛یام زنگ م لی موبا
 نشدم! 

شده و حواسم پرت.. عوارض  نی شدم، گوشام سنگ ری پ گهیخودمون باشه انگار د نیب
 !دینکن گهی د ینبودِن فرهوده ها، فکرا 

 ، به شدت!لرزم   یم یول ستا یلرزه، سردم ن  یم تنم

  ادیخوردند به زور تونستم به ماهان بفهمونم کجا هستم که ب یکه بهم م ییدندان ها  با
 دنبالم! 
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داخل   نم یبش کنهیرسه، کمکم م ی م ومدیداشت جونم در م گهید ساعت که میاز ن بعد
 . گهیم یفهمم چ  یو اصال نم  نیماش

 ! خی و تموم تنم  مارستانمیب ی.. توشهی حالم خوب م یکم

 شک!  یمردم، ب یموندم قطعا م یم  گهید  کمیپنج بود و  یرو فشارم

و خب   ادیکه اصال بهش نم  ییزا ی تنها چ تیزنه.. اخم و غر و عصبان  یسرم نق م ماهان 
 نگرانمه! 

 

 ** 

 

به دست   رکاکائو ی ش وانیکشم؛ به مامان که ل یصورتم م   یرو  یو دست گمی رو م تشهد
 :گم یجلو در خشکش زده م

 بله مامان؟ -

 بنده.  یآروم م درو

لحظه فکر کردم اشتباه   هی یخون ینماز م یدار  دمی کاکائو آورده بودم د ری واال برات ش-
 اومدم! 

 کشم.  یکنم و چادرو از سرم م ی از رو جمع منم جا

 انقدر بد شدم که نماز خوندنم براتون تعجبه!  یعنی-

 . رهیگ یرو سمتم م وانیل

 تعجب کردم!   یخوند یوقته نم  یلیچون خ ،ی بد نشد  زمینه عز-

 : گهی م وانی با اشاره به ل بعد



 کن  ی زندگ  زییتو پا

77 
 

 کنه.  یم زونیدرست کردم فشارتو م  نیری بخورش ش-

 پرسم: یخورم و م یم  رکاکائویاز ش یقلوپ

 ومده؟ ین ایدر-

 خنده.  یم  مامان

 انقدر ادا نداره که!  یباردار ارم،یسردر نم  یامروز  ی واال من از جوونا-

 . رمیگی نصفه رو سمتش م وانی کوتاه ل یآه با

 از اول ادا دادن تو خونش بود!   ست،ی ن یاز باردار-

 کنه.  یباز اخم م مامان

 حوصله ندارم!  ز،ی پا  چیبه پر و پاش نپ-

 کنم. ینگاش م زیت

احترام نگه داره   چم،یبپ ایدر  یدارم که به پر و پا  یباز  مونی م یبه نظرت من حوصله -
 ندارم!  شیکار

چراغو   اد یب یکی و حاال  شهی به دست از اتاق خارج م وانیاهلل" لاالبا گفتِن"الاهلل  مامان
 خاموش کنه! 

 یدلم نم زن،ی ر یاما اشک هام باز م ستیدست خودم ن ذارم،یچشم هام م یرو  آرنجمو
  سی و خ انی اجازه م یخود سر شدن، ب شه،یسوزن اما نم  یکنماا، چشم هام م هیخواد گر 

 کنن گونه هامو!  یم

 ... 

 

 ! نی حداقل دارمت، هر چند کم رنگ، هر چند غمگ  ایرو  ی.. تو رمیخواب م به
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 مگه نه!  یدستم دلخور از 

 ! تنهات گذاشتم! امینم دنتید به

  یبا اون حال و روز، با چشم ها  نمت،یب یم یوقت   شهیم  شیتونم، دلم ر  یکن نم باور
 فروغ!  یب

باشه، بخاطر خودت مجبورم جان من،   دارمونید  نیآخر دیاما شا امیآره م ام،یم  یول
 مجبور!

 

 *** 

 

 پرسم: یمو آروم   شهیش  یرو  ذارمیم دستمو

 ؟ یخوب-

 .یذاریجواب م  یب سوالمو

 ! یفکر کردم فراموشم کرد -

و همه    زیو لعنت، لعنت به همه چ زن یر یبندم، اشک هام م یهامو محکم م چشم
 کس!

 تو!  یبد نبود-

 .یکن یم م کنم.. فقط نگاه  یهامو باز م چشم

 فرهود؟ -

من، منم مثل    ینگاه کردنم و نترس همه   یتشنه  ،ی.. انگار که تشنه ا یگی آروم م ی هوم
 خودت!  نیتوام، ع
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  وانهیقطعا د یبدون حرف م یبگم تا زمان تمام شدن وقت فقط بهم نگاه کرد  یهر ک به
 ! میا وانه ی د م،یو خب هست  کننیخطابمون م

 مواظب خودت باش! -

 !میفهم ی خوب هم م یلیحال همو، خ میفهم ی و هر دو م میکن یدو آروم زمزمه م  هر

 .ذارمیبه سرباز و چادرو سر جاش م دمیکه برات آوردم رو م ییها   یو خوراک  لوازم

 کنم، به تو، تو، تو و باز هم تو!  یتا خونه رو فکر م  ریمس تمام 

بدون   یشده حت ،یکن یزندگ دیبا  ،یبه خاطر من نفس نکش ستیحقت ن ،یذارم بر ینم
 من! 

 

 ** 

 

 

 . گمیتلخ م یو با لبخند ذارمیم یعسل یگل رو رو  سبد

شلوغه،  یل یسرم خ  دیباور کن دنتون، ید ومدمی م نای زود تر از ا دیپدر جان من با  دیببخش-
 احوالتون بودم. یا یاز فرزانه جو 

 زنه. یم یمصلحت  یجان لبخند پدر

 کنه! ریخدا عاقبت هممونو بخ ،یهست ریدونم درگ  یکنم دخترم، م  یخواهش م-

 ! ونیزی تلو زی فرهود بغل م یدوزم به عکس سرباز  یو چشم م گمی " می نیدلم "آم ی تو

 .زنی کنم تا اشک هام نر یگوشت دستم فرو م  یهامو محکم تو ناخن

 مونم.  یم  ششونیبه اصرار فرزانه پ ناهارو 
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 زنه، بعد از مدت ها!  یزنگ م ذیپان

از خواهر بخت برگشته   یحال  هیکرده، وقت نداره، حوصله نداره  مانی داره و تازه زا بچه
 اش بپرسه! 

 

 ******** 

 

 

 ..کنهیمنش با بهت نگاهم م کین

 ؟ ی خانم مراد دیشما مطمعن-

 .دمی کوتاه تکان م سرمو

  یبنده  نیخودم موندم، از ا  یو من خودمم تو زندگ کنهینگاهم م یهمون جور هنوز 
 ! رهی م  یخدا چه انتظار

 منش، خواهش کردم ازتون!  کین یآقا -

 .کشهیصورتش م  یرو  یو دست ادی خودش م به

  طی به خاطر شرا  اد،ینم شیپ  یکنم، مشکل یم می بله بله؛ پس من درخواستتون رو تنظ-
 ! رهیزود جلو م یلیطالقتون خ یمحقق پرونده    یآقا

 گلوم!  قیشف ق یو رف قیعم ینفس

که تو باور هاتون بگنجه اما   یز یتر از چ ادیز  اد،یز   یلیدلمو بهتون بگم، دلتنگشم، خ حرف
عاشقانه اش، از زمزمه   ی ، از آغوشش، از دست هاش، از نگاه هابگذرم، از خودش  دیبا

 ناب اش، از وجودش، از.. ی ها



 کن  ی زندگ  زییتو پا

81 
 

 بگذرم، از خودش بخاطر خودش!  دی با آره

 

 *** 

 

تو   یلیدمغم، خ یلیخ رم،یکه تند تند کجا م شهیم  چمیپا پ یلیشک کرده بهم، خ ماهان 
 خودمم و خب بهانه دارم..

 . ارهیو آخرش دادمو در مکنه   ینم باور

دانشگاهو   شابور،ین یری بهم، اصال چرا نم یداد ریآخه، چرا گ  یندار یمگه تو کار و زندگ -
 ! یدر امان خدا که چ یول کرد 

 . شهینگاهم م ی  رهی و خ ره یگیدست هامو م  جفت

کار هات   نی اما تو با ا رنی نم نیدرس و دانشگاه از ب ،یمن تو شد  یفعال کار و زندگ-
 من، با خودت بد نکن! زی نکن عز ،ی بریم  نیخودتو از ب یدار

خفه ام باعث   یهق هق ها  شه،یاش فشرده م نهیس یشکنه و سرم رو  یام م بغض
 دل مهربونش بشم!   یدست هاش محکم تر دور تنم ام حلقه بشه و فدا  شهیم

 .. 

فهمه  یکه نم یکس کنم.. با یباهاش صحبت م  یکنه، کل  یحالمو خوب م ینوا کم اومدن 
از حال بدم،   م،یاز زندگ گم،یم  زیبراش از همه چ ی.. کلشهیم  یاما دل من خال  گمیم یچ

 . نهیب یهفت پادشاه رو خواب م  ایکل دن الیخ  یو اون ب  گمیهام، من م یاریاز بد ب

هم    یتو شتر یمامان هر لحظه ب  یو اخم ها کنهیبا مامان پچ پچ م ذیشام، پان زیم  سر
 ..رهیم
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کشه   یرو م ای و شهرام داره ناز در  دهیخواب رشی کر  ینوا شده که رو  ی  رهیبا لبخند خ بابا
 پدرش برگشته.  یکه تازه از خونه  

 قاشق هم ازش نخوردم.  کی   یکه حت یی تمام حواسش به منه و غذا ماهان 

 

 ** 

 

 

 چته؟ -

 .شم ی م رهیکه بغل دستم نشسته خ یبه دختر جوان یجیگ با

 ندازه.  یبه بازوم و ابرو هاشو باال م زنهی با آرنجش م دوباره

 چته؟ غرق شدن؟  گمیم-

 کنم. یخشک شدمو از هم باز م یلب ها  شم،یهم متوجه نم باز 

 ؟ یچ-

 ترکوته. یم  آدامسشو

 غرق شدن!  گم یهات، م یکشت-

 . رهی گیطرفم م  یگاریس  یبلند بشم که قوط خوامیکشم، م یبلند م یپوف

 ! ارهینخ بکش، حالتو جا م هی-

پارک   یکوچک در انتها  ی بردارم اما دو به شکم.. نگاهم به دکه   یکی  شمیم  وسوسه
 بسته بخرم!  هیبهتره خودم   فته،یم



 کن  ی زندگ  زییتو پا

83 
 

" خطابم یری کبیشنوم که "ا  یدختره رو م یصدا  شم،یزنم و بلند م یپس م دستشو 
 ! کنهیم

بد فروشنده از اونجا دور   یدارم و در مقابل نگاه ها  یو فندک رو بر م  گاری س ی  بسته
 .شمیم

تا حاال فرهود   یعنیکنم  یفکر م رمی کشم و همون طور که را م ینخ پشت سر هم م دو
 چیه گه ید م،یستیمحرم ن  گهی د م،یستی زن و شوهر ن گهی د دهیرو، فهم هیقض دهیفهم

 !م یبا هم ندار ینسبت

 کجام من االن؟!!  

 ! دیشد اد،ی م بارون 

 ستم،یکشم، وام یو دست هامو در آغوش م فمیک  یتو  ذارمیو فندک رو م  گاریس  پاکت
  یرد م نیکه با ماش یپر ازدحام و مردم ابانیبه خ شمیم  رهیو خ  ابانیکنار جدول خ

 ! شنیم  یزنه و اشک هام باهاش قاط ی تن و بدنم م یشن.. شر شر بارون رو

  یم  ابونیجدول خ یکنم.. رو یبندم و هق هق مو آزادانه رها م یهامو محکم م چشم
کنم.. حالم   یکنم، دست هامو از هم باز م یآزادانه هق هق م رم،یگیو سرمو باال م  نمیش

 ! ایدن یو بذار همه بفهمن، همه   ستیخوب ن

 

 *** 

 

 

 .شهیحوصله م یمِن ب  ی  رهیخ شی لب ها یگج رو  یلبخند  با

 قدم دوم! میال بر خوبه!.. حا یلیخوبه، خ-
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 . گمیبلند م بایدو رگه و تقر  ییصدا با

 ! میری نوبت شماست، هر وقت فرهود آزاد شد قدم دومم م گهینه، حاال د-

 . ذارهیم  زیم  یکتش خارج کرده و رو بیاز داخل ج لشویموبا  یصولت جناب

 نه شما!  ذارمینشد، منم که شرط م گهینه د-

 ...ی  کهیبلند کنم بکوبم فرق سرش، مرت زویپاشم م  خوادیم دلم

 نفس، نفس، نفس! ق،یعم یهم نفس باز 

 .دمی سرمو تکون م  فقط

 !یچ ی ندارم، ه یا  چاره

 !..چهیپیهم م ی کج و معجول دست هاشو تو یبا حالت نهیب یمنتظرمو که م  نگاه

 آشنات کنم!  یکیبا  ،ییجا  میبر دیبا-

 کنم.  یم اخم

 کجا؟ -

 ! ستهی ا  یو صاف م ذارهیکتش م بیداخل ج لشویموبا شه،یم بلند

 ! یفهم یم-

 . شمیو بلند م  رمی گ یدست م یتو  فمویحرف ک یکنه بلند بشم، ب یم  اشاره

 هم ندارم!  یام.. اما چاره ا  مردد

 هردو!  م،یکن یتمام مدت سکوت م یو تو م یشیم  نیماش سوار

 یلیبزرگ، خ ییال یو  یخونه   کی به  میکشه تا برس یطول م شتریهم ب  دیساعت شا دو
 بزرگ! 
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بگم باهاش همراه   یکه به کس نیتنها، بدون ا  یبا چه عقل نیبگ د یاز شهر و شا دور
.. گفتم که حاضرم  امیباهاش راه ب دیبا ه،یاما از سر ناچار هیعقل  یدونم ب یشدم.. م

  یچ نی فهم یم  نی.. اگه شده باشن؟ینشه، عاشق شد شیجونمم بدم اما فرهود طور 
 ! گمیم

  دهیچهار شونه و کت شلوار پوش یداخل.. مرد  برهیم  نویکنه و ماش یدرو باز م  موتیر با
 کنه.  یو درو براش باز م  نیطرف ماش ادیم

 آقا. نیخوش اومد -

باهاش    خوادیدستش رو به من ازم م یطرف مرد و با اشاره   ره یگیم   چوی حرف سو یب
 همراه باشم.

و پله ها   م یگذر یسنگ فرش شده م  اطی.. از حشمینامنظم باهاش همراه م ییقدم ها  با
 .میکن  یم یرو ط

 کنه. یام م ییکنه و با دست به داخل راهنما  یرو باز م یا شهیش در

 ما!  یسه برابر خونه   دیداخل.. خونه که نه، عمارت!.. شا رمیبه صورت اش م ینگاه با

 .مایس  ما،یس-

 طرفش. ادی چهره با لباس فرم م خوش یکشه که زن ی نم یطول

 . دی آقا، بفرما نیخوش اومد -

 : گهیبا اشاره به من م یصولت

 .امیکن سالن مهمون، منم م شی راهنما-

 :گهیندازه با لبخند م  یسمتم م  ینگاه مایس

 طرف.   نی از ا  دی خانم، بفرما نیخوش اومد -
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سمت سالن    شی .. به راهنمادمیم  شوی زنم و جواب خوش آمد گو ی کم رنگ م یلبخند
 .نمیش یم  یزرد.طوس یکاناپه  یو رو  رم ی م یا  گهی بزرگ د

 .شه یم  داشیپ دهیته کش یگاریبا س یساعت بعد، صولت ربع

 ! ستمیبلد ن ییخوش آمد گو-

پنج ساله با  بایتقر  یبزنه که دختر یحرف خوادیو م نهیشیگم، روبروم م ینم یزیچ
 یداخل و خودشو بغل صولت ادیسبز با ورجه ورجه م یو چشم ها  ییطال  یی موها

 . ندازهیم

 ؟ یاومد  یبابا بزرگ ک-

 

 بوسه.  یو گونه اشو م دهیموهاش کش  یرو یدست یصولت

با هم پارک،   میمن هم کارامو بکنم بر   مایخاله س شیقشنِگ من، تو برو پ  دمیتازه رس-
 باشه؟ 

 : گهیناز گونه م یو با صدا  کشه یرو محکم م یدست صولت  دخترک

 هوا سرده!   گهیپارک، م میبر  دهیآخه بابا اجازه نم-

 کشه.  یو دستشو م ذارهیم  نیزم یدخترک رو رو یصولت

 ! نیبدو دخترم، بدو آفر ما،یخاله س شیبابات با من، شما برو پ یاجازه  -

صورتم    یرو  یو نگاه صولت شهیکنان از سالن خارج م یل یبه من ل یبا نگاه دخترک
 با نفرت!  یجور هیدونم اما انگار   ی کنه.. نم یتوقف م

 .شهیم بلند

 با من. ایب-
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  ییمویل ی با یز  یبزرگ که پرده   ی.. سمت پنجره شمیو بلند م  ذارمیکاناپه م  یرو  فمویک
 کنه. یرو باز م زنه و در بالکن یپرده رو کنار م ره،یاونو پوشونده بود م یرنگ

 . داستی.باغ از همون جا هواطی.. تمام حشمی بالکن م وارد 

 چرخونم به ته باغ. ینگاهمو م یسر صولت  یاشاره   با

 !ششهیکه تمام فکر و ذکرم پ یپسرمه، نور چشممه، تنها کس-

 ! شهیمتوقف م نی نش لچریو  یمرد   یرو  نگاهم

 ندارم، اصال!  نجایبه اومدن ا یکشم و اصال حس خوب یآغوش م یهامو تو  دست

 !! ته؟ی اون وضع ی چرا تو  یدون یم-

 زنم.  یم لب

 نه!-

 : گهی همون نگاه سرد و پر از نفرت م با

  لچریمادر شدن نوه ام، هم و  یتوعه، هم مرگ دخترم و عروسم، هم ب  ریهمش تقص-
 شدن پسرم!  نینش

 

 : گمیبهت م یِ چاشن یو منگ و کم  جیگ  یحالت با

 ه؟ یمنظورتون چ-

 . ذارهی لبش م  یخارج کرده و گوشه   ش یفلز ی از بسته   گاریس هی

 .نیبش-

 . کنهیاشاره م یچوب  ی ها یصندل به
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 کنم.  یبه نرده و پاهامو در هم جفت م دمیم هیتک

اصال   د،یخواهشا بد ترش نکن  گهی حالم بد هست، شما د  یمن به حد کاف یصولت یآقا -
سر اصل   د یشما رو ندارم، پس لطفا بر  یو مکث ها  یطوالن یکش مکش ها  ی حوصله 

 !دینکن یمطلب و انقدر با من باز 

 .رهی گیانگشت هاش م  یزنه و ال یم گاریبه س یقی عم پک

که   یکردم، دختر یهم عوضش نم ایکه با تمام دن یتک دخترم، دختر ش،یهفت سال پ-
  یکرد، فقط به من حرف دلشو م یودل مفقط با من درد  گهید یها  ی لیبر خالف خ دیشا

 روز اومد گفت بابا عاشق شدم! هیگفت.. 

کنار خودم   یظاهر ی.. با آرامشاوردمیخودم ن یاما به رو   دمی هم بد ترس یلیخ دم،یترس
 شده. یکنه که چ فینشوندمش و خواستم برام تعر 

تو دلم افتاده اما من عاشق سام شدم، ساِم   هویحس از کجا   نیدونم ا یبابا نم گفت
 ! ایعمه لع

 دنده و لجباز!.. پر از غرور!  کیخوب اما کله شق،  یلیبود، خ یپسر خوب سام

صبر کن دخترم، بذار زمان   یکنم عشق سام از سرش بپره، بهش گفتم کم  یخودم کار با
 ..ایاونم دوست داره    ،ه یاصال حس سام بهت چ نیبگذره، بب

 بود، آروم و موقر!..  یرف گوش کن ح  دختر

شد.. چند زمان بعد کم  یم گهی گذشت، هر روز سروناِز من خوش حال تر از روز د یکم
با هم   یدو تا سر و سر نیا  دمیشد، فهم شتریسام هم به خونمون ب ی کم رفت و آمد ها

 دارن!

 !دیکش یدختر من عذاب نم یطور نی بود، الاقل سام هم دوسش داشت و ا خوب

دو تا جوون رو بهم   نیوقتشه ا گهی حال خوب گفت داداش د یبعد خواهرم با کل یچند
 دو تا دل داده جدا از هم بمونن! ادیخدا رو خوش نم م،یبرسون



 کن  ی زندگ  زییتو پا

89 
 

 

 سروناز حالمو خوب کرد.   یخواهرم و گلگون شدن گونه ها  حرف

کل   م،یکرد .. همه رو دعوت میسام و سروناز رو اعالم کرد   یو نامزد  م یگرفت یبزرگ مراسم
 رو!  فهیطا

 کرد. یدستش رو رها نم یشناخت و سام لحظه ا یدختر نازم سر از پا نم دخترم،

 بود. زیسروش برام عز  نیخودم بزرگش کرده بود و ع یپسر خودم بود، از بچگ نیع سام

شرکت   ی سال صبر کنن تا درس سروناز تموم بشه و سام هم تو  کی شد که   نیبر ا  قرار
 شه.خودم مشغول  شیپ

 خوش اما.. یلی گذشت، خ یسال به خوب کی اون   تمام 

رو به اون رو شد، انگار نه انگار که   نی سام از ا یهفته، فقط دو هفته مونده به عروس دو
 !.. شهیهمون ساِم دو سال پ

  ی دونه ی  یکیبا سروناز من ازدواج کنه، پسش زد، دختر منو پس زد،  خوادینم گفت
 باباشو! 

که با همه انگار   یدختر  ومده،یکه خودش طرفش ن یعاشق شده، عاشق دختر گفت
  ییدر خود نما یو سع زنهیچشم هاش برق نم   دنشیکه با د یبراش فرق داره، دختر

 نداره..

 ! ییدختر تو  اون

 شد، دو روز بعد از اون ماجرا.....  شکست، دخترم نابود سروناز 

 . دهیلرزون ادامه م  ییبعد با صدا  یکنه و کم  یم مکث

سردش،   ی چشمامه، دستا  یروحش جلو  یخودشو کشت، دخترم پرپر شد، هنوز بدن ب-
 ..یگردن پر از خونش، چشم ها 
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 : دهی لرزون ادامه م  یو با همون صدا  ره یگی سرشو باال م کشه،یم  یقیعم نفس

به سروش زنگ زدم و خبر مرگ خواهرشو دادم، با خانومش رفته  یورچج  دمینفهم-
کنن..   یتصادف م شی و حواس پرت ادیبودن کرج، تو راه برگشت بخاطر سرعت ز 

که،  ینیب  یو خودش.. م دنی اما بچه رو نجات م کنهیخانومش باردار بود، در جا فوت م
هر   م،یو حک بیطب شیتا خارج، پ لبردمش، از داخ یهر جا بگ ل،یپنج ساله شده عل

 ! ستی اصال ن ست،ین شیبراش کردم اما نه.. قطع نخاع شده و امکان بهبود  یبگ یکار

 

 و صورتش سرخ!   سنیکنه، چشم هاش خ یم  نگاهم

 کنم!.  ینگاهش م ره یبد خ یانگار الل شدم، با حالت من،

 ؟ یبگ  ی زیچ یخوا ینم-

 دونم از کجا شروع کنم!  یدارم اما نم ادی .. حرف که ز چرا

 : گمیگرفته م ییکنم و با صدا  ی خشک شدمو از هم باز م یها لب

  ریتقص  یهمه  دیمن که اصال سام رو قبول نداشتم، چرا با  ه،یوسط چ ن یمن ا  ریتقص-
 ! هیانصاف یته ب  نیگردن من، ا فتهیها ب

 : گهی پسرش م ی  رهیو باز خ شهیبه زانو بلند م  دست

روز دخترت و عروست فوت بشن، نوه ات   هی یکه تو  نی ا ه،یانصاف  یمنم ته ب  طیشرا -
 ! یگفت خوشبخت شهیمادر بشه و پسرت تا آخر عمر گرفتار چرخ، م یب

 ! دیهم منو مقصر بدون دیتون  یاما نم یگفت خوشبخت شهینه نم-

صورت اش    یتو  ادی گرده سمتم، درست رخ به رخ ام.. خال بزرگ بغل چانه اش ز  یم بر
 : گهیکم م  یکنه، با همون فاصله  یم  ییخود نما
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.. ما  ستی نه االن اصال وقتش ن اینه، چه من تو رو مقصر بدونم   ای ی چه تو مقصر باش-
 درسته؟!!  میقراره قدم دوم رو بر 

کنم و فعال   یخارجش م فمیاز ک شه،یام بلند م  لی موبا  یصدا دم،ی کوتاه تکون م سرمو
 جواب دادن به مامان رو ندارم!  طی شرا

 ؟ یجواب بد یخوا  ینم-

 . ذارمیم  فمیک یرو دوباره تو  لی موبا

 دارم!  ینه.. فعال کار مهم تر -

 کشه. یصورتش م یرو  یپوزخند دست با

هم که  ییاون دختر کوچولو ،ی دی بهت گفتم، سروش رو هم دورادور د مویمن تمام زندگ-
 م،ینه.. بگذر یگاه اد،یم  یکاناداست، گاه میقبود دختر سروش.. همسرمم م  لی سو   یدید

بر   یمبن  ی قرار داد محضر هی با   ،یبا سروش ازدواج کن دیکه تو با  ن ی ا  یاصل  یمسئله  
 تو شناسنامه اش، تا آخر عمرت!  رهیکه حاال اسمتم م  رشازش، در واقع پرستا ینگهدار

 

دستمو   خوامیکنه، م یحرف هاشو بفهمم.. بدنم گزگز م  یکشه تا معنا  یطول م هیثان چند
  یخال یبکشم تا کم غیج خوام ی !.. مشهیتونم، نم ی ببرم باال و اشک هامو پاک کنم اما نم

 !.شهی شم اما باز هم نم

 حس!  یخشک شده و تموم تنم ب گلوم

نم  ک ییدستمو بند جا خوام یم  یخوان باز باشن.. ه یچشم هام انگار نم ره،یم  جیگ سرم
کنن و   یم   ریهم گ  یسمت نرده ها برم که پاهام تو خوامیتونم.. تلو تلو خوران م یو نم
 ! شمیم نی نقش زم جهیدر نت
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 *** 

 

 

 فرهود؟ -

 صورتم.  ی رو ذارهیم دستشو 

 دلم؟  زی عز یخوب-

 دستش.   یرو  ذارمیم دستمو

 ؟ یآزاد شد یک-

 زنه. یم لبخند

 االنم کنارتم، درست بغلت!  نیبب شتم،یپ شهینبودم گل من، من هم ییمن که جا -

 . رمیگ  یمحکم م دستشو 

 ترسم!  ی م یلیترسم، خ یمن م  ،ییها جا ینر-

 زنه.  یو لب م  دهیم میشونیپ ی  هیتک شویشونیپ نه،یشی دست ام م یاش رو بوسه

 دوستت دارم! -

دستم با   د یخوام در آغوشش بکشم که با سوزش شد  یبندم.. م یلبخند چشم هامو م با
 کنم!  یدر هم چشم باز م ییآرام و اخم ها  یآخ

که فکر نکنم   تیواقع ی خواب داشته باشمش، تو ی که تو نیبود، خواب!.. مگر ا  خواب
 بشه!
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 تخت.  یبزرگ هستم، رو  یاتاق ی تو

 رشه!کنه و تمام حواسش به کا یم میدستم تنظ یپوش سرم رو تو  دیسف  یمرد

 کنم. یم دا یخفه امو پ یصدا 

 شده؟  یچ-

 :گه ی و م  ندازهیکوتاه سمتم م ینگاه مرد

 ! نی فشارتون اومده پا ست،ین یزیچ-

 . ادیم  ادمی  زیهمه چ هیاز ثان یکسر در

که توان مقابله باهاشونو   یام رودخونه ا  چارهیب ی و گونه ها لی س شنیهام باز م  اشک
 نداره! 

تا از هق هق ام   رمی گ یمحکم گاز م  موینی و لب پا  ذارمیچشم هام م  یآزادمو رو دست
 کنم!  یریجلوگ

 

 چرخونم سمتش. ی دارم و نگاهمو م یدستمو بر م یصولت  یصدا با

 ؟ یبهتر-

ازش  .. حسمو نسبت بهش بگم براتون، متنفرم  رمیگیاخم بدون جواب بهش نگاهمو م با
 کلمه نفرت دارم ازش، نفرت!  یواقع  یبه معنا

 شنوم و بالفاصله بسته شدن در. یتشکرش رو م یصدا 

 ی، چند بار پشت سر هم زنگ زد، حتما کلبه مادرت بزن یزنگ هی سرمت تموم شد  -
 نگرانته! 
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  ینم ست،یمتوجه ن  یجناب صولت نیو انگار ا  ست ی حالم خوب ن گم،ینم یزیهم چ باز 
 ! ستیفهمه و براش اصال مهم ن  یم هم  دیدونم شا

 ؟ یبگ یزیچ یخوا  ینم-

 داره حاال!  نویا  یحوصله   ی ازش مونده و ک یکنم، هنوز کل یسرم نگاه م یسرم باال  به

که دستمال   ی کشم و در حال یدرد سوزن سرم رو از دستم م یتخت، با کل یرو  نمیش یم
 ! رهی م جی بلند بشم که سرم گ خوامیقطع بشه م  شی زی تا خونر  دمیدستم فشار م یرو رو 

بسته و دوباره   یا  هیثان ی ، چشم هامو محکم براتخت  یرو نمی ش یدوباره م اجبارا
 کنم. یبازشون م

 : گهیم ی درو باز کنم که صولت خوامیم شم،یبلند م اطیبار با احت نیا

 د؟ یبر  یم  فی تشر ییجا-

 غرم. یگردم سمتش و م یحرص بر م با

 ن؟ یا یقبرستون، م-

 . ادیو سمتم م شهی خنده، با همون خنده از جا بلند م یم

 برو!  ؛یبر یخواست ییبعد هر جا  میای مشخص نشده، اول با هم کنار ب  فمونیهنوز تکل-

 

 . شمیاش م  رهیدرد خ یحرف، با کل یب

که  اد،یدر ب  خوادیو جونم م کنهیم  کهیت کهیبد!.. دلمو ت یلیخ گه،ی حرف ها م یلیخ گه،یم
 برن!  نیراحتم کنه، که آروم بشم و تموم درد هام از ب

 کاش.. ،ییا یکاش دنبالم ن ،یماجرا نباش ر یگی، کاش پجان من، من ازت گذشتم  فرهودم،
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بهش بگم   دی با بابا صحبت کنم، با دیو با  گمیم   یصولت  یدر مقابل حرف ها  یا باشه
 محاله اجازه بده!   ده،یتونم، اگه بفهنه اجازه نم یو نه.. نم  ویهمه چ

الزم دارم، که   وی کیغم هام بکنم..  کیشر  ویبگم، ک یکار کنم، دردمو به ک یدونم چ ینم 
  یکه من کم رهی از غم هامو بگ یگوشه ا  ،یحال بد، فقط باشه و کم  یمنت، ب یباشه، ب

 نرم!  نیسبک بشم، که له نشم، نشکنم، از ب

که   یو اسم مرد  رهی جلو م ز یچشم به هم زدن همه چ یاما به فاصله   دیباور نکن دیشا
 تو شناسنامه ام!  ره ی کلمه هم باهاش هم صحبت نشده بودم م  کی  یحت

 

 ** 

 

 

 

 .گمی آروم م یتق در، بله ا با

 خش داره و صدام به شدت گرفته! گلوم

خونه   یتو شیساعت پ میکنم فراموش کنم تا ن ی م  یو من سع شهی وارد اتاق م ماهان 
 بود!. امتیق

دلم فرو   یبار تو  نیهزارم ی که برا یخنجر شهی و سوالش م نهیش ی تخت م یرو  کنارم
 رفته!

 !!ز؟ی پا یکرد  کاریچ-

 سوزن.. یو گونه هام م  شنیم  یبندم، اشک هام جار یهامو م چشم
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 لرزه!  یکنن و تنم به شدت م یشهرام گز گز م یانگشت ها رد

داره آرومم کنه اما   یو سع کشهیتنمو در آغوش م  شه،یمتوجه حال افتضاح ام م ماهان 
 من..

کوبه، سرم    یکنه، تند و تند و تند م یاری خواد   یکنم، انگار قلبم نم  یهق هق م شتریب
 ! رنیهم م  یسراغم و چشم هام رو   ادیحالت تهوع م ره،یم جیگ

 

 *** 

 

 

از   ،یماه گذشته، از نبودن فرهود، از قهر بابا و مامان باهام، از بودنم تو عمارت صولت سه
 شده ام و آزاد شدن فرهود.  ادیز  یها ییتنها

فرهود هنوز دنبالمه، در به در و  گهیکه درکم کرد و دورادور هوامو داره؛ م یتنها کس ماهان 
 !نمشیبب دیدر اصل نبا  نمش،یبب خوامینم

که اسم اش به عنوان    یاز سروش، مرد یرفتار بد  چیاهر آرام است و من هبه ظ  اوضاع
 .دمیشناسنامه ام هک شده ند یشوهر تو 

باهام نداره،   یاتاق اش، گفت راحت باشم، کار  یرفتم تو  یاول که به اصرار صولت شب
 !یاتاق بغل  یتو  رهیم شه،ی مزاحمم نم

 . برمیاتاق م ی تو  شیو صبحانه را خودم برا   نمشیب یناهار و شام م زیم  سر

هم   یاش با دختر کوچولوش هستم و چقدر پدر و دختر وابسته   یشاهد باز  یگاه
 هستند! 
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سه روز در هفته با پدربزرگ   اد،ی م یبه بودنم عادت نکرده اما به نظر دختر آروم لیسو 
 . گردهیو هله هوله برم یخوراک   یهم با کل  یگردش و برگشتن رهیاش م

 ... 

 

 بزرگ صبحانه رو برداشتم و سمت اتاق سروش رفتم. ینیجمعه بود، مثل هر روز س صبحِ 

  یام سالم دن یکرد با د  یو دوش کمک اش م یبهداشت  سیسرو  یکه برا  ییآقا  پرستار
 کوتاه زمزمه کرد. 

 تخت گذاشتم. یرا رو  ینیسالم اش را مثل خودش آرام دادم و س  جواب

 ممنون.  ،یبر یتون یم-

 " گفت و اتاق رو ترک کرد. ی قابل حرف سروش "چشمم در

 بست گفت:  یاش را م راهنیپ  یکه داشت دکمه ها  یدر حال سروش

 .ی حاضر بش  یخورم تو بهتره بر یدستت درد نکنه، خودم م-

 گذاشتم و متعجب گفتم: ینیس ی.گردو رو تو ریپن ی  لقمه

 حاضر بشم، کجا؟ -

 

 .میا یگفت به تو هم بگم باهامون ب رون،یب میبر  میخوایم  لی با سو-

 زنم. یم لبخند

 .شمیبهتره، من مزاحتمون نم دیخودتون بر  یول ،یمرس-

 کشه.  ینم دارش م یموها ی ال یدست
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 رابطتت خوب بشه. لی بهتره، دوست دارم با سو  یایب-

 پرسه:  یباال رفته م ییبگم که با ابرو  یزی چ خوامیم باز 

 خواهش کنم ازت؟ -

 . گمیم تند

 آماده ام!  گهیربع د  کی نه نه اصال.. باشه تا -

  یبا کم رم،یو سمت در م شم یتخت بلند م یاز رو   قیعم یو من با نفس  گهینم یزیچ
 سروش بود!  یکه در واقع اتاق اصل یتو اتاق بغل  رمی کنم و م یمکث اتاق رو ترک م 

که با آن کاپشن قرمز و شال    ییکوچولو  لی و حاضر همراه سو   دهیربع بعد لباس پوش کی
 .میکرد منتظر سروش بود یتند تند نگاه ام م یه یو کاله مشک

 . رمی گ یبرم و دستشو م یجلو م دستمو

 م؟ یبا هم آشنا بش شتر یب یخوایم-

 .زنهی م ینمک لبخند

 اوهم! -

 .رمیگی بار جفت دست هاشو م نیو ا  شمیپاش خم م جلو

 ه؟ یاسم تو چ  زِ،ی ااسم من پ-

 .گهیهمون لبخند م با

 ! لی سو -

 ؟ یدونیاسمتو م  یمعنا  ،ییبا یبه به، چه اسم ز -

 . دهیو موهاشو داخل کالهش م کنهیدستشو از دستم خارج م کی
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  یدوستم داره!.. بابا  یلیدوست داشته شده، بابام اسممو گذاشته، آخه اون خ یعنیبله، -
 دوست داره؟  ،یتو چ

 ذره شده بود! کی دلم براش  شن،یبابا چشم هام پر م ادی با

  یمصنوع یخفه شده و لبخند  یو با بغض  رمی گ یاشک هام رو م  زشیر  یزور جلو به
 : گمیم

 !یلیآره، خ-

 .گهی به به چشم هام م رهی خ ینگاه با

 خاله؟   یچرا ناراحت شد -

 . دمیکش م یکم لبخندمو

 باشه؟  ز،ی جانم، به من هم خاله نگو، بگو پا ستمیناراحت ن-

 : گهیو آروم م دهیتکون م سرشو

 باشه!-

 دستم هنوز تو دستشه.  شم،یو بلند م  کارم ی گونه اش م  یرو یا  بوسه

 طرفش.  رهیکنه و م  یدستمو ول م لی سو شه،یاز اتاق خارج م  سروش

 

 :گهی و م رهیگی پدرشو م لچریبغل و فلز

 . میآماده ا  زی من و پا  ،ییبابا میبر-

 :گه یبا اخم م سروش

 خانم بگو.  زی الاقل پا ل،ی سو هیچ زی پا-
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 : گمی تر م ع ی بگه که من سر  یز یچ خوادیم  لیسو 

 راحت ترم. یطور  نیخودم بهش گفتم، ا-

 : گهیاز من م ی به طرف دار لیسو 

 !می راحت تر  یطور نیما ا  گه،ی آره راس م-

 .میر یم  رونیو همراه هم از خونه ب  گهیم  یخب یلیبا کنترل خنده اش، خ سروش

هم سوار    لی دم در منتظرمون بود، به سروش کمک کرد تا سوار بشه و من و سو  راننده
 .میشد

 ! تکری پارک چ میبر-

 بود که جواب راننده رو داد. لیسو 

 . ذارهیش مپدر  یشونه   یداره؛  سرشو خم کرده و رو  یاش رو از سرش بر م کاله

 . خوامای هم م یبابا بستن-

 : گهیکنه و م  یموهاشو نوازش م  سروش

 . یخور یسرما م زم،یهوا سرده عز -

 گفت: میمال   یبدون اعتراض با لحن لیسو 

 و پفک!   لی باشه پس پاست-

 زنه. یبا خنده موهاشو بهم م سروش

 برات.  خرمی م  طونکیباشه ش-

 .. 
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غم  یچند ساعت یسروش باعث شد برا   یها یو شوخ لی سو   یروز جمعه، خنده ها  اون
 هامو فراموش کنم. 

 از خوِد پر غصه ام دور بشم. یباعث شد کم لی در خودم گم بودم و اون روز سو خودم

  ل یکه سو   یکار ،یگرد  ابونیخ  میو بعدش رفت میتو پارک خورد   لیبه خواسِت سو  ناهارو 
 عاشقش بود! 

خواب التماس   یذره ا  یبرا لی سو  یخونه، چشم ها میشش بود که برگشت کی نزد  ساعت
 کردن!  یم

اتاقش، سرش به بالشت    یاش کردم تا دست و صورتشو بشوره و بردمش تو کمک
 خوابش برد!  دهینرس

کردم و به    یتوجهو جلب کرد، پله ها رو ط نی از پا  ییاتاقش که خارج شدم سر و صدا از 
 . ستادمیزد همون جا ا  یداد م  مایکه با اخم سر س یخانوم دنیبا د دمی سالن که رس

 ! هیما چ  ری خانم بخدا آقا خودشون گفتند تقص-

 

 بد گفت:  یبود، دوباره با لحن دهی پوش ی سر تا پا مشک  یکه لباس یخانوم

ها برداشته    یعسل نی ا  یاز رو دیعکس ها نبا  نی جا کردن با تو، هزار بار گفتم ا  یآقا ب-
 ! ؟یدیکنم، فهم یاخراجت م نمیبب  گهیبار د کیبشن، 

 عقب رفت.  یگفت و کم  یچشم ریسر به ز  چاره ی ب مایس

کرد سمت   یرنگش را از دستش خارج م یمشک   یکه دستکش ها  یدر حال خانومه
 جالب نگاهم کرد.  یو با حالت   ستادی من وسط راه ا دنیسالن اومد، با د یخروج

 سالم -
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لبش سمتم اومد، درست روبروم    یگوشه  یجواب گذاشت و با پوزخند یب سالممو
 و ز سر تا پامو برانداز کرد.   ستادی ا

 !زی پا-

گذاشت با   یمخمل اش م فی که دستکش هاشو داخل ک یو در حال  دیکش قیعم ینفس
 ننده گفت: ز  یلحن

 مرد!   نیا هیخون خواهر زاده اش آورده.. عجب نفهم  یتو رو جا   یصولت-

 بد!  یاما با لحن  کی خانم به ظاهر ش کی کردم،  اخم

 مانع اش شد.   یصولت  یآقا  یبگه که صدا  یزیو باز خواست چ دیکش  قیعم ینفس دوباره

 جان من!  ریبخ دنیفلور جان، رس-

و   یصولت  یسمت آقا  دیچرخ شخندیاسمش فلور هست، با ن دمیکه حاال فهم  یخانوم
 دست هاشو از هم باز کرد. 

 تا فرودگاه!   ومدیاستقبال هم ن  هیسرم شوهر دارم  ریخ-

 بعد از کوتاه بغل کردن اش گفت:  یصولت

شما که ماه   یمسافرت و گردش نه برا   رهیبار م  کیکه ده سال   هیاستقبال برا کس-
 !ییای و م یری م دهینرس

 رو به من ادامه داد: دبع

 جان؟  زی درسته پا-

 . دیدستشو سمتم کش یام بود، صولت رهینگفتم، فلور خانم با اخم خ یزیچ

  شونیفلور، همسر بنده و مادر سروش هستند.. و ا  شونیکنم، ا  تونیبه هم معرف  دیبذار-
 همسر پسرت!  زی هم پا
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 خانم با پوزخند آروم گفت:  فلور

 همسر! -

 :گم ی کالمش کوتاه م ش یتوجه به ن  بدون

 خوشبختم! -

 خانم با همون پوزخند گفت: فلور

 فکر نکنمم تا آخر باشم! ستم،یاما من ن-

تق تق   یرو از دور کمرش باز کرد و سمت پله ها رفت؛ صدا یصولت  یدست آقا بعد
بابا" به دنبال همسرش   ی با گفتِن "ا یها بلند شد و صولت ک یموزا  یکفش هاش رو 

 روان شد! 

 

خانم با اخم مشغول تدارک شام   مایباال انداختم و سمت آشپزخونه رفتم.. س یا شونه
 بود.

 ن؟ یکمک الزم ندار-

 . دیسمتم، انگار که ترس دیچرخ  عی من سر   یصدا با

 خودم هستم.  نینه خانم، شما بر یوا -

 .نمیش یم  زی لبخند پشت م با

 .کارمیخانم، منم ب مایداره س  یچه اشکال-

 . کوبهیگونه اش م یرو آروم

 کنن، برو شما!  یام م مهی ق مهی آقا بفهمن ق-

 حوصلم سر رفته.  ییتنها-
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 کنه.  یشعله رو کم م  ریز  یو کم  زهیر یرو داخل تابه م  یخالل یها ینیزم بیس

که با من هم  نهیشما رو بب یسخته اما اگر کس ییدونم تنها  یفداتون بشم خانم، م-
 ! دیکنم بر یخواهش م شه،یجفتمون بد م یبرا  یصحبت

 اتاق.  یتو  رمی م میو مستق شمیخارج م لی طو یتکان سر از آشپزخونه  با

از   لمو یکشم.. موبا  یتخت دراز م یکنم و رو  یتمام اون مدت درو از پشت قفل م  مثل
سمج   ی ه و باز اشک هاو باز مرور خاطرات گذشت ی تو گالر  رمی دارم و م یبر م یعسل یرو
 ام! 

 .دمی فشار م میشونیپ یرو رو  لیدارم هق هق نکنم و موبا  یگاز گرفتن لب ام سع با

 *** 

 

 نشیزن خود ب ا ی  یاز صولت ی تینوع اذ  چیگذشتند و من بر خالف تصورم ه یروز ها م 
 بودم!  دهیند

 نا معلومم!  ی  ندهیآ  ایبودن بود و فکر نکردن به گذشته  الیخی ام در ب یسع تمام 

تا کم   ینوع سرگرم کیبودن باهاش برام شده بود   یباهام خو گرفته بود، به طور لیسو 
 تر تنها بمونم و غصه بخورم.

 ذره شده بود! ک یتک تک خانواده ام   یمانده بود و دل من برا  دیهفته به ع  کی

 

 کرد.  یخراب م شتریو بغض صداش حالمو بزد   یهر روز بهم زنگ م ماهان 

 بار هم سراغمو نگرفته بود!   کی  یدوسم داره حت یلیکردم خ یکه فکر م ی خواهر ذ،یپان

 خودش!  هیگفت دخترش بزرگ شده، شب  یم ماهان 
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 نمونده!  مانشیبه زا یز ی هم دختره و چ ایدر  یگفت بچه  یم

  مویخال یشهرام، شهرام هم جا ی حت ست،یمثل قبل ن  گهیشده، مامان د  ر یگفت بابا پ یم
 ! رنیگیازم نم  یسراغ خشک و خال  هی ی !.. وقتدهی حس کرده و چه فا 

 همشون انتظار داشتما، از همشون اال بابا، اال بابام!  از 

کنه، انقدر بد که خودم   یاتاق رو پر م یو هق هق ام فضا  ذارمیصورتم م  یرو  دستمو
 سوزه!   یخودم م یدلم برا 

  ه،یگر ریزنم ز  یکشم؛ دوباره از ته دل م یسرم م  یکشم و پتو رو رو   یتخت دراز م یرو
 بد!  یلیحالم بده، خ

مثل   یکی شونه اش و از همه گله کنم براش،  ی، که سرمو بذارم رو باشه، کنارم  یکی  کاش
 خدا!

 و منو تو آغوش بکشه، باهاش دردودل کنم و... نهیکنارم بش ن،ی پا ادیب کاش

 که موقع نماز فقط با خدا صحبت کرد!  ستینمازمو خوندم اما قرار ن شم،یم بلند

در   کی  ییکشنده، با نفس ها یدردو دل با خدام، با بغض یپا نمیش یو م  رمی گیم  وضو
 زار!  یبا حال ون،یم

 

 **** 

 

 . دمیرو به دستش م لقمه

 ؟ یبحونه خورد خودت ص-

 .زنمی جان م یب یلبخند
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 آره خوردم. -

 : گهیخشک و ترک خورده ام م یچشم به لب ها  یو با اشاره    رهیگیرو م لقمه

 آب هم نخوردن!  کهیچ هیوقته   ن یانگار چند گن،ینم  ینجوریلب هات ا -

 کنم. یدرست م کی کوچ یو تند تند براش لقمه ها  رمی گیم  نی گم، سرمو پا ینم یزیچ

 . کنهیو سرمو بلند م  ذارهیچونه ام م ریجلو، ز  ارهی م دستشو 

 حالت خوبه؟ -

 .دمیمثبت تکون م یبه معن سرمو

 پرسه. یم  دوباره

 ؟ یمطمعن-

 کنم. ینگاهش م رهیخ

 مهمه برات؟ -

 . دهیجواب م رک

 آره! -

 حال و احوال من براش مهم باشه؟!! دیخورم، چرا با  یم جا

 گم. ینم یزیکشم و چ یلب هام م  یرو  زبونمو

 . برهیعقب م دستشو 

 رو بردار.  ینیس-

 ؟ یخور ی+صبحونتو نم

 نه، بردار. -
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 .گهی م عی بلند بشم که سر خوامیدارم و م یرو بر م ینیحرف س یب

 کجا؟ -

 .گهی د برمشیخب دارم م ،یخوریصبحونه نم  ی+مگه نگفت

 : گهیم کنهیلباسش رو تا م  ی ها  نی که آست  یحال در

 نگفتم که برو.  خورم،یگفتم صبحونه نم-

 : گهیبغل تخت م یبا اشاره به عسل  بعد

 جلو تر. ایرو بذار اونجا ب ینیس-

 پرسه:  یکنه و م یدست هاشو از هم باز م ذارم،یم ی عسل یرو رو  ینیس

 بغلت کنم؟  شهیم-

 

 لرزه.. یهوا م یبدنم ب تموم

 ! یمونم بدون پلک زدن  ینگاه اش م ی ره یخ ناخودآگاه 

کشه و   یسمت خودش م  ره،یگی که دستمو م  کنهیبرداشت م یدونم از نگاهم چ ینم
 . دهیاش فشار م  نهیس یسرم رو 

 خورن.  یمن از گونه هام سر م  یموهام و اشک ها یالالب  رهیم  دستش

 . کنهیناراحتم م نم،یب یم یبیته چشم هات غم عج-

 کشم و باز هم سکوت. یکوتاه م یآه

 . دهیم حی انگار خودش هم سکوت رو ترج ذاره،یاز آغوشش جدا بشم اما نم  خوام یم یه
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آغوشش هستم و هم چنان قصد رها کردن   یاما هم چنان تو گذرهی دونم چقدر م ینم
 نداره! 

کشه،   یو سروش دستشو از شونه ام م کنمیسرمو بلند م عی در، سر  یهوا  یباز شدن ب با
در خشکش زده و نگاهش   یبه دست جلو  یکه دفتر نقاش میهست یل یسو   ی  رهی هر دو خ

 من و پدرش در نوسانه!  نیب

 . کنهیصداش م  سروش

 شده دخترم؟  یزی چ ل؟ی سو -

 . دهیهاشو عقب م یو با خنده چتر  ادیخوش م به

 بودم رو نشونتون بدم. دهیکه کش ی خرس یفقط اومده بودم نقاش ،یچیه-

  رهی گیو م کنهیرو باز م ی، دفتر بزرگ نقاشکنار پدرش نهیشیو م زنهی تخت رو دور م بعد
 طرفمون. 

بزرگ   خوام یبه مامان بزرگ و بابا بزرگ هم نشون دادم، م دم،یچقدر خوب کش دینیبب-
 شدم نقاش بشم! 

 . کشهیو سروش گونشو م  خندمیم  من

 تو!  یدختر زرنگ خودم -

که خودم رو   یزمان شته،ڋکردند و من غرق شده بودم در گ یو دختر با هم صحبت م پدر
کرد، تو آغوشش به خواب   یرفت، بوسم م یکردم، قربون صدقه ام م ی بابام لوس م یبرا 
برنم تو اتاق خودم!.. چه درد  یبود که بعد از خوابم م نیرفتم و تنها دغدغه ام ا  یم

 بود برام!  یبزرگ

 جون!  زی جون، پا زی پا-

 . امی به خودم م لی سو   یصدا با
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 جانم؟ -

 .نهیشیطرفم و بغلم م  ادیم

 ؟ ی کن یم هیچرا گر -

 و چرا متوجه نشدم؟  سیخ سی ان، خ سیکشم و خ یگونه هام م یرو  یحرفش دست با

گم شدم تو   ستم،ین یزیوقته متوجه چ یلیرفته بود که خ ادمی  زنم،یبه سوالم م یپوزخند
 تا بگذره!  دهی گذره اما دق م یکه مثال داره م یزندگ

 کشم.  یم  لیصورت سو   یرو  یدست

 دلم گرفته! کمیقشنگم،  ستین یزیچ-

منم   د،یخر  رهیم  رهیگیکه دلش م  ییوقت ها  شهی مامان بزرگ هم د،ی خر  میبر  یخوا ی+م
 شدن!  یمیخرس گنده بخرم، عروسک هام قد  هیخودم   یبرا 

 ! خندمیم

 بود.  یباهوش دختر

 !یل یبا درک بود، خ یلیکرد و خ  یت متر از سن اش صحب بزرگ

 بگم ی زیچ خوامیم تا

 : گهی م عی سر   سروش

 خانم کوچولو!  هیفکر خوب-

 پرسه.  یکنم، روبهم م یم  نگاهش

 مگه نه؟ -

 ندارم!   یمن حرف د،یو دوخت  دید یخودتوت بر-
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 . رهی م رون ی" از اتاق بد یو با گفتِن "آخ جون خر نی از آغوشم پا  پرهیم  لیسو 

 کرد.  ی نگاه م لی که با لبخند به رفتن سو شمی سروش م ی  رهیخ

 با ارزش تر از اوالد باز هم اوالده!   ایتو دن  گهیبابام م-

 کنه. یهمون خنده نگاهم م با

 ! گهیبابات درست م-

 پرسم:  ی لرزون م  ییو صدا  یاشک ییبا چشم ها  ره،ی گیبد هم م ره،یگی گلومو م بغض

 ازم نگرفته؟  یهمه وقت سراغ نیپس چرا ا -

 .کنه یخودش م ری دستش دستمو اس شه،ی اش محو م لبخند

 نه! یناراحت  نی هم یبرا -

 . رمیگیدست آزاد ام اشک هامو م با

 ها!  زیچ یل یخ یبرا ن،یا  یبرا -

 .کنهینوازش م دستمو

 هستما!  یمن سنگ صبور خوب-

 خوب!   یلیخوب ان، خ بی کنم، چشم هاش عج ینگاهش م یکم

 من مصبب مرگ خواهر و خانومت هستم؟!!  یمثل پدرت معتقد   توام-

 

 کنه، وحشتناک!  یم اخم

 ! دمیترس یلیخ دم،ی بگم ترس تشوی واقع

 .شهیدو رگه اش بلند م یصدا 
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 برام، دشمنه!  ستیبابام! اون بابا ن-

 : گهی ناراحت م یبا لحن یبگم که فور یز یکنم چ  یباز م لب

رو مقصر جلوه بده تا از خود  یکی  دیکاهش عذاب وجدان خودش با  یبرا یهر کس-
 من!..  یکنه، مثل بابا  دایپ ییرها  یخور

هامون خودشه، فقط و فقط خودش!.. با هوسش مادرمو فرستاد   یتمام بدبخت  مصبب
به زور سروناز رو به عقد سام در آورد در   شیقبرستون و بعدشم با خود خواه ی نهیس

خواهرم رو بدبخت   یدست ی دست ست،ین یت سام اهل زن و زندگدونس  یکه م یحال
ماه از عقدشون نگذشته بود که سروناز مچش رو با هم کارش تو خونه گرفت    کی کرد، 
 و...

که   ییمن، پس حرف ها  یکنه.. خدا یو به من بهت زده نگاه م  دهیاش رو قورت م بغض
 !! ؟ی چ زدیم  یصولت

 کنم. ی خشک شدمو از هم باز م یها لب

 خونه! یتو نم  یپدرت اصال با حرف ها یحرف ها -

 زنه. یم پوزخند

و اون بندازه و همون طور که گفتم    نیمثال پدر من عادت داره ماجرا رو به گردن ا  یآقا -
 رها کنه! هیدونم بدونه چ یم دیکه بع یخودشو از عذاب وجدان

 آروم باشم!  دیو با   رمی گیهامو م  اشک

 د؟ یصادف کرد خانومت؟ چرا ت ؟ی تو چ-

 .رهیابروهاش باال م جفت

 داره!  یقو   یها لی تصادف؟ جالبه! پدر من تخ-

 . دمیهم تاب م یهامو تو  دست
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 افتاده براتون؟  یچه اتفاق ؟یپس چ-

 کشه.  یکوتاه م یآه

 رو درد هام!  یِ مرور گذشته فقط درد-

 . رمی گیازش م  نگاه

که نکردم، مرگ سام   یتاوان کار دم،یدارم تاوان م یبدونم به چه علت خوام یمن فقط م-
فرهود بود باهاش دعوا   یجا  یا  گهیهر کس د   ،یعمد  ری خودش بود و کامال غ ریتقص

 واقعا ناعادالنه بود!  تیرضا  یگرفت اما شرط پدرت برا  یم

  قایتو دلم گشتم، دق شی+پدر من تمام کار هاش ناعادالنه ست، من اونو پنج سال پ 
 ! نینش لچریکه مادرمو از دست دادم و خودم شدم و  یروز 

 کنم.  یاش م  نگاه

 ستند؟ یمگه فلور خانم مادرت ن-

قصد صحبت کردن   گهیفکر کنم د شهیسکوتش باعث م گه،ی کوتاه و خشک م ی"نه" ا 
 :گهی بلند بشم برم م خوامیمکه    نینداره اما هم

بزرگ.. دوسش داشت اما   یلیخ کنه،یبزرگ م زوی بابات همه چ گفتی م شهیمامانم هم-
گرفته بود که  شی ریو معرکه گ یری شده بود، سر پ یاز دست رفتار هاش عاص گهید

 نیع  کی نزد ِک ی مامانم بود، نزد  یمیکرده!.. فلور دوست صم غهی فلور رو ص میدیفهم
 خواهر! 

شوکه شدم که قدرت   یساختمان بودم که سدنا خبر مرگ مامان رو بهم داد، به حد  سر
داشتم تا   یخواست تا اونجا پرواز کنم، قدم هامو تند بر م  یتکون خوردن نداشتم، دلم م

 بلکه زودتر برسم اما.. 

 دوم همانا!  یلحظه غفلت همانا و پرت شدنم از طبقه  هی
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 : گهیو دوباره م کشهیدارش م شیرو صورت ته ر یدست ده، یقورت م بغضشو

دونست    ینم یمهربون بود که اگر کس  یخوب، با مامانم به حد یلیسدنا خوب بود، خ -
 کرد مادر خودشه.. خوب بود و زود ترکم کرد!   یفکر م

عمل    ریکرد.. ز  یزیزود تر از موعد اومد سراغش و خون ر  مان یمرگ مامان زا  بخاطر
 ! اوردیطاقت ن

  یم  ینبود چجور لیدونم اگر سو  یانداخت.. نم یامانم و سدنا منو از زندگم  مرگ
 !ارم ی تونستم طاقت ب

 

  یخودم رو به آرامش دعوت م هیچند ثان رم؛یگ  ی بندم و سرم رو باال م یهامو م چشم
 کنم. یچشم هامو باز م  قی عم یکنم و با نفس

 پرسم:  ینگاه سرخ سروش م ی  رهیخ

 ست؟ ین ی چاره ا چیاالنت ه تی وضع یبرا -

  گهیکرد اما د یبراش کار شهیافته که دکتر ها گفتند نم   یم یبه حرف صولت ادمی سوالم  با
  جهینت نیبه ا  اههی گفت شب س یکه اگر م یکردم، جور یوقت حرف هاشو باور نم چیه
 ! دهیکه شب حتما سف دمیرس یم

 ! ستی ن یا  زهیهم باشه انگ یچاره ا -

 :گمیم  اخم آلود  یحالت با

  یتونیم   تتیوضع  نیتو با ا خواد،یدختر پشتوانه م ل،ی با ارزش تر از سو یا  زهیچه انگ-
 پر از گرگ!  یجامعه   نیتو ا   ،یکوه باش هیبراش 

 ! دزدهی کشه و نگاهشو م یم آه

 تو اتاق. ادی حاضر و آماده با بپر بپر م  لیسو 
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 جون!   زی من حاضرم پا-

کنم و تو گوش   یسرم رو خم م  یکم شم،ی. بلند مزنمی به شوق بچه گونه اش م یلبخند
 : گمیسروش آروم م

 . میکن یمفصل با هم صحبت م ی برگشتن رم،یمن م-

 :گهیلب آروم م  ریزنه و ز   یکم رنگ م یلبخند ره،یگی م منظورمو 

 بسالمت. -

که  میاز اتاق خارج بش میخوا ی و م  ادیاز پدرش سمتم م یبعد از بوس خداحافظ لیسو 
 چرخونم.  یسرمو م زنه، یسروش صدام م

 بله؟ -

 .کنهیدراور بغل تخت اشاره م به

 برشدار. نجاست،یا  میکارت بانک-

 دارم خـ... خواد،ینم-

 حرفم.   یپره تو  یم

 . ادیمطمعنم به کارت م ،یرو نداشت  یفسقل نی با ا  دیخر  یبرشدار، تو تا حاال سابقه  -

  یحواله   ی و سروش با گفتِن "رمز اش" چشمک دارمیکارت رو بر م بار بدون مخالفت نیا
 .میر یم رون ی کنه و با هم از اتاق ب یدخترکش م

 . رونی ب میری پوشم و م یلباس هامو م ش ی آرا یذره ا بدون

  یتوقف م  نگیپارگ یو با گفتن "منتظرتون هستم" تو  برهیم ید یما رو به مرکز خر راننده
 کنه. 
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تند تند کار   دیخر  ینمانده بود و مردم در تکاپو  دیبه ع یزیشلوغ بود، چ یلیخ مرکز
 دادند. یرا انجام م  شانیها

  جات یو بدل یاسباب باز   کیبرد سمت  دی، دستمو کشانگار از من با تجربه تر بود   لیسو 
 بزرگ.. یفروش

 رنگ رو با انگشت نشانم داد.  یطوس  یگنده   خرس

 . خرهیبعد برام م یبابام گفت دفعه  یاون سر گم،یخرسو مجون اوناها، اون  زی پا نیبب-

 

 . میشیکنم و همراه هم وارد مغازه م یلبخند چشم هامو باز و بسته م با

 سالم. -

  میمال  یدوزه، با لبخند و لحن یکنه و به ما م  یجوان سرش رو از لپ تاپ بلند م مرد
 . دهیجوابمونو م

 .دی در خدمتم بفرما د،یخوش آمد یلیسالم، خ-

 زود تر از من گفت:  لیسو 

 قشنگه! یلیمن، خ  خوامیرو م یاون خرس بزرگ طوس-

 لب هاش گفت:   یهک شده رو   یبا لبخند فروشنده

 . ارمی چشم خانم کوچولو االن براتون م-

 . لیکنار دست اش برداشت و گرفت سمت سو   نی تریرو از و  خرس

 خرس شما.  نمیا  زم،یعز  ایب-

 گفت:  یزبان نی ریخرس رو بغل کرد و با ش  یبا خوشحال لیسو 

 ممنون! -
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 و رمز اش رو گفتم.   زیم  یام خارج کردم و گذاشتم رو فی رو از داخل ک کارت

 قابل نداره. -

 ممنون.  یلی+خ

 افتاد.  نیبدل تمام نگ یحلقه    کی به  نگاهم

 لطفا اون حلـ...  شهیم-

 آشنا حرف ام نصف موند و انگار تمام تن ام خشک شد.  ییصدا   دنیشن با

 کردم، بابا رو برده بودم دکتر. ری شرمنده کاوه جان من د-

 جوان نگاهشو دوخت پشت سر من.  ی همان فروشنده  ا ی  کاوه

 نداشتم! یامروز کار خاص ست،ین یمشکل-

 نگاهشو به من مات شده دوخت.  بعد

 خانم! دی فرمود   یزیشما چ-

چنگ   ز ی م یرو از رو  دیتکون دادم و کارت و رس یط سرمو به عالمت نفحرف فق   بدون
کردم به شخص پشت سرم اصال نگاه نکنم و از  یرو گرفتم و سع لی زدم، دست سو

 کنارش رد بشم. 

  یمتوجه بشم قدم هامو تند تند بر م  نکهیزدم و بدون ا رونی از مغازه ب  یچجور دمینفهم
که  می .. هنوز کامال دور نشده بوددمیکش یرو هم پشت سر خودم م لی داشتم و سو 

 صداش از پشت سرم بلند شد.

 !زی پا-

 

 ۲ فصل
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 سوم شخص"   ی"راو

 **** 

 

 

ماهان که دم در   نیماش دنیسوار بشه که با با د  خوادیو م  رهی گیم  نیاشو از ماش هیتک
 :گه یلب م ری ز  شهیم اده یو پ  کنهیتوقف م

 باالخره! -

 .زنهیباال و صداش م برهیم دستشو 

 ماهان؟ -

که   نیگردونه، هم یچرخونه و سمت صدا سر بر م یدستش م  یرو تو  دیکل ماهان 
 کنه! ی ناخودآگاه اخم م نهیبی فرهود رو م

 .رهی تکون داده و سمتش م سرشو

 فرهود جان، چخبر؟  یچطور-

 در آرام بودن داره و محاله!  یسع

 باهاش حرف بزنم! دیکجاست، با  زی ماهان بگو پا-

 ! فهمهیبشر نم نی رفته سر اصل مطلب و چرا ا  میمستق

چرا   نتت،یبب خوادیرفته و نم  زی پا گم،یقبل گفتم باز هم م یمن، دفعه  زی برادر من، عز-
 ..ـیهمه چ ت،ی آخه، برو دنبال زندگ یچیانقدر پاپ

 .مونهی کشه حرف اش تو دهن اش م یکه فرهود م یعربده ا  با
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کرد!.. حق  شهیهم م یزندگ زی پا ی.. مگه آخه بیآخه، تو بگو کدوم زندگ یکدوم زندگ-
از هم   می طالق گرفته رفته، زندگ یزیچ چیه ،یحرف  چیه یب ،یآره مرد حساب نه،یمن ا 
!  یزندگ نی ا .. گـ... تومیبرم دنبال زندگ ی گیشده بعد تو با آرامش م ران ی و  امیدن ده،یپاش

کنم، تا آخر عمرم   یم  داشیگردم دنبالش، در به در، کوچه به کوچه، پی ، خودم مباشه نگو 
 حقمه!  ن یبدونم، کمتر دیرفتنش رو با ل یجواب پس بده، دل دیبا کنم،یم  داشیباالخره پ

 : گهیآروم م رلبی و ز   رهی گیم  نی ناراحت سرشو پا ماهان 

 اهلل! االالاهلل -

 ..شهیو سوار م کوبهیم نی ماش  یرو یمشت محکم   فرهود

  یرو شتری ب هیگذره و پاشو هر ثان یبگه که به سرعت از کنارش م یز ی چ خوادیم ماهان 
 ! دهیگاز فشار م

 نداره..  شیز ی پا یاز چشم آهو  یدو هفته است آزاد شده و خبر قایهفته، دق دو

 !شهی !.. مگه مزی پا  یآخه! اون ب محاله

 منفجر بشه و خالصش کنه! خوادیداره، م دنیاش قصد ترک دل

 آخه! تا کجا!  یک تا

 ! شهیواحدشون م  یپنجره   ی   رهیو خ  کنهیآپارتمان توقف م یجلو

رفتن   یاریآن روز، هر روز رفته بود اونجا اما هرگز نتونسته بود باال بره!.. پاهاش   تا
 نداشتند! 

داخل   ی هاش، از فضا واریاز اون خونه، از در و د  د،یرست  یطور.. م  نیهم هم خودش
 اش وحشت داشت! 

 خاطرات در خودش غرقشون کنه و نتونه خارج بشه! دیترس یم

 کشه. یبلند م  یو آه  ذارهیفرمان م  یرو  سرشو
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دمت گرم، چه   ایو خدا   ستیحال پدر اصال خوب ن  گهیفرزانه م خوره؛ی اش زنگ م لی موبا
 ! یآروم یزندگ

 

 ... 

 

 

 : گهیآروم م یی و با صدا   شهیکنه فرزانه فورا جلوش سبز م یکه باز م رود

 اومد. یداداش، بابا به زحمت تونست با قرص بخوابه، نفسش باال نم شیه-

 پرسه:  یبنده و مثل خود اش آروم م ی آروم درو م فرهود

 االن حالش چطوره؟ -

 : گهیو م ره یگیبا تکان سر کت اشو از دستش م  فرزانه

 دکتر.  مشیبر یشد حالش بهتر نبود م  داریخوبه، باز ب-

 رفت. سی" آروم سمت سرو یخب  یلیبا "خ فرهود

خواست   یچند تا تخم مرغ برداشت؛ م  خچالیاپن گذاشت و از   یرو  ییچا  یوانی ل فرزانه
 !ینیزم بیش رو بپزه، کوکو سبرادر  یمورد عالقه   یناهار غذا  ی بعد از مدت ها برا

و   ذارهیم  یعسل یرو رو  وانی ل نه،یش یو م رهیبه دست سمت مبل م ییچا  وانیل  فرهود
 کنه! یدست اش رو لمس م یتو یحلقه  

 :کنهی لب زمزمه م ریز  زنه؛یپر درد م یلبخند

 انصاف!   یتو ب ییکجا  زم؟ی پا ییکجا-

 ! زنهیحلقه م  یآروم رو ی بنده و بوسه ا یهاشو م چشم
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چه بر سر   ایو خدا   رهی گیاشو از سر م هیگر  یاون صحنه، بدون خود دار دنیبا د فرزانه
 برادر اش اومده!  یزندگ

المذهب   ی و داد از اشک ها  شوره ی شده رو م فیکث  یمثال داره کاسه  نک،یسمت س رهیم
 اش! 

 ؟ یندار یفرزانه، بابا حالش بد شد بهم خبر بده، کار  رون یب رمیمن م-

 : گهیبرگشتن طرف اش م بدون

 !یخوری داداش، نم کنمیدارم ناهار درست م-

 برام نگه دار!  ام،ی +م

 . کنهیاش رو پاک م  سیخ یو با پشت دست گونه ها   دهیاش م لی آروم تحو  یا باشه

- -  - 

 

اصال   ز،ی پا  ی.. بستین دیهم ع  دینمانده و ع دی به ع  یزیاند، چ دیخر  یدر تکاپو  مردم
 است!   کردن حرام یزندگ

اش که محض   سانس ی بغل دست اش.. تو سرش بخوره ل ندازهیرو با حرص م روزنامه
 ! ستیبراش ن یکار درست و درمان کی خدا  یرضا

سه تومن حقوقش بود که شکر خدا با زندان رفتن    یبود الاقل ماه یهر چ  یگلفروش اون
 اونو هم از دست داد!

 ! دهیسابقه دار اونم از نوع قاتل اش کار م  کیبه   یک حاال

 

 بلکه دو تا مسافر به تورش بخوره..  ابون یتو خ فتهیم  راه
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 .شهیخسته وارد خونه م ازدهی و ساعت   دهیاش ادامه م یشب به همون مسافر کش تا

سجاده اش نشسته بود و با آرامش مشغول قرآن   یتا شده جلو  یی با آرنج ها پدرش
 خواندن بود.

پشت سر   یبا معرفت و سال ها یا یشده اش نشون از دن دیدست سف کی  یموها 
 اش بودند!  شتهڋگ

 . رهی" سمت اتاق مستمیجواب فرزانه با گفتِن "گرسنه ن در

تو   رهی لباس هاش به قصد خواب م ضی و بعد از تعو  ندازهیاز اتاق م یگوشه ا  جاشو
 خواب!  یاز ذره ا  غیرخت خوابش اما در 

 .نهیشی م شهیبلند م زه،یر یکه اعصابش بهم م شهیپهلو اون پهلو م نیا  انقدر

  یو چشم هاش رو  شهیم ی اجازه وارد گالر یکنه، انگشت اش ب یاش رو باز م  لی موبا
 ! شنیمتوقف م زشی صورت خندان پا

 ! کنهیبهش بفهمونه مرد که بغض نم ادیب یکی  حاال

اش رو    لیو موبا   دهیگلوشو قورت م ی خونه ساخته تو یاون سنگ شده   ده،یاش م  قورت
 .کنهیم  شیشونیپ ی هیتک

 .کنهیعکس هارو مرور م یکی  یکیو   دهیم هیتک وارید به

 خوبه! ستا،ی اش اصال بد ن حال

 بزنه!  دیتکه تکه شده که با  ی قلب  کیمثل   خوب

  یبرادرشه و کاش بتونه براش کار یها   یقرار یکه شاهد تمام ب  یباز و فرزانه ا مهین در
 بکنه!

- -  - 
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  ینم یدورو زمانه زندگ نیشما تو ا  نکهیچه طرز صحبت کردنه، مثل ا   نی خانم محترم ا-
 ! هیطور نیها االن ا  هیگرا د،یکن

 . کنهیبلند اعتراض م یبا صدا  زنِ 

 ! یآورد ر یمگه من از پشت کوه اومدم، خر گ ه، ینجور یا  وی چ ویچ-

 . کوبهیفرمون م یرو  تیعصبان با

 ! ستمی خانم، بفرما خدا کمک ات کنه، من دنبال شر ن رونیبفرما ب-

آبدار نثار خود فرهود و   یلب فحش ر یز  کوبه،یشده و درو محکم بهم م  ادهیبا حرص پ زن
کنه و انگار نه   یاش رژ اش رو پررنگ م  لی موبا ی صفحه   یکنه؛ تو یهفت جد اش م

 !ابونهیخ یانگار که تو 

هم از شروع روز    نیا کشه؛ی بلند م یو پوف کنهی حرکت م  نیبا تکان سر به طرف فرهود
 اش! 

 

و انگار از    کنهیمسن که همش غر اوضاع نابسامان رو م ی مرد شهی دوم اش م مسافر
 ! ستین  یراض یزیچ چیه

  ی کیو ک ریش شه،یم  ادهیو پ دارهینگه م یسوپر کی  یرسونه جلو  یرو که به مقصد م اون
 گرده. یو برم خره یخودش م یبرا 

  ادیهم سن و سال خودش م بایتقر یرو باز کنه که جوان کی ک خوادیم  نیبه ماش هیتک
 . نیطرف ماش

 هم عجله دارم.  یلیپنجر شد خ ن یماش د،یمنو تا... برسون شهیآقا م-

 .کنهیاشاره م ابانی بلند اون ور خ یبا دست به شاست  و
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 .دهیسرشو تکون م ک ی ک الی خیب فرهود

 .دیبله سوار بش-

  گهی دل اش با خودش م ی و مرد جوان هم کنار دست اش؛ تو نهیشیپشت رل م  خودش
 قراضه منو به مقصد برسونه!". نی"کاش ا 

هم نتونه    ییباال  ابانی تا خ خورهیزوار در رفته به ظاهرش م کانیاون پ  چاره،ی داره ب حق
 ! ستی که به ظاهر ن زی بره اما همه چ

که با حرف متعجب مرد جوان   هیکوتاه و ناخودآگاه مشغول رانندگ یبا آه ها  فرهود
 . شهیاش م رهیخ  یا  هیثان  یمسافر شده اش با دقت برا

 ! ؟یفرهود پسر خودت  -

 : گهیو در آخر با لبخند م مونهیدر نوسان م  ابانیاون و خ نیاش ب  نگاه

 کاوه! -

 : پرسهیخنده آلود م یکاوه با لحن 

 بچه زرنگ! یمسافرکش، تو  یباور کنم شد -

 فرهود!  یچسبه به لب ها  یتلخ و م یپوزخند شهیاش م  حرف

  دیرو هم نکنم که با یمسافرکش نی شده، ا یبرادر من، بد زمونه ا یکار  یکاوه کجا  یه-
 ! رمی سرمو بذارم بم

 چرخه سمتش. یم  یکم  کاوه

مغازه رو بسپارم   گردمیم یک یفرهود دنبال   یلی خدا بگم شانس بده که داده!.. خدا وک-
 از پسر با معرفت دوران دانشگاهم بهتر!  یبهش اما کو آدم مطمعن، ک

 . گهیم  شتریب یبار با اصرار نیو ا  شهی م  یفرهود براش جواب رد معن سکوت 
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مغازه رو بدم اجاره   دهینم تی ازت، باور کن کارم لنگه، بابا رضا شمینه که دلخور م  ینگ-
تونم   یمن هم همزمان نم   سه؛یوا   ادیتونه ز  یداره سر پا نم  یقلب  یضیخودشم که مر 

خودت، مورد اعتماد و   نیدارم ع از ین یکیباشم، به  شگاهیهم به مغازه برسم هم تو نما
 با معرفت، هوم؟ نظرت؟ 

ت باشه جز قبول کردن و از خداش هم بود، کاوه به قول  تونس یم ی نظرش چ نظرش؟
 دار!  مانی و ا نیبا معرفت بود، دل پاک و د یلیخودش خ

 

- -  - 

 

 

 . زنهیم  رونیبا عجله از داروخونه ب هیو بعد از تسو   رهی گیها رو م دارو

حال پدر اش که اصال    یا یو بعد از جو  دهیفرزانه م لی دارو هارو تحو  یفهمه چجور ینم
 .شهینداشت به قصد کار از خونه خارج م یفیتعر

 کاوه شرمنده نشه! ینرسه و جلو ری کنه تا د یاش رو م  یسع تمام 

  نیو اون روز اول  یتوافق  یمغازه مشغول به کار بود با حقوق ی سه هفته بود که تو  کی نزد
کاوه شده   یه تماس ها کرده بود و حال پدرش مانع از جواب دادن ب ریبارش بود که د 

 بود!

و سمت مغازه تند تند قدم   رهیکرده بود، سوار آسانسور باال م ریتمام تالشش باز هم د با
 ! دارهیبر م

 . رهی گ یم  یو نفس شهیوارد مغازه م   باالخره

 کردم، بابا رو برده بودم دکتر!  ری شرمنده کاوه جان من د-
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 دوزه بهش.  ینگاهشو م کاوه

 نداشتم. یار خاصامروز ک  ستین یمشکل-

 . دهیجوان م یبعد نگاهشو به مشتر و

 خانم؟  دی فرمود   یزیشما چ-

از کنار اش    ره،ی گیو دست دخترک رو م  دارهیرو م یکارت بانک ی جوان بدون کلمه ا خانم
و    کنهیفرهود م بیتپش گرفته رو نص یقلب کی عطر اش  یرخ اش و بو  میگذره، ن یکه م

 اش!   یزی پا یخودشه، چشم آهو 

 کنه، انگار که نه مطمعنا قصد فرار داره. یداره، انگار داره فرار م یهاشو تند تند بر م قدم

زنه و ناخودآگاه اسمشو بلند   یم رونیتند تند کاوه از مغازه ب یتوجه به صحبت ها  یب
 . زنهیصدا م

 !زی پا-

 ! رهی سمت آسانسور م یجله ا نا مرتب و ع  یتوجه به اون با همان قدم ها یب

کنه و   یبرخورد م  یبا خانوم یمحکم یدنبالش بره که از سر حواس پرت خوادیم  فرهود
 بشه!  نیخانومه پخش زم یها   دیتمام خر شهیباعث م

 کنم!  یاالن جمعشون م خوام،یمعذرت م خوام،یمعذرت م-

 :گهی خم شده آروم م خانومه

 نداره اتفاق بود! یبیع-

و نگاهشو که   ره ی گیرو سمت خانومه م سهیک یکوتاه و صد البته مصنوع یبا لبخند  فرهود
 ! ستین زی از پا یخبر گر یدوزه د  یبه روبرو م

 وقت نداشته اش! چی به شانس ه لعنت
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 گرده به مغازه.  یبر م یا  هیچند ثان یو بعد از مکث   برهیموهاش م ی ال یدست

ت با گفتِن"من رفتم فعال!" از کنارش گذشت و حاال موند فرهود، با  به دس  لیموبا   کاوه
تونست مغازه رو به حال   ی!.. نمیرفت اما چجور یدنبالش م دیو با   الیفکر و خ ییایدن

 خوند!  یخودش رو م یفاتحه   دیشد با یم دهیهم دست بر  نجایخودش رها کنه؛ از ا 

ور    نیرو با دست اش ا  شهیبه ش دهیچسب ریو زنج  یا  شهیش زیداد به م هیرو تک آرنجش
 اون ور کرد! 

  یقبل بود؛ حتما برا قهیچند دق  یاش برا میکارت خوان افتاد.. تا یرو دِ یاش به رس  نگاه
 است!  زی پا

مشت اش فشرد، محکم، با   یرو تو  دی داشت، چشم هاشو بست و ناخودآگاه رس برش
 ! رهیگی هوشو از اون مخبر رفتن چشم آ یتمام توان، انگار که داره تقاص ب

 

 ******** 

 

 

 کنه.. یرو باز م نستا یاز مدت ها ا  بعد

 !شهی م انینما  ش یگوش  یرو یپست و استور  یکل

آشکارا بوسه   یکنه.. عکس نوا کوچولو رو با بغض ینگاه م  کی به   کیرو  ذیپان ی ها پست
 کشه! یصورت اش م  یرو یو دست زنهیم

 هاشو!  یماه به ماه باردار  کنه؛یرو نگاه م ایدر ی شده  ره یذخ ی ها یاستور

 شده بود و اسم دخترکش قرار بود دلسا بشه!  شی هفت ماهگ وارد 
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 کرد.  کی شهرام رو رد کرد و عکس نوا رو ال ی ها پست

جز ماهان   یتمام خانواده اش مرده بود!.. کس یذره شده بود و انگار برا  کی براش  دلش
 گرفت!   یسراغ اش رو نم

 شد! یفراموشش نم ی.. فرارش از دست فرهود لحظه ا دهیم  هیتخت تک یبه پشت سرشو

 !یتِن صداش تنگ شده بود؛ المروت دوست داشتن یدلش برا  چقدر

 

- -  - 

 

و تالش    دهی قرار م یعسل یرو رو  یخال وانیبا پدرش تنها بمونه؛ ل شه یموفق م  باالخره
 وسط بکشه!  یجور  هیبحث رو  کنهیم

 بابا؟ -

 . رهیگی مورد عالقه اش م واناتیو مستند ح  یو  یآقا نگاهشو از ت احمد 

 بله بابا؟ -

 کشه.  یخودشو جلو م یکم ماهان 

 د؟ یکن یبراش کار نیخوا ینم ز،ی پا-

و چقدر دلتنگشه،    رهی هم م ی تو   دیاسم دخترک اش اخم هاش شد  دنیآقا با شن احمد 
 دونه! یفقط خدا م

 کنه. ماهان دوباره صداش  شهیاش باعث م  سکوت 

 بابا با شما هستما! -
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  ریداره از دست ش یکه سع یی و آهو  شهیم  یو ی ت ی  رهیدزده؛ خ یآقا نگاه اشو م  احمد 
 گرسنه فرار کنه و جونشو نجات بده! 

 کار کنم براش، انتخاب خودش بود!  یچ-

 

چطور دلتون   ن،یبراش دورش بنداز  دیداشته شما با  ی+حاال اون چون انتخاب اشتباه
چقدر   د یاز هممون به شما، فراموش که نکرد  شتریداره، ب از یبابا، اون االن به ما ن ادیم

جاش بود   یا   گهیاشتباه نکرده، هر کس د زی دوستتون داره و وابستتونه، بخدا بابا پا 
 کرد!  یکارو م نیهم

ش  بگه به پسرش.. خودش هم دلتنگ دخترشه، دلش برا  یباز هم سکوت و چ سکوت،
  شهیصبر پ  دیبا  شهیباز هم مثل هم ،ست یو فعال وقتش ن رهیپرپره، جونش براش در م

 تو خونشه، باهاش اخت شده!  یکنه، صبور

  یو بدون کلمه ا زهیخ یبلند از جاش بر م  یآه  دنیرو خاموش کرده و با کش یو  یت
 .شهیاتاق خوابش م یراه

 اش تونسته بود بخوابه.  یقو یگرفته بود و به کمک قرص ها  گرنشیخانم باز م لی راح

 اش گذاشت.   یشانیپ یو آرنج اش رو رو  دیتخت دراز کش یرو  ییسر و صدا  جادی ا  بدون

چقدر سرش داد  ،ز ی سر پا دی شد به صبح که چقدر از برادرش حرف شن دهیاش کش ذهن
 ! شد بهش گفت ینم یزیو بزرگ تر بود باالخره، چ   دیو هوار کش

 دلش خوند و چشم هاشو بست!   یرو تو  یالکرس هیآ

 

 ****** 
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هوا باز شد و   یزد و خواست از جا بلند بشه که در ب شی رو یرو بست، بوسه ا قرآن
 زد داخل!   رجهیخانم ش لیسو 

 . دیپشت بغلش کرد و گونشو بوس از 

 نمونده ها! لی به سال تحو  یزیچ ن،ی پا  ییا یجون نم زی پا-

 و چشم هاشو با لبخند باز و بسته کرد.  دی رو کش لی سو   لپ

 .م یخوشگلم، صبر کن آماده بشم بر  امیم-

که راه انداخته بود از کارتون مورد   یتخت و با بپر بپر یبا گفتِن "چشم" رفت رو  لیسو 
  کی که هنگام درست کردن ک یگفت، از دختر توت فرنگ یم زی عالقه اش براش پا 

  یذ یلذ  کی ت بود، بعد با کمک دوست هاش تونسته بود ککرده بود و ناراح یخرابکار
 ! رهیاش دعوت بگ ونهعصرانه به خ  یدرست کنه و همه رو برا

دهن اش گذاشت و   یساکت شد؛ جفت دست هاشو رو   هویکردن هاش  ف یتعر  وسط
 گفت:

 ! یجون چقدر خوشگل شد  زی پا یوااا -

 

 : دیبا چشمک پرس زی پا

 جدا؟ -

 ی نهی آ  یکه جلو  زی و خودشو به پا دی پر نی از تخت پابا همون ذوق کودکانه  لیسو 
 بود رسوند.  ستادهی ا  یقد
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 ! ادیبهت م یلیخ ی آره، رنگ مشک-

  یبرجسته   یتنه   نی شکل و پا یهالل یها  نی آست د،یبه لباس اش کش یدست زی پا
 شد. یم ده یتن اش فوق العاده د یلباسش تو 

 و دستشو گرفت.  لی سمت سو  برگشت 

همه منتظر ما   ن،ی پا میبر یخانم، حاال موافق  لیسو  یخوشگل شد  یلیشما هم خ-
 !هستند 

  یبعد هر دو کنار مثال خانواده  نی کنه و چند م یبا تکان سر موافقتش رو اعالم م  لیسو 
 نشسته اند به انتظار سال نو!  یصولت

و مجبوره   کشهیم یچ دونهی م یاز دل خرابش خبر داره، ک یچشم هاشو بسته؛ ک زی پا
 سکوت کنه!

سال نوشون   نی باشه، اول دشونی ع نیشد، ان سال قرار بود اول یکرد و چ یفکر م یچ
 کنار هم و داد از سرنوشت! 

 جون!  زی جون، پا زی پا-

 اشه.  رهیکنجکاو و مستان خ  لیکنه، سو  ینم دارش رو باز م یها  چشم

 . زمیبله عز-

 ؟ ی آرزو کرد  یشد، چ لی +سال تحو

 شد؟ چرا متوجه نشد!  لی تحو  سال

 .زنهی بورش رو کنار م یو موها  لی به سو دهیم نگاهشو

 ! یخوش حال باش شهی آرزو کردم تو هم-

 : گهیو م ندازهیم کنهی به پدرش که نگاهشون م یبا لبخند نگاه  لیسو 
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با تو حال   ،یبمون شمونیپ شهی قشنگ، از خدا خواستم تو هم یآرزو هیمنم آرزو کردم،  -
 خوبه!  یلیمن خ

 ! یبد  ییو چه آرزو   رهیم   نیاز ب زی پا لبخند

 ؟ یجون آرزومو دوس نداشت زی پا-

 بزرگ!  یو دروغ  یمصنوع  یلبخند

 بود! ی قشنگ یچرا، آرزو -

 .شهی اونم م  یآرزو  یای و جو رهی شدن آرزوش، کنار پدرش م دی خوشحال از تا لیسو 

  لی عالم و آدم با موبا الی خیب یو صولت  زهی پا ی  رهیخانم تمام مدت با اخم خ فلور
 آخه! ادی اجناسه و آرزو به چه کارش م ی سر  کی  ییجامشغول جاب 

 

 ****** 

 

 

 دو نصف بشه. خوادیکرد قلبش م  یبغض به سفره ذل زده بود و احساس م با

کرد و چقدر خودش رو بخاطر رفتار    یرو تو هر گوشه از خونه احساس م زی پا یخال یجا
 کرد!  یقبل اش سرزنش م ی ها

 کنه. یبه ماهان نگاه م سیخ  یبا چشم ها  ره،یگ   یدستشو م یکس

 شد مامان، حواست کجاست!  لی سال تحو-

 کشه.  یکوتاه م یهاشو پاک کرده و آه  اشک

 ! میتحمل کن شویدور دیبا یبچم تنگ شده، تا ک یدلم برا -
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 سمت شوهرش.  کنهیم رو

دور باشه   دیبا  یتا ک شه،یکه نم ینجوریپوکه، ا   یدلم داره م ،یکن مرد حساب یکار هی-
 . هیکجاست، حال و روزش چجور میدون یازمون، اصال نم

 کنه. یلب باز م ک،ی قرمز داخل حوض کوچ  یبه ماه ی گ رهیآقا با خ احمد 

 !م یصبر کن  دیفعال با-

 : گهیباال رفته م ییروان و تن صدا  ییبا اشک ها  شه؛یخانم با حرص از جا بلند م لی راح

  یدخترم صبر کنم، دلم داره م دن ید یبرا  دیفهمم چرا با یآخه، من نم یصبر تا ک ،یتا ک-
 !یفهم یترکه مرد، چرا نم

به  نیکنه و سوار ماش  یاهلل" خونه رو ترک ماال با گفتِن "الاهلل  شه،یآقا بلند م احمد 
 رونه. ینامعلوم م  یمقصد 

اش بود و با    کی مثال شر شی که چند سال پ هیهمان شخص  یبود صولت دهیفهم ی وقت از 
 شده بود!  ریدرگ  شیاز ب شی ضرر بهش شراکتشو بهم زده بود فکرش ب یکل

 مطمعن بود!   خت،یر  یمار خوش خط و خال باالخره زهرشو م اون

گفت مرگ خواهر زاده اش براش خوب بود تا با   یگوش هاشه که م یصداش تو  هنوز 
 سوم انتقامش گرفته بشه!  کی دخترش   یبهم زدن زندگ

 چون نگذاشته بود خالف وارد کارشون بشه!  دیشد  یا نهی داشت، ک نهیک ازش

 کنه! یباز  زش ی نبود با جون پا دیوجدان بع یب یکرد وگرنه اون صولت   یم  دایپ یراه دیبا

 کم کرد!  نیاز سرعت ماش  یلب گفت و کم  ری ز  ییبر خدا پناه

 

- -  - 
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 پوست گرفتم.  وهی برات م داداش

 به فرزانه. دهیم نگاهشو

 ؟ یچ-

 . رهیگی صورتش م یرو جلو  یدست شیپ فرزانه

 پوست گرفتم! وهیبرات م گمی تو؟ م ییکجا-

 .رهی گیرو م یدست ش یو پ گهی م یآهان

 !زی و سال نو شد!.. بدون پا   ذارهیپر پرتقال داخل دهنش م کی

 سال نوشون باشه کنار هم!   نیطلبت، قرار بود اول یکیباشه،  خدا

 روش!  نمیبه خواست خودت، ا نمینداره ا بیع

داره واقعا   یکنه و سع یبا خودش زمزمه م یالیخیکنه.. ب یگذرا از ذهنش عبور م یفکر 
 !شهیکه نم شهیکه نم  شهینم شه،یباشه اما نم الیخ یب

 .شهیمبل گذاشته و بلند م ی رو رو  یدست شیپ

 . شهیگردم" از خونه خارج م  یجواب فرزانه با گفتِن "بر م در

 .. 

 

 !شهی م مونیپش یدر بندازه ه یرو تو دیکل رهیم ی دستش ه ستاده،ی واحدشون ا  یجلو

 کشه. ی م  قیو چند بار پشت سر هم نفس عم  دهیهم فشار م یهاشو محکم رو  لب
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همون   ه یکنه.. چند ثان یچرخونه و بازش م یدر م یرو تو  دی لرزون کل  یبا دست باالخره
 روش چشم دوخته بود! شیپ کی و به سالن بار ستادهیطور ا 

 بره تو هم نه! خواستی دل بود! هم م دو

 دونست کدوم کار درسته!  ینم

 کنه. یآروم از پشت سر توجهشو جلب م ی نیه یدا ص دارهیقدم رو که بر م نیاول

 همانا و مات موندن همانا!  برگشتن

 

 ... 

 

 لب با بهت گفت: ریز 

 تو! -

 دل اش فرو رفت.  یتو  شهیش ز یت یلبه    کیفرهود مثل  شخندین

 دلتو زدم!  ایشدم   بهیغر ،یمن!.. نکنه نشناخت -

  ییآهو ی شد چشم ها  یهم م یو فرهود اخم کرد!.. هر چ  ختیاجازه ر یب زی پا اشک
 شدن نداشتند!   یحق باران  زشی پا

 چشم در چشم و لب زد.  ک،ینزد  ِک یاش شد، نزد  کی نزد

 !زی پا-

مچ دست اش   عی قبل پا به فرار بگذارد که فرهود سر  یعقب رفت؛ خواست مثل سر زی پا
 رو گرفت و با حرص گفت: 

 !زی پا-
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 دست اش آزاد کنه. کرد مچ   یسع زی پا

 برم!  دی ولم کن، با-

 .افتیاخم اش شدت   

 کجا؟ -

 زباد! یل یدهنشو قورت داد و دلتنگ بود، خ آب

 بشن!  ری خواستند از نگاه کردن س یهاش انگار نم  چشم

 رو رها کرد و دست اش رو فشرد. زی ناخواسته مچ پا فرهود

 ؟ یکن  یچرا ازم فرار م-

 تکون داد.  نی بدون جواب فقط سرشو به طرف زی پا

 طاقت صداش زد. یب فرهود

تو، اصال متوجه   یکنیم یکار دار یچ شم،ی م وانهی بگو نا انصاف، دارم د  یزیچ هی  ز؟ی پا-
 حرف بزن!  ز،ی رفته.. پا یبه همه چ یگند زد  یفهم یم ،یکار کرد  ی چ یهست

 : گهیگرفته م  ییو با صدا ره یگی بره، با پشت دست اشک هاشو م یدستشو عقب م زی پا

 دونم! یدونم، نم ینم-

 .زنهیشده داد م زیلبر   یبا تمام توان و صبر فرهود

 !یمنو خبر ندار یکُشت ز،ی تو منو پا یکُشت-

 ! واریو مشت محکم فرهود تو د زی هق پا هق

 منو! نیبب ز،ی ؛ پانکن-
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هر   یدل ها  یشده تو  فی رد ی نگاه سرخ فرهود و قربان صدقه   ی رهیاش خ سی خ نگاه
 دوشون! 

 برو! -

 کنه.  یخشم فرهود فوران م باز 

 غره.  ی چفت شده اش م  یدندان ها  نیدست اش کرده و از ب ریرو اس  زی پا ی چونه

برام   ییکه تو یی نباشه، جا التیرو که فکر و خ یی، جاکجا برم؟ ها! کجا برم؟! خودت بگو -
 وجود نداشته باشه، بگو، بگو برم! 

 

کشه داخل، درو   ی م رهیگی .. فرهود چونه اشو ول کرده و دستشو منی پا ره ی م زی پا نگاه
 .رهیعقب م زی در آغوشش بکشه که در کمال بهت اش پا  خوادیبنده، م یم

 نه فرهود، نه! -

 شده، مطمعنه! ش یزیچ هی دختر  نیا  شه،یاش م رهیخ هیثان چند

 بگو بهم!  ز، ی چت شده تو پا-

 . دهیمحکم فشار م فشویک بند

 ! میستیمحرم ن گهیاز هم، د  میکه نرفته فرهود، ما جدا شد ادتی-

 هوا!   رهی داد فرهود م باز 

 تو خبر نداشت..  یهات نکن، من روحمم از کارا یخود سر باز  یما نه، منو قاط-

 ! شهینگار نمداره آروم باشه و ا  یسع ،ره ی گیم نفس

 ؟ یبگ  ی زیچ یخوا ینم-

 . رهی گیباز اشک هاشو م زی پا
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 ؟ یچ-

 .شهی اش م  کی باز نزد فرهود

 ؟ ی چرا طالق گرفت-

گفت بخاطر خودت، بخاطر   یعشق نفهم! م  نیگفت حاال به ا یم یدزده؛ چ یم نگاهشو
 ! دنتیکردنت، بخاطر نفس کش یزندگ

چونه  ریدست فرهود ز  رهی گیم  نی تا هق هق نکنه، سرشو که پا ره یگیلبشو گاز م   ی گوشه
 .نهیشیاش م

 بگو!  یزیچ  هیترکه دختر   یدلم داره م ز،ی ، حرف بزن پانگاهتو ندزد -

 دزده. ینگاهشو م باز 

 ! الی خیبهت بگم فرهود، ب یزیتونم چ ینم-

 و نگاهش سرخ!   شهیفرهود باز مشت م دست

 آخه مـ... ،یتون  یبرام، چرا نم اریب لی دل هی-

 . شهیمونه و رنگ نگاه هر دوشون پر از تعجب م ی حرف فرهود نصفه م  دیکوبش شد  با

 ! شهیم  دهیبگه که در دوباره کوب یزیچ  خوادیکنن؛ فرهود م یمکث م ی  هیثان

 کنه.  یجلو رفته و درو باز م فرهود

 ک  ی و دو تا محافظ ها یکه به صولت زی پا نگاه

 

 .زنهی م خی تماما   فتهیم  نارش

 : گهیلبش م  یگوشه   یشخندیبد رو به فرهود با ن یبا نگاه یصولت
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 کنار عروس من!  نجا،یبه به، آقا فرهود، شما، ا -

 !کنهیاشاره م زی دستش به پا با

 . رهیهم م یفرهود تو  یها  اخم

 ه؟ یعروس شما؟ منظورتون چ-

 . کشهیکت اش رو جلوتر م یو لبه ها  دهیرو لب هاش کش یدست یصولت

خانم در مقابل   نیا  ز،یدوست عز  یبله خب.. عروس خون بس من!.. آ آ نکنه اطالع ندار-
 نجات جونت ازت طالق گرفت و زن پسر من شد، شرعا و قانونا! 

 

 به بهت و خشم فرهود! ختهیآم یو باز صدا   زی متعجب فرهود و پر از درد پا  نگاه

 !زی پا-

 !! ن؟ی کمک بجو یو از ک نیرو بزن یبه ک ن،یبکن د یبا  کاریچ نیندون ن،یدرمونده بش شده

 ! طیهمون شرا  قیدق قِ یبود، دق طی همون شرا یتو  فرهود

  یکردن، جونش داشت باال م ینم یاریفرار کنه اما پاهاش   خواستیبره، م خواستیم
 اومد! 

 خانوِم متاهله! هیاون االن  گست،ید یکی االن سهم   شی زی پا یچشم آهو  ز؛ی پا

شده بود، بغِض نشسته ته گلوشو قورت   ونیدر م کی رفت، نفس هاش  یم  جیگ سرش
 : دیپرس زی تر زدند به قلب پا شیکه انگار ن یداد و با نگاه

 چرا؟ -

 گوش هاشون نشست.  یباز تو ینحس صولت یاوج گرفت و صدا  زی هق پا هق

 ! دیو مجنون با ورژن جد یلیاطر نجات جوِن تو!.. ل گفتم که من، بخ-
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 ببره که محافظ هاش جلوش قدم علم کردند!  ورشی  یسمت صولت  خواست

 جفتشون!  یمثل ناقوس مرگ بود برا  یصولت  یخنده   یصدا 

  گهیبار د ک ی که اگه  تیزندگ ی برو، برو پ ایب ،یفتیهنوز مونده با من در ب ،یجوجه فسقل-
 چیازت نباشه، ه یرد  چیکه ه یکنن جور ستتی سر به ن  گمیم  نمتیسمت زِن پسرم بب

 جان؟  ز ی ام، مگه نه پا یمن چجور آدم دونهی!.. عروس گلم م یرد

 ! رهی گی اوج م یصولت یو خنده    کنهیبا نفرت نگاهش م زی پا

 

 . رهیگی مچ دستشو م  عی سر یبشه که صولت زی پا کی نزد  خوادیم  فرهود

 ! رهیاالن بهت هشدار دادم، حرف تو گوشت نم نیآ آ، هم-

 با التماس گفت:  زی مچ اش رو با خشم آزاد کرد.. پا  فرهود

 برو فرهود، توروخدا برو! -

 کنه! یکار دیمونه با  یروال نم  ن یرو هم یزندگ  ذاره،یو نم  رهیگ یم  زی از پا نگاهشو

 ... 

 

 تا سوار بشه.   کنهیباز کرده و با سر اشاره م نویماش درِ 

 که حرکت کنه.  کنهیو با دست به راننده اشاره م نهیش یهم م خودش

پر بغض بدون نگاه بهش   زِ ی نه چندان خوش خطاب به پا  یبا لحن  گذرهیکه م یا  هیثان
 : گهیم

 آره!  یقدم بزن رونیب یریکه م-

 کشه. یم  دایبار فر  نی کنه، ا  یترش م یعصبان زی پا سکوت 
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 با توام! -

 : گهیخودش بلند م نیبسته ع یی با چشم ها زی پا

 ! دیمن بپا گذاشت ی شما برا-

 +خوب کردم، سوال منو جواب بده! 

 : گهیبلند تر از قبل م زی پا

 !یسرم داد بزن  یحق ندار-

 ! رهی ازش نم  نیاز ا  شتریب یانتظار ه،یزنه، دختر احمد مراد  یم پوزخند

 . کشهیصورتش م  یرو  یدست

 کنه. یو در گوشش پچ پچ م زنهی جلو نشسته بود م یمحافظ اش که صندل  یشانه  یرو

 کنه.  یرو عوض م ریدست به راننده مس  یو با اشاره   گهی رسا م یچشم مرد

 ! شهیاما مگه باز م ره ی سمت دستگ  رهی دستش م فهمه،یفورا م زی پا

 

- -  - 

 

 

 ه؟یک-

 . ذارهیاف اف م یرو باال  دستش

 لطفا، فرهودم! دیباز کن-
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 نی پا ی کیکه پله ها رو دو تا   نهیبیماهان رو م  ره،یم  اطی داخل ح شه،یباز م یکیبا ت در
 .ستهیا  یروبروش م اد،یم

 تو.  ایب ،یخوش اومد -

 . دهیتکون م نیآلود سرشو به طرف اخم

 نه ممنون، با خودت کار دارم.-

 . دهیسرشو تکون م ماهان 

 شنوم. یبگو م-

 دست اون نامرد ها بشه!  ر یاس زشی خانواده اجازه دادن پا نیه و چطور اکش یم آه

 . ارهی تو ذهنشو به زبون م سوال

 !یچ ارن یسرش ب ییدست اون نامرد ها بشه، اگه بال ری اس زی پا ن ی چطور اجازه داد-

 

 کالفه سرشو تکون داد. ماهان 

  گهی من خودم دورادور هواشو دارم اما بابا م م،یهست  زی و به فکر پا  میدونیخودمونم م-
 وقت اشتباه نکرده و نمـ... چی تو سرشه اما مطمعنم بابا ه یدونم چ ی نم م،یصبر کن  دیبا

 : دیباال رفته پرس یتا ابرو  کی اش را قطع کرد، با   حرف

 اصال!   یدیتو از کجا فهم نمیبب-

 فرهود تلخ بود. شخندین

  یبا هم صحبت م میاومد اونجا.. داشت ،ز ی من و پا مثال  یرفته بودم خونمون، خونه -
!..  یلیبد بود، خ یلیشد، نگاهش خ دایسر و کله اش پ  یصولت کهیکه اون مرت میکرد

 ! زمی نگران پا
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 : گهیکوتاه م یبا آه ماهان 

  شیبه ما بگه کار هارو پ نکهیبود، تعهد امضا کرده، سرخود، بدون ا  ز ی خواست خود پا-
 شدیکار از کار گذشته بود و نم گهی که د میدیفهم  یبرد، ما روحمون هم خبر نداشت، وقت

  دوارمیام کنهیم  ییکار ها  هیبه حال خودش، بابا داره  میولش هم نکرد یکرد.. ول شیکار
 باشه!  ریخ

 : ناراحت آرام گفت یشلوار فرو کرد و با مکث بیدستشو داخل ج کی   فرهود

 نشه!  ری د دوارمی فقط ام-

دونست، خوب   ی خواهرش بود، م یمرد تموم زندگ  نیاش شد؛ ا  رهیحرف خ یب ماهان 
 ملس!  نه،یر یتلخ ک ش ده،یدونست و خودش طعم عشق چش یهم م

 لب هاش؛ تلخ، تلخِ تلخ و داد از سرنوشت!   زِ یپون شهیلبخند م شی آور ادی با

 

- -  - 

 

  یسر درد داره و احساس سرما م که،ی کنه؛ همه جا تار یچشم هاشو باز م یحال یب با
 کنه. 

 آغوش فرهود رو داره و کو؟!!  یتن اش االن تمنا ره،یگ یهاشو بغل م  دست

  هی یکنن، تو  یعادت م یاهیگذره چشم هاش به س   یکه م یدونه؛ چند ینم تشو ی موقع
  رینور گ ه یتخت درب و داغون بغل دستشه و  هی موکت خورده..  نیزم  یرو  ه،یکوچ یجا

 .. ستی ازش معلوم ن یزیسرش که چ  یباال کیکوچ

 .چهیپ ی گوش هاش م  یتو یصولت  یها   حرف
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که بابات بهم زده    ی، متاسفم که قراره تقاص ضررعروس خانم هیکم کم وقت خداحافظ-
 ! یرو تو پس بد

 شوکه!  یتو  هنوز 

ازدواجش، قاتل شدن    ی سهی داره!.. مرگ سام، دس یبه صولت یفهمه پدرش چه ربط ینم
 .. شیزندگ دنیفرهود، از هم پاش

در  ازش سر تونهی که اصال نم دهیچیپ یلیخ ی معما   هیمعما،  هیشده براش  همشون
 ! ارهیب

 

  یو محکم با مشت بهش م رهیپاهاش خواب رفتن؛ به زحمت سمت در م ،شه یم بلند
 کوبه.

 رو!  یدر کوفت  نی ا دیباز کن ایلعنت د،یدرو باز کن  نیا  ست؟ین یکس-

به در زد و برگشت   یکس اونجا نبود.. با حرص لگد محکم چیگرفت، انگار ه  ینم جواب
 سمت تخت.. با چندش و اجبار روش نشست و خودشو بغل کرد! 

شد؛ لعنت به بخت بد و   یاز ذهن اش دور نم یا   هیثان  یناراحت فرهود حت یها  چشم
 شانس نداشته اش! 

 . رهیاشک هاشو بگ  زشی ر یجلو  کنهیم  یو سع  ذارهیزانوش م یرو رو  سرش

 

- -  - 

 

 . هدیمشتش فشار م  یرو تو  لی موبا



 کن  ی زندگ  زییتو پا

144 
 

 شرشر آب نشان از دوش گرفتن فلور خانم داشت.  یگرده تو اتاق، صدا  یم بر

 نقص نقشه اش!  ی بردن ب شیبود و پ زی پا ریدرگ ذهنش

کوبه و   یبار به در م کی  قهیتماس گرفته و گفته بود به هوش اومده و هر چند دق پژمان
 خواد!  یکمک م

 نبود!  مهم

 موند!   یاونجا م  دیحاال ها با   حاال

  یتو اون ده کوره صداشو نم یتونست هر چقدر دوست داشت کمک بخواد.. کس یم
 .دیشن

 هر دو لی که وارد خونه شد، سروش و سو  یافتاد به زمان  ادشی

 بودند که تو   یزی پا نگران

 د یبود و با  ریاش اس  مشت

 . زدی گدار به آب م یب دیکرد تا باور کنند رفته، نبا یم دایپ یاونا راه حل یبرا 

 ؟ یکن  یفکر م یبه چ-

 دوزه بهش..  یزنش نگاهشو م یصدا با

 

 زد و چشم هاشو بسته بود. یدست و صورتشو کرم م داشت

 . تموم کنم  دیکه با ید یبه کار جد-

 ؟ ی +چه کار

برم شرکت،   دیصبح با   یحاال، من کله   یبخواب یخواینم ،یاریفکر نکنم سر در ب ال،یخیب-
 خواب آلود برسم.  ای  ری خواد د  یکله گنده جلسه دارم و اصال دلم نم ی از عرب ها   یکیبا 
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 رفت گفت:  یتوالت م زی که سمت م یبلند شد؛ در حال  فلور

پول   ی.. صبح رفتن یکار کار کار، شرکت، جلسه، سود، عرب، کوفت درد، سرتو بخورن اله-
تو   یگرد   سیپار  میدوستانه بر میخوا یپس فردا صبح م دی برم خر خوامیبزن به کارتم م
 منو!   یسفر نبرد  هی  دیع نیخدا تو ا  یکه محض رضا 

  یتنش م ی پتو رو روکه  یو در حال  دیتخت دراز کش یرو  نیبا تکون سر به طرف یصولت
 گفت:  دیکش

 تا االن، حسرت مسافرت به دلت مونده!  یجا نرفت چینه که تو ه-

 داد زد..  تیبا عصبان فلور

 به دو نکن، فردا صبح پول تو حسابم باشه، تماااام!  ی کیبا من  یصولت-

بلند گفت و خاک دو عالم تو سرش که زن به اون   یبا اون ددبه و کبکبه چشم یصولت
 از دست داد!  تهیعفر  نیرو بخاطر ا  یجواهر

 

- -  - 

 

 

 احمد آقا نشست. یگذاشت و بلند شد؛ لبخند به لب روبرو   زیم  یرو رو  خودکار

 باشه انشااهلل. ریخب احمد جان، چخبر برادر من، خ-

 زد. یمصلحت یآقا لبخند  احمد 

 بشه! ریختم به خ دوارمی اما ام ستیکه ن ریجان خ  نی واال حس-

 . دیکش شی زانو ین دستش رو روآقا نگرا  نیحس
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 گوشم با توئه، بسم اهلل.-

 . رهیگ  یم یاراده نفس یب  یآقا با اخم احمد 

وارد کنه باهاش   خواستیم یجنس قاچاق که صولت  یسر  هیسر  شی چند سال پ ادتهی-
 شدم و شراکتمو بهم زدم.  ریدرگ

 آقا سر تکان داد. نیحس

 خب؟  ادمه،ی-

 ضرر کرد!  یهم که کل   یدونیم-

 آقا باز سر تکان داد.  نیحس

خودم به پرونده اش   یکالنتر نی شد، تو هم ریهم دستگ  ی.. بعد از مدتانمیبله، در جر-
باال فقط بازداشت خورد که   شی چون جنس هاش کم بود و پارت یکردم ول  یم  یدگیرس

 حل شد.  مهیاونم با پول و جر 

 .دی اش کش شیرو ته ر یآقا دست احمد 

عمد به   ریغ یلیرو خ یصولت یخواهر زاده   یریدرگ هی.. سر زی پا کم،یهمسر دخترم کوچ -
  یمغزشو خورد که در ازا ز،ی خبر هم رفت سراغ پا یاز خدا ب یقتل رسوند.. اون صولت

ازش جدا بشه و زن همسر خودش بشه، تعهد ازش    دیهمسرش با  یبه آزاد تی رضا
به کنار من   نای.. اادیکس بر نم چیاز ه یو کار  ردهک  بندیپا ییجور ها هیگرفته و اونو 
مخصوصا    ادیبر م یبگ یوجدان هر کار  یاز اون ب  ارهی سر دخترم ب یی بال  ینگرانم صولت

 در آورد.  مونیباز سر از زندگ یچجور دونمیبه دل داره ازم.. نم نهیکه از همون موقع هم ک

به طور کل همه جا آدم  یعنیبود،  یقو  یصولت   یآقا به فکر فرو رفت، پارت نیـحس
 شک!   یب د،یخر یداشت و با پول همه رو م

خود دختر خانومتون..   تی تعهد داده، ازدواج اش هم طبق قانون بوده و به رضا یگفت- 
 کرد!  شهینم یبه خواست دخترت بوده، کار  زیهمه چ
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  بیکشه، دلش عج یصورتش م  یدو بار پشت سر هم دستش رو رو دیآقا نا ام احمد 
 ! فتهیب خوادیالاقل م ایافتاده    یانگار اتفاق بد زد،یم شور

 

- -  - 

 

 ضرب باز شدند..  کی لمس شدن دست هاش چشم هاش  با

 روزه.  دیشد فهم یباال م ر ی روشن شده بود و از نورگ یکم اتاقک

بهتر شد.. دستش سمت   دش یبار بسته و بازشون کرد تا د کیهاش تار بودند،  چشم
 یغیاش بود بهت زده ج رهیکنج لبش خ یکه با پوزخند یشخص دنی سرش رفت که با د
 !دی بلند و از ته دل کش

 

 بلند گفت: غیبا همون ج  زی دستش رو جلو برد و باز خواست لمس اش کنه؛ پا سام

 دست بهم نزن! -

 تر شد. قیعم پوزخندش

 ازم؟!!  یترس  یم  زم،ی چرا عز-

 شده از ترس گفت:  فیضع ییبا صدا  دهیبر  دهیبر زی پا

 .. تو..؟ی تو.. تو.. مگه.. نمرده بود -

 صورتش گرفت:   یانگشت اشارشو جلو سام

 هم ندارم!   یزنده ام، ترس ن،ینه من نمردم، بب ،یخواد بترس یآروم باش، نم ش،یه-

 . دیبا همون حالت، تنش رو تو آغوش کش زی پا
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 د،یشرف ی.. هر دوتون ب از سگ کمترتو  ییبرو عقب، خدا لعنتت کنه، هم تورو هم اون دا -
  یم دک یبراتون معنا نشده، فقط اسم انسان رو   تیاصال انسان د،ی ذره وجدان ندار  هی

 !دیکش

 .برهیسرشو جلو م سام

 صورت قشنگت که چروک بشه!   فیح زم، ی حرص نخور عز-

 . ندازهیصورتش م یتو  یتف

 عقب آشغال!گمشو -

 تو دهنش!  کوبهیتر شده! با تمام قدرت م یجر بنده،ی چشم هاشو م سام

 بزنمت، آدم باش!  دیحتما با -

 . ذارهیدهنش م یدستشو رو  زی پا

 ! زنهیداره از آدم بودن حرف م یک نیبب-

 .دهیتو دستشو تکون م  ریزنج واریبه د هی تک ره،ی عقب م سام

 خب من حاال حاال ها قصد ندارم جونمو ببازم! یول استیلی خ یمرگ من آرزو -

 : ��کن ی زندگ ـز��ـی پا تو

  یالکرس هی فرسته و آ  یدلش تند تند صلوات م یتو  ره؛یگی با شالش خون دهنشو م زی پا
 . خونهیم

 :گهی م نهیبیکه سکوتش رو م سام

 ؟ یبگ  ی زیچ یخوا ینم-

 

 چه برسه باهات حرف بزنم! شهیاز نگاه کردن بهتم چندشم م-
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 . کنهیروشن م یگاری!.. سشخندیهم ن از ب

 در اصل باباته نه تو!  می هدف دا-

 با پدرشو بفهمه! یارتباط صولت ادیبدش نم  شه؛ی فعال م زی پا ی ها شاخک

 شناسه؟  یبابامو از کجا م-

 .زنهیم  گارشیبه س یقیپک عم سام

  یداره.. منو وارد باز  نهی، بابات بهش ضرر زده، سر جنس قاچاق، ازش کبودن  کی قبال شر -
 داد!  ری نقشه رو تغ شهینم  دیو فهم ی ردم کرد یتو هر سر  یسمتت، وقت  امیکرد تا ب

  ی برا فهی دختر ح نیهوا و ا  فرستهیم گارشویدود س زی نگاه پا ی رهیکنه؛ خ یم سکوت 
 !فهیح  یلیمردن، خ

 

 : دیطاقت پرس یب زی پا شد.. یطوالن سکوتش

 اش؟  هیخب، بق-

 : دهیسوزان ادامه م  گاریس  ی رهیخ سام

اال جون!.. سروناز رو   د،یباهاش خر  شهیباهاش کرد، همه رو هم م شهیپول.. همه کار م-
مسئولشه، خودش باعث    ییخود دا ستم،ی ! من باعث مرگش نادیز  یل یدوست داشتم، خ

 خودشو طبرئه کرد!  شهیمرگ دخترش شد و مثل هم

شد!.. مرگ من، از هم   یکه گرفت وارد باز  یپول هنگفت یدر ازا  ن؛یشوهرت.. راد دوست
 می دا  یهمه اش نقشه بود، نقشه   م،ی وارد شدنت به عمارت دا ،تون ی زندگ دنیپاش
 انتقام از پدرت!  یبرا 

 هم..  حاال
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 ! زی دوزه به نگاه مات پا یدو دو کنانشو م یچشم ها  ؛خورهیم  حرفشو

 .شهیطاقت م یباز ب زی پا

 ؟ یحاال هم چ-

 بگه؟ نگه؟.. ره؛ی گ یم نفس

 رک!  ، یحرفتو بزن شهیم-

 بود که با حرص حرفشو زد!  زی پا

 .دهی سرشو تکون م سام

 بدن انسان!  یاعضا  یها  یبفروشتت به قاچاقچ خوادیم م،ی ! داگمی.. مگمی آره م-

 .رهی گیمحکم گاز م شوینیر یز  لب

 کنه.  یم ینیتونه، انگار سرش رو بدنش سنگ یبگه اما نم یزیچ خوادیم یه

 . رنیم ی اهی هاش س چشم

 . رهیدو زانو به طرفش م شه؛ی متوجه حال بدش م سام

 حالت خوبه؟ -

 .دهیتکون م نینه به طرف یبه معن سرشو

 .. برهیموهاش م یکالفه دستشو ال  سام

  ذارهینم یحرف هاست ول  نیکرده زرنگ تر از ا  ریاج  شی که دا ینگهبان قلدر شه،یم بلند
نه.. بخاطر   یا  گهید  زیهر چ ای کشته بشه.. نه بخاطر دوست داشتن و عشق  زی هم پا

 ! دهیکه کش یی، بخاطر زجر ها بخاطر مرگ سروناز  ش،ی انتقام گرفتن از دا

 :گه یآروم م ییو با ولوم صدا  نهیشیتخت م نی گرده تو اتاقک، پا  یبر م دوباره
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  ینپرس که برا  لشوی.. دلارهیسرت م ییبال می دا  ذارمینم ،یکنم فرار کن یکمکمت م-
  یکمکت م گم،یبه خاک سروناز دروغ نم گم،یبدون دروغ نم  نویخودم با ارزشه، فقط ا

 کنم، نترس؛  نگران نباش و..

 :گه یکرده م ریتغ یدزده و با لحن یکنه، نگاهشو م یم مکث

 حاللم کن! -

 

 

- -  - 

 

 

 برو دنبالش! -

 .فتهیزمزمه کرده و راه م یچشم

 که متوجه بشه. نی بدون ا  ،اط یاحت با

 . شهیشهر خارج م از 

 سخته!  یکم یو سر در آوردن از کار صولت زنهیم  میس  یب تیبا توجه به موقع سرگرد

 کنه. یکاراژ توقف م ک ی  یربع بعد جلو  ک ی  بایو تقر شهیرد م یخاک  یجاده   از 

 

 .ندازهیبه اطراف م یدقت نگاه با

 .شهیباز کرده و داخل م درو
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 طرفش. ادی م سام

 تماس گرفتن باهاتون؟   ؟ییچخبر دا -

 بره.  ینه باال م یکنه و در همان حال سرشو به معن  یروشن م یگاریس

 پرسه. ی دوباره م سام

 بهش؟  نی از مامانم چخبر؟ دارو هاشو رسوند-

 زنه.  یم  گاریبه س یپک

 بخوره؟  نی داد  یزیکنه، چ یکار م یدادم نعمت ببره براش.. دختره چ-

 داره.  یچوب کلفت بغل در رو بر م سام

 ! دهیرنگ و روش پر ست،ی لب نزد، انگار حالش خوب ن یغذا بردم براش ول -

 سمتش. دیبا خشم و تعجب چرخ یصولت

 آخه مگـ.. نه،یتو رو بب دیبراش؟ نفهم.. مگه بهت نگفتم نبا یتو برد -

رفتند و غرق خون نقش   یاهیچشم هاش س دیسرش کوب  یهوا تو  ی که سام ب یچوب با
 شد!  نیزم

 زانو زد.  کنارش

هم مهم  یری که عوض داره گله نداره؛ بم یز یگفتن چ میجان.. از قد ییشرمنده دا -
 ! ستین

 

 ********** 
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 گونه هاش سر خوردند. ی رو پاک کرد که باز رو لی سو یها   اشک

 ! ستیچشم ها ن ن یا  فیدخترم، ح گهیبسه د-

 با هق هق گفت:  لیسو 

 خبر کجا رفته؟  یجون تنگ شده بابا، آخه ب زی پا یدلم برا -

 . دیآغوشش کش یتو  یبا ناراحت سروش

 فدات شم! زیاشک نر  ینجوریتو ا ه،شیازش م  یخبر هی  ایباالخره    ادیباشه گل من، م-

 باز هق زد.  لیسو 

 ! ری نه د خوادش،یم  یمن دلم زود اد،یب  دینه نه نه.. زود با-

بچه بود و آزادانه از  لشیدخترکش گفت و کاش خودشم مثل سو  یقرار یبلند از ب ینوچ
 کرد!  یو دل سبک م  ختیر ی اشک م زی نبود پا

تونست    یهم نم یقابل قبول نبود اما خب کار اد ی نامه ز  هیاش با  یی هو یرفتِن   قتا ی حق
 !یکار چیبکنه، ه

 

 ***** 

 

 

 گفت:   یبه تند زی کمرش جا داد و رو به پا یرو رو  اسلحه

 سر برسه.  یکی  ای  ادیبه هوش ب کریغول پ نی هر آن ممکنه ا  م،یزود باش وقت ندار -
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پر   اطیاه سام وارد ححرف همر  یشالش رو محکم دور گردنش بست و گره کرد، ب زی پا
 شد و پشت سرش راه افتاد.  یدار و درخت

که درست وسط کمر سام خورد و اونو نقش   یرینرفته بودند که با ت شتریقدم ب چند
 به هوا رفت!  ز ی پا غیکرد، ج نیزم

 

  یشد و اسلحه رو رو  کشی نزد  د،یشد  ی جهیو سرگ یبا اون سر و صورت خون یصولت
 سرش گرفت. 

 گمشو برو تو! -

 . دیبار هوار کش نیا ی اش شد؛ صولت  رهیسرخ خ ییحرکت با چشم ها  یب زی پا

 می جا جونتو تقد  نیکرد وگرنه هم یباهات خوب معامله ا شهی که م فی .. حاالیِد -
 کردم!  یم ل یعزرائ

 . دیبه کمرش کوب یمحکم یبا دستش ضربه  بعد

 با توام زبون نفهم، زود باش! -

 رو سمت اتاقک ته باغ کشوند..زور اسلحه او  به

 داد تو و درو از پشت قفل کرد.  هلش

- -  - 

 *** 

 

 

 لب گفت!   ریز  یتخت پرت کرد و لعنت یپابند رو رو  ی جعبه
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 نداشت که!  شانس

تخت    یو دراز کش رو  نیزم یمانتو و شالشو شوت کرد رو   د،یصورت اش کش  یرو  یدست
 افتاد. 

 اش زنگ خورد، همون طور چشم بسته جواب داد.  لی موبا

 ها؟ -

 نگار گوششو پر کرد.  یصدا 

 بار مثل آدم جواب بده!  هیها و.. -

 چنگ گرفت. یشده اشو تو  تی الی ها یسرش و موها  یبرد رو  دستشو 

 بنال! -

 .دی بلند کش یپوف نگار

 سنگ تموم گذاشتن!  تتیننه بابات رو ترب یلیخدا وک-

 چشم هاشو باز نکرد.  یتخت نشست ول یرو

 ؟ یخوا یم ی، چحوصله ندارم نگار -

 شده؟ باز تو مغازه نبود؟  ی+چ

 .کشهیبلند م یبار خودش پوف  نیا

هم کرده    یچه اخم و تخم د، یزدم رس ی م رونیمن داشتم از مغازه ب  یوقت یعنینه.. -
 .دم ی اسمشو فهم  یول  دیبود، حاضرم شرط ببندم اصال منو ند 

 جا کرد. تو دستش جاب   لشویموبا  نگار

 اسمش. هیخب؟ چ-
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 رو تخت.  ذارهیو سرشو م شهیطور نشسته خم م همون

 فرهود، دوستش فرهود صداش کرد! -

 : گهیزمزمه کرد و م یآهان نگار

 ! دهیکه چند بار طرف حلقه داره، محل شتر هم بهمون نم ید ید دا،یو  الشیخیکال ب یول-

 باز سـ.. شد. دایو

من راه رام کردن مردا تو دستمه، بعدشم حلقه   دهی نگار.. اوال غلط کرده محل نم خفه شو-
شبام، حاال زن داشته  ی .. براخوامشیم  حیبرا من داره، من برا تفر یداره که داره؛ چه فرق 

 برا من داره!  ینه چه سود  ایباشه 

صد   ی ها  حتیوسط فقط نص ن ی.. حاال انیکنه رو زم یکنه و پرتش م  یقطع م ویگوش
 غاز نگارو کم داشت!  هیمن 

 

- -  - 

 * 

 

 .نه یچ یم  یا شهیش ز یم  یها رو رو   مدل

  نایانشاهلل، اگر ا  میار یبعد مجدد م یهستند، هفته  نایپابندمون هم ی تمام مدل ها-
 .دیبزن یسر  هیبعد   یمورد پسندتون نبود هفته 

  دیسف یکه تمام دندون ها  ی با لبخند ره،یگ یدستش م یطرح برگ رو تو  ییطال پاپند
 .گهی م ختهیر رونیاشو ب
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باهاتون تماس   گهید  یهفته  ن یلطفا شمارتونو بد   یول  برمیم  نویخوبه هم یلیخ نیهم-
 .نمیاونا رو هم بب امیشارژ شده بود ب دهاتونیاگر اجناس جد  رمیبگ

 . رهی گیکنه و طرفش م یم  ادداشتی مغازه رو   یبا تکان سر شماره   فرهود

 اگر اجـ...  دیر ی جاست، تماس بگ  نی شماره هم نیا-

 . گهیمثال ناراحت م یحرفش و با لحن  یپره تو  یم

 .دیداد یخودتونو م لی شد شماره موبا ینم-

 .شهی اش م  رهی خ یا هیبا تعجب ثان  فرهود

 . دمیمن خودم جواب م دیخانم.. شماره به مغازه هم زنگ بزن کنهیم  یچه فرق-

 چرخه سمتش.   یهود مو فر شهیوارد مغازه م یمشتر

 . دی در خدمتم، بفرما دیخوش اومد -

و با   ذارهیم  زی م یکنه، پابند رو رو  یگرفته شدن دستشو مشت م دهیاز ناد  یعصب دایو
 زنه. یم  رونی کاغذ مچاله شده از مغازه ب

 - -  - 

 * 

 

 

 . دارهیو هق هق اش کل اتاقک رو بر م  ذارهیزانوهاش م یرو  سرشو

 .کشهیم ری و معده اش ت  دهی.. سر دردش امونشو بر ستیاصال خوب ن   حالش

 کنه.  یبلند م سرشو
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 . دهیهم فشار م یو چشم هاشو محکم رو   رهیگ یهاشو بغل م  دست

 بلند از ترس بکشه و هراسون چشم هاشو باز کنه. ینیه شهیگلوله باعث م کی شل یصدا 

 باز چخبره؟  ای خدا-

 

 .کوبهیت بهش مبا مش  ره،یو سمت در م شهیم بلند

 ! ستیاونجا ن ی کمک، کمک.. کس-

  ای و اون نره غول و سام که معلوم نبود مرده  یخواست.. جز صولت یداشت کمک م یک از 
 اونجا نبود!   یزنده ست کس

 .دیبلند و رسا به گوشش رس ییکرد.. صدا ینه انگار اشتباه م  اما

 ! دیبش میکنار و تسل دیبهتره مقاومتو بذار سه،یپل یتو محاصره   نجایا-

 .خونهیرو م  یالکرسه یدلش آ یو تو  شهی لب هاش هک م  یاشک رو  ونی م  یلبخند

 

- -  - 

 *** 

 

 نجاست؟ یکار داشتم، منزلشون ا یسروش صولت  یبا آقا -

 . دهیخانم سر تکون م مایس

 بله، امرتون؟ -

 .دهیهل م بشیداخل ج لشویموبا  ماهان 
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 . نمشونیبب خوام ی م دیلطفا بهشون بگ ز،ی هستم، برادر پا  یمن ماهان مراد -

 

..." سمت داخل  اطیتو ح دی شما بفرما دم،یخانم، با گفتِن "االن بهشون اطالع م مایس
 .رهیم

 . ندازهیباال م ییخانم با تعجب ابرو مای حرف س  دنیبا شن سروش

 داخل.  دیکن شونی راهنما-

اخم کرده بود و سروش با   یهم نشسته بودند، ماهان حساب  یبعد روبرو قهیدق چند
 ! زهی پا هیشب  شیاز ب شی روبروش ب یکرد مرد نشسته   یخودش فکر م

 

 نجا؟ یا  نیایبهتون گفته ب  زی پا-

  یبا تعجب م کنهیو رو م  ریکنه و خوب که سوال سروش رو ز  یمکث م   یکم ماهان 
 پرسه: 

 ست؟ ی ن نجایا  ز ی مگه پا-

 .دهیبار نوبت سروِش که تعجب کنه، سرشو به چپ و راست تکون م نیا

تونه   ی بره و نم دینامه ازش دارم که نوشته با هیفقط  ومد،یکه رفت ن روز ینه.. از پر-
 ! ارهی طاقت ب ینجوریا

 

 . شهیفنر از جاش بلند م نیع ماهان 

 نامه رو، کو؟  نمیبب-

 !ادیز  یلیخ یلیخ یلیزد، خ یاش شور م دل
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لحظه به خودش آمد و دل اش گواه بد داد که   ک ی  یطور، انگار تو   نی هم هم  سروش
 شک و صددرصد به پدرش ربط دارد!  یب زی پا  امدنینبودن و ن

  یخانم از اتاق سروش براش آورده بود رو با حرص رو مایکاغذ نامه رو که س ماهان 
 انداخت.  یعسل

 ! ستی ن زی خط پا نیا-

 ی حرف کاف  نیهم

 

 !ستادهیتا سروش احساس کنه قلبش ا  بود

 پدرش!  یباال و باز هم شاهکار ها  انی م ونیدر م ی کینفس هاش   شه،یمشت م  دستش

 

 

- -  - 

 *** 

 .شهی از مجتمع خارج م 

پدر بزرگش باالخره به جون اومده بود   یادگاری نی بره، ماش ادهی پ ابونیتا سر خ دیبا  حاال
 قصد روشن شدن نداشت!   گهیو د

 جلو پاش ترمز کرد.  ینیرد بشه که ماش ابونیخاز   خواست

 رسونمت. یباال م ایب-

رفت، ناخودآگاه اخم   یبه مغازه م یهر روز به هر بهانه ا   بایکه تقر  یخانم جوان دنید با
 نداشت. دنیخانم با اون طرز لباس پوش نیبه ا یحس خوب  چیکرد، ه



 کن  ی زندگ  زییتو پا

161 
 

 خودم!  رمیممنون، م-

 ! دشی د  یکم داشت که نم یمگه چ یخلق اش تنگ شد، لعنت باز 

 باهاتون صحبت کنم. خوامیم-

 .ذارهیم  نیماش ی  شهیرو ش آرنجشو

برعکس شده نه.. من نه با شما حرف دارم نه با امثال   زیخانم محترم، انگار همه چ-
 شما! 

 دستش کرد.  یتو  یبه حلقه  ی اشاره ا بعد

خانومم رو به صد تا مثل شما   یتار مو  هیو  و محض اطالعتون بنده متاهل هستم -
 بسالمت!  دی .. حاال بفرمادمینم

 اشاره کرد.  ابانی و با دستش به خ ستادی ا  صاف

 تموم نشده!  یچیبه سنگ خورد و نه، هنوز ه رشیهم ت باز 

 داغون تر از قبل!  یفرهود، با اعصاب مونهیو م شهیسرعت تموم دور م با

  یکیحق  ست،یسهم اش ن  گهیحاال د   زشی اموش کنه پاداره آروم باشه.. فر یسع یه 
 .شهیاما نم  خوادااا،یم یه شه،ی نم یست ول گهید

 خونه.  رسهیم  یخدا تومن یدربست هی با

آبگوشت خونه رو پر کرده و انگار پدرش تونسته فرزانه رو قانع کنه با اون فشار خون   یبو
دونه چقدر خواهش کرده تا فرزانه   یمورد عالقه اشو بار بذاره، خدا م  ی، غذاباال آبگوشت 

 شده!  یراض

 

 . رهیبا پدرش و فرزانه، وضو گرفته سمت اتاق م یاز سالم احوال پرس بعد



 کن  ی زندگ  زییتو پا

162 
 

جا گفته از بس که فکر و  به حتم سالم و اشهد رو جاب ،یم چه نماز اون خونهیم نمازشو
 ! شنیم نی سرش باال پا  یتو الیخ

جا نماز بود و دست هاش   یرو  کی مهر کوچ  ی رهیمتوجه بشه خ نکهیبدون ا قهیدق چند
 هم.  یرو

 .زنهی به در م یتق فرزانه

 شام؟  یا یداداش نم-

 !ست ی ن ایانگار اصال تو دن شه،ینم متوجه

 زنه.  یکنارش زانو م  فرزانه

 داداش، داداش با توام! -

 : گهیدوزه؛ ناخودآگاه م یو نگاه ماتشو بهش م  ادیبلند فرزانه به خودش م یصدا با

 شد؟  یطور نی چرا ا-

 پرسه. یبا شک م فرزانه

   ؟یچ-

 کنه.  یباز تکرار م فرهود

 شد؟  یطور نی چرا ا-

 : گهیو م  رهی گیدستشو م ،شهی نگرانش م فرزانه

 شده؟ نصف جونم رفت!  یچ  نمیقربونت برم بگو بب یداداش، اله-

  یلرزه، م  یکنه، دست هاشو مشت کرده و شونه هاش م ی، سجده مکشه  یم دستشو 
 لرزه! 

 .. کشه یآغوشش م یکنه و تن لرزونش رو تو یطاقت از کف داده بلندش م فرزانه
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 نشون بده!  یخود راه ایو خدا  شهیم یخود اش هم جار یها   اشک

 

- -  - 

 * 

 

 

 

  یآغوش م یتو  نشوی.. تن خوننهیشیسره دو زانو کنار پدرش م  کی ی ها  غیاشک و ج با
 کنه. یکشه و بلند اسمشو صدا م

 توروخدا بابا، توروخدا. ز،ی بگو، بابا مرگ پا یزیچ هی بابا، توروخدا بابا  -

 : گهیشده م فیضع ییتو تن اش و صدا  دهیچیپ یآقا با درد  احمد 

 آروم باش!  زم،یعز  ستین یطور-

 کشه. یبار رو به مامور باال سرش داد م  نیا شه،یآروم م یپدرش کم یصدا   دنیشن با

 !ن ینیب یاورژانس، مگه نم نیزنگ بزن-

که دست آزاد احمد آقا   یو در حال زنهیکنارشون زانو م اد،یباال سرشون م ینیحس  سرگرد
 :گهی م رهی گیدست م یرو تو 

  شهینگران نباش، پدرتم حالش خوب م شهیم ریختم به خ  زیآروم باش دخترم، همه چ-
 .رسه یاالن اورژانس م
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که درست تو   یو لعنت و هزاران لعنت به صولت  رهیگ یزار، اشک هاشو م یبا حال زی پا
پدر اش رو نشونه گرفت و اگر احمد آقا کنار  که داشت قلب  یگلوله ا  ن یآخر با آخر  قیدقا
 شد!  یم یخورد معلوم نبود چ یبه کتفش نم ری و ت دیکش ینم

 کرد.  نیرو لعن و نفر  یو صولت ختیسره اشک ر هیآمبوالنس  دنیرس تا

 

 ... 

 

 

خودشو بهش رسوند و در   یچطور  دیبا اون حال و روز نفهم زی پا دنیخانم با د  لی راح
 . دیآغوشش کش

 ! انشیو تمام دور اطراف  یبراش پرپر بود و باز لعنت به صولت  دلش

که رگ   یکرد که از حال رفت.. باز افت فشار و باز سرم  هیآغوش مادر گر  یانقدر تو  زی پا
 اش نوش جان کرد! 

 ... 

 

- -  - 

 * 

 

 دل اش گفت: یتو  شخندین فلور خانم با دن،یصورت اش کش  یرو که رو دیسف  ی مالحفه
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  نیاش آلود کنم، هم  فیخواد دستمو به خون کث  ی نم گهیکارم سبک شد، د گهیخب د-
 کار خودشون!  یبرن پ  یوقتشه ما بق گهیتمام دار و ندارش مال من شد، د یطور

 

 ... 

 

 قبر بود.  ی رهیبا بهت خ سروش

 شد. یروز گذشته بود و هنوز باور اش نم  سه

 ش موند و دخترکش!فقط خود  گهی د حاال

رو از    لینامه و سند، اون و سو  تی خانم در عرض همون سه روز با رو کردن وص فلور
 کرده بود! رونیخونه ب

 مونده بود.  یوقت بود خال  یلیکه خ یدخترش و پرستارش برگشته بودند به آپارتمان با

 بزرگ شده. یاد یدختر اخمو که انگار ز  هیحاال شده بود   لیسو 

از دست رفته    ی  هیروح ینجات براش، کم یکه شده بود فرشته  یقی به کمک رف سروش
دل اش    بیبود!.. عج زی دخترشو برگردونده بود و حاال تمام فکرش خبر گرفتن از پا ی

 براش شور بود صد البته تنگ! 

 

- -  - 

 *** 

 

 .دهیصورت پدرش م  ی  هیتک صورتشو
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 ؟ ی بابا خوب-

 .ذارهیم زی صورت پا   یآقا دست سالمشو رو احمد 

 خوبم بابا جان، خوبم خداروشکر، انقدر نگرانم نباش! -

دلش خدا رو هزار   یکشه و تو یم  یقیبنده، نفس عم یهمون طور چشم هاشو م زی پا
 .فتادیپدرش ن  یبرا یکنه که اتفاق یبار شکر م

و پدرش    زی پا دنیو با د  شهیآروم وارد اتاق م یبه دست، با تق  ییچا ینیس ماهان 
 .نهیش یگنده رو لبش م یلبخند

 تو دل هم! نی خوب رفت-

 :گهیزنه و احمد آقا م  یکوتاه لبخند م  زی پا

 نگرانمه.  یادی دختر ز  نیا-

 : ��کن یزندگ  ـز��ـی تو پا 

 .نهیش یتخت م ی کنارشون رو ماهان 

 خوب بودن!  یاد یعادت داره به ز -

 .کشهیآروم م یآه زی کنه و پا  یبا لبخند نگاهش مآقا  احمد 

 کنه بره اتاقش.  ی که ماهان آروم بهش اشاره م گذرهیبه گفتگو م قهیدق چند

تو اتاق  رهیو م ذارهیآب خوردن پدرشو تنها م یبه بهونه  زی از رفتن ماهان، پا بعد
 ماهان. 

 .ادی به خودش م زی تو دستش با حضور پا  لیموبا   ی ره یخ ماهان 

 . نهی ش یکنارش م زی پا

 شده ماهان؟  یزیچ-
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 . رهی گیدستشو م ماهان 

 ؟ یاز شوهرت دار یخبر-

 !.. به کل سروش رو فراموش کرده بود! بره یاسم شوهر ماتش م  دنیبا شن زی پا

 کشه.  یصورتش م  یرو  یدست

 ! یواااا-

 

 کشه. یصورتش م  یرو  یکالفه دست ماهان 

گناه رفته زندان و   ی، فرهود بفرق کرده.. سام نمرده بوده  زایچ یلیخ  گهیحاال د  ز،ی پا-
 .شهیفرهود باطل م یگناه  یتو و اون با وجود ب  نیاون قرار داد ب  یحاال با مرگ صولت

 کوبه. یزانوش م  یکف دستشو رو قی عم یبا نفس زی پا

  دیجدا از قرار داد ماهان، سروش االن رسما شوهرمه، اسمش تو شناسناممه، اول با-
 .شهیم  یچ نمیباهاش حرف بزنم بب نمش،یبب

 .گهی که ماهان م  شهیجاش بلند م از 

 برمت.  یخودم م-

 . شهیحاضر بشم" از اتاق خارج م رمیبا گفتِن "باشه م زی پا

 ... 

 

 

 .نی گرده تو ماش یبر م  دیشد  ییاخم ها  با
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 .گهی با تعجب م ماهان 

 ؟ یشد؟ چرا برگشت یچ-

 کنه.  یبا حرص دستشو مشت م 

 بد ذات!  یِ ذره ادب نداره، عقده ا  هیشعور،  یب ی کهیزن-

 . رهی ماهان باال م  یابرو ها جفت

 ز؟ ی پا یگی م ویک-

 گرده سمتش. ی با خشم بر م زی پا

 نداره ها!  تی جو آدم هی ،گه یادبم د یفلور ب ن ی با ا گم،یم  ویبه نظرت ک گم،ی م ویک-

 . رهیهوا م  زی پا غیدزده که ج یبا مهار خنده اش صورتشو م ماهان 

 نخندددددددد! -

 کنه.  ینگاه اش م یمصلحت  یبا سرفه ا  ره؛ یم  نیماهان به طور کل از ب  ی خنده

 شد؟ سروش نبود؟  یحاال باالخره چ-

 کنه.  یدر هم نگاهش م ییبا اخم ها زی پا

رو زده به اسم زنش، اونم بعد از  یلعنت  یخونه  ن ی... ایب یِ اون صولت  سروش کال رفته؛-
 ! رونیرو انداخته ب ل یسروش و سو   کی ش یلیمرگش خ

 .شنیفرمون خشک م  یماهان رو یها  دست

 نگو! -

 ..دهی تکون م نیبلند سرشو از سر تاسف به طرف یبا آه زی پا

 انسان نما!   ییها گرگ
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 م؟ یکن داشیپ یحاال چجور-

 کنه. یماهان نگاه اش م ز،ی سوال پا با

 ؟ یشماره اشو ندار-

 

 ندازه.  یباال م کلشو

 نه!-

 .کشهی دست هاشو تو آغوش م  قیعم یبا نفس بعد

 مـ... یچ مین یبرو خونه، حاال بب-

عقب نشسته بود و بهش ذل   یصندل  یکه رو یو شخص   ییروبرو نی ماش یاش رو   نگاه
 زده بود ثابت موند! 

 سروش! -

جفت ابروهاشو باال   نیماش  یسروش نشسته تو  دنیرد نگاهشو دنبال کرد، با د  ماهان 
 داد.

 ! نجاستیکه ا   نیا-

 روبروش رفت. نیشد و سمت ماش ادهیپ  نیکوتاه رو بهش از ماش یبا نگاه زی پا

خودش درو باز  زی بشه که پا اده یست پو خوا د یکش یخفه ا غیج ز ی پا دنیبا د لیسو 
 کرد و کنارشون نشست.

 سالم. -

 جوابشو داد!  یسفت بغلش کرد و سروش با ناراحت  لیسو 

 نشوند و نگاهشو دوخت به نگاه سروش!  لی سو یموها  ی رو  یبوسه ا  زی پا 



 کن  ی زندگ  زییتو پا

170 
 

 ؟ یخوب-

 جواب داد. صادقانه

 نه!-

 .دی رفت نجایتم از ا دونس یباهات صحبت کنم، نم خواستمیم  نجا،یاومده بودم ا-

 .کشهیکوتاه م  یآه سروش

 ..میشد  رونیمحترمانه ب ریغ یل یدر واقع خ مینرفت-

 فشرد گفت:  یآغوشش م ی رو محکم تو لی که تن سو  یدر حال زی پا

 متاسفم! -

 رخ اش شد.  می سروش مات ن  نگاه

متاسفم..   یلیخ یلیدونم و خ  یم  ؛یشد تی ، اذمتاسف باشم  دیمنم که با نی تو چرا؟.. ا-
تو چشم  شهی گفت مگه روت م یدلم م هی نمت،یخواست بب یدلم م هیمدت    نیتو ا 

 من واقعـ... ز،ی !.. ببخش منو پایهاش نگاه کن

 . کنهیکوتاه مهمون لب هاش م یو لبخند   ذارهیم مهیحرفشو ن  زی پا حرف

 ! ستمی ن ریمن از تو دل گ-

 :گهی کوتاه و ناخود آگاه م یبا آه بعد

 ! ییبهت بگم؛ تنها دیهست که با یمهم یلیخ ی حرف ها  هیفقط  -

بود خواست بره   دهیچسب زی کواال به پا نیکه ع  لی متوجه منظورش شد، از سو   سروش
جدا   زی خواد از پا یگفت نم ینبود و با بغض م ایراننده اما اون کوتاه ب شیپ رونیب

 بشه!
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 ش کرد و صورتشو با دست هاش قاب گرفت. موهاشو نواز  زی پا

با پدرت صحبت کنم، بزرگونه..  قهیچند دق خوام یمن خوشگل خانم، فقط م   رمی نم ییجا-
.. ییدو تا م،یبخور  یشاپ بستن یببرمت کاف  دمیدر عوض بهت قول م رونیتو برو ب

 هوم؟ قبول؟ 

 پدرش کرد و بعد از  یحواله    یشده نگاه یراض لیسو 

 

 شد. ادهیکوتاه گفت و پ یلبخندش، چشم  دنید

 کوتاه گفت: یبا مکث زی از رفتن اش، پا  بعد

 دونم از کجا شروع کنم!  یحرف دارما، اما نم یکل-

 . دیتن اشو تکون داد و جلو کش یگرفت و کم نی ماش  ییجلو یدستشو به صندل سروش

 وع کن! شر  یمن آماده ام بشنوم، از هر کجا راحت-

به ماهان که  یگ ره یدزده و با خ ینگاهشو م ده،یم چیهم پ  یدست هاشو تو زی پا
 : گهیکنه، م  یو دست به بغل نگاهشو م نیداده به ماش هی درست روبروش، تک

  نی اومدنت از ا رونیو با فوت پدرت و ب  یهست  یبد طی شرا  ی تو  یلیدونم که خ یم-
 خونه سخت تر هم شده اما.. 

 :ده یمکث و دل دل کردن ادامه م یکم با

که اصال    یلعنت ی نهیک هی و  نیمرگ دروغ هی.. با  ستیمن هم مناسب ن  طی اما شرا-
 رو باهام  ینابود شد، پدرت بد باز  امیام رفت رو هوا، دن یهم به من نداشت زندگ یربط
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زد معلوم نبود   یو دوست بابا رد پدرتو نمکرد   یکه اگر سام کمک ام نم  یکرد، باز  شروع
بدن   یاعضا  یها  یخواست منو به قاچاقچ یکه پدرت م ییرفت؛ تا جا یم  شیتا کجا پ

حد وحشتناک و به هر حال اون کابوس ها هر چقدر بد، باالخره    نیبفروشه!.. تا هم
جات بدم و  بر باد رفته امو ن  یدر واقع زندگ ایکنم  یگزند خوام یتموم شدن و حاال من م

 .دونم دلش ازم بد شکسته یکه دوسش دارم و م یمرد  شی بتونم باز برگردم پ

 دوزه به نگاه سروش. یم نگاهشو

 طالق!  م،یجدا بش دیبا-

 : گهیکنج لبش م یکشه و با لبخند   یموهاش م  یال  یدست سروش

 !شهینم-

 

 . رسهیبه گوشش م یعصب یمتعجب و کم  ز،ی پا یصدا 

 ! شهینم یچ یعنی-

 . گهیباز م سروش

 !شهینم-

 . کشهیم غیبار علنا ج نی ا زی پا

 واضح بگو!  قا،یدق یچ یعنی-

بازوش که   یمشتشو بلند کرد بکوبه تو  زی ... پارهی گیخندشو م یبه زور جلو  سروش
 . رهیگی سروش جفت دست هاشو باال م

 خب بابا! -

 



 کن  ی زندگ  زییتو پا

173 
 

.. سروش هم  کنهیبعد بازشون م یبنده و لحظه ا  ینفس گرفته؛ چشم هاشو م زی پا
 رو دو برابر کرده!  زی حرص پا  نیاشه و هم  رهیچنان با خنده خ

 : گهی م عی بکشه که سروش سر غیباز ج خوادیم

 نه.. گوش هام درد گرفتن، آروم باش!  غینه توروخدا ج-

 :گهیکنه و سروش دوباره م  ی با خشم دست هاشو مشت م زی پا

 ون مـ.. چ  میر یطالق بگ ستیاصال الزم ن-

کشه که  یم یبنفش غیبنده خدا حرفشو تموم کنه با تمام توان ج دهی مجال نم زی پا
  یلب اشهدشو م  ریو ز   ذارهیگوش هاش م  یسروش ناخود آگاه جفت دست هاشو رو

 خونه!.

 :گهی مانند م غیبا همون حالت ج زی پا

 لب؟   ریتو ز   یگ یم یدار یچ-

 زنه. ی بهش ذل م  یجد  یلیخ سروش

 خونم!  یدارم اشهدمو م-

 کنه،  یبا تعجب سکوت م زی پا

 :گهی م یکامال جد   یدوزه و با حالت یسکوت اش نگاهشو بهش م  دنیبا د سروش

 !. یریجونمو بگ یتون یاشهدم تموم شد، حاال م-

 

 :گهی بلند م ییبار با صدا  نی بکشه که سروش ا غیخواد از حرص ج یبا م زی پا

 !بابا مجال بده حرف بزنم، عه-
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 شه،یراحت م  زی از ساکت بودن پا  الشیکنه.. سروش که خ یناخودآگاه سکوت م زی پا
 : گهی کشه و م ی دارش م شیصورت ته ر  یرو  یدست

 !می ر یکه طالق بگ میکه ما اصال عقد نکرد  نهیا  یبرا  میر یطالق بگ شهی نم گمیاگر م-

 

 :کنهیشده زمزمه م جیگ زی پا

 ها! -

که تو   ی رو از داخل کاور کوچک زی خودش و پا ی باال رفته، شناسنامه   ییبا ابرو  سروش
 . رهیگ یو طرفش م اره ی م رونیبود ب یصندل بیج

 پدرم! ی گهی د یحقه  -

از سروش توش نبود و همان طور شناسنامه   یاسم چیشناسنامه اش که ه دنیبا د زی پا
بار از ته دل  نیا و ا آشکار ینبود، با خشم  ی مراد  زی از پا یسروش که داخلش اسم ی
 و باالفاصله اشک هاش روان شدند!  دیکش  ادیکه نه فر غیج

 

 با بهت صداش زد.  سروش

 !زی پا-

 شد.  یکیبا باز شدن در توسط ماهان   زی هق پا هق

 . دهیسروش م  لیبا اخم تحو  یرو گرفته و نگاه زی دست پا ماهان 

 شده؟  یچ-

 : گهیهق هق م ونی م زی بگه که پا یز یچ خوادیم  سروش

 ! یماهان، واااا   یواااا-
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کنه آرومش    یم  یو سع  رهی گیرو قاب م زی از اشک پا س یبا دست هاش صورت خ ماهان 
 کنه! 

 

 چونه اش زد و سرشو باال آورد.   ریآروم شد، ماهان دستشو ز  یکه کم  زی هق پا هق

 شده؟  یچ نمیبب-

 گونه اشو گرفت و شناسنامه اشو گرفت طرف ماهان.  یرو  یبا پشت دست اشک ها  زی پا

 ! ستیشناسنامه هامون ن  ی اسم هامون تو  م،ی من و سروش اصال عقد نکرد  ن،یبب-

 سروش شد. ی  رهیدوباره با اخم خ ماهان 

خونه، شناسنامه رو از گاو صندوق   نیاطالع بودم، موقع رفتن از ا  یمن هم ب   دیباور کن-
با هزار دردسر   روز یتعجب کردم و د  یلیخ یخال  یحه ها صف دنی بابا برداشتم و با د
کنم؛ طرف اصال عاقد نبوده،    دایکه اون روز اومده بود خونمون رو پ ی تونستم مثال عاقد 

 بابا گفته بود رو انجام داده!  یبا پول هر چ  که کری در و پ یمعتاد ب هی

 

شد، امروز هم  اومدم   یاما متاسفانه نم رمیبگ زی از پا  یخبر خوام یوقته م  یلیخ خودم
رو ببرم که خدا رو شکر شما رو   ستندیاسنادها ن ن یب دمیسند باغ لواسون رو که تازه فهم

 ! دمید

 کشه.  یو ماهان دستشو م  رهی گیم یآروم شده نفس  زی پا

 .گه ید  میبهتره ما بر-

 و گفت:  دیکش رون یدستشو از دست ماهان ب هیگرفته از گر ییبا صدا  زی پا

 ! امی شاپ، تو برو، من خودم م یقول دادم ببرمش کاف لی نه؛ به سو-
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  ری"د  دیداد و با تاک  زی پا  لیتحو  یکوتاه به دخترک مو بور، باشه ا یبا نگاه ماهان 
 شد. ادهیپ  نینکردنش" از ماش

 : دیپرس ی.. سروش به آرامدیکش ق یعم یدو بار پشت سر هم نفس زی پا

 ؟ یخوب-

 به خوب بود!  هیحالش شب  یاش کرد، آخه کجا  نگاه

 شده گفت:  دهیدزد  ینگفت.. سروش با نگاه یزیچ

 کنم.  یرو سرگرم م ل یبرو، من خودم سو  یاگه کار دار-

صورت اش نگه   یرو  یا هی" کوتاه و آرام زمزمه کرد و جفت دست هاشو ثانی "نه ا  زی پا
 داشت. 

 . ارمی م  لویبده، تا شب سو  لتویآدرس خونه و شماره موبا -

 ** 

 

- -  - 

 *** 

 

بهش بگه  ی زیخواد چ یم یدونست از صبح ه یکنار مادرش نشست؛ خب م  ینگران با
 تونه.. یاما نم

خواهش کنم باهام   شهیم ،یتون  ینم یول  یبگ یخوا  یم  یزیچ هیمامان من مطمعنم -
 .یرو راست باش

 : گهیآروم م ییگرفته و با صدا   زوی کوتاه دست پا ی خانم، با آه لی راح
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 ! یترسم از دستم ناراحت بش ی حرف ها باهات دارم اما م  یلیواال خ-

 : گهی مادرش کرده و م  یشونه  ی   هیتک شویشونیتلخ، پ یبا لبخند  زی پا

 ، بگو! رنجم، نترس  یحرف تو نم کی که با   دمیکش یمدت سخت  نیمامان انقدر ا -

  یمکث لب باز م ی و با کم  برهیدخترش م ی موها یخانم دستشو نوازش گونه ال  لی راح
 کنه. 

دل آشوبم   د یاسمش، همون سروش، محرم نبود هی با اون پسره، چ دمی که فهم شبیاز د-
  یم دیستیمحرم ن  دیدونست  یها باالخره شما که نم یحالم بده.. برداشت بد نکن ،زی پا

 افتاده باشه که... نتونیب ییاتفاق ها  هیبونم الل ترسم ز 

 : گهیبغض آلود م یبا خنده ا  زی خوره و پا یحرفشو م یکوتاه ما بق ی خانم با نچ لی راح

اتاق   هی بود، من تو   یا  گهی جور د طی .. اصال شرا فتادهین یاتفاق چینه مامان نترس، ه -
اما خود    میاتاق باش کی   یتو  دیخبر گفت با یسوا بودم باهاش، درسته که اون از خدا ب

 یلیبشم.. بر عکس پدرشه مامان، خ تی با درک و فهم بود، نخواست اذ یلیسروش خ
 خوبه!

 : گهیآسوده که کامال ناخودآگاه بود، دوباره م ینفس دنِ ی خانم با کش لی راح

 چیشدم برات، ه یمردم و زنده م یهزار بار م یه.. روز ک یتو، مادر نشد یخبر ندار-
 اومد..  یهم ازم ساخته نبود، جونم کم کم داشت باال م یکار

 : دهیتکون داده و ادامه م نیسرشو به طرف یآه با

 یعمه الله اش شده، ب نیدختر ع نیخودشه، ا ی هم که ماشااهلل فقط غرق زندگ ذیپان-
سرده!..  یلیدارم.. خ یدارم، پدر یکه مادر ستین الشیخ نیع ی !.. تا زنگ نزنالیخ

از   میوسط من و بابات و بچه ام ماهان آب شد  نیشهرام هم که غرق زن باردارش و ا 
بود مرغ پر کنده!.. بابات، بابات.. صد سال گذشت   هشد  چارهیب ینبودنت.. ماهان، وااا

 براش نبودنت! 
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 ! زهیر  یدخترکش اشک م یخانم هم پا به پا  لی و راح شهی مروان  زی پا یها   اشک

 : گهیم  زی پا یموها   دنیخانم با بوس لی گذره که راح یسکوت م  یتو  یکم

 فهیضع شی اری دکترش گفته هوش ومده،یاز اون سام هم ماهان خبر گرفته.. به هوش ن-
 داد. شهینم  قیاما احتمال دق

طمع کار   یکشه و خدا خودش به همه رحم کنه، مخصوصا به انسان ها  یفقط آه م زی پا
گذرا و مال و   یایکشه و فقط چشم به دن یکه حسادت تو قلبشون زبانه م نیو دل چرک

 اش دوخته ان!  یمنال تمام شدن

پر   ییو ماهان با دست ها شه یگذره که در سالن باز م یهمان حالت م  یتو قهیدق چند
 .شهیم وارد خونه    دیاز خر

 بابا، مامان!  ،یخانم خوب همه رو دور خودت جمع کرد  زی پا-

 کشه. ی صورتش م  یرو یخانم دست  لیو راح  شهیبا خنده از بغل مادرش جدا م زی پا

 . رمیموز بگ ریبرا بابات ش امیدستت درد نکنه مادر، اونارو ببر تو آشپزخونه ب-

 هم پشت سرش. خانم  لی و راح رهیبا تکان سر، سمت آشپزخونه م ماهان 

 .نهیشی م  زی و کنار پا  ادیم  وهیم  یدست شیبعد ماهان با پ یچند

 ؟ یرو به راه ؟یآباج یچطور-

 

 خنده.  یتلخ م زی پا

 !ینیب ینم ،یلیآره خ-

 .برهی کشه و تنشو در آغوش م یبا اخم، خودشو سمت اش م ماهان 

 سخته مگه نه!  یدلتنگ-
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 کنه. یباال رفته نگاه اش م ییبا ابرو  زی پا

 مگه نه! ،ید یدردشو کش-

 بار نوبت ماهان بود که تلخ بخنده.. تلخ، تلخ، تلخ!  نیا

 ! ارمیبرگرده سر جاش، تِه اون غم تو چشم هاتو در م میاوضاع زندگ-

 . دهیرو تو آغوشش فشار م زی بار با خنده پا نیا  ماهان 

  ذارهی!.. نمایبراش فرق داره، با همه، با کل دن زی دل خواهرکش بکنه.. پا  یبرا  یکار دیبا
 مثل خودش!.. آخ از خودش آخ!   یکیامونشو ببره و بشه   یدلتنگ

- -  - 

 *** 

 

 سالم! -

  دی و کل دهیلب جوابشو م ریاخم کرده ز   دایو   دنیچرخه عقب.. با د  یم   ییآشنا یصدا با
 ..دهیشلوار اش قرار م بیج یها رو تو 

 رسونه. یتند خودشو بهش م یی با قدم ها دایکنه که و یکج م  راهشو

 نظر حالله!  هیاصال خود خدا گفته  ستما؛ی انقدر هام بد ن-

 آخه!  نیخوایم یچ  ت،یاهلل.. خانم برو دنبال زندگاالالاهلل -

 .رهیگی در آسانسور م  ی دستشو جلو دایو

شد چشممو   یدونم چ یجانماز آب کش نداشتم، نم یبا آدم ها  یخوب یاز اول رابطه  -
 ها!  خورهیبر نم ییباهام، به جا ای.. حاال راه بگهی خب د یول یگرفت

 قبل حلقه اشو نشون داد. یمثل چند دفعه   فرهود
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 ! گمیم ی من متاهلم خانم محترم، متاهل.. اصال براتون مفهومه چ-

 و گفت:  ستادی فرهود ا یلو و سوار آسانسور شد، دست به بغل ج  دیدستشو کش دایو

نوش جونت، با منم را   یکه دار یزن دار ا،یکوتا ب ال یخیبرام.. بابا ب ستینه، مفهوم ن-
 .. هوم؟ ینش مونیپش دمیقول م ا،یب

شال   یگوشه ها  یبرد و از دو طرف به حالت ضربدر کی سرشو نزد   ت،ی با عصبان فرهود
 چفت شده گفت:  ییرو گرفت و با دندون ها  دایو

خانومم رو با صد تا   یتار مو  هیهزار بار، من متاهلم و  نی خانم مثال محترم، ا نییب-
فقط   گه،یبار د  کی صد هزار بار با خودت تکرار کن..  یروز  نویکنم ا ی امثال تو عوض نم

 ! یکنم خانوم ی دونم و تو.. فراموش م یمن م ،یمزاحم بش  گهیبار د کی

 عقب برد و از آسانسور خارج شد! دستشو 

 چفت شده از حرص!  ییو دندان ها  دایهم موند و  باز 

 

 ... 

 

 که دراز کرد فرزانه غر زد.  یعسل یرو  پاهاشو 

 .شهی داداش نکن توروخدا، تازه پاک کردم، لک م-

  یم  یفوتبال یکم روشن کرد و مثال داشت برنامه   یرو با صدا یو یجمع کرد؛ ت  پاهاشو 
 !دید

 اش کجا ها که نبود!  حواس

 جا، فکرمون هزار جا!"  هیجا، روحمون  هیشده؛ خودمون  بیعج مونیروز ها زندگ نی"ا 
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 بازوش به خودش اومد و نگاهشو دوخت به فرزانه. دی تکان شد با

 گفتم؟  یچ یدیشن-

 ترک خورده گفت:  ییسرخ و لب ها   ییچشم ها  با

 ؟ یچ-

 دوباره حرف هاشو تکرار کرد. فرزانه

تو راحت برو سر    خرمیبابا رو م یخودم دارو ها یمن فردا کالس دارم، اومدن  گمیم-
 کارت.

خونه، سوا از   یگوشه   یتک ی کاناپه   یرو  شهیرو به پدرش که مثل هم یبا نگاه فرهود
 به فرزانه زد.  یعالم و آدم مشغول قرآن خواندن بود، لبخند

 به حسابت.  زمیری فردا پول مدستت درد نکنه، -

 گفت. عی شد که فرزانه سر بلند

 . ینه داداش پول دارم، مرس-

 باالخره" سمت اتاق پا تند کرد.  شهیگفتِن "باشه الزمت م با

 و چشم هاشو بست. دی دراز کش نیزم یرو

آغوششو کرده و   یهوا  ب یبک گراند پشت پلک هاش؛ عج شهی با لبخندش م زی پا
 استغفراهلل! 

 و چه به زن مردم.. زن مردم، زن مردم!.. خدا، مصلحتت رو شکر!   فرهود

 .شهیوقته که نم یلیخ  ،شه ی فراموش کنه و نم دیچرخه؛ باز هم با یبه پهلو م 

 ُمرد، ُمرد!"   دیها، فقط با زیچ یلیفراموش کردن خ ی"برا 
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- -  - 

 * 

 !" ستیممکن ن یشرح حال آدم ی"و قسم به حقارت واژه ها که گاه

 بد؟  ایبگه، خوبه  یپرسه.. چ یروبروش نشسته و حالشو م فرزانه

 دونست. ینم یچیدونست.. ه ینم واقعا

نگاه فرهود انداخت.. هر دو داغون بودند، کم آورده   ادی پر از درد اش فرزانه رو  نگاهِ 
پشت   یبه هم ه دنیبعد از رس دیکه با  ییشتند و نفس ها به هم دا  اجیبودند، فقط احت

 . دندیکش یسر هم م

 حالم بده! -

 : گهی و م  رهیگ  یدستشو م بره،یدستشو جلو م فرزانه

  گهیحال همد  د؟یکنار هم باش  د؟یبش گهیباز مرحم هم د دیتون یحال فرهود هم بده، م-
 !دونم ی من م د،یش ی.. شما بدون هم داغون م د؟یرو خوب کن

 .شهیم  ریسر به ز  زی پا

 کشم! ی ازش خجالت م-

 خنده. یکوتاه م فرزانه

از اون گذشته،   ،یبخاطر خودش اون کارو کرد کنه،یآخه دختر، اون درکت م یاز چ-
راحت باهاش حرف   نیبش گه؛ی د یخوا یم ینبود، پس چ نتونیهم ب ی چی ه یخودت گفت

 زمانو از دست نده!  ز،ی بزن.. توروخدا پا

 :گهی تو نگاه نگران فرزانه دوخته و م  سشوی کنان، نگاه خ من من زی پا

 کنم!  یتو بهش بگو فرزانه، خواهش م-
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 کنه. یپر از بهت فرزانه گوش هاشو پر م یصدا 

 من؟ -

 : گهیو التماس آلود م دهیتکون م سرشو

 توروخدا! -

 بکنه! دی کار با  یو حاال چ  رهی گیکالفه نگاهشو م فرزانه

 

- -  - 

 * 

 

 خاموشه!  ،یلعنت-

 کرد ها!  یبگذرونه، عجب غلط ریکشه و خدا خودش بخ یصورتش م  یرو  یدست

 کنه آرامششو حفظ کنه. یم یسع

 .دهیم  یخودش دلدار به

  رنیکنن، م یکنن، عقد م یم  یزنه، آشت یحرف م  زی با پا ره یم شه،ینم یزینترس چ-
 . نهی!.. آره، آره همشونیدنبال زندگ

 !نهی شیکاناپه م یدست رو  کشه و جزوه به یم  یقیعم نفس

 

- -  - 

  * * * 
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 . ستهی ا یچراغ قرمز م  پشت

 شناخت. یاومده بود و شهرام سر از پا نم  ایدن ا،یشده بود!.. دختر در عمه

 درخشان بغل اش کرده و نشونش داده بود!  ییبا چشم ها  مادرش 

 ! دیبچه به ذهن اش رس دنیکه با د  یزیچ نی سوخته!.. اول اهیس

 کنه.  یو حرکت م  ادیها به خودش م ن یبوق ماش با

 

 گرسنه اش بود. بیعج

 داشته باشه!  یخانم ناهار درست و حساب ریکاش من گهی دلش م تو

بود رو عقب   ختهیر شیشونیپ ی نم دارش رو که رو   یکنه، موها  یخونه که توقف م یجلو
 ! هیلیفرسته؛ سرما نخوره خ یم

  یمات اش م  ستادهی در خونه اشون ا یکه جلو یشخص دن یبشه که با د هادیپ خوادیم
 بره! 

 هم نداره!  دنیقدرت نفس کش یو حت  ذارهیدو م یسر خود مسابقه  قلبش

شدت گرفته   ییبا اخم ها زی پا دنیو با د   رهی گیسرشو باال م ینیبا توقف ماش  فرهود
 . رهیطرفش م

  یکه تو  چوی زنه، سو یدور م نویکنه.. ماش یاش م  ادهی پ نیو از ماش رهیگی م دستشو 
 .نهیبش کنهیدست هاش خشک شده بود و گرفته و با سر اشاره م

 و انگار خوابه!  نهیشیم یصندل  یحرف گوش کن رو یبچه ها  نیع ز،ی پا
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تا مطمعن باشه خواب   رهیگی از کف دستش م یشگونین نه،یشیکه پشت رل م فرهود
 ! ستین

 پرسه: یرفته و آرام م لی تحل ییبا صدا اد،یبه خودش م نیحرکت ماش با

 م؟ یری کجا م-

 گرده سمتش. یرو ترمز و بر م زنهیهوا م یسوالش فرهود ب  با

 شته؟ یشناسنامه ات پ-

 .ده یربات مانند فقط کلشو تکون م زی پا

 . شهیفرهود سمتش دراز م دست

 بده من! -

  رهیگی اش خارج کرده و م فیحرف و سوال شناسنامه رو از داخل ک  یربات، ب  نیهم ع باز 
 طرف اش. 

داشبورت پرت کرده و   یشناسنامه، اونو رو یبه تمام صفحه ها قی دق یبا نگاه فرهود
 کنه. یدوباره حرکت م

نگاِه   نی نشد و دوست داشت، ا دهیرخ اش کش می از ن ی لحظه ا زی نگاه پا ر،یتمام مس تو
 ! دیپرست یمپر از حس خوب رو  

 "نگاه ام کن، جاِن من محتاج نگاِه پر از عشِق توست!" 

 

 ... 

 

 صبر کن پسرم، صبر کن.  طانه،ی جوون عجله کار ش-
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 !شهیم   یقاط ادی داره، اگه جوش ب یکوبه و صبر هم حد  یزانوش م یدستشو رو  کف

  زشیو پشت م ادی م رونیاتاق ب   یگوشه  سیگذره، حاج آقا از سرو   یکه م قهیدق چند
 .نهیشیم

 خب پسرم، بسم اهلل، خطبه رو بخونم.-

 کشه.  یخودشو جلو م یکم فرهود

 بخون که باطل نشه!  یقربونت حاج آقا، فقط جور-

شاهد بودن اومده بودند بلند شد،  یسرش برا  ری دوست هاش که مثال خ یخنده   یصدا 
 چپ چپ خفه اشون کرد!  یبا نگاه

 . زی گفتِن "استغفراهلل" رو کرد سمت پاآقا سرشو تکون داد و با  حاج

 دخترم مهرت چقدر باشه؟ -

 : دیپرس یجیپرت شده بود اونجا، با اخم و گ گهید ییا یکه انگار از دن زی پا

 بله؟ -

 آقا سوالشو مجدد تکرار کرد.  حاج

 مهرت چقدر باشه؟  دمیپرس-

 به فرهود گفت:  یچشم  ر یز  یبا نگاه زی پا

 حاج آقا!  یهمون، همون قبل -

 گفت:  عی خوب" خواست شروع کنه که فرهود سر اریآقا با گفتِن "بس حاج

 قلبم باشه!  هینه نه حاج آقا، مهر -

 که فرهود آروم گفت:  دیسنجاق نگاهش شد و شن  زی متعجب پا  نگاه
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 !یبر یکن یجرئت نم گهید-

 

 کارا الزم نبود، بخدا نبود!  نیلرزه و ا  یم  زی پا قلب

نبود،  ونی در م شیمرگ و زندگ  یبرا فرهود و اگر پا  رهی هم جونش در م  شیجور  نیهم
 کرد.  ی عمرا اگه رهاش م

- -  - 

 *** 

 

 

 هفته گذشته.  کی

 سرد!  یلیدوباره محرم شدنشون و فرهود سرده، خ از 

رو   زی پا یحرف چیه یخودشون.. فرهود ب ینرفتن خونه   ه،یو بق  زی تصور پا برخالف
 گفت!  یهم نم یزیچ  زی پدر و خواهرش و جالب که پا شی برد پ یزندگ یبرا 

درست   زیکه نه، صددرصد فقط بودنش مهم بود و باالخره و آهسته آهسته همه چ  انگار
 شد. یم

 

 فرزانه و پدرش!  یها  یبود و مهربان زی خوب پا اخالق

کرد.. دروغ    یم  باهاش صحبت یکرد، نه کلمه ا ینگاه م  زی طول روز نه تو صورت پا ی تو
 ها!  یلیبود، خ ریدلگ یلیچرا؛ از دستش خ

 برد!  یگرفتش خوابش نم یآغوشش نم یهر چقدر هم بود، شب ها تا تو  اما
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 ... 

 

  یکرد اما با مسکن دردشو ساکت م یبود که حالش خوب نبود.. بدن اش درد م یروز  دو
 داد.  ینم یتیکرد و اهم

دونست حالش خوب   یدش تو اتاق، انگار م ، فرزانه به زور فرستاکه خورده شد  شام
 . ستین

 گذاشت.  شی شونیپ یو آرنجشو رو  دیکه پهن کرده بود دراز کش یدو نفره ا  یپتو  یرو

 بمونن.  داریخواستند ب یخواستند و چشم هاش نم یتن اش خواب م تموم

 

 ... 

 

 آروم و باز و بسته کرد. درو

 .ایخبر از دن یخواب بود و ب یتو قایعم زی پا

تن خودشون مرتب کرد و از   ی.. پتو رو رو دیهاشو عوض کرد و کنارش دراز کش  لباس
 .دیرو تو آغوش کش زی پشت پا

  یشد تو   یخالصه م اشی.. تمام دندیکش قیعم  یموهاش برد و نفس یالالب  دماغشو
 !شی جادو  یخوش موهاش و اون چشم ها   یزن با هرم بو  نیا

 شت و چشم هاشو بست. موهاش کا  یرو یا  بوسه

  یتب م ی غرق عرق داشت تو  زی چشم باز کرد.. پا یزیر  یناله ها  یشب، با صدا  نصفه
 گفت. یم   ونی سوخت و هذ



 کن  ی زندگ  زییتو پا

189 
 

 لب گفت و بلند شد.  ری ز  ییخدا  ای

 . دیتن اش کش  یرو تو زی تند لباس هاشو تن کرد و مانتو و شال پا تند

  مارستانی رو به ب زی پا یداد و چجور یجواب پدرش و فرزانه رو سرسر یچجور دینفهم
 رسوند. 

 

 بهتر شد. یصبح حالش کم  یدارو و تب بر باالخره دم دما  یباال بود و با کل  تبش

فورا پرستار رو   زی پا یشناخت؛ با باز شدن چشم ها  یسر از پا نم  یکه از نگران فرهود
 خبر کرد.

بهتر شده، االن به دکتر هم  یلیئمش، با گفتِن "حالش خبعد از چک کردن عال پرستار
 " اتاق رو ترک کرد. دم ی اطالع م

تخت کنار پنجره خواب   یکه با فاصله رو یخانم جوان دنیسرش رو برگردوند و با د زی پا
 بود، چشم هاشو بست. 

 خواست بخوابه!  یبد تر هم شده بود.. فقط م چ،یبهتر نبود که ه حالش

 که اصال متوجه حضور فرهود نشده بود. انگار

 نشست و دستشو گرفت. یکیپالست یصندل  یکنارش، رو فرهود

 ز؟ ی پا-

 " زمزمه کرد. ی طور چشم بسته "هوم همان

 رفت.  شیشونیفرهود سمت پ دست

 ؟ یحالت خوبه؟ چشم هاتو چرا بست-

 آلود زمزمه کرد. خواب
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 ! ادیخوابم م-

 کتر سکوت کرده و از جا بلند شد.بگه که با ورود د  یز یخواست چ فرهود

 رو چک کرد.  تشیمجدد وضع  دکتر

  اطیاحت م،یبهش وصل کن گه یسرم د  هی، تبش نسبتا قطع شده اما بهتره  حالش خوبه-
 شرطه.

 :گهینسخه رو سمت فرهود گرفته و م  ،ییبا نوشتن دارو ها بعد

تبش از   ه، یسرماخوردگ هی د،ی نگران هم نباش د،یار یب دیکن هیدارو ها رو ته ن یشما هم ا-
 . شهیبره، انشااهلل مرخص م نیب

 رفت. رونیغرق خواب، از اتاق ب زی گذرا به پا یبا تکان سر و نگاه فرهود

 ..زی پا شی کرد و برگشت پ هی ته مارستانیب یها رو از داروخانه  دارو

شده   اشیدن ی همه  یزن ک نی کرد و ا  یاز کالهک رو نوازش م ختهیر  رونیب یموها 
 بود؟!! 

 بدوِن اون!  یهاش بنِد نفس هاش بود و مرگ شرف داشت به زندگ نفس

داد و خدا   هینسبتا گرم اش تک یِ شونیبه پ شویشون یدست اش کاشت؛  پ یرو یا  بوسه
 دل من حفظ کنه!  یتو رو برا 

 

- -  - 

 *** 

 

 داغ خورد!  یو فرهود، حواس اش پرت شد و دست اش به تابه   زی پا  ومدنِ یاز ن نگران
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 شد.. یکیاش   لی بلندش با زنگ موبا آخ

 ناشناس بود، مردد جواب داد.  شماره

 د؟ ی بفرما-

 .دیفرهود از پشت خط به گوشش رس یصدا 

 الو فرزانه. -

 گفت:  یگاز رو خاموش کرد و هول هولک  ریز  تند

 خوبه؟  زی پا د،یچرا نبرد   لتونویموبا  ،یداداش مردم و زنده شدم از نگران  یوا -

 فرهود بلند شد: یگرفته   یِ صدا 

مرخص   گهی تا دو ساعت د د،ی آره خوبه خداروشکر تبش قطع شده، زنگ زدم نگران نباش-
 بابا حالش خوبه؟  شه،یم

 .دیآسوده کش ینفس فرزانه

 شه پس منتظرتونم.با رون،ی رفت ب شیپ قهی چند دق نی آره هم-

 خداحافظ. م،یای +باشه م

 .دیاش رس  یراحت به آشپز یالیبار با خ نیرو قطع کرد و ا تماس

 

 ... 
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  لکسیر  یلینداشتند و خ یبه سرم باال سرش و قطره هاش که انگار اصال عجله ا  کالفه
 اومدند نگاه کرد. یم نی پا

 گذاشت و چشم هاشو بست. شیشونیپ یرو رو  آرنجش

 چند ساعته تو آغوش فرهود!  یبه دوش گرفتن داشت و خواب ید یشد  اجی احت

ندادن هاش باز هم براش    تی کردن هاش، اهم یمحل  یتمام اخم هاش، با تمام ب ـبا
 ازش دل بکنه!   یتونست لحظه ا  ی ارزش داشت و نم

د آروم باشه و بهش  کر  یم یسع  هیهر ثان  یدونست و تو  یدونست ازش دلخوره، م یم
 فراموش کردن!  یفرصت برا هیفرصت بده،  

 

- -  - 

 * 

 

 

 اعصابش. یباز رفت رو  یلی پر تمسخر ن یصدا 

 زم؟ یشد عز  دایجون دخترت پ لی راح-

 دوخت. یلینگاه ن یخشن اش رو تو نگاه

چشم حسودا   یحادثه بود که به کور هیجون،   یلیبشه ن دایدخترم گم نشده بود که پ-
 !شهیاالن سر خونه زندگ  زمی ارفع شد و پ 

 با همان لحن پر تمسخر گفت:  یلین
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دورو زمونه حاضر   نی کس تو ا چیصبوره، ه یلیدخترت خ مایخودمون  یآره، ول زمیاوه عز -
 !واقعا خوبه زی مثل داماد تو که آه نداره با ناله سودا کنه بشه، پا یزن پسر شهینم

 خانم لبخندشو کش داد. لی راح

.. دامادمم خداروشکر اگه ثروت نداره در عوض  ره یمعلومه دخترم خوبه، چشم و دل س-
  ی.. ثروت هم الهدهینرس یکس  یدختر اون دختر به گوش ها  نی، خبرش با ا چشم پاکه 

 داشته باشند! یو دامادش کمبود  یداره که نذاره دختر ته تغار  یشکر احمد به حد

 !!! یخال زی پا یم از دامادش کرد، جا ه یطرفدار چه

که اون هم از موضوع   دیخوب فهم یلیشد و خ  دی سرخ و سف  لیراح یبا حرف ها  یلین
 دامادش خبر داره!  یها  یباز  زیه

آرامش   شهی گذاشت و با لحن هم زی م یاش رو رو  ی میآب کرفس رژ وانی خانم ل عاطفه
 : دیپرس

 جان؟  ل یاحمد آقا بهتر شدن راح-

 تپل روبروش زد. یاد یز  یخوش قلب و کم  ی عاطفه  یحواله   ی خانم لبخند لی راح

 بهتره!  یلیشکر خدا خ زم،یآره عز -

و    هیلب گفت و حرف رو به پسر تازه برگشته اش از ترک  ری " ز یخانم "خدارو شکر عاطفه
 نامزد ترک اش کشوند!

 

 

- -  - 

 * 
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 فرهود گذاشت و در جواب سوالش آرام گفت:  یشونه  ی خم کرد؛ رو  سرشو

 خوبم!-

 داشت!  یآرام بود و حس خوب بیهاشو بست.. عج چشم

 خوب!  حال

 لب زمزمه کرد:  ریز 

 حالم خوبه! -

 از حال خوب نزنه!..  ینتونست لبخند ی با تمام سع فرهود

 :دی سر بلند کرد و پرس  دهیترس زی که پا دیبلند کش  ینیمغازه ه  یادآوری هوا با  یب

 شده؟  یچ-

 .دیبلند کش یپوف

 دو ظهره!  ک ی مغازه رو باز نکردم هنوز، ساعت نزد-

 اخم کرد.  زی پا

 ! ختیشده حاال، قلبم ر یگفتم چ-

 لب غر زد.  ری ز  فرهود

 بکوبم تو سرم!   رمی برم ِگل بگ دیکارم از دست بدم با نی ا ن،ی بدتر از ا یچ-

 

 داد و دست هاشو بغل گرفت. بونایبا اخم، نگاهشو به خ زی پا
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کرد و با   ادهیشده، اونو دم در پ رشی بره و د  دی خونه، فرهود با گفتِن با دنیرس یوقت
 رفت!   زی پا نیهمون ماش

براش تا حداقل خبر نرفتنش رو بده که خود کاوه بره   هیتنب ک یشدن حقوق اش شد  کم
 رو بفرسته جاش!  یکی  ای

 هم خدا رو شکر اخراج نشد!  باز 

 

 ... 

 

که حوله به سر غرق   زی پا دنی به دست سمت اتاق رفت و درو باز کرد، با د  ینیس فرزانه
 خواب بود، بدون سر و صدا اتاق رو ترک کرد. 

 : دیدست نخورده پرس ینیس دنیجا نمازش رو جمع کرد و با د پدرش

 شد؟  یچ-

 اپن گذاشت.  ی رو رو  ینیس فرزانه

 خوابه! -

  کی خواست حداقل   یبرداشت و سمت بالکون رفت.. م نتیکاب یجزوه اش رو از رو بعد
زنگ   یجزوه رو باز کرد صدا  ینشست و ال  یصندل  یکه رو  نی درس بخونه اما هم یساعت

 تلفن بلند شد!

 و از جا بلند شد. دیبلند کش یپوف

فقط اومدن عمه طاهره اش کم بود که و دار  ر ی گ نیا  ی رو جواب داد و بله.. تو تماس
 افتاد!   ینم ادشونیسال تا سال هم  
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 بود باباجان؟  یک-

 طرف پدرش.   دیرو سر جاش گذاشت و چرخ تلفن

 ما!   یخونه   انیب خوانی تهران م  انی عمه طاهره، گفت فردا م-

بود،   دهی خواهرشو د شیبار سه سال پ نیاز تعجب باال رفتند!.. آخر  یآقا مهد  یها  ابرو 
 شکرت! ای بودن و حاال.. خدا ومده یفرهود هم ن یتو عروس یحت

 باز کرد. کشو یکاناپه نشست و قرآن کوچ  ینگفت.. رو  یزیچ

 ... 

 

 

 بلند شدن از جاش رو نداشت!  اریباز کرد، تشنه اش بود و اخت چشم

 اش خارج اش کرد.  ف ی، اجبارا بلند شد و از داخل کاش که بلند شد   لی زنگ موبا  یصدا 

 صحبت با مادرش، تماس رو قطع کرد.   قهیاز چند دق بعد

 !ینگرانشون کنه که چ   یشدنش رو نگفت، الک یرفتن و بستر  مارستانیب موضوع 

 !ادی ده شب بود و کاش فرهود ب کی نزد شی رو گوش ساعت

  یلبخند دی باز شدن در و سالم فرهود که به گوشش رس یزود برآورده شد، صدا  آرزوش
 گنده زد! 

  نیزم یرو  لشویموبا  یآن می تصم کی خواست بلند بشه بره استقبالش اما بعد در  اول
 خودشو به خواب زد!  یو مجلس کیش یلیگذاشت و خ

 

 ... 
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شام صدا کنه   یرو برا  زی بعد از شستن دست و صورتش سمت اتاق رفت تا پا فرهود،
 سرو صدا اتاق رو ترک کرد.  یخوابه، ب دید یاما وقت

 حرص!  ایدن کی موند و   زی پا

 پهلو اون پهلو شد!  نیا ینق تق که تو دل به خودش زد ه  یو با کل دیبلند کش یپوف

 چقدر گذشت که در باز شد و فرهود وارد اتاق شد.  دینفهم

 جلوه بده!  یعیکرد آروم باشه و طب یسع

 غذا به دست کنارش نشست و آروم صداش زد. ینیس  فرهود،

 ز؟ ی پا-

 ! دنیزد به نشن خودشو

 دوباره صداش زد.  فرهود

 ! یداروهاتم بخور دیشو غذا بخور با  داریبا توام، ب زی پا-

 چشم هاشو باز کرد و مثال خواب آلود گفت: یال

 هوم؟!! -

 دستشو گرفت. فرهود

 پاشو. -

 و بلند شد نشست.   دیصورت اش کش  یآزادشو رو  دست

 ندارم، فقط تشنمه. ل یم-
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نفس تمامش رو خورد و دوباره دراز   کیتو   زی آب رو طرفش گرفت که پا  وانیل  فرهود
 .دیکش

 !یداروهاتو بخور دیپاشو با   ،ید یچرا باز خواب- 

 هاشو بست. چشم

 فرهود، خوبم! خوامینم-

 . دیدوباره دستشو گرفت و کش فرهود

 . رونیزنه بن تی پاشو باز رگ لجباز -

 و اخم کرد.  دی محکم کش دستشو 

 خوبم، عه! خوامیگفتم نم-

 با همون اخم پشت به فرهود کرد و چشم هاشو بست! بعد

 یدست نخورده رو برد تو آشپزخونه و در جواب فرزانه به "نم ین یس ال،ی خیب فرهود
 " کوتاه بسنده کرد.یدونم

 .دیدراز کش  زی پابرگشت تو اتاق، لباس هاشو عوض کرد و کنار  دوباره

فضا پخش بود به  یکه تو   ینور سبز کم رنگ ی  رهی گذاشت و خ شی شونیپ یرو  آرنجشو
 فکر رفت. 

 هزار!  یاش، ضربان قلب اش رفت رو  نهیس  یرو زی قرار گرفتن سر پا  با

وار انگشت    طنتیزد و ش  یفرهود، با آرامش لبخند   یبا حس قلب تپش گرفته  زی پا
 ! دیبرهنه اش کش ی  نهیس ی اشارشو رو

صفر   زی که در مقابل پا  یو خود دار شیشونیپ ی رو دیشد  یفرهود شد اخم ها واکنش
 بود!



 کن  ی زندگ  زییتو پا

199 
 

 دی دوباره کارش رو تکرار کرد که فرهود اونو از خودش جدا کرد و کامل چرخ زی پا 
 سمتش.

 کرد.  یمفقط نگاهش  ،ش ی آهو ی چشم ها  ی  رهیرخ تو رخ اش، خ حاال،

 شی طور   هیدختر امشت  نیبار چال گونه اش رو نشونه رفت و ا  نیا  زی پا انگشت
 ! شهیم

 چشم هاشو بست.  فرهود

 بخواب! -

 .. محال بود! بخوابه

 ! کنهیفرهود م یمهمون لـ**ب**ها  قیعم یو بوسه ا   برهی**ب**هاشو جلو ملـ

 ندازه!  یکه تا عمق جان فرهود نفوذ کرده و نفس هاشو به شماره م یا  بوسه

بار   نی.. ارنی گ یرو قاب م زشی و دست هاش صورت پا شهیخمارش باز م یها  چشم
 نوبت اونه که بوسه بزنه!

وقته دلتنِگ   یلیزنه و خ یم  مهیخوابونه، روش خ یرو گرفته و اونو صاف م زی پا یبازو
 وقته! یلیخ زشه،ی پا

 

- -  - 

 * 

 

 

 چرخه به چپ. یکنه؛ پتو رو از تنش جدا کرده و م  یهاشو باز م چشم
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 !ق یخوابه، عم فرهود

 .شهیو بلند م  پاشهیرو صورتش م یلبخند

 . رهی سر و صدا از اتاق خارج بشه و دوش بگ یب کنهیم یسع

 بود.  دهیپر بیعج  زی پنج صبح بود و خواب پا ساعت

 کنه. یباز م دشویجد چیو پ شهیم  نستایداره و وارد ا  یبر م لشویموبا

 سوختشون گذاشته بودند! اهیاز دختر س یاستور یو شهرام کل ایدر

شباهت    زی پا یبه حال اون روز ها  بیعج شی کیچند تا متن گذاشته بود که   فرزانه
 داشت! 

 که دارد!"  یتنهاست با درد ی: آدمج یوشی   مای"به قول ن

 ! نهیشیلب هاش م یتلخ رو   یلبخند

 بنده!  یکشه و چشم هاشو م یعکس نوشته م یرو  یدست

 ! شهیاراده بد م یخوره و حالش ب یگونه هاش سر م یاجازه رو  یب یاشک  قطره

 خوب! یلیخوبه، خ ،یبد باشه، خوب  دینبا ره؛ی گیم نفس

- -  - 

 * 
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آغوش   یو خودشو تو  دهیبا فاصله ازش خواب زی پا  شه؛ی م داریاز خواب ب ییسر و صدا  با
 .دهیکش

 

  یکشه و با عشق یخوابونه، روشو پتو م یجاش م یکنه و تو  یبغلش م  شه،یم بلند
 بوسه.  یم شویشونیپ یوصف نشدن

 کنه!  یهنگ م هیعمه طاهره اش چند ثان دنیکنه که با د یقصد دوش اتاق رو ترک م به

 

 !ی ، پسر چرا ماتت برده، سالمتو خوردوا -

 .ادی خودش م به

 تعجب کردم! دنتونیاز د د یسالم، ببخش-

 . کوبهیهم م یخانم دست هاشو رو  طاهره

 ! میایعه عه عه، چرا؟ نکنه فرزانه نگفته بهتون که قرار بود ب-

 و در همون حال بلند  رهیبگه، سمت آشپزخونه م  یزیبدون اجازه به فرهود که چ بعد
 !کنه یفرزانه رو صدا م

 .ره یم  سیبا گفتِن"خدا به دادمون برسه!" سمت سرو  فرهود،

 

 

 ... 

 

 . کنهیچشم باز م زی که پا  دیکش یموهاشو سشوار م  داشت
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 یو کم  کشهیلباس هاش، موهاشو برس م دنیرو خاموش کرده و بعد از پوش سشوار
 .زنهی ُادکلن به گردنش م

 ! ریصبح بخ-

 ! کنهیاش اتاق رو ترک م لی و موبا  چیو با برداشتن سو  دهیمفقط سرشو تکون  فرهود،

 کله اش!  یو دو تا شاخ سبز نشده رو  زی مونه پا یم

حاال حاال ها حضرت آقا قصد آتش بس نداشتند و باشه آقا فرهود، بچرخ تا    نکهیا  مثل
 !میبچرخ

 

- -  - 

 *** 

 

 

  یم شی تونی .ز دیشلوار و بلوز سف یرو  یشونه و دست یصورتش م  یرو یمیمال   شیآرا
 کشه. 

 . زنهیادکلن به گردن و مچ دستش م  یرو مرتب کرده و کم دشیسف  تل

 . رهیم  رونیاز اتاق ب  قیعم یو با نفس  ندازهیاتاق م  یتو یسر تا سر ینگاه

سال تا سال   یو گفت که عمه ا   ششیبعد از رفتن فرهود، فرزانه اومد پ شیساعت پ مین
هم خاله زنگ و   بی کاره، با دخترش پاشده اومده خونشون و عج هیحاال   دشون،ید ینم

 پررو هست، با عرض معذرت! 
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لپ تاپ جلو    ریطاهره خانم و دخترش که درگ لی با لبخند تحو یسالن شده و سالم وارد 
 ! دنیزد به نشن یعاد یلیروش بود و خودشو خ

 ! دیک حالش رو پرسبلند شد؛ باهاش دست داد و خش زی پا دنیخانم با د طاهره

شد   زی با پا تشیمیحالش شد و صم  یا ینشست که اون با لبخند جو  یکنار آقا مهد  زی پا
 طاهره خانم!  ی برا  یقو یضد حال

 

 از صحبت، به کمک فرزانه وارد آشپزخانه شد. بعد

 زد. یلبخند دنش یبا د فرزانه

 من دستم بنده، خودت صبحونتو بخور!   زمی عز دیببخش-

 اپن با خنده گفت:   یبه ساعت کوچک رو یبا نگاه زی پا

 هم ندارم، اومدم کمکت.  یلی وقت ناهاره نه صبحونه؛ م  گهیاالن د -

 کرد گفت:   یم  زیگاز رو تم  یکه رو یدر حال فرزانه

 ممنون، تو برو استراحت کن.. گهی ندارم د یکار-

 آروم شده گفت:  ییبا صدا  بعد

 مواظبت باشم!  یلیگفت خ یبه گوش داداشم نرسه ول-

 کش رفت!  زی پا لبخند

 تند گفت:  یبگه که طاهره خانم وارد آشپزخانه شد و با لحن یزی چ خواست

 !یکن یبا زن برادرت پچ پچ م می شد بهیما غر  گهیواه واه فرزانه، حاال د-

خبر   چارهینه کرد، بمهمان فرزا ی گرد شد و حالت تعجب کردنش خنده ا  زی پا یها  چشم
 طاهره خانم نداشت که!  ی از رفتار ها
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 زحمت خنده اشو جمع کرد.  به

گفتم بره استراحت کنه،  یکم ناخوشه داشتم بهش م  هی زی عمه، پا هیچه حرف  نیا-
 ! نیهم

 نازک کرد و گفت:  یخانم پشت چشم طاهره

حاال چرا ناخوشه؟   رون،یاالن اومده از اتاق ب نیهم   میکه از صبح ما اومد نی دخترم ا-
 خوره، نکنه بارداره؟  یظاهرش که به حال بد ها نم

 و خدا به دادشون برسه!  دیکوتاه کش یفرزانه پوف 

 ! نیسرما خورده بود هم  کمی ست،ینه عمه باردار ن-

چشم هاش   ی رو برانداز کرد و در آخر ذل زده تو زی پا یحرف از سر تا پا  یخانم ب طاهره
 گفت:

 خب پسر ما سر تره!   یول  یستیبدک ن-

 بشنوه گفت:  زی داشت پا یکه سع یلب، در حال  ریمثال ز  بعد

 حتما به خاطر پولش گرفتتش! -

کرد حرمت    یاش رو م  یکه تمام سع یتو نگاه خشن فرزانه ا ز،ی پر از بهت پا نگاه
 نگه، نشست!  یزیچمهمون رو حفظ کنه و 

 

 گوشت دستش فرو کرد!  یو انگشت هاشو تو   دی کش یقیعم نفس

 لحن خودش گفت:  هیشب یخانم خواست از آشپزخونه خارج بشه که فرزانه با لحن طاهره
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  زی پا بندم؛ی چشممو رو بزرگ بودنتون م یکن نی توه زی احترامت واجب عمه اما به پا-
پس لطفا   شه،یها؛ فرهود بفهمه ناراحت م یل یخ یلیخ زه،یعز یلی ما و فرهود خ یبرا 

 ! دیمواظب حرف زدنتون باش

 کرد و از آشپزخونه خارج شد! ز ی پا یبد حواله   ی درهم، نگاه ییخانم با اخم ها طاهره

 گفت: انهیدلجو  یو با لحن دی کش زی پا یبه بازو  یدست فرزانه

 نداره!  زبونشو اری عمه ام کال اخت ر،یبه دل نگ ز،ی ببخش توروخدا پا -

 اتاق خواب شد!  هی" راهال یخ  یبا گفتِن "ب نینماد یبا لبخند  زی پا

 خوب و بدش!  یو پست ها  نستایپناه برد به ا  باز 

و چشم بسته   دیفالوش کرده بود کش دشیجد ج یعکس فرهود که تازه با پ یرو  یدست
 صورتش نشوند!   یرو یبوسه ا 

 فرهود شد تِگ روش!  ید یو آ  شیشد استور   یکیعاشقانه،  ی انبوه پست ها نیب از 

 آغوشش!"  گمی !! م؟یچ یعنیکه اگر ازم بپرسن آرامش   ی"تو همون

 

- -  - 

 * 

 

 

  یها رو تو  یو قوط  دهیچ ی تک یقفسه ها   یبودند رو تو ده یکه تازه رس ییکادوها باک 
 . دهیمغازه جا م  کی کوچ نیزم ریز 

 .نهیشیم  یا شهیش  زی پشت م یصندل ی و رو شورهیشدشو م یخاک  یها  دست
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لبخند   هی حال خوب و  هی شهیم  زی پا یاستور شه، یم نستا یو وارد ا  دارهیبر م لشویموبا
 لب هاش!   یقشنگ رو 

 : گهیلب م ری و ز   زنهیرخشو بوسه م مین عکس

 کنماا، خب؟!! یهم عوضت نم ایبا دن یاز دستت دلخورم ول نکه یخانم با ا  زی پا-

 ! دهیهم انتقال م  زشی که گرفته بود رو به پا یخوب حال

 ! زنهیرو روش م ز ی پا ید یو آ  کنهیم یمورد نظرش رو استور  ینوشته   عکس

 ول کن و فقط منو دوست داشته باش، خب؟"  زو ی "به نظرم همه چ

تمام شده   یزن، خالصه  نی که ا شهیآور م ادیو باز هم به خودش   رهیکش م لبخندش
 ! اشهیدن ی

 

- -  - 

 * 

 

 ببنده!  زوی پا ش ین ادیب یکی  حاال

 فرهوده، با تگ اسم خودش!  یاستور ی  رهیخ یو ه دهی دراز کش نیزم یرو

 کرد!  یم هی و خودشو تخل دیکش  یم غیتو خونشون بودند حتما ج اگه

حالش   ذاره،یگوش هاش م یتو  شوی بنده و هندزفر یهمان لبخند گنده چشم هاشو م با
 آن حس و حاِل ناب!  یکننده  لی تکم شهیآهنگ هم م هیخوبه و 

 

- -  - 



 کن  ی زندگ  زییتو پا

207 
 

 * 

 

 

 و از فرهود خواست خورشت رو بهش بده.  ختیخودش ر یبرنج برا یکم

 زد. شیخانم باز ن طاهره

 ؟ یخودت خورشتو بردار  یخم بش یکم یتون ینم ،یتو که کال در حال استراحت-

 بد حواله اش کرد. ینگاهش کرد و فرزانه با خشم نگاه یچشم ری ز  فرهود

دخترش زد   یبه پهلو یخونکینداد، س  تیکس به حرفش اهم چیه د یخانم که د  طاهره
 بگه!  یزیچ  هیتا اعالم وجود کنه و اون 

 .دیهم کش یمتوجه شد و با قاشق اول، اخم هاشو تو   عیسر   تارا

 تلخه!-

 باال رفته گفت:  ییبا ابروها  فرزانه

 جان؟ -

 باز گفت:  تارا

 توش؟  یختیر یتلخه، چ یلیخورشت خ-

 پر از خورشت رو داخل دهانش گذاشت.  یقاشق فرزانه

 کجاش تلخه؟ -

 بشقابش رها کرد.  یبا اخم قاشق و چنگالش رو تو  تارا

 ! گهیفرزانه جون.. خب تلخ شده د  گم یمن دروغ م  یگیم یعنی-
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 از فرزانه گفت:  یبه طرفدار زی پا

 تلخ شده.. حتما زبونت مشکل داره!  یتلخ نبود، شما خورد  میما خورد -

 فشنگ از جا بلند شد. نی خانم ع طاهره

  نیچسبون  یبه دختر من انگ م گهیحاال د تون،یمهمون دار  نیدستتون درد نکنه با ا -
  هی  دیگذاشت ما ی که جلو یحتما تو خورشت چاره،یکه ب گهی.. دروغ نمنی کن یبارش م کهیت
 ! دیکن یحق به جانب صحبت م  ینجوریکه تلخ شده ا  د یختیر یزیچ

 . دیصورتش کش یرو  یدست یمهد  آقا

جنگ و   یبرا  یانقدر حرف نباف بهم، بعد از مدت ها اومد  نیاهلل، خواهر من بشاالالاهلل -
 آخه!  یتو، تو سرت دار هی چه عادت  نیدعوا! ا

 بد تر داد زد. چیخانم آروم نشد که ه طاهره

  ستیشما ن فیح  نشون،یع  یبچه ها شد  نیدست ا یچرا، عقلتو داد  گهیداداش تو د -
 عروس آوردنتون کامل شد!   نیشاهکارتون با ا ،یمون  یم نایا شیپ

 و بلند شد.   رهیخودشو بگ یبار فرهود نتونست جلو نیا

  یمنه، مواظب باش چجور یزندگ  یمه  ه زی حرفتو تو دهنت مزه مزه کن بعد بزن، پا-
  یداد ریو از دم اومدن گ  یانقدر پر پر یمن خبر دارم از چ ،یکن یدر موردش صحبت م

و نشد،   یبند من کن یخواستیکه دختره معتادتو م  شیمن.. سه سال پ یبه زن و زندگ
هنوز هم  ای  نی ترکش بد نی شد باالخره، تونست  ی.. چیکن یخال تویدق و دل  یحاال اومد 

 ! رهی باال م یحیتفر

خنده اشونو   یو فرزانه به زور جلو زی فرهود مونده و پا ی  رهیخانم با دهن باز خ طاهره
 گرفتن! 

 :گهی کشه و حق به جانب م یدست مادرشو م شه،یبلند م تارا
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 ! دیشما راحت به غذا خوردنتون برس میری م گهی ما د  دینگران نباش-

از   یتوجه به اصرار آقا مهد  یهاشو جمع کرده و ب  لی وسا  یهمه  قهیدر عرض ده دق و
 . زننیم  رونیخونه ب

 خنده!  ریز  زنهی م یفرزانه با تمام خود دار بودنش پق شهیکه بسته م در

 

 .زنهی روبهش تشر م یمهد  آقا

 فرزانه.-

 :گهیو فرهود کوتاه م ده یادامه م  دنیبه خند ریسر به ز  فرزانه

 خودشون بود بابا!  ریتقص-

شدت گرفته به خوردن   ییسر سفره نشسته و با اخم ها  ،یا  گهیحرف د یب یمهد  آقا
 ! دهیغذاش ادامه م

 

- -  - 

 * 

 

 فرزانه؟ -

 +هوم؟ 

 فرزانه؟ -

 +هوم؟ 
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 فرزانننننننننننننه؟ -

 +هوووووووووم؟ 

 !شهی گردنش گرم م پِس 

 برم!  خوام یسرتو بلند کن، من م   قهید هیهوم و...، -

 .کنهیجت سرشو بلند م نیع

 کجا؟ -

 .شه یباز م زی پا شین

 کنه. یسرشو بلند م یچ نیچه فضوله؛ ع  نیبب-

 تا نخنده.  ره ی گیلپشو از داخل گاز م ره،یگیفرزانه هم خنده اش م خود

 ؟ ی خب حاال، کجا بسالمت-

 .کنهیلبشو کج م زی پا

 ! نجایا  دیخودمون، دلم پوس یخونه   رمیم-

 .شهی اش م ره یشده خ زیر ییبا چشم ها فرزانه

 به فرهود؟  یگفت-

 . رهی گیمعصومانه به خود م  یحالت زی پا

 توروخـ...  گه، ید ی گینه، تو م-

 . رهیگی م  زی دهن پا یو دستشو محکم رو  پرهیاز رو مبل م فرزانه

قبل افتادم رو دور غلط   یسر .. اصال ها، خودت بگو، گمی جان فرهود قسمم نده، من نم-
 عمرا، توبه کردم.  یسر ن یکردن، ا
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کنم" فرزانه رو   یم  شیکار  هیبلند، با گفتِن "باشه پس من برم فعال، خودم   یبا پوف زی پا
 . شهیکوتاه بغل کرده و از خونه خارج م

خونه و خاطرات کوتاهشون    نیو چقدر دلتنگ ا   رهیسمت خونه اش م  یدربست کی  با
 بود!

 ... 

 

 کنه پر از گرد و خاکه!  یچرخه و هر جا را که نگاه م یدور خودش م  کالفه

 به مادرش زنگ بزنه و از اون کمک بخواد!  رهی گ یم میتصم

در حال   زی کردن خانه بود و خود پا  زیسال در حال تم  انی ساعت بعد، خانوم نسبتا م  کی
 بود!  دهیکه تازه به دستش رس دی خر یکل ییجاجاب 

کرده و   ی سال رو راه انیتشکر خانم م یبا پرداخت مبلغ و کل شه،ی که تموم م کارشون
به قصد  یآن میتصم کیبخوابه اما در  یخواد کم یساعته م مین یخودش بعد از دوش 

 . شهیو از خونه خارج م  دهیفرهود لباس پوش شیرفتن پ

 

 ... 

 

 دختر!  نی هم ا باز 

  یکه کاوه تازه آورده بود و خودش شخصا تو  یُادکلن خدا تومن  دیخر  یبار به بهانه  نیا
 بود!  دهیسمت راست مغازه چ   کی ش یقفسه ها 

 کوتاه کنه و بره. یو خب.. وقتش بود تشکر دی مارک خوش بو و گرون اش رو خر  کی
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 ن؟ یخوایم یا   گهید زیچ-

فرهود با  ی تو چشم ها رهیاز ُادکلن رو همون جا به مچ دستش زد و خ  یکم دایو
 تمام گفت:   ییپررو

 ، شمارتو! آره -

بار.. خواست با   هیهم   ونیبار ش  هیبست، مرگ   ی با حرص چشم هاشو لحظه ا فرهود
 افتاد و.. زی کنه که نگاهش به پا رونشیب پایت

  یلب هاش نشوند و جفت دست هاشو رو   یرو  یناخودآگاه لبخند  دتش،یکرد ند وانمود
 گذاشت. یا  شهیش زیم

 کن!  یاول خودتو کامل معرف-

  ی باال رفته از تعجب، از خدا خواسته آرنجش رو مماس با دست فرهود رو ییبا ابرو دایو
 گذاشت و گفت:  زیم

 ! یستیکردم مرد ن   یداشتم کم کم فکر م گهید ، یجه عجب وا داد-

 هر حال خـ...  به

 فرهود؟ -

 ! دیدر د یاخمو و ناباور رو جلو   زی متعجب نگاهشو باال داد و پا ثالم

درک   یواقع   یفشرده شد و غلط کردن رو به معن زی پا نیاز نگاه غمگ یلحظه ا  قلبش
 کرد! 

 چخبره؟  نجایا  یبگ شهیم-

 :دی پرس عی سر دایبزنه که و یحرف  خواست

 شما؟ -
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 .ستادیرخ به رخش ا  زی پا

 از تو بپرسم!  دیمن با -

 کف دستش رو تو هوا تکون داد.  دایو

 برو خانوم رد کارت.-

بگه که احساس   یزی بود و خواست چ زشی صورت پا خی نگاهشو داد به فرهود که م بعد
گرفته   یرنگش رو ضربدر  یمحترمانه دو طرف شال صدف یلیخ زی کرد نفسش گرفت.. پا

 داد. ی بود و به قصد خفه کردنش فشارش م

که  یبه خون نشسته با لحن  ییبا چشم ها زی گلوش نشستند و پا یهاش رو  دست
 گفت، گفت:   یمطمنا دروغ نم

خاک تو سرت کنن که دوروور   که،یجا خفه ات کنم زن نیرگ دارم که هم یانقدر نیبب-
.. من مثل  هیبق یبرا  نیکند تا عبرت بشپوست  د یامثال تورو با  ،یپلک یزن دار م یمردا 
 ؟ ی دیکشمت، فهم یخدا م یپا پس بکشم، به خداوند ستمی ن گهید یزنا

 ..دایچه برسه به و  دیکه پلک فرهود پر دیکش ادی فر یرو جور یدیفهم

 خم شد! یدست رو گلو کم دایو و  دیرو عقب کش زی به زحمت پا  فرهود

 ز؟ ی پا  یکن ی کار م یچ-

  یتو دیسمتش، با تمام توان کوب  دیبازو هاشو از دست فرهود آزاد کرد و چرخ زی پا
 .د یصورتش و رو به صورت متعجبش غر

 کشمت!  یکشتماااااا، م یتو، بخدا فرهود م ی کرد یم  یچه غلط یداشت-

  یمردم و مغازه دار ها یچشم ها  یاز مغازه خارج شد و جلو  یاشک  ییبا چشم ها  دایو
 بودند سمت آسانسور رفت.  ستادهی ا  پاساژ که دورا دور

 رو گرفت.  زی مچ دست پا   فرهود
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 ! هیچه کار  نیا  ؛یشد وانهید-

 داد زد. زی پا

 ! یزد ی با دختره الس م یفرهود خان؟ داشت  ی گرفت شویدست پ-

 لب هاش گذاشت.   یدستشو رو  فرهود

 ...ـیمن م ز، ی پا ستین یکن یکه فکر م  یآروم.. اصال اون طور شیه-

 .دیاش و غر   نهیس یرو  دینذاشت حرفش تموم بشه، با کف دستش محکم کوب زی پا

 االن؟   هیچ یانکارت برا  دم،یخودم د ی خوبه با چشم ها -

 

 : گهیو م  دهیکش ششیته ر  یرو یدست فرهود

 . میکن یخونه، مفصل صحبت م  میصبر کن بر  کمی-

 . ذارهیدهنش م یدستشو رو  ع ی بکشه که فرهود سر غیج خوادیطاقت از کف داده م زی پا

 .میکن ی آبروم رفت بس کن، گفتم باهم صحبت م ز،ی توروخدا پا-

 داره. یآشکارا دستشو بر م  یچشم هاش سکوت کرده و فرهود با ترس ی  رهیخ زی پا

 ها!  ینکش غیج-

 نگاه فرهوده.. ی رهیهم چنان خ زی پا

 نجا؟ یا ی اصال تو چرا اومد -

 فهمه که باز گند زده.  یفرهود م ره ی هم م  یباز تو زی اپ یها  اخم

 ! رمیاومدم مچ تورو بگ -

 .کشهیبلند م یبا حرص پوف  فرهود



 کن  ی زندگ  زییتو پا

215 
 

 دمینفهم یمن..اصال لعنت   ست،ین یکن یکه فکر م ی باور کن اصال اون طور ز،ی پا الیخیب-
 خواستم که تو... یخواستم، م یشد فقط م یچ

  یا شهیش ز یکنه و باالجبار به پشت م یفرهود حرفشو قطع م ،یموقِع مشتر  یورود ب با
بعد خانم جوان با دست پر از مغازه   یو چند  ره یگی م لی رو تحو  یمشتر  یبه گرم ره؛یم

 .شهیخارج م

 برم.  خوامیبده م چوی سوو-

 .ندازهیمچ اش م   یبه ساعت رو  ینگاه فرهود

 .شهی کارم تموم م میتا ی ساعت صبر کن هی-

 .کنه یجا مدوشش جاب  یرو فشویک زی پا

 .چوی .. بده سو ایخونه، خودت ب رمی حوصله ندارم صبر کنم، من م-

 تو هم.  ییبا اخم ها  رسهی.. همون موقع کاوه از راه مرهی گ یم زی طرف پا چویسوو ناچار

 سالم. -

 .دهیتکون م کلشو

 نجا؟ یچخبر بود ا گن،یم  یسالم، فرهود بچه ها چ-

 :گهیو رو به کاوه م ندازهیم  زی آشفته سمت پا ینگاه فرهود

 کنه. یاشاره م  زی .. بعد با دستش به پاکیکوچ  یبحث خونوادگ ه ینبود،  یمهم زیچ-

 همسرم!  ز،ی پا-

 

 .زنهیم  نینماد  یو لبخند  زی چرخه سمت پا یکامل م  کاوه

 خانم، من کاوه هستم.  تون ی خوشبختم از آشنا -
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 .شونهیلب هاش م  یرو یزورک یمتقابال لبخند  زی پا

 ! نیهم چن-

 . رهیفهمه که داره م یبا اشاره به فرهود م بعد

 فعال با اجازه. گه،ی د رمیمن م-

 .گهی م یآروم دِ یکوتاه سرشو تکون داده و خوش اومد  کاوه

 بگذرونه. ر یکنه و خدا خودش بخ یفقط به تکان سر بسنده م فرهود

 کنه! ر یرو بخ یو خدا سوم رهیگی رش رو هم ماخطا نی فرهود دوم ز،ی از رفتن پا بعد

 

 ... 

 

 

 نداشت!   دنینفس کش یخون و نا یهاش شده بودند کاسه   چشم

 گرفته بود که از شدت حال بدش، حالت تهوع داشت!  یانقدر دلش

 سوختند! یدر مرز انفجار بود و چشم هاش به شدت م سرش

 از فرهود نبود!  یبود و خبر میده و ن ساعت

 خودشون!  یخونه  ادیافتاد که اصال به فرهود نگفته م ادشیلحظه    کی

 فرهود.  ی باز و بسته شدن در اومد و بعد صدا یشد که صدا   زیخ میتخت ن یرو

 ز؟ ی پا-

 و چشم هاشو بست. دیتخت دراز کش ی رو دوباره
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 بهش خورد. یباال شد و بعد تق نی در پا ی  رهی نگذشته بود که دستگ یا  هیثان

 ز؟ ی پا یینجایا-

 .ادی فرهود دوباره م ی صدا  گه،ینم یزیچ

همه راه   نی ا  نجا،یا  ییای م ی.. چرا نگفتمیبا هم صحبت کن رونیب ایب ،ز ی باز کن درو.. پا-
 . نجایاومدم ا   دمیخونه، باز خسته و کوفته کوب یفرزانه گفت اومد  نا،ی بابا ا یرفتم خونه 

 

 . برهیباال م صداشو

 پوست و استخون!  یبرات، شد رمیبم ،یالغر شد گمیم-

 .شهیفرهود خنده آلود بلند م یصدا 

 بخدا خستمه!  رون،یب ایننداز ب کهیت-

 . برهیدوباره صداشو باال م زی پا

 راحت!  ،یبدون من بخواب یخو برو بخواب، تو که عادت دار-

 . شهیبلند پا به پا م یبا نوچ فرهود

  یاالن قهرت برا   دم،یم حی .. بخدا برات توضرونیب ای.. بزی نکن جان فرهود، پا تی اذ-
 منطـ... مین یبش ایخوب ب ه،یچ

دستشو جلو   زی سرخ پا ی مونه و مات چشم ها  یدر حرفش نصفه م ییهو یباز شدن   با
 زنه.  یکنه و لب م یگونشو نوازش م بره،یم

 ؟ یکرد  هیگر-

 گونه هاش.  یرو  شنی باز روون م زی پا یها   اشک

 بکشمت!  خوامیترکه فرهود، م یدلم داره م-
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 ناراحت باشه. ا یدونست بخنده  ینم فرهود

 .ده ی بازو هاش فشارش م نیکشه و سفت ب یآغوشش م در

اما به   چمهیوقته پا پ یلی.. اون دختره خ زی کردم اون لحظه پا تی دونم چرا خر  ینم-
باهاش بحث هم گرفتم و   ی دادم، حت ینباشه محلش نم ایدن خوامیجون خودت که م

 .. یکنم ول یم ت یکردم که ازش شکا   دشیتهد

 :گهی چشم هاش م  ی رهی خودشو از آغوشش جدا کرده و خ زی کنه که پا  یم مکث

 ؟ ی چ یول-

  یم دیخب با  یبچگانه ول ی لیخ لش،یبگه، بچگانه بود دل یدونست چطور ینم فرهود
 رنجوند.  ی نم نیاز ا شتریب زشوی گفت و پا یم  دیگفت، با

  دمیفهم  یوقت ،یو رفت یازم دل کند دمیفهم یشدم وقت  یچه حال  یبفهم خواستمیم-
شد، به خودم   یچ دمیاصال نفهم زی !.. باور کن پاگهی د یکیسهم   یو شد   یازدواج کرد 

 کار از کار گذشته و ...  دمیاومدم د 

 یبسته و تمام توان جور یی با چشم ها  ه،یدر چند صدم ثان د؛یکش یقی نفس عم زی پا
 گوشش پاره شد!  یکه فرهود فکر کرد پرده   دیکش غیج

 !یییییییییییییییییروان-

 مشت افتاد به جون فرهود. با

احمق!..  ،ید یمن خرم، آره.. رو سرم گوش دراز د  ینفهم، بچه.. فکر کرد  وانه،ی د ،یروان-
باالست،   یلیچشم هام گمشو که احتمال مردنت خ یگمشو، فقط از جلو 

 ! ییییییییییییییلیخ
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..  واریچسبوندش به د یو م  رهیگ  یرو م زی پا یبا تمام قدرت، جفت دست ها  فرهود
 و..  برهیسرشو جلو م

 ! زی دن پاساکت کر   یبرا  دیکه به ذهن اش رس یراه تنها

با چند بار نفس پشت سر هم  دهینفس بر ز ی بعد، سرشو که عقب برد، پا هیثان چند
 بکشه که فرهود امان نداد و باز نفسشو بند آورد!  غ یخواست دوباره ج

 

 ... 

- -  - 

 * 

 

 شد.  یبارون بهار ی  رهیبالکون انداخت و خ یرو تو گاریس

 داد.  یم  هیرو بهش هد یکرد و لذت وصف نشدن یباران مدهوشش م یبو

اش از فرانسه تماس گرفته بود، تمام ذهن اش مشغول   بیحب ییدو روز قبل که دا  از 
 بود.

 کنه؟ کاریچ لویکه پنجاه پنجاه بود و سو یعمل  ی بره برا خواستیم

 نه!.. ممکن بود قبول نکنه اصال!  ای بذاره  زی پا شیبه شک بود که اونو پ دو

  یکه پانداشو در آغوش گرفته و رو  لی پر از حس خوب به سو یرو انداخت و نگاه پرده
 کردن بود، تنها! یبه زندگ دشیدختر تنها ام  نیکاناپه به خواب رفته بود انداخت.. ا

 

- -  - 
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 * 

 

که باهاش قهر بود و   یینگرانش گرده بود اما از اونجا  یناهار کم یکردن فرهود برا  رید
 کرد بهش زنگ بزنه.  یازش دلخور، دل نم 

که    رهیقهر بودنش خواست باهاش تماس بگ الی خ یکه گذشت که ب  میاز سه و ن ساعت
 شد. انیزنگ خورد و اسم و عکس ماهان روش نما  شیگوش

 لبخند جواب داد. با

 پ؟ یجانم خوش ت-

 ماهان با خنده بلند شد.  یصدا 

 مثبت؟  یانرژ یچطور-

 هم بلند شد. زی پا ی خنده

 چخبرا؟  ،یخوبم من، تو چطور-

 شلوارش برد. بیدستشو داخل ج نی به کاپوت ماش هیتک ماهان 

 سام فوت کرد!  نکهیخبر که دارم برات.. اول ا -

 بلند شد و ماهان ادامه داد: زی پا نی ه یصدا 

 یقتل سام و زندان یساختگ یدنبال پرونده    ،یِ صبح کالنتر فرهود از  نکهیدوم هم ا-
  ادیتا شب م ،یازش گرفتن، گفت بهت خبر بدم نگران نباش شوی.. گوش نایشدنش و ا 

 خونه!

 گذاشت.  شی شونیپ یو آرنجشو رو  دیکاناپه دراز کش یبلند، رو یپوف  دنیبا کش زی پا

 ؟ ی د یحاال تو از کجا فهم زنه؛یاز صبح چرا دلم شور م  گمیم-
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شد تکان داد و در   یخارج م یبه فرهود که پرونده به دست از کالنتر یدست ماهان 
 گفت:  زی جواب پا

  یکار م یبر دیفعال با ست،ی ن یزی باهام تماس گرفت، نگران نباش چ یفرهود از کالنتر-
 ؟ یندار

 +نه قربونت برم، فعال.

 بشه! ریختم بخ زی مه چرو قطع کرد و چشم هاشو بست، کاش ه تماس

 

 ... 

 

  دیخواب آلود چرخ زی انگشتشو بوسه زد که پا  یکرد؛ رو  ر یتو دستش اس زوی پا دست
 چشم هاشو باز کرد. یسمتش و ال 

 راحت به خواب رفت!  یالیبار با خ نی فرهود کنارش، دوباره و ا دنید با

 ... 

 

بود و داشت   ستادهیا  نهی آ یشد، حاضر و آماده جلو  داریفرهود ب یسر و صدا  با
 .دیکش یموهاشو برس م

 هوا از پشت بغلش کرد. یاومد که فرهود ب  نی تخت پا از 

 .دیرو دستش کوب محکم

 ولم کن.-

 زد. شیمشک یرو موها  ی بوسه ا فرهود
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 پس؟  یچرا نکرد  ،یاز اونا کن   ه،یچ تهیالی موهاتو ها  یخوایم  یبار گفت هی ادمهی-

 . دیکنترل شده دوباره رو دستش کوب  یبا خنده ا زی پا

 شکمتاااا، ولم کن!  شواز یگفتم ولم کن فرهود، آرنجم اومد پ-

 دست هاشو باز کرد و گفت:  یموهاش، گره   یدوباره رو  یبا بوسه ا  فرهود

 .دمیخر یسرم رفتم بربر ریخ رم،یم  یصبحونه به ما بد هی-

 ،یداغ خشخاش یبربر دنیبا کله سمت آشپزخونه رفت و با د یاسم بربر  دنیبا شن زی پا
 تا بناگوش باز شد! ششین

 دمت گرم بابا! -

 فرهود از پشت سرش بلند شد. یصدا 

 جلوم!  یلب سوز بذار ییچا  هیدم شما هم گرم اگه -

 . رهی ساز م ییسمت چا  نی ری چپ چپ و ش یبا نگاه زی پا

 .ارهیگردو رو سمت دهنش م ریپن ی  فرهود لقمه نهیشی که م یصندل پشت

خودم بهت صبحونه  دیکوچولو، با ین ین یدهنتو باز کن، دست و صورتتو که نشست-
 بدم! 

و شستن دست و صورتش   ییبعد از خوردن لقمه اش، بلند شده و به قصد دستشو  زی پا
 شد.  سیسرو  هیراه

 بست.  ی هم شونه کرد و از باال دم اسب موهاشو 

 الزم داشت.  یاساس ر یتغ هی شگاه،یآرا  رفتیم  دیبا

داشت   یرو دم کرده بود و دو لپ ییبرگشت تو آشپزخونه، فرهود خودش چا  یوقت
 .خوردیصبحونه م
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 . دینشست و ظرف عسل رو سمت خودش کش کنارش

 . شگاهیبرم آرا خوامیم-

 نگاهش کرد. فرهود

 موهات؟  هیچ یدونم چ ی نم یبرا همون ال -

 خندشو خورد. زی پا

 ! تی الی ها-

 کلشو تکون داد. فرهود

 همون! -

 اصالح.  ی+آره، هم اون، هم برا 

 شده.  رم یخب منم برم د یلیخ-

 :دی پرس زی که بلند شد پا زی پشت م از 

 شد، دادگاه. یچ روز ید-

 در برداشت.  یجلو  زیکتشو از آو  فرهود

بده   رشیماهان خدا خ ره،ی ، روندش جلو منداره  یبعد، مشکل یموند برا هفته  -
 .رشهیگیپ

 با گفتِن "خداروشکر" بلند شد و طرف فرهود رفت. زی پا

 . دیپا بلند شد و آروم گونشو بوس یپاشنه   یرو

 نره!  ادتیقهرم ها هنوز، -
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 یلیهاش، هنوز خ یبا تمام بد   یداد و زندگ قیعم  یلیبا خنده جواب بوسه اشو خ فرهود
 !یلیخوبه، خ

 

- -  - 

 *** 

 

 . شهیپر ازدحام م ابانیخ ی  رهیچرخونه و خ  یو مر  یصندل

 همراه خوش خنده!  هیتلخ کافه آال رو کرده بود با   یهوس قهوه ها دلش

 ! ستی وقته ن یلیخ ست،ین گهی که د یهمراه

مغزش   یو موتور ها تو  نیماش  یکنه که صدا  یپنجره رو باز م  شه،ی بلند م یرو صندل از 
 .چهیپ یم

 داره.  یبر م یبنده و کتشو از رو صندل یکرده، پنجره رو دوباره م اخم

 کارمندا رفتن.  یوقته تمام شده و همه   یلیخ یکار میتا

 . یِ کیرو به تار  هوا

 کنه. یو درو قفل م شهیشرکت خارج م از 

  یتمام جلوش م یاطیاحت یبا ب ییو شش آلبالو  ستیدو  هیموقع خروج،   نگ،یپارک تو
 !خورنیسهر ها به شدت بهم م گذره،ی د پا رو ترمز بذاره کار از کار مخوا یتا م چه،یپ

شش   ستیکه پشت رل دو  ی اما خانوم جوان دهی بستنش جون خودشو نجات م کمربند
 بود، انگار سرش ضربه خورده بود که با جفت دست سرشو محکم گرفته بود! 

 کنه. یو درو باز م  رهیم  نیسمت ماش  شه،یم ادهیپ
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 خانوم، حالتون خوبه؟ -

.. با تمام اون  رهی م  جیو سرش گ  ننیب یچشم هاش تار م ره؛یگ ینگاهشو باال م دختره
ماهان بود، انگار که مسخ شده   یدرشت و عسل ی چشم ها  خی حال و احوال نگاهش م

 باشه!

 .دهی صورتش تکان م یدستشو جلو  ماهان 

 خانم با شما هستم، حالتون خوبه؟ -

 کنه. یبنده و بازشون م یهاشو دو بار پشت سر هم م چشم

 بهتر شده.   یاش کم  دهی د حاال

 . نهیشیم  صاف

 خوبم..-

 ندازه.  یابروهاشو باال م ماهان 

 ؟ یمطمعن-

 . گهیکشه و باز م یم  شیشونیبه پ یدست دختره،

 من بود، شرمنده.  ریخوبم.. تقص-

 . لیاستا  ن یو جانم به ا   ستهی ا  یصاف م ماهان 

 .گهیم یبا شوخ طبع شهیکنه و مثل هم  یپا تا سر ماهان رو رصد م از 

 انا؟ ی اح  دیشما قصد ازدواج ندار-

 : گهی گرد شده م ییانگار که به گوش هاش شک کرده با چشم ها   ماهان،

 جان؟ -
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و دستشو جلو    دهیرنگش م ی رو داخل شال طوس شی خرما یموها  شه،یم  ادهیپ دختره
 . برهیم

 تم! من آندا هستم، خوشبخ-

با   زنه،یهوا قهقهه م یو ب ندازهینگاه به دست دراز شده اش م هینگاه به آندا،  هی ماهان 
 بود! دهینخند ینجوریوقت بود ا  یلیو خ رو یتمام ن

 

از ته دل   ی مات خنده ها گه،ی د یدو تا چشم داشت و با دو تا چشم قرض شده   آندا،
 ماهان موند.

 ! ستیدوم، مغرور ن یژگیو  نمیا

 ل یخوش استا  ک،ی

 یخاک  دو،

 ...  سه،

 ! کنهیکشفش م  یول  ستیهنوز مشخص ن  سه

 . رهی گ یم ینفس

 . رمیخودمو بگ ینتونستم جلو د،یببخش-

 .زنهی جلو صورتش م یبشکن آندا

 و با ادب! -

 خنک ها نگاهش کرد.  نیماهان ع باز 

 انگشت هاشو باز کرد.  یکی  یکیدستشو باال برد و  آندا

 سه: با ادب! ،یدو: خاک  ل،ی : خوش استا کی-
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 ماهان دراز کرد.  یآورد و دوباره جلو  نی پا دستشو 

 ! یبار دوم، من آندا هستم، با عرض خوشبخت یبرا -

 بار باهاش دست داد.  نیا  ماهان 

 خوشبخت بود! شهینم ادی ز  ییوضع آشنا  نیماهان، منم خوش بختم.. البته با ا -

 هاشون.   نیبه سپر ماش  دیرد نگاه ماهان رو دنبال کرد و رس آندا

 تو هوا تکان داد.  دستشو 

 ایکنه، مال دن یدرستش م رگاهیتعم میدیم گه،ی د نهیدو روزه، ماش ایبابا، دن الیخیب-
.. الحمد  ؟یجناب ماهان، قصد ازدواج ندار یحرفارو، نگفت  نیارزش نداره.. ولش حاال ا

 !یراهلل حلقه ملقه که ندا

  هینبود،  شی دختر انگار خجالت حال نیتا باز قهقهه نزنه، ا دیلبش کش یرو  یدست ماهان 
 .یخوب بود، به قول خودش خاک ییجورا

 نه، ازدواج نکردم، قصدش هم ندارم! -

 اخم کرد.  آندا

  رتیگ گهی اش، مثل من د نهیبه س یدست رد بزن ادیدلت م ،یگل نی دختر به ا ال،یخیب-
 هاااااا.  ادینم

 گفت:  قینفس عم  کی گرفت و با  نی دوباره خنده اش گرفت، سرشو پا  ماهان 

 ازدواج آخه! یزود  نیبه ا م،ید یهم نشده همو د قهیخوبه پنج دق-

 داد و گفت:  هیتک نشیاز پشت به ماش  آندا

رو قدر بدونه.. رک بگم که من کال رک هستم؛ ازت خوشم اومده   قی دقا  د یخب آدم با-
 ؟ ی ا  هیپا  ،یمشت
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 تکان داد.  نی با خنده سرشو به طرف ماهان 

 ؟ یچ ی  هیپا-

 سمج اش رو عقب فرستاد و گفت:   یموها  آندا

 بگم؟  دیچند بار با گه،یازدواج د -

بود، با ابرو   ستادهیآندا ا  نیکه پشت ماش ینیبگه که با بوق ماش یز یخواست چ ماهان 
 اشاره کرد.

 بکش بذار رد بشه. نتویماش-

 رفت، سوار شد و دنده عقب گرفت.  نشیخودش سمت ماش بعد

 شد. ادهیبرد و بعد از پارک پ نگیرو داخل پارک نشیماش آندا

 باز کرد.  ششویماهان رفت و در کمال تعجبش، سوار شد و ن  نیماش سمت 

 بدم؟  ای  ید یم ل،ی خوش استا  ی خب آقا-

 

 .سی توپ تن نیماهان شده ع  یها  چشم

 دهنشو به زور قورت داد.  آب

 ها؟ -

 تو هوا تکون داد.  لشویموبا آندا

 بدم؟   ای  ید یشماره، م-

 یفرمان گذاشت و جور یرو شویشونی.. پرهیخندشو بگ یبار نتونست جلو نیا  ماهان 
 شد. ز یقهقهه زد که اشک از چشم هاش سرار 
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 نثارش کرد.  ییخنده اش آندا هم به خنده افتاد و پررو  از 

 با خنده گفت:  ده،یبر دهیبر  ماهان 

 ؟ ی هست ی.. ک گهیبابا.. تو.. د-

 خم شد. یکم نهیس یدست رو  آندا

 مخلص شما!  ،یآندا، آندا کمال-

چشم هاشو پاک کرد و   ،یبودن داشت، با دستمال کاغذ  لکسیدر ر  یکه سع ماهان 
 داد. هیتک یندلص  یِ سرش رو به پشت

 روشن کرد گفت:  لشویموبا آندا

 بگو بزنم شمارتو، کار دارم، زود باش. -

 . دیداد و صورتش رو کاو هیتک نیسمتش، به در ماش  دیچرخ ماهان 

سمج وار    یکه ه ییلخت خرما  یموها   ،یقهوه ا   ی ده یکش  یو ابروها  کی کوچ یشونیپ
بهش  یکه رژ قهوه ا  یغنچه ا یدماغ متوسط و لب ها  ختند،یر  یم  شیشونیپ یرو

  کشیبه صورت گرد و کوچ یلی بزرگ سبز رنگ که خ یخورده بود.. چشم هاش، چشم ها 
 اومد.  یم

تو چشم نبود اما   ادیبغل چانه اش ز  کی بود و تو دل برو!.. خال کوچ  سیف یب یکل ب در
 متوجه اون خال شد!  ادیماهان با دقت ز 

مچ اش ثابت   ی " روa"  یخالکوب یماهان تکان داد، نگاه ماهان رو  یلو دستشو که ج آندا
 موند. 

 باز گفت:   شیبا ن دیکه رس یرد نگاهش رو دنبال کرد و به خالکوب  آندا

" گنده داخل قلب برام  m"  هی دم یم م،یداره، انشااهلل ازدواج کرد  شگاهیکار دختر خالمه، آرا -
 بزنه.. 
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 ش کرد.نثار  ییپررو گهیبار د  نیماهان ا  

 اشاره کرد.  لشیباز با چشم به موبا آندا

 زود باش بابا، کار دارم. -

 شده گفت:  زیر  ییداد.. آندا با چشم ها لشیتحو  یباال رفته نچ ییابرو با

 !یباشه.. خود دان گه،ی عه، حاال نچ د-

 .شهیم  اده یپ نیوار تکون داده و از ماش دیانگشت اش رو تهد بعد

 !لب هاش  یگنده رو  یمونه و لبخند  یم ماهان 

 

- - - - - -  - 

 

 

 

 خودشون.  یهفته گذشته، از برگشتنشون به خونه  دو

که ماه   ییدرد ها  یداد، گذاشته بود به پا ینم تی کرد اما اهم یصبح احساس درد م از 
  یاون درد ها نبود و هر لحظه شدت م هیگرفت.. اما انگار شب یرو م بانشیبه ماه گر 

 .افتی

مسکن هم باال انداخت و   کی خودش جوشونده درست کرد،   یدرد بلند شد و برا یکل با
 بخوابه! یکرد کم یسع

 ضرب باز شدند. کی چشم هاش  ید یچقدر گذشته بود که با احساس درد شد دینفهم
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تخت نشست و با جفت دست هاش شکمش رو فشار داد، به جلو خم  ی آلود رو خواب
 شد و چشم هاشو از شدت درد بست! 

 آرام شد.  یهمون طور موند که دردش کم قهیدق چند

 رو کنار زد و بلند شد. پتو

 رساند.  یبهداشت سیرفت، به زحمت خودش رو به سرو  یم  جیگ سرش

 حالشو جا آورد.   یخنک کم آب

 کرد تمام تنش داغه!  یباره حالش بد شد، احساس مکه گذشت دو یکم اما

 کاناپه نشست و با فرهود تماس گرفت اما جواب نداد. یرو

ببرمت   امی حالش با گفتِن "حاضر باش م  دنیبه ماهان زنگ زد و اون بعد از فهم ناچارا
 دکتر." تماس رو قطع کرد. 

از   یزیل ی   هیرد ماکه قدم از قدم برداشت احساس ک  نی شد که حاضر بشه اما هم بلند
 تمام تن اش نشست!   یتو   یدی پاهاش رد شد و درد شد نیب

 نسشت!  نیزم یو دو زانو رو دیاز درد کش یغیج ناخودآگاه 

 بلند شد. نی بود که همان جا باال آورد.. با چندش و دست به زم اد ی ز  یبه قدر دردش

  زیرسوند و با همون درد نفس ُبر، خودشو تم سی بود به سرو یرو به هر زحمت خودش
 کرد.

 شده از خونه خارج شد. ی جار ییو اشک ها  دیهاشو پوش لباس

 .دیچیپ یساعت بعد تو مطب دکترش نشسته بود و از درد به خودش م  کی

 .دیدزد ی خجل نگاه ازش م  زی اش بود و پا  رهی خ یبا نگران ماهان 

 گفت همراهش باشه. ی به مادرش م کاش



 کن  ی زندگ  زییتو پا

232 
 

 کوتاه رو به ماهان وارد اتاق شد.  یبلند شد و با نگاه د،یکه رس تشنوب

نگاه اش کرد که ته  یجور ز ی پا یحرف ها  دنی نسبتا مسن بود، با شن یکه خانم دکتر
 افتاده!   ی.. انگار که اتفاقدیدلش لرز 

 

 دفترچه اش رو گرفت.  نه،یاز معا  بعد

  ریپس فردا حتما برو، به تاخ ای فردا  سم،ینو یبرات م  یسونوگراف ه یو   شیدو تا آزما -
.. دو تا هم مسکن  ستین ی انشااهلل که مشکل خاص ار،ی نندازش؛ جواب هاشونو برام ب

 از ... نوشتم، مصرف کن، فعال بسالمت. یری درد هات و جلوگ یبرا 

 دلش غوغا بود.  یشد، در ظاهر لبخند زد و تو بلند

 به فرهود نگفت!  یچیداد ه ی نگران بود و دلش گواه بد م یجور هی

 

 ... 

 

 .دیهارو خورد و دراز کش مسکن

غرق در  ییرایپذ  دنیاومد و با د  رونیب سی از سرو سیخ یبا دست و صورت فرهود
 سمت اتاق رفت.  ،یکیتار

 اخم هاش تو هم بود.   یچشم بسته پتو رو بغل گرفته بود و حساب زی پا

و   دیرو بالشت اش رو بوس  ختهیر یموها  د،ی رو خاموش کرد و کنارش دراز کش چراغ
 . دیگونه اش کش یرو  یدست

 ؟ ی بهتر شد-
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 خارج شد. زی پا  یآروم از گلو ی هوم

زنانه اش    یگرفتار درد ها  زشی پا الشیگونه اش زد و به خ یدوم رو رو  یبوسه   فرهود
 شده اما خبر نداشت که..

 

- - - - - -  - 

 

 

 داد.  یاز استرس تکون م پاهاشو 

 . دیکش یم  ریدلش ت ریدست هاش عرق کرده بود و ز  کف

  ینوبت سونوگراف ی هارو انجام داده بود و جواب هاشونو هم گرفته بود؛ حاال تو شی آزما
 بود به زور ازش وقت گرفته بود. 

 ساعت تمام اونجا نشست تا باالخره نوبتش شد.  چهار

دوبار   د،ی ته اند خرکرد با ماهان رف  یتمام اون چهار ساعت فرهودش که فکر م ی تو
 تماس گرفته بود و هر دو بار هم بهش دروغ گفته بود! 

جوان که اسمشو صدا کرد و گفت نوبتش هست، قلب اش شروع کرد به تند تند  خانم
 ! دنیکوب

 از کل رفتار هاش مشخص بود.  استرس

درخواست دکترش و   دنیهم بعد از د یکه دکتر سونوگراف افتی اوج   یزمان ترسش
تو هم   یِ با نگران ییجور ها  کی کردن اش، مثل دکتر خودش نگاه اش کرد؛   یسونوگراف

 ترحم! 
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 لرزونش بلند شد.  یرو کوتاه گاز گرفت و صدا لبش

 ه؟ یخانم دکتر مشکلم چ-

کرد   یم یکه سع  یبست و بازشون کرد، بعد در حال ی مکث کرد، چشم هاشو لحظه ا  دکتر
 تو چشم هاش نگاه نکنه گفت:

  یتوده ها سرطان  نی! اشهی م دهیغده د کیکوچ یرحـ....مت توده ها  یمتاسفانه تو -
و    دنید بی رحـ..مت آس ی ها  وارهی.. دیزیو باعث خون ر   شنیم یاما مانع بارور ستندین
 .یدرمان بش دیبا

که متاسفانه ممکنه به مرور زمان   شهیساب موکوزال " گفته م  بروز ی"ف  یماری ب نیا
 ببره!  نیرحـ..مت رو از ب

  یم نی دکتر گوله گوله اشک هاش پا یهاشو بسته بود و با تک تک حرف ها  چشم
 ! ختندیر

 رو گرفت و از ساختمان خارج شد. یجواب سونوگراف یچجور دینفهم

اش ماهان رو   هیمنتظرش بود، سوار که شد هق هق  گر   نیداخل ماش نگیتو پارک ماهان 
 کلمه!   کی ی بزنه، حت یکرد و نتونست حرف وانهید

 

- - - - - -  - 

 

 

 گونه هاش.   یو اشک هاش رو  ختیر ی چلک چلک داخل رگ هاش م سرم

کرد و پشت سر هم نفس   یم  یمرغ سر کنده، طول و عرض سالن رو ط نی ع جیگ ماهان 
 . دیکش یم قیعم
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 از حد گرون بود!  ادیبراش ز  زی پا دنیکش درد

از قبل صورتشو    شتریب یو اشک هاش که ه زی پا  یرنگ و رو دنیبا د د،یکه رس فرهود
 . دیطاقت در آغوشش کش یدادند، ب یشستشو م

 شده، بگو بهم!  یدلم، چ زیچته عز -

 !..دیو نگاه ازش دزد دیتنش رو عقب کش زی پا

 بگه!  یبه کس یزی تونست چ یم مگر

 دست آزادش صورتشو پاک کرد و چشم هاشو بست. با

 دوباره صداش کرد.  فرهود

 ؟ زی پا-

 جوابشو نداد، کاش بره!  باز 

 گونه اش نشست.  ی رو دستش

 .یبگو آخه، مردم از نگران یزیچ هی-

 هم سکوت.  باز 

 ماهان بلند شد.  ی بار صدا نیگذشت که ا قهیدق چند

 شده؟  یه رو سرشون خرابش کنما، بگو چنکن برم دم اون خراب شد یکار هی-

 : دینگاه اش نشست و فرهود پرس یالتماس آلود تو  زی پا نگاه

 د؟ یخر  دیکجارو؟ مگه شما نرفته بود -

سرخ شده برگشت طرف   یبا چشم ها  زی لب گفت و پا ری " ز ی اهلل اال کالفه "الاهلل  ماهان 
 فرهود. 
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 بگه بهش!  یچ حاال

 شده؟  یشما؟ چ دیخوب، کجا بود  دیبزن یحرف هی-

 سکوت طرفش رفت.  ماهان 

دکتر، امروز هم وقت   ره یحالش بده، با من م  هیاالن مدت زی پا  م،ینبود  دینه خر-
  یزیشده و الم تا کام چ ینجور یبهش گفتن که ا یدونم چ یداشت اما نم یسونوگراف

 !گهینم

 ماهان بود دوخت.  ی  رهیکه با خشم خ زی نگاهشو به صورت پا ینگران و عصب  فرهود

 انقدر برات غـ... گهی حاال د ز،ی دستت درد نکنه پا -

 با هق هق بلند شد. زی پا غیج

خوبه   ،یبد  یلیکنار.. ماهان خ دی چشم هام بر یجفتتون از جلو  رون،یب دیبر ،د یبس کن-
 ! رووووونی بفهمه، برو ب یزی فرهود چ  خوامیبهت گفتم نم

 محکم پسش زد. زی که پا  رهیکالفه سمتش رفت و خواست دستشو بگ ماهان 

 . رونی گفتم برو ب-

 دست هاشو مشت کرد. ماهان 

 ترسم!  ی ترسم، م یم ،ز ی نگرانتم پا-

 هم کنارش رفت..  فرهود

 وارد اتاق شد. پرستار

نم خا نمیا  رون،ی ب دی شما بفرما ،ی کش یها، خانم چرا داد م مارستانهیب نجا،یچه خبره ا-
نبود مرخص   یاش کنه، مشکل نهیمعا  ادی بخش تا فردا صبح که دکتر ب شنیهم منتقل م

 .شهیم
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 گرفته گفت:  ییبا صدا  زی پا

 برم من، حالم خوبه. شهینم-

 کرد.  قیبه سرم اش تزر یآمپول پرستار

 برنت بخش. یم انی االن م شه،ینه خانمم نم-

اش گذاشت و پرستار فرهود و ماهان رو به   یشان یپ ی بلند آرنجش رو رو یبا نچ زی پا
 فرستاد. رونیب

که   نیبعد از انتقال به بخش، فارغ از سرو صدا، بدون ا  زی شلوغ بود و پا یلیخ اورژانس
 به خواب رفت.  یساعت  مین ،یخودش متوجه بشه، از خستگ

 .. 

 مادرش چشم باز کرد.  یبا احساس صدا  

 کرد. یداش مکنارش نشسته بود و ص یبا نگران ل،ی راح

 لبخند زد.  دیبازش رو که د یها  چشم

 زم؟ ی عز یخوب-

 کنن. دایباز راه خودشونو پ زی پا  یبود تا اشک ها  یحرف کاف  نیهم

 شد و خودشو تو بغل مادرش رها کرد.  زیخ مین

 ! ستمیخوب ن ستم،ی نه مامان، خوب ن-

 موهاش برد.  یرو  یدست لی راح

 ! نمیشده دردت تو سرم، بگو بب یچ-

  یدخترش اشک م یهم پا ب پا لی به مادرش گفت.. حاال راح زوی همه چ ه،یگر ونیم
 و حالش بد بود!  ختیر
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اگه فرهود بفهمه  رم،یبفهمه، بذار تو درد خودم بم ی زیکس چ چیخوام ه یمامان نم-
 من نـ...

 حرفش رو بزنه.  یهق مجال نداد ادامه   هق

 بلند دستشو گرفت و فشار داد. یبا آه لی راح

  ،یهمه تکنولوژ نیدرمون داره، ا  زی که، همه چ ستیانقدر عذاب نده خودتو، عصر قجر ن-
 خدا بزرگه! 

 

 داد!  هیمادرش تک ی به شونه  شویشونی هق هق کرد و پ باز 

 

 

- - - - - -  - 

 

 

 داد و سرشو خم کرد.  زیم  ی  هیرو تک دستش

 چش شده؟  زی پا  یعنیخراب تر از خراب بود و   شحال

 ضه؟ یمر 

 ست؟ یخوب ن حالش

 گه؟ ینم یزی چ چرا

 سکوت کرده؟   چرا
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 ! دهیجواب پدر و مادرش رو هم نم  گهی د یزنه و حت ینم  یتا کام حرف الم

 تو اتاق و قصد نداره اشک هاشو پس بزنه.. دهیچپ

 . رهیگ  یداره و شماره اشو م یبر م لشویموبا

 مثل تمام اون چند روز!  ره،یگیبوق بوق.. جواب نم بوق

 روزه؟  چند

 دق؟  ی نهی شده آ زشی پا که

 کنه؟  یبغلش نم که

 دوسش داره؟  گهینم

 عاشقشه؟  گهینم

 کنه؟   یتگ نم یاستور نستایتو ا  براش

 شه؟ ی شد؟ داره ذره ذره آب م خیشده؟   سرد

 قا؟ ی روزه دق چند

 . نهی شیم  یصندل  یکشه و رو  یبلند م یپوف

 .شهیم  نیتر یداخل و  ی دست بند ها ی  رهیچرخونه و خ  یانگشتشو م  یتو ی  حلقه

 

 

- - - - - -  - 
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 کنه. یخارج م لنت یاز سا  لشویموبا

 ناشناس داره.  یشماره   کی کال از  سیتا م دو

 خوره. یزنگ م لشیکه باز موبا  رهیباهاش تماس بگ خوادیم

 .دهیم  جواب

 د؟ ی بفرما-

 . چهیپ یگوش هاش م ی آشنا تو ییصدا 

چشممون به صداتون   د،یسر افرازمون کرد  د،یجواب داد ،ی چه عجب جناب ماهان مراد -
 روشن شد! 

 لب هاش هک شده بود گفت:  یاراده که رو  یب  یبا لبخند ماهان 

 آندا!-

 .دیخند آندا

.. خب چخبرا؟ جلسه  یخودم با هوش نیکه ع می .. بگذر ینه خوشم اومد، خوب شناخت-
 رفت؟  شیخوب پ

 : دیکرد پرس یکراواتش رو شل م یکه گره   یمتعجب در حال ماهان 

 ؟ ی دون یتو از کجا م-

 تا آخر باز کرد.  ششوین آندا

 منو!  یریآندا، دست کم نگ گنیبه من م گه،ی د گهید-

 . دیماهان خند 

 .رمیجا بکنم تورو دست کم بگ ینه من ب-
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 در هوا زد. یبشکن آندا

  ایبپر ب ،یهم تو شرکت ندار  ی کار ،ی حاال که جلسه خوب بوده، توام خوش حال  کال،یآ بار-
 نشده.  رمیشاپ جلو شرکت منتظرم، بدو تا د  یتو کاف نی پا

 بزنه، تماس رو قطع کرد. یبدون اجازه به ماهان که حرف بعد

 سرش رشد کرده!  یکرد دو تا شاخ رو  یکه قشنگ احساس م  یموند ماهان  حاال

 از کجا آورده؟   لشویخبر داره؟ اصال شماره موبا  زیدختر چطور از همه چ نیا آخه

 کشه.  یصورتش م  یرو  یدست

دا با اون  نداخت.. بودن با آن ی عقبش م ادیآزاد بود و کار هم داشت به احتمال ز  مشی تا
  دنیبار چش  نیدوست داشت.. مثل اول بیلحن حال خوب کنش رو دوست داشت، عج

 .. ناب، ناِب ناب دوست داشت! نشیر یو تازه، با اون طعم ملس و ش  دهیرس یتوت فرنگ

 

 . ارهی در م کراواتشو

 زنه. یُادکلن به گردن اش م یو کم  برهیموهاش م یهاشو شونه مانند ال   انگشت

 .شهیاش از اتاق خارج م چی ده و بعد از برداشتن سورو مرتب کر  کتش

 قصد رفتن داشت گفت:   گهیکه فردا پس فردا د یخانم مسن یبه منش رو

شما    ومدم یاگه تا هشت ن یبرگردم ول دیدارم، شا رونیب یکار هی من   یریخانم نص-
 .دیببر  فی تشر   دیشرکتو ببند

 زد. ی لبخند یرینص

 باشه چشم، خوش بگذره بهتون. -

 رفت.  ی" زمزمه کرد و سمت در خروجی همون لبخند "متشکرم با
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 .. 

 .ختیر  یاز چشم هاش م طنتینشسته بود که ش یدختر یبعد روبرو قهیدق پنج

دانشگاه اش رو با آب و   یچرخوند و ماجرا  یآب پرتقالش م وانیرو تند تند داخل ل ین
 کرد.  یم فی تاب تعر

اش بود   ره یقرض گرفته اش، با لبخند خ  ی گهید  یه، با دو تا گوش و دو تا هم ک ماهان 
 تر بود! یدنیآخه صداش شن د،یاز حرف هاش نفهم یزیاصال چ م،یو خودمون

 ؟ یبگ یزیچ  یخوا  یخب، نم-

 کرد.  سیلبشو با زبونش خ ماهان 

 ! یمن، همه رو خودت زد   یبرا  یهم گذاشت  یمگه حرف-

 سبزشو درشت کرد و گفت:   یچشم ها د،یخند آندا

 ؟ ی کن یکنم، با من ازدواج م یمن دوباره در خواستمو م یندار  یحاال که حرف-

 ، جفت ابروهاشو باال برد.بود  ومدهیبدش هم ن  یباز  نی که انگار از ا  ماهان 

 نچ!-

 باز اخم کرد.  آندا

حاال   ذاره،ینم نی معدب باشم، ا یه خوام یها، من م  یخدا خودت شاهد  ینچ و ... ا-
 فدات شم!  ی ها، اوک یدادم از من دلخور نش یزیچ  یفح.... ش  هویاگه 

 شده بود گفت:  وانهی خنده اش د دن یلبشو گاز گرفت تا نخنده.. آندا که با د ماهان 

تو، حرفم کجاش خنده داشت مغرور خان.. از خدات باشه من   یخند ی م یکوفت.. به چ-
 شن،یبچه هاتم خوشگل م  ،یزبون باز، دستپختم عال پ،ی زنت بشم، خوشگل، خوش ت

 مامانشون!  نیع
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 با انگشت به خودش اشاره کرد. بعد

گذاشته بود و از ته   ش یشونیپ یماهان رو جمع کنه، جفت دست هاشو رو   ادیب یکی  حاال
 اش بود. رهیو آندا با خنده خ دنی لرز   یزد.. شونه هاش م یدل قهقهه م

 اومد.   یپسر جزو لوازم با ارزشش به حساب م نیا

 بار باهاش خوب بود، کنارش آرامش داشت. ن یاول یکه برا  یکس

بودنش، از جنتلمن   پی ، دنبال جلب توجه نبود، از پول دار بودنش، از خوش تنبود  زیه
 کرد.  یبودنش سو استفاده نم

 خوب بود.  یو باور کردن بیعج  یلیبود، خ خوب

 

- - - - - -  - 

 

 

 کشه.  یپشت در آغوشش م از 

 کنه. یم  هیفهمه که باز داره گر یزنه و م یبوسه م موهاشو 

 بد، بد، بد!  یحال با

 شد بفهمه، دردشو، غم هاشو، غصه هاشو.  یم یچ

 ، هم درد، هم غصه. براش  ک یشد شر  یم

 سکوت گرفته بود. یروزه   زی تونست آرومش کنه و داد که پا یم

اشک هاش   یخورد.. شده بود ربات که فقط چشمه   یم یزیگفت، نه چ یم یزیچ نه
 روان بود. 
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 .ششیپ ومدی هر روز م مادرش 

حالش خوب بشه، آروم   یخودش، تا کم شیخواست ببرتش پ یکرد، م یم  التماسش
 کس گوش بده. چی خواست به حرف ه ینمبشه اما نه.. کله شق شده بود و 

 

 زنه. یکنار م موهاشو 

 ز؟ ی پا-

 کشه!  یآه م فقط

 زنه. یصداش م باز 

 زم؟ ی پا-

 ! سکوت

صدات   یدلم برا  ز،ی ، بگو پابگو  یزیچ  هیکه کم طاقتم..  یدون یکنم ها، م یدارم دق م-
  یبرا  یفرهودم گفتنت، حت یلحن پر از محبتت، برا  یهات، برا  یمهربون یتنگ شده، برا 

 غرغرات، نق زدنات! 

 بگو فدات بشم، حرف بزن!  شم،یمنم باهات تموم م یش ی آب م یدار ،زی پا

 هم سکوت، سکوت، سکوت. باز 

 تا کجا؟   ؟ی داره، تا ک ی شده، صبر هم حد کالفه

 کنه.  یرهاش م 

 کنه. یم  یو چند بار طول و عرض اتاق رو ط شهیم بلند

 . زهی ر یهم چنان دست به بغل و چشم بسته اشک م زی پا

 بشه!  یبلکه خال یخواست، بلنِد بلند تا کم یم  دنیدلش هوار کش فرهود
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  دهیو بر   یمحکم، جد  یبا لحن ده،یو فشار م  رهیگ  یرو م زی لب تخت.. دست پا نهیشیم
 :گهی م دهیبر

به جان خودت، به ارواح خاک مادرم   ،یشیتموم م ،یشیجلو چشام آب م یدار ،زی پا-
 ! رمی بخدا م زی پا  رمی م رم،یم  ذارمیشده م  یچ یاگه نگ

 

 . شنیباز م زی پا یها  چشم

 خون ان، سرخ، سرخ!  یفرهود کاسه  یها  چشم

 . کنهیترک خورده اشو از هم باز م یها لب

 فرهود؟ -

 کاشه.   یدست اش م یرو  یبوسه ا  ره،ی جلو م فرهود

 ن!بگو جان من، حرف بز-

 ! انیپا یب  یهم اشک ها  باز 

 فرهود نرو، توروخدا!-

 کنه. یبنده، دوباره بازشون م یچشم هاشو م فرهود

 ، چت شده فدات شم، چت شده؟ بگو  رم،ینم-

 چشم هاش.   یتو زنهیو ذل م دهیدست فرهود رو فشار م نه،یش ی م  شهیبلند م زی پا

 فرهود من، من..-

 هم فشرده شده و پوف بلند فرهود.  یرو ییلب ها  سکوت،

 بگو، جون به لب شدم!  زم؟ی پا یتو چ-
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 و لحن لرزونش.   زی پا قیعم نفس

 ترسم!  یترسم فرهودم، م یم-

 آغوش فرهودش!  ی فشرده شده تو  یبلند و تن  یهق هق

 ؟ یترس یم یعشق من، از چ یاز چ-

  یکوتاه رو   یو حرفش که لبخند   شهیفرهودش فشرده م یشونه   یکه رو  زی پا یشونیپ
 شونه.  یلب هاش م

 !یکنارم، تنهام بذار  ینباش ،یکه بر نی از ا-

 . شهیآغوش مردش فشرده م  یتو شتریاش ب تن

برم؟ آخه کجا بهتر   ،یکه جونم بهت وصله، نفسم ی دون یکجا برم جان من، م ،یا وانهید-
؛ کجا برم؟ کجا رو  تر از عطر تنت   زیلذت انگ یگوشت، چه عطر خی، کجا خوب از باز کنارت 

 ، کجارو دارم؟!! دارم جز آغوشت 

که تمام باورشه،  یمرد دوست داشتن نی چشم هاشه و ا ی  رهیخ شه،ی آغوشش جدا م از 
  ره؟ینم گهیم  نانیکنه؟ با اطم یصحبت م ینجوریتونه بابا بشه، باز هم ا  یاگر بفهمه نم

 گه؟ ی هست تا تهش؟ م

 

روان   ی و باز اشک ها  زی پا یبسته شده   یو باز چشم ها   زنهیبوسه م شویشونیپ فرهود
 شده اش! 

ام ولت   ی مگه آخه روان ،یکن  یفکر م ینجوریکار کردم که ا یدلم، من چ زیآخه عز ز،ی پا-
 جان من، آروم باش.  الیخیکنم، ب

 بشه.  یخال دیبگه، با  دیطاقت نداره، با گهیو د شن یترک خورده اش باز م یها لب
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  یتونم، م  یتونم باردار بشم، نم یدارم و نم یرحـ..م یماریفرهود، دکتر بهم گفت من ب-
 !یفهم

 نفس هاش هم انگار قطع شدند!  ی، حتچوب خشک  نیمات موند، ع   فرهود

 تونست بگه.  فقط

 ؟ یچ-

  یمونه.. هر مرد  یفرهودش باهاش نم ره،یجوابشو بگ زی بود تا پا یحرف کاف  نیهم
مرد، باور    نیرو نخواد، حاال ا   نی ری حس ش  نیکه ا  ستین یخواد بابا بشه، کس ی دلش م

داغون    ز ی و پا  رهیم ،ره یکنه، م یبره به حتم ترکش م شیپ یطور  نیکرد و اگر ا ینم
 ! متمو  شه،یتموم م شه،یخرد م شه،یم

 زنه. یم هق

 فرهود؟ -

  خوادیکنه سقف م یاحساس م زی زنه که پا یم اد یفر  یجور شه،یبا خشم بلند م فرهود
 رو سرش. ادیب

  دیاالن با  ز،ی ام، آره، آره پا  بهیمن غر  ز،ی بگم بهت پا یبگم من به تو آخه، چ یچ-
کار کردم که   یشده، چ یچ ایکنم که خدا  یم یچند وقته دارم خود خور یدون یبفهمم.. م

مردم   دم،یمردم و زنده شدم که نکنه دارم از دستت م ز،ی کنه، پا یم  ینجوریداره ا زی پا
 مردددددددم!...  ز،ی پا

  فتهیم  نیزم یروش رو  کی که گلدون کوچ یکوبه، جور یکانتر م یمحکم اش رو رو   مشت
 . شهیو خرد م

گفتم، هوم، گفتم؟.. از   یزیآخه مگه من تا حاال اسم بچه آوردم، مگه تا حاال چ زززززز،ی پا-
  ،یهمه تکنولوژ  نیکه بچه دار نشدن درمان نداشته باشه، ا یِ اون گذشته مگه چه زمان

 همه دوا دکتر.. اصال نشه، نشه به درک، به جهنم.   نیا
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 .زی هق پا کشه و باز هق  یصورتش م  یزنه، جفت دست هاشو رو ینفس م نفس

 کشه.  یدر آغوش م تنشو

 بده، بد! حالش

 روبروش!  یِ داره، به آغوش گرِم مرِد عصبان از ین

 اش!  یداره بهش از نوِع اظطرا  از ین

 اما داغون بود، داغون!   فرهود

 رو ازش پنهون کرده باشه و حالش تا اون حد بد بشه. یزیچ  زی کرد پا ینم باور

 کرد آروم باشه و اون خونه رو با تمام لوازمش خراب نکنه! یم یسع

 آزاد داشت!  یبه هوا  اجیبدتر از بد بود و احت حالش

 

 - - - - - -  - 

 

 

 کنه.  یباز م عکسو

امل پوشونده  طرفه صورتشو رو ک کی لختش   ی با اون کاله با مزه که موها  ،دنش ید با
 هاش. یبودن، باز لبخند زد.. از همون واقع

 بود. دایتک تک رفتار هاش هو  یتو  طنتی هاش بسته بودند اما باز هم ش چشم

 شد! یاز فکرش خارج نم یدختر که لحظه ا  نی کار کرده بود ا  یچ

 !قیجادو شده بود، عم انگار
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 ؟ یخواب-

 داد.  عی سر  جوابشو

 نه!-

 ؟ یچ یعنی+حال خوب  

 خود یبود، کل بیعج سوالش

 

 تو!"   سهیکرد تا ننو  یدار

 کرد.  پی تا

 ؟ یچ-

 بگه.. یزی که نتونست چ یجور هیحالشو بد کرد،   یسر ن یآندا ا امیپ

 

 لبخند خدا رو!"  یحس ناب، پاک، که با لمس احساسش، حس کن ه ی یعنی"حال خوب  

 تخت ول کرد و بلند شد.  یرو  لویموبا

 ! دیکه نبا یجلو روش رفت به زمان یاهی س ی  رهیبالکون، خ ی تو

 مادر هم شده!   دیحاال شا  یکه حت یدختر ریشد، درگ ریباز درگ ذهنش

 تازه خودشو جمع و جور کرده!  اره،یباز کم ب د یناخودآگاه مشت شد و نه، نبا دستش

 بنده و ... یهاشو م چشم

 خوندم؟  یاصال چ دم ینفهم یداد  امیماهان امتحانمو گند نزنم خوبه، از بس پ-

 . رهیگ یخنده کتابو ازش م با
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 !جمیول کن بابا، من خودم از بس خر زدم ک-

 کنه. یچپ نگاهش م چپ

 بخدا نمره ات باال تر از من بشه نه من نه تو!  ،یجز خر زدن ندار یتو که کار-

 .کشهیگردونه که ماهان مقنعه اشو م  یاخم روشو بر م با

 رد بشم! دمیباشه حاال اخم نکن من قول م-

 گرده سمتش. یگرد بر م ییچشم ها  با

 واقعا؟ -

 کنه. یهاشو باز و بسته م چشم

 واقعا! -

 خنده. یم کوتاه

 ؟ ی ا وانهید-

 . رهیگ ی صورتش قرار م یماهان روبرو   صورت

 تو!  ی وانهید-

 یو کاش تموم نشن خوش  رهی روبروش، م ی ستادهیمرد ا  یبرا  رهیم   ره،ی هاش م نفس
 ها! 

 

 . رهی گ یشب م ی اهیو نگاه از س ادیخوره، به خودش م  ی که به در م یتق با

 گرده تو اتاق.  یم بر

 بله؟ -
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 .ادی داخل م لی و راح شهیباز م در

 مزاحم شدم؟ -

 زنه. یم لبخند

 .نیبش ایب ،ینه چه مزاحتم-

 . نهیش یزنه و کنار پسرش م یمتقابال لبخند م لی راح

 شده مامان؟  یطور-

 . رهیگ یم  نی با آه، نگاهشو پا لی راح

 باهات صحبت کنم. ی کم امیگرفته، گفتم ب  یلیدلم خ زم،یراستش عز -

 کنه.  یمادرش حلقه م  یدستشو دور شونه  ماهان 

 نکنه با بابا حرفت شده؟  نمت،یبب-

 .ذارهیماهان م  یگونه   ی دستشو رو لی راح

 نه فداتشم نه، راستش...-

 کنه.  یم سکوت 

 مونه.   یاش م  رهی با اخم خ ماهان 

 شده؟  یچ نمیمامان؟ بگو بب  یراستش چ-

 کشه. یباز آه م لی راح

  یچیلب به ه گه،ینم یهم به کس یزیچ شه،یکبابه، بچه ام داره آب م  زی پا یدلم برا -
نگم، به حرفمم گوش   یها، اما قسمم داده به کس  دونمیزنه.. من دردشو م یهم نم

خوره..   ی داره مغزمو م انهیمور   نیع الیبخدا شبا خواب راحتم ندارم، فکر و خ ده،ینم
 همه!  یهم که شدند باال ای شهرام و در
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 .ذارهیسر مادرش م ینه اشو رو ماهان، چو

سر عقل    ایهم شهرام و در  شه،ی حالش خوب م زی مامان، هم پا  شهیدرست م  زیهمه چ-
 قرص ماه!  نیع  ارمیبه عروس برات ب دمی! قول مشمیهم من آدم م  ان،یم

 کنه. یسرش رو بلند م  عی حرف ماهان، سر دنیبا شن لی راح

 بگو جون مامان! -

 خنده. یم ماهان 

 شد!  یخبر دیشا ،یه یخورم ول  یقسم نم-

 خنده. یم لی راح

 !یخوب ی، فدات شم که انقدر دور تو بگردم من، اصال حالم خوب شد -

 زنه. یگونه اش م  یرو یبوسه ا  بعد

 .گهی با همون خنده م ماهان 

 ! زیهمه چ شه،یدرست م زیغصه نخور مادر من، همه چ  گهی شما د-

  وان یپر ل ی  مهین شهیش خودش هم مثل پسرش همو کا   رهیگ یم یبار نفس  نیا  لی راح
 ! دید  یرو م

 

 

- - - - - -  - 
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 بنده. یرو م دوش

 .شهیروح اش م یصورت ب  ی  رهی بخار گرفته رو پاک کرده و خ ی  نهی دست آ با

 طرف! کی فرهود  ی ها  یمحل یطرف و ب ک ی بد خودش  حال

 سرد!  یلیماه گذشته و فرهودش سرده، خ  کی

 سرد!  یشده جهنم، جهنم شیزندگ

 ! یا  ینه دلخوش ،ینه نفس گرم ،ینه حال خوب ،یا   زهیانگ نه

 کنه  یکبود شده اشو باز م یها لب

 : گهیبا خودش م و

 باالخره؟  شهیم یچ-

 باز هم آه و آه و آه!  آه،

 پوشه. یداره و م یرو بر م حوله

 . شهیک کرده و از حموم خارج مبا سشوار خش موهاشو 

 و سوت و کوره.   کی تار خونه

 کاناپه غرق خوابه و پتو از روش کنار رفته.  ی رو فرهود

  کی نزد اد یخواد ز  ی.. نمشهی کشه و بلند م یتن اش م یپتو رو کامل رو  ره،ی م سمتش
 ! ستی قلبش خوب ن یچشمه! برا  یتو  ادینبودنش ز  یاش باشه، اون جور 

 کنه.  یباز م لشویو موبا   نهیشیتخت م یرو  دهیاتاق، لباس پوش  یتو رهیم

 کنه. یماهان رو باز م ی.. استورشهیم  نستایا  وارد 

 !" شهی خوب م بیهوا حالت عج یب ی"گاه
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 زنه. یم لبخند

 دونست!  یخدا م  ،یشده، حاال چ شی ز یچ هیپسر   نیا

 ! دتشیوقته ند  یلیو خ زنهی رو بوسه م شینوا با تم عروسک عکس

 . مهیو ن ازدهی  ساعت

 مونده!   نمازش

و   زی اتاق و باز خدا و پا  یگرده تو  یبعد وضو گرفته دوباره بر م قهی چند دق شه،یم بلند
 ! شی تموم نشدن یو اشک ها  از یراز و ن

 

 ... 

 

 کنار فرهود.  رهی و دوباره م ذارهیو چادرشو داخل کمد م جانماز 

بعد مدت ها تو   خوادینه!.. دلش براش تنگ شده، م ایکنه   دارشیکنه که ب  یدل م دل
 بغلش بخوابه! 

 .نهیشیکاناپه م نی زانو پا دو

 کنه.  یو آروم صداش م  برهیسرشو جلو م ؛ره ی گ یم دستشو 

 گردونه..   یکوتاه سرشو بر م یبا تکان فرهود

 کنه. یبلند تر صداش م یبار کم نیا

 فرهود، فرهودم؟ -

چشم هاش    یو تو  زی گرده سمت پا ینگاه سرخش بر م شن؛یفرهود باز م یها  چشم
 . شنیقفل م
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 شده؟  یچ-

 کنه.  یم سیلبشو با زبونش خ زی پا

 تو اتاق!  میپاشو بر  ست،ین یزیچ-

 .ذاره یبالشت م یدوباره سرشو رو فرهود

 شده!  یفکر کردم چ  ز،ی خواب بودما پا-

 بنده؛ یهاشو م چشم

و   شهیو ندارمت!" دست اش رها م  یکه هست ،یبدتر از دلتنگ ی"چ  گهیتو دلش م زی پا
 مرد قصد کوتاه اومدن نداره!   نیا

 !یلیبد شده خ یلیخ

 : گهیو آروم م برهیجلو م لبشو

 نشده، فقط دلتنگتم!  یزیچ-

 کنه. یو با بغض سمت اتاق پا تند م شهیم بلند

 ! خوابهیکنه و مثال م یبغل م خودشو

 ... 

 

 .نهیش یکاناپه م یزنه و رو یرو کنار م پتو

 نداره!  زوی که پا شترهیماه ب  کی

 دلتنگشه اما.. هیبه ثان هیثان ره،ی میبودنش م یبرا 

 غصه نخوره!  یینکنه، که تنها یمخف و یزیچ  گهیبشه، که د هیتنب یخواست کم یم
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 جفتشون بکنه!  یبرا  یتونست کار ی خورد که نم یاز خودش بهم م  حالش

 نکرده بود!  شی رفت هم همراه یهر هفته به دکتر م  زی ماه که پا  کی اون   یتو  یحت

رفت براش   یکه به خوردش م ییو داروها زی خودش نبودااا، هضم حال بد پا دست
 ممکن نبود! 

 . شهیکشه و از جا بلند م یصورتش م  یرو  یدست

 رو در آغوش داره که براش حکم نفِس!  یبعد زن یا  لحظه

 موهاش!   یفرهود رو  یاش و بوسه   نهیبه س زی پا یداده شده  هیتک یِ شونیپ

رفت   یشتریبار با آرامش ب نی که انگار ا  ییجفتشون و نفس ها  یخوب شده  یکم حال
 کنند.  یو آمد م

 

 

- - - - - -  - 

 

- - - - - -  - 

 

 دو، سه، چهار، پنـ...  ک،یکوبه؛   یم  زی م یخودکار رو  با

 در و باالفاصله باز شدنش. تق

 قهوه اتونو آوردم!  سی جناب ر-

 تک تک حرکاتش خوند! یتو   شهیرو م حرص
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 داره نخنده! یسع ماهان 

 ! زیم ی رو دیممنون بذار-

 سرخوش بود!   یادیماهان که انگار ز  یتم خنده برا  شهیچپ چپ اش باز م نگاه

  شه،یبلند م یصندل  یاز رو  عی بره که ماهان سر خوادیو مگذاشته   زیم ی قهوه رو رو  فنجان
برخود   یحبس کرده بدون ذره ا   واری خودش و د نی اونو ب بایو تقر  ستادهیرخ به رخ اش ا 

 باهاش! 

 نگاه اش نشسته. ی هاش تخس تو چشم

 !طنتهیدلخور شدنت هم با ش-

 .کنهیرو بلند م ینیس

 ه؟ ی حکم قتل عمد چ-

 . خورهیصورت اش م  یماهان تو نفس

 مرگ! -

 .رهیهم م  یهاش تو اخم

 ! چمیُمردن بپ یجفتمون نسخه  یبرا  خوامیانقدر از دستت حرصم گرفته که م-

 کنه. یم ی تک خنده ا ماهان 

 ؟ یدکتر شد  یاز ک-

 .یشگیهم  یآندا شهیباز شده و دوباره م ششین

 ! دمیچشم هاتو د یاز وقت-

 مونه.  یچشم هاش م ی  رهیخ 
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 !یحقوقم ببرمت فالفل  نیبا اول خوامیامشب م-

 خنده. یم ماهان 

 کنم!  یقبول م-

 .ارهیم  نی رو پا ینیس آندا

اما خبر    دمیحرص دادنت کش  ینقشه برا  یبشم کل تی منش خوام یم   دمیکه فهم یروز -
 !ینداشتم تو خودت سر تا پا استاد حرص دادن

 خنده.  یبار علنا م نیا  ماهان 

 کوبه تا کنار بره.  یدستش م یرو ینیبا س آندا

حکم   ینی س نی تر نشدم و با هم یبرو کنار تا جر ،یخداروشکر خوب هم خوش خنده ا -
 مرگتو امضا نکردم! 

 .رهیگ یرو از دستش م ینیبا همان خنده س ماهان 

  یام نم یتو دستت من نگران سالمت  ینیس نیبا ا  م،یخلع صالح کن مثل آدم حرف بزن-
 ذل بزنم!  تونم قشنگ تو چشم هات

 عمدا چشم هاشو گرد کرد.. ماهان سرشو جلو تر برد و چشم در چشم اش آرام گفت:  آندا

 ! یبهانه ا نیحال خوب، بهتر  هی یبرا -

 بنده. یو ماهان چشم هاشو م شهیآندا تنگ م نفس

 ! زیزد به همه چ یبود اگر زنگ تلفن گند نم  یو حال خوب  حس

در آرام بودن اتاق رو   یو سع قی عم  ینفس دنیو آندا با کش زی گرده سمت م یبر م ماهان 
 کنه.  یترک م
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 نشسته اند. یکیپالست زیهم، پشت م  یروبرو 

 ماهانه و ماهان مثال حواسش به دورو اطراف!  ی  رهیدست به چانه و پر از خنده خ آندا،

  یول  آندا یها  یشیکنن تا ذل بزنن تو م یدونه چشم هاش التماس م یخوب م خودش
 کم رنگ بشن. شتریب یکه نه کم  نیفرصت الزمه که خاطرات گذشته اش از ب یکم

 

 ؟ یبگ یزیچ یخوا  ینم-

 به آندا. دهیم نگاهشو

 کنه!  یصحبت انتخاب م یموضوع برا  هیکنه، خودش هم   یکه مهمون دعوت م یکس-

 . ذارهیم زی م یجفت دست هاشو رو  آندا

 کشونم به چشم هات.. نظرت؟  یاگه به من باشه که بحث رو م-

 :گهی به اطراف شلوغ م یگذاشته و با نگاه  زیم  یهم متقابال جفت دست هاشو رو ماهان 

اشتباه   نمیب  یمغرور تر، تو دل برو تر؛ اما حاال م یکردم دختر هر چ  یقبال با خودم فکر م -
 کردم!  یم

 خنده.  یم آندا

 تو دل برو؟!!! یارم به حساب اعتراف؟ قبول کنم که بهم گفتحرفتو بذ ن یحاال ا-

 . ذارهیچونه اش م ریبار جفت دست هاشو ز  نیا  ماهان 
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 بنده!  یآدم عاقل زود دل نم-

 . دهیچپشو باال م یابرو  آندا

 !یزن یدو پهلو حرف م-

 . ارهی سفارش هاشونو م یجوان پسر

 ن؟ ی ندار  یا  گهی امر د-

 کنه.  ینگاهش م ماهان 

 ممنون. -

 .شهیدور م یبا لبخند سر،پ

 اشه! ره یکنه.. ماهان خ یم   یفالفل خال یرو رو دیسس سف آندا

 خورم! یم  دیتفاهممون، منم فالفل رو با سس سف نیاول-

 . زنهیبه فالفل م یبا لذت گاز  آندا

 اوووم، خوشمان آمد!-

 فالفل اش.  چیکنه به خوردن ساندو یهم شروع م  ماهان 

 وقت بود فالفل نخورده بودم، ممنون.  یلیخ-

 .دهیلم م   یبه صندل آندا

 ! یداشت، نتونستم ببرمت رستوران الکچر شی حد گنجا  نیتا ا  بمیج گهید دیببخش-

 . شهینگاه اش م ی  رهی خ یجد ماهان 
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پر ازدحام، با   ابونیخ نیها، کنار هم یکیپالست  ز یم ن یپشت هم شهیحال خوب رو م-
پول بخاطر دو تا   ونیلیبه خرج کردن چند م از یکرد، ن دایپ دیفالفل پر از سس سف نیهم
 ! ستیبشقاب غذا ن  نیتزئ

لبخند از جنس ناب بودن، پر از حال    هیها نه هااا،  یشگی.. از همون همزنهیلبخند م آندا
 بودن!   یخوب بودن، واقع

،  اش، با تموم غرور خاص نگاهش  یماهگ کی اومدنش، با تموم    ییهویپسر با تموم   نیا
اونم آندا رو   خواد،یممکنه، م  ریاگه نخوادش که غ یتکه، تک.. محاله رهاش کنه، حت

 ! دهیلو م گه،ی باالخره م خواد،یم

 

- - - - - -  - 

 

- - - - - -  - 

 

 

 .نهیشیکاناپه م یحال رو  یب

 . شهیماهان منصرف م  یشماره  دنیجواب دادن به تلفن رو نداره اما با د حال

 ؟الو، جانم -

 . ذارهیم زی م یفنجان قهوه اشو رو  ماهان 

 زم؟ یعز  یخوب ،ز ی الو پا-

 .ذارهیم  شیشونیپ  یدستشو رو  زی پا
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 چخبر؟  ؟یخوبم.. تو خوب زم،ی خوبم عز-

 کوبه.   یم زی م یخودکار رو رو  ماهان 

 ؟ ی کرد  ه یخوره، باز گر یصدات به خوب ها نم-

 . دهیهم فشار م یچشم هاشو رو  زی پا

 نه قربونت برم من، خواب بودم، صدام گرفته. -

 . کشهیم ی قی نفس عم ماهان 

پس  له،یشمال، فردا تعط  میبر میخواست یبا بچه ها م تشی.. واقعیخدا کنه راست بگ -
سه روز، گفتم به شما   یعنیکردن، کال  لی فردا و جمعه ست تعط یلیتعط نی فردا رو هم ب

حال و هوامونم عوض   م،یدور هم باش انیبچه هام با خانواده ب نی ای هم بگم اگر م
 .شهیم

 . کشهیکاناپه دراز م یدوباره رو  زی پا

 .. داغونم! ستین  ینه ماهان، باور کن اصال حالم مناسبه سفر شمال و شلوغ-

 .شهیماهان پر خشم بلند م  یصدا 

آدم باش، مرگه که  ا،زنمیکتکت م ر یدل س هیاونجا  امیم  زی مثال، بخدا پا یچرا داغون-
  یم تی همه خودتو اذ  نیکه، چرا ا  یری بم یخوا یدرمون نداشته باشه، دور از جونت نم

خودم با   دیزنم فرهود، صبح آماده باش یاالن خودم زنگ م ،یا ینم یغلط کرد  ،یکن
فکر   ز،ی نه من نه تو پا ،یکن ی بهونه تراش ،یحاضر نباش ،یاریدنبالتون، نه ب امیم  نیماش

 فکر کن مرده ام!  گه،ی وجود نداره د یکن ماهان

بگه تماس رو قطع کرده و نگاهشو به فرهود اخمو   یزیکه چ زی بدون مجال به پا بعد
 . دهیم
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خودم   ی تک زنگ بزن هیکنه، باز اگر بهونه آورد،   یراحت قبول م التیبرو خونه تو، خ-
 کنم.  یم  فشیرد

 .شهیاه بلند مکوت یبا آه فرهود

 ممنون ازت.-

 .رهیبلند شده و طرفش م  زیاز پشت م ماهان 

 .نمت یب ی، خدا بزرگه، مبرو نگران نباش -

  شی"خدا هست، بزرگ  گهیلب م  ریو ماهان ز  شهی از اتاق خارج م یبا خداحافظ  فرهود
 هم هست!" 

 

 .. 

 

افتضاحش فقط شمال رو کم   تی کوبه، با اون حال بد و وضع یم   زیم  یرو رو تلفن
 داشت! 

خود فرهوده   یزیکاش فرهود قبول نکنه، خبر نداره تمام اونا برنامه ر گهیخودش م با
 خوب کردن حالش، حال جفتشون!  یبرا 

موهاشو از باال جمع   شهینکرده.. بلند م یکار زیوقته تم  یلیخ ندازه،یبه خونه م ینگاه
 به جون خونه.. دو ساعت تمام!  فتهیکنه و با تمام وسواس م یم

 . شهیکارش تموم م یدوش حساب کی و   یبهداشت سیشستن سرو  با

 هفت بود.  ساعت

 کرد.  ی درست م یکه خان جونش تو بچگ ییخواست.. از همونا  ی دم پختک م دلش
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 ت داشته باشه! و کاش فرهود دوس   رهیگ یپخت اش رو از گوگل م طرز 

 

 ... 

 

 کنه. یبه دست درو باز م غذا

 ! ستین یخونگ یاز شام و غذا   یکرد مثل تموم اون وقت خبر  یم فکر

 کرد!  یشناخت.. باور نم یدم پختک رو به خوب یکه وارد خونه شد، بو ن یهم اما

 فرزانه اومده!  دی آن فکر کرد شا  کی

جمع    یکه از باال سرش گوجه ا  ییسر تا پا قرمز، با موها   یبا لباس  زی که بست، پا درو
 شده بود، از اتاق خارج شد.

 لب گفت:   ری مونده ز   مات

 !زی پا-

 وقته موقع اومدن بغلش نکرده!  یلیلبخند زد، سمتش رفت و خ زی پا

 . رهیگ یرو قاب م زی گذاشته و صورت پا نیزم یغذا رو رو یها  سهیک

 حالت خوبه؟ -

 . ذارهیفرهود م یدست ها  یرو دست هاشو زی پا

 بد باشم! دیمعلومه که خوبم، با-

 .زنهیلبخند م  فرهود

 از ته دلم خوش حالم!  ،یدلم، نه.. خوش حالم که خوب زینه عز-
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 کشه. یم  یقی نفس عم زی پا

 نه!  ای  یدونم دوست دار ینم هو،یدلم دم پختک خواست  -

 . رهی گ یهم متقابال نفس م  فرهود

 یدوست دارم، غذا هم نبود مشکل یدرست بکن ییتو حالت خوب باشه من هر غذا -
 ! ستین

که..   دیدونست یمرد رو دوست داره، م نیو ا  کارهی گونه اش م ی رو  یبوسه ا ز،ی پا
 خالصانه دوست داره، با تمام باور! 

 ... 

 

 

  یه مشد نگا  یکه پخش م یو فوتبال لعنت یو   یو کالفه به ت شهی جا مبغلش جاب  تو
 کنه. 

 آب انار ملس! هیو خوردن   خوادیرو م ابونای دور دور تو خ دلش

 فرهود؟ -

 .شهیچشم هاش م ی  رهیو خ  رهیگی م یو   ینگاه از ت فرهود

 جان؟ -

 . رهی گیم یموهاشو به باز  زی پا

 ! میآب انار بخور ؟یگرد  ابونی خ رون؟یب میبر-

 پرسه.  یمتعجب م  فرهود

 ؟ یجد-
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 کنه. ی رو خاموش م یو ی و باالفاصله ت  دارهی کنترل رو بر م بره،یدستشو جلو م  زی پا

 حوصلم سر رفته!  ،یجد  یآره جد-

زن رو   نی کنه چقدر ا  فی تونه توص یو نم شهیبه بغل بلند م زی از خدا خواسته پا  فرهود
 تونه!  یدوست داره، نم

 

 ... 

 

 بغل حال خوب.. کی خنک و   یهوا 

 ! ستتیهست و ن  یباورت.. همه  یکه شده همه   یکس ،یرکه دوسش دا یکس کنار

آرام   یبسته و قلب ها ی داده شده، چشم ها هی تک  یها یشونیآب انار و پ وان یتا ل دو
 گرفته..

 و باز هم بغل بغل حال خوب!  زی پا ینستا یپست ا  شهیجانانه که م یتا سلف دو

 خوب است!"  یلیاز خ  شتری ب یلی"حالم با ُط خ

 .. 

 

 ..ذارهی شونه اش م یرو رو  زی دست، سر پا با

 خوند.. ی آروم آروم م آهنگ

  کی خوب،  یو فضا   کی موز  م یمال یآرام کننده اش، صدا  یتن فرهود و شونه ها  یگرما 
  یکه بخوابه.. بعد از مدت ها با آرامش چشم هاشو رو  زی پا یقانع کننده بود برا  لیدل

 ! نانیهم بذاره، با اطم
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- - - - - -  - 

 

 

 کنه. یتماس رو وصل م شه،یبه دست از اتاق خارج م لیو موبا  یآرام هب

 الو سالم. -

 . شهیماهان بشاش بلند م  یصدا 

 د؟ یچخبر؟ حاضر ؟یسالم فرهود جان خوب-

 .کشهیکوتاه م  یپوف فرهود

  رونیهاش ب مهیبهم نگفت، شب تا ن یزیچ  شبیاصال د زی پا ، ینه بابا چه حاضر-
 منم فراموش کردم بهت زنگ بزنم. م،یبود

 کنه.  یجا مدستش جاب  یرو تو  ل یو موبا   ندازهیتخت م یرو رو شرتشیت ماهان 

 زنم. یزنگ م زی پا  لی باشه حاال قطع کن من االن به موبا-

خب فعال" تماس رو قطع   یلیرفت با گفتِن "خ یم   سیهمون طور که سمت سرو   فرهود
 کنه. یم

 

 .. 

 

نموند که نثار  یباز فحش مه ین یر باز بودن.. با همون چشم ها به زو زی پا یها  چشم
 ماهان نکنه!
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 جاده شدند. هیپر راه نیچهار تا ماش تینها در

 ..نیماش  کیتو   زی و فرهود و پا  ماهان 

دوست   یها  لی از فام یکی.. گهی د نیماش کی ماهان با خانوم هاشون    یتا دوست ها دو
و همسرش و دخترکش با خواهر شوهرش   ذیماهان با خانومش و دخترش و در آخر پان

 شد.  زی و نامزدش که باعث تعجب پا

 .. 

 

 . دیبود که د یزیچ نی اول نیماش  یچشم هاشو باز کرد، سقف طوس یال

 شد.  زیخ میخشک شده اشو از هم فاصله داد و ن یها لب

 سمتش: دیجلو چرخ یاش خارج کرد که فرهود از صندل ف یآب رو از داخل ک یبطر

 باالخره؟  یشد داریب-

 و ابروهاشو باال داد.   دیرو سر کش یبطر

 خوابم! یم  میخوابم، برس جی بخدا هنوز گ-

 کنه، با اخم.  ینگاه اش م نیماش  ی نهی از آ ماهان 

 خواب!  یخواب ب ح،یفقط گردش و تفر میدی.. اونجا رس خود یب-

 کشه. ینثارش کرده و باز دراز م  ییبرو بابا  زی پا

  .. 

 یلیبنده.. حالش خوب شده بود، خ یدست هاشو از هم باز کرده و چشم هاشو م جفت
 خوب!  یلیخ
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باحال دوسِت   یمزه ول یب  یمردم، دسِت گرم فرهود، جک ها  یهمهمه   ا،ی در یصدا 
هاشون، آش   یسوخار یزدن هاشون، ماه تاری خنده هاشون، گ شون،یماهان، دور هم

 ..ای اونم دم در  ذشونیلذ  یرشته 

قدر داشته هاشو، قدر فرهود رو، قدر  د،یفهم ی رو م یزندگ ی دوباره داشت معنا انگار
گذرن رو، قدر ماهان با اون    یکه مثل باد م ییناب و لحظه ها ی بودنش، قدر لحظه ها

 گر و اون نگاه مهربونش..  تیلبخند حما 

با عشق بغلش  زی جا خشک کرده بود و پا زی دلبرانش، بغل پا یها  ی با اون خرگوش نوا،
 کرده بود.

 ترسناک!  لمیبود، بعد از خواب بچه ها.. ف دنید لمیبر ف قرار

 بشه! دار یکه مبادا دخترش ب خفه اش یها  غی با ج ذیباز شده اش و پان شیو ن زی پا

و   زی سر پا  یفرهود رو   یشده  پی ک یبلند ماهان از ترس خانم ها و چانه   یها  خنده
 تمام شده!  لمینصفه شب و ف میباالخره ساعت دو و ن

 

 ... 

 

 .خوره یم  ییبه در دستشو  ی شوره تق یو صورتشو که م  دست

 کنه. یکشه و قفل درو باز م یسرش م  یرو  شالشو

 اخم کرده.  یو حساب  ستادهیوا   ییدست شو ی نوا بغل جلو ذ،یپان

 . رهی گی رو از بغلش م نوا

 شده؟  یچ-
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 کشه. یاز حرص م ینفس ذیپان

 !میفقط کم داشت نویهم-

 پرسه:  یمتعجب دوباره م زی پا

 شده خب؟  یچ-

 .شهی بار دست به کمر م نیا ذیپان

 آوردن!  ف ی خانمممممم هم تشر  ای شهرام و در-

 . دهیجفت ابروهاشو باال م زی پا

 نه!-

 : گهیرفت م یم  سی که داخل سرو ی مجدد نوا رو بغل گرفته و در حال ذیپان

 بللللله!-

 

  ی ها یاما طبق معمول لوس باز  ارهیبه روش ن یز ی داره چ یسع یظاهر یبا آرامش زی پا
 . ذارهیاعصاب براش نم ایدر

کنه که   ری داشت ذهنش رو درگ یدونست، کال سع یرو م زش ی که کامال اخالق پا فرهود
 هم موفق شده بود.  شیکم و ب

 .. 

 

بغل بغل حال خوب   م،یگرفت  یم دهیرو ناد ایدر ی اون سه روز تو شمال، اگر ادا ها تمام 
 بود!  زی سهم پا

 مدت فراموشش شده بود!  کی  یشده برا  شیخوب که درد ها  یاونقدر
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  یو کم میلبخند بزن میتونست  یا تمام غم ها متونست قشنگ تر باشه اگر ب  یم یزندگ
 !یفقط کم م،یسکوت کن

 

- - - - - -  - 

  

 '''تو..

 .. ایدر یِ آب یشد  یم  ،یرنگ بود اگر

 ..یتوت فرنگ یشد  یم ،یبود  وهیم  اگر

 ..تزایپ یشد  یم  ،یغذا بود اگر

 شمال.. ی حس جنگل ها یشد ی م  ،یحس بود  اگر

 ..سی پار یشد  یم  ،یشهر بود اگر

 :یهست یچ هیازم بپرسن تو شب  اگر

 !" ''' یستی ن یکس چیه هیکه شب یتو همون گمی "م

 ! رهی بگ دهیابراز احساساتش رو ناد نی تونست اول یدلخور بوداااا، اما نم ازش

 باهات سرد بود!   شهی اما از دستت که نم یگاز گرفت و ا  ی هاشو از خوش لب

 دومش.  امیپ

 ؟ یآشت-

 ! شهیکار کنه آخه، مگه م یکشه.. چ یکوتاه م یپوف

 کنه.  یم پی تا
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 !یآشت-

 براش حکم نفس! شهیقرمز فرستاده شده از طرف ماهان، م قلب

 رون؟ یب می فردا بعد شرکت بر -

 کنه، دونه به دونه دنبالشه!   یهاشو گم م نفس

 ماهان.   امیپ باز 

 قبل.  یهمون صحنه ها  ،یبار شام مهمون من، همون فالفل  نیا-

 کنه. یم پ ی ناب، تا یپر شده از حال یلببا ق تند،

 ! میبر-

دختر دلخور بودنش هم کوتاهه، مثال قهر بود که چرا سه روز   ن یخنده.. ا یکوتاه م ماهان 
 خوبه، خوب! گه،یبود حاال.. خوبه د دهیازش نپرس ینبود و حال

 ! باشیصورت ز  خی م  شهیو چشم هاش م  رهیذخ شهی م  لشیپروفا  عکس

 دورش!   یدختر و اون دختر گذشته ها  نی ا نیفاصله ست، ب  چقدر

 هم گذشته، گذشته و... باز 

 ! الی خیگناهه! ماهان و چه به فکر کردن به زن مردم، ب ال،یخیب

 

- - - - - -  - 

 ۳  فصل

 سه سال بعد •  • 
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 گردنه سمت خودش.  یبنده و برش م یم  یرو از دو طرف خرگوش لی سو یموها 

 م؟ یخب خوشگل خانم، بر-

 پرسه: یهم تاب داده و م ی دست هاشو تو لیسو 

 جون؟  زی پا نمتی تونم بب یم یباز ک-

 زنه. یگونه اش م  یرو  یبوسه ا  زی پا

دنبالت، البته اگر حالم   امیانشااهلل خودم م گهی د یهفته سرم شلوغه قشنگم، هفته    نیا-
 ! نجایا  ارتتیخوب باشه، اگر نه باز پدرت م

 پرسه. یدوباره م لیسو 

 شه؟ ی م یچرا حالت خوب نباشه؟ چ-

 . دیخند زی پا

 ! شهیداشته باشم که زود زود خوب م کی عمل کوچ هیقراره  ست،ین یزیچ-

 کنه. یلب هاشو کج م  لیسو 

 مثل عمِل بابا سروش؟ -

 .ره ی گ ینفس م زی پا

عمل بابا سروش سخت بود، عمل من آسونه، زود تر از بابا سروش هم خوب   زم،ینه عز-
 ! شمیم

 . برهیم زی اش رو سمت پا  کهی انگشت کوچ  لیسو 

 قول؟ -
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 کنه. یم  لی اش رو قفل انگشت سو کهیانگشت کوچ زی پا

 قول! -

 . شهیم  یو زنگ در قاط لی سو   ی خنده

 گرده تو خونه.. یکرده و بر م یرو راه لیسو 

تونست راه بره هر چند   یحالش رو خوب کرده بود، م  یسروش اون هم سر پا کم  دنید
 با عصا و لنگ لنگ کنان! 

 .یماه رو به گرم  ری ت یشش بود و هوا  کی نزد  ساعت

  پسر یرفتن به مراسم چهل روزه گ یبرا  دیو او با  دیرس یم  گریساعت د  کیتا   فرهود
شد، با  یعمه خوب م  یآرتا کوچولو  دنیشد.. چقدر حالش با د یماهان و آندا آماده م
 خوب بود براش، درست مثل پدرش و مامان خوش قلب اش!  یلیهمه فرق داشت، خ

 کوتاه!   یکامل و لبخند یشی.. آرا شهیگرفته و حاضر م یدوش

ها   یتمام خوش د،یکش یانتظارش رو م گهیکه تا چند روز د یعمل ینه!.. دلشوره   یواقع
 ! دیترس یهم م یلیخ د،یترس یکرد.. م  یرو زهرش م

بار   یگوش هاش برا  یدکترش تو یبنده، حرف ها یتخت نشسته و چشم هاشو م یرو
 . چهیپ یهزارم م

بشه اما مجبورم   ینطوریخواستم ا  ینکردن، نم یاثر یهورمون  یدارو و آمپول ها -
  یم یسال بعد از جراح کی باشه  زیآم تیکنم و توده رو خارج کنم.. اگر موفق  یجراح

سال باز هم توده رشد بکنه متاسفانه    کی اون  یاگر ط   یول دیکن یاقتدام به باردار دیتون
 کرد و ...  یکار شهینم گهید

 ! زهیتا اشک هاش نر  دهیهم فشار م یهاشو محکم رو  لب
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  ،یهست ا، ینتونه باردار بشه و... خدا نکهیفکر کردن به ا  یآورد حت یاش رو به درد م قلب
 کن! یرحم ،ینیب یم

 .شهیباز و بسته شدن در چشم هاشو باز کرده و بلند م  یصدا با

 کشه.  یبلند م یسر تا پاشو برانداز کرده و سوت  دنشیبا د فرهود

 ؟ یجوون مرگم کن یخوا یخانمم، م نیجانم به ا-

 کوبه. یماش  نهیبا خنده تخت س زی پا

 نشه.  رمونی زود حاضر شو د وونه،یعه خدا نکنه د-

 . کارهیگونه اش م یرو  ی بوسه ا فرهود

 .شمینترس، االن حاضر م شهینم رمونید-

 . رهیگ یم ی ربع کی  یرفته و دوش سیسرو  سمت 

و    یسالم احوال پرس یو بعد از کل شن یساعت بعد، وارد جمع شاد و خوش حال م  کی
 ! رهیگ یعشق آرتا کوچولو رو بغل م یباالخره با کل  زی خوش و بش، پا

 خوبه!  گهی پرسه و خوب نبود اما م یحالشو م ماهان 

 !ندازهیم هیمحکم اونو به گر  یخواد آرتا رو بده بغلش و در آخر با بوس یازش م نوا

 کنه آرومش کنه. یم یپسرشو بغل کرده و سع آندا

 .رهی گ یرو م زی دست پا ماهان 

 !یکه خوب یخدا کنه راست بگ -

 کشه. ی کوتاه م یآه زی پا

 زنه!  یشور م یلیدلم خ-



 کن  ی زندگ  زییتو پا

276 
 

 کنه. یچپ چپ نگاه اش م ماهان 

 هم هست!  شی من، خدا هست بزرگ  زیانقدر بد به دلت نده عز  یچیسر ه-

 مونن!   یهم م ی  رهی و فرهود و ماهان نگران از حالش خ شهیم  ریسر به ز  زی پا

خودش   ی برا  یرسه و آرتا کوچولو کل یم  انیها و خنده هاش به پا ی با تمام خوش شب
 کنه!  یکادو جمع م

 رسن.. یو فرهود به خونه م  زی شب بود که پا میو ن  کی  ساعت

کشه.. چشم هاش   یاش، کنار فرهود به قصد خواب دراز م شی بعد از پاک کردن آرا زی پا
فرهودش فشرده و خواد به   ی   نهیس یو رو که سرش ر نی خواب داشتند اما هم ی تمنا

 بره.  یدل و کمرش گرفته و داد اش رو به هوا م ریبد از ز  یخواب بره، درد 

 

 ... 

 

 کنه. یسرد چشم باز م ی بد و عرق یسه صبح، با لرز  ساعت

 کنه. یو پرستار داره سرم اش رو چک م  ستادهی باال سرش ا  فرهود

 :گهیم  ف یضع ییصدا با

 درد دارم! -

 .کنهی سرشو خم م  فرهود

 ؟ یچ-

 کنه.  یتونه چشم هاشو باز نگه داره، تکرار م ینم

 درد دارم! -
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 .ذارهیم  شیشونیپ  یرو  یدست پرستار

االنا   م،ی .. با دکترت هم تماس گرفتیشیخوب م زم،ی کردم عز قیسرم مسکن تزر یتو -
 . ادیم

 فرسته. یعقب م شویشونیپ یآشفته رو یموها   فرهود

 !شهیحالت خوب م زم،یعز  ستین یزیچ-

 مونه.   ینگاه فرهودش م ی  رهیباز خ  مهین ییچشم ها  با

 ترسم!  یم-

 زنه. یم  شیشانیپ یرو  ی بوسه ا فرهود

که   ید یاون روز شن اد،یاالن دکترت م  ،ی.. مگه بچه اشتمیقربونت برم، من پ یاز چ-
کشه، پس نگران نباش   یهم طول نم ادیو ز  ستی خودت، گفت عملت اصال خطرناک ن

 . زمی گل من.. بخاطر من، پا

خفه دوباره   یو با هق هق  دهیغرق اشک، دست فرهود رو فشار م یی با چشم ها زی پا
 . گهیم

 ترسم!  یم-

 ! دیترس یهم م یلیخ د،یترس  یم خوب

 .. از بعدش، بعدش! دنی نه درد کش ،یهوش  یاز عمل، نه از ب نه

 آشوب بود.  قلبش

رو مدام پشت سر هم   یالکرسه یو آ  ختیاومدن دکتر دست تو دست فرهود اشک ر  تا
 دلش خوند. ی تو

 حال و هواشون، عشقشون!  شون،یخودش، فرهودش، زندگ یبرا 
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حال    دیخودت با ،یدیخر  یخودت حال خوب م ی برا  دیموند.. خودت با  یمنتظر نم ایدن
 . یکرد  ی خودت رو خوب م

  ... 

 

 ! ادیز  یلیدرد داشت، خ 

 خواست!  یزدن م ادی که دلش فر یجور

که گذشت دردش آروم   یزد.. کم یسوخت و سرش نبض م  یدلش م ریکرد، ز   یم ناله
 .یخبر یشد، باز رفت تو عالم ب

 ... 

 

 . دیکوتاه کش یو آه  زشی پا یِ شونی داد به پ هیکنار زد، صورتشو تک موهاشو 

  زی داشت بهشون توجه نکنه.. فقط پا یاومد اما فرهود سع یاز سالن م یاد یز  یصداها 
 ! یا گهی د زیچ چ یکس و ه چیمهم بود، نه ه

 .رهیگی م دستشو 

 کنه. یکشه و دم گوشش زمزمه م یدستش م یاشاره شو نوازش گونه رو   انگشت

".. ازت انمرام ی ورد زبونش بود.. "سنن دُ  شهیکه مامانم هم میدار یاصطالح   هیما ترکا -
 ! شمینم ریس

 وقت!  چیه ز،ی پا  شمینم ر یس ازت

 .نمیبب دنتو یتونم درد کش یخوام، نم ی.. نمیشیم  تی اذ یدار

 !نهیب یدلم، خدا بزرگه، ما رو هم م  زی خوب شو عز زود



 کن  ی زندگ  زییتو پا

279 
 

 کشه.  یهم آه م باز 

 خوره.  ی تکون م زی پا پلک

 هم رفته.. یدرد اخم هاش تو  از 

 کنه. یکنان چشم باز م  ناله

 جا تارِه تاره.  همه

 : گهیزنه، گنگ و نا مفهوم م یصداش م  فرهود

 هوووم.-

 

 ؟ یدرد دار-

 . گهیم  دوباره

 هوم! -

که   رهی" سمت در اتاق مدمی کنه با گفتِن " االن به دکترت خبر م یدستشو رها م فرهود
 . شنی خانم و ماهان داخل م لی هم زمان در باز شده و راح

 . رهیپرستار ها م شخوانیو سمت پ  شهیاز اتاق خارج م  یبعد از سالم احوالپرس فرهود

 کنه.  یو ماهان صداش م ره یگی پر اشک دست دخترش رو م ییخانم با چشم ها لی راح

 چشم هاتو باز کن.  زی .. پازی پا-

 کنه. یم هاشو باز م گردونه و چش یشدت گرفته سرشو سمت چپ بر م یبا اخم زی پا

 بهتر شده بود و اما هنوز درد داشت.  دشید یتار
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بوده و   یدارو و آمپول با لبخند گفت که عمل خوب یو نوشتن کل نهیبعد از معا  درد
 نداره!  یمشکل

  یلب ها  یزنه و فرهود تو دلش هزار بار قربان صدقه   یلبخند م  یتو عالم گنگ زی پا
 !  رهیترک خورده اش م

 ••• 

 

 

 . شهیآسمون م ی رهیو دست به کمر خ ذارهیپاش رو کنار گلدون ها م آب

 شهیو باعث م   دهیکه در بالکون رو محکم بهم کوب یطور وزه،یم  دیشد  یهوا باد یب
 ناخودآگاه بسته بشن. زی پا یچشم ها 

خاموش   یو  یت ی  رهیبه دست به کاناپه لم داده و خ ییچا  وانیفرهود ل  ره،ی م داخل
 فکره!  ی تو

 ! ارهیخودش نم یشده ناراحته اما به رو  کاریباز ب نکهیدونه از ا ی.. مرهی گیدلش م زی پا

 ! دهیسر داشت با ارور م یتو  ه یکه چند وقت یفکر

 تونست کمکش کنه.  یکرد، فقط اون م یبا ماهان صحبت م دیبا

 . رهی گ یرو از دستش م وانی و ل نهیش یفرهود م کنار

 تو هپروت.  یدل، باز که رفت زی عز هیچ-

 .ذارهیسرش م یو چونشو رو  کشهیرو در آغوش م زی پا زنه،ی م یمصنوع یلبخند   فرهود

 خوبه! شهیبا تو حالم هم ست،ین یزیچ-
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لبخند و    شهیو تاالپ تاالپ قلبش م  ذارهیفرهودش م ی  نهیس یکف دستشو رو  زی پا
 لب هاش!  یسنجاق رو 

 ات که قلبتو نگه داشتن!"  نه یس یتک تک استخوان ها  ی"من فدا 

 

  یبرم شرکت ماهان، تو خونه م خوامیدارم، از اونجا هم م دیخر  کمی  رونی برم ب خوامیم-
 ؟ ی مون

 کنه. یبازوشو گرفته و نگاه اش م فرهود

 برا خونه؟  ؟ی د یچه خر-

 .شه یباز م زی اپ شین

 !یدون  یتو نم ،یمخص یشخص  یدا ینه خر-

 کنه. ی م ز یچشم ر فرهود

هاتم که دستمه،    زیتوعه، قشنگ سا یبرا  یلوازم شخص   دینه اتفاقا من خوراکم خر-
 گه؟ یامر د  خرم،یخودم برات م ی  قهیسل

 کنه.  یحواله اش م ی با خنده مشت زی پا

 بدجنس!  ارم،یجلوت کم م یبخدا گاه-

 کنه. یچال گونه اشو پر م  زی خنده و انگشت پا یم  فرهود

 

 ... 
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 ندازه.  یپا م یکنارش نشسته و پا رو  ماهان 

 ؟ یدرد ندار گهی د ؟یخوب-

 پاشه.  یبه صورتش م یلبخند  زی پا

 خوبم، دردم ندارم خداروشکر.  گهیماه گذشته، معلومه که د هی  زم،ی خوبم عز-

 کنه.  یم زیم  یرو  ی زمزمه کرده و اشاره به نسکافه   یخداروشکر ماهان 

 بخور، سرد شد. -

 کنه.  یازش مزه م ی فنجان نسکافه رو برداشته و  کم زی پا

  ی  رهیکوتاه خ  یبا آه زی پا ،یخودمان یو حرف ها  یمعمول یمکالمه   یاز چند بعد
 مونه.  یماهان م   یچشم ها 

 . یدونم چجور یخب نم یبکنم ماهان، ول یکار هی  خوامیم-

 .شهی علنأ نگران م ماهان 

 شده؟  یزیچ-

 .گهی م عی سر  زی پا

 باهات مشورت کنم.  خوامینه نه اصال، فقط خب م-

 . دهیخب تکون م یِ سرشو به معن ماهان 

 . دهیدست هاشو در هم تاب داده و پاهاشو تند تند تکون م زی پا

دو هفته ست در به در دنبال کاره اما موفق نشده من   چارهیشده، ب کار یره بفرهود دوبا-
 ...خـیم

 پره تو حرفش.  یم ماهان 
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 بابا؟  یکارخونه   رهی چرا نم-

 . دهیدستشو تو هوا تکون م زی پا

که، زنش و   یدون یخوام بره، اخالق شهرامو م یاصال خودم نم یعنی ره،ینه نه نم-
و بحث   دهیکنن بابا حقوق مفت به فرهود م یجمع کن.. فکر م ایخودش بفهمن حاال ب

 .ادی م  شیو جدل پ

 کنه. یاخم م ماهان 

 کنم. یکنن، به اونا چه اصال، من خودم با بابا صحبت م  یغلط م-

 . گهیباز م زی پا

  یا  گهید  زیچ یخواد، من االن برا  ینه ماهان جان نه، گفتم که اصال خودم دلم نم-
 . نجامیا

 

 . دهیم  هیطرفه به کاناپه تک کی  ماهان 

 گوشم با توعه.-

 .کشهیم  یقی نفس عم زی پا

 .. خونه رو بفروشم! خوامیم-

 .رهیماهان باال م  یابروها 

 !! ؟ی خل شد-

 . رهیگ یدوباره نفس م  زی پا

خوام   ی.. ممیکن یزندگ میتون یجمع و جور تر هم م یبزرگه، ما تو خونه   یلیاونجا خ-
پول   ی هیمحله بخرم، با بق  نی تر از ا  نی پا یتر کم کی آپارتمان کوچ ه یخونه رو بفروشم، 
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 اهه،ی کنم، فرهود خوراکش گل و گ یمغازه بخرم و گل فروش هی  مونی سرما کممیو 
بزرگ تر   ی خدا خونه   دیکه انشااهلل گرفت باز به ام بارمونکنم، کار و   یخودمم کمکش م

 .میر خ یم  نمیاز ا

 . رهی فکر م یماهان تو  

 جوئه.  یاراده پوست لبشو م ی صورت متفکرِ ماهاِن و ب  ی  رهیداده به کاناپه خ هیتک زی پا

 .رهیگ  یدست هاشو بغل م نیبعد از چند م  ماهان 

 فرهود خبر داره؟ -

 . ندازهیسرشو باال م زی پا

سالگرد ازدواجمونه، اگه تا   گهی کنم، دو ماه د زشیخوام سوپرا  یخوامم بدونه، م ینه، نم-
کرد   زشیسوپرا   شهیهم م گهی وقت د  هیاگرم نشد فدا سرت،   یاون موقع شد که چه عال

نبره.. فروش خونه و  ییباباش و فرزانه تا بو   شیپ م یمدت بر هیکنم   یکار دیفقط با
 .یگردن جناب عال  فتهیو مغازه هم م   کیآپارتمان کوچ هی  دیخر

 . زنهیزانوهاش م یکف جفت دست هاشو رو  ماهان 

 . رهیانشااهلل خ شه،یم یچ  نمیخدا بب دیبه ام-

 کنه.  یماهان نشسته و بعد عزم رفتن م شیپ گهید ی.. کمگهیم یلب انشاالله  ریز  زی پا

 

 ... 

 

 بنده.  یکوبه و چشم هاشو م  یم زی م یخودکار رو تند تند رو  ماهان 

 هم افتاده بود گردنش.  زی پا یمشکالت خودش کم بود کارا  ره،یدرگ  فکرش
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 بود، کالفه و پر از درد! جیگ

 اش!  گذشته

  ریز  شیخبره و حاال بعد چند سال داره مثل آت یکه آندا ازش ب شیلعنت ی گذشته
عاشقانه   یترسه، که خاکسترش بره تو چشم خودش و زندگ ی.. مشهی خاکستر بلند م

 اش! 

از تمام عالم و آدم دوستش داره، نفسش   شتریجونش که آندا ب ی .. پسرکش، وصلهآرتا
 مثل همشون!  ا، یدن یبند نفسشه و شده معتاد عطر تنش، مثل تمام مادرا

هندوستان کرده، قلبش باز هشدار داده، باز شده    ادی  لشیماهان ف د یفهم ی.. اگر محاال
 !! شه؟یم یگرفته چ  شیباز آت ش یمیعاشق.. شده همون ماهان چند سال قبل و عشق قد 

 واقعا؟!!   شهیم یچ

 بد! یلیخ شه،یم بد

 آندا!  یرگ ها قیزهر و تزر شهی.. مدرد، حناق  شهیم

 سخته! یلیها، خ سخته

 دونه سخته، سخت تر از سخته اما.. یدونه خودش، م  یم

به مواد هر   دنیرس یمعتاد نعشه که برا   هیشده معتاد،  ست،یدست خودش ن دیکن باور
 !یه، هر کار کن یم یکار

 

 ..ذارهیم  زیم  یرو شویشونیپ

 زن و بچه دارو چه به ...  یِ تو  یبگه مرد نا حساب ستین یکی آخه

 ! االاهللالاهلل 
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 . دارهیندازه و کتشو بر م ی م زی م یخودکار رو رو  شه،یم بلند

 حالشو خوب کنه!   یوقت گذراندن با آرتا کوچولوش کم دی بره خونه.. شا  دیبا

 

 ... 

 

 

 . ستهی ا  یم نهی آ یو جلو  دهیرنگ اش را کش یدامن زرشک پیز 

 .دهیصورت اش نشانده و موهاشو با تل عقب م ی رو  یمی مال  یشیآرا

 داد.  یم  هیرو بهش هد یماهان با پسرکش حال خوب ی قربان صدقه ها یصدا 

 . رهی به لب از اتاق خارج شده و سمت پدر و پسر خندان م لبخند

 . رهی گیماهان نشسته و دستشو م کنار

 من!  یب دیخوب با هم خلوت کرد -

نه.. کاش   ای  دید یزنو نم  نیوقت ا   چیو کاش ه دهیبا لبخند دستشو فشار م ماهان 
 وجود نداشت!   ینام کایگذشته و ن

 ، خودش! و خودش!.. خودش   کایو صد لعنت به گذشته و دانشگاه و ن  لعنت

 پرسه. یم آندا

 ! یانگار ناراحت ؟ یحالت خوبه ماهانم؟ چرا زود اومد -

  ی  رهیو خ دهیآندا رو از رو شونه هاش به سمت عقب م یموها نه،ی ش یصاف م ماهان 
 . گهیم  بشیدل فر  یها ییخرما 
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 .ادیبا آرتا وقت بگذرونم حالم جا ب کمیخونه   امی خسته بودم گفتم ب ستم،ینه ناراحت ن-

داد   یماهانش م یشونیپ ی   هیکه تک  یجلو برد و در حال شویشونیاخم کرد، پ  یالک آندا
 گفت:

 ؟ یفقط آرتا؟ پس من چ-

 با ناز، روشو برگردوند!  بعد

 خواد ناراحتش کنه!  یداد و کاش بس کنه.. نم رونیکالفه، نفسشو ب ماهان 

 . گهیم  آروم

 به وقتش.. االن خسته ام! -

خواد   یشده اما نم  یزی.. مطمعنه چذارهیماهانش م  ی نهیس  یحرف سرشو رو یب آندا
 خودش بگه!  دیاصرار کنه، شا 

 

- -  - 

 

 

 کنه. یچشم هاشو بسته و باز م یبه سرش گرفته و لحظه ا  دستشو 

 که!  یتو بدتر از من شه،ینم یزیفرزانه جان مخم رفت بابا ول کن، باور کن چ-

رنگ نگاه   ی قهوه ا  یکه به در چوب یمشت فشار داده و در حال یچادرشو محکم تو  فرزانه
 :گهی کنه م یم

 ترسم!  یبخدا من م ز،ی پا گمی بازم م-

 . گهیم  یچپ چپ سمتش، رو به بنگاه  یبا نگاه ز،ی پا
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 . ادیاالن برادرمم م ،یآقا لطف دیشما درو باز کن-

 .ستهیا  یکوتاه، در رو باز کرده و کنار م یبا چشم  ،یلطف  یآقا

 .دی بفرما-

 کنه.  یدر توقف م  یماهان جلو  نیکه هم زمان ماش شهی داخل خونه م زی پا

 کنه. یم  یحواله اش کرده و فرزانه محترمانه باهاش احوالپرس یلبخند  زی پا

 . شنیداخل م 

 جمع و جور و تک خوابه.. یهفتاد متر  ی خونه

 بود!  زینخورده و تم دیش کلبودن کی وجود کوچ با

 ..شهیماهان م  ی رهی خ تیبا رضا  زی پا

 کند!  یجفتشون رو م یگفت فرهود کله   یزد و م یاما هم چنان غر م فرزانه

  کی موکول شد و فرزانه تا خود خونه  گریدو روز د یو محضر و ثبت سند برا   دیخر قرار
 رو خورد! زی بند مغز پا

فسنجان ملس که فرزانه دستور پخت و    کیخانم  زی شب شام شد دستپخت پا اون
 !دیکش  رونیزبان اش ب ر یخوشمزه شدن اش را با زور مالقه از ز 

••• 

 

 ماه گذشته بود.  دو

 پدرش نگه داشته بود.  یبه زحمت فرهود کالفه و ناراحت رو خونه   زی پا
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  یتر از قبل بر م ی و در آخر دست خالاون دو ماه فرهود صبح تا شب دنبال کار بود  تمام 
مطالب نه چندان جالب   ای کرد  ی سرگرم م  یو  یخودش را با ت ایحوصله   یگشت و ب

 . نستایا

از ذوق   زی بود.. تمام کار ها به لطف ماهان آماده بود و پا  دهیباالخره موقع اش رس اما
ت هم خواب  از چند ساعت خوابش نبرده بود که همان چند ساع شتر یشب قبل ب ادیز 

 ! دیدیمغازه و گل و جشن م

  ش یجلو ع ی آماده و سر زی صبح بعد از صبحانه قصد رفتن کرد که پا شهیفرهود مثل هم 
 ظاهر شد. 

 م؟ یبر-

 متعجب نگاه اش کرد.   فرهود

 کجا؟ -

 دستشو دور بازوش حلقه کرد.  زی پا

 هوم؟  م،یامروزو با هم وقت بگذرون-

 اخم کرده تشر زد.   زی بزند که پا یابروهاشو باال داد و خواست باز حرف  فرهود

 ! میبر ست،یاعتراض قبول ن-

 در را باز کرد و بلند گفت:  بعد

 فعال خداحافظ!  م،یما رفت-

 اش رو گرفت و همراه فرهودش از خونه خارج شد. یخداحافظ جواب

 اش نکند گفت: داشت ناراحت  یکه سع یکه شدند فرهود در حال نیماش سوار
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تونم   یبرم دنبال کار نم دیاما من با  رهی دونم تو خونه حوصله ات سر م یدلم م ز یعز-
 باهـ...

کرد.. هم زمان با خواننده   ادی آهنگ را ز  یدستشو به عالمت سکوت باال برد و صدا  زی پا
 را باال برد.  نیسرعت ماش یکرد و کم  یهم خوان

خواستم شب   یودش گفت "مثال مصاف نشست و با خ قی عم یبا نفس فرهود
 که!"  شه یباشه خراب م شمیکنم، پ زش ی سوپرا

 ! ختهیر  شیبرا  یچه برنامه ا زی نداشت پا خبر

 

 ... 

 

 

 !!" ست؟یعشق ن تی خاص ن ی"من بلدم تورو.. ا 

 

 نگاه اش هست. ماتِ 

 .ستادهیکه زمان ا  انگار

 ! گهی م یزیزنه، نه چ یپلک م نه

 . ذارهیاش م نهیس  یدست اش رو جلو برده و رو  ز،ی پا

 فرهود جان؟  -

 هم سکوت کرده!  باز 

 !یدم به دم نفس بکش دهیمختلف است و جان م  یپر از عطر گل ها فضا
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 .زنهیدوباره صداش م زی پا

 فرهودم؟ -

 . ذارهیم زشی دست پا یبار، آرام دستش رو رو  نی ا  فرهود

 .گهی با اشاره به دورور م شهی که محو نم یبا لبخند  زی پا

 ما، من و تو!  یمحشره.. فقط برا نجایا-

و خدا از ته    زی مسکِن پا شهی بار م نی صد هزارم  یکشه، آغوشش برا  ی دستشو م فرهود
 ! تونیدل لبخند بپاشه به زندگ

 ... 

 

  وانی کنه.. فرهود دلستر رو باز کرده و داخل ل یم  یخال تزایپ یقاچ ها  یتند رو رو  سس
 . زهی ری م یکیپالست ی ها

 . گهیبا خنده م زی پا

 ! ره ی آبرومون م نهیداخل مارو بب ادی ب یکیبخدا -

 : گهیکرد م  یلب اش رو پاک م  یکه با دستمال گوشه   یدر حال فرهود

 ! خوابمیجا م نیبه من باشه شبم هم-

نگاه پر از عشق و حال   ی لش قربان صدقه  کنه و ته د  یچپ چپ نگاه اش م زی پا
 ! ره ی خوبش م

فرهود نه تنها کلشو نکند، بلکه فقط دو تا بال کم داشت که   نهیبود بب یفرزانه خال یجا
 بره تو اوج آسمان! 
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حال   دی خودت با ،یبکن یخودت کار  یبرا دیخودت با  گم،ی .. گفتم، بازم مگهید یِ زندگ
 بد ذات فقط بلده غم بکاره!  یزندگ نیوگرنه ا  یخودتو خوب بکن

 

 ..زی چرخه سمت پا  یرو کنار گذاشته و م جعبه

 کنه. یحواله اش م  یچشمک زی پا

 برگرد. -

 ؟ ی+چ

دوباره گردنشو سمت فرهودش خم کرده و با   زی گردونه، پا  یگرفته و برش م بازوشو
 : گهیخنده م

 ؟ یکن کاریچ یخوا یراستشو بگو م-

 عقب. دهیاشاره اش صورتشو هل م  با خنده، با انگشت فرهود

 . نیموقوف، صاف بش  یفضول-

 زنه. یقهقهه م زی پا

 دستامم بذارم رو زانوهام؟  یخوایم-

رو از جعبه  دیمروار   یدو بنده   ز ی.. در همان حال، گردن آورهی گیفرهود شدت م ی خنده
 کشه.  یرو از سرش م زی خارج کرده و شال پا 

 . زهیر یکمر اش م  یدر هوا پخش شده و در آخر رو  زی پا یموها 

 . ذارهیراستش م یشونه   یرو جمع کرده و رو  زی پا یدست موها  کی  با

غرق   یچرخه، لحظه ا  یسمت اش م  عی سر زی بنده.. پا یگردن اش م یرو رو  زیآو  گردن 
کالم!. همان   یحرف، ب یکنه.. ب یهوا خودشو تو آغوشش رها م ینگاهش شده و بعد ب
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فقط   د،یشن یناب عاشقانه که فقط فرهود م ی وش پر بود از حرف، پر از دکلمه ها آغ
 فرهودش! 

 بلعه!  یشونه اش فشرده و عطرشو م یحس خوب رو   یبا کل سرشو

که با دستش موهاشو   یو در حال ده یم  زشی سر پا  ی هیطبق عادت، چونشو تک فرهود،
 .گه ی کنه م ینوازش م

کنم که تو زرنگ تر   زتی سوپرا  خواستمیشاپ رزرو کرده بودم، م یساعت هشت کاف یبرا -
 ..یاز من بود

 .شهیچشم هاش م  ی ره یاونو از خودش جدا کرده و با تمام عشق اش خ بعد

 ؟ یدون یم ای الزمه بگم -

 . زنهیآرام لب م ری پا

 و؟ یچ-

 .دهیقرار م  زشی صورت پا  یدستشو رو هی  فرهود

 !! دنم؟یه دم نفس کشدم ب لی دل یکه شد-

 .زنهیبنده.. همون طور چشم بسته باز لب م یچشم هاشو م  زی پا

 ! دونمیم-

و عشق ارزشمند  شهی م زشی پا یشونیپ ی هی تک  شیشونی.. پرهیفرهود جلو م  صورت
 ! استیدن ییدارا  نی تر

 

 

 



 کن  ی زندگ  زییتو پا

294 
 

- - - -  - 

 

 

بسته اش   ی صورت آندا و چشم ها  یروبرو   قایچرخه، حاال صورتش دق یپهلو م به
 هست. 

 !! شه؟یم یچ  گهیخودش م با

 ..آندا

 ..خودش

 کوچولوشون..  آرتا

 ..شونیزندگ

 آندا.. قیعم عشق

 خودش؟  عشق

 خودش که... عشق

 ! حالش خوب نبود، اصال نبود! الیخیب

 گرفته! ش یدونست اما قلبش انگار باز  یمرگش بود رو نم چه

 داد بهش. یاومد.. مجال نم یراه نم باهاش

 به شرکت اون؟  ومدیم  میمستق دیچرا با  یبزرگ ن ی شد.. تو شهر به ا  داشیپ هویکجا   از 

 نرفته.. ادشیرو   دشیبعد از سال ها د  یحالت نگاه اش وقت هنوز 

 اون لطافت سابق رو نداشت.   گهیشده بود.. چهره اش د  شکسته
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 گرفته بود!  طالق

 ! یبد اوج 

 د.مناسب نبو  تشیوضع

 برادرش هم کنارش نبود!  گریکس تر از قبل و حاال د  یبود ب شده

 .گهی لب م ر ی گردونه.. چشم هاشو بسته و ز  یگرفته و تنشو بر م نفس

 !کنم  یکمکش م-

 ... 

 

 از خونه خارج شد.  شهیبار بدون صبحانه و زودتر از هم نیاول  یبرا صبح

 کسل بود. ی اصال نتونسته بود بخوابه و حساب شب

 

و مثال به   ستادهی بعد از خودرن قهوه اش کنار پنجره ا شهیحال تر از هم ی، بفتر د تو
 ست.  رهی خ ابانیخ

 تا حاال؟  نی دل شد دو

 بده! یلیخ

 . گهیساز د   هیزد عقلش   ی م  یساز   هی قلبش

 ! شی گذشته و زندگ نیبود ب مونده

شد  یکرد و قلبش باهاش همراه م   یگذشته اش فکر م یکایاز حد به ن  شتریب یوقت
 !دادی آرتا تو سرش ارور م یناخودآگاه چهره 
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  ییبار هم دلش هوا  کیاش شده بود  یکه آندا رسما وارد زندگ یسه سال  نی تمام ا تو
 گذشته اش نشده بود.. هرگز! 

 ....حاال

شد وگرنه   یم  یخال د یبا رون،یب ختیر یدرد هاشو م دیکرد، با  یصحبت م  یکیبا   دیبا
 گرفت!  یغمباد م

 !! ؟یک اما

 . ذارهیم شیشونیپ یو آرنجشو رو  ده یکاناپه دراز کش رو

 ! ریدرگ یسقف ذل زده، با ذهن به

 کار داره ها اما حوصله اصال!  یکل

 خوره. یبه در م یتق

 . دهیورود م  یکاناپه نشسته و اجازه  یرو فورا

 . شهیبا چند تا پرونده و برگه وارد اتاق م ،یمنش

کاناپه   یماهان رو  دنیچرخونه و با د یمتعجب چشم م فتهیم  یخال  زیکه به م نگاهش
 . زنهیم  نینماگ  یلبخند

هم تماس گرفتن   یفراهان یامضا بشن، آقا  د یپرونده ها و برگه با نیا  یمراد  یآقا -
 باهاتون دارن.  یکار واجب دیر ی حتما باهاشون تماس بگ  دید یجواب نم لتونویگفتن موبا 

 با تکان سر از جا بلند شد. ماهان 

  یقهوه    هی  دیوائف هم بگ ی کنم، به آقا  یامضاشون م زی رو م دشونیخب بذار یلیخ-
 ممنون.  اره،یبرام ب گهید

 .شهیگذاشته و از اتاق خارج م  زیم  یآشکارا، پرونده ها و برگه رو رو  یبا چشم یمنش
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کت اش خارج  بیاز داخل ج لشو یتند تند همه رو امضا کرده و موبا   نه،یشیم زی م پشت
 .کنهیم

 تماس از آندا داشت.  کی و   یپاسخ از فراهان یتا تماس ب دو

  نیکه ح  یکشه جور یبه درازا م یتماس گرفته و صحبتش با او کم یفراهان یآقا  با
 . ادیصحبت آندا دو بار پشت خط م

 صبحانه نخورده از خونه خارج شده بود و همون امر نگرانش کرده بود. ماهان 

 کرده بود. شتر یب شو یداد و همون نگران یتلفن رو هم نم جواب

 که خود ماهان تماس گرفت. رهیبا دفتر تماس بگ خواست

 شده!  شی زیچ  هیروز ها  نیمرد ا   نیخسته بود و ا  صداش

.. . 

 

 نه! ای  رهی تماس بگ زی ناهار هم گذشت.. دو دل بود با پا  وقت

 دردودل!  یاز اون سراغ نداشت برا  ریغ یکس

 . رهی گیجان کندن باالخره باهاش تماس م یکل با

و    ستیحالش خوب ن   گهیم  زی اما پا نتشیبب ییجا یپارک یشاپ یخواد اونو تو کاف  یم
 اومد و تنها بود.  یشب نم ازدهیبهتره بره خونشون، فرهود تا  

 .شهیها م  ابونیخ یراه زی پا  یاز شرکت خارج شده و به قصد خونه  شهیتر از هم زود

 

 ... 
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 ماهان شک نداشت گلوش پاره شد! دیکش زی که پا یغیج با

 بهت چشم هاشو بسته و باز کرد.. با

 بود!  دهیند  یعصبان یرو اون طور زی حاال پا تا

 خودشو خوند!  یبه دست که بلند شد ماهان فاتحه   ییدمپا  ی  لنگه

جانانه  ییقشنگ دو تا لنگه دمپا   زی خواست از رو کاناپه بلند بشه و پا به فرار بذاره پا تا
 تو سرش مهمون کرد.

 ! ستادی آشپزخونه ا یو ماهان کج و کوله جلو  از دستش در رفت یسوم

 !ی رم کرد  ز،ی چته پا-

 دوباره بلند شد. زی پا غیج

 کنم..   یات م کهیت کهیکشمت ماهان، ت یم-

کرد آرومش کنه   یبرد سمت اش که ماهان جفت دست هاشو تو هوا گرفت و سع حمله
 اما محال بود! 

ماهان خارج کنه  یکرد مچ دست هاشو از حصار دست ها  یهمون طور که تقال م زی پا
 گفت:  یبلند م

آندا   ی  دهی گند  یتار مو  هیشده..  ییقلبت گ... خورده هوا  ،یکرد  جایتو ب  ،یتو غلط کرد-
کنم ماهان،  ی!.. از وسط دو نصف ات میچ یدونم چ ینم یارزه به صدتا مثل او ن یم

زنم تو   یانقدر م  ارم،یات در م  نهیو ا تو سکنه ر یم  یقلبتو، همون قلبتو که غلط اضاف
 ها نکنه.. ماهاااااااااااان!  ی... خورـگ نی از ا  گهی سرش که د

 کنه. ینفس زنان سکوت م نفس

با   زی پا  یکه انگار حرف ها   یِ ماهان ی  رهیبه خون نشسنه خ ییفقط با چشم ها حاال
 وجود خشونت به دلش نشسته! 
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 .گه ی م یظاهر یرو رها کرده و با آرامش زی پا یدست ها  مچ

 تو پرم!  یزن یم ینجوریدردودل کنم، تو ا یمن اومدم باهات کم-

 :گه ی م نهیش یکاناپه م  یکه رو یعقب عقب رفته و در حال ق،ی عم یبا نفس زی پا

بوده تموم شده!.. حاال تو   یکن، تو گذشته ات هر چ رونی ماهان، فکر اون زنو از سرت ب-
 تمومه، فوق العاده ست!  زیآندا همه چ ،یرپسر دا هی

 جان من، جان مامان، جان آرتا ول کن.. ولش کن!  ماهان،

 . دهیمانند ادامه م  ادیبلند و فر  ییبا صدا  بعد

 ! اریکنماااااااا! کفر منو در ن یخراب م کهیاون شرکتو رو سر تو و اون زن امیم-

دست هاشو   واری د ی  هیه و تکموهاش برد   یکالفه دوبار پشت سر هم دستشو ال ماهان 
 .رهیگی بغل م

 خدا خودش به دادش برسه!  

 حواس!  یگرد ب ابانی خ هی شهیرو ترک کرده و م زی پا یخونه   یحرف یب

  یو دل آندا رو هزار بار از نگران شهی م شیشونیتصادف کوچولو که باعث زخم شدن پ هی
 ندازه!  یبه تپش م

 . شنیتکرار م  یه شن،یبراش تکرار م زی پا یحرف ها   یدوش، ه ریز  

 به صحبت با خدا!  کنهی م شروع

 ه؟ یچه کار نی"آخه خدا، کرمتو شکر ا 

 بعد چند سال!  هوی



 کن  ی زندگ  زییتو پا

300 
 

شد.. فراموشش کردم، از   یسخت بود ول ،یکه همون موقع سپردمش به باد فراموش من
چرا، چرا   گهی حاال د ،ی.. باز چرا سر راهم سبزش کرد گهی د یکیبردم، شده بود سهم  ادشی

 چرا؟  ا،یخدا

 ستم،یمن اونقدرا هم محکم ن  ،یدونیباور کن، خودت که م ،یکن  یامتحانم م یدار
نشونم بده،   یشکنم، خودت راه ی م ارم،ی همش وانموده، رهام نکن به حال خودم، کم م

شکسته، هوامو   یقلب ها  ها، جان تمام یوقت دستمو ول نکن هیتو پوچم،   یمن ب
 داشته باش!" 

 

- - - -  - 

 

 

 پشت درخت رفت.. عیماهان که از شرکت خارج شد سر  دنید با

 اش انداخت که روشنش کرد و دور شد. نی کوتاه سمت ماش یبعد، نگاه  یا  لحظه

 دست گرفته و سمت شرکت رفت.  یاش رو تو  فیاش که از رفتن اش راحت شد، ک  الیخ

سواالتش    کیبه   کی شد و  ا یشناختنش.. با لبخند حالش رو جو  یخوب م یلیخ یمنش
 رو جواب داد. 

 وقتش بود..   حاال

 :گهی پا انداخته و م یپا رو  ی مصلحت یلبخند  با

رو تازه استخدام کرده،   مونی میقد  یها  هیاز همسا  یکی گفت  یماهان م  یعه راست-
 ! ایبود خدا  یچ شی لی.. آ، فامکای.. ندمشیوقته ند  یلیخ

 . گهیبا همون لبخند م یمنش
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 ! اسری  کاین-

 .گهی م عی سر  زی پا

 . نمشیبب تونمیم اسر، یآره آره، خانم  -

 بهشون اطالع بدم.  نیخوای+البته، تو همون اتاق سمت چپ هستند، م

 .. شهی از جا بلند م زی پا

 متشکرم بابت قهوه.   شش،یپ رمی خودم م زم،ینه عز-

 . دهیاش م  لیتحو  یکنم یو خواهش م   دهیپاش یباز لبخند  یمنش

 کنه. یاتاق پا تند م  سمت 

 کنه.  یشنوه بازش م یکه م یرو زده و با بله ا  در

 آقا. کی تا خانم و  دو

 . دهیم  لشونی تحو  یجمع یسالم

.. مونهیم یچشم و ابرو مشک  یِ کایکوب ن خی نگاه اش م زشونی م یرو  ینام ها  یرو از 
 .ش ی آرا یبدون ذره ا

 داره.  یقدم بر م زاشی م سمت 

 اسر؟ یخانم -

 آشنا بود! یخانم کم ن یا  شه،یبلند م کاین

 د؟ ی بفرما-

 کنه. یصداشو آروم م  زی پا

 ! میبا هم صحبت کن د یبا ستون،یرئ ،یخواهر ماهان مراد  زم،ی من پا-
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 آشناست!  یخانم کم  نیگفت که ا  مونه،ی مات م کاین

 . دهیاراده سرشو تکون م یب

 حتما!   یکار  میبعد از تا-

 کنه.  یاخم م زی پا

 االن!  نینه، هم یکار  میبعد از تا-

 : گهیشلوغ اش م زی به م یبا نگاه کاین

 شلوغه و نمـ...  یلیاالن من سرم خ یخانم مراد  یول-

 .رهی وسط حرف اش م زی پا

که من    گمی کارتون عقب موند خودم به ماهان م د،یمهمه، نگران نباش  یلیکار من خ-
 . رونیب دی ایوقتتو گرفتم، حاال لطفا ب

آقا و خانِم   یچشم ری متعجب و ز   یو مثال لبخند، در مقابل نگاه ها  قیعم یبا نفس بعد
  یم کای دم در شرکت منتظر ن یاز منش  یاتاق، از اونجا خارج شده و با خداحافظ ی تو

 مونه. 

داد  ینه.. دلش اجازه نم   ای خانم  نی سراغ ا اد ی ر رفته بود که ببا خودش کلنجا یلیخ
 دسته گلش از هم بپاشه. نی برادرش و زن ع یدست تو دست هم بذاره و زندگ

از   یکار میفرهود تونسته بودند ماهان رو وسط تا یبا همکار یبتی که با چه مص بماند
 هم فحش از ماهان خان خوردند!  یشرکت خارج کنند، حتما کل

 

 . ستهی ا  یاومده و روبروش م  نی از پله ها پا کا یبعد ن قهیدق چند

 : گهیدستش چرخونده و م یرو تو نیماش  چی سو
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 بغل پارکش کردم.  نیهم م،یحرف بزن  نیتو ماش میبر-

 . رهیم   نیسمت ماش زی سر تکون داده و همراه پا  دیبا ترد  کاین

وقت نداره   ادی ز  ذاره،یفرمون م  یو آرنجشو رو دهیبدون فوت وقت، سمت اش چرخ  زی پا
 سر اصل مطلب.  رهیپس م

  یخوامم بدونم اصال، ول یبوده و نم  یشما و برادر من چ یدونم تو گذشته  یمن نم-
که برادر من زن و بچه داره اصال حال   یشده، در حال داتونیحاال که دوباره بعد سال ها پ

 یطور خانمش و پسرش، نم نی هم زه،یعز یل یمن خ  ی.. ماهان برا دهیم نمبه یخوش
 که؟!  دی از هم بپاشه.. متوجه هست شویبشه و زندگ ییخوام بخاطر شما برادر من هوا 

 : گهیکه جفت دست هاشو مشت کرده بود م یدر هم، در حال ییبا اخم ها کاین

.. دیکن یبرادرتونه، چرا زود قضاوت م  یزندگ دنی قصد من از هم پاش  دیواقعا فکر کرد-
 یجور ی مراد  یآقا  دنیشرکت شدم، با د نیوارد ا  یآگه یاز رو  یاتفاق  یلیبخدا من خ

شبه   هی می خوب بود و زندگ می مال  تیجا خوردم که قدرت صحبت کردن نداشتم، اگر وضع
  ستندید نمجر  یمراد   یموندم.. آقا یشرکت نم نی تو ا  مراشد ع یرو به اون رو نم ن یاز ا

تو دلش    دیداشته باشم که شا  ید یام یو کرس فتمیعشق گذشتمون ب ادی که من تو دلم 
کنم،  یکارو نم نیوقت ا  چیپسر دارند، ه هیدونم ازدواج کردند و  ینمرده باشم.. خوب م

شناسم، وجدان دارم   یم  وخدا ر شه،یهنوز سرجاشه، نماز هام قضا نم مانمی و ا نید
 هنوز!..

 زی دوباره رو به پا ی.. بعد از چندذارهیهم م  یپلک رو یا  هیهاشو پاک کرده و ثان  اشک
 .دهیسکوت کرده ادامه م 

 ینم نجا یهم ا قهی دق کیخوب بود   تمیکه اگر وضع یپرست یکه م ییبه همون خدا -
 .. اصال موضوع عشق ما از اول هم اشتباه بود!دیموندم که شما برداشت اشتباه بکن

 : گهیغرق شده دوباره م قیگذشته اش عم ی انگار که تو بعد
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کرد و محتاج نون شب خرج  یم یمِن آس و پاس که پدر معتادش بخاطر مواد هرکار-
گفتم،  یلیگفتم بهش، خ کجا.. نیآورد کجا و ماهان شاه نش یدر م یدانشگاهشو با کلفت 

بشه اما کو گوش شنوا،   دیاصال نبا  شه،ینم ست،ین یکی  امونیما دن یمراد  یگفتم آقا 
 عشق، همراه!   ق،یرف مینبودم، وابسته شدم، شد گشد و شد و شد، منم که سن چمیپاپ

  یسال و خرده ا   کیخب نتونستمم دل بکنم..  یها، ول   شهیدونستم نم ی ته ته دلم م 
  کارهیو چ   هیشناختنش که ک یمعروف محل!.. همه م  یساق  هیگذشت، بابام شده بود 

باال آورد.. مرده اومد داد و هوار و بزن و ببر؛ بابام سکته کرد و فالن قدر   یست، زد و بده
رفت   یاون م دی با ایبرگشته بود..  یکه تازه از سرباز  درمافتاد گردن منو برا شیبده

 زنشو تازه طالق داده بود و دو تا بچه داشت!  نیشدم!.. سوم یمن زنش م  ای  زندان

  پی مردونه و ت یدانشگاه انصراف دادم و باهاش ازدواج کردم.. برعکس چهره   از 
  دیکرد، زنه شرط کرد با دایپ ارد ی لیزن م هیکه  دیاخالق نداشت!. به سال نکش  ش،یآنچنان

 طالقم بده، اونم از خدا خواسته طالقم داد.

اتاق رهن کنم و   هیبود تونستم   دهیبرام خر لی که اوا  ییسکه بود، با چند طال   هی  مهرم
کردم و سه سال تمام جونم در اومد تا درسم   دایکار شبانه پ هیبرم دانشگاه، به زحمت  
مدرکمو که گرفتم اومدم  خودش،  یاونم رفت دنبال زندگ الیخیتموم شد! برادرمم که.. ب

کنم اما کو کار.. هر جا رفتم ردم کردند، هر جا   دای پ یکار درست و حساب هیتهران تا بلکه  
هم   نجایبود، شک نداشتم ا  نجایکه اومدم ا  ییجا  نیکار خواستن، آخر  ی رفتم سابقه 

 اومدم و.. دی ام  یاما با کل  رهی گی دستمو نم یزیچ

 ! دیکه نبا  ینیا شد

و تو دلش   رونهی ب ی رهیکنه.. خ ی بغضشو قورت داده و دست هاشو بغل م ره،ی گیم نفس
 غوغا! 

 کنه. یو دست هاشو تو هم گره م   نیبه در ماش دهی م هیتک زی پا 

 گفت؟  ی م  یماهان چ پس
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 نشان نداده.. نکنه ماهان خودش؟!!  یخانم واکنش  نیا  اگر

 بنده..  یاز دل آشوبه ها چشم هاشو م خسته

 نگاه اش کنه. شهی م باعث کاین یصدا 

 : دهیشده ادامه م دهیدزد ی کار دارم.. بعد با نگاه یمن برم، کل دیباهام ندار  یاگر کار-

 .رمی م  نجایکنم از ا  دایکار پ  نکهیبه محض ا دمیبهتون قول م-

 کنه.  یصداش م  زی بشه که پا ادهیکنه پ یباز م درو

 اسر؟ یخانم -

 چرخه سمتش.  یم

 .کنهیمن من م زی پا

 منو!   دیمتاسفم که زود قضاوت کردم، ببخش-

 .دهیفقط سرشو تکون م  یحرف یب کاین

 :گهی لبشو داخل دهانش برده و دوباره م زی پا

 هم ازتون داشتم.  یخواهش هی-

 زنه. یلب م کاین

 ؟ یچ-

 : گهیو م دهیکوتاه کش  یآه زی پا

  دیباور کن ی ول گمی م یجور نی ا دیببخش د،ینباش  دشی تو د ادیماهان مرده، لطفا شما ز -
 خراب بشه!  شی ترسم زندگ ینشه، م  ییوقت دلش هوا  هینگرانم که  

 : گهیچرخونه و آرام م  یناراحت، چشم م یبا نگاه کاین



 کن  ی زندگ  زییتو پا

306 
 

  یگردم دنبال کار، هر وقت کار یمن از امروز م د،ی شما نگران نباش یگفتم که خانم مراد -
 قول دادم!  رم،یم   نجایکردم از ا دایپ

 

 .شهی م ادهیپ نیاز ماش کایکشه و ن یم یحرف فقط آه یب زی پا

 کنه. یچک م ساعتو

 وقت دکتر داره.   گهیساعت د   کی

 . زنهیزنگ م لشیروشن کنه که موبا نویخواد ماش یم

 تولدشه!  نکهیو مثل ا  رهیگی شام دعوتشون م یبرا  ذیپان

 . دنیهم م  یمجال ال یکل فراموش کرده بود.. مگه آخه فکر و خ به

 ... 

 

 کنه.  یبا لبخند نگاه اش م دکتر

 ؟ یخوریقرص هاتو م ؟ یحالت که خوبه، درد ندار-

 .دهیکوتاه تکون م  سرشو

 فقط... خورمیخوبم خانم دکتر، درد ندارم و قرص هامو هم م-

 . گهیبا همون لبخند حفظ شده م دکتر

تا   اریجوابشو برام ب سم،ی نو ی م  یباز برات سونوگراف زم،یعز یبگ یخوا یم  یدونم چ یم-
 شیپ یعجله هم نکن خانومم، هنوز زوده، انشااهلل که مشکل ،یکار بکن یچ دیبهت بگم با 

 .ادینم

 . رهی گیدفترچه رو سمتش م ی با نوشتن سونوگراف بعد
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 بسالمت! -

 .شهیاز مطب خارج م یکوتاه زده و با تشکر و خداحافظ یلبخند  زی پا

 ... 

 

  ی م رونیب ی روزا غذا نی.. مسموم نشن خوبه، از بس ا شهیدو پرس غذا وارد مغازه م با
 خورن.

 کنه. یرو آماده م یو تند تند سفارش مشتر دهیبه صورتش پاش یلبخند   فرهود

 . نهیشیم یصندل  یو رو  ذارهیکانتر کنار گلدون ها م یغذا رو رو  ی سهیک

کرده و همون طور که دست هاشو   یرو راه یخوش، مشتر  یبا لبخند و لحن فرهود
 : گهیم  شستیم

.. ماهان اومده  میداشت یمشتر یروزه که کل نیاول ن یباور کن امروز معجزه شده، ا زی پا-
 بود اصال 

 .میصحبت کن  مینکرد  وقت

 : گهیم یواقع  یبا لبخند  زی پا

 غذاتو بخور. ا ی فعال ب ان،ی خب خداروشکر، حاال انشااهلل تا شب باز هم م-

 .نهیشیم ی رو صندل زی پا کنار

 شد؟  یدکتر چ-

 . ذارهیپرس غذاشو جلوش م زی پا

 نگفت.  یخاص زیفعال چ گه،یم  یچ نمیجوابشو ببرم بب رم،ی نوشت، فردا م یسونوگراف-

 شونه. یم  شیشونیرو پ زی از لحن ناراحت پا  زیر یقاشق رو برداشته و اخم  فرهود
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 کنه بحث رو عوض کنه. یم یسع

 دوسشون دارم. یلیخونه، خ ارمیها ب یریاز گل شمش  خوامیم-

 :گهی رد نگاه فرهود رو دنبال کرده و م زی پا

شب شام   یبرا  ذیپان یروش.. راست نمیبالکونمون که رسما شده گلخونه، ا ،یخود دان-
 دعوتمون کرد، تولدشه انگار، همه هستن.

 کرد گفت:  یم  یخال وانی ل یکه آب رو تو  یتو دهنشو قورت داده و در حال  یغذا فرهود

 . میری بگ دیپس الزمه امشب مغازه رو زودتر ببندم، کادو هم با -

 کنه.  یبه گل ها اشاره م زی پا

 . شنیهمشون کادو حساب م  نایا-

 .گهی گل ها چرخونده و م نی فرهود نگاهشو ب 

 دوست داره.  یچه گل  دونمیمن نم-

 :گهی زده و م یگل ها چرخ نیب شه،یکانتر گذاشته و بلند م یآب رو رو وانی ل زی پا

 براش.  م یرو ببر یآپارتمان یگل ها  نیاز هم ی کیکال گل دوست داره، بنظرم   ذیپان-

 : گهیدستشو گرفته و م سته،ی ا یهم متقابال بلند شده و کنارش م   فرهود

صحبت با اون خانم به کجا   ینگفت  یراست م،یبر یهر کدوم بنظرت قشنگ ترن همونو م -
 ش؟ ینیبب یختم شد؟ اصال تونست

 : گهیگره خورده م ییفرهودش با ابروها  یبا نگاه به چشم ها  زی پا

کنم و   یرفتم، گفت که من اشتباه م  یشدم، کاش اصال سراغش نم  مونیپش یآره ول-
  ته قلبم مطمعنم راست یدونم ول  ینم ست،یماهان ن  یزندگ دنیقصد اون از هم پاش 

 .زنهی ماهان نداره، خود ماهان دو دو م  یزندگ یبرا  ید یو تهد  گهیم
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 کشه.  یم ی قینفس عم فرهود

 دی که نبا شهیباالخره خودش متوجه م ست،یماهان که بچه ن  زم،یشو عز  الیخیب-
 نابود کنه. شویزندگ

چرخه که باز شده و خانم و    یکنه و نگاهش سمت در م ی" زمزمه میوارم  دی"ام زی پا
 .شنی جوان وارد م ییآقا

 کنه. یغذا رو جمع م یتند تند ظرف ها  زی و پا رهیگی م لشونیتحو ییبا خوش رو  فرهود

 

 ... 

 

- -  - 

 

 ، فرهود، فرهـ... آخ!فرهود-

 کنه. یدستشو گرفته و از سرش جدا م  فرهود

 شد؟ یحواست کجاست آخه، چ-

 کنه.  یبلند م سرشو

 ؟ یدی شد خب، تو هنوز لباس نپوش ریعه د-

 :گهی رفت م یکه مجدد سمت کمد لباس ها م یدستشو رها کرده و در حال فرهود

 ؟ یکجا گذاشت ز،ی کنم پا  ینم دایراه راهمو پ  یتوس رهنیاون پ-

  ره،یمحکم گاز گرفته و سمت فرهود م نشوی لب پا  یتوس رهنیاسم پ  دنیبا شن زی پا
 :گهی دستشو به در کمد گرفته و م
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 دونم خب اصال ولش کن.  یآ نم-

 کنه.  یجدا م زیاز آو  شویشمی  رهنی دستشو جلو برده و پ بعد

 شد!  ری کنم، د یم دایحاال اونو فردا برات پ اد، یم  شتریبه تنتم ب  زم،یبپوش عز  نویا-

 :گهی کرد با خنده م یکه تن اش م  یفته و در حالرو گر رهنیکوتاه پ یبا هوم فرهود

 اومده!  رهنهی سر اون پ  ییبال هی  گهیبهم م یحس هی  یول-

ُادکلن   یبنده و کم یاش رو هم م رهن یپ یدکمه   نیفرهود آخر ره،یگ یخنده اش م زی پا
 .زنهیبه گردن و مچ دست اش م

 کنه.  یکه با خنده نگاهش م زی به پا زنه یذل م نهی تو آ از 

 چرخه سمتش.  یم

  یبعدا حساب شما رو م می دلم، حاال فعال بر زیعز  میستیخانم ما گوش دراز ن زی بله پا-
 رسم!

  یکه چراغ اتاق رو خاموش م ینخنده و در حال  شتریتا ب ره ی گیلپشو از داخل گاز م زی پا
 :گهیکنه م

کنم   یم داشیپ ست،ی ن ادمیخودم گذاشتم  ا یافتاده   ییجا دیتهمت نزن آقا فرهود، شا-
 باالخره. 

 .ذارهیم  زی اش گذاشته و دستشو پشت کمر پا بیاش رو داخل ج  لی موبا  فرهود

من سوزوندم با اتو، حاال برو که واقعا    چارممیب رهنی اون پ ،یگی باشه خانمم شما راس م-
 شد.  رید

 . گهیبا خنده م زی پا

 سوزوندم؟  ید یاز کجا فهم  ییفرهود، خدا-
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 کنه. یچپ چپ نگاه اش م فرهود

 بازه، انگار شاه کار کرده. ششمیحاال تازه ن-

 پرسه:  یو دوباره م دهیکفش هاشو پوش زی پا

 ؟ ی دیاز کجا فهم گهی بگو د-

 کشه. یرو سمت آسانسور م زی درو بسته و دست پا فرهود

 خانم. زی فضول باشه پا ستی آدم خوب ن-

 .ستهیا  یدستشو به زحمت از دستش خارج کرده و روبروش م زی پا

 بگو. گهیعه لوس نشو د- 

 زنه.  ی م زی آروم به دماغ پا یبا انگشت اشاره اش ضربه ا  فرهود

کن، صبح خواستم   یجرم رو پاک ساز  یحداقل صحنه  یکن یم  یخراب کار یوقت-
 بدبختم تو کف اتو مونده بود!   یتوس  رهنیاتو کنم، نصف پ شرتمویت

  یکه اشک از چشم هاش خارج شده و باعث خنده  یجور زنه،یهوا قهقهه م یب زی پا
 ! شهینثارش کرده، م ییفرهود که پررو 

 

 ... 

 

 .ره یگ یم  زی بشقاب اش رو سمت پا نوا

 بکش. ا ی خاله برا منم الزان-

 پاشه. یبه صورتش م یلبخند
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 . زمیچشم عز -

 کشه. یخودش م یسوپ هم برا  ینوا و کم یبرا  ایالزان یکم

اخم   قیکه هر دو عم ایروبروش نشسته و با چشم و ابرو نامحسوس به شهرام و در  ذیپان
 کنه.  یکرده بودند م

 داد. یآروم آروم بهش غذا م ا یتو بغل مادرش ساکت نشسته بود و در السا

 .زنهیداده و لب م ذیدوباره به پان نگاهشو

 شده؟  یچ-

 کنه. یلب هاشو به عالمت ندونستن خم م ذیپان

 : گهیدختر هاش شده بود م  یو اشاره  مایخانم که متوجه ا لی راح

 . زمیطرف تر بذار عز  نیا  یجان اون پارچ آب رو کم ذیپان-

 کنه بس کنن!  یبا ابرو اشاره م  بعد

و هر روز دعوا دارن اما   ستیاصال مناسب ن ای شهرام و در  تیدونست وضع یم خوب
 دونستن.  یبکنن، خودشون م یخواست هم نه خودش نه بچه ها دخالت ینم

 . شهیگرفته و مشغول غذا خوردن م  نی سرشو پا زی پا

 

 .شهیو آهنگ م  کیمبل منتظر ک یاز غذا، نوا با بپر بپر رو  بعد

 کنه. یفوت م ذی و دو رو زودتر از پان  یمادرش نشسته و شمع عدد س بغل

 بوسه.  یمادرشو م  یدست زده و گونه  غیبا ج خودش

شب تولدشو   یواقع یو مثل هر سال با لبخند  شهیو کادو روبرو م  کی تبر  یبا کل ذیپان
 کنه.  یتموم م
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- - - -  - 

 

 . گهیکاناپه نشسته و رو به خانومش م یآقا، آرتا به بغل رو  احمد 

پدر سوخته چشه انقدر   نیا   نمیمن بب  دیاریمن ب  یبرا ییچا   وانیل ه یزحمت   یخانم ب-
 .زنهینق م

شوهرش،   یبرا  ییو بعد از آوردن چا ره ی آرتا م یخانم با لبخند قربان صدقه   لی راح
 کنه. یآرتا دود م یبرا یاسپند 

 پسرکشه و ماهان غرق در لپ تاپ و کار.  ی  رهی با لبخند خ آندا

 . شهیو مشغول صحبت با عروسش م نهیش یخانم کنار آندا م لی راح

  یکه تلق تلق انگشت ها یلپ تاپ رو کنار گذاشته و در حال  شه،یارش که تموم مک ماهان 
 : گهیشکونه رو به آندا م یدست هاشو م

 . امیب ییبرم دستشو   زی برام بر ییچا  هی-

 . رهیسمت آشپزخونه م  شهیبا لبخند چشم هاشو باز و بسته کرده و بلند م آندا

 .مونهی اش م رهیاراده و با لبخند خ یب ماهان 

 از هم بپاشه!  شویکه کم مونده بود زندگ طانیو صد لعنت به ش  لعنت

تونست نبود آندا رو تحمل بکنه بلکه به حتم دق هم   یکرد نه تنها نم یکه فکر م قیعم
 کرد!  یم

 : گهیگذاشته و م زیم  یرو رو ییچا  وانی ل آندا

 هنوز.  یینجا یماهانم تو که ا -
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 .دهیندا رو گرفته و با عشق فشار مآ دست

 . امیاالن م-

 . رهی م سی و سمت سرو شهیم بلند

 غرِق خوابه!  یآرتا  ی ره یو احمد آقا خ شهیخانم م لی دوباره مشغول صحبت با راح آندا

 - -  - 

 

 

 . شهیم  ادهی" پام ی و رو به فرزانه با گفتِن "االن م دارهیرو دم در نگه م نیماش

 . شهیم اطیباز کرده و وارد ح درو

 پرسه. یو حالشو م  ادی دفترچه به دست سمتش م مادرش 

 ! گهیم دروغ

 افتضاح هم بود! چ،یخوب که نبود ه حالش

کنه و ته ته قلبش  یم  یخانم با گفتِن "مواظب خودت باش" دخترشو راه لی راح
 نگرانشه. 

بغلش ترمز   یرنگ دیفبلند س یشاست نیبشه، ماش نیسوار ماش خوادیکه م نیهم زی پا
 :گهی آورده و بلند م رونیکلشو ب ن یعقب ماش ی شهی از ش ل یکرده و سو 

 جون!  زی سالم پا-

 

 چرخه سمتش. یکامل م زی پا
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 ؟ یسالم خوشگل خانم، خوب-

 : گهیبشه م ادهیکنه پ یم یدرو باز کرده و همون طور که سع  لیسو 

 فعال!  رمیجون م  زی من با پا د یبر گهیبابا شما د-

 . دهیگرفته و جواب سالم سروش رو با لبخند م  لویبا خنده دست سو  زی پا

  لتونیکچلم کرده، موبا روز یاز د لی سو د،ی دم خونتون گفتند اونجا رو فروخت میرفت روز ید-
 .می رو بپرس دتونیتا آدرس جد نجایا  ارمشیهم خاموش بود، امروز مجبورم کرد ب

 : گهیو م ندازهیم  لیو سمت س   یبا همون لبخند نگاه زی پا

  یکل رونی ب میری شلوغه.. عوضش االن با هم م  یلیروزا سرم خ نی ا  زم،ی عز دیببخش-
 قبول؟  م،یگذرونیخوش م

 پره. یبا خنده تو هوا م لیسو 

 قبول! -

 .گهی محکم م  یبا لحن ل ی رو به سو سروش،

  امیخودم ب یهر جا باش ریتماس بگ  ییای ب ینکن دخترم، هر وقت هم خواست تشونی اذ-
 دنبالت. 

 .شه یدور م یو سروش با خداحافظ  گهیبلند م یچشم  لیسو 

 تا سوار بشه. کنهیم  لیرو باز کرده و کمک سو  نی در عقب ماش زی پا

 کنه. یروشن م نویو ماش  نهیشیهم پشت فرمون م خودش

 .شهی زده و باهاش هم صحبت م لی به سو یلبخند  فرزانه

و    یتاب باز  ی.. کلخورنیم یشکالت یبستن لی رفته و به خواست سو ابانیپارک سر خ اول
 از اون پارک.  لی سهم سو   شهی م یسرسره باز 
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 :گهی بود م لی که مشغول تاب دادن سو زی آروم رو به پا  فرزانه

 نشه؟  رتید-

 بود گفت:  میشش و ن کی کوتاه به ساعت رو مچ اش که نزد  یبا نگاه زی پا

 نه حاال وقت هست.-

 تاب نشست و گفت:  یرو  لی با لبخند بغل سو بعد

دنبالت،  ادی بابات ب یری بعد تماس بگ میدور بزن نی با ماش کممی هینظرت چ زمیخب عز-
 هوم؟ 

 با تکان سر گفت: لیسو 

 که مزاحم شدم!  دیببخش ن،یمن متوجه شدما امروز کار دار یجون ول  زی باشه پا-

 :گهی و م  دهیبا خنده جفت گونه هاشو بوس زی پا

تو    دمیقول م یکوچولو هم عجله دارم، ول هیسرت خوشگلم، بله من امروز کار دارم  ی فدا-
 ؟ پارک، باشه ن یهم میا یدوباره ب رم ی هفته باهات تماس بگ  نیا

 زنه.   یفرزانه به سروش زنگ م یبا گوش زی زمزمه کرده و پا یبا لبخند باشه ا ل یسو  

 شد. یخاموش م قهیخودش چه مرگش شده بود که دم به دق ی دونست گوش ینم

 

 ... 

 

  یبرگه  ره،ی بود جونشو بگ کیکه نزد   یهمراه فرزانه، با دلشوره ا  ل،ی از رفتن سو بعد
 دکتر شدند.  هیبه دست راه یسونوگراف
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براش   یلیخ نکهیکرد با ا  یم  یو سع دیکش یم  قیمدت، پشت سرهم نفس عم تمام 
 سخته، آروم باشه! 

 پر از استرس رو به فرزانه بلند شد و رفت داخل.  یکه شد، با نگاه نوبتش

 .دیبه صورتش پاش یلبخند  دنش،یبا د دکتر

 . نیدخترم، بش یخوش اومد -

 آرام زمزمه کرد.  ی و سالم پر از اظطراب زد  یلبخند  زی پا

 رو برداشت. یسونوگراف یبرگه   دکتر با همان لبخنِد حفظ شده جواب سالم اش را داد و 

 اش را به چشم زد و سطر به سطر جواب را خواند.  نکیع

 اش بشه.  رهی نگاه از برگه گرفته و دوباره خ یا  هیباعث شد ثان  زی پا لی موبا   یصدا 

 کنه. یم  لنتیاش خارج کرده و سا  ف یاش رو از داخل ک لی موبا  عی سر  زی پا

 : گهیگذاشته و م ز یم ی دوزه که برگه رو رو یاش رو مجدد به دکتر م  نگاه

جواب   یتا حدود  نیجان، خدا روشکر اون دارو ها و مراحل ... که بعد از عمل رفت زی پا-
 ..یداده ول

و برداشتن   قیعم یکه با نفس یرسه تا زمان ی به لبش م زی کنه، جون پا یم سکوت 
 .دهی اش ادامه م نکیع

هم برات   یچند تا آمپول هورمون  یسر  نیا ،یدارو هاتو مصرف کن گهی د  یره دو هی  دیبا-
 که نداره؟  یاش هم باالست، مشکل  نهیو هز  شهیم دایکم سخت پ  هی سم،ینو  یم

 . دهیتکون م نی سرشو به طرف زی پا

 !نه-

 .رهی گیم زی سمت پا  یبا تکان سر، دارو هارو نوشته و برگه رو همراه جواب سونوگراف دکتر
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برات   ایکه نوشتم برات سه ماه ست، بعد از سه ماه دوباره ب  ییداروها  نیطول درمان ا -
 ! میری گیجواب م  یسر نیانشااهلل ا  سم، یبنو  یسونوگراف

 . شهیگه ها از اتاق خارج مآرام بلند شده و بعد از برداشتن بر یبا متشکرم زی پا

 هم جواب دلخواهش را نگرفته!  یسر ن یا زی فهمه که پا  یاش م افه ی ق دنیبا د فرزانه

 نگه. ی زیکنه چ یم یسع

بغل مطب سوار   یدارو ها از داروخانه  دیهم از مطب خارج شده و بعد از خر  همراه
 . شنیخانه م یِ راه نیماش

پدرش و کار رو   ییکنه که فرزانه ناهار مهمونشون بشه اما اون تنها  یاصرار م  یلیخ زی پا
 کنه. یبهانه کرده و قبول نم

 ! ستی ن یحالش اصال مناسب مهمان دار  زی درک داره که متوجه بشه پا یآنقدر

 

 ... 

 

 ، افتضاح بود! بد که نه  حالش

دن فرهود  اش فقط تا قبل از اوم  یتمام سع یکرد بغض تو گلوش نشکنه ول یسع یلیخ
که چشم اش به فرهود افتاد، خودشو تو بغل اش رها کرده و هق    نیدوام داشت، هم
 هقشو آزاد کرد! 

زد تمام اون غصه ها و اشک ها از دکتر رفتن نشأت گرفته، بدون   یکه حدس م  فرهود
 بشه!  یخال زشی سفت در آغوشش گرفته و اجازه داد پا یحرف چیه

شد، خودشو از بغل فرهودش جدا کرده و دستشو به   آروم یکه کم یبعد از چند زی پا
 . رهیگی م شیشونیپ
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 نشوندش.  یم   یناهار خور یصندل  یدستشو گرفته و کنارش رو  فرهود،

 ؟ ی آروم شد -

 . دهیفقط سرشو تکون م قی عم یبا نفس زی پا

 : گهی چشم هاش م ی  رهیصورتش گذاشته و خ ی دستشو رو  فرهود،

  یدون یخوام بگم م یدونم، فقط م یانقدر ناراحتت کرده چون م یخوام بپرسم چ ینم-
خانم، اونم   زی پا میندار ختنیاشک هاتو ندارم، غصه خوردن و اشک ر نی که طاقت ا

علم   نیدورو زمونه و با ا  نیاونم تو ا  ست،ی که راه حلش اصال سخت ن یزیچ یبرا 
 کرده!  شرفتیپ

 دزده. ینگاهشو م زی پا

کاره از  یم  ز ی پا یِ موها   یِ که رو  یو بعد از بوسه ا شهی، بلند مکشه  ی دستشو م فرهود
 :گهی کنه، م یباز م راهنشویپ یکه دکمه ها  ی.. در حالشهی آشپزخونه خارج م

 . امیب رمی دوش بگ هیمن  -

 .زنهیبه غذاش م یحرف از جا بلند شده و سر یب زی پا

 کنه. ی و آماده م  زیو م دهیچ  سید یها رو تو  یسرخ شده و شام  یها ینیزم بیس

 تو اتاق.  رهیم

 کشه!  یاش خجالت م ده یپر  یاز رنگ و رو  نه،ی آ یبه خودش تو  ینگاه با

  یم یتاب دامن اش عوض کرده و موهاشو از باال گوجه ا  ی ها یهاشو با راحت  لباس
 بنده.

 زنه. یُادکلن به گردن و مچ دست اش م  یکرده و کم ی ظیغل شیآرا

 روح کجا!  یب زی کجا، اون پا زی پا نی و ا زهی ر یصورتش م  یاز موهاشو رو ی ا تکه
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 !شهیخواد از اتاق خارج بشه که با فرهوِد حوله پوش روبرو م  یم

 فرهودو جمع کنه!  ادیب یکی  حاال

 تونه گشاد بشه!  یتا چه اندازه م  چشم

 خوره.  یبه زحمت خنده اشو م زی پا

 ..نهیش یلب هاش م  یفرهود رو یه  بزنه که انگشت اشار  یخواد حرف یم 

سرش   ره،یگ  یرو م زشی پا ی و حاال جفت بازوها  دهیبعد، انگشتشو کش یا  هیثان  فرهود،
 زنه!  یم خی  زیم   یکه رو  یناهار یو گور بابا   رهی جلو م

 

- -  - 

 

 ! می" من و تو با همه فرق دار 

 دوست ندارم که همه همو دوس دارن! یتو رو جور من

 کنم!  یرو برات قشنگ کنم، تو رو عاشق زندگ ایخواد دن یدلم م من

 !یلذت ببر   یهست نکهی که از بودنت، از حضورت، از ا  یجور هی

هست که عاشقمه، که دوسم داره و حاضره   یکی  یو بگ یصبح چشم هاتو باز کن  نکهیا از 
 ! میبا هم غصه بخور  ایب  ،یداشته باشم بگه هکه اگه غصه  یکی جونشو برام بده.. 

 ! ادیدردش م شتریب ییآدم تنها اد،یهمه درد بر نم   نیتنها تنها از پس ا آدم

دوست دارم که چشم هات برق بزنن، از شوق و ذوق، از فرط دوست   ی جور نی تورو ا من
ا  کس ت  چیدوست دارم!.. ه  یا   گهیداشتن و دوست داشته شدن.. آره من تو رو جور د

 دوست نداشته!"   وی کس ینجوریحاال ا
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 ! کارهیعکس اش م یرو  ی کنه.. اسم ماهانشو تگ کرده و بوسه ا یم  یاستور

 دونه! یدوسش داره فقط خدا م چقدر

خودت   ایفرسته.. نفس پشت نفس و خدا  یهاش م   هیرو بغل کرده و بوشو به ر آرتا
 پاک دل باش! یمراقب تمام کوچولو ها 

 ... 

لب هاش    یرو  یلعنت  یاون سر درد ها  نیب یواقع  یکنه.. لبخند یآندا رو باز م یاستور 
 !نهیش یم

 ! یمشت و لگد! لعنت  ریز  رهی بره ماهانو بگ گهیم طونهیش

کنه از اوضاع و   یم  یو سع  رهی گیبا ماهان تماس م دهیکاناپه دراز کش یطور رو  همون
 احوالش با خبر بشه.

 نداره ماهان دم در خونشونه. خبر

 :گهی م دهیتماس اش رو که م جواب

 من که هنوز اف اف و نزدم!  ز،ی دم درتونم پا ید یاز کجا فهم-

 زنه. یمتعجب بلند شده و درو م زی پا

خوب   یبا حال شه،یکادو به دست وارد خونشون م  کی کوچ یبعد ماهان جعبه  یا  لحظه
 ! یواقع  یو لبخند 

 زنه.  ی حال خوب اش لبخند م  دنیبا د زی پا

 ! یچه خوش حال-

 :گهی گذاشته و م یعسل  یکادو رو رو ماهان 

 آندا رو داشت و بد بود! شهی.. اصال مگه میآره، خوبم.. عال-
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 . رهی گیکش اومده دست هاشو بغل م یبا لبخند  زی پا

 ! یستیگـ... ن چیکه بدون آندا ه  یدیباالخره فهم-

 .شهیماهان محو م  لبخند

 !ز ی پا ای شد ادب یب-

 :گهی بغلش کرده و م  ره،یسمتش م زی پا

 یبکن یکار هیخودم بد تر بود، همش نگران بودم   یبخدا ماهان فکر تو از درد ها -
 ! یاز هم بپاشه، آندا رو از دست بد تیزندگ

 : گهی حلقه کرده و م زی پا یدستشو دور بازو ماهان 

هاش، بدون اون نگاه   یمن بدون آندا، بدون خوب دمی.. فهمیلیخ ز،ی فکر کردم پا  یلیخ-
.. معتادش  چیام، ه  چیهاش ه یهاش، بدون مهربون یپر از عشق اش، بدون شوخ طب

 کلمه! یواقع  یشدم، به معنا 

 :گه ی نگاه ماهان از ته دل م ی  رهیکنه، خ ی سرشو بلند م زی پا

 خدا رو شکر! -

 . شهیماهان پر رنگ تر م لبخند

 . دهی م هیکاناپه تک هِ ی تدوباره به پش زی پا

 :گهی خنده دار م یدست هاشو بغل گرفته و با لحن  ماهان 

کرده دنبال کار بگرده و   بیصحبت کرده و اونو ترغ  اسری رفته با خانم   یکی حاال بماند که -
 استعفا بده! 

 به اون راه.  زنهیخودشو م زی پا

 ؟ یبده، ک  رشیخدا خ-
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 . برهیم  زی صورت پا  یصورتشو روبرو ماهان 

 بده!  رشیآره، خدا خ-

 پرسه.  یکه به سرش بسته م یبا اشاره به دستمال بعد

 ؟ یسر درد دار-

 . رهیگی دستشو به سرش م زی پا

 آره، عوارض اون آمپول هاست. -

 پرسه. یاخم کرده دوباره م ماهان 

 دوره اش تموم نشد؟ -

 .دهیسرشو تکون م  زی پا

باز برم   خوام یدوره کم بود، سه ماهه که تموم شد، فردا م نیبود.. ا  شی چرا امروز آخر-
 دکتر. 

 کنه! یدعا م  یکوتاه تو دلش کل یبا آه ماهان 

و   ز ی مهمون شام پا شنی.. مدهیاجازه نم زی خواد بره که پا یصحبت م یاز کم بعد
 فرهود. 

بد نکنه  ی فکر ها زی پا نکهیاما از ترس ا   رهیخواست آرتا رو بغل بگ یکه دلش م  یفرهود 
 کنه! یفقط از دور لبخند زده و نگاه اش م

 

••• 
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.. از پشت آندا رو که داشت موهاشو  شهیبه شارژ و بلند م زنهیکانتر م یرو  لشویموبا
 .دهیزد رو بغل کرده و صورتشو مماس صورتش قرار م  یشونه م

 خودت!  نی، ع به دلم نشست، قشنگ کمه براش، محشر بود یلیقشنگ بود، خ  تیاستور -

چرخه سمت َمردش..   یگذاشته و م زی م یآندا.. برس رو رو  یمنجق لب ها   شهیم لبخند
 : گهیدست هاشو دور گردن اش حلقه کرده و م

 که من سهم تو شدم!  ه ینجور یا  شن،ی فوق العاده ها م بینص  شهیمحشر ها هم-

  یشونه  شهی پرِ پر از دوست داشتن زن روبروش و دست هاش م شهی ماهان م  نگاه
 موهاش! 

 !" یمن دنینفس کش  ی"تو تمنا 

 

 

- -  - 

 

 یتا بفهم یستی من ن یداشتن تو چقدر خوب است.. جا یتا بفهم یست یمن ن ی " تو جا
  یمثل خودت را م یکی یدو دست  یمن بود  ی ست.. اگر جا ینبودنت چه بحران بزرگ

نگاه   یتا بدون یستیمن ن  یبه تو چپ نگاه کند.. جا ی احد الناس یگذاشت ینم ،ید یچسب
مثل تو دوسش    یکس یوقت  یتا بدون یستیمن ن ی .. جاباستیاز سر شوق تو چقدر ز 

 یمثل تورو جلب کردن چقدر خوبه.. تو نم یک ی توجه  یدون ی!.. تو نمیچ یعنیداره 
  یتا بدون  یمن باش  یجا  دیداره، فقط با یتو بودن چقدر لذت وصف نشدن زم،ی پا یدون
 ! " گمیم یچ



 کن  ی زندگ  زییتو پا

325 
 

 !خونهیو باز هم م خونهی و م خونهیفرهودش رو با لذت م یارسال ام یبه سطر پ سطر

 زد!  یلبخند  هیچه عجب  شه،یاش م رهی.. مادرش خرهیکش م بایز  یبه لبخند لبش

انداخته    یبه جواب سونوگراف یس نه نگاهکه اصال از استرس و تر  شی پ قهیچند دق تا
 ! زدیحرف م  یبود، نه کلمه ا

شد.. بلند شد و سمت اتاق   دار یاسترس خفته ش دوباره ب که گفت نوبتش شده  یمنش
 رفت.

 که تو دلش چخبره!  دیکامال فهم  دنشیبا د دکتر

 باهاش صحبت کرد.  یشد و کم  ایکرد بهش آرامش بده.. با لبخند حالشو جو  یسع

رو بدونه، قلبش تو دهنش   یتر جواب سونوگراف عی خواست هر چه سر  یدلش م زی پا
 زد و از استرس حالت تهوع گرفته بود! یم

بهش دست   جهیاحساس سرگ  زی رو که از کاورش جدا کرد پا یسونوگراف یبرگه   دکتر
 داد.. 

که  یشدند.. جواب  یگرد م شتریخوند چشم هاش ب یهر سطر از جواب رو که م  ردکت
 ! تیمعجزه بود تا واقع هیشب شترینوشته بود ب

 لرزون گفت:   ییبا صدا  دهیطاقت بر زی شد، پا یدکتر که طوالن سکوت 

 شده؟  یخانم دکتر چ-

کرد جواب    ی.. سعدیپاش زی پر از اظطراب پا یبه چهره   یواقع یسر بلند کرد.. لبخند  دکتر
 :گهیم  یپر از خوش یبه چشم هاش و لحن  رهی خ یرو با آرامش بهش بگه، با نگاه

 !یجان شما باردار زی پا-

 رسه.  یبه گوشش م زی آروم و پر از بهت پا یصدا 
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 ؟ یچ-

 کنه. یرو مجدد تکرار م حرفش

نوشته نه تنها زخم ... کامال از   یسونوگراف نی ا  یکه تو ینجوریا  ،یگفتم شما باردار زمیعز-
 ! یماهه هم باردار  کی رفته بلکه  نیب

 

 .رهیدکتر م کی بلند شده و نزد یصندل  یبود.. از رو ده یشن اشتباه

 د؟ ی خانم دکتر مطمعن-

 .دهی رو نشونش م یسونوگراف یبرگه   دکتر

 مطمعِن مطمعنم! زم،یبله عز-

 .. شنیاشک مدهنش گذاشته و چشم هاش پر از   یدست هاشو رو جفت

 شنونه.. یم ی صندل یحالش، بلند شده و مجدد اونو رو   دنیبا د دکتر

 . شهیبهتر م یکه بعد از خوردنش حالش کم  دهیآب به دستش م یوانیل

کنترل   یکه حتما ماه ماه برا  کنهیم  دیو تاک  سهی نو یبراش م یتیقرص تقو  یکم دکتر
 بره.  ششیپ

 ! میهست، باورش کن شهیو خدا هم  زنهیبراش م یباردار ی  پرونده

 

- - - -  - 
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به احمد آقا و   یدونه چجور ی.. نمزهیر یاشک م یتا خود خونه از خوش حال لی راح
 ..دهیرو م زی پا یخبر باردار ذیماهان و پان

 دونست!   یکرده بود فقط خدا م از ینذر و ن چقدر

 ... 

 

رو پشت سر هم   یالکرسهیدلش آ یسه بار تو یاشِک خوش حال  یدوش، بعد از کل  ریز  
 خونه. یم

 گفت؟!!  یبه فرهود م  یچجور

 دونست!  ینم

 . شهیآشپزخونه م هینم دار راه ی با موها دهیاز دوش گرفتن، لباس پوش بعد

ناهار درست کردن نداشت.. طبق معمول دو پرس برگ   یرفت و حوصله  یم  جیگ سرش
 . نهی شی م یو   یت یپر آب پرتقال جلو یوانی سفارش داده و با ل

 ! دیاما ذهنش به کجاها که نکش دید یم  لمیداشت ف مثال

 ..زنهیبسته لبخند م ییشکم اش گذاشته و با چشم ها یدستشو رو  

 ! شونیبرا تو راه دنیخر  یم یسمونیس  دیبا

نوزاد رو   یسمونی س  نستای.. تو ادارهیبر م لشویگذاشته و موبا یعسل  یه رو رو نصف وانیل
 !یلیخ یلیداره، خ دیخر یکنه.. کل  یفالو م چی پ یسرچ کرده و کل

 

 ... 
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 . ادیم  فرهودش

 تو دهنشه!  قلبش

 بگه؟  یبگه؟ چجور ینگه؟ چ بگه،

 . شهیتو سکوت خورده م ناهار

 تونه بخوره.  یفقط چند قاشق م زی پا

 .کوبهیبشقاب م یآروم با قاشق رو فرهود

 ..شهیم ره یجلو روش گرفته و به چشم فرهود خ  ینگاه از غذا  زی پا

 شده؟  یزیچ-

 .دهیسرشو تکون م  زی پا

 آره! -

 ! زی .. باز هم دکتر و باز هم حال بد پاشنیهم گره م یفرهود تو  یها  اخم

خواست غصه  یشده، نم  یکه چ دیپرس یدونست وقت دکتر داشت.. از عمد نم یم
 .نهیرو بب زشی خوردن پا

 :گهی بشقاب رها کرده و م یرو رو قاشق

 .ار یبرا من ب ییچا  هی  زم یغذاتو بخور عز -

براش مهم   گهی نشد؟ نکنه د ای شده؟ چرا حالشو جو  یچ دی.. چرا نپرسزهیر  یم زی پا اشک
 ست؟ ین

 !شهی م  زی پا یاشک ها  خکوب یبلند بشه که نگاهش م زی از پشت م خوادیم  فرهود

 !دنهیاش داد نکش یکنه؛ تمام سع یهاشو مشت م دست
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 .شهیم بلند

 کنه.  یبازوشو گرفته و بلندش م ره؛یم  زی پا سمت 

 : پرسهیداره آروم باشه م یکه سع یدست آزادش اشک هاشو گرفته و با لحن با

 شده؟  یباز چ-

 :گهی آب دهنشو قورت داده و م زی پا

 ! ستمیبرات مهم ن گهیگفت؟ د ی شد؟ چ یرفتم دکتر چ ید یچرا نپرس-

 .ذارهیهم م یچشم هاشو رو   یا  هیموهاش برده و ثان  یدستشو ال قی عم یبا نفس فرهود

 . رهی گ یشدت م زی پا یها   اشک

 : گهی مکث م یچشم باز کرده و بعد از کم فرهود

خوام غصه  یچون نم ست،یکنم، چون برام مهم ن یادآوریخوام برات  یچون نم-
 ..یبخور

 . برهیباال م صداشو

  یفقط خودت، م ،ییمن مهم تو  یخوام.. برا  ینم ،یفهم یم یخوام غصه بخور ینم-
 نمـ...  ،یخوام غصه بخور ینم ،یزیخوام اشک بر  ینه.. گفتم نم ای  نارویا یفهم

 :گهی چشم بسته و مثل خودش بلند م زی پا

 من باردارم فرهود! -

 

 شده.. مات مونده!  جیک

 گفت؟!!.. بارداره؟  یچ زی پا
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 !نه

 .دهی زحمت لب هاشو از هم فاصله م یکل با

 ؟ یگفت یچ-

 . ذارهیشکم اش م ی دست فرهود رو گرفته و رو یباران ییباز با چشم ها ز،ی پا

 ! شهیماهه که باردارم!.. فرهود باورت م  کیرفته و   نیبخدا.. دکتر گفت زخمم کامال از ب-

 : گهیزدند تند تند سرشو تکون داده و م یکه دو دو م یبا نگاه فرهود،

 .. چرا باورم نشه! شه یآره، آره باورم م-

 .. زنهیپر رنگ م یلبخند  زی پا

 شکمشه!  یو دستش هنوز رو شهی م ش یشونیپ ی هی فرهود تک یشونیپ

 همه رو داره!   یو خدا هوا ده یهاشوِن تنده.. قلبشون پر از ام نفس

- -  - 

 

 

 باالخره جلوشون کم آورد و مجبور شد لبخند بزنه!  یزندگ

 ! یرنگ اشونیخوب بود، دن حالشون

 ! یو فرزانه شده بود مسئول آشپز دیچرخ   یم زشی پروانه دور پا نی ع فرهود

 رفت!  یعمه مفندق  یاومد قربان صدقه    یرفت راست م یم چپ

 از حد!  ادی.. خوش حال بود، ز زی پا

 بود! لی اش رفتن سو یناراحت تنها



 کن  ی زندگ  زییتو پا

331 
 

 ! هیترک رنی گفت دارن م دیکه اونو د  یبار نیآخر

 رو هم در آورد!  زی پا  ی  هیو گر  ختیتو بغلش اشک ر یکل

بکنه و بشه   هیباز گر  لیسو   دینشد! ترس کشونی بدرقه اشون رفت فرودگاه اما نزد یبرا 
 ! یاوقات تلخ

که   نیبرخالف ا  لی باهاش صحبت کرده بود و سو یریتصو  یاز رفتنشون چند بار بعد
 کرد.  یم فی اش تعر  یدنید  یخواست بره داشت از اونجا و جاها ینم

 که حالش خوب بود!   خداروشکر

 ... 

 

 

 فرهودش ست بود.  رهنیرنگ اش با پ یشمیبلند  لباس

 .دیکوب یم شهیتند تر از هم زی کم آهنگ تو فضا پخش بود و قلب پا یصدا 

  یرو رو  ک یکه کم کم مهمان ها جمع شدند.. فرزانه ک دی نکش یخلوت بود اما طول تاالر
چند   یرنگ بزرگ رو که روش با رنگ مشک د یبزرگ جلو روشون قرار داد و بادکنک سف زیم

 داد. قرار ک ی تا عالمت سوال قرار داشت رو کنار ک

شد  یکه از لب هاشون پاک نم  یو لبخند  یکل ییو فرهود بعد از خوش آمد گو  زی پا
 . رنیگ یرو م گهیدست هم د 

 . رهیگیلب زمزمه کرده و سوزن کوچک رو از دست فرزانه م   ریز  یبا استرس صلوات زی پا

 خونه. یخودش م یو آهنگ آرام آرام برا  ستهیا  یکنارش م باشیبا اون لباس ز  نوا

 هاش تند شدن.. نفس
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 لرزن..   یهاش م دست

 :زنهی دستشو فشرده و لب م فرهود

 آروم باش! -

 چرخه سمت بادکنک.  یهاشو با لبخند باز و بسته کرد و دوباره م چشم

 ترکه!  یدست اش نشسته و بادکنک م یفرهود رو  دست

به   نی ری ش یپسر کوچولو هیاومدن   دینو یرنِگ پخش شده تو هوا  یآب یها  پر
 ! دهیم  شونویزندگ

 . شنیفرهودش گرم م یبا لب ها  شی شونیو پ شهیم یجار  زی پا یها   اشک

 دست مهمان ها و حال خوب هر دو تاشون!  یصدا 

ها   هیو چقدر که شمردن تک تک ثان  شونیتو راه  یبرا شهیم ی.. اسم انتخاب نیفرد 
 ! نیری اندازه ش یسخته؛ سخت و ب

 

 ... 

 :گهی آروم م یی• با صدا  

 جلو!  اری و بگوشت-

 ؟ ی+چ

 : گهیآروم م دوباره

 بهت بگم!  یز ی چ هی خوامیجلو، م اریگفتم گوشتو ب-

 .. چه یپ یفرهودش تو گوشش که نه، تو قلبش م یبره.. زمزمه  یجلو م گوششو
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 دوستت داشته باشه! یندار از یکس ن چیمن هستم تو به ه  یتا وقت-

 دوستت دارم!  ایدن یعوض تمام آدم ها  من

  یشناسند! جا  یکه تو رو م ییهمه اونا  یشناسند.. جا یکه تو رو نم یی کسا  یهمه  یجا
 همه دوستت دارم..  ی.. جانندیب  یاصال نم ای نندیب ی که تو رو م ییکسا

دونند   یکنن و اصال نم یم یزندگ  یخاک  یایدن نی ا  یگوشه   هیکه  ییتمام اونا ییجا  من
 دوستت دارم!   یمن  یا یکه تمام دن

 !ه یهر ثان قه،ی .. هر دقشهی دلم برات تنگ م نیزم یرو  یعوض تمام آدم ها  من

 که دوست ندارن، دوستت دارم!  ییاونا   یهمه   یتنها، جا  یِ تنها  من؛

  یکنه.. تماِم تمام شده   یوونگی د یکس یهمه ساده برا  ن یتونه مثل من ا یکس نم چیه
 تنها دوستت دارم! •  یتنها  ا،یدن یه  هم یمن، من جا 

 ... 

 

 ؟ ییتو  زی || نکنه پا

 ! ||یکن  یم یدر چهار فصل قلبم، پادشاه که

 ان یپا

 .اصغرزاده  ا

 شنبه

۱۴۰۰'۳ '۱ 

): 
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که   یمرس  ن،یکه همراه یخوب و بد هاش.. مرس  یرمان هم تموم شد.. با همه  نیا
 .نی هست

وارم که   د یاز عشق بزن" رو شروع کنم.. ام  یرمان "حرف خوامیباشه م یاگر عمر  انشااهلل
 بتونم.

 ❤حق   ای فعال
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