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 عاشقانه  یکابر انجمن رمان ها |یادی: سوگند صسندهینو نام

 : عاشقانهژانر

 :خالصه

 شده با اشک  یجار ،داستانیبـــــرگرفته از عمق احساس آدم یو پر تالطم،داستان بایز یداستان

 نیدر ح ییتنها یو قصه  رضایبه نام عل یبا عشق ییارویدر رو نیبه نام نازن یدختر تیو معصوم ییتنها داستانِ

 وجود عشق

 راز نیا یشدن با موج و طوفان بر آمده از افشا بانیپنهان و دست به گر یبا راز ییارویدر رو تیمعصوم و

 در اِنتها و

 .یعاشق نیشدن حسرت در ح داریپد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نام خالق عشق به
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که  یبا تمام عشق دم،یداغ و پر دردم کش یشانیبه پ یبلندش سکوت خانه را در هم شکسته بود. دست غیج یصدا 

 به او داشتم باز هم خسته بودم.

باز کرده و نگاهم را به او  یبرداشته و به سمت اتاق رفتم. در را به آرام زیم یآرامبخش را از رو یقرص ها ی جعبه

 بود. مانیدو نفر یآرامش زندگ یدوختم، به او که روز

 و دهیرا در آغوش کش فشی. زانوان نحدیچک یگونه اش م یبود که رو شیحال تنها اشک ها د،یکش ینم غیج گرید

 .ختیر یصدا اشک م یب

سر  یتخت نشستم اما حت یکنارش رو . جلو رفته ورمیو رنجور را در آغوش بگ فیجسم ضع نیخواست ا یدلم م 

 بلند نکرد تا نگاهم کند.

 ها بود که جز نگاهی سرد و یخ زده هدیه ی دیگری برای من نداشت و حال آن را نیز از من دریغ می کرد. مدت

 ؟یدیباز خواب بد د  -

. دیتخت دراز کش یو آرام رو دیآب بلع یهم سکوت و سکوت و سکوت. قرص را مقابلش گرفتم، آن را با کم باز

 .دمیلب زمزمه کرد که نشن ریز یزیچشمانش را بست و چ

 ام نهیس یرا در آغوش گرفتم. سرش را رو فشیو تن نح دهیتوانستم خود را مهار کنم، کنارش دراز کش ینم گرید

 .دمینفس سر کش کیگذاشته و عطر حضورش را 

 نداشت! انیکه پا میبود شده ریاس یسرد شده بود، انگار در زمستان مانیزندگ چقدر

 ت؟افی یم انیپا یکابوس ک نیاش انداخته و با نوک انگشت گونه اش را نوازش کردم، ا دهیبه صورت رنگ پر ینگاه

آورده و به چشمان معصومش نگاه  نییچشمانم را باز کردم، سرم را پا یدر آغوشم به سخت یزیچ فیتکان خف با

 کردم.

 کرد. یصدا در آغوشم بود و داشت نگاهم م یو ب آرام

 زده و آرام گفتم: یبود، لبخند کمرنگ ریفروغ و دلگ یهمه سکوت گرفت، چشمانش ب نیاز ا دلم

 ؟یشد داریب  -
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 یم یخواستم. به هر در یبود که از او جواب م ییجا یو چه انتظار ب یکرد، چه سوال مسخره ا یاو فقط نگاهم م اما

 خوردم. یبه بن بست م شتریرا بشکنم ب سکوت نیزدم که ا

 به خوابم برده بود؟ یبعد از ظهر بود.  اصال ک ۵او را از خود جدا کرده و به ساعتم چشم دوختم،  آرام

 کردم. یرفتم، دستم را به نرده گرفته و دانه دانه پله ها را ط رونیاز جا برخواسته و از اتاق ب یسخت به

 یرا گرفتم، سفارش غذا یشگیرستوران هم یو شماره  دهیکش رونیرنگم ب یمشک شلوار بیهمراهم را از ج تلفن

 ماند! یم یدست نخورده باق شهیکه هم ییاو، غذا یمورد عالقه 

 .اورمیباال ب یزندگ نیرا بر سر ا میدردها  یخواست همه  یدستانم گرفتم،  دلم م نیمبل نشسته و سرم را ب یرو

 دم.و با فندک روشنش کر دهیکش رونیب گارینخ س کیافتاد،  زیلبر یگاریو جا س زیم یرو گاریس یبه جعبه  چشمم

 .دمشید یدود تار م یحلقه ها نیدادم. نگاهم به او افتاد، از ب هیمبل تک یبه آن زده و سرم را به پشت یمحکم پک

 .ختیوجودم فرو ر در یزیآمد، چشمان پرسشگر و رنجورش را که به من دوخت چ یم نییآرام از پله ها پا داشت

 :دیبکشد و بگو رونیانگشتانم ب نیرا از ب گاریس شهیخواست مثل هم یم دلم

 ؟یدیرو، فهم گاریدست منو لمس کنه نه تن س دیانگشت ها فقط با نیا -

 همه دوست داشتن. نیا یهم طلبکارانه نگاهم کند و من دلم ضعف برود برا بعد

 .ستادیا شهینقش بست. به سمت پنجره رفت و پشت ش میلب ها یرو یشخندیرا که کج کرد ن راهش

دانستم که هنوز  یفرو رفته بود اما م یتفاوت یب یکه در پوسته  نیخاموش کردم، با ا یگاریرا داخل جا س گاریس

 خواستم خودم را گول بزنم! یهم م دیمهم هستم شا شیبرا

 یمتنفر بود، م رونیب یاز غذاها شهیه رفتم. همغذاها به سمت آشپزخان لیبلند شد، بعد از تحو فونیزنگ آ یصدا

 اما حاال... دمیخند یحرفش م نیبه ا شهیکند و من هم یروح م یرا ب یگفت زندگ

به او انداختم،  یمشغول کردم. بعد تمام شدن کارم نگاه زیاز مرور خاطرات گذشته خود را  با آماده کردن م خسته

 کرد. ینگاه م رونیو به ب ستادهیهم چنان پنجره ا
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که  یینشست. با صدا یاو داشت که ساعت ها به تماشا م یبرا ییبایبرگ چه ز یبا درختان ب ابانیدانم آن خ ینم

 شد اسمش را صدا زدم. یاز ته چاه خارج م ایگو

 !نینازن -

برنگشت تا نگاهم کند،  یکرد. حت یم غیرا هم از من در نیگرم و مهربانش تنگ شده بود اما ا یصدا یدلم برا چقدر

 بود. نیسنگ ادیتاوان ز نیگناهکار بودم اما ا

 بخور! یزیچ هی ایجان، ب نینازن  -

 یکوتاه به سمت آشپزخانه آمد، صندل ینقش بست. با قدم ها میلب ها یرو یسمتم  که برگشت لبخند کم رنگ به

 و آرام نشست. دیرا  عقب کش زیم

 یباز شیخواستم او هم شروع کند اما هم چنان با غذا یظرف را مقابلش گذاشته و خودم مشغول خوردن شدم، م 

 .کرد یم

پرت  زیم یاز حد تحملم بود. قاشق را رو شیب شیرفتارها دم،یکش میداخل موها یفرو داده و دست یرا به سخت غذا

 بدتر شود. نیخواستم وضعمان از ا ینم بکشم، ادیخواستم سرش فر یکرده و از جا برخواستم. نم

 برداشتم، از در خارج شده و آن را محکم به هم کوفتم. نیماش چییسمت اتاق رفته و کتم را به همراه سو به

 نیفرمان ماش یکنم. سرم را رو یدانستم چه م ینم یکه حت یراندم در حال یها م ابانیهدف در خ یها ب ساعت

 هم فشردم. یخسته ام را رو یگذاشته و پلک ها

ر که انگا یو رنجور نینه دخترک غمگ دیخند یکه شاد بود و م ینیرا گرفته بود، همان نازن نشینازن یبهانه  دلم

 برده بود! ادیسخن گفتن را از 

م؟ دو معصوم شده بو یقهوه ا ی لهیآن دو ت ی فتهیش ی. از کدیکوب یم نهیامان به س یب دنشید یکه قلبم برا همان

 مهار قلب سرکشم از دستم خارج شده بود؟  یاز ک

که  رنگ ینقش با لباس فرم سورمه ا زیر یکه چشمانم به دخترک یلبم نقش بست. همان روز یرو یکم رنگ لبخند

 یخنده ها د،یخند یصورتش را قاب کرده و م شانشیپر یکه موها یگشاد بود افتاد، همان دخترک شیبرا یادیز

 .نیریکودکانه و ش
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 پر درد داده بود. یخود را به تبسم یهنوز هم عاشق آن خنده ها بودم اما مدت هاست که آن خنده ها جا من

صورتم را احاطه کرده و  اهیس یها شیبه خود انداختم، ر یجلو نگاه ی نهیفرمان برداشته و از آ یرا از رو سرم

 بود. ختهیام ر یشانیپ یرو شانیپر میموها

 کردم.   یعادت م دیرا به حرکت در آورد، با نیزده و ماش نهیدرون آ یبه چهره  یشخندین

******** 

نم جا ی مهیاما با ن زمیو غبار گرفته بگر کیتار یخانه  نیخواست از ا یبرق را فشردم. دلم م دیخانه شده و کل وارد

 چه کنم؟

د. ش دهیبه آن سمت کش لیدل یب میاتاق انداخته و پاها یبه در بسته  یخسته از پله ها باال رفتم، نگاه یتن با

 درنگ کردم. یبکشم لحظه ا نییکه آن را پا نیرا در دست گرفته و قبل از ا رهیدستگ

بار هم با  نیدانستم اگر ا یما خوب بود. م یهر دو یتنها ماندن برا یدادم، کم هیداغم را به در بسته تک یشانیپ

 خواستم. یرا نم نیکنم و ا یم انیسکوتش مواجه شوم طغ

. وارد اتاق کارم شده و در را آرام به هم اوردیب رونیگذاشتم قول درونم سر ب یم دیبردم، نبا یتحملم را باال م دیبا

 تنش داشتم. یکوفتم، امروز به حد کاف

اتاق  لیپر از کتاب تنها وسا یکار و قفسه ا زیم ،یساده به رنگ قهوه ا ینفره  کیتخت  کیبه اتاق انداختم،  ینگاه

 بود.

هم  یفکر کنم چشمانم را رو میبه دردها یکه لحظه ا نیتخت رها کردم، بدون ا یرا از تن در آورده و خود را رو کتم

 گذاشتم.

اود کرده و داشت  یلعنت گرنیم نیچشمان دردمندم را از هم گشودم، سرم در حال انفجار بود. دوباره ا یسخت به

 گرفت. یجانم را م

آن گرفتم،  ریآب را گشوده و سرم را ز ریکه داخل اتاق بود رفتم. ش یبهداشت سیاز جا برخواسته و به سمت سرو 

 .دیبخش امیاز دردم را الت یسرما تا مغز و استخوانم نفوذ کرد اما کم

 ختم.اندا زیبه م یرفتم. وارد آشپزخانه شدم و نگاه رونیسرم انداخته و از اتاق ب یرا رو حوله
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 .رمیم یاو م یکه من هم ب دیفهم یخواست خودش را نابود کند اما نم یدست نخورده بود، م شیغذا

به ذهن منجمد شده ام فشار  یمسکن گشتم اما نبود. کم یقرص ها یو به دنبال جعبه  دهیکش رونیرا ب زیم یکشو

 بار آن را در اتاق گذاشته بودم. نیآمد آخر ادمیآوردم و 

بد را پس زده و به سمت اتاق حرکت کردم، در اتاق هم چنان بسته  یدر دلم افتاد. فکرها یشور بد یلحظه ا یبرا

 رفت. ادمیسر درد  یلحظه ا یو برا دهیکش نییرا پا رهیبود. آرام دستگ

لبم را با زبان تر کرده و با شتاب به سمت اتاق کودک گام برداشتم اما آنجا هم نبود. همان طور که پله ها را دو تا  

 کردم نامش را صدا زدم. یم یط یکی

 !نینازن ن،ینازن -

 توانست رفته باشد؟! یوقت روز کجا م نیاز او نبود! ا یاما خبر دمیخانه سرک کش یهمه جا به

 هدیکش رونیشلوارم ب بیرا از من گرفت. با شتاب آن را از داخل ج یتلفن همراهم فرصت هر فکر یشدن صدا بلند

 توجه به شماره پاسخ دادم: یو ب

 بله؟ -

 .رمیگ یمن از اورژانس تماس م ر،یسالم وقت بخ -

 پله نشستم. نیآخر یگرفته و رو واریسست شد، دستم را به د میپاها

 د؟ییبفرما -

 منتقل کردند و... نجایبه ا شیساله رو چند ساعت پ ۲۴خانوم حدودا  هی -

به خود آمدم که پشت فرمان نشسته و با  یفقط وقت دمیچه گفتم و چه شن دمیبه هم دوخته شده بود! نفهم لبانم

 راندم.  یم یسرعت سرسام آور

و  ادهستیا یپرستار ستگاهیم. مقابل اگام برداشت یرا مقابل اورژانس متوقف کرده و با شتاب به سمت ورود نیماش

 گفتم:

 خانوم من کجاست؟ -
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 حوصله نگاهش را به من دوخت و گفت: یدرون دستش بود ب یجوان که مشغول ور رفتن با کاغذ ها پرستار

 ه؟یخانوم شما ک -

 گفتم: یگذاشته و به سخت زیم یمشت شده ام را رو دست

 ...شید ساعت پکه چن یفخر. همون خانوم نینازن ن،ینازن  -

 کرد گفت: یدرون دستش را برانداز م ستیبلند شد و همانطور که ل یصندل یآرامش از رو با

 که تصادف کرده؟ دیهست یآها شما همسر همون خانوم -

 باز ماند. تصادف؟! با که؟! چگونه؟! مهین دهانم

 ادامه داد: دیرا که د سکوتم

 سرش. یاتاق عمله دکتر هم باال یفعال تو -

خراب به  یو حال هیدوختم که با گر یزدم. چه به سرم آمده بود؟! نگاهم را به مرد هیتک واریعقب رفته و به د عقب

 آمد. یسمتم م

جلوم سبز شد، هر  هویرفتم که  یآقا هم گفتم، من داشتم راهم رو م نیگناهم. من به ا یآقا به جون بچه ام من ب -

 !دیشن یبوق زدم اصال انگار نم یچ

 بود. دستم را گرفت و با عجز ادامه داد: ستادهیافتاد که با لباس فرم کنارش ا یبه نگهبان همنگا

 شد! داشیخانوم از کجا پ نیدونم ا یاصال نم دهیمورچه هم نرس هیآقا من آزارم به  -

 .دمیکوب واریلباسش را گرفته و او را به د ی قهیلحظه  کینامرتب و تند شده بود، در  نفسم

 ؟یلعنت یکارش کرد یچ ؛یسرش آورد ییچه بال -

 دستم گذاشت و گفت: یرا رو دستش

 ...هویرم خدا شاهده خودش  یآقا من که دارم در نم -
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صورتش کردم، مرد نگهبان به سمتم آمد و به زحمت من را عقب  یکه حرفش تمام شود مشتم را حواله  نیاز ا قبل

 کم مانده بود عربده بکشم. د،یکش

 با اخم به سمتم آمد و گفت: پرستار

 !رونیب دییبه فرما دیشلوغ کن دیخوا یاگه م مارستانهیجا ب نیچه خبره آقا، ا -

اش را  ینیشده از ب یبود که با دست خون جار یاشاره کرد اما نگاه من هم چنان به مرد جوان یبا دست به خروج و

 زدم: دایکشاند و من فر یکرد. نگهبان من را به سمت صندل یپاک م

 کنم. یات م چارهیتار مو از سرش کم بشه ب هیاگه  -

 .دمیکش رونیرا با شدت از دست مرد ب مینشسته و بازو یصندل یرو

 که آرومم. ینیب یولم کن م -

 تکان داد و گفت: یمرد سر  

 داد و قال کن. یطور نیبعد ا رونیب ادیبزار از اون اتاق ب -

 :دمیلب غر ریرا تند تکان دادم، ز میدستانم گرفته و پاها نیرا ب سرم

 آرم. یهم در م کهیبرمش، پدر اون مرت یخراب شده م نیاز ا -

 ونریو نفس پر دردم را ب دهیبه صورتم کش یکردم. دست یرا ط کیبار یبلند راه رو یبرخواسته و با قدم ها ناگهان

 هشتم به جهنم بدل شد؟گونه ب نیکه ا دمیباور کنم؟ مگر چند ساعت خواب دیفرستادم، چگونه با

دانم چقدر گذشته بود اما با باز شدن در  یبکشد. نم رونیکابوس تلخ ب نیدوزخ، از ا نیمرا از ا یخواست فرد یم دلم

 برداشتم. زیکه خارج شد خ یبه سمت مرد سبز پوش

 نمش؟یتونم بب یشد دکتر، حالش خوبه، م یچ -

 تکان داد: یرا از نظر گذراند و سر میتا پا سر

 داره. ینییپا یاریکه به سرش خورده سطح هوش یمتاسفانه به خاطر ضربه ا -
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 شد. یمانده و دهانم باز نم مات

 !زم؟یبه سرم بر یخدا چه خاک یدکتر، ا یآقا یچ یعنی... ای... خدایعل ای -

 انداخته و گفتم: دیکوب یکه دائم بر سرش م یبه راننده ا ییگذرا نگاه

 کار کنم؟ یچ دیا. من، من بیچ یعنی نیا -

 سرش برداشت و در دست فشرد. یسبز رنگ را از رو کاله

 یام مرو انج ماریانتقال ب یبهتره، کارها یمنتقلش کن گهید مارستانیب هیاگه به  میندار یادیجا امکانات ز نیما ا -

 دم. 

 شد! یمرد مانند ناقوس مرگ بر سرم کوفته م یاز کنارم گذشت. صدا یبه آرام بعد

خانوم جلوم  نیا هویرفتم که  ی. منه بدبخت داشتم راهم رو مرمیتقص یمن ب یرو قسم بخورم بدون یآقا جون ک -

 شده! نیپخش زم دمیبود تا به خودم اومدم د ستادهیسبز شد. آقا مثله مجسمه ا

 نشستم. نیزم یشد، زانوانم خم شد و رو یحرف زدن باز م یتوان جنگ داشتم نه دهانم برا نه

    ******** 

 مارستانیبه ب نینازن چشم دوخته بودم، ژهیو ینشسته و به در بخش مراقبت ها نیزم یرو مارستانیب یدر راه رو 

 حجم اندوه را نداشت! نیتحمل ا میشانه ام نشست، انگار شانه ها یرو یمنتقل شده بود. دست

گفت، تنها در سکوت به من چشم  ینم چیمانند برادر بود. ه میکه برا یبرگردانده و نگاهم را به او دوختم، فرد سر

 دوخته بود.

. با باز شدن در اتاق و خروج ستیبهبود بخش ن میبرا نینازن یجز سالمت یحرف چیدانست که ه یم زیاو ن دیشا

 از جا برخواسته و با شتاب به سمتش رفتم. عیپرستار جوان سر

 شد خانوم، حال همسرم خوبه؟ یچ -

من انداخت. مسخره بود که با  یبه سر تا پا یو نگاه ستادیکرد، ا یم ادداشتیرا  یزیبود و داشت چ نییپا سرش

 دم؟یپرس یرا م نمیو حال نازن ستادهیمقابلش ا یخاک یلباس ها شان،یپر یموها
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 .نمیدرون ذهنم را کنار هم بچ یو من هم چنان در تالش بودم تا کلمات پراکنده  ستادیمهران کنارم ا 

 ؟یشد خانوم صمد یچ -

 نگاهش را به مهران دوخت و با تاسف گفت: پرستار

 شده که... یهم دچار شکستگ هیاز چند ناح نیهمچن نهییپا شیاریبوده و سطح هوش ادیمتاسفانه شدت ضربه ز -

ن رفت و م یپرستار ک دمینفهم یتحمل وزنم را نداشت. حت میسرم به دوران افتاده و پاها دم،یشن ینم یزیچ گرید

 سقوط کردم. نیزم یرو یک

 یرو یزنانه ا یتق تق کفش ها ی! صدادمیشن ینم یزیخورد اما من چ یتکان م شیکنارم نشسته و لب ها مهران

 .دیکش یاعصاب داغانم خط م

 !رضایعل -

کرد؟! نگاه متعجب و ناباورم را  یچه م نجایکه من را مخاطب قرار داده بود سر بلند کردم. او ا یفرد یصدا دنیشن با

 خواست آرام گفت: یاو گرفته و به مهران چشم دوختم. همان طور که بر م انیاز چشمان گر

 کنارت باشه. یکی دیبا طیشرا نیتو ا -

 .دیرنگش کش دیبه روپوش سف یو دست ستادیاو ا مقابل

 سالم الله خانوم، حالتون خوبه؟ -

 :دیپر بغض نال ییدرون دستش گرفت و با صدا یذاش را با دستمال کاغ ینیب الله

 کجاست؛ حالش خوبه؟ نیخودم رو رسوندم. نازن عیسر دیزنگ زد یسالم، وقت -

 !د؟یآرا یگونه صورتش را ب نیوقت کرده بود ا یرسانده بود پس ک عیذهنم گذشت اگر خود را سر از

 به من انداخت و رو به او گفت: یینگاه گذرا مهران

 بدم. حیاتاق من تا براتون توض میبهتره بر -

 اش را به من دوخت و گفت: ینگاه اشک الله
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 .شتیآم پ یم -

 توان تکان خوردن هم نداشتم. یبه همراه مهران پشت به من حرکت کردند اما من حت بعد

******** 

 نکرده بود. یرییتغ چیه نینازن تیروز گذشته و وضع ۳ 

 دیچشم دوخته بودم، با ژهیو ینشسته و به در بخش مراقبت ها مارستانیب یصندل یچند روز رو نیتمام ا مثل

 ماندم و من به معجزه اعتقاد داشتم. یمنتظر معجزه م

 .دینگو یزیچ یبه کس نیکنارم نشست، از او خواسته بودم تا بهبود نازن الله

 !رضایعل -

صورتش دست نخورده بود و من چه قدر  شیکرد اما هم چنان آرا یم هیرا به سمتش برگرداندم، داشت گر سرم

 بودم. نینازن شیآال یدلتنگ صورت معصوم و ب

 ؟یبش رهیو به رو به رو خ ینیبش یصندل نیا یرو یخوا یم یتا ک -

 .رونیب ادیاتاق ب نیاز در ا نیکه نازن یتا وقت -

 حلقه کرده و قصد خفه کردنم را داشت. میدستش را دور گلو یگرفته بود، انگار فرد بیعج میصدا

 پر بغض گفت: ییبا صدا 

 گم اگه... یم یعنیوقت...  چیاگه... اگه ه -

کند  یاو مرا رها نم دیکه بگو ابد،ی یبهبود م نینازن دیخواست تا بگو یرا م یرا به او دوختم. دلم کس نمیخشمگ نگاه

 خواند. یم أسی ی هیگوشم آ ریکه دائم ز ینه الله ا

 کرد؟ یم هیچه گر یبرا د،یگونه اش چک یچشمش رو یاز گوشه  یانداخت و قطره اشک ریرا به ز سرش

 ؟یمرتب و سر حال باش شهیبهوش اومد مثل هم یوقت یخوا ینم نتد،یبب یشکل نیا نینازن یخوا یاصال م -



 نیحسرت نازن

 
15 

 

بود که  نیحضور نازن ینیریبودن جمالتش نداشتم تنها ش ضیبه ضد و نق یلبم  نقش بست، کار یرو یکم جان لبخند

 .دیبخش یم رویبه وجودم ن

 دم باشه؟ یافتاد بهت خبر م یهستم. هر اتفاق نجایاستراحت کن، من ا کمیبرو خونه  رضایعل -

چشمانش را  نینازن یخواستم وقت یآمد، م یشد اما خواب به چشمانم نم یداشت بسته م یاز فرط خستگ چشمانم

 کند کنارش باشم. یباز م

 طیهم که شده از آن مح یساعت یشدم برا یماند راض یم نیکه او کنار نازن نیبه ا نانیالله و اطم یبا اصرارها رهبالخ

 عطر حضورش تنگ شده بود. یآن خانه،  برا یدل بکنم. خودم هم دلم برا

 یم ادیرا فر نیخانه نبودن نازن یاز اندوه به سمتم هجوم آورد، انگار تک تک اجزا ینیخانه که شدم حجم سنگ وارد

 زد!

 اروید یرو مانیکه به چشمم خورد قاب عکس دو نفر یزیچ نیخسته به سمت اتاق رفتم. در را گشوده و اول یبا تن 

 کرد. یم دادیو عشق در چشمانش ب دیخند یم شیلب ها د،یدرخش یمانند الماس م دیبود، در آن لباس سف

 آمد؟  یقدر زود اشکم در م نیا یلبم نقش بست، از ک یرو یشخندین  بود. سیخ دم،یبه صورتم کش یدست

بود که نقطه ضعف من  دهیهم فهم ایشکست بزرگ، دن کیشکسته بود،  شهیحال مانند ش یشگیمغرور هم مرد

 است. نینازن

 یبه من داده بود. رو نینازن یکه پرستار با عنوان لوازم شخص یزیدرون دستم انداختم، همان چ فیبه ک ینگاه

 .دمیکش رونیرا ب فیدرون ک لینشسته و با دست لرزان وسا نیزم

. شکل دیرنگ ثابت ماند و ذهنم به گذشته ها پر کش یصورت یدفترچه ا یلوازم اندک درون آن نگاهم رو نیب از

 آشنا بود! بیعج میدفترچه برا

 بانو؟ یکن یکار م یچ -)

 سته بود به سمتم برگشت و با خنده گفت:کار من نش زیطور که پشت م همان

 !یچیه -
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دستش افتاد. سرم را خم کرده و آرام کنار گوشش  ریز ینگاهم به دفترچه  ستادم،یا زیرفته و کنارش پشت م جلو

 زمزمه کردم:

 !؟ینوشت یم یراستش رو بگو،  چ -

 زد و نگاهش را به چشمانم دوخت، آرام زمزمه کرد: یکمرنگ لبخند

 رو بدم بهش بخونه. نیبچمون بزرگ شد ا یخوام وقت یم سم،ینو یدارم خاطراتمون رو م -

 کودکانه بود! ( ینیریش نیدر ع میاو برا یاهایدانم چرا اما کارها و رو یو او فقط نگاهم کرد. نم دمیخند بلند

 فرو خورده و دفترچه را گشودم. یدهانم را به سخت آب

 من تو را یخوشبخت یو برا دیکه من را آفر یی) به نام خدا

! با ضربه دمیفهم ینم یزیوقت از درس فلسفه چ چیبالخره زنگ مدرسه به صدا در آمد، مغزم در حال انفجار بود. ه 

 باز گفت: شیبا ن شهیگفتم. پوپک مثل هم ینفسم بند آمد و آخ بلند یخورد لحظه ا میکه به بازو یمحکم ی

 بد کردم؟ ارمت،یب رونیخواستم ب یتو فکر دمید -

 نثارش کرده و  به سمت در کالس گام برداشتم ییدادم برو بابا یرا ماساژ م میبازو گریطور که با دست د همان

 !امیمن هم ب سایوا -

 و با اخم گفتم: ستادهیا

 !گهیبدو د -

 یافتاده که کم نینائ نیچشمم به ماش میآمد رونیحلقه کرد. از در مدرسه که ب میسمتم آمد و دستش را دور بازو به

 را به من داده بودند! ایآن طرف تر پارک شده بود. انگار دن

 .  رو به پوپک گفتم:نمیتوانستم صورت خندانش را بب یفاصله هم م نیدست تکان دادم، از ا شیذوق برا با

 ! میبر ایپوپک داداشم اومده، ب -

 انداخت و گفت: نینائ نیبه ماش ینگاه
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 !یکنه، برو تا تلف نشد یهم م یچه ذوق -

 خنده گفتم: با

 منتظره. میبر ایب ز،یمزه نر -

 رم. ینه قربونت، من خودم م -

 گفتم: یو با دلخور دهیرا در هم کش میها اخم

 .متیرسون یحداقل تا نصف راه م گه،ید میبر ایب -

 من انداخت و گفت: ینگاه پوپک

 به نظرت من اهل تعارفم؟ -

 کرد و ادامه داد: تیکه منتظر پاسخ باشد من را به سمت جلو هدا نیا بدون

 برو منتظرته. ایب -

ه فرد ک نیرفتم. با فکر ا نیبلند به راه افتاد، من هم با شوق به سمت ماش یتکان داد و با قدم ها یبا خنده دست بعد

 در عقب را گشوده و بلند گفتم: عیمهران است سر نیماش یجلو

 .یسالم داداش -

 با خنده گفت: نینائ

 .یسالم وروجک، خسته نباش -

جلو نگاهم  ی نهیبه مهران نداشت. داشت از آ یشباهت چیخواستم جوابش را بدهم  متوجه آن فرد سوم شدم که ه تا

 و سر برگرداند! دیرا در هم کش شیرنگش گره خورد اخم ها یکرد. تا نگاهم در چشمان مشک یم

 نیام را به در سمت نائ هیدر الک خود فرو رفتم، تک شهیگفت که آرام تر از خودش پاسخ داده و مانند هم یسالم

 ها نداشتم. بهیبا غر یخوب ی انهیم چیدوختم. ه رونیداده و نگاهم را به ب

 بود! اهیکردم، مانند شب س یآن که بخواهم داشتم به رنگ چشمانش فکر م یب ریطول مس تمام
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 بغل نگه دار! نیجان، هم نینائ -

 .گهیرسونمت د یچرا؛ م -

 کم کار دارم. هینه قربونت،  -

را   نیماش نیدادم! نائ  ینشان م رونیب یآن ها بود اما خود را مشغول تماشا یطول صحبتشان حواسم در پ تمام

 متوقف کرد. ابانیخ یگوشه 

 خداحافظ داداش، خانوم خدانگهدار. -

 خداحافظ. مراقب باش! -

ا اش ر ینماند تا پاسخ خداحافظ یرفتنش را دنبال کردم، حت ریمتعجب مس یشد، با چشم ها ادهیپ نیاز ماش بعد

 بدهم!

 را به حرکت در آورد آرام گفتم: نیکه ماش نینائ

 بود؟ یک گهید نیا -

 به  انداخت و گفت: ینگاه نهیداخل آ از

 هیما هم مهران بود، پسر خوب ییآشنا یمشترک من و مهران البته واسطه  یاز دوست ها یکی ؟یگ یرو م رضایعل -

 کارش هم درسته.

دادم،  یجلو جا یصندل یخود را رو یدو صندل نیدادن بود زده و از ب حیکه هم چنان در حال توض نیبه نائ یلبخند

 شد. ( میها هیوارد ر یو عطر تلخ دهیکش یقینفس عم

 خوابم برده بود؟!  یگنگ به اطراف چشم دوختم. ک یزنگ تلفن همراهم چشمانم را گشوده و لحظه ا یصدا با

 یخورد.  همان طور که رو یبود. تلفن هم چنان داشت زنگ م شیاتاق انداختم، هوا گرگ و م یبه پنجره  ینگاه

 کنار تخت برداشتم.  زیم یبودم تلفن را از رو دهیتخت دراز کش

 یشدم، با ترس و دلهره دکمه  زیخ میرا لمس کرد. در جا ن میسم الله افتاد دل شوره از سر تا نوک پاکه به ا چشمم

 اتصال را فشرده و تماس برقرار شد.
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 الو الله! -

 چه قدر نگرانت شدم. یدون ی، م یخوب رضایعل  -

 خوبه؟ نینازن ن،ینازن -

 کم دلواپست بودم. هیآره خوبه نگران نباش، من فقط  -

حرف ها  نیا دنی. شندمیرا در هم کش میحرفش اخم ها یادامه  دنیفرستادم اما با شن رونیحبس شده ام را ب فسن

 زجرآور بود. میبرا نیجز نازن یاز زبان هر فرد

 آم اون جا. یدارم م -

 بدون توجه به جوابش تماس را قطع کردم. 

حرف ها از وجودش نشأت گرفته  نیدانستم تک تک ا یتخت برداشتم، م یبه دفترچه  انداخته و آن را از رو ینگاه

 است.

******** 

 بدون شک به خانه بازگشته بود.  دم،یکه شدم الله را ند مارستانیب یراه رو وارد

در آن بود خارج شد. نگاه ترسانم را که به او دوختم  نیکه نازن یبه مهران افتاد که همراه با پرستار از اتاق نگاهم

 به پرستار گفت و بعد به سمتم آمد. یزیچ د،یپاش میبه رو یبخش نانیلبخند اطم

در  شهیمقابل او، هم یمهربان و دلسوز بود و من درست نقطه  یاو پسر م،یبود گرید کیبا  یو مهران از کودک من

 تخس و سر به هوا بودم. یقالب پسر بچه ا

 ؟یاستراحت کن یتونست -

 توجه به حرفش آرام گفتم:  یبود چشم دوختم. ب ستادهیرا از در اتاق گرفته و به او که مقابلم ا نگاهم

 حالش چه طوره؟ -

 انداخت و گفت: ریرا به ز سرش
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 .میرو از دست بد دمونیام دینکرده اما خب ما نبا یرییتغ -

 مانده بود؟ یهم باق یدیگفت، گر ام یسخن م دینگفتم. از کدام ام چیزده و ه یشخندین

 نه؟ یخبر نداد نیبه نائ -

 دستانم گرفتم. نینشسته و سرم را ب یصندل یخراب رو یحال با

 بهش بگم؟! دیبا یبهش بگم. اصال چ دینه، چه طور با -

 گرفت. یام جا یکنار یصندل یرو

 . مادرش هم خبر نداره؟یدار نگه یموضوع رو مخف نیا یخوا یم یتا ک  ،یبالخره که چ -

 فرزندانش مهم بود؟! یاو مرگ و زندگ یمادر؛ مگر  برا کدام

 خودشه. یاون سرش گرم زندگ -

 از خشم در آن بود گفت: ییکالفه که رگه ها ییبا صدا مهران

 باش! یبار هم که شده منطق کی یبرا رضایباشه اون مادرشه، عل یهرچ -

 ادامه داد: دیرا که د سکوتم

 دم اما مادرش با خودت. یخبر م نیمن به نائ -

 دستش را گرفتم، نگاه پرسشگرش را که به من دوخت آرام گفتم: زدیخواست از جا برخ تا

 نمش؟یتونم بب یم -

ول ق یکردم، اطرافش پر بود از دستگاه ها یبعد کنار تختش نشسته و به صورتش نگاه م یتکان داد و ساعت یسر

 همه درد را ندارد.  نیل اتحم فشیدانستم که تن نه یو من خوب م کریپ

 یداد. قطره اشک سمج یاما بغض اجازه نم میخواستم با او سخن بگو یشده بود. م یچیکبود و سرش باند پ صورتش

 چه به روزش آمده بود؟  د،یچک نییاز گوشه چشمم پا
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 یمهران م دم،یکش رونیکتم ب بیآن نشاندم. دفترچه را از ج یرو ینرم یرا در دست گرفته و بوسه  فشینه دست

 شنود. یرا م میصدا میگفت اگر با او سخن بگو

 طور که دستش در دستم بود گفتم: همان

 . میبا هم خاطراتمون رو مرور کن ایب -

درس  یتوانستم رو یزدم، ذهنم مشوش بود و نم یسر و کله م میبا کتاب ها شهی) داخل اتاقم نشسته و مثل هم

 تمرکز کنم.  میها

، نسبتا بزرگ بود یما خانه ا ی. خانه از جا برخواسته و به سمت در رفتم  یحال یکه بلند شد با ب فونیزنگ آ یصدا

 آن پر بود از خاطرات پدر.  یجا یکه جا یخانه ا

 میپاها رضایعل یچهره  دنیگام برداشتم اما با د فونیو  به سمت آ  دهیکش الیمکرر زنگ دست از فکر و خ یصدا با

 توقف شد. راه م ی انهیدر م

 یمشک یبه سر و وضع خود انداختم، ساپورت یاتاقم نگاه یقد ی نهیدر آ دم،یرا زده و به سمت اتاق دو فونیآ عیسر

 بلندم هم دورم رها بود. یبه تن داشتم، موها دیسف یرنگ به همراه تاب

 سرم انداخته و از اتاق خارج شدم. یهم رو یرنگم را به تن کردم، شال یباال انداخته و بافت طوس یا شانه

کرده و  یرا ط اطیح ری. مسستادمیرا گشوده و در انتظارش ا یطبق معمول در حال دوش گرفتن بود، در ورود نینائ 

 .ستادیمقابل در ا

 گفت: یحال جد نیمودب و در ع یبه من انداخت و با لحن یگفتم. نگاه یخانه که شد سالم آرام وارد

 سالم، بد موقع که مزاحم نشدم؟ -

 انداخته و آرام گفتم: ریرا به ز سرم

 !دیینه بفرما -

 رفت گفت: یداخل سالن م یطور که به سمت مبل ها همان

 ست؟ین نینائ -
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 کوکش کرده بودند!  انگار

 باشم. یکردم مانند خودش جد یگشودم. سع ینبود من در را نم نیفکر نکرد که اگر نائ نیبه ا اصال

 آد! یاالن م دییهست، شما بفرما -

و به همراه  ختهیر یچا یگرفت و من به سمت آشپزخانه حرکت کردم، فنجان یجا یمبل تک نفره ا یحرف رو یب

 گذاشتم. ینیظرف شکالت داخل س

گذاشته و آرام   زیم یرا رو یفنجان چا یحاو ینیدر فکر فرو رفته بود، س ریبه سمت هال حرکت کردم. سر به ز آرام

 گفتم:

 !دییبفرما -

به در زده و نامش را  یتقه ا ستادم،یرفتم و پشت در حمام ا نیبه من انداخت و تشکر کرد. به سمت اتاق نائ ینگاه

 در هم رفت. میگفت که اخم ها یبلند یصدا زدم. بله 

 لب زمزمه کردم: ریز

 ر فت حموم و صداش رو بلند کرد. نیباز ا -

 از قبل ادامه دادم:بلندتر  بعد

 دوستت اومده منتظره! رونیب ایب -

 آب را  بست و با عجله گفت: ریش

 آد! یباشه، بگو االن م -

سرش را  یحرف از اتاق خارج شدم، کم یخواست. ب یم ییحوصله تر از گذشته دلم فقط خلوت و تنها یروز ب آن

 برده بودم؟ ادینثار خودم کردم، چرا آن ها از  یام انداخت. فحش یعروسک یها ییبه دمپا یبلند کرد و نگاه

 در مهار کردنش داشت، چشمانم گرد شد، او  لبخند هم بلد بود؟! یلبانش نقش بست که سع یرو یلبخند 

 داداش. یخوش اومد رضا،یبه آقا عل -
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 در انیبستم. از م مهیحرف وارد اتاق شده و در را تا ن یشدند. ب یاز جا برخواست و با هم مشغول احوال پرس رضایعل

 مقابلش بودند. یکاغذها یمشغول وارس تیبه آن ها انداختم، با اخم و جد یباز نگاه مهین

و هوا  دیبار یتخت انداختم. به سمت پنجره رفتم و پرده را کنار زدم، باران م یسرم برداشته و رو یرا از رو شال

 سرد بود.

 لب زمزمه کردم: ریز آرام

 باره. یداره بارون م باز ،ییبابا نیبب -

دوختم، صورت خندان دخترک درون قاب را از نظر گذراندم. لب  زیم یعقب برگشته و نگاهم را به قاب عکس رو به

دلتنگش بودم و من به دخترک درون قاب  بیکه عج یآرام گرفته بود. مرد یو در  آغوش مرد دیخند یم شیها

 کردم. یحسادت م

انداخت. نگاهم را در اتاق  یبر وجودم چنگ م یکه دستان سرد دلتنگ ییاز همان روزها بود، از همان روزها امروز

 را پر کرده بودم از عروسک. شیکه همه جا یبه رنگ صورت یچرخاندم، اتاق

 یبودم که کودک یمن دخترک ،یانگاشت. آر یمرا کودک م زیاز مقابل چشمانم گذشت، او ن رضایعل یچهره  یا لحظه

 نکرد. 

دانم چرا اما دلم از  ینم ختم،یصدا اشک ر یزانوانم گذاشته و ب ینشستم، سرم را رو نیزم یپنجره رو نییپا درست

 م،ستادیا نهیکردم از جا برخواسته و مقابل آ یرا خوب درون آغوش خود خال میها یدلتنگ یگرفته بود. وقت زیهمه چ

 .چشمانم متورم و قرمز شده بود

 بود که در ناگهان باز شد و محکم با دهینرس رهیو به سمت در رفتم. هنوز دستم به دستگ دهیچشمانم کش یپا یدست

 صورتم برخورد کرد.

 دادم با اخم گفتم: یام را مالش م ینیطور که ب همان

 ؟یستیدر زدن بلد ن -

 در هم رفت. شیکه ناگهان اخم ها دیبگو یزیخنده خواست چ با

 ؟یکرد هیقرمزه، باز گر یچ یچشمات برا -
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 گفتم: یاجبار یبا لبخند نیهم یاز سر گرفته شود برا گریبار د یبحث تکرار نیخواستم ا ینم

 حتما خاک رفته تو چشمم. ،یچ یبرا هینه بابا گر -

 ربان گفت:نسبتا مه یتکان داد و با لحن یبه عقل خودم شک کردم. سر یلحظه ا یبه من انداخت که برا ینگاه

 ؟یباشه خواهر ن،یرو بچ زیم ایزنگ زدم رستوران غذا سفارش دادم تو هم ب -

 تکان داده و گفتم: یداد. سر یعمق احساساتش را نشان م شیگفتن ها یخواهر نیا

 آم. یاالن م -

 ییرفتم نگاه گذرا یسرم مرتب کردم. همان طور که به سمت آشپزخانه م یبه خود انداخته و شال را رو یگرید نگاه

 پرونده ها بودند. یبه آن ها انداختم، هم چنان مشغول وارس

ج و رن یاو را بر عهده گرفت، کل یبه شرکت ساختمان یدگیرس تیبود و بعد از پدر مسئول یمعمار نینائ ی رشته

ون شک موفق عمو سپهر نبود بد یرا پشت سر گذاشت تا توانست شرکت را سر پا نگه دارد و اگر کمک ها یسخت

 بود. گرید یبه هدف دنیرس یاو برا یشد هر چند که کمک ها ینم

 یشناختم مهران بود که او هم در رشته  یم نیکه از دوستان نائ یبودم و تنها کس دهیرا ند رضایتا به آن روز عل 

 کرد. یم لیتحص یپزشک

از بابت  المیخ یو وقت دیغذاها هم رس قهیقبعد از چند د مشغول کردم، زیم دنیآشپزخانه شده و خود را با چ وارد

 جمع شد از آشپزخانه خارج شده و آرام رو به آن دو گفتم: زیهمه چ

 شام حاضره. د؛ییبفرما -

نگاهش را حس کردم اما توان سر  ینیسنگ یلحظه ا یمقابلم را اشغال کرد، برا یصندل رضاینشسته و عل زیپشت م 

 بلند کردن نداشتم.

 جان، بکش! رضایعل -

 گرفت و گفت: نیبرنج را از نائ سید

 .دیدیزحمت کش یلیدستتون دردنکنه، خ -
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کرده بودم؛ غذا که از رستوران بود  یبود. مگر چه کار بزرگ نییدانستم مخاطبش من هستم اما هم چنان سرم پا یم

 نداشت! یاریهم زحمت بس زیم دنیو چ

به حرف  یدادم و توجه ا لشیتحو یکنم آرام یفته است. خواهش مکردم من را به تمسخر گر یدانم چرا حس م ینم

 نداشتم. نینائ یها

کردم و  یخود حس م یرا رو رضاینگاه عل ینیبردم و  سنگ یقاشق غذا را به دهان م یلیم یتمام طول شام من با ب 

 برد. یاز ابهام فرو م یدر خلسه ا شتریمن را ب نانهیب زیر ینگاه ها نیا

کار  نیا یبرا یلیبود که دل بیبعد شام رفت و زمان رفتنش در اتاق مانده و خود را به خواب زدم. عج رضایعل

 نداشتم!

به پنجره  یرفت برگشت و نگاه یم نشیداشت به سمت ماش یاتاقم به کوچه دوختم، وقت یرا از پنجره  نگاهم

 است. دهیا دام ر هیدانستم که سا یاز پنجره فاصله گرفتم اما م عیانداخت، سر

 داد. یخبر از رفتنش م  نیدور شدن ماش یصدا قهیچند دق بعد

 دانستم. یرا نم یکالفگ نیا لیحوصله تر بودم اما دل یگذشت و من از قبل ب یم دارمانید نیروز از آخر ۲

ه که ب یآرام ی. با ضربه دمیفهم یاز درس نم یزیپر از اعداد چشم دوخته بودم اما چ یکالس نشسته و به تابلو سر

 خورد سر برگرداندم. میبازو

 آرام لب زد: پوپک

 چته؟ -

زنگ به صدا در آمد و من مانند  قهیتکان داده و نگاهم را به ساعتم دوختم، بعد از چند دق ینف یرا به نشانه  سرم

 پرواز را در سر داشتم.  یهوا ریاس یپرنده ا

 :دیبودم که دوباره پرس لمیجمع کردن وسا مشغول

 ؟یچته ناز -

 .یچیه -
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 نازک کرد و گفت: یچشم پشت

 معلومه. -

 حوصله گفتم: یو ب کالفه

 ول کن پوپک حوصله ندارم. -

 و گفت: دیکش یآه دی. سکوتم را که دمیبه او بگو یزیحس نافرجام چ نیخواست از ا ینم دلم

 امروز باهاش قرار دارم. -

 غم زده اش دوختم. یمتعجبم را به چهره  نگاه

 ش؟ینیبب یخوا ینم گهید ینگفت مگه -

 را در هم قالب کرد و با بغض گفت: دستانش

 مونم. یبه پاش نم گهیرو روشن نکنه د فمیبار آخره، اگه تکل گهیبار د نیا -

 ادامه داد: هیخودش را در آغوشم رها کرد و با گر ناگهان

 .دمهیتنها ام نیبرام دعا کن، ا نینازن -

رفتند و دستانم دور کمرش حلقه شد. عاشق شدن پوپک هم کم از  یدوختم که به سمت در م یرا به افراد نگاهم

 نداشت! یهند یها لمیف

ار بکش کند خود را کن ینم یبه تو تالش دنیرس یبرا یدان یتوانستم درکش کنم، بارها به او گفته بودم که اگر م ینم

 اما انگار نه انگار.

 شنیآن طرف تر از مدرسه به ماش یطبق معمول کم اری. کاممیاز کالس خارج شد گرید کیآرام تر شد با  یکم یوقت

 دارد. یگفتم پوپک چه دل نترس یم شهیزده بود و من هم هیتک

گاه جرئت نداشتم سوار  چیسست. ه یگرفتم، تنها و با قدم ها شیخانه را در پ ریکه از هم جدا شد مس راهمان

 واهمه داشتم. نیاز عکس العمل نائ دیدانم شا یبا او همراه شوم، نم اریکام نیماش
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لبم نشاند. بر  یرو یلبخند کج اطیمادر در ح یپارک شده  نیرا داخل قفل انداخته و وارد خانه شدم، ماش دیکل

 کردم. یرا ط اطیح ریافزوده و مس میسرعت قدم ها

به سمتم گام برداشت.  یبرخواست و با شادمبل  یاز رو دنمیخانه شده و نگاهم را در اطراف چرخاندم. مادر با د وارد

 چنگ انداخته بود. میخوش غذا خانه را پر کرده و بغض به گلو یبو

 سالم. -

 و گفت: دیخشک شده ام را در آغوش کش بدن

 .یسالم دخترم، خسته نباش -

 توجه به حرفش آرام گفتم: یو ب دهیکش رونیرا از آغوشش ب خود

 ؟یشوهرت اومد نیبا ماش -

 تلخ داد. یخود را به تبسم یمادر جا لبخند

 سپهر اومدم. نیکه با ماش نیخودم خراب شده بود ا نیآره، ماش -

 .دیاز کنارش بگذرم که دستم را گرفت و به سمت مبل کش خواستم

 .یاومد یچقدر خوب بود، کاش م یدون ینم نینازن یآوردم. وا یبرات چ نیبب ایب -

 نیا یدوره ا یو گردش ها یرفته بود. مسافرت کار شیافتاد، با همسرش به ک زیم یرنگارنگ رو یبه لباس ها نگاهم

 نداشت. یدو تمام

 گفتم: شخندیو با ن دهیکش رونیرا از دستش ب میبازو

 قدر دست و دلباز شده؟ نیا یآقا سپهر از ک -

 با عجز نگاهم کرد. مادر

 عمو. یگفت یقبال بهش م -

 گفتم: ادیکرده و با فر غانیط لیس مانند



 نیحسرت نازن

 
28 

 

 بابا رو واسه تو نگرفته بود. یاون موقع جا -

خواست حس مادرانه اش را اثبات کند و من چقدر دلتنگ پدر بودم. دستانش صورتم را قاب  یم لیوسا دیخر با

 کرده  و آرام گفت:

 .یدون یرو م نیتو که ا نهیمن نگرفت، اون عاشق تو و نائ یپدرت رو برا یوقت جا چیاون ه نینازن -

 از بغض لرزان شده بود. میو صدا دیجوش یاشکم م یخورد. چشمه  یهمه تظاهر به هم م نیزدم، حالم از ا سشپ

 یخوام، من تو رو هم نم یو شوهرت برس. من عشق اون رو نم یبرو به زندگ ؛یدار یچرا دست از سر ما بر نم -

 خوام. برو مامان، برو!

امانم سکوت خانه را در هم شکسته بود. بعد از  یهق هق ب یکوفتم، صداو در را به هم  دهیعجله به سمت اتاق دو با

 داد. یکوبش در نشان از رفتنش م یصدا قهیچند دق

 گذاشته بود. میرفته بود،  باز هم نماند تا آرامم کند، باز تنها باز

بدنم  یواب رفته و همه . همان جا پشت در سر بر زانو به خدمیخورد ناگهان از جا پر یکه محکم به در م یضربات با

 خشک شده بود.

دوختم که  نیرا در قفل چرخانده و در را گشودم. نگاهم را به نائ دیو از جا برخواستم، کل دهیبه گردنم کش یدست

 خواست در را بشکند. یگارد گرفته و م

 زد: ادیو ناگهان فر دیرا در هم کش شیکه به من افتاد اخم ها نگاهش

 ؟یقفل کرد یچ یدر رو برا -

 و گفت: دیکش شیموها یبه عقب برداشتم، دستش را کالفه ال یترس قدم از

 سرت اومده. ییفکر کردم بال -

 ارزش داشت. میبرا ایتمام دن ی به اندازه نیلبم نقش بست، نگرانم شده بود و ا یرو یلبخند

 بادمجون بم آفت نداره.-
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 نثارم کرد و گفت: ینیخشمگ نگاه

 .ینیقزو یسنگ پا یستیجاست که تو بادمجون بم ن نیمشکل ا -

 نشود. دایهم فشردم تا لبخندم هو یرا رو میزحمت لب ها به

 کارت دارم!  رونیب ایب -

از  یسورمه رنگ مدرسه را از تن خارج کردم و به همراه مقنعه گوشه ا یحرف به سمت هال گام برداشت، مانتو یب

 !دمیرس یاز حد جذاب به نظر م شیاتاق انداختم. با آن شلوار گشاد مدرسه و تاب قرمز رنگ ب

سبز رنگ  یمبل نشسته و به صفحه  یرو نیآزاد کرده و به سمت هال گام برداشتم. نائ پسیرا از بند کل میموها

 چشم دوخته بود. ونیزیتلو

آن چشمم به بلوز  یرو یمملو لیوسا انیمقابلم دوختم، از م زیگرفته و نگاهم را به م یجا یمبل تک نفره ا یرو

 را به خاطر داشت؟ نینائ یرنگ افتاد. هنوز رنگ مورد عالقه  یآب یمردانه 

 حال... نیبا ا میکن یاز ما آن لباس ها را تن نم کی چیدانست که ه یم

 مامان اومده بود؟ -

در مقابل مادر سکوت  شیجمله را ادا کرده بود، او از مدت ها پ نیتفاوت ا یب یدوختم که با لحن نیرا به نائ نگاهم

 بودم. دهیکرده اما من هنوز به آن درجه نرس اریاخت

 آره. -

 سکوت درد آور گفتم: نیشکستن ا یبرا افت،یگفت و بحث خاتمه  یآهان

 ؟یچه کار با من دار ینگفت -

 و گفت: دیخود را باال کش یکم

 وه.ک میبا بچه ها قراره بر -

 مبل داده و گفتم: یام را به پشت هیتک
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 خب؟ -

 خواهر مهران هم هست. گه،ید یایتو هم قراره ب -

داد و اگر  یته دلم را قلقلک م یزیشناختم که از آمدن خواهرش خوش حال باشم. چ یمهران را م یلیمن خ حاال

 مردم! یبدون شک م دمیپرس ینم

 آمد؟ یکه م گهید -

 تفاوت گفت: یبرداشت و ب را زیم یرو یتخمه  ظرف

 هم هست. رضایعل -

را پشت گوشم فرستاده و  میاز موها یدر مهار کردنش نداشتم. دسته ا یلبم نشست که سع یرو یاراده لبخند یب

 گفتم:

 آم. یباشه من هم م -

 و گفت: دیصدا خند با

 چشم. یبگ دیگه با یم یزیچ هیداداشت  ینه، وقت ای یآ یمن که نگفتم م -

 باال آورد و گفت: میتسل یچشمان گرد شده نگاهش کردم و بلند نامش را صدا زدم. دستانش را به نشانه  با

 !یاز گرسنگ میآماده کن که مرد یزیچ هیخب بابا نزن ما رو، برو  لهیخ -

 یناهار آماده کرده و دست نخورده باق یکه مادر برا ییزده و از جا برخواستم، به سمت آشپزخانه رفته و غذا یلبخند

 مانده بود را گرم کردم.

      ******** 

به آمدن ندارم و به  یعالقه ا میخواست بگو یشدم. دلم م داریاز خواب ب نیصبح روز بعد به ضرب و زور نائ ۵ ساعت

 کرد. یم رضایعل داریمن را وادار به رفتن و د بیعج یحس کیتخت گرم و نرم خود پناه ببرم اما 
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رنگ مورد عالقه  یکردم باز صورت یبه تن کردم، هر چه م یرنگم را هم به همراه شلوار مشک یکوتاه و صورت یپالتو 

 من بود. ریناپذ ییو جدا

رنگ و کوله ام را هم برداشته و از اتاق خارج  دیسر جمع کردم،  کاله بافت سف یبلندم را با کش محکم باال یموها

 نداشتم. شیآرا یح و خواب آلود بود اما حوصله رو یشدم. صورتم ب

 .میرفت یبه دنبال مهران و خواهرش م مینشسته و چشمانم را بسته بودم، داشت نینائ نیماش یجلو یصندل یرو

متوقف کرده  یمینسبتا قد یو  مقابل خانه ا کیبار یرا درون کوچه ا نیچشمانم را گشودم. ماش نیبا توقف ماش 

 شد گفت: یم ادهیه پبود. همان طور ک

 !امیب نیبش -

در باز و مهران به  قهیبود چشم دوختم. بعد از چند دق ستادهیپشت آن ا نیکه حال نائ یبه در بسته ا یکنجکاو با

 هم سن و سال خودم بود از در خارج شدند. بایکه تقر یهمراه دخترک

با او  یکرد و چند بار یم لیتحص یپزشک یبود که در رشته  نیشناختم، از دوستان نائ یم شیرا کم و ب مهران

 برخورد داشتم.

شناختند. از  یرا م گریصورت خندانش مشخص بود که از قبل هم د نیچن با دخترک و هم نینوع برخورد نائ از

 گفتم. یشده و رو به آن دو سالم آرام ادهیپ نیماش

 با لبخند گفت: مهران

 .ریما بخش یو زمستان بایخانم، صبح ز نیسالم نازن -

لحنش خنده ام گرفت، از چشمان خواب آلودم کامال مشخص بود که به زور از رخت خواب جدا شدم اما آن دو  از

 سرحال بودند.

 فشرد گفت: یم یجوان به سمتم آمد و همان طور که دستم را به گرم دختر

 سالم، من مهردخت هستم. -

 زده و گفتم: لبخند
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 خوشبختم. -

 گشود گفت: یطور که در سمت شاگرد را مبا خنده همان  مهران

 شه. یم رید م،یحاال که معارفه تموم شد بهتره بر -

بود. بر عکس من خوش صحبت و  یگرفتم، دختر مهربان و خون گرم یعقب جا یصندل یهمراه مهردخت رو به

 خواند. یبود و داشت وکالت م یگرفت، رشته اش مانند من علوم انسان یخندان هم بود و دائم من را به حرف م

 کرد! یمهران نبود اما مهردخت تو دار تر عمل م یو حواسش به حرف ها دیکش یبه عقب سرک م نهیدائم از آ نینائ

 رو به ما گفت: نیمتوقف شد. نائ یمقابل سفره خانه ا نیماش گرید بار

 هم برسه. رضایتو تا عل میبر -

 .گهیتا برسن د مینه خب بمون -

 بود؟ رضایهمراه عل یمتعجبم را به مهردخت دوختم. مگر چه کس نگاه

به  شیحرف مهردخت بودم که با صدا ریشدند. هم چنان درگ ادهیپ نیگفت و به همراه مهران از ماش یباشه ا نینائ

 خود آمدم.

 . یخوشحالم که تو هم هست یلیاومده بودم اما خ نجایهم با مهران و بچه ها به ا گهیبار د هیمن  -

و دوست  نیدلنش میبرا بیداشت، چهره اش عج یسبزه و چشمان درشت مشک یزدم. پوست شیبه رو یلبخند

 بود. یداشتن

 در را گشود  و گفت: نینائ میبگو یزیکه چ نیاز ا قبل

 .دیهم رس رضایعل د،یش ادهیپ -

اش را اشغال کرده  یکنار یصندل یافتاد که پشت فرمان نشسته و فرد رضایشده و نگاهم به عل ادهیپ نیماش از

 است.
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 یبزرگش را از رو یآفتاب نکیشد. ع یم ادهیپ نهیثابت ماند که طمان یدخترک یو نگاهم رو دیلبم ماس یرو لبخند

 چشمانش برداشت و نگاه پر غرورش را به من دوخت.

 دیکش نییپا یکه به سر داشت را کم یکرد. کاله سرخ رنگ یاش را دو چندان م ییبایبود و ز شیمملو از آرا صورتش

 و به جلو گام برداشت.

 کردم. ریکه د دیسالم، ببخش -

 کرد. یافتاد که با لبخند خاص خودش به جمع نگاه م رضاینگاهم به عل تازه

 .دیمن شد، ببخش ریتقص -

 و گفت: دیخند نیپر از ناز بود، نائ شیصدا

 .میدیرس شیپ ی قهیچند دق نینداره، ما هم هم یاشکال -

 گفت: ستادیکنار او ا رضایعل

 .یشناس یالله جان بچه ها رو که م -

 دوخت و گفت: رضایبودم نامش الله است نگاهش را به عل دهیفهم یکه به تازگ یدخترک

 .شونیبله، به جز ا -

 یشوک ناگهان لیدل زیبه هم دوخته شده بود و خود ن میبا دست به من اشاره کرد. خواستم دهان باز کنم اما لب ها و

 دانستم. یام  را نم

 .نیخانوم هستن، خواهر نائ نیهم نازن شونیا -

 را به سمتم دراز کرد و گفت: دستش

 .زمیخوشبختم عز -

 فشرد، لبخند زده و گفتم: زده ام را در دست خی دست

 .نیهم چن -
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 رو به جمع گفت: نینائ

 تو. میبهتره بر -

 مقابلم. رضایو مهردخت نشسته بودم و عل نینائ انی. من ممیگرفت یا جااز تخت ه یکی یهم وارد شده و رو با

 ریسر به ز رضایاما عل دیخند یگفت و م یم یزیگذاشته و دائم در گوشش چ رضایعل یپا یدستش را رو الله

 بر لب داشت. یانداخته و لبخند کج

  ؟یخور یچرا نم -

در دهان گذاشتم. تمام حس و  یکوچک یکه درست کنار گوشم بود نگاه از آن ها گرفته و لقمه  نینائ یصدا با

 آن ها نداشتم. یبه صحبت ها یتوجه یرا از دست داده بودم، حت میاشتها

 .میحرکت کرد ستیبه سمت پ دمیاز طعمش نفهم یزیاز صرف صبحانه که چ بعد

، به انجام آن داشتم یبلد بودم نه عالقه ا یکردم. نه اسک یکه به تن داشتم باز احساس سرما م یادیوجود لباس ز با

 و الله بود. رضایعل یحواسم رو شتریکردم اما ب یآرام حرکت م یاسک یبه کمک راهنما

دانم چه شد که  یدر هم رفت، نم میاخم ها دیکش یم غیج لیدل یانداخته و ب رضایعل یالله که خودش را رو دنید با

 شدم. نیسر خورد و از پشت پخش زم میناگهان پا

افتاد که داشت با عجله   رضاینکشم. نگاهم به عل غیهم فشرده و لبم را به دندان گرفتم تا ج یدرد چشمانم را رو از

 .دیرا گرفت و من را باال کش میبازو یکه به من برسد فرد نیآمد اما قبل از ا یبه سمتم م

 زد: ادیلند و نگران کنار گوشم فرب یصدا با

 ؟یراه بر یتون ی. منمتیمعلومه حواست کجاست؛ بب چیه -

 ادیربر سرم ف رضایعل یکه مقابل الله حت نیکرد و من از ا یرا برانداز م میپدر سرزنشگر و نگران سر تا پا کی مانند

 انداختم.  ریبود شرم زده سر به ز دهیکش

 از لرزشش داشتم گفتم: یریدر جلو گ یکه سع ییو با صدا دهیکش رونیرا از دستش ب میبازو

 خوبم. -
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توجه به  یدر آورده و ب یرا به سخت یاسک یکرد. کفش ها ینگاهم م شخندیو با ن ستادهیا نهیالله دست به س 

 حرکت کردم. نیبه سمت ماش گرانید

کردم، دلم  یکوتاه ط یپر برف را با قدم ها یبیکردن داشت، سراش هیگر یدلم هوا بیشده و عج مانیآمدن پش از

 کرد. یم دیبغضم را تشد نیدرست مانند کودکان با من رفتار کرده و ا نیشوم. نائ نیپخش زم گریخواست بار د ینم

 نیبه درد آمده بود و ا نیکردم، ستون فقراتم از برخورد با زم ستنیصدا شروع به گر یشده و ب نیوارد اتاقک ماش 

 کرد. یتر م دیا شدام ر هیگر

 داده و چشمانم را بستم. هیتک یصندل یکه آرام شدم سرم را به پشت یکم 

 کنه! یبخور، گرمت م -

را به سمتم گرفته بود. دست جلو برده و  یکاغذ یوانیثابت ماند که ل رضایعل یرا از هم گشوده و نگاهم رو چشمانم

 کرد. یجلو نشسته و نگاهم م یصندل یرا گرفتم، رو وانیل

 شه. یآدم از حرف برادرش ناراحت نم -

 بخار خارج شده از فنجان ثابت ماند. یرو نگاهم

 که مثل بچه ها قهر کنم. نیشدم نه ا یاون خوشحال م یتو بودم از نگران یمن اگه جا -

 من هم ناراحت نشدم. -

 تمسخر خود گذاشتم. یرا پا نیباز شد و من ا ششین

 ؟ینیجا تنها بش نیهم یخوا یم -

 که نگاهش کنم گفتم: نیا بدون

 آره. -

 تاسف تکان داد و گفت: یبه نشانه  یسر

 !ایهر موقع قهر بچگانه ات تموم شد ب -
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 .نیمحبت کردنش هم پر بود از توه ی. حتختمیر رونیرا ب یو چا دهیکش نییرا پا شهیرفتنش با حرص ش بعد

تواند  ینم یمتیق چیافتم به ه یلج ب یدانست که اگر سر دنده  یم  نیکه به سراغم آمد مهردخت بود، نائ یبعد نفر

 ام کند. یراض

 جون؟ نینازن یکن یچه م -

 .دیساب یم گرید کیبه او انداخته که کنارم نشسته بود و دستانش را به  ییگذرا نگاه

 ؟یجا نشست نیخودت ا یگذره برا یکه چقدر سرده. خوش م یوا -

 زده و گفتم: یلبخند

 .یتو خال یجا -

 گرم و خواهرانه. د،یخند

 ؟یجا نشست نیو ا یبودن تو امروز اومدم اون وقت تو ول کرد یمن به هوا -

 نگفتم. یزیانداخته و چ ریبه ز سر

و دختر بد یسوار نیتلکاب میبر میخوا یم ایبه داداشت هم نگاه نکن، ب میبر ای. اصال تو بستیاالن که وقت قهر ن -

 خوب.

به آن ها  ی. وقتمیخارج شد نیاز اتاقک ماش گرید کیو با  دیکجا. دستم را کش رضایمهربان او کجا و لحن عل لحن

 کردم. ینگاهشان را حس م ینیاما سنگ ستادمیکدام نگاه کنم کنار مهردخت ا چیکه به ه نیبدون ا میدیرس

لحظه پر  کیخوب من با حضور الله در  یفرد آن جمع بد از من مهران بود هر چند که تمام حس ها نیآرام تر 

 .دیکش

 یزد و از ترسش م یحرف م جانی. مهردخت دائم با همیشد نیوارد اتاقک تلکاب نیهمراه مهران، مهردخت و نائ به

 .دید یبود که مرا کودک م یدوخته و فکرم در کنار مرد رونیگفت اما من نگاهم را به ب

در وجودم  یکردم حس یو مسخره بود که گمان م لیدل یدرد آور بود. ب میکه چه قدر حضور الله در کنارش برا آه

 نقش بسته است. 



 نیحسرت نازن

 
37 

 

. از پنجره به اوردیداشت من را سرحال ب یخوردنم است و سع نیمن از زم یریکرد تمام دلگ یگمان م مهردخت

 دلهره آور.  یبود و کم بایکردم، ز ینگاه م یبرف یمنظره 

 را گرفت و با خنده گفت: رضایعل یبازو الله میاز اتاقک خارج شد یوقت

 بود. یعال یوا -

 گره خورد. رضاینگاهم در نگاه عل یبلند کرده و لحظه ا سر

 م؟یبخور یزیچ هی میبچه ها من گرسنمه، بر -

د نگاهش کرد بع یالله لحظه ا د،یکش رونیرا از حصار دستان الله ب شیبازو زیمهران نگاه از او گرفته و او ن یصدا با

 با لبخند به سمت مهردخت رفت و مشغول صحبت با او شد.

 کنارم قرار گرفت. نیحرف دنبالشان به راه افتادم که نائ یب زین من

 ؟یخوب -

 پالتو فرو برده و گفتم: بیرا در ج دستانم

 آره.  -

 .دیرا گرفت و من را به سمت خود کش میبازو

 که نگرانت شدم. دیببخشاصال  ؛یقدر زود رنج نیتو چرا ا -

 گاه محکم من بود. هیتنها تک نیکرده و لبخند زدم، نائ نگاهش

 .دمیچه عجب، بالخره من لبخند شما هم د -

 اش را باز کرد و دانه یمهردخت کوله پشت م،یاز اتاقک ها نشست یکینگفتم. درون  یزینازک کرده و چ یچشم پشت

 رش است را به دستمان داد.گفت دستپخت ماد یکه م ییها چیدانه ساندو

ش ا یکیو نزد نینائ یاش غبطه خوردم. نگاه ها یبه گرم یبود که لحظه ا نیریش میدختر برا نیا تیقدر شخص آن

 بود. زیچ نیباتریحس ز نیکرد و ا یروشن م میرا برا زهایچ یلیبه او خ
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بردن به حس  یمن با مهردخت و پ ییداشت و از جمله آشنا یاریبس یها ینیریش شیها یروز با وجود تلخ آن

 برادرم. )

 وقت مالقات تموم شده. رون؛یب دییآقا لطفا بفرما -

ه ب گریآمد و مشغول چک کردن سرمش بود. بار د نیدوختم که به سمت نازن یبلند کرده و نگاهم را به پرستار سر

 رفتم.  رونیاز در بسست  یو با گام ها دهیبوس یکبودش را به آرام یچهره اش چشم دوختم، گونه 

و آه پر دردم  دهیبه صورتم کش یگرفتم. دست یها جا یاز صندل یکی یمخصوص را از تن خارج کرده و رو یها لباس

 شد؟ یتمام نم یلعنت یروزها نیفرستادم، چرا ا رونیرا ب

 بود. دهیخواب مارستانیتخت ب یجان رو یام ب یروز گذشته و تمام زندگ ۴

 !رضایعل - 

مرد مقابلم ثابت ماند. از جا برخواستم،  ی دهیرنجور و تک چهره یآشنا سر بلند کرده و نگاهم  رو ییصدا دنیشن با

 شناختم؟  یبود که من م ینیصورتش خسته و چشمانش سرخ بود. او همان نائ

 .دمیبه جلو برداشته و تن خسته اش را در آغوش کش یو روزش از من هم بدتر بود، قدم حال

 .دمیرس رید شهیاومدم مگه نه؟ مثل هم ریباز هم د -

 لرزان ییانداخته و او با صدا ریشد، سر به ز یماندم. دهانم باز نم رهیو به چشمانش خ دهیکش رونیرا از آغوشم ب او

 ادامه داد:

 چه به روزش اومده؟ رضا،یخواهرکم کجاست عل -

داد. من را کنار زد و جلو رفت، پشت  ینگاه کردن به چشمانش را به من نم یرا گرفته و شرم اجازه  میگلو خیب بغض

 و ناباور به مقابل چشم دوخت.  ستادیا ژهیو یبخش مراقبت ها یا شهیبزرگ و ش یپنجره 

و  بزرگ نشست یپشت به پنجره  نیزم ینشود. رو یرا به دندان گرفته و سر بلند کردم تا اشک از چشمانم جار لبم

 دستانش گرفت. نیسرش را ب
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که چه گونه محتاج حضور گرم  یدید یو م ی. کاش بودیدید یو برادر رنجور و دلتنگت را م یکاش بود ن،ینازن آه

 توست، درست مانند من.

گرفته و نگاهم  را به او دوختم،  واریام را از د هیتک یزن ی هیگر یگذشت که با صدا یم نیاز حضور نائ یکوتاه مدت

 آمد. یبه سمتم م انیگر یبلند و صورت یبا قدم ها

 کجاست؟ نمینازن رضا،یشده عل یچ -

چنگ زد و با  راهنمیو نگاه غم زده اش را به من دوخته بود. به پ ستادهیرا به سپهر دوختم که پشت سرش ا نگاهم

 :دیدرد نال

 ؟یزن یگم دخترم کجاست، چرا حرف نم یم -

 هیزده و چهره اش از گر رونیب یاز روسر شانشیپر ی. موهاستیگر یلند منگاهم را به مادرش دوختم که ب گرید بار

 سرخ شده بود.

 به سمتش آمد و گفت: یپرستار

 ه؟یدختر شما ک مارستانه،یجا ب نیا دیخانوم آروم باش -

 مبود. دستانش را از ه ستادهیرفت که مسخ شده وسط راه رو ا نیسست به سمت نائ یتوجه به پرستار با گام ها یب

 : دیگشود و با درد نال

 نم؟ینائ یمادر به فدات بشه؛ کجا بود یاله -

 نشوم. نیزدم تا پخش زم واریام را به د هیو من تک ختیفرو ر نیاز چشمان نائ یاشک قطره

 چه به روز خواهرت اومد؟ یدید ن،ینائ یدید -

او را در آغوش  نی. نائدمید یتلخ را نم یروزها نیمردم و ا یآن تخت بودم. کاش م یرو نینازن یکاش من جا و

 لرزان گفت: ییو با صدا دیکش

 کنه. یشه، من مطمئنم چشمش  رو باز م یحالش خوب م نیآروم باش مامان، آروم باش. نازن -
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چشمانش را باز نکند؟  نیشد که نازن ی. مگر مدیگونه ام چک یدرشت اشک رو یدادم و دانه ها هیتک واریرا به د سرم

 رحم باشد؟ یحد ب نیتوانست تا ا یمگر م

د به بلن یو با گام ها دیبه صورتش کش یمهر باشد. سپهر دست یگونه ب نیتوانست ا یگاه نم چیمن ه نینه نازن 

 رفت. یسمت خروج

******** 

 و با خشم به او چشم دوخته بودم. ستادهیامقابل مهران مارستانیب یمحوطه  در

 خبر بمونن؟ یخانواده اش ب ینکنه انتظار داشت ؛یکن ینگاه م یطور نیچرا ا هیچ -

 زده و گفتم: یشخندین

 بهتره؟ یهمه رو دور هم جمع کرد طیشرا نیاالن تو ا -

 تاسف تکان داد. یبه نشانه  یو سر ستادیا نهیبه س دست

ه ک یوقت ،یش کنپنهان یخواست یم ی. تا کیدنده ا هیهنوز همون آدم سر خود و  ،یبا گذشته ات نکرد یفرق چیه -

 تموم شد؟ زیهمه چ

 :دمیکتش را گرفته و با خشم غر ی قهی ناگهان

 ؟یبخون ئسی هیکه فقط آ یعادت کرد ،یقدر از تموم شدن حرف نزن نیشه ا یم -

ال به ح ی. بعد از سال ها دوستدیبگو نیاز نبود نازن یشدم، حق نداشت  کلمه ا یم زیبار بود که با او گالو نیاول نیا

 . میجان هم افتاده بود

 .دیکش رونیاش را با شدت از دستم ب قهیو  دیخشم خند با

 ؟یفهم یرو م نینکرده ا یرییروزه که حالش تغ  ۴گم. یافته م یکه ممکنه ب یمن فقط دارم از اتفاقات -

 :دمیکش ادیفر

 برمش. یخراب شده م نیاگه الزم باشه از ا یفهمم حت یرو نم زیچ چینه، من ه -
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 خکوبیسر جا م شیمتعجب رهگذران پسش زده و به سمت ساختمان گام برداشتم اما با صدا یتوجه به نگاه ها یب

 شدم.

 رونیخبر از خونه ب یب یچ یصبح برا ۸که زنت ساعت  یفهم یتو چه م ،یرو بفهم نیکه ا یفهم یرو م یآره تو چ -

 بال سرش اومده؟ نیزده و حاال ا

 تو رو به اورژانس داد الله بوده؟ یکه شماره  یکه اون آدم یفهم یمادرش نگرانه؟ تو چه م که یفهم یچه م تو

 چه بود؟  آرام لب زدم: انیم نیچشمان گرد شده و ناباور به سمتش برگشتم، ربط الله در ا با

 ؟یچ -

اون قدر  ابونیوسط خ دیبا یچ یبرا ،یخبر ندار زهایچ نیچه طور از ا یکن یم دنیفهم یقدر ادعا نیتو که ا -

 هم... نیماش یبوق کر کننده  یحواسش پرت باشه که صدا

 زار گفتم: یبه جلو برداشته و با حال یکه حرفش تمام شود قدم نیاز ا قبل

 کرد؟ یکار م یگم الله اون جا چ یرو مغزم رژه نرو م سیمهران من اعصاب ندارم، حالم خوب ن -

 و گفت: ستادیا نهیبه س دست

 . نکنه گوش هات هم مثل مغزت از کار افتاده؟یدیکه شن ییزهایچ همون -

 و با خشم گفتم: دهیرا دور دهانم کش دستم

 به الله خبر داد ها؟ یکرد، ک یکار م یگم الله اون جا چ یم یلعنت -

 حوصله گفت: یانداخت و ب ریبه ز سر

 تماسش با الله بود. نیکه آخر نیمثل ا -

 یصندل یحالم رو یحرف از کنارم گذشت. تن ب یبه من انداخت و ب یشل شده کنار بدنم افتاد، مهران نگاه دستانم

 کنم. دایپ نیالله و نازن نیب ینتوانستم رد یآوردم نم یدرون محوطه رها شد، هر چه به خود فشار م یفلز ی
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 ایدر دست رس نبود  ایگرفتم  یله تماس منشسته و به مقابل چشم دوخته بودم. هر چه با ال یصندل یها رو ساعت

 زد. یکه بوق اشغال م نیا

را به  و فندک  دهیکش رونیاز جعبه ب یگرید گاریشد، س یله م میپاها ریبود که ز یگاریته س نیچندم نیدانم ا ینم

 جانش زدم. 

 یحالم را خوش نم زین میسرد و باد مال ینبود. هوا یشگیاز آن عطر تلخ هم یخبر گریدود گرفته و د یتنم بو تمام

 بود ثابت ماند اما سر بلند نکردم. ستادهیکه مقابلم ا یمردانه ا یکفش ها یکرد. نگاهم رو

 تو. یرفت یسرده، الاقل م رونیب -

تخت  یگرما بخش وجودم رو یداشت وقت یتیهوا چه اهم یدرون دستم زدم، سرد گاریبه س ینگفته و پک چیه

 ود؟ب مارستانیب

 نشست. یفلز کمتین یرو کنارم

 لحظه کنترلم رو از دست دادم. هیخوام،  یمعذرت م -

 ادامه داد: دیرا که د سکوتم

 اون هم بعد سال ها... طیشرا نیتو ا نینائ دنید یبود، از طرف زیمهردخت عز یمن به اندازه  یبرا نینازن -

 . قبل از اتمام حرفش آرام گفتم:دیکش یمن که هنوز نفس م نیکرد؛ نازن یدائم از فعل گذشته استفاده م چرا

 به جهنم شد. لیتبد مونیزندگ میماهه رو از دست داد ۵ نیاون بچه که نه، اون جن یاز وقت -

 گذاشته و لبم را با زبان تر کردم. میگوش دادن به حرف ها یرا پا سکوتش

 یبه زور دو کلمه با هم حرف م یها که حت یآخر نی. اماریشد از اون حال و هوا درش ب یکردم نم یم یهر کار -

 داشت نه من به اون. ی. نه اون به من کارمیزد

دردها رو  نیخواست ا یگفتم اما دلم م یحرف ها را به او م نیدانم چرا ا یپا له کردم. نم ریرا ز گاریو س دهیکش یآه

 .زمیبر رونیب

 شمال و الله هم با ما بود. میرفت نیحال نازن رییتغ یبه اصرار مادر و برا دیع - 
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 را به مهران دوخته و سر تکان دادم. نگاهم

 بود. یبا الله چ دارشید لیدونم دل ینم ی. حتختیناگهان به هم ر زیدونم چرا همه چ یدونم، نم ینم -

 ی. دست مهران رونیزار بزنم. درست مانند نائ یغرور لعنت نیا الیخ یخواست ب یدستانم گرفتم، دلم م نیرا ب سرم

 شانه ام نشست.

آد،  یبهوش م نی. من مطمئنم که نازنفتهیاتفاق ب یهر کس یکه ممکنه برا ی. حادثه ارضایفقط حادثه بود عل نیا  -

 دم. یقول م

داد. لبم را به دندان  یرا نشان نم یزیلبم نقش بست، چشمانش جز غم چ یرو یبه  او انداخته و لبخند تلخ ینگاه

 انداختم. ریر به زگرفته و س

 ذارم. یتنهاش نم گهیخوام. د ینم زیچ چیه گهید ادیاگه بهوش ب -

 .یباش یقو دیفقط با ستین ریجبران د یوقت برا چیه -

 دانستم که او مرا تنها نخواهد گذاشت. یم ستادم،یا یشده تا ابد به انتظارش م یحت

 برو خونه مهران، خانومت تنهاست. -

 به شانه ام زد و  از جا برخواست. یآرام ی ضربه

 کنارش هست. نیاستراحت کن نائ یبرو خونه کم ایتو هم برو داخل،  -

 را به او دوخته و گفتم: نگاهم

 حال مادرش چه طوره؟ -

 تکان داد و گفت: یسر

 سرمش تموم شده اما فعال تحت نظره. -

 گفت و از من دور شد. ینگفتم، خداحافظ چیتکان داده و ه یسر
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در روز ها چه ق نیدر خانه به انتظارم بود. آه که ا نیکه نازن ییروز ها ادیرفتنش دوختم، به  ریخسته ام را به مس نگاه

 تلخ و آزار دهنده است. دست بر زانو زده و از جا برخواستم.

 ی. نگاهم روستادمیرفته و پشت آن ا یا شهیش ینبود، آرام به سمت پنجره  نیاز نائ یراه رو که شدم خبر وارد

 فرو برده بود. بانینشسته و سر در گر یصندل یرو نیثابت ماند که کنار تخت نازن نینائ

خواست خلوتشان را بر هم بزنم. پشت فرمان نشسته و به سمت  یسست راه رفته را بازگشتم، دلم نم یگام ها با

 خانه راندم.

******** 

نشسته بود  میلباس ها یدود و عرق که رو یبو نیالم داشت از ادرنگ به سمت حمام رفتم، ح یخانه که شدم  ب وارد

 خورد. یبر هم م

 .دیبخش امیاز حرارت درونم را الت یو آب سرد را گشودم، سرما نفسم را بند آورد اما کم ستادهیدوش ا ریز

 نهیاخته و  درون آسرم اند یرو یرا به تن کرده و از حمام خارج شدم. حوله ا میساعته لباس ها میدوش ن کیاز  بعد

 و چشمان خسته ام انداختم.  شیبه صورت پر ر ینگاه

نداشت. نگاهم را از مرد درون  یتیاهم میبرا زیچ چیه گریزدم، مدت ها بود که د شخندیو ن دهیبه آن ها کش یدست

 حضور الله را بفهمم. لیتوانستم دل یم دیگرفته و به سمت دفترچه رفتم، شا نهیآ

رنگ بودم. حال  یبردن آن دو چشم مشک ادیاز  یکردم، حداقل در پ ینگاه م یبه زندگ یگری) بعد از آن روز طور د 

 توانست شرم آور باشد. یم زیاش حضور داشت فکر کردن به او ن یدر زندگ یگریکه فرد د

 اطیو به ح ستادهیاقم اات یگذشت و من کالفه تر از گذشته پشت پنجره  یشکل ممکن م نیتر یبه تکرار روزها

درست  دیلرز یبه خود م مشیو پنجره از ب دیکوب یم یلیبر صورت پنجره س یرحم یکردم، باران با ب ینگاه م یباران

 تاب من. یمانند قلب ب

برادرم غرق  یاش، از خانواده اش و من از شاد یگفت. از مهربان یاز گذشته از مهردخت م شیسرخوش و شاد ب نینائ

 شدم. یدر لذت م

 !نینازن -
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مبل نشسته و با لبخند  یگرفته و از اتاق خارج شدم، نگاهم را به او دوختم که رو شهیمادر نگاهم را از ش یصدا با

 کرد.  ینگاهم م

 .زهیچ نیهوا بهتر نیتو ا ختم،یر یبرات چا -

 را به زیم یرو ینیری. ظرف شدیبخش یبه وجودم آرامش م شینشسته و فنجان را درون دست گرفتم، گرما کنارش

 سمتم گرفت و گفت:

 ؟یامروز کالس دار -

 را با دست پس زده و آرام سر تکان دادم. ظرف

 رسونمت! یپس آماده شو که خودم م -

 و گفتم: دهیدرون فنجان نوش اتیاز محتو یا جرعه

 رم. یخودم م -

 و گفت: دیرا در هم کش شیاخم ها مادر

 شه! یم رتی. برو آماده شو دیهوا سرده و بارون ؛یبا من بکش یدست از لجباز یخوا یم یتو ک -

به تن کردم،  یحرف از جا برخواسته و وارد اتاق شدم، پالتو کوتاه و کرم رنگم را به همراه مقنعه و شلوار مشک یب

 کوله ام را هم برداشته و از اتاق خارج شدم.

 را مقابل آموزشگاه زبان متوقف کرد و رو به من گفت: نیماش 

 آم دنبالت! یکالست که تموم شد بهم زنگ بزن، م -

 سیتا مانع خ دمیشدم. با عجله به سمت پله ها دو ادهیپ نیگفته و از ماش یکردم باشه ا یکار را نم نیکه ا نیا با

 شوم. میشدن لباس ها

نواخت. ستاره هم  ینشسته و به قول خودش تبل م زیم یکه طبق معمول روکالس که شدم نگاهم به پوک افتاد  وارد

 خواند. یآهنگ م باینه چندان ز یمشتش را مقابل دهانش گرفته و با صدا
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 یم یزدند و با او هم خوان یهم دست م گرید یخواندند برخ یرا گرفته و کتاب م شانیاز بچه ها گوش ها یبرخ

 کردند. 

 مقابلم تکان داده و وارد شدم. وانگانید یتاسف برا یبه نشانه  یسر

 ؟یتو باز خل شد -

 و گفت: دیو به سمتم آمد، محکم من را در آغوش کش دیپر نییپا زیکه به من افتاد از م نگاهش

 دلم واست تنگ شده بود. ن،ینازن یوا -

 فتم:او را از خود جدا کرده و با خنده گ ی. به سختدیاز تعجب باال پر میابروها

 دختر! یچته؛ خفم کرد -

ستاره با  میبگو یزیکه چ نیدرون دستش ثابت ماند و قبل از ا یحلقه  یو دستش را باال آورد. نگاهم رو دیخند

 خنده گفت:

 اش. یاومد خواستگار اریبالخره کام -

 و با ذوق گفتم: دهیزده شوم. پوپک را را در آغوش کش جانینوبت من بود که ه حال

 شه. یگم، باورم نم یم کیبهت تبر پوپک یوا -

 گوشم گفت: کنار

 .میصبر کن دیاما بابام گفت فعال تا تموم شدن درسم با نیشه نازن یخودم هم باورم نم -

 یلیخوش حال بودم، خ شیرنگش دوختم، برا یو قهوه ا دهیو نگاهم را به چشمان کش دهیکش رونیرا از آغوشم ب او

 .ادیز

بود تا تمرکز نداشته ام را جمع کنم. بعد از اتمام  نیدر ا میو من تمام سع افتیورود معلم به کالس بحث خاتمه  با

 کالس پوپک زودتر از همه از جا برخواست و گفت:

 ندارین؟ یخب بچه ها کار -
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 متعجبم را به او دوخته و گفتم: نگاه

 ؟ عجله نیکجا با ا -

 زد و گفت: یچشمک ستاره

 آقاش قرار داره.با  -

 .دیبخورد با خنده به سمت در دو شیکه مشت پوپک به بازو نیقبل ا و

 همان جا بلند گفت: از

 .یآ ینگرد بد در م نیبا ا نینازن -

ت. لبم نقش بس یرو یپدرش به دنبالش آمده بود. لبخند تلخ شهیتکان داد و از کالس خارج شد، مثل هم یدست بعد

 شد.  یوجودم پر از حسرت م گرانیاز زبان د دنشیا شنب شهیکه هم یپدر، واژه ا

 توانستم داشته باشمش اما... یبود که عاشقش بودم، که م ینبود پدر یکمبود من در زندگ نیتر بزرگ

 تو هپروت؟ یتو باز رفت -

را که عاشقش بود اما من از داشتن  یاو هم پدر داشت هم فرد دم،یپاش شیبه رو یبه پوپک انداخته و لبخند ینگاه

 آن ها محروم بودم. یهر دو

 اومده دنبالت؟ -

 لبش نشست و با ناز گفت: یرو ینیریش لبخند

 .رونیب میبر میخوا یآره م -

 بحث شد. یزنگ تلفن همراهش مانع ادامه  یشدن صدا بلند

 مت؟یبرسون یخوا یم ،یمن برم. تو کار ندار -

 رم. ینه خودم م -
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 را فشرد و گفت: دستم

 پس فعال. زم،یباشه عز -

نداشتم.  یاز رفتنش از جا برخواسته و آرام از کالس خارج شدم. باران شدت گرفته بود و من طبق معمول چتر بعد

تنها  زیباران ن ریکرد اگر ز یم یمدت کنارم نبود چه فرق نیشدم، در تمام ا مانیاما پش رمیخواستم با مادر تماس بگ

 ماندم. یم

خورد و من  یدرشت باران بر سر و صورتم م یکوله ام را در دست فشرده و شروع به قدم زدن کردم، دانه ها بند

 بودم، درست مانند آسمان.  ریدلگ بیعج

 ایسرزنش  تیتوانست به خاطر اشک ها ینم یبود که کس نیباران ا یشدن دادم. خوب یجار یاجازه  میاشک ها به

 کند. رتیتحق

 یدانستم با آن لباس ها یام. نم وانهیکردند که د یهمه گمان م دیزدند اما مهم نبود، شا یبوق م میاها بر نیماش

 خواستم بروم.  یکه لرز به تنم انداخته بود تا کجا م ییو سرما سیخ

 نیبوق مکرر ماش یصدا ستم،یبا یبه انتظار تاکس ابانیشدم. خواستم کنار خ مانیاز کار مسخره ام پش یا لحظه

 افزود. میرست پشت سرم توجه ام را جلب کرده بود اما مانع حرکتم نشد بلکه بر سرعت قدم هاد

 !نینازن -

تر  دیبغضم شد ستادهیا نشیکه کنار در ماش ییمرد اخمو دنیچشمان گرد شده و ناباور به عقب برگشته و با د با

 یو باران نیرنگ به همراه شلوار ج یشکالت یوریبود، پل ختهیاش ر یشانیپ یرو سیرنگش خ یمشک یشد. موها

 رنگ به تن داشت.  یمشک

من و الله  ی سهیدر حال مقا زیاو ن دیکردم. شا سهیخود مقا یعروسک یاو را با لباس ها یو مردانه  کیش یها لباس

 بود!

 !گهیسوار شو د ایب ؛یستادیچرا ا - 

و اخمش را پر رنگ تر کرده بود. پشت فرمان  دیچک یسرش م یسر بلند کردم، باران رو نشیبلند و خشمگ یصدا با

 نشست و در جلو را گشود.
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عطر تلخش اتاقک  یگرفتم، بو یجلو جا یصندل یرو سیخ یو با همان لباس ها کوتاه به سمتش رفته یبا گام ها 

 .دیشماتت بارش به گوش رس یکرد. صدا میمن تنظ یرا رو یرا پر کرده بود. دست جلو برد و بخار نیماش

 زنه؟ یبارون هوس قدم زدن به سرش م نیا ریآخه آدم عاقل ز -

به صورت  یبه چهره ام انداخته و دست ینگاه نهیسپردم. از درون آ یدل گفتم من اگر عاقل بودم به تو دل نم در

 . دمیام کش دهیو رنگ پر سیخ

 انم را بستم.داده و چشم هیتک یرا به پشت نمیبود، سر سنگ دهیرنگم به سرم چسب یمشک ی مقنعه

نگه دارم. اگر  نهیخواست عطر حضورش را تا ابد درون س یکردم اما مهم نبود، دلم م یاحساس سوزش م میگلو در

 کرد؟ یجا چه م نی. اصال او ادیرس یجنازه ام به خانه م دینبود شا رضایعل

 اولش فکر کردم اشتباه گرفتمت. -

را  نشیبه او انداختم، نگاه سرزنشگر و خشمگ ینگاه میباز کرده و ن یچشمان خمارم را به سخت شیصدا دنیشن با

در حال آتش گرفتن  میبه من دوخت اما توان باز نگه داشتن چشمانم را نداشتم. بدنم تب دار و گونه ها یلحظه ا

 بودند.

بود،  شده شتریب میبه دستم وصل بود. سوزش گلو یو سرم دهیدراز کش یتخت یکه چشمانم را گشودم رو گرید بار

 کرد. یچانه زده و نگاهم م ریافتاد که دست ز ییرضایسر برگردانده و نگاهم به عل

 لبش نشست. لب زد: یرو یلبخند کم رنگ دیبازم را که د چشمان

 ؟یخوب -

 :از جا برخواست و گفت رضایبه تنم افتاده بود. عل یبه سرم در حال اتمام انداختم، لرز بد یتکان داده و نگاه یسر

 رم پرستار رو صدا کنم. یم -

تنم  یبه لباس ها یشد که او کنار من است. مالفه را کنار زده و نگاه یرفتنش را دنبال کردم، باورم نم رینگاه مس با

 زد. یرا به تن داشتم که در تنم زار م رضایرنگ عل یمشک یانداختم، باران
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جا مانده بود. آه پر  نشیبود که شال الله است، حتما درون ماش نیسرم انداخته و حدسم بر ا یهم رو یرنگ یآب شال

 ام خارج شد، لبم را به دندان گرفته و نگاهم را به پنجره دوختم. نهیاز س یحسرت

رص ق یاست؟ سرمم که تمام شد با کل یگریشد که او متعلق به فرد د یغم به دلم چنگ انداخت. چرا باورم نم دوباره

 .میخانه شد یکرده بود راه زیو دارو که دکتر تجو

 ریس یگرید یایگنگ بود، انگار در دن بیتوانستم چشمانم را باز نگه دارم. سرم عج یخاطر سرم و آرام بخش نم به

 کردم. یم

باز شد و سوز به تنم خورد اما هم چنان چشمانم بسته بود. ناگهان مانند پر کاه در هوا معلق  نیدر ماش یلحظه ا یبرا

 ام را پر کرد.  ینیب ییآشناشدم و عطر 

 یرا در دست گرفتم. خودم هم نم راهنشیداده و پ هیاش تک نهیبا همان چشمان بسته سرم را به س اریاخت یب

 زاریو آرامش و من از ضعف خود ب تیکه پر بود از امن یآغوش مردانه بودم، آغوش نیحد محتاج ا نیدانستم چرا تا ا

 بودم.

تخت نشسته  یشد چشم گشوده و نگاهم را به مادر دوختم. کنارم رو یم دهیکش میموها یکه نرم رو یبا حس دست 

 بود. میموها یو دستش رو

 با لبخند گفت: دیبازم را که د چشمان

 .ارمیرم برات سوپ ب یم ،یشد داریب -

بود،  نیریشخواب  کیگمان کردم تمام آن لحظات تنها  یسمت در رفت و من نگاهم را به سقف دوختم، لحظه ا به

 یرو یقرار داشت لبخند رمیلوازم تحر زیم یصندل یکه رو رضایرنگ عل یمشک یباران دنیخوش اما با د یایرو کی

 لبم نشست، پس خواب نبود. 

 کنار تخت گذاشت. زیم یبه دست وارد اتاق شد و آن را رو ینیس مادر

 کالست تموم شد به من زنگ بزن؟ یتو نگفتم وقت مگه من به -

سوخت و چشمانم خمار بود. قاشق مملو از سوپ خوش رنگ را به  یهم چنان م می. گلونمیبنش میکرد تا در جا کمک

 سمت دهانم آورد و در همان حالت گفت:
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 اومد. یدونم چه به روزت م یاون لحظه نبود نم رضایاگه عل -

 را داخل دهانم برد و با افسوس گفت: قاشق

 ؟یفکر یقدر ب نیتو چرا ا -

 که به شدت گرفته بود گفتم: ییمادر را نداشتم. با صدا یپاسخ دادن به سوال ها ی هحوصل

 رفت؟ -

 را به سمت دهانم آورد و گفت: یبعد قاشق

 رفت. یدیخواب دید یبود وقت نجایا شیساعت پ میآره، تا ن -

 تمام وجودم را فرا گرفت. ینیریحرف حس ش نیا دنیشن با

 قرصات رو بهت بدم. دیرو بخور با نیا -

 را از مادر گرفته و گفتم: ظرف

 خورم. یخودم م -

دانم از کجا آمده بود مشغول خوردن شدم،  یکه نم ییآوردن قرص ها رفت. با اشتها یاز جا برخواست و برا مادر

 وجودم را در برگرفته بود. یخاص یشاد

حال بودم که تمام روز را درون تخت گرم و نرمم  یشب را کنارم ماند و به خانه اش نرفت. آن قدر خسته و ب مادر

 گذراندم.

******** 

خواست  یهرچه کردم مادر اجازه نداد به مدرسه بروم، حالم بهتر شده بود اما هم چنان گلو درد داشتم. دلم نم صبح

 نداشت.  یا دهیفا چیه زیدر خانه بمانم و بحث با مادر ن

که  نیا یبا تعجب سر بلند کردم، کنجکاو فونیزنگ آ یبودم. با صدا دهیشتخت نشسته و زانوانم را در آغوش ک یرو

 بود.  دهیتوانست باشد امانم را بر یم یچه کس
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 یشک داشتم. پتو را رو میاما من به گوش ها دیبه گوش رس یگرم مادر با فرد یاحوال پرس یصدا قهیاز چند دق بعد

 کنم.  دایپ میپوشاندن موها یبرا یزیچتنم مرتب کرده و نگاهم را در اطراف چرخاندم تا 

 . با لبخند رو به من گفت:وارد شد یبه در خورد و مادر به آرام یا تقه

 جان اومدن. رضایعل -

که  ییبایز یگل ها ی. نگاهم رورضایعل یکه مادر به کار برد و هم از حضور ناگهان یهم از لفظ د،یباال پر میابروها

 من آورده بود؟ یها را برا نیدرون دست مادر بود ثابت ماند. ا

 شدم. رهیکوتاه وارد شد و من به چهره اش خ یبا گام ها رضایاو نگرانم شده بود؟ عل یبه راست 

 ؟یبهتر -

 انداخته و گفتم: ریآمد که سالم نکرده ام. سر به ز ادمی تازه

 سالم، بله. -

 .ارمیگلدون ب ابیز یگل ها نیا یرم برا یم -

من  یآن نشست اما نگاهش هم چنان رو یرا برداشت و کنار تخت گذاشت، رو زمیم یصندل رضایرفتن مادر عل با

 ثابت بود.

 ؟یبه خونه برس ادهیبارون پ نیا ریز یداشت میواقعا تصم روزید -

خنده اش که  یرا به دندان گرفتم. بهانه دستش داده بودم اما اگر آن باران نبود من او را کنار خود نداشتم. صدا لبم

 ناشناخته بود. میمرد برا نیا تیبلند شد سر بلند کردم، شخص

 گذاشت و گفت: زمیم یورود مادر خنده اش جمع شد.  گلدان گل را رو با

 .باستیواقعا ز -

 داره.قابل شما رو ن -

 تخت نشسته و گفت: یرو کنارم
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 امروز اصرار داشت بره مدرسه به زور نگهش داشتم. -

 از برخوردش تعجب کردم. ینگاه پر اخمش را به من دوخت و لحظه ا رضایعل

 مدرسه رفتن واجبه؟ تیوضع نیواقعا با ا -

 که نگرانم شده قلبم به تالطم افتاده بود. نیسرزنشگر بود و از ا شیصدا

گفت و به سمت در رفت. نگاهم به دنبالش بود، حتما سپهر دلتنگش  یدیتلفن همراه مادر ببخش یبلند شدن صدا با

 خواست که او باز گردد. یشده و م

 گفت: رضایاز نهانم بلند شد که عل یآه

 خانوم قهرمان. یجواب سوال من رو نداد -

 تمسخر خود گذاشتم. یرا پا نیبر لب داشت و من ا یلبخند

 ره. یتو خونه حوصله ام سر م -

 گفت: نهیداد و دست به س هیتک یصندل یشدم. به پشت یکه قرار بود مادر به خانه باز گردد تنها تر هم م حال

 بارون بکنه. ریکه هوس قدم زدن ز یکس یهم سزا نیا -

به جلو  یبه چهره ام انداخت و با لبخند کم ی! نگاهشد یم یریشد، بدون شک پدر سخت گ زانیو لوچه ام آو لب

 خم شد و ادامه داد:

 چه طوره؟ م،یبزن یدور هی میبر میتون یم یهست یحاال که دختر حرف گوش کن -

غرق لذت نشدم.  شنهادشیشد گفت که از پ یساله هم کالم شده است اما نم ۵ یبود که انگار با کودک یطور لحنش

 و گفت: دیبه کتش کش یخواست، دستاز جا بر دیلبخندم را  که د

 منتظرم. رونیب یتا آماده بش -

لبم  یچهره ام لبخند رو دنیاما با د ستادمیا نهیاز جا برخواسته و مقابل آ عیسر یاز اتاق خارج شد. با شاد بعد

 رنگم هم دورم رها بود. یبلند و قهوه ا یگود افتاده بود، موها یچشمانم کم ریو ز دهی. صورتم رنگ پردیماس
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به  رنگم را یباال انداخته و به سمت کمد رفتم. شلوار سورمه ا یدلش به حالم سوخته بود. شانه ا رضایشک عل بدون

 رنگ به تن کردم. یهمراه شنل زرشک

ال ش صورتم قابل تحمل تر شده بود. شیآرا یرفت، با کم شمیآرا لیو دستم سمت وسا ستادهیا نهیمقابل آ گرید بار

 به دست از اتاق خارج شدم. فیسرم انداخته و ک یو گرمم را هم رو یزمستان

به مادر گفتم قرار  یبه پس دادن آن نداشتم. وقت یلیم چیرنگش افتاد اما ه یمشک یآخر چشمم به باران ی لحظه

 . دمید یرا در چشمانش م یتیاستقبال کرد اما نارضا یبروم کل رونیبه ب رضایاست با عل

سرم مرتب کرد و با لبخند  یشال را رو د،یکش یرفت مادر مرا به گوشه ا نشیروشن کردن ماش یکه برا رضایعل

 گفت:

 زکم؟یمگه نه عز یاز کارهام مونده تو هم که بهتر یبرم خونه، کل دیمن با -

 داشت؟ یا دهیحرف چه فا نیخواست کنارم بماند اما  گفتن ا ینگاهش کردم. دلم م فقط

 م.بله بهتر -

 و گفت: دیگونه ام را بوس مادر

 خونه! ادیهم بگو شب زودتر ب نی. به نائیگرمش کن دیشکر، برات سوپ درست کردم فقط با خدا رو -

 را در اطراف چرخانده و ادامه داد: نگاهش

 که همراهت هست؟ دیکنم، کل یسفارش نم گهیپس د -

 تیحرف سر تکان دادم، مرا به سمت در هدا یرا بداند. ب نیاخواستم مادر  یانداختم، بغض کرده بودم و نم ریبه ز سر

 کرد و گفت:

 منتظره، مواظب خودت باش! رضایبرو عل -

 یجلو جا یصندل یکه مقابل خانه پارک شده بود رفتم، رو رضایعل نیحرف از مادر جدا شده و به سمت ماش یب

 را به حرکت در آورد. نیگرفته و او ماش

 از آن باران نبود.  یخبر گریداده و نگاهم را به شهر باران زده دوختم، هوا گرم تر شده و د هیتک شهیرا به ش سرم
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 یرا نم نیوجودم را به لرزه در آورده بود و من ا ییآن را کنار زدم،حس تنها یو بخار رو دهیکش شهیش یرا رو دستم

 خواستم

******** 

 :شاپ متوقف کرد و رو به من گفت یرا مقابل کاف نیماش

 شو! ادهیپ -

. آرام وارد شده و نگاهم را در اطراف چرخاند، ستادیشده و کنارش گام برداشتم. در را گشود و عقب ا ادهیحرف پ یب

 بود.  یمشک-به رنگ قرمز ونیدکوراس

 یصندل یبزرگ رنگ قرار داشت، آرام گام برداشته و رو یاشاره کرد که کنار پنجره  یزیو به م ستادیا کنارم

 شلوغ دوختم. ابانینشستم، نگاهم را از پنجره به خ

 جا. نیا میایسرده گفتم بهتره ب رونیچون ب -

 که مقابلم گرفته بود چشم دوختم. با دست منو رو پس زده و گفتم: ییرا از پنجره گرفته و به منو نگاهم

 !دیخودتون انتخاب کن -

و مشغول  دندیخند یدوختم که با صدا م یمنو شد. نگاهم را به چند دختر یباال انداخت و مشغول وارس ییابرو

 ستاره و پونه را کرده بود. یعکس گرفتن بودند، دلم هوا

 د؟یانتخاب کرد -

سفارش را داد و من باز  رضایبود. عل ستادهیبه انتظار ا زیرا به مرد جوان دوختم که دفترچه به دست کنار م نگاهم

 چرخاندم.  نگاهم را در اطراف

 یظه ابودم. لح زاریب یگاریس یاز مردها د،یکش یم گارینشسته و س زیپشت م ییافتاد که به تنها یبه پسر چشمم

 سر بلند کرد که با سرعت نگاه گرفتم. 

 رو به من گفت: رضایاز رفتن مرد جوان عل بعد

 ؟یچرا ساکت -
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 رفتم. یم رونیب نیاز نائ ریغ یه با پسربار بود ک نیاول نیرنگش دوختم، ا یرا به چشمان مشک نگاهم

 بگم؟ یچ -

 باال انداخت. ییداد و ابرو هیتک یلبخند به پشت صندل با

 .روزیکار د یات برا زهیمثال از انگ -

 خواست به چه برسد؟  یحرف م نیشد، از تکرار ا یدست بردار نم چرا

 انداخته و گفتم: ریبه ز سر

 بود. ریبارون قدم بزنم چون آسمون هم دلگ ریدلم گرفته بود، هوس کردم ز -

 سر بلند نکردم. نیهم یافتد برا یداشتم از نطق شاعرانه ام به خنده ب انتظار

ه خودت و ب یفتیبارون راه ب ریکه ز نینه ا یکن هیامن تک یشونه  هیکن به  یدلت گرفت سع یبه بعد وقت نیاز ا -

 .یبزن بیآس

زده و دستانم را در هم قالب کردم، چقدر  یاش پر بود از آرامش. لبخند یجد یتعجب سر بلند کردم، صدا با

 بود. نیحضورش دلنش

و هات چاکلت مقابلم ثابت  یشکالت کیک ی. نگاهم روافتیسفارش ها بحث خاتمه  دنیآمدن مرد جوان و رس با

 بود. زیماند، اشتها برانگ

 را درون دهانش گذاشت و گفت: کیاز ک یا هیتک

 شه! یبخور سرد م -

 ممنون. -

صفحه  یتلفن همراهش نگاهم را به اسم الله دوختم که رو یرا به سمت دهانم بردم اما با بلند شدن صدا فنجان

 دستم وسط راه متوقف شد.  زد یچشمک م
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نش رفت ریگذاشته و مس زیم یگفت و از جا برخواست. فنجان را رو یدیبرداشت، ببخش زیم یرا از رو یگوش رضایعل

 را نظارگر شدم.

 لب زمزمه کردم: ریرا فشرده و ز میها قهیاز نهانم بلند شد، با دست شق آه

 .نیفقط هم نه،یاون برادرانه هست، اون فقط دوسته نائ یمحبت ها یکه همه  یفهم یچرا نم -

 شد؟  یسرش م زهایچ نیتاب من ا یمگر قلب ب اما

 بر لب داشت. یخورد و لبخند چندش یهمان پسر ثابت ماند، با چشمانش داشت من را م یبرگردانده و نگاهم رو سر

 تا بلکه بغضم فرو رود. دمیاز فنجان نوش ینثارش کرده و کم یغره ا چشم

 سالم. -

ز ا یبه اطراف انداختم. همه سرگرم کار خود بودند و خبر یاو ثابت ماند. نگاه یتعجب سر بلند کردم و نگاهم رو با

 داد و گفت: هیتک زیکه دستش را به م دمیرا در هم کش مینبود. اخم ها رضایلع

 من فرشاد هستم و شما؟ -

 و گفتم: دهیچسب یصندل به

 امرتون؟ -

 داد. یم گاریس ی. تمام تنش بودیخند

 تونم اسمتون رو بدونم بانو؟ یم -

 .رینخ -

چشمانم از وحشت گرد شد، از جا بر خواستم که  دیرس یسرم به گوش م یکه درست از باال رضایعل یصدا دنیشن با

 حواله ام کرد و رو به او گفت: ینگاه ترسناک

 ؟یداشت یکار ش،یفرما -

 سر داد و با من من گفت: یهول یدانستم نامش فرشاد است خنده  یکه حاال م پسر
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 خودکار دارن. شونیا نمیاومده بودم بب یعنینه،  -

 زد و گفت: یشخندین رضایبود، عل دهیاز چهره اش پر رنگ

 که ندارن پس بزن به چاک! یدید -

 رینگاه پر از شماتتش را به من دوخت و من با بغض سر به ز رضایبلند از ما دور شد. عل یخدا خواسته با قدم ها از

 انداختم.

 برداشت و گفت: یمن است. کتش را از پشت صندل ریکرد که تقص یخود گمان م شیپ حال

 !میم بهتره برکار دار ییجا -

 مچ  دستم را گرفت و من را با خود همراه کرد.  یگذاشت، در کمال ناباور زیم یاسکناس رو چند

را بکنم، در مقابلش  میخواست نخ نخ موها یبا اخم به مقابل چشم دوخته بود. دلم م رضایعل ریتمام طول مس در

 داشتم. یحس سر افکندگ

 گفتم: که نگاهش کنم نیبدون ا نیتوقف ماش با

 ممنون، خداحافظ. -

. دیلرز یاما دستانم م میداشتم قفل را بگشا یو سع دهیکش رونیب فمیرا از ک دیشده و به سمت خانه رفتم، کل ادهیپ

 :دیبم و مردانه اش به گوش رس یباز شدن در و پشت بند آن صدا یصدا

 !نینازن -

. با تعجب به سمتش برگشتم، انگار در زدن حرفش ختیر یدر درونم فرو م یزیکرد چ یبار که نامم را صدا م هر

 را به سمتم گرفت. یتعلل داشت. دستش را درون کتش فرو برد و کارت

 .یمن حساب کن یرو یتون یاومد م شیپ یمشکل ای یداشت یکارته منه، هر موقع که کار نیا -

 ید و همان طور که پشت فرمان مکرده که سر تکان دا یلرزانم را جلو برده و کارت را گرفتم، تشکر آرام دست

 نشست گفت:
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 برو تو سرده! -

نشان از  نیماش یدور شدن چرخ ها یزدم. صدا هیگشوده و وارد شدم، در را به هم کوفته و به آن تک یرا به سخت در

 داد. یرفتنش م

 لب نامش را زمزمه کردم: ریرا به کارت درون دستم دوخته و ز نگاهم

 راد. رضایعل -

 کارت را به من بدهد. نیلبم نقش بست، چه قدر با خود کلنجار رفته بود تا ا یرو یلبخند

******** 

 نه؟ ای رمیرفتم، ناخنم را به دندان گرفته و دو دل بودم که شماره اش را بگ یاتاقم نشسته و با خود کلنجار م درون

. لبم را به دندان گرفته و دلم دمیترس یهم از برخوردش م یخواستم اتفاق امروز باعث سوء تفاهم شود و از طرف ینم

 زدم.  ایرا به در

شدم و خواستم تماس را قطع کنم اما  مانیاز کارم پش یلحظه ا یاتصال را فشردم، برا یاش را گرفته و دکمه  شماره

 .دیچیدر گوشم پ رضایعل یجد یصدا

 بله؟ - 

 دهانم را قورت داده و گفتم: آب

 سالم. -

 گفت: مکث کرد و بعد یا لحظه

 شما؟ -

 گفتم: یبود به آرام ستادهیکه انگار مقابلم ا یانداخته و طور ریرا ز سرم

 هستم. نینازن -

 عوض شد. یلحنش به کل یلحظه ا یبرا
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 خانم، ببخش که نشناختم. حالت چه طوره؟ نیبه نازن -

 توانستم پنهان کنم. یرا نم لبخندم

 کنم.خوبم، راستش تماس گرفتم تا بابت امروز تشکر  -

 بود هر چند که بد گذشت. فهیوظ ؟یچ یتشکر برا -

 گفتم: عیسر

 بود. یهم عال یلینه نه خ -

 .میاز لذت امروز حس نکرد یزیکدام چ چیچند که ه هر

 خوش حالم که بهت خوش گذشت. -

 لبخندم را محو کرد. نیپشت کالمش نهفته است و هم یکردم طعنه ا حس

 که مزاحم شدم. دیببخش -

 .ستین ینه مشکل -

 گفتم: زانیآو یبود. با لب و لوچه  ریهنوز هم بابت اتفاق امروز دلگ دیشا

 خداحافظ. -

 مراقب خودت باش! -

تخت انداخته و از جا  یناراحت؟ تلفن همراهم را رو ایدانستم از برخوردش خوشحال باشم  یتماس را قطع کرد. نم و

 برخواستم.

 یها نیبه آست یزد. نگاه ی. در تنم زار مستادمیا نهیتاد. آن را به تن کرده و مقابل آرنگش اف یمشک یبه باران نگاهم

 بلندش انداخته و لب زدم:

 بداخالق عطرش هم مثل خودش تلخه. -
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را از تن خارج کرده و  یباران عیکه به در خورد با ترس سر یلبم بود. با تقه ا یچنان لبخند روتکان دادم اما هم  یسر

 انداختم. یگوشه ا

 تخت نشسته و گفتم: یرو

 بله؟ -

 در به داخل آورد. یسرش را از ال نیباز شد و نائ در

 هات کار دستت داده. یکه باز خل باز نمیب یم -

 .دمیداده و خند هیتخت تک یرا از پشت به لبه  دستانم

 .میدست پروده ا -

 در آمد. میکه صدا دیام را کش ینیخنده به سمتم آمد، نوک ب با

 .یدماغم رو کند یآ -

 به او انداخته و گفتم: ی. نگاهدینشست و با صدا خند کنارم

 ه؟یچ -

 شده؟ یطور نیچرا صدات ا -

 را مانند پنجه باال آورده و گفتم: دستانم

 بشه؟ یشکل نیتو هم ا یکنم صدا یکار هی یخوا یم -

 گذاشت و من درون آغوشش فرو رفتم. میبازو یرا رو دستش

 جا بخواب جوجه. نیهم -

 نشاند. سر بلند کرده و نگاهم را به او دوختم. میموها یرو یا بوسه

 مهردخت خوبه؟ -
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 کرد گفت: یم دادیکه ذوق در آن ب ییو با صدا دیخند

 خوام به مامان بگم. یخوب مثل تو. م یلیخوبه، خ -

 آمده و گفتم: رونیاز آغوشش ب عیسر

 االن؟! -

 به من انداخت و گفت: ینگاه

 کردم. یخوش مزه مهمونت م یتزایپ هیوگرنه  یکه سرما خورد فی. حستیاالن که مادر ن ؟یباز خنگ شد -

 زده و گفتم: یلبخند

 مامان سوپ درست کرده. -

 باال انداخت و گفت: ییابرو

 !ایب نمیچ یرو م زیبر مادر، پس تا م نیآفر -

اما هم  نینائ یو هم از شاد رضایوجودم را فرا گرفته بود. هم از حضور عل یادجا برخواست و به سمت در رفت، ش از

 .رضاینبود عل یمخالفت مادر، دلشوره  یچنان ته دلم دلشوره داشتم. دلشوره 

******** 

از  رونیبلند افراد ب یادهایفر یکه صدا ادیکردم، آن قدر ز ادیحد ز نیآهنگ را تا آخر یاتاق نشسته و صدا درون

 اتاق به گوشم نرسد. نیا

را  میگوشم در حال پاره شدن بود و من تمام ناخن ها ی. پرده دمید ی. کاش نبودم و نمدمیشن یکر بودم و نم کاش

 بودم. دهیجو

 انیاو به م یکه حرف از وضع خانواده  یخوب بود اما زمان زیگفت، اول همه چ یمادر م یداشت از مهردخت برا نینائ

 ت.آمد دعوا باال گرف
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به  ادهایفر نیا یکه صدا یبار نیگفت محال است اجازه بدهد. آخر یکشد و مادر م یگفت از او دست نم یم نینائ

 باز نگشت. گریبود، همان روز که پدر رفت و د شیساله پ ۶گوشم خورده بود درست 

اه ر میاما پاها دیتمامش کن میرا داشتم که از اتاق خارج شده و بگو نیکرد، کاش توان ا یبحث را تمام م نینائ کاش

 زد. ینم شینبود و مادر دائم دم از آبرو مانیرفت. کاش سپهر در زندگ ینم

 بلند ادیفر یپرتاب کردم، صدا زیم یو رو دهیکش رونیرا با شدت از گوشم ب یکه چه قدر ناتوان بودم، هندزفر آه

 و پشت بند آن کوبش در رعشه به تنم انداخت. نینائ

سرخ  یشده بود. نگاهم به مادر افتاد که با صورت سیدر اتاق رفته و آن را گشودم، صورتم از اشک خبه سمت  آرام

 اد.فرست یم رونیو نفسش را با حرص ب ستادهیناخنش را به دندان گرفته بود وسط هال ا یشده همان طور که گوشه 

و  فیظر یمقابلم تکان داد و با صدا دیتهد ینگاهش من را گرفت. انگشت اشاره اش را به نشانه  ریبلند کرد و ت سر

 اش گفت: نیخشمگ

 ام. یحرف نزن که بد جور از دستت کفر گهید یکیتو  -

 رفت ادامه داد: یطور که با خشم به سمت اتاق م همان

رو به اون رو  نیتو گوشش خونده که  از ا یدختره چ ستی. انگار نه انگار که من مادرشم، معلوم ندیام کرد وانهید -

 مخالف بودم. نیمهران و نائ یشده. از اول با دوست

 آمد. رونیبه دست از اتاق ب فیو ک مانتو

 شما دو تا؟ دیقدر سر خود شد نیتا حاال ا یاصال  از ک -

 :دیغر یلب م ریکرد و ز یرا به تن م شیبودم. تند تند لباس ها نیخواست برود، هنوز نگران نائ ینم دلم

شما دو تا، سپهر شما رو  دیفهم یرو نم نینداشتم. چرا ا یبابات مرد من چند سالم بود؛ من حق زندگ یمگه وقت -

 کنه از لج منه. یم یهر کار نیخودش دوست داره. نائ یمثل بچه ها

 آورد؟ یبه زبان نم یگفت از پدرم سخن یقدر که از سپهر م نیا چرا

 کردم؟ یگشت من چه م یباز نم گریبا خشم رفته بود. اگر مانند پدر د نیهق زدم، نائ 



 نیحسرت نازن

 
64 

 

 ؟یش یپسرت م یشه مامان، چرا مانع خوشبخ یاون با مهردخت خوشبخت م -

 .دمیخشم به سمتم گام برداشت و من به چهارچوب در چسب با

 رو به خودش هم گفتم. نیخواد بکنه. ا یم یسر خود هر غلط نیدم نائ یخوب گوش هات رو باز  کن، من اجازه نم -

 دیآ یم ادمیرنگ من مانند او بود،  یبود. چشمان عسل بایز زیشد ن یم نیکه خشمگ یزمان ینگاهش کردم، حت فقط

 کرد و حاال... یکودک بودم مادر عسل بانو خطابم م یکه وقت

 .دیکش میموها یدست ال نهیمکث کرد و بعد آرام و با طمان یرا در آغوشش رها کردم، لحظه ا خود

 که من نداشتم رو داشته باشند. یزیخوام چ یخوام بچه هام خوشبخت بشن، م یمن م -

 عزم رفتن کرد.  ینبودم. بعد از مدت کوتاه شیآرامش را دوست داشتم، هر چند که حاضر به قبول حرف ها ینجوا

را  نیبود و مادر ا یاما او سوار بر اسب خوشبخت اورمیب نییپا طانیصحبت کنم و او را از خر ش نیمن خواست با نائ از

 .دید ینم

 یگذشت و هرچه با او تماس م یم نیاز رفتن نائ یاز قبل دلهره به دلم چنگ انداخت. چند ساعت شیکه رفت ب مادر

 داد. یپاسخ نم ایدر دست رس نبود  ایگرفتم 

 یکه شماره اش را داشتم و م یگرفتم، تنها کس ارضیبر تماس با عل میقدر با خود کلنجار رفتم که آخر تصم آن

 خبر داشته باشد. نیتوانست از نائ

 .دیچیپ یخواب آلودش در گوش یاش را گرفته و بعد از چند بوق صدا شماره

 جانم؟ -

 جانم مختص به همه بود؟! نیرفت که ا نیذهنم سمت ا تیضربان قلبم باال رفت. در آن وضع یا لحظه

 م!خانو نیالو، نازن -

 آب دهانم را قورت داده و آرام گفتم: 

 بد موقع مزاحم شدم. دیسالم، ببخش -



 نیحسرت نازن

 
65 

 

 افتاده؟ یاتفاق ست،ین ینه مشکل -

 شوم. میکردم مانع لرزش صدا یسع

 د؟یخبر ندار نیخواستم بدونم شما از نائ یم -

 تر از قبل گفت: یرا صاف کرد و جد شیصدا

 شده؟ یزیندارم، چ یازش خبر روزینه من از د -

 تخت نشستم. یرا به دندان گرفته و گوشه  لبم

 شما... دیده گفتم شا یزنم جواب نم یاش زنگ م یبه گوش ینه،  فقط هر چ -

 .دیکالم در دهانم ماس یو زنانه ا فیظر یصدا دنیحرفم تمام نشده بود که با شن هنوز

 ...یتو ناسالمت یخواب یچه قدر م ؟یشد داریجان ب رضایعل -

 .یظه گوشلح هی -

خواستنم بدانم. چرا با او تماس گرفته  یهم نم دیدانستم الله است گفت، شا یدانم چه به آن دخترک که م ینم

 بودم؟

 دستته؟ یخانوم گوش نیالو، نازن -

 تازه به خود آمده و آرام گفتم: شیصدا با

 بله. -

 چه خبره شما نگران نباش. نمیرم شرکت بب یم ایزنم  یمن خودم بهش زنگ م -

 گفتم: یلرزان شده بود. به سخت میو صدا دیدرشت اشک از چشمانم چک یها دانه

 ممنون خدافظ. -
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تخت انداختم. صورتم را با دست پوشانده و  یرا رو یکه منتظر پاسخ باشم تماس را قطع کرده و گوش نیا بدون

 هق هقم بلند شد.  یصدا

 .دیکش یم یداشت من را به نابود ینداشت، لعنت به حس یه انگار تمامک ریدلگ یجمعه  نیبه ا لعنت

 تماس از کینبود.  نیاز نائ یگذشته و خبر مهیبودم. شب از ن دهیمبل کز کرده و زانوانم را در آغوش کش ی گوشه

 را بشنوم.  شیخواست صدا یدانم چرا دلم نم یداشتم اما نم رضایدست رفته از عل

خانه  یو دلهره به جانش افتاده بود. چراغ ها ی. بعد از مدت ها حس نگراندیپرس نیهم تماس گرفت و از نائ مادر

 چشم دوخته بودم. یگوش یهدف و خسته به صفحه  یخاموش و من ب

 بدوزم که در را به هم یو بلند قامت اهیس ی هیدر قفل باعث شد سر بلند کرده و نگاهم را به سا دیچرخش کل یصدا

 رفت. یبرق م دیکوفته و به سمت کل

ثابت بود. نگاهش که به من افتاد دست در  نینائ یچنان نگاهم رو آورد اما من هم یالمپ ها چشمانم را به درد م نور

 به جلو برداشت. یشلوارش فرو برد و قدم بیج

 ؟یفرست یبچه ام که برام مامور م ینه؟ فکر کرد یزنگ زد رضایتو به عل -

 بحث داشتم نه توان سخن گفتن، از جا برخواسته و به سمت اتاقم رفتم. ی حوصله نه

 سپهر اومد دنبالش؟ ایمامان خودش رفت  -

 د؟ید یمرا نم یبرادر نگران نیگرفته بود. ا شیاز حرف ها دلم

 .یدید یخودت م یموند یم ؟یمگه جاسوس استخدام کرد -

 توجه به حرفم با حرص گفت: یداد و ب لمیتحو یصدا دار شخندین

 دم. یاجازه نم گهیبار د نیرو خراب کنه، ا میزارم زندگ یبگو نم زتیبه مادر عز -

بر سر  دیرس یهر که از راه م گران،یبا شتاب به سمت اتاق رفت و در را به هم کوفت. شده بودم اسباب بازی د بعد

 رفت. یکوفت و م یمن م

******** 
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کرد مهردخت نه پاسخ تماس  ی. هر چه مدیچرخ یدور خود م وانگانیمانند د نیذشت و نائهفته از آن ماجرا گ کی

 بود.  دارشیداد و نه حاضر به د یرا م شیها

 کند.  یبا دل او تا م نیچن نیدانست که چه گونه مهردخت به ناگاه ا ینم زیمهران ن یحت

خواست معجون آرامش بخشش را ترک کند اما  یشده بودم که م ینداشتم، مانند معتاد یمن هم حال خوش خود

 ببرم؟ ادیرنگش را از  یشد آغوش گرم و چشمان مشک یشد؟ مگر م یمگر م

 که دل به او دادم، دمید ینداشتم اما حال م یبه دلبستن هم اعتقاد یحت چیبه آن روز به عشق در نگاه اول که ه تا

 .دید یو نم دید یکه مرا م ییکه از آن من نبود. به او ییاو به

چشم دوخته بودم  واریتخت گلوله شده و به د یچند روز گوشه  نیبعد از ظهر بود و من به عادت ا ۴حدود  ساعت

 مقابلم ظاهر شد.  نینائ شانیپر یکه ناگهان در اتاق باز و چهره 

 که دهان باز کنم گفت: نیاز ا قبل

 .هنیخواد من رو بب یمهردخت بالخره جوابم رو داد. گفت م -

 زد و ادامه داد: یتلخ شخندین

 .یخواد تو هم باش یاما تنها نه، م -

 نیماش یجلو یصندل یداد. رو یرا نم یخبر خوب یرا به تن کردم، دلم گواه میحرف از جا برخواسته و لباس ها یب

 داده بودم.  هیپنجره تک یغبار گرفته  ی شهیگرفته و سرم را به ش یجا

 کرد.  یم دادیفرمان ضرب گرفته و نگاهش به مقابل بود اما دلهره در نگاهش ب یرو یبه آرام نینائ

شده و پشت سرش گام  ادهیاز او پ تیبه تبع زیشد، من ن ادهیحرف پ یرا مقابل پارک متوقف کرد و ب نیماش

 برداشتم.

 تکمین یرو ریسر به زثابت ماند که  یدخترک یفشردم. نگاهم رو یرا در مشت م فمیکوتاه بود و بند ک میها قدم

 کرد. یم یدرون دستش باز ینشسته و با حلقه 
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دوخت. چشمان گود افتاده اش  نیتاب نائ یبه چشمان ب یلحظه ا یسر بلند کرد و نگاهش را برا میدیکه رس مقابلش

 من تکان داد.  یبرا یداد. از جا برخواست و سر یچند روزش م نیا یها یتاب یو ب هینشان از گر

 لب باز کرد و گفت: نی. نائانداختم ریگفته و سر به ز یآرام سالم

 ...یحاضر نبود یحت ؟یمن رو نداد یهاچند وقت جواب تماس  نیا یچ یبرا -

 که حرفش تمام شود مهردخت دستش را باال آورده و گفت: نیاز ا قبل

 .نیآقا نائ دیلطفا اجازه بد -

 گفت: یوردستانش شل شد و با لحن متعجب و نابا نینائ

 !ن؟یآقا نائ -

 گفت: یرحم یتوجه به حرفش با ب یمهردخت ب اما

 به دام انداختن شما پهن کردم. یبرا یمن نه چشمم به دنبال مال و ثروت شماست نه تور -

 .دیکش رونیدرون دستش را ب یاز  اشکش را از او گرفت و حلقه  زیلبر نگاه

 .میهم ساخته نشده بود یحق با مادرتونه، من و شما از اول هم برا نمیب یکنم م یحاال که خوب فکر م -

 را مقابلش گرفت و با بغض ادامه داد: حلقه

به بعد  نینبوده و از ا یزیمن و شما از اول چ نیمتهم نشم. ب یگم تا به جادو و افسونگر یخواهرتون م یدارم جلو -

 هم نخواهد بود.

 یارک دیشد. با یم نیچن نیا دیحلقه را از دست مهردخت گرفت. نه، نبا یل ناباورباال آمد و در کما نیلرزان نائ دست

 گفت. یم یزیکرد، چ یم

 به نائین مات شده انداخته و رو به مهردخت گفتم: ینگاه

 گفت مهردخت.  باور کن... یمامان بهت چ -

 بود چنگ زد و رو به من گفت: مکتین یکه رو فشیک به
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 برم، خداحافظ. دینکنه. من با دایکش پ نیاز ا شیبحث ب نیجان، بهتره ا نیکنم نازن یخواهش م -

 بلند پشت به ما حرکت کرد. با عجله رو به نائین گفتم: یبا گام ها بعد

 !گهیچرا ماتت برده؟ رفت، برو دنبالش د -

 درون دستش چشم دوخت. یمهردخت بود نشست و به حلقه  گاهیجا شیپ یقیکه دقا یمکتین یرو

 رفت، بالخره کار خودش رو کرد. بالخره مهردخت رو از من گرفت. -

 با او وداع کند؟ نیچن نیتوانست ا یبود؟ آه نه، چگونه م رفتهیرفتنش را پذ یراحت نینگاهش کردم، به ا فقط

******** 

بسته بود.  شهیهم یعاشق شدنش را برا یاز مهردخت نگفت، انگار پرونده  زیچ چیه نیاز آن ماجرا نائ بعد

 از گذشته نگران او بودم.  شیکم شده بود و من ب یلیخ مانیدارهاید

رفت و اشک را  یاز مقابل چشمانم کنار نم یهم نداشتم، چهره اش لحظه ا رضایاز عل یخبر یمدت حت نیا در

 کرد. یمهمان نگاهم م

 گرینبود. انگار د گریانگار د نیزد و نائ یو مهردخت از هم مانند سابق به من سر م نیخرسند از دور شدن نائ مادر

 اش خط زده بود. یاز زندگ شهیهم یحضور مادر را برا

مقابلم ظاهر  شانیغم زده و پر یبا چهره  نینائ یزییروز سرد پا کیگذشت که در  یچند هفته از آن ماجرا م فقط

 زدم تنها نگاهش کردم. یسر و کله م مینشسته و با کتاب ها ریتحر زیشد و من همان طور که پشت م

 یلحظه ا یحرف به سمت در رفت. با تعجب و شتاب پاکت را گشوده و برا یگذاشت و ب زیم یرا مقابلم رو یپاکت

 نگاهم مات کارت درون دستم شد، کارت دعوت مراسم عقد کنان مهردخت بود.

 ( مهردخت و حامد )

خواستند شاهد عقد  یجشن دعوت کرده و م نیرا به ا نیبود که نائ یرحم یکمال ب نیا دم،یاسم کش یرا رو دستم

 بود؟ دهیاحساساتش خط قرمز کش یرو یسادگ نیآن ها باشد. آخر چگونه مهردخت به ا
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او ثابت ماند که درون  یبه در زده و آن را گشودم. نگاهم رو یرفتم. تقه ا نیجا برخواسته و به سمت اتاق نائ از

 کمدش مشغول کند و کاو بود.

 به من انداخت و گفت: ییرا به چهارچوب در گرفته و آرام اسمش را صدا زدم، نگاه گذرا دستم

گفت دوست داره  ی. مهردخت همش مرندیبگ یخوان مراسم عروس یگفت نم یکارت رو مهران امروز به من داد، م -

 واست.خ یخاطرش رو م شیوقت پ یلیکه از خ نیمراسم بره مشهد. داماد پسر عموشه مثل ا یبه جا

ر گفت، ه یکرد م یم ینیقلبش سنگ یکه رو ییزهایداشت از چ میبگو یزیکه چ نیکردم. بدون ا ینگاهش م فقط

 باشد. الیخ یبود که ب نیدر ا شیچند که تمام سع

 و مقابلش گرفت. دیکش رونیرا از کمد ب یرنگ یو شلوار سورمه ا کت

 چه طوره؟ -

 ؟یبر یخوا یواقعا م -

 سر داد. یتلخ یتخت انداخت و خنده  یو شلوار را رو کت

  ؟یش ی. آماده نمقمهیخواهر رف یعروس یمعلومه، ناسالمت -

 .میافت یراه م گهیساعت د هی

 ...نینائ -

 تخت انداخت. یو لباس درون دستش را رو دیرا در هم کش شیکه حرفم تمام شود اخم ها نیاز ا قبل

 خوام لباسم رو عوض کنم. یم ونری. حاال برو بیاین یتون یم یاگه دوست ندار -

 یا دهیفا چیگرفتم، حرف زدن با او ه شیاتاق خود را در پ ریحرف از اتاق خارج شده و مس یو ب دهیکش یآه

 نداشت.

به صورت  یمختصر شی. آراستادمیا نهیرنگم را به همراه شال و شلوار کرم به تن کرده و مقابل آ یزرشک یمانتو 

 روح بود. یداشتم اما هم چنان صورتم ب
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 باز شدن در سر به عقب برگرداندم. یصدا با

 ؟یآماده ا -

جذاب و  بیرنگ عج یرا بر انداز کردم، در آن کت و شلوار سورمه ا شیرا از چشمانش گرفته و سر تا پا نگاهم

 اما... ستادیا یکنار مهردخت م دیآن مرد او با یشده بود. امشب به جا یخواستن

 رو بهش بدم اما نشد. نیخواستم روز تولدش خودم ا یم ر،یبگ -

 اطیقرمز رنگ را به دستم داد و همان طور که به سمت ح یکه مقابلم گرفته بود دوختم. جعبه  یرا به جعبه ا نگاهم

 رفت ادامه داد: یم

 !ایمنتظرم، زود ب نیتو ماش -

 فیشده بود. جعبه را درون ک نیرنگ مز دیو سف زیر یها نیکه با نگ فیو ظر بایگردنبند  ز کیرا گشودم،  جعبه

 گام برداشتم. اطیام انداخته و به سمت ح یدست

 .ستیاز ما ن کی چیدر انتظار ه یدانستم که لحظات خوب یم

******** 

 

 متوقف کرد و رو به من گفت: نیو پر از ماش کیبار یرا درون کوچه  نیماش 

 شو! ادهیپ -

آهنگ به وضوح به گوش  ی. صدامیشده را پشت سر گذاشت یچراغان یشده و دوشا دوشش کوچه  ادهیهمراه او پ به

 .دیرس یم

به  یبودند، مهران با لبخند قدم ستادهیافتاد که به استقبال ا ینگاهم به مهران و مرد جوان میدیخانه که رس مقابل

 فشرد. یرا به گرم نیجلو برداشت و دست نائ

 جان. نینائ یاومدخوش  -
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 در شاد بودنش داشت گفت: یکه سع یگرفته و لحن ییبا صدا نینائ

 .مینیخودت هم بب یگم، انشاهلل عروس یم کیتبر -

 او گذاشت و گفت: یشانه  یتلخ دست رو یبا لبخند مهران

 رم. ینم ییبخت خودم جا یمن تا تو رو نفرستم خونه  -

 .میدانست یم ینهفته در سکوتش را به خوب یما حرف ها ینگفت اما هر دو چیداد و ه لشیتحو یشخندین نینائ

 رو به من کرد و ادامه داد: مهران

 داخل! دییخانوم، بفرما نینازن دیخوش اومد -

 یگوشه  بایها که تقر زیاز م یکیوارد شدم. جمع دوستانه و گرم بود. پشت  نیکرده و به همراه نائ یآرام تشکر

 و نگاهم را در اطراف چرخاندم،بود نشسته  اطیح

آن  انیم یخودم. و در کمال ناباور یآشنا ی بهیگشتم، به دنبال غر یبه دنبالش م اریاخت یدانم چرا اما ب ینم

 . افتمیاندک او را  تیجمع

به  دیبود. شا یفرد یدر جستجو زی. انگار او ندیکاو یو با نگاه اطراف را م ستادهیکه مشغول خواندن بود ا یمرد کنار

 گم کرده بود. تیجمع انیهمراه الله آمده و او را م

خواست در چشمان رنگ شبش غرق شوم. حلقه  یتابم گره خورد، دلم م یدر نگاه ب یبرگرداند و نگاهش لحظه ا سر

 دلتنگش بودم. لیدل یو ب اریاخت یرا گرفته بود، ب میگلو خهیاشک در چشمانم و بغض ب ی

اش شدم.  یخال گاهیجا یکردم. تا به خود آمدم متوجه  یاد اما من مسخ شده به چشمانش نگاه متکان د میبرا یسر

 نثار خود کردم، مانند سر شدگان به او زل زده بودم. یانداخته و فحش ریسر به ز

 سالم.-

ش را بود. نگاه نیبا نائ یبه او چشم دوختم که مشغول احوال پرس گریآشنا سر برگردانده و بار د یآن صدا دنیشن با

 که خاص خودش بود گفت: یبه من دوخت و با لبخند

 خانوم، حالتون خوبه؟ نیسالم نازن -
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 را با زبان تر کرده و گفتم: لبم

 سالم، ممنون. -

 اشاره کرد و گفت یدست به صندل با

 !دییبفرما د،یستادیچرا سر پا ا -

کنج لبش نقش بست و کنار  یلبخند بامزه ا دم؟یازجا برخواستم که خود نفهم یاز تعجب گرد شده بود. ک چشمانم

 انداختم.  رینشسته و سر به ز زیگرفت، من ن یجا یصندل یرو نینائ

 .دمیپرس یحالت رو م نیهر چند که دو را دور از نائ دمت،یوقته ند یلیخ -

 نیکه چه گونه الله همراهش  به ا نیتر ا بیو عجبود  دیطرز سخن گفتن از او بع نیبا تعجب به او چشم دوختم، ا 

 بود؟ امدهیجشن ن

خواننده که ورود عروس و  یاما با صدا میبگو یزیکرد. دهان باز کرده تا چ یم ریس یگرید یایکه انگار در دن نینائ

 کرد سکوت کرده و از جا برخواستم. یداماد را اعالم م

بلند قامت و خندان از اتاق خارج شده و عده  یبه سر کنار مرد دیعقد خوانده شده بود. مهردخت چادر سف ی خطبه

 دست بلند شده بود. یو صدا دندیکش یپشت سرش کل م یا

 یو با چشمان ن اباور به او نگاه م ستادهیا زیکه به لب داشت باعث شد به نائین چشم بدوزم. پشت م ینیریش لبخند

 رفت. یو با شتاب به سمت خروج اوردیتاب ن نیشد که نائ ینگاهشان در نگاه هم تالق یه اکرد. لحظ

 یدانم عشقش را پا ی. نمدیشد از چشمان پر شعف و لبان خندانش فهم یرا م نیخوشبخت بود و ا مهردخت

 خورد. یگرفته بود به بن بست م شیکه در پ یکه راه دهیرا فهم نیا ایغرورش داده بود و 

 یداشتنم نم یبرا یتالش نیمانند نائ زیگذشتم، مانند مهردخت. او ن یم دیبا زیدوختم، من ن رضایرا به عل نگاهم

 کرد؟ 

 و گفت: دیپاش میبه رو یبخش نانیمعنا کرد. لبخند اطم یگرید زیرا چ نگاهم

 .ششیرم پ یم -
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 نیبه هم نیعشق چه بود؟ چرا نائ یرفتنش دوختم. معن ریرفت، نگاهم را به مس یدرنگ به سمت خروج یب بعد

 گفت عاشقانه دوستش دارد گذشت؟ یکه م یاز مهردخت یراحت

منتظرم است از جا برخواسته و به سمت مهردخت گام  رونیکه ب نیبر ا یمبن رضایعل امیساعت بعد با پ کی حدود

 برداشتم. 

و  دیاز جا برخواست، من را در آغوش کش دمیمن بود. به او که رس یحجله کنار مرد جوان نشسته و نگاهش رو در

 آرام گفت:

 .یکه اومد یخوش حالم کرد یلیخ -

دلش پر از اندوه و غم است.  زیدانستم که او ن یبودم. خوب م دهیشن یبود که در طول زندگ یدروغ نیتلخ تر  نیا و

 آمدم، جعبه را به سمتش گرفته و با لبخند گفتم: رونیاز آغوشش ب

 .یها هست نیبهتر قی. تو الیبخت بشخوش دوارمیام -

 . جعبه را گرفت و با لبخند گفت:دمید یاشک را در به وضوح در چشمانش م یو هاله  دیلرز یاز بغض م میصدا

 جان. نیممنون نازن -

لند ب ی. کوچه را با قدم هادمیمهران را هم ند یآخر حت یرفتم، لحظه  نیگفته و به سمت نائ کیتبر زیهمسرش ن به

زده  هیتک نشیبه کاپوت ماش ریافتاد که سر به ز رضایچشمم به عل دمیبه محل مورد نظر رس یکرده و وقت یو تند ط

 نبود. نیاز نائ یاما خبر

باعث شد سر بلند کند و باز همان لبخند. امشب چه به روزش آمده بود  نیپاشنه دارم با زم یبرخورد کفش ها یصدا

 بود؟ رضایمرد همان عل نیا ای. آدیپاش یملبخند  میکه دائم به رو

 گفتم: یتعجب و به سخت با

 کجاست؟ نیپس نائ -

 کم تنها باشه. هینداشت، خواست  یحال خوب -

 رها کرده و رفته بود؟ نجایکردم که مرا ا یدرکش م دینگفتم، با یزیرا به دندان گرفته و چ لبم
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 اشاره کرد و ادامه داد: نیماش به

 رسونمت! یسوار شو من م -

 را در مشت فشرده و گفتم: فمیک ی دسته

 !دییممنون، شما بفرما -

به عقب  یبه جلو برداشت که متقابال قدم یقدم د،یرا در هم کش شیکه اخم ها امدیحرفم به مزاجش خوش ن انگار

 رفتم. 

با خانه نداشتم پس راه  یادیز یترس وجودم را فرا گرفت و نگاهم را در اطراف چرخاندم، فاصله  یلحظه ا یبرا

 وجود داشت. یفرار

پاشنه دارم قدم به  یبا وجود کفش ها یشلوارش فرو برد و نگاهش را به چشمانم دوخت. حت بیرا درون ج دستش

 .دیرس یزور تا شانه اش م

 رسونمت پس سوار شو! یمن به نائین گفتم که خودم م -

دم ام با او هم ق یباطن لیبود. بر خالف م میمال بایاما تقر یتوراشاره کرد. لحنش دس نیبا  دست به ماش گریبار د و

 گرفتم. یجا نیماش یجلو یصندل یشده و رو

را به حرکت در آورد و من به رو به رو چشم  نیبودم. ماش زاریام را پر کرد و من از ضعف خود ب ینیعطر تلخش ب یبو

 دوختم. 

 کردم؟ یآورد من چه م یبر سر خود م ییاش. اگر بال ییبود و تنها نینائ یدر پ فکرم

 شه، االن تحت فشاره. یمدت که بگذره آروم تر م هی -

 را به او دوختم که دوباره گفت: نگاهم

 !یدرکش کن دیبا -

زد.  یاز مرد مقابلم که دم از درک م شتریکردم، حداقل ب ی. من خوب درکش مدیفهم یها را م زیچ نیا زیاو ن پس

 خواست. یم هیدادم، دلم گر هیتک یصندل یاشته و سرم را به پشتهم گذ یچشمانم را رو
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سپهر متوقف شده بود. با  یچشم گشوده نگاهم را در اطراف چرخاندم. در کمال تعجب مقابل خانه  نیتوقف ماش با

 بهت رو به او گفتم:

 جا؟ نیا دیاومد یچ یبرا -

 گفت: ردیکه نگاهش را از مقابل بگ نیا بدون

 ؟یوقت شب تنها تو اون خونه بمون نیا یاخو ینکنه م -

 داشت؟  یخو گرفته ام، اصال به او چه ربط ییدانست که من با تنها یم چه

 نشسته و گفتم: نهیبه س دست

 .رمیگ یخونه وگرنه خودم با آژانس تماس م دیمن رو برسون ستین یاگه مشکل  -

 تفاوتش را به چشمانم دوخت. یسمتم برگشت و نگاه ب به

 .یو استراحت کن یوقته بهتره زودتر بر رید ؟یش ینم ادهیپ -

 ادهیپ نیهم یزند برا یحرف خود را م میدانستم که هر چه بگو ی. مدیشن یرا نم میدر هم رفت، انگار صدا میها اخم

 .ستادمیشده و پشت در ا

باز شدن در  ین نداشت. صدارفت لیکه م نیخود را با آژانس به خانه برسانم اما مثل ا زیبودم برود و من ن منتظر

 زد. هیباعث شد به عقب برگردم، در را به هم کوفت و به آن تک نیماش

 ؟یزن یچرا زنگ رو نم -

مادر  یصدا یزنگ را فشرده و بعد از مدت کوتاه یلیم یشد. با تمام ب یم یبزنم عال ادیتوانستم بر سرش فر یم اگر

 .دیبه گوش رس فونیاز آ

 تو! ایب ؟یجان تو هست نینازن -

 انداخته و گفتم: رضایبه عل ینگاه

 راد اومدم. یبا آقا -
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 در را گشود و گفت: مادر

 آم. یصبر کن االن م -

کرد به من لطف کرده است؟  یزد. گمان م یبود لبخند ستادهیا نهیسمتش برگشته و او همان طور که دست به س به

 را سر عقل آورده؟ یچموش و لجباز یدختر بچه  ای

 سالم عرض شد خانوم فخر. -

 ینام کار نیشده و با ا ایمن تلخ بود. او حال همسر سپهر آر یچقدر برا نیپدر خطاب کرده و ا یرا با نام خانوادگ او

 نداشت.

 جان، بفرما داخل. رضایسالم عل -

 برم. دیممنون با -

 که بده. یطور نیآخه ا -

 شد گفت: یم نیطور که سوار ماش همان

 خانوم خداحافظ. نی. با اجازه، نازنگهیوقت د هیانشاهلل  -

 کرد. تیتکان داد و از ما دور شد. مادر دستم را گرفت و من را به داخل هدا یگفتم. دست یآرام خداحافظ

 ؟یاز مادرت کرد یادیشد  ی. چزکمیچه قدر خوش حال شدم عز دمتید یوقت یدون ینم -

 توجه یبه مادر انداخته و ب یخانه نبودم. نگاه نیگاه حاضر به ورود در ا چیزدم به اجبار آن مرد وگرنه ه ادیدل فر در

 به حرفش گفتم:

 سپهر هست؟ -

 و فت: دیکش یآه مادر

 تو! می. بررازیشرکت رفته ش یکارها ینه، چند روزه که برا -
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و  یشمیابر یفرش ها ،یسلطنت یبزرگ که با مبل ها یبه اطراف انداختم. خانه  یسالن بزرگ خانه شده و نگاه وارد

 شده بود. نیبزرگ مز یمجسمه ها

 خانه را دوست نداشتم.  نیا ی بانهیسرد و غر طیحس حضور در موزه به من دست داده بود. مح شتریب

 یگرم بود. آن مرد را از عمو میخانه برا نیکه پدر زنده بود، آن روز ها ا یخانه پا گذاشته بودم. زمان نیدر ا زین قبال

 دوست داشتم و حاال... شتریب خود یتن

 .یباال تا بدم تنت کن میبر ایجا هست. ب نیتو ا یچند دست لباس اندازه  -

رم ک-دیاتاق به رنگ سف سیمن آراسته شده بود. سرو یگذاشتم که انگار برا یحرف با او همراه شده و پا در اتاق یب

 و کامال دخترانه بود.

داشت.  یگاه ازدواج نکرده بود و من را مانند دختر نداشته اش دوست م چیه یعنینداشت  یگاه فرزند چیه سپهر

 تخت نشستم. یمادر به سمت کمد رفت و من گوشه 

 داشت به سمتم گرفت و گفت: بایکوچک و ز یآن عکس گربه  یو گرم که رو یدست بلوز و شلوار پشم کی

 .میقهوه درست کردم با هم بخور نییپا ایرو بپوش ب نیا -

 نیائن ی. فکرم در پدمیپتو خز ریآزاد کرده و ز پسیرا از بند کل میرفت لباس ها را به تن کردم. موها رونیدر که ب از

 خواست از اتاق خارج شوم. یآمد اما دلم نم یبود و خواب به چشمانم نم

تخت رها  یوو دوباره ر دهیکش رونیرا از آن ب یبردارم. گوش زیخ فمیباعث شد به سمت ک یگوش امکیپ یصدا

 را گشودم. امیبود. لبم را به دندان گرفته و پ رضایاز طرف عل امیشدم. پ

 ) ؟یداری( ب

 باال رفته بود. اریاخت یقلبم ب ضربان

 بره. ) یخوابم نم -( 

 پاسخ داد: دهینکش هیارسال را فشرده و به ثان یو اضطراب به لرزه افتاده بود. دکمه  جانیاز شدت ه دستانم

 ) ؟ینینگران نائ -(
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 نداشت. ) یآره حال خوب -(

 دور باشه من هم فرستادمش شمال. نگران نباش هواش رو دارم. ) طیمح  نیخواد از ا یگفت که م -( 

 نوشتم: یقیو با لبخند عم دهیکرد. به پهلو خواب یم قیآرامش را به وجودم تزر شیزدم، حرف ها لبخند

 ممنونم. ) -( 

 داد. یبفرستم اما شرم اجازه نم شیعاشقانه برا یجمله  کیحداقل  ایشکلک قلب  ایدن کیخواست  یدلم م 

 ! )؟یکن یقدر تشکر م نیچرا ا -( 

 شدم. یزدم سر حال تر م یبا او حرف م یخنده ام بلند نشود. وقت یدهانم را گرفته تا صدا مقابل

 . )دیدیزحمت کش یلیچون خ -( 

 . )ریشبت بخ ،یبهتره بخواب گهیوقته حاال د رینکردم. د یمن کار-( 

 شد، دوست نداشتم برود. زانیو لوچه ام آو لب

 . )ریباشه شب بخ -( 

. بعد از چند لحظه برق ها خاموش دمیسرم کش یشد پتو را رو یم کیمادر که به اتاق نزد یقدم ها یصدا دنیشن با

 و در بسته شد. 

هم حق با  دیگذراند و من کنارش نبودم. شا یشب را م نیسخت ترامشب  نیهم گذاشتم، نائ یرا رو چشمانم

 او باشد. یمرحم برا نیتواست بهتر یم ایبود، تنها بودن و سکوت در رضایعل

******** 

 برده بودم.  ادیزمان و مکان را از  یلحظه ا یرنگ اتاق دوختم. برا دیرا گشوده و نگاهم را به سقف سف چشمانم

 زنده شده بود. میبرا شبیبه اطراف انداختم، تمام خاطرات د ینگاه شده و زیخ میجا ن در

 یگرفته و غم زده اش در گوش یرا گرفتم. بعد از چند بوق صدا نینائ یرا از کنار تخت برداشته و شماره  یگوش 

 :دیچیپ
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 ن؟یجانم نازن -

 زانو نشسته و با شتاب گفتم: دو

 داداش؟ ییکجا -

 .دیآه پر سوزش به گوش رس یمکث کرد. صدا یا لحظه

 شهر. نیدور از ا ییجا هی -

 گفتم؟ یم دیو بغضم را فرو خوردم. چه با دهیکش یآه

 ...یعنیمامان،  یمن رو رسوند خونه  رضای. علیتو رفت دمید دمیرس یوقت شبید -

 تمام نشده بود که گفت: حرفم

 دونم، خودم به ازش خواستم. یم -

 و آرام گفتم: دهیچیرا دور انگشت پ میاز موها یسر حال و مهربان سابق نبود. تکه ا نیاز نائ یخبر گرید

 ؟یگرد یبر م یک -

 بگو! رضایبه عل یداشت ی. تو نبود من هر کارامیکه بتونم کامل با خودم کنار ب یوقت -

 .فیشدم اما ح یبا او همراه م شبیخواست که د یتنگ شده بود. دلم م شیبرا دلم

 مراقب خودت باش! -

 کرد. یدل شکسته غم را مهمان دلم م نینائ نیخسته و با تمسخر. ا د،یخند

 باشه، خداحافظ. -

 و در سکوت فرو رفته بود،  یگرفتم. خانه خال شیرا در پ نییپا یطبقه  ریخسته مس یرا قطع کرد و من با تن تماس

 بود. ستادهیه من کنار گاز اآشپزخانه شده و نگاهم را به مادر دوختم که پشت ب وارد

 سالم. -
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 سمتم برگشت و با لبخند گفت: به

 .یشد داری. چه قدر زود بزمیبر یبرات چا نیسالم، بش -

 گذاشت نگاهم را به چشمانش دوخته و گفتم: زیم ینگفتم. فنجان را که رو یزینشسته و چ زیم پشت

 عقده مهردخت بود. شبید -

 زد و گفت: یبا تعجب نگاهم کرد، لبخند تصنع مادر

 مبارکش باشه. -

 .میجشن بود یهم تو نیمن و نائ -

 .دیکش رونیصبحانه را ب لیگام برداشت و وسا خچالیدر هم رفت. به سمت  شیها اخم

 هم شبانه زد به کوه و دشت آره؟ نیحتما نائ -

 د؟یدست کش نیطور راحت از نائ نیکه ا یگفت یمامان، چ یبهش گفت یچ -

 تکان داد و گفت: یگذاشت. سر زیم یدرون دستش  را رو یها یخوراک

 .یرو بفهم زهایچ نیمونده تا ا یلیهنوز خ -

 جا برخواستم و با بغض گفتم: از

 بگو تا بفهمم. یجور هیپس  -

 گفت: یجد یرنگش را به چشمانم دوخت و با لحن یعسل نگاه

 با هم نداشتند.  یتناسب چیو اون دختره ه نینبود، نائ نیدهن نائ یرو براش روشن کردم. اون لقمه  زیفقط همه چ -

 دوستش داشت. نینائ -

 :دیکش ادیفر ناگهان
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از تب و تاب  یکلمات عاشقانه هست؟ وقت نیگفتن هم یزندگ یفکر کرد ،یفهم یاز دوست داشتن م یتو چ -

که  ییجا به د،ینقطه برس نیبه ا نیخوام نه تو نه نائ یبا هم ندارند. من نم یتناسب چیفهمند که ه یافتادند م یعاشق

 .دمیمن رس

 .ندیاشک را در چشمانم نب یانداختم تا هاله  ریخواستم بفهمم. سر به ز یهم نم دیشا دم،یفهم یرا نم شیها حرف

 اما برنگشتم. ستادمیحرف به سمت هال حرکت کردم که نامم را به زبان آورد، ا یب 

 کرد  دایرو پ شیزندگ ریمس نیداره. اون دختر زودتر از نائ شیهم تو زندگ یا گهید یانتخاب ها نینائ -

 شانه ام نشست. یخود پناه ببرم. دستش رو ییخواست به اتاق تنها یمشت شد. دلم م دستانم

 برمت. یخودم م یصبحانت رو بخور بعد هر کجا که بخوا نیبش ایب -

 شد ثابت ماند. یخارج م یکه از فنجان چا ییبخارها ینشسته و نگاهم رو زیپشت م یقبل گاهیدر جا حرف یب

 گردد و من اگر یرفت مادر من را به خانه رساند. گفت شب باز م نییپا میاز گلو یاز صرف صبحانه که به سخت بعد

 نداشت. یفرق میماندم هم برا یتنها م

اند و گذر یوقتش را در کارخانه م شتریو رنجور تر از گذشته، ب دهیبه خانه بازگشت اما تک نیروز نائ ۳از گذشت  بعد

 درد وجود نداشت. نینجاتش از ا یبرا یراه چیه

کرد. دوشنبه بود و طبق معمول هر هفته به همراه  یدلگرمم م نیداشتم و هم رضایاز جانب عل یامکیپ زین یگهگاه

 و پوپک بود. اریکام دنیمدت رس نیتنها خبر خوش ا آموزشگاه زبان شدم. یپوپک راه

کوفتند اما من  یهم م یبر سر و کله  یاز اتمام کالس به همراه پوپک و ستاره از کالس خارج شدم. آن دو با شاد بعد

 کردم.  یم ریخود س یاهایانداخته و در رو ریاطراف سر به ز یاهویفارق از ه

و به او چشم دوختم. با سر  ستادهیکوفت از حرکت ا میکه پوپک به بازو یا ضربه اکردم، ب یم یدانه پله ها را ط دانه

 .دیگز یرا گرفته و لب م شیزد، ستاره هم بازو یبه جلو اشاره کرد و لبخند

 یو ب ستادهیپله ها ا نییماند. پا رهیرنگ خ ینگاهم در دو جفت چشم مشک ینگاهشان را گرفته و در کمال ناباور رد

 کرد. یحرف نگاهم م
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 شده؟ نجایبردم. از ذهنم گذشت که چه باعث حضورش در ا ادیاطراف را از  یانسان ها یلحظه ا یبرا 

بر خ دنی. طاقت شندمیکرده و مقابلش رس یپله ها را ط یکیضرب گرفت، دو تا  نیزم یانداخت و با پا رو ریبه ز سر

 را نداشتم. یگریبد د

 دوخت و با لبخند گفت: را به چشمان مضطربم نگاهش

 م؟یشه با هم حرف بزن یم -

 شده بودند. خکوبیبه ستاره و پوپک انداختم که همان جا م ینگاه

 جا؟ نیا -

 کوتاه اما دندان نما. د،یخند

 !نیتو ماش نینه، بش -

مکان  نیانداختم. ا ریگرفته و سر به ز یدور تر پارک شده بود جا یکه کم نشیماش یجلو یصندل یحرف رو یب

 گرم.  یو آغوش یآن روز باران یکرد، خاطره  یزنده م میرا برا ینه چندان دور یخاطره 

 آورد گفت: یرا به حرکت در م نیفرمان نشست و همان طور که ماش پشت

 جا. نیا امیمجبور شدم ب دیببخش -

 و نگاهش کردم. چاندهیرا در هم پ میها دستم

 افتاده؟ یاتفاق -

 دست مردانه اش ثابت ماند. یبه سمت ضبط رفت و نگاهم رو دستش

 بشه. یکه باعث نگران یآره اما نه اتفاق یعنینه،  -

خواست زمان متوقف  یشد ذهن مرا در خلسه فرو برده بود. دلم م یکه از ضبط پخش م یکالم  یو ب میمال آهنگ

 پر کرده بود.  که مشامم را یو عطر تلخ میآهنگ مال رضا،یشود. من در کنار عل

 کردم. یام به دنبال آرامش بودم و آن را در کنار او احساس م یخواستم؟ من در تمام طول زندگ یچه م نیا جز
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 طیخلوت بود و مح بای. تقردیشاپ متوقف شد، به همراه هم وارد شده و نگاه من در اطراف چرخ یمقابل کاف نیماش

 داشت. یآرام و دنج

 . ستادیحرف عقب ا یو ب دیرا عقب کش یوسط قرار داشت رفت، صندل بایکه  تقر یزیسمت م به

 رنگ خوش دوختش شده بودم. یکت و شلوار مشک یکردم. تازه متوجه  یو متعجب نگاهش م مات

گرفت. منتظر به دهانش چشم دوخته بودم، لبش را با زبان تر کرد و دستانش  ینشستم و او مقابلم جا یصندل یرو

 ه خورد.در هم گر زیم یرو

کم برام سخته اما خب  هیحرف ها  نیرم سر اصل مطلب. راستش گفتن ا یپس م ستمین ینیمن اهل مقدمه چ -

 قلبم تحمل کنم. یاش رو رو ینیتونم سنگ ینم نیاز ا شتریب

 . نگاهش را به چشمانم دوخت و ادامه داد:دمیفهم یرا نم شیحرف ها یمعن

 ایتونم عشق بزارم  یکه تو وجودم هست رو م یکه اسم حس نیرم، سر ا یمدت هاست که دارم با خودم کلنجار م -

 نه؟ ایخواستن تو هستم  قیکه ال نیا اینه؟ 

 یعرق رو یتوانستم باور کنم مخاطبش من هستم، با دستمال کاغذ یدر چشمانم حلقه زده بود و من نم اشک

 اش را پاک کرد. یشانیپ

از همون  نینازن یدون یخوام حرف دل تو رو بشنوم. م یگذاشتم و حاال م ونیدر م نیموضوع رو با نائ نیاول ا -

 بود.  نیریتو برام ش یتمام رفتارها اریاخت یب دمتیکه د یروز

رام ب دنتیکه نبود تو، ند دمیمدت فهم نیشدم و حاال بعد از گذشت ا یدائم نگرانت م لیدل یو ب اریاخت یب یحت

 .استیکار تو دن نیسخت تر

و مقابلم  دیکش رونیکتش ب بیرا از ج یباشد. جعبه ا نیریتوانست ش یحرف ها از زبان او چقدر م نیا دنیشن

 گرفت. آرام و شمرده گفت:

 ن؟ینازن یقلبم بش یبانو یحاضر -

 گفتم: یو زبانم بند آمده بود. دستم را مقابل دهانم گرفته و به سخت دهیگونه ام چک یدرشت اشک رو یها دانه
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 که... طیشرا نیاالن... تو ا یعنیبگم...  دیبا یدونم چ یمن... نم -

 هم گذاشت و گفت: یرو یلحظه ا یرا برا چشمانش

 ؟یش یمن م یرو فراموش کن. فقط و فقط به خودت فکر کن، به خودت و من. بانو طیشرا -

 با خنده و شرم سر تکان داده و آرام لب زدم: هیگر انیم

 بله. -

زده ام  خیدست  رضایافتاد. عل یتر م نییو سر من هر لحظه پا دیرس یکف زدن و خنده در اطراف به گوش م یصدا

 را درون انگشتم غلتاند و گفت: بایو ز نیتک نگ یرا در دست گرفت، حلقه 

 دم. یبهت قول م ،یش ینم مونیوقت از انتخابت پش چیه -

به  رضایمن بود و عل یروز زندگ نیباتریو ز نین روز بهترو حس خودم. آ رضایمن مطمئن بودم، از عشق عل و

 بود تمام افراد کافه را مهمان کرد. دهیکه از من شن ینیریش یمناسبت بله 

کاش ها  یا نیماند و کاش ا یها پا بر جا م یگرداند، کاش خوش یمن رو بر نم یگاه از زندگ چیه یخوشبخت کاش

 گاه وجود نداشتند. چیه

درون سالن  یکرد. پشت ستون بتون یبا مادر تماس گرفت و من را از او خواستگار رضایآن روز مادر عل یفردا

 کردم.  یبه مادر نگاه م ستادهیا

پهر س یو بالخره قرار شد روز پنجشنبه در خانه  دیمبل نشسته و متعجب مانده بود که چه بگو یبه دست رو تلفن

 ت من نبود.خواس نیآن ها باشد هر چند ا یرایپذ

به  دیبگو یزیآن که به من چ یمراسم برگزار شود. مادر ب نیام و در حضور او ا یپدر یخواست در خانه  یم دلم

آورد،  یمراسم قلبم را به درد م نیدر ا نیبه نائین خبر داده بود اما حضور نداشتن نائ رضایدنبال انجام کارها بود، عل

 رو به رو شدن با مادر و سپهر را ندارد. ییگفت توانا یم

شده بود را  نیمز زیر یآن با گل ها یکه رو یرنگ یو زرشک ریکردم. بلوز حر یو خود را نظاره م ستادهیا نهیآ مقابل

 رنگ به تن داشتم. دیسف یبه همراه شلوار و شال
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 چشمانم یبه چهره داشتم و در کمال شادمان یکم رنگ شیپاشنه دار و کرم رنگم هم به پا کرده بودم، آرا یکفش ها 

 غم زده بود.

 نهیبه در اتاق خورد و من از آ یکرد. تقه ا یم را مهمان قلب کوچکم یمراسم درد بزرگ نیدر ا نیپدر و نائ نبود

 .ستادیفاصله گرفتم، مادر همان طور که لبخند بر لب داشت وارد شد و مقابلم ا

گذاشت، سپهر حق داشت که با  یم شینقصش را به نما یتنش نشسته و اندام ببه  بیرنگش عج یو دامن عسل کت

 فرزند عاشق او شود. ۲وجود 

 گونه ام گذاشت و با لبخند گفت: یرا رو دستش

 .ادیمن ب یکه قرار بود پدرت به خواستگار یروز ،یخودم شد یها یدرست مثل جوان -

 و ادامه داد: دیکش یدانست؟ آه یم ریصورتم نقش بست، مادر خود را پ یرو یپهن لبخند

 رو نداشت. رضایپدرت هم شور و شوق  عل یاما مثل تو شاد نبودم، حت -

 تخت نشاند و گفت: یمحو شد و مادر دستم را گرفت، من را رو لبخندم

 تو تکرار بشه. یخواست سرنوشت من برا یبخت بفرستم. دلم نم یقدر زود تو رو به خونه  نیخواست ا یدلم نم -

 شم. ینم مونیوقت پش چیمطمئن باش ه میدوست دار یلیرو خ گریهم د رضایشه مامان. من و عل ینم -

 و گفت: دیام را نرم بوس یشانیپ

 .دوارمیام -

 رفت گفت: یجا برخواست و همان طور که سمت در م از

 .نییپا یایرسن بهتره ب یاالن مهمون ها م -

 را نخواهم داشت.  رضایگاه توان دل کندن از عل چیدانستم که ه یا نظارگر شدم، مجا نشسته و رفتنش ر همان

صفحه اشک در  یبر رو نیاسم نائ دنیگذشت که تلفن همراهم به صدا در آمد. با د یاز رفتن مادر م یکوتاه مدت

 چشمانم حلقه زد.
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 اتصال را فشرده و تماس برقرار شد. ی دکمه

 ؟حال عروس کوچک ما چه طوره -

 و گفتم: ستادهیداشت لحنش شاد باشد. پشت پنجره ا یسع

 خوبم. -

 گه. یرو نم نیصدات ا -

 ام بلند نشود. هیگر یهم فشرده تا صدا یرا رو میها لب

 گفتم: یسخت به

 .دیمراسم باش نیدوست داشتم تو و بابا هم تو ا -

 سخته با مادر رو به رو بشم حداقل فعال. نینتونستم. نازن یعنیخواست اما نشد  یمن هم دلم م -

 و گفتم: دهیکش یآه

 افتاد. یاتفاق ها نم نیکاش ا -

 تو من هم شادم. یشاد، مطمئن باش که از شاد یلیخ یشاد باش دی. امشب بایکاش ها رو فراموش کن خواهر یا -

 زده و گفتم: یلبخند

 دوستت دارم. یلیخ -

 و گفت: دیخند

 کنه. یبشنوه حکم اعدام من رو صادر م رضایعل  -

 خنده ام بلند شد که گفت: یصدا

 شه. یم دایپ رضایعل یغم و غصه. حاال هم برو به کارها برس که کم کم سر و کله  یبخند، گور بابا نیآفر -

 مراقب خودت باش. -
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 چشم، خداحافظ. یبه رو -

پشت در متوقف شد کنار پنجره به انتظار  رضایعل نیکه ماش یداشتم. تا زمان یرا که قطع کردم حس بهتر تماس

 بودم. ستادهیا

 و از اتاق خارج شدم آرام دهیبه شالم کش یدست دیرس یبه گوش م نییپا یکه از طبقه  یاحوالپرس یصدا دنیشن با

 کردم.  یپله ها را ط

 انینسبتا م یزن دمیخر که رسآ یبودم. به پله  ریکردم اما هم چنان سر به ز یخود حس م ینگاه ها را رو ینیسنگ

 .ستادیسال اما خوش پوش کنارم ا

 .دیسالم خوش اومد -

 را در دست گرفت و با لبخند گفت: دستم

 هست. قهیحد خوش سل نیدونستم پسرم تا ا یماهت، نم یسالم به رو -

 از شرم گل انداخت، لحنش پر بود از محبت خالصانه. میها گونه

 .دیشما لطف دار -

 و آرام گفت: دیبه گونه ام کش یدست

 هستم. یآدم رک یلیاتفاقا من خ -

 پر از اقتدار و غرور بود. رضایپدرش بود، چشمانش مانند عل یکرد و نفر بعد تیهدا منیاو را به سمت نش مادر

 .دیخوش اومد -

 ممنون دخترم. -

 ود.دلچسب نب میسپهر برا یرم گفتن هادخت گریدخترم پر از شعف شد، بعد از پدر د یکلمه  دنیدلم از شن یا لحظه

 شیبه تن داشت. نگاهم را از لباس ها دیسف یراهنیرنگ به همراه پ یبود که کت و شلوار طوس رضایآخر عل نفر

 زد. یبرق م یگرفته و به صورت اصالح شده اش چشم دوختم. چشمانش از شاد
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 گل درون دستش را به سمتم گرفت و آرام گفت: سبد

 .بایز یما بانوبه ش میتقد -

م رز ثابت ماند، دل دیسرخ و سف یگل ها یرفت. نگاهم رو منیبه سمت نش زیلبخند گل را از دستش گرفته و او ن با

 خواست از آن نگاه بردارم. ینم

 !زمیعز نیبش ایجان، ب نینازن -

کنار  یخال یبه جا یگذاشتم. خانوم راد با دست اشاره ا زیم یمادر به سمتشان گام برداشته و گل را رو یصدا با

 کرد و با لبخند گفت: رضایعل

 !زکمیعز نیبش -

 نشستم. رضایحرف کنار عل یو ب آرام

 خود حس کردم، سر بلند کرده و نگاهم را به صورت خندانش دوختم.  ینگاه سپهر را رو ینیسنگ یلحظه ا یبرا

مهربان و دوست  ییاو را عمو گریحس سابق را به او نداشتم، د گریکردم د یه مپدرانه و گرم بود اما هر چ لبخندش

 .دمید ینم یداشتن

اش و عالقه اش به من، قرار شد بعد از تمام شدن درسم  یاز کارش گفت، از وضع زندگ رضایها شروع شد. عل صحبت

 برگزار شود. یمراسم عقد و عروس

 را در حقم تمام کرد. یپدر شیها تیکرد اما سپهر با حما یم ییخودنما بیعج نیپدر و نائ یخال یهر چند که جا 

گذشت اما من هنوز در شوک  یاز رفتن مهمان ها م یدرون دستم ثابت بود، ساعت یحلقه  یهم چنان رو نگاهم

 اتفاق افتاده بود.  عیسر زیاتفاقات بودم. چه قدر همه چ

 از جا برخواست و گفت: سپهر

 .دیهر دوتون شاد و خوشبخت باش شهیجان، انشااهلل که هم نینگم ناز یم کیتبر -

 از جانب من باشد رو به مادر ادامه داد: یکه منتظر پاسخ نیا بدون
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 کن! دارمیبرم شرکت، ب دیرم بخوابم. صبح با یمن دارم م لوفرین -

 ن گفت:آمد و رو به م رونیگفتم و سپهر از پله ها باال رفت. مادر از آشپزخانه ب یریبخ شب

 جان، تو هم برو بخواب! نینازن -

از جا برخواستم، برق ها را خاموش کرده و به سمت اتاق گام  یحال یبه دنبال سپهر از پله ها باال رفت. با ب بعد

 برداشتم.

زنگ تلفن  یشد. صدا یماندم،  لبخند از لبانم محو نم رهیو به سقف خ دهیتخت دراز کش یهمان لباس ها رو با

 اتصال را فشردم. یبرداشته و دکمه  زیهمراهم که بلند شد با شتاب به سمتش خ

 من. یرو بایز یسالم بر فرشته  -

 بود. یگرم و دوست داشتن شیچه قدر صدا دم،یخند

 سالم بر داماد خوشبخت. -

 خنده اش بلند شد. یصدا

 ؟ییکجا -

 م:باز کرده و گفت میرا از موها رهیدست آزادم گ با

 تو اتاق. -

 داماد خوشبخت منتظره. نیپس پرده رو بزن کنار که ا -

زده و با  هیتک نشیکه به ماش رضایعل دنیرفتم، پرده را کنار زده و با د تعجب از جا برخواسته و به سمت پنجره با

 نکشم. غیج جانیکرد دستم را مقابل دهانم گرفتم تا از ه یخنده نگاهم م

 ؟یکن یکار م یجا چ نیتو ا رضایعل یوا -

 .میکن یکه قراره تا صبح شب زنده دار نییپا ایب -

 سرم انداخته و از در خارج شدم. یرنگم را هم  رو دیعجله بافت کرم رنگم را به تن کردم، شال سف با
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 رفتم. نییاز پله ها پا نیپاورچ نیرا از پا در آورده و پاورچ مینشوند کفش ها داریاز خواب ب هیکه بق نیا یبرا 

و نگاه منتظرش را به چشمانم  ستادهیمقابلم ا رضایرا با عجله پشت سر گذاشته و در را گشودم. عل اطیح ریمس

 دوخته بود.

پروا خود را در آغوشش رها کردم. دستان مردانه اش دور کمرم حلقه شد و من از جا کنده شدم.  یرفته و ب جلو

 م رها شد.دور میزد که شال از سرم افتاد و موها یچرخ

و نگاهش را به چشمانم دوخت، دستانم را دور گردنش حلقه کرده و  ستادیخنده ام بلند شده بود. از حرکت ا یصدا

 محکمش گذاشتم. یشانه  یسرم را رو

 تاب بر در یکه ب یو قلب رضایرفته بود. من بودم، عل ادمیاز  میکه در آن قرار داشت یمکان یگذر زمان و حت انگار

 .دیکوب یم نهیس

گفتم و او تنها با  یم میاهایدست در دست هم من از رو م،یزد یشهر پرسه م یها ابانیصبح در خ کیشب تا نزد آن

 کرد. یلبخند نگاهم م

 .ابدی انیگاه پا چیخواست ه یکه دلم نم یخواب بود، خواب کیمانند  میحضورش برا یآن لحظات و گرما تمام

******** 

 یبرا یترس چیه گریشده بود، د شتریب مانیگذشت و رفت و آمدها یم رضایمن و عل یاز زمان نامزد یمدت کوتاه 

 از دست دادنش نداشتم.

شرکتش شدم.  یو با آژانس راه دهیخر یرا کرده بود. دسته گل دارشید یروز بعد از تمام شدن کالس دلم هوا آن

 متوقف کرد، یرا مقابل برج چند طبقه ا نیراننده ماش

 بزرگ مقابلم انداختم.  یبه تابلو یشده و نگاه ادهیپ نیماش از

 روشن ) ی( شرکت ساختمان

 رنگم یآب یبه روسر یگام برداشتم. اتاقک آسانسور شده و دست یبلند به سمت ورود یزده و با گام ها یلبخند

 رفت.  یم یبود و هوا رو به گرم بهشتیارد لیاوا دم،یکش
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مقابلم را پشت سر گذاشته و  یو خارج شدم. راه رو دهیکش یقیکرد نفس عم یرا اعالم م ۴ یکه طبقه  یزن یصدا با

 نشسته بود. زیافتاد که پشت م ینگاهم به دختر جوان

 سر بلند کرد و با لبخند گفت: ستادم،یرفته و مقابل ا جلو

 .دییسالم، بفرما -

 را در دست فشردم. فمیزده و بند ک یلبخند

 هستند؟ راد یسالم، آقا -

 انداخت و با تعجب گفت: میبه سر تا پا ییگذرا ینگاه

 بله، شما؟ -

 لبم نقش بست که توان پنهان کردنش را نداشتم. یرو یضیعر لبخند

 من همسرشون هستم. -

غرق لذت بودم. دخترک از جا بر خواست  دندید یکه همه مرا همسر او م نیلفظ را استفاده نکرده  و ا نیبه حال ا تا

 و گفت:

 که نشناختم. دیببخش د،یخوش آمد یلیخ -

 تونم برم تو؟ یم ست،ین یمشکل -

 نگران گفت: یاتاق انداخت و با لحن یبه در بسته  ینگاه

 باهاشون هماهنگ کنم. دیبله فقط قبلش بزار -

 گفتم: عیسر

 کنم. رشیخوام قافلگ ینه م -

 نشست. یصندل یزد و رو یدسته گل را نشانش دادم. لبخند بعد
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 !دییباشه. بفرما -

 زشیکه منتظر پاسخ باشم در را گشوده و وارد شدم. پشت م نیبه آن زدم. قبل از ا یو تقه ا ستادهیدر اتاق ا پشت

 دستش بود. ریز یکاغذها یات مشغول وارس ینشسته و با جد

 تم سرم شلوغه و...مگه من به شما نگف یخانوم شهاب -

چشمان  ینکیمن ثابت ماند. ع یزد سر بلند کرد و نگاهش رو یدر هم حرف م یطور که با خشم و اخم ها همان

 درون دستش بود. یرنگش را قاب کرده و خودکار یمشک

 را از چشم برداشت و با لبخند گفت: نکشیکردم، ع یو فقط نگاهش م دهیدر چسب به

 ؟یچرا زنگ نزد ؟یاومد یک -

 داشتم غم درونش را پنهان کنم گفتم: یکه سع ییخوشحال شود. با صدا دنمیکردم از د یم گمان

 کنم. رتیدونستم سرت شلوغه خواستم قافلگ یاالن، نم نیهم -

 جا برخواست و به سمتم آمد. از

 ؟یستادی. چرا اون جا ایخوش اومد -

د بلن یروم که با قدم ها یاگر مزاحم هستم م میتم بگوبه جلو برداشته و نگاهم را به چشمانش دوختم. خواس یقدم

 ام نشاند و گفت: یشانیپ یرو ی. بوسه ادیرا پر کرد و تنم را در آغوش کش نمانیب یفاصله 

 .یچه خوب که اومد -

 گذاشت و گفت: زیم یآمده و گل را به سمتش گرفتم، با لبخند آن را گرفت و آن را رو رونیآغوشش ب از

 !نیبش ؟یستادی، چرا سر پا اممنون بانو -

ها نشسته و نگاهم را در  یاز صندل یکی یپرتاب شده بود. رو زیم یرو بایثابت ماند که تقر یدسته گل یرو نگاهم

 .یاز حد رسم شیبود و ب یقهوه ا -به رنگ کرم ونیاطراف چرخاندم، دکوراس

 درس ها چه طوره؟ -
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 گرم بود. شیاش نشسته و سرش به کارها یقبل گاهیرا به او دوختم که در جا نگاهم

 خوبه. -

 زده و سر بلند کرد. یلبخند

 گه؟ید یخون یکنکور هم م یبرا -

 باال انداخته و گفتم: یشانه ا یالیخ یب با

 نه. -

 ریبود. اخم کرد و دست ز شهیتر از هم یمرد درون شرکتش جد نیمدرسه نشسته ام! ا ریکردم در دفتر مد یم حس

 چانه اش زد.

 ؟یکار کن نجایا یخوا یاون وقت چه طور م -

 گرد شد. با تعجب گفتم: چشمانم

 !؟یچ -

 آورد و شمرده شمرده گفت: نیی. سرش را پاستادیا یجا برخواست و پشت صندل از

 خودم. شیپ ارمتیخوام ب یدرست تموم شد م یوقت -

 گفتم: جانیخندانم را به صورتش دوخته و با ه نگاه

 واقعا؟ -

 رفت. زشیگونه ام نشاند و به سمت م یرو یو همه جا کنارش باشم. آرام بوسه ا شهیبود که هم نیا میآرزو تمام

 .میر یشه با هم م یکارم تموم م یکم بمون هیآره، پس به فکر باش!  -

 کار شوم؟جا مشغول به  نیقرار بود در ا یعنیدر اتاق زدم.  یزده بودم، از جا برخواسته و چرخ جانیه شنهادشیپ از
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 از اتاق بود رفته و یکه گوشه ا یبزرگ زیکار خودش بود. به سمت م یهم حواسش پ رضایام سر رفته بود و عل حوصله

 .دمیآن کش یرو یدست

 نیتا ا دمیچرخ یچرخ دارش نشسته و شروع به چرخش کردم، سرم را باال گرفته و فقط م یها یاز صندل یکی یرو

 شود. یسپر یزمان لعنت

که درست مقابل صورتم بود.  دمیرس ییاخمو یمتوقف شد. نگاهم را از سقف گرفته و به چهره  یصندل ناگهان

 اش برداشته و با خنده گفتم: ینیب یرا از رو نکیع

 ه؟یچ -

 به حال تو. یرفت وا جیکه گ یکیسر من  ؟ینیآروم بش یتون ینم قهیدق ۲ -

 ام دادم. ینیبه ب ینیرا به چشمم زده و چ نکیع

 بد اخالق. -

 را از چشمم برداشت و گفت: نکیع

 شه، نکن!  یم فیچشم هات ضع -

 به جلو برداشت و ناگهان بازگشت، انگشت اشاره اش را مقابلم گرفت و گفت: یقدم

 .میر یاالن م نیبش قهیدق ۲ -

 .دمیکرده و لب برچ اخم

 ره. یخب حوصله ام سر م یزن ینشستم، تو هم که حرف نم جا نیساعته ا ۲ -

 داد و گفت: لمیتحو یکج لبخند

 تا کارم تموم بشه؟  یبکش یکاغذ بدم نقاش یخوا یم  -

 کیکردم مانند  ینازک کرده و نگاه از او گرفتم. سع یپشت چشم د،یچشمان گرد شده نگاهش کردم که خند با

 شد؟ یاما مگر م نمیخانوم با وقار آرام بنش
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 برداشت و گفت: یست، کتش را از پشت صندلبرخوا رضایعل یبعد از گذشت ساعت بالخره

 !میبر -

 خدا خواسته برخواستم، به سمت در رفت و گفت: از

 .یها رو بدم به منش نیبردار تا من برم ا زمیرو از رو م یو گوش چیسوئ -

و  چی. سوئدیرفته و نگاهم به دسته گلم افتاد، اصال آن را ند زیدرون دستش اشاره کرد. به سمت م یبه پرونده ها و

 از اتاق خارج شدم. زانیآو یرا برداشته و با لب و لوچه  یگوش

 رو به من گفت: رضایو عل میشد نیهم سوار ماش با

 م؟یخب کجا بر -

 پرخنده ام را به او دوخته و گفتم: نگاه

 .یشهرباز -

 و لوچه اش را کج کرد و گفت: لب

 ؟یکه ببرمت شهرباز یانداخت یمن رو از کار و زندگ -

 اخم سرم را جلو برده و گفتم: با

 بدون. یدون یتو منم، نم یبه بعد کار و زندگ نیاز ا -

 و با خنده گفت: دیام را کش ینیب 

 ؟یچ گهید -

 :دمیام را مالش داده و با اخم و اعتراض غر ینیب

 آخه؟ دیکرد دایپ نیچیه عادتی هستش که تو و نائ نیا -

 کرد گفت: یا روشن مر نیو همان طور که ماش دیخند بلندتر
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 خب دماغت بزرگه. -

 به من انداخت و گفت: ییشد. نگاه گذرا زانیو لب و لوچه ام آو دمیبه دماغم کش یدست

گفت زود  یهر چ ینداره هر ک یلزوم یاز خودت مطمئن ی. وقتریقرار نگ گرانید یحرف ها ریقدر تحت تاث نیا -

 .یناراحت بش

 رونیدرست بود، نگاهم را از پنجره به ب شیداشت اما حرف ها یمختلف یها تیشخص رضاینگاهش کردم. عل فقط

 دوختم.

 ؟ید یرو از تو داشبورد م نکیاون ع -

 اند.ثابت م گاریس یجعبه  یرا بردارم که نگاهم رو یآفتاب نکیحرف داشبورد را باز کردم، خواستم ع یب شیصدا با

 متعجبم را به چهره اش دوختم که گفت: نگاه

  ست؟ین -

 جا گذاشته بودش که. همون

 و ادامه داد: دیکش نییرا پا بانیسا

 کنه. یآفتاب هم که آدم رو کور م نیا -

 یحرف چیبه مقصد ه دنیانداختم. تا رس فمیکه متوجه شود داخل ک نیو بدون ا دهیکش رونیرا ب گاریس ی جعبه

 رد و بدل نشد. نمانیب

 را مقابل سفره خانه متوقف کرد و گفت: نیماش

 مهمونت کنم. یحساب یزید هیخوام  یکه م میبزن بر -

و با  دستم را گرفت ستاد،یکنارم ا رضایپر بود. عل شترشانیدوختم که ب ییشده و نگاهم را به تخت ها ادهیحرف پ یب

 .میاز تخت ها رفت یکیهم به سمت 

 کردم. یو نگاهش م ستادهیتخت نشست اما من هم چنان ا یرا از پا کند و رو شیها کفش
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 !گهید نیبش -

 .دمیحرف نشسته و زانوانم را در آغوش کش یب شیصدا با

 ؟یخور یم یخب چ -

 را به اطراف دوخته و گفتم: نگاهم

 کنه. ینم یفرق -

 به جلو خم شد و گفت: یکم

 ؟یشد یطور نیا هویچته تو؟ چرا  -

 مهم بود. میحد برا نیموضوع تا ا نیدانم چرا ا یرا به او دوخته و اشک در چشمانم حلقه زد، نم نگاهم

 ؟یچرا به من نگفت -

 . با تعجب گفت:دیرنگ از رخش پر یا لحظه

 رو؟ یچ -

 و گفتم: دهیکش رونیب فمیرا از ک گاریس یدست لرزان جعبه  با

 .یکش یم گاریکه س نیا -

 فرستاد و گفت: رونیرا ب نفسش

 ؟یرو از کجا آورد نیا -

 از تو داشبورد. -

 زد و گفت: یکج لبخند

 کنه؟ یکار م یتو چ فیپس تو ک -

 شده و با حرص گفتم: یضیغ
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 جواب من رو بده! رضایعل -

 داده و گفت: هیتک یپشت به

 کردم مهم باشه. یفکر نم -

 خواستم گفتم: یز جا برمرا چنگ زده و همان طور که ا فمیشدم، ک یم وانهید داشتم

 دن متنفرم. یم گاریس یکه بو ییمهمه، من از آدم ها یلیاتفاقا خ -

زند. از سفره خانه خارج  ینامم را صدا نم تیجمع نیا انیدانستم م یبا شتاب شروع به گام برداشتن کردم، م بعد

 گام برداشتم. ابانیشدم و به سمت خ

و  نیشد. نگاه خشمگ دهیبا شدت از پشت کش میکردم، ناگهان بازو یرا در پشت سرم احساس م ییقدم ها یصدا

 .دمیسرخش را به من دوخت و من لب برچ

 نه؟ ستی. منطق تو کارت نمیبا قهر و دعوا حرف بزن دیبا شهیهم ؛یکن یچرا مثل بچه ها قهر م -

 زینشاند و خود ن یصندل یبرد، من را رو نیو سمت ماش دیکه دستم را کش دیچشمم چک یاز گوشه  یاشک قطره

 سوار شد.

 .یکنه کتک خورد یفکر م نهیبب یکی ؛یکن یم هیگر یدار یچ یاالن برا -

 بغض و خشم گفتم: با

 ؟یکش یم گاریبدتر از اون، چرا س -

 داره؟ هیگر نیکشم ا ینخ م هیکرده. اعصابم که به هم باشه  دایپ شیگه انگار حش یم نیهمچ -

 پرتاب کرده و گفتم: رونیبه ب نیماش یرا از پنجره  گاریس ی جعبه

 کشم. یمن هم م ینخ. اصال اگه تو بکش هی یحت ،یبکش دیبه بعد نبا نیاز ا -

. به جلو خم شد که از ترس به دمید یخشم را به وضوح در آن م یدرشت شد و من رگه ها یلحظه ا یبرا چشمانش

 گفت: یجد یی. با صدادمیدر چسب
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 ؟یگفت یچ -

 رفتم. یگاه به شرکت نم چیشد. کاش ه ریدرشت اشک از چشمانم سراز یها دانه

 جمله ات رو تکرار کن. یجرئت دار -

 لرزان به زحمت گفتم: ییرا دوست نداشتم. با صدا نیخشمگ یرضایعل نیا

 رو. گاریدست منو لمس کنه نه تن س دیگم دست تو فقط با یم -

ه لحظ یفرستادم، برا رونی. نفسم را بدیپس کش رضایمسخره را چه گونه سر هم کردم اما عل یجمله  نیدانم ا ینم

 .دمیاز او ترس یا

 را روشن کرد. نیو ماش دیکش شیموها یال یدست

 زنم خوبه بانو؟ ینم گاریلب به س گهیخب، من از امروز د لهیخ -

 .دمیام را باال کش ینیرا به پنجره دوخته ب نگاهم

 آره. -

 م؟یخب حاال کجا بر -

 خوام برم خونه، درس دارم. یم -

را گرفت و  یشماره ا د،یکش رونیکتش ب بیماند. تلفن همراهش را از ج رهیحرف به رو به رو خ ینگفت و ب چیه

 تلفن را مقابل گوشش گذاشت.

 دادم. ینشان م الیخ یکردم اما خود را ب ینگاهش م یچشم ریز

 مهربان. یسالم بر بانو -

 گفت؟ یگونه گرم سخن م نیا یبانو گفتن ها مختص به همه بود؟ اصال با چه کس نیدر هم رفت، ا میها اخم

 به من انداخت. ینگاه
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 هم خوبه اتفاقا االن کنارم نشستم. نیمن خوبم نازن -

 مردم. یپشت خط است م یکه چه کس نیا یاز کنجکاو داشتم

 رسونه. یهم سالم م نینازن -

 .ستیدانستم فرد پشت خط ک ینم یگرد شده بود، من حت چشمانم

 رسم. قربانت خداحافظ. یم گهیرب د هیچشم، تا  -

م هست الیخ یکه نشان دهم ب نیا ینگفت. برا چیکتش فرو برد و ه بیرا داخل ج یمن گوش یتوجه به نگاه ها یب

 داده و چشمانم را بستم.  هیتک یصندل یسرم را به پشت

 و بزرگ مقابلم ثابت ماند. یدر قهوه ا یچشمانم را گشوده و نگاهم رو نیتوقف ماش با

 جا کجاست؟ نیا -

 برد، در همان حالت گفت: اطیرا وارد ح نیباز کرد و ماش موتیدر را با ر رضایعل

 شو! ادهیمادر بنده، پ یخونه  -

 شده و گفتم: ادهیپ عیخودش زودتر در را گشود و خارج شد، سر بعد

 خوام برم خونه. یجا،  من گفتم م نیا ین رو آوردم یچ یبرا -

 و گفت: دیخند

 .گهیخب من هم آوردمت خونه د -

 خودمونه. یمنظورم خونه  -

 پر رنگ تر شد و گفت: لبخندش

 خودمون. یبرمت خونه  یم یانشاهلل بعد عروس -
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مراه به ه یبنفش رنگ کی. تونبایکه چشمم به مادرش افتاد، مثل  بار اول خوش پوش بود و ز میبگو یزیچ خواستم

 سرش جمع کرده بود. یرنگش را هم باال یقهوه ا یبه تن داشت، موها یشلوار مشک

 لبخند سمت ما آمد و گفت: با

 .یخوش آمد یلیجان، خ نیسالم نازن -

 ادامه داد: یتصنع یانداخت و با اخم رضایبه عل ینگاه

 تو دخترم! میبر ؛یجا نگه داشت نیچرا عروسم رو ا -

 کرد. تیرا پشتم گذاشت و مرا به جلو هدا دستش

 .میکه مزاحم شما هم شد دیسالم، ببخش -

 داشت. یکنارم گام برم الیخیدوختم که ب  رضاینگاهم را به عل بعد

 جا. نیا دیایگفتم که ب رضایاتفاقا خودم به عل ه؛یچه حرف نیا -

 تا وارد شوم. ستادی. در را گشود و عقب امیدیسر یکرده و به در ورود یشکل را ط یمرمر یها پله

پر  یدست مبل سلطنت کینسبتا بزرگ که با  یو نسبتا بزرگ بود، نگاهم را در اطراف چرخاندم. حال ییالیو یخانه ا 

 شده بود.

 قرار گرید کیکنار  بایشد. دو در که تقر یم یباال منته یدوختم که بدون شک به طبقه  ییرا به پله ها نگاهم

که به آشپزخانه ختم  یکیبار یاز سالن قرار داشت و در انتها راه رو ینفره که گوشه ا ۶ یناهار خور زیم کیداشت، 

 شد. یم

 گفتم که با لبخند پاسخ داد: یآمد. سالم یافتاد که با لبخند به سمتمان م رضایبه پدر عل چشمم

 .یخوش آمد یلیسالم دخترم، خ -

 فشرد و ادامه داد: زیرا ن رضایعل دست

 به، بالخره چشم ما به جمال شما هم روشن شد. -
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 و گفت: دیخند رضایعل

 هستم. شرکت یکارها ریبه خدا همش درگ -

 کند. یم یو جدا از خانواده اش زندگ ییبه تنها رضایدانستم که عل یآن لحظه نم تا

 با لبخند گفت: مادرش

 رو ببر تو اتاق تا لباسش رو عوض کنه. نیپسرم نازن ست،یحرف ها ن نیاالن که وقت ا -

 گفتم: عیسر

 نه من راحتم. -

 نهاد و گفت: میبازو یرا رو دستش

 نکن. یبیخودته پس غر یجا خونه  نیبه بعد ا نیاز ا -

 کی تخت کیبه اطراف انداختم.  ینبود، من واقعا با آن لباس ها راحت بودم. وارد اتاق شده و نگاه یبیبحث غر اما

 بودند. یکه همه به رنگ قهوه ا یو کمد ریتحر زینفره، م

 شعر با خط خوش در آن تیب کیقرار داشت دوختم،  زیم یکه رو یشده ا یرفته و نگاهم را به قاب خاتم کار جلو

 نوشته شده بود.

 !شکسته قلب من جانا به عهد خود وفا کن ،یکه در قلب شکسته خانه دار یخداوندا تو خود گفت -

 منتظرتم. رونیب ا،یلباست رو عوض کن ب -

 و گفت: ستادیبه سمتش برگشته و نامش را فرا خواندم، کنار در ا عیسر

 جانم؟ -

 راحتم. یطور نیمن ا -

 وارد اتاق شد و در را آرام بست. د،یرا در هم کش شیها اخم
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 .یمعذب باش ششیپ یکه بخوا ستین یجا کس نیا ؟یکن یم یطور نیچرا ا -

 انداخته و گفتم: ریشرم سر به ز با

 .ستیآخه لباسم مناسب ن -

و به سمت کمدش  دیشد با آن در جمع ظاهر شد. خند یوجه نم چیبه تن داشتم که به ه یرنگ و کوتاه دیسف تاب

 رفت.

 کرد. یکار هیشه  یرو م نیخب ا -

 .دیکش رونیرا از رگال ب یرنگ دیرا گشود و بلوز سف کمد

 ش!رو بپو نیا ایب -

 چشمان گرد شده نگاهش کردم و گفتم: با

 تو رو بپوشم؟ یمن بلوز مردونه  -

 .ستادیو دست به کمر ا دیخند

 ارم؟یلباس مادر رو برات ب یخوا یم -

 اش گرفته بود. یدانم چرا امروز باز ینگاه از او گرفتم، نم نهیتخت نشسته و دست به س ی گوشه

 زانو نشست و گفت: یرو میپا مقابل

 .میاالن ناهار رو هم خورده بود یکرد یاگه قهر نم گه،یخودته د ریتقص -

 کرده و گفتم: زیرا ر چشمانم

 ؟یکار کرد یرفته چ ادتی -

 رفت گفت: یتخت گذاشت و برخواست، همان طور که به سمت در م یرا رو راهنیپ

 اتاق منتظرم. رونیفکر کنم اندازت بشه، ب کهیواسه من کوچ نیا -
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ن شد به عنوان مانتو از آ ی. گشاد بود و بلند، مستادمیا نهیرا به تن کرده و مقابل آ راهنیاز جا برخواستم، پ ناچار به

 استفاده کرد.

سرم مرتب کردم،  یرا رو ی. روسرنندیگونه بب نیبرخورد ا نیمرا در اول رضایعل یخواست خانواده  یدلم نم چیه

 ام از در خارج شدم. یباطن لیرا ال زده و برخالف م راهنیپ یها نیآست یکم

 زد و گفت: یلبخند دنمیبا د رضایعل

 آد. یبهت م دیچه قدر سف -

 . میگام برداشت منیبه همراه او سمت نش د؟ید یرا نم راهنیپ یو گشاد یام گرفته بود، بلند خنده

 زد و گفت: ی. لبخندلباسم ثابت ماند ینگاهش رو یاز آشپزخانه خارج شد، لحظه ا مادرش

 .فتادهیتا غذا از دهن ن دیایب .دمیرو چ زیم -

که درون آشپزخانه قرار  ینفره ا ۴ زیبه سمت م رضایتمام خانه را پر کرده بود، به همراه عل یخوش قورمه سبز عطر

 .میداشت رفت

د. کر یم ییآن خودنما یرو زیسوخته بود، چند گلدان ن یبه رنگ قهوه ا زیها  و م نتیبه اطراف انداختم. کاب ینگاه

 و گفت: دهیرا عقب کش یصندل رضایعل

 بفرما! -

از  دوختم که پر بود زیکنارم را اشغال کرد. نگاهم را به م یصندل زینشستم، او ن یصندل یزده و رو شیبه رو یلبخند

 کلمه یواقع یزن به معنا نیچند رنگ، ا یژله  یحت یپروده، ماست، ترش تونیاعم از ساالد، ز یانواع و اقسام خوراک

 کدبانو بود.

 !زمیجان، بکش عز نینازن -

 .دمیلبخند پاش شیمادر سر بلند کرده و به رو یصدا با

 .دیدیزحمت کش یلیخ -

 و گفت: دیرا در هم کش شیها اخم
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 تو رو خدا راحت باش! ه؟یچه حرف نیا -

 برنج را مقابلم گرفت و گفت: سید رضایعل

 بکش؛ سرد شد. -

 به پدر انداخته و گفتم: ینگاه

 اول پدر بکشن. -

 زیم یزده و ظرف ساالد را از رو یکلمه بعد از گذشت سال ها. پدر لبخند نیبود به زبان آوردن ا یبیغر حس

 برداشت.

 .ستمیمن اهل برنج خوردن ن -

 و گفت: دیکش میبرنج برا یکم رضایعل

 .مهیمدته تو رژ هیبابا به خاطر قند باال  -

برخواستند، خواستم در جمع کردن  رضاینگفته و در سکوت مشغول خوردن شدم. بعد از اتمام غذا پدر و عل یزیچ

 به مادر کمک کنم که مانع شد. زیم

 کنم. یحاال بعد خودم جمع م زمینه عز -

 شه. یکه نم یطور نیآخه ا -

 کرد و گفت: تیهدا منیبه سمت نش مرا

 برات حرف دارم. یکه کل میشه؟ بر یچرا نم -

به چشم داشت و روزنامه به  ینکینگاهم را در اطراف چرخاندم. پدر ع گریهم  از آشپزخانه خارج شده و بار د با

 نبود. رضایاز عل یمبل نشسته اما خبر یدست رو

 گرفت. ینشسته و مادر کنارم جا یمبل یرو
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 یترسه که فراموش یم نیکارش شده جدول حل کردن، فکر کنم از ا رضایرو سپرده دست عل که کارخانه یاز وقت -

 و نوه هاش رو نشناسه. رهیبگ

 زود بود. یلیحرف ها خ نیگفتن ا یانداختم، نوه ها؟ برا ریو من با شرم سر به ز دیخند خودش

 .ینیتا بب ارمیرو ب یمیقد یبزار برم آلبوم عکس ها -

نگاهم را به پدر دوختم، کم حرف بود  گریکرده که از جا برخواست و به سمت پله ها رفت. بار د دییسر حرفش را تا با

 داشت.  یاما چشمان مهربان

در دست به  یپنداشتم. مادر با آلبوم بزرگ یگونه م نیا رضایرنگش با عل یبه خاطر شباهت چشمان مشک دیشا

 سمتم آمد و کنارم نشست. آن را گشود و گفت:

 بود. کیمن چه قدر کوچ یرضایعل نیبب -

چشم دوخته  نیساحل نشسته و با خنده به لنز دورب یماسه ها یرو یکوچک یرا به عکس دوختم، پسر بچه  نگاهم

 بود.

 خنده گفتم: با

 بامزه بود. یلیخ -

را  ه دستشبود ک یو دختر بچه ا رضایعکس عل یبود. عکس بعد نیریش شیانگار مرور خاطرات برا د،یخند زین مادر

 دور گردنش حلقه کرده و لبخند بر لب داشت.

 انگشت به عکس اشاره کرده و گفتم: با

 ه؟یک نیا -

 با هم بزرگ شدند. رضایالله دختر خواهرم، اون و عل -

 ۴ یعکس ی رهیبود. نگاهم خ رضایدر تمام عکس ها الله در کنار عل بایلبم محو شد. تقر یلبخند از رو اریاخت یب

 مادر گفت: میبگو یزیکه چ نید و قبل از انفره مان
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 یکل تابستون رو اونجا م بایو الله تقر رضایمادرم بودند و عل یخونه  ی هیها مهران و مهردخت هستند، همسا نیا -

 گذروندند.

 و ادامه داد: دهیکش یچنگ انداخت، مادر آه میآمدن نام مهردخت بغض به گلو با

 تا حاال ادامه داشته. رضایمهران و عل یبرا یاون دوست -

و مهران پشت  رضایها نشسته و عل یصندل یرو ینگاهم را به عکس دوختم، الله و مهردخت با حالت خاص دوباره

 بودند. ستادهیسرشان ا

 با هم داشتند. ینیریخاطرات ش یلیپس خ -

 سر تکان داد و گفت: مادر

 خاطراتشون با هم بود. شتریآره ب -

 و گفت: دیرا جلو کش زیم یرو ی وهیظرف م 

 !زمیبخور عز -

 چشم. -

 گذاشت و گفت: میران پا یرا رو دستش

 ر،یام یمیشناختمش چون سپهر از دوستان قد یپدرت بود،  دورا دور م یروز خاک سپار دمتیکه د یبار نیآخر -

 بود. رضایپدر عل

و  ما پررنگ کرد یسر پا نگه داشتن شرکت نقشش را در زندگ یاز سهام شرکت پدر از آن سپهر بود، به بهانه  یمین

 از من گرفت. زیمادرم را ن

 ادامه داد: یرا به او دوختم که با لبخند تلخ نگاهم

 روز عروس خودم بشه؟ هیدختر کوچولو  نیکرد ا یفکرش رو م یک ،یساله بود ۱۱ ی دختر بچه هیاون موقع  -

 خواست هرچه زودتر از آن مکان خارج شوم. یان سخن گفتن نداشتم، دلم مزدم، ذهنم پراکنده بود و تو لبخند
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 آمد. مادر رو به او گفت: یم نییافتاد که از پله ها پا رضایبه عل نگاهم

 تو؟  ییکجا -

 به آلبوم درون دستم انداخت و گفت: ینگاه رضایعل

 برم شرکت. دیشرمنده، با -

چشمش برداشت و با اخم رو به او  یرا از رو نکشیگذاشت، ع زیم یه را رورا به من داده بودند. پدر مجل ایدن انگار

 گفت:

 ؟یشرکت بکش نیدست از ا یتون یروز هم نم کی -

 شلوارش فرو برد و گفت: بیدستش را درون ج رضایعل

 قرار مهم دارم. هیکار کنم پدر من؟ امروز  یچ -

 دستش را پشت من گذاشت و گفت: مادر

 مونه. یمن م شیجان هم پ نیخب برو اما زود برگرد، نازن لیخ -

 از جا برخواسته و گفتم: عیسر

 برم. دینه ممنون، من با -

 برخواست و گفت: رین مادر

 .یکجا؟ تو که تازه اومد -

 کردم لبخندم را حفظ کنم. یسع

 خوب بود. یلیممنون، خ زیبابت همه چ -

 کرد. یدست شیپ رضایکه عل دیبگو یزیخواست چ مادر

 منتظرتم. ایپس برو لباست رو بپوش ب -



 نیحسرت نازن

 
110 

 

. تخت گذاشتم یرا از تن خارج کرده و رو رضایقرار داشت رفتم، بلوز عل نییپا یکه در طبقه  یبه سمت اتاق عیسر

 رگال گذاشته و در کمد  را گشودم. یرنگ را رو دیمانتو را به تن کردم.  بلوز سف

وجودم را فرا  یبیحس عج کی. یهمان روز باران ادگاریکرم رنگم ثابت ماند،  یپالتو یکمال تعجب نگاهم رو در

 خاص. ینیریش کیگرفت، 

 در به داخل آورد و گفت: یسرش را از ال رضای. علدمیکه به در خورد به عقب پر یتقه ا با

 شد. رید ؟یحاضر -

 را برداشته و به سمتش رفتم. فمیرا درون کمد گذاشتم، ک راهنیپ

 !میبر -

 را به حرکت در آورد و گفت: نی. ماشمیشد نیسوار ماش رضایکرده و به همراه عل یمادر و پدر خداحافظ با

 امروز چه طور بود؟ - 

 که نگاهش کنم گفتم: نیا بدون

 خوب بود، ممنون. یلیخ -

 .میزود برگرد میببخش که مجبور شد -

 مانده بود دوختم. رهیرا به او که به رو به رو خ نگاهم

 بود. یعال زینه همه چ -

 را مقابل خانه متوقف کرد نیرد و بدل نشد. ماش نمانیب یحرف گریبه مقصد د دنینگفت. تا رس یزیزد و چ یلبخند

 و نگاهش را به من دوخت.

 ممنون. زیبابت همه چ -

 هم گذاشت و گفت: یرو یرا لحظه ا چشمانش

 خوش حالم که بهت خوش گذشت. -
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در هوا  یگشودم، به سمتش برگشته و بوسه ا دیبود. در را کل ستادهیدم، هنوز همان جا اش ادهیرا گشوده و پ در

 فرستادم. شیبرا

 یرو یزیرا به حرکت در آورد. در را به هم کوفته و به سمت خانه گام برداشتم. چ نیتکان داد و ماش یخنده دست با

 بغض. هیشب یزیکرد، چ یم ینیدلم سنگ

کنار  یچوب رخت یکرد. وارد خانه شدم، مانتو را رو یم قیرا به وجودم تزر یحس بد رضایالله در خاطرات عل حضور

 کرده و به سمت آشپزخانه رفتم. زانیدر آو

 یار مک شتریخودم ب یرو دی. بادمینفس سر کش کیرا پر از آب کرده و  وانیآب را گشودم، ل ریبرداشته و ش یوانیل

 ماندم. یم یمحکم باق دیکردم، با

******** 

کار. امتحانات خرداد ماه به هر  ریامتحانات بودم و او درگ ریکم تر شده بود، من درگ رضایبا عل دارمیاز آن روز د بعد

 .میلوازم عقد بود دیو ما به دنبال خر دیرس انیکه بود به پا یسخت

هر سپ یدر خانه  زیام مراسم عقد ن یباطن لیتر از آن چه انتظار داشتم اتفاق افتاد. برخالف م عیسر یلیخ زیچ همه

 برگزار شد.

 ی. درون اتاق پاکیجشن دعوت شوند جز چند تن از بستگان و دوستان نزد نیبه ا یادیز ینبود مهمان ها قرار

 مانده بودم رهیتخت نشسته و به رو به رو خ

مادر به  یبه در خورد و پشت بند آن صدا یآمدم. تقه ا یدر م رضایانتظار تمام شده و امشب من به عقد عل بالخره

 .دیگوش رس

 عروس خانوم کوچک ما چه طوره؟ -

 کرده و لبخند زدم. لباس درون دستش را باال گرفت و ادامه داد: نگاهش

 ؟یمادرت رو قبول دار ی قهیسل نیچه طوره؛ بب -

 را پشت گوش فرستاده و گفتم: میموها بود. دسته از بایز ،یتنگ و صورت یرنگ به همراه دامن دیساده و سف یراهنیپ
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 ست؟یقشنگه اما کوتاه ن -

 تخت گذاشت و گفت: یو جلو آمد. لباس را رو دیرا در هم کش شیاخم ها مادر

 ؟یکه چادر بپوش یخوا یروز عقدته، نم یناسالمت -

 نشاند. نهیمقابل آ یصندل یو من را رو دیرا کش دستم

 .ینمونده پس بهتره آماده بش یزیتا اومدن مهمون ها چ -

 رفت لب زدم: زیم یکه به سمت بورس مو رو دستش

 شد؟ یبهتر نبود عقد تو محضر برگزار م -

 به من انداخت و گفت: ینگاه نهیرا متوقف شد. از آ ی انهیدستش م مادر

 باشه؟ نیکه آخر جوابم ا دمیهمه زحمت کش نیا -

حرف کارش را شروع  یب دیآزار دهنده بود. سکوتم را که د میآن خانه براانداختم، بودن در  ریو سر به ز دهیگز لب

 آورد و گفت: نییسرش را پا یکرد. بعد از گذشت مدت

 .یمثل فرشته ها شد -

 را گشوده و نگاهم را به چهره ام دوختم.  چشمانم

ره داشتم اما صورتم هم چنان به چه یکمرنگ شیرا باز رها کرده بود، آرا یکرده و مابق سیرا گ میاز موها یا دسته

 کودکانه و معصوم بود.

 و گفتم: دهیکش میبه موها یدست

 مامان. یمرس -

 رفت گفت: یو همان طور که به سمت در م دیخند

 ره. یم شیکارها چه طور پ نمیمن هم برم بب یتا تو لباس هات رو بپوش -
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 د.و بدون نقص بو یعال زیبه خود انداختم. همه چ یو نگاه ستادهیا نهیجا برخواسته و لباس را به تن کردم. مقابل آ از

 یبه آن م یخاص ییبایزده و ز رونیبلدم از شال ب یاز موها یسرم انداختم، نصف یرنگ را رو یو صورت ریحر شال

 .دیبخش

دم. ج شداشت به پا کرده و از اتاق خار یکوتاه یرنگم را که پاشنه  دیسف یکفش ها فونیزنگ آ یبلند شدن صدا با

 کردم. یپله ها را ط ی. با شاددیرس یبگو و بخند پوپک و ستاره به گوش م یصدا

 به هم کوفتند. یدستانشان را با شاد دنمیبه آن دو افتاد که وارد شده و با د نگاهم

سبز  یزیرنگش را فر کرده و شوم یکوتاه و مشک ی. پوپک موهادمیکرده و به آن ها رس یآخر را هم سپر ی پله

 هم به گردن داشت. اریکام ییبه پا کرده بود، گردنبند اهدا یرنگ به همراه شلوار مشک

 رنگش باعث شده بود قدش از من بلندتر شود. یپاشنه دار مشک یها کفش

 و گفت: دیدر آغوش کش مرا

 عشقم. یخوشگل شد یلیخ -

 آمده و با خنده گفتم: رونیآغوشش ب از

 تو. ینه به اندازه  -

 باتریخط چشم باعث شده بود چشمان سبز رنگش ز با،یساده بود و ز شهیبار به ستاره دوختم، مانند هم نیرا ا نگاهم

 به نظر برسد. 

به تن  یمشک یقرمز رنگ به همراه شلوار یو تک کت ختهیشانه اش ر یطرف رو کیرنگش را  ییخرما یموها

 داشت.

 را در دست گرفت و گفت: دستم

 .یشاد باش شهیهم دوارمیام ن،ینازن برات خوشحالم یلیخ -

 و خود را در آغوشش رها کردم. رمیخودم را بگ یجلو نتوانستم
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 ستاره جونم. یمرس -

 به زور من را از او جدا کرد و گفت: پوپک

 .گهید دینکن شیهند لمیبابا ف -

 .دیکش یبه سالن انداخت و سوت ینگاه

 .یچه سفره عقد -

 بود. ستادهیام ا یقبل یبه سمتش گام برداشت، ستاره هم به راه افتاد اما من همچنان سر جا بعد

 و دیدو یسو به آن سو م نیکمک به مادر آمده بود دائم از ا یآراسته شده بود، مهتاب که برا ییبایعقد به ز سفره

 سفره بودند. یپوپک و ستاره در حال وارس

******** 

 . دیایکه ن دمیترس یم نیبود، دائم از ا نینائ دیرس که به جمع ینفر نیآخر

شلوغ شده بود. عاقد  بایدادم، همه آمده و خانه تقر یرا تکان م میلبم را به دندان گرفته و با استرس پاها ی گوشه

 بودند که دل آمدن نداشت. یو همه در انتظار برادر دهیرس

 نیکند، نگاهم را به او دوختم که لبخند زد اما ا یریگذاشت تا از تکان خوردنش جلوگ میپا یدستش را رو رضایعل

 کرد. یآرامم نم

 حاضر دوختم، همه سرشان به کار خود گرم بود.  تیرا به جمع نگاهم

که  بودم به همراه مادرش دهیکه تا آن روز او را ند ندایجشن حضور نداشت اما خواهرش ل نیتصورم الله در ا برخالف

 رفتند. یاز من ندارد دائم مقابلم رژه م یکامال مشخص بود دل خوش

مقابلش حلقه  ینشسته و دستش را دور فنجان چا یصندل یجا برخواسته و به سمت آشپزخانه رفتم، مادر رو از

 کرده بود، سر بلند کرد و به من چشم دوخت.

 برده و... یبازبه خاطر تو هم که شده دست از لج و لج ستیامشب حاضر ن هی -
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 به صدا در آمد. از جا برخواست و گفت: فونیحرفش تمام نشده بود که آ هنوز

 حتما خودشه. -

 رفتم که مهتاب زودتر از من در را گشود. فونیشتاب به سمت آ با

 هستن. نیآقا نائ - 

 فرستاده و رو به او گفتم: رونیرا پر حرص ب نفسم

 !دییشما بفرما -

و  دستایکنارم ا رضایتمام خانه را پر کرده بود. عل میآهنگ مال ی. صداستادمیرفت و من پشت در به انتظار ا مهتاب

 گفت:

 اومد؟ - 

 را به دندان گرفته و گفتم: لبم

 آوردن. فیبله، بالخره تشر -

 در گذاشت و آرام گفت: یرا رو دستش

 هات رو باز کن. بره، حاال که اومده پس اخم شیپ یبه خوب زیبزار همه چ -

 را به چشمان رنگ شبش دوخته و گفتم: نگاهم

 فکره که... یچقدر ب نیآخه بب -

 سالم بر عروس و داماد جوان. -

بر لب. گل را به سمتم  یدر دست داشت و لبخند یسبد گل بزرگ م،یتمام ماند و هر دو چشم به او دوخت مهین حرفم

 گرفت و ادامه داد:

 به شما. می، تقدخانم نینازن دییبفرما -
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م داد رضایشد؟ دسته گل را از او گرفته و به دست عل یبکشم اما مگر م ادیفر یالیخ یهمه ب نیخواست از ا یم دلم

 بلند وارد آشپزخانه شدم. یبعد با قدم ها

ذاشت. تقه گ یم میگونه تنها نیا دیداده و ناخنم را به دندان گرفتم، حال که پدر کنارم نبود نبا نتیام را به کاب هیتک

 :دیبه گوش رس نیشاد نائ یبه در خورد و پشت بند آن صدا یا

 ؟ید ینشون م رضایقشنگت رو به عل یاخالق ها ینشده دار یچیهنوز ه -

 به جلو برداشت. یغضب آلودم را به او دوخته که قدم نگاه

 شد. مونیپش یدید هویگم،  یمن به خاطر خودت م -

 گاهش را به من دوخت.زد و ن هیتک نتیبه کاب کنارم

 ؟یالیخ یقدر ب نیچرا ا -

 زد و سر تکان داد. یشخندین

 .الیخ یب -

 زده و کم حرف برادر من بود؟! خیمرد  نیا ستادم،یا مقابلش

 تو مهمه؟ یمن برا یاصال خوشبخت -

 فرسنگ ها از خودش دور شده بود. نینائ د،یلرز یم میدر چشمانم حلقه زده بود و صدا اشک

 دم. یرو من بهت قول م نیا ،یش یخوشبخت م رضایتو با عل -

 پاسخ سرد نبودم. نرم گونه ام را لمس کرد و ادامه داد: نیا دنینبود، من در انتظار شن نیمن ا جواب

 .یهمه منتظرن، بهتره بر -

 حرف به سمت سالن حرکت کردم، پوپک به سمتم آمد و گفت: یب

 شد، اومد؟ یچ -
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 دست زدن بلند شد. مادر دستش را پشتم گذاشت و گفت: یتکان داده و او نگاهش را به پشت سرم دوخت. صدا سر

 خواد خطبه رو بخونه یسفره عاقد م یپا نیبش -

 گرفت. آرام کنار گوشم زمزمه کرد: یکنارم جا رضاینشسته و عل یصندل یحرف رو یب

 کم درکش کن هی -

خواندن خطبه اجازه  یبه دستم داد و عاقد برا یلبم بنشانم. مادر قرآن یرو یکردم لبخند ینگفته و سع یزیچ

 خواست.

 یشاخه گل سرخ هم راض کیعشق و  ایدن کیسکه بود اما من به   ۱۱۴ام  هیشروع به خواندن خطبه کرد، مهر عاقد

 بودم.

وختم د رضایبه عل نهیسرمان نگه داشته بودند. نگاهم را از درون آ یتور را باال ندایو ستاره و ل دیساب یقند م پوپک

 .دیپاش میبه رو یکه لبخند

 لم؟یعروس خانوم بنده وک -

 بلند کردم. سر

 .نهیعروس رفته گل بچ -

 را با خنده گفت. نیپوپک بود که ا یصدا

 م؟یپرسم بنده وکل یبار دوم م یعروس خانوم برا -

ت مهردخ ستیبا یو در فکر فرو رفته بود. حال م ستادهیکنار مهران ا ریشد، سر به ز دهیکش نیبه سمت نائ نگاهم

 کرد. یحلقه م شیو با خنده دست دور بازو ستادیا یکنارش م

 خواد. یم یلفظ ریعروس ز - 

 آرام گفت: رضایعل د،یپوپک بود که به گوش رس یصدا زیبار ن نیا

 به چشم. یا -
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دست و پچ پچ  یدرش را گشود و آن را مقابلم گرفت. صدا د،یکش رونیکتش ب بیرا از ج یمخمل قرمز رنگ ی جعبه

 .کرد یم ییآن خودنما یرو انیبرل نیبود که چند نگ دیبه رنگ سف نیو سنگ بایز سی. سرودیرس یبه گوش م

 با لبخند گفتم: 

 قشنگه. یلیخ -

 ند شد:عاقد دوباره بل یسفره کنار دستم گذاشته و صدا یرا رو جعبه

 لم؟یکنم، بنده وک یبار آخر عرض م یعروس خانوم برا -

 م:انداخته و گفت ریکرد، سر به ز یو با لبخند نگاهم م ستادهیشد که کنار سپهر ا دهیبار سمت مادر کش نیا نگاهم

 پدرم، مادرم و برادرم بله. یبا اجازه  -

جلو آمد و صورتم را  رضای. مادر علدندیکش ی. همه دست زدند و کل ماورمیاز سپهر ب یچه کردم نتوانستم نام هر

 .دیبوس

 .دیکنار هم خوشبخت بش دوارمیام -

 .ختمیرا به سمتم گرفت، تمام محبتم را در چشمانم ر یا جعبه

 ممنونم. یلیخ -

توانست با دستان  یزن اگر م نیکردم ا یو مادرش. حس م ندایل یجلو آمدند، حت کیتبر یمهمان ها برا ی همه

 باشم.  الیخ یکردم ب یم یخصمانه و پر از غرور بود اما من سع شینگاه ها خت،یآو یخودش مرا به دار م

آن را از دستم خارج  یسال لحظه ا ۵درون دستم دوختم، هنوز بعد از گذشت  یساده  ینگاهم را به حلقه  گرید بار

 نکرده بودم.

. قرار بود مراسم در باغ پدرش میبود ازیلباس و لوازم مورد ن دیبه دنبال خر ارضیاز مراسم عقد به همراه عل بعد

 برگزار شود. 

 برسد. انیزودتر به پا زیهمه چ میما دوست داشت ینمانده و هر دو یباق یادیز وقت
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به  شهیکه هم یکردم، آغوش یپروا خود را در آغوشش رها م یبود، حال ب گرید کیدر دست  مانیدست ها حال

 من باز  بود. یرو

 یم رضایبودم، عل دهیبرده شود. تا آن روز خانه را ند رضایعل یام را کامل کرده و قرار بود زودتر به خانه  هیجهز مادر

 کرد. یم یبا او همراه زیکند و مادر ن رمیخواست قافل گ

و من در  میداشت یسال اختالف سن ۷. دیخند یمن م یبود و او تنها در سکوت به غر غرها دهیامانم را بر یکنجکاو

 لجوج و سر به هوا بودم. یبرابرش مانند کودک

 کردم. یهزار بار به خاطر داشتنش از خدا تشکر م یام شده و من روز یکودکانه و سادگ یگفت عاشق رفتارها یم

 یرا در هم م شیاخم ها رضایگذاشتم عل یکه دست م یهر لباس یمن رو میلباس عروس رفته بود دیخر یبرا یوقت

 گفت نه! یو م دیکش

 به او انداخته و گفتم: ینگاه کالفه

 ؟یگرد یم یدنبال چه لباس قایدق -

شلوارش فرو برد و  بیشد. دست در ج ینم افتیاو  یاما لباس مورد عالقه  میمزون سر زده بود نیصبح به چند از

 داشت گفت: یهمان طور که آرام گام بر م

 .نیگو سن دهیلباس پوش هی -

 و با خشم گفتم: ستادهیا

 ؟یبپوش یخوا یمگه تو م -

 :دمیزار نال یو به سمتم برگشت، با حال ستادیا

 ؟یکن یم یطور نیمن خسته شدم، مگه چند بار قراره لباس عروس بپوشم که ا رضایعل -

 تند.گذش یدوختم که ار کنارمان م ی. سر برگردانده و نگاهم را به افرادستادیبه جلو برداشت و مقابلم ا یاخم قدم با

 لباس ها دکلته و باز بود؟ یهمه  یدیداره، ند یچه ربط -
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بودم اشاره کرده و  ستادهیکه کنارش ا ی. به مزوندمیفهم یو نگاهش کردم، منطقش را نم ستادهیا نهیبه س دست

 گفتم:

 ها. هیآخر نیا رضا،ی. علمینیجا رو هم بب نیا میبر -

 جوان به سمتمان آمد و با لبخند گفت: ی. فروشنده میهم وارد شد تکان داد و با سر

 .دیسالم خوش آمد -

مرد را دوست  نیبود. من عاشقانه ا ستادهیدوختم که مانند مجسمه ا رضایلبخند تشکر کرده و نگاهم را به عل با

 بود. یبیمنطق بودنش را و عشق چه حال عج یرا، ب شیها یداشتم. اخمش را، بد خلق

کت  دیخر میجشن انتخاب کرد یرا برا بایو ز دهیپوش یلباس شیها یریو با وجود سخت گ رضایبالخره با انتخاب عل 

 .دیرس انیمن بالخره به پا دیوسواس شدهم با یو شلوار داماد

 یمیکس را به جز چند تن از دوستان قد چیمن ه دمیزمان پخش کردن کارت ها و دعوت مهمان ها بود که فهم تازه

 پدر ندارم. 

 مراسم و رو به رو شدن با ما نبودند. نیام که هرگز حاضر به حضور در ا یپدر ی خانواده

حفظ ابرو هم که شده  ینداشتم، برا یقطع شد اما چاره ا شهیهم یما برا یبعد از مرگ پدر و ازدواج مادر رابطه  

 رفتم. یم دنشانیبه د دیبا

 و با اظطراب زنگ را فشردم.  دهیکش یقیداشتم. نفس عم دیو در فشردن در ترد ستادهیعمه ا یدر خانه  پشت

 آورد! ینم ادینداشت اگر مرا به  یشدم پس تعجب یبا او رو به رو م گریسال بار د ۶از  بعد

گرفته و  اطیکف ح یخانه شدم. نگاهم را از سنگ فرش ها یمیبزرگ و قد اطیباز شد و من وارد ح یکیت یبا صدا در

 چشم دوختم. دهیبه درختان سر به فلک کش

بلندمان در  یخنده ها ی. هنوز صدامیکرد یم یبزرگ باز اطیح نیدر ا لیفام یکه بودم به همراه بچه ها کودک

 گوشم بود.

 د.بو ستادهیبه انتظار ا یافتاد که مقابل در ورود یداشتم. نگاهم به زن یبیرا سد کرده و حال عج میراه گلو بغض
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 خانوم منتظرن.  د،ییبفرما -

 کرد.  یزنده م میرا برا یگذاشتم که خاطرات کودک یمقابل در کنار رفت و من قدم در خانه ا از

جمع کردن خانواده را بر عهده داشت. پدر فرزند  ی فهیفرزند بزرگ خانواده بود و بعد از مرگ مادر بزرگ وظ عمه

 آخر خانواده بود و زودتر از همه بار سفر بست.

نصب شده  وارید یکه در سالن قرار داشت نشسته و نگاهم را به قاب عکس پدر که رو یچرم یاز مبل ها یکی یرو

 . هنوز هم او را به خاطر داشت، هنوز هم محبتش در دلش بود؟بود دوختم

 پس فرزندانش چه؟ 

 . زمیگرفته و از جا برخکه نام مرا به زبان آورد باعث شد نگاه از قاب عکس مقابلم  یزن یباز شدن در و صدا 

 روحش را؟ یچشمان ب ایکردم  یو چروک صورتش را باور م نیچ یو شکسته شده بود. به راست ریپ چقدر

 .دیو تنم را در آغوش کش ستادیا مقابلم

 .ید یرو م امرزتیآخ که چقدر عطر پدر خدا ب ،یعمه کجا بود زیعز -

بودم. مرا از  بینص یکه سال ها از آن ب یفراموش کردن محبت یبردن، برا ادیاز  یبود برا یادیسال زمان ز ۶ 

 و گفت: دیکش رونیآغوشش ب

 .یشد یچه خانوم ،یچه قدر بزرگ شد -

بود که بعد از مرگ پدر هزاران انگ به ما چسباند و از  یگرفته بود. به زحمت لبخند زدم، او همان زن شیصدا

 خارج شد؟ مانیزندگ

حرف سر  یکرد. ب ستنیگرفت و شروع به گر یمبل مقابلم جا یخورد. رو یهمه تظاهر بر هم م نیداشت از ا حالم

 دوختم. نیام نشسته و نگاه به زم یقبل یجا

شربت مقابلم قرار گرفت،  یها وانیل یحاو ینیخواست. س یرا م رضایرا گرفته بود و دلم آغوش امن عل میگلو بغض

 آن نداشتم. دنیبه نوش یلیخشک شده بود اما تما برداشته و تشکر کردم، دهانم یوانیل

 گذاشته و گفتم: زیم یرا رو وانیل



 نیحسرت نازن

 
122 

 

 عمه! -

ک اش ینام را بر زبان نرانده بودم. با دستمال کاغذ نیلبم نقش بست، سال ها بود که ا یرو یلبخند کج ناخودآگاه

 اش را پاک کرد و گفت: ختهینر یها

 جان عمه؟ -

 گفتم: یانداخته و به آرام ریبه ز سر

 کنم و... یبه شما بدم، من دارم ازدواج م یخبر هیاومدم  -

 و با خشم گفت: دیرا در هم کش شیحرفم تمام نشده بود که اخم ها هنوز

 و با قاتل برادرم رو به رو بشم؟ امیب ینکنه انتظار دار ،یخب که چ -

 اینگذاشت حرفم تمام شود  یدادند. حت یآدم ها چه قدر زود ذات خود را نشان م دم،یشکستن قلبم را شن یصدا

  ست؟یام ک ندهیهمسر آ دینپرس یحت

 مهم هستم. شیمشخص بود تا چه حد برا کامال

 .دیام بود که شما رو دعوت کنم، لطفا با عمو هم صحبت کن فهیرو ندارم و  وظ یمن به جز شما کس -

گذاشتم، از جا  زیم یو رو دهیکش رونیب فمینداشتم. کارت ها را از ک یسخت بود اما چاره ا میحرف ها برا نیا گفتن

 کرد. خکوبمیم شیبه جلو برداشتم اما صدا یبرخواسته و قدم

 آم. یو شوهرش رو به رو بشم، من فقط به خاطر برادر زاده ام م کهیآم اما انتظار نداشته باش با او زن یم -

 ردم؟ ک یم یشد اگر به سمتش برگشته و تمام نفرتم را بر سرش خال یم یاحترام یمادر من بود؟ ب کهیاز زن منظورش

هم  یرا در دست فشرده و سر تکان دادم. مگر حرف فمیکند. بند ک نیگونه به او توه نیمادر من بود و حق نداشت ا او

 مانده بود؟ یگفتن باق یبرا

 . ییتنها نیخواست زار بزنم از ا یکردم. دلم م میها هیر خانه خارج شده و با ولع هوا را وارد از

 لبخند زدم. رضایاسم عل دنیزنگ تلفن همراهم نگاه خسته ام را به صفحه اش دوخته و با د یبلند شدن صدا با
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 باشد او بود. میتوانست مرهم درد ها یکه م یفرد تنها

******** 

 خب عروس خانوم حاال چشم هات رو باز کن! -

 تعجب کردم.  نهیدر آ دمیجد یچهره  دنیگشوده و از د یچشمانم را به آرام شگریزن آرا یصدا دنیشن با

 کرد. یم ییذشته خودنمااز گ شیب دمیبلند و دخترانه ام کوتاه شده بود و پوست سف یابروها

سرم جمع کرده و  یباالو بلندم را  یقهوه ا یداده بود. موها رییبه صورت داشتم اما چهره ام را تغ یکمرنگ شیآرا

 آن قرار داشت. یرو یتاج کوچک

 من بودم؟ نهیدختر درون آ یسرخ رنگم دوخته و لبخند زدم، به راست یرا به لب ها نگاهم

 خدا به داد داماد برسه. ،یچه قدر خوشگل شد نینازن یوا -

داشت. مادر  دنید رضایعل یچهره  خودم هم خنده ام گرفته بود، واقعا دند،یرا گفت و با ستاره بلند خند نیا پوپک

 کردم. یچه م دیدانم اگر پوپک و ستاره نبودند با یبود و نم امدهیبه همراهم ن

 منتظرن. رونیخانوم فخر، آقا داماد ب -

تا مانع گام  دهیرنگ را به تن کردم. دامن بلند لباس را باال کش دیجا برخواسته و به کمک پوپک شنل سف از

 به سمت در رفتم.  یبرداشتنم نشود و به آرام

تش بردار دستم را پش لمیبود. به دستور ف ستادهیافتاد که پشت به در ا رضایکه خارج شدم نگاهم به عل شگاهیآرا از

 گذاشته و او به سمتم برگشت.

 رنگ یدر آن کت و شلوار مشک زد. یبرق م یرنگش از شاد یمشک یها لهیچشمانش ثابت ماند، ت یدر مشک نگاهم

 شده بود. یاز گذشته خواستن شیب

 که نگاهش را از چشمانم بردارد دست گل را به سمتم گرفت و گفت: نیبدون ا 

 بانو. یا شهیاز هم باتریز  -
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الک قرمز رنگم ثابت ماند. دستان مردانه اش هم  یانداخته و دست گل را از دستش گرفتم،  نگاهم رو ریبه ز سر

 دستم دور دسته گل حلقه شده بود. ریان زچن

راه و لبخند زد. به هم دیکش رونیدستم ب ریدستش را از ز عیمانده بود دوختم که سر رهیبه او که خ گریرا بار د نگاهم

 .میآن طرف تر پارک شده بود رفت یکه کم نیاو آرام به سمت ماش

 یاهم مو با لبخند نگ ستادهیا اریکام نیبه پوپک و ستاره که کنار ماش ی. نگاهستادیدر جلو را گشود و عقب ا رضایعل

 گرفتم. یجا یصندل یکردند انداخته و رو

از ضبط پخش  یآهنگ شاد دم،یگنج یدر پوست خود نم یبه حرکت در آمد. از شاد نیسوار شد و ماش زین رضایعل

 فرمان ضرب گرفته بود. یرو رضایشد و عل یم

 باغ متوقف یرا مقابل ورود نی. ماشمیکه قرار بود جشن در آن برگزار شود رفت یبه سمت باغاز گرفتن عکس  بعد

 شدم. ادهیکرد، در را گشود و من پ

که توسط مهمان  ییزهایشده و دو طرف آن پر بود از م نیسرخ مز یمقابلم دوختم که با گل ها یرا به راه رو نگاهم

 ها پر شده بود.

 یبه جلو گام برداشتم، چند دختر با لباس ها یحلقه کردم، به آرام شیو من دستم را دور بازو ستادیکنارم ا رضایعل

 و سبد گل در دست داشتند. ستادهیقرمز ا

 یبه چهره خندان مادر انداختم که با شاد یزدند، نگاه یرا به مهمانان دوختم که از جا برخواسته و دست م نگاهم

 کوفت. یدستانش را به هم م

 نیبا غرور به جلو چشم دوخته بود. نگاهم ب رضایدادم اما عل یسر تکان م شانیبه جلو گام برداشته و برا آرام 

 و مات به ما چشم دوخته بود. ستادهیا یبه الله افتاد که گوشه ا تیجمع

بلند و  اهنریلبخند زد، هر چند تلخ. پ دیمرا که د ی رهیدر رفت و آمد بود. نگاه خ رضایمن و عل نینگاهش ب دائم

 رنگش هم دورش رها شده بود. یبلند و مشک یرنگ بر تن داشت، موها یا روزهیف

به  ی. نگاهمیبود دهیرس گاهیبه جا بای. به سمتمان آمد، تقریاست و لبخندش ظاهر نیکردم چشمانش غمگ یم حس

 دندان نما گفت: یحلقه شده بود انداخت و با لبخند رضایعل یدست من که دور بازو
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 جان. نینازن یچه قدر خوشگل شد -

 به سمتش خم شد و گفت: یکم رضاینگفتم، عل چیزده و ه یلبخند

 ه؟یالله جان، نکنه خبر یشد بایز یلیتو هم خ -

 و گفت: دیکش شیبه موها یدست د،یخند الله

 !دییشم بفرما یتو، مزاحم نم یمهم تر از عروس یچه خبر -

نگ گل ر دیسف یرنگ نشسته و نگاهم را به دسته ها دیسف یصندل یرو م،یشتو ما به جلو گام بردا دیعقب کش بعد

 که اطرافمان بود دوختم.

 سرش را جلو آورد و گفت: رضایعل

 چه طوره؟ -

 رنگش دوخته و گفتم: یرا به چشمان مشک نگاهم

 .یعال -

رفتند گ یرقص فاصله نم دانیاز م یشکل برگزار شد. ستاره و پوک سنگ تمام گذاشتند و لحظه ا نیبه بهتر مراسم

 کرد. یم یآن ها را همراه یبا شاد زیالله ن یحت

ا ت دمیخند یاست. م نیدر فکر فرو رفته و غمگ نیتا فراموش کنم نائ دمیخند یم دم،یخند یهم شاد بودم و م من

ست، تا ا نیتا فراموش کنم مادر از حضور شان خشمگ دمیخند ینشسته. م یفراموش کنم عمه با اخم گوشه ا

 و من تا چه حد تنها هستم. ستیفراموش کنم پدر ن

 یاز رفتن مهمان ها م ی. مدت کوتاهدیبرگزار شد زمان وداع با خانواده ام فرا رس یاز اتمام مراسم که به خوب بعد

 شده بود. یگذشت و باغ خال

 کنار گوشم زمزمه کرد: د،یجلو آمد و مرا در آغوش کش مادر

 امان.خوشگل م یخوشبخت بش -
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 بود انداخته و گفتم: نیو مشغول صحبت با نائ ستادهیا یکه گوشه ا رضایبه عل ینگاه

 .زیمامان، بابت همه چ یمرس -

 و گفت: دیگونه ام کش یکرد، دستش را نرم رو یم ریس یگرید یایاو انگار در دن اما

 .دید یلباس م نیکاش پدرت بود و دخترش رو تو ا -

 پدر را حس کرده بود؟  یخال یجا زیکه در چشمانش حلقه زده بود غم را مهمان دلم کرد. او ن یگرفته و اشک یصدا

 کردم شاد باشم.  یو من سع ستادیکنارم ا رضایکنم. عل یریجلوگ میاشک ها زشیچه کردم نتوانستم از ر هر

 زد، دست مرا در دستش گذاشت و گفت: یلبخند دنشیبا د مادر

 جون تو و جون دخترکم. -

 دست مردانه اش را دور شانه ام حلقه کرد و گفت: رضایعل

 زارم آب تو دلش تکون بخوره. یراحت، نم التونیخ -

ه و کرد یخداحافظ زین رضایبود رفت. با پدر و مادر عل ستادهیتکان داد و به سمت سپهر که به انتظارش ا یسر مادر

 بود. نیطبق معمول نفر آخر نائ

 یگذاشت و نگاه میشانه ها ی. دستانش را روستادیاطراف جلو آمد و مقابلم ا یاهویه الیخ یهمان نگاه غم زده ب با

 انداخت: میبه سر تا پا

 ؟یقدر زود بزرگ شد نیباور کنم ا -

 لرزان گفتم: یبغض و صدا با

 نه. -

 و دیا در آغوش کشبرادرانه اش محروم شوم. تنم ر یها تیخواستم باور کند و من از حما یخواستم باور کند، نم ینم

 گفت:

 .یباشه هنوز بزرگ نشد یطور جار نیکه اشک هات ا یتا وقت ،یگ یراست م -
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و با خنده رو به  دیکش رونینبود. مرا از آغوشش ب ریگونه دلگ نیبود، کاش ا دهیبه خواسته اش رس زیاو ن کاش

 گفت: رضایعل

 .ادیخوب بزرگش کن، نزار لوس بار ب -

 کوفتم. شیو مشت آرامم را به بازو دمیخند هیگر انیم

 مزه. یب -

 با خنده دستش را پشتم گذاشت و گفت: زین رضایعل

 راحت. التیخ -

 زد و سر تکان داد. یلبخند

 راحته که خواهرم رو به تو سپردم. المیخ -

 به عقب برداشت. یشلوارش فرو برد و قدم بیرا دوست داشتم. دست در ج شیو گرما تیقدر حما چه و

 رو نشونش بده. اهاشیرو یو ببر خونه  ریدست عروست رو بگ ؟یستادیچرا ا -

 را به نیگرفته و ماش یجا یصندل یحرف رو ی. بمیرفت نیو به سمت ماش دیسر تکان داد، دستم را کش رضایعل

 حرکت در آورد.

 دهیکش نییرا پا شهیکرد. ش یو دور شدن ما را نظاره م ستادهیچشم دوختم که هم چنان ا نیبر گردانده و به نائ سر

 کرد. یصورتم را نوازش م میو باد مال

 بود.  نینائ ییتنها یمن همچنان در پ الیاما خ میما لبخند بر لب داشت یزدند و هر دو یبوق م مانیها برا نیماش

ا ر نانیشد، نگاهم را که به او دوختم لبخند زد. با هر نگاه و لبخند اطم ریاس یمردانه ا یسردم توسط پنجه ها دست

 کرد. یم قیبه وجودم تزر

 نی. از ماشبزرگ ساختمان شد یگشود و وارد محوطه  موتیمتوقف کرد. در را با ر یطبقه ا ۴ را مقابل برج نیماش

 شده و به سمت آسانسور گام برداشتم. ادهیپ
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به من  نهیزد. دست به س هیاتاقک تک ی وارهیرا فشرد و به د ۴ یطبقه  یدکمه  م،یرا گشود و با هم وارد شد در

 سرم برداشته و گفتم: یمانده بود، شنل را از رو رهیخ

 ؟یکن ینگاه م یطور نیچرا ا -

 .ستیلحظه ها خواب ن نیخوام مطمئن بشم که ا یم -

در را  رضای. علمیکرد از اتاقک خارج شد یرا اعالم م ۴ یکه طبقه  یزن یصدا دنینگفتم، با شن چیزده و ه یلبخند

و گل  شمع روشن یوارد خانه شدم با کل یچشمانت را ببند و وقت دیانتظار داشتم بگو ستاد،یگشود و عقب ا دیبا کل

 رز مواجه شوم.

 بانو! دییبفرما -

 کیبرق را فشرد. نگاهم را در اطراف چرخاندم.  دیاو کل حرف وارد شده و یتصورات خودم خنده ام گرفته بود. ب از

 نصب شده بود. وارید یرو زیبزرگ ن ید یال س ونیاز سالن بود، تلوز یدست مبل کرم رنگ گوشه ا

م، دوخت ابانیکرم رنگ را کنار زدم. نگاهم را به خ یکه درون سالن قرار داشت رفته و پرده  یبزرگ یسمت پنجره  به

 کرد. یم ییفرو رفته بود و مهتاب در آسمان خودنما یکیشهر در تار

 بود و من به یو آب دیسف یبه رنگ ها لیو وسا ونیگرفتم. دکوراس شیآشپزخانه را در پ ریبار مس نیزده و ا یچرخ

 مادر احسنت گفتم. ی قهیسل

نصب  وارید یرو زین رضایمن و عل یاز سالن قرار داشت و قاب عکس دو نفره  یگوشه ا یکرم، سورمه ا ینفره  ۶ زیم

 شده بود.

 ؟ینیاتاق ها رو بب یخوا ینم -

پاشنه دارم را از پا خارج کردم.  یرنگ گام برداشتم. کفش ها دیو سف یچیپ یتکان داده و به سمت پله ها یسر

 کرد. یم قیرا به وجودم تزر یدلچسب یکف سالن سرما یها کیبرهنه ام با سرام یبرخورد پاها

در وجود داشت. دانه دانه در ها را گشوده و به  ۳دوم  یو از پله ها باال رفتم. در طبقه  دهیباال کش یرا کم دامنم

 . دمیداخل سرک کش
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ب که نظرم را جل یزیچ نیاتاق مشترک ما بود، اول یگریو د رضایاتاق کار عل یکیبود،  یخال بایاز اتاق ها تقر یکی

 ز عقد بود.خندان ما در رو یاز چهره  یکرد عکس بزرگ

. دستان مردانه اش از پشت دور کمرم حلقه دیبخش یبه آن م یخاص ییبایو قرمز بود و ز دیاتاق به رنگ سف سیسرو

 شد، سرش را جلو آورد و کنار گوشم گفت:

 ؟یدوسش دار -

 گفتم: یدستش گذاشته با شاد یرا رو دستم

 .یلیخ -

 نم؟یرو بب بامیز یانوکم ب هیتا من  یاریلباس ها رو در ب نیا یخوا ینم -

 و گفتم: دهیاز دور کمرم باز شد و من به سمتش برگشتم. لب برچ دستانش

 ؟ینیبب یتون یمگه االن نم -

 باال انداخته و گفت: ییابرو

 نه. شیهمه آرا نیا نیب -

 و عاشق تر نشد؟ دیحرف ها را شن نیشد ا یمگر م دم،یخند

 کنم. یاالن عوض م -

 زد و گفت: یچشمک

 کنم.  یمن هم قهوه رو آماده م یایپس تا تو ب -

 که از اتاق خارج شود با شرم گفتم: نیاز ا قبل

 لباسم رو عوض کنم؟ یکن یکمکم م -

 بیز ستاد،ینبودم. پشتم ا کیگونه به او نزد نیگاه ا چیگل انداخت، ه میلبخند به سمتم برگشت و من گونه ها با

 حرف از اتاق خارج شد. یو ب دیکش نییلباسم را پا
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رنگ برداشته و به سمت  یدست تاب و شلوارک صورت کیتخت انداختم،  یرا از تن خارج کرده و رو میها لباس

 حمام رفتم.

. دمیکش سمیخ یبه موها یبه خود انداخته و دست ینگاه نهیساعته از حمام خارج شدم، از آ میدوش ن کیاز  بعد

 بود رفتم. ستادهیکه در آشپزخانه ا رضایکرده و به سمت عل یط یکیپله ها را دو تا 

 مامان؟ ایتو بود  ی قهیجا سل نیا دنیراستش رو بگو، چ -

 قهوه در دستش بود به سمتم گام برداشت و گفت: یفنجان ها یحاو ینیطور که س همان

 ؟یمن شک دار ی قهیمگه تو به سل -

 مبل رها کرده و گفتم: یخسته ام را رو تن

 تو حرف نداره. قهیمعلومه که نه، سل -

 گذاشت. زیم یرا رو ینیو س دیخند

 .ریبگ لیخودت رو تحو شتریکم ب هی -

آغوش گرمش را کرده بود. انگار حرف نگاهم  ینشست چشم دوختم، دلم هوا یمبل م یسکوت به او که کنارم رو در

 اش فشرده و گفتم: نهیس یگشود، سرم را رو میرا خواند که آغوشش را به رو

 ترسم. یم ییمن از تنها رضا،یوقت تنهام نزار عل چیه - 

 نشاند و گفت: سمیخ یموها یرو یا بوسه

 پا به پات هستم. ایبه شرفم قسم که تا ته دن -

 یزانوانم انداخت و مانند پر کاه از جا کنده شدم. صدا ریاز جانب من باشد دستش را ز یکه منتظر پاسخ نیا بدون

 .دیرس یقلب نا آرامش به وضوح به گوش م یها تپش

صدا درون آغوشش آرام گرفته بودم از پله ها باال رفت، وارد اتاق مشترکمان شد و با پا در را بست.  یطور که ب همان

ر دفت نیاز ا دیجد یدخترانه ام بدرود گفته و فصل یایآغاز شد. من با دن رضایمشترک من و عل یگونه زندگ نیو ا

 گشوده شد. میبرا
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******* 

ودم، کرانش ب یو ب یآب یایدلتنگ در یلی. خمیماه عسل به شمال رفت یبرا رضایبه همراه عل یهفته بعد از عروس کی

ن آ یگاه دلم هوا چیه گریگشت. بعد از مرگ پدر د یبه قبل از مرگ پدر باز م میکه به آن جا رفته بود یبار نیآخر

 .دیکش یکه آتش به جانم م یخوب یروزها ادیشدن به خاطر زنده  دیجا را نکرد. شا

 بانو؟ ییکجا -

 سر بلند کرده و به او چشم دوختم. رضایعل یصدا با

 ؟یخور یم یجا، چا نیهم -

 آره . -

. فنجان را به ختمیر یچا شیرا برداشته درون فنجان برا یهم چنان به مقابل دوخته شده بود، فالسک چا نگاهش

 زنگ تلفن همراهش بلند شد. یسمتش گرفتم که صدا

 .دمیآن را از دستش قاپ عیو خواست پاسخ دهد که سر دیکش رونیکتش ب بیرا از ج تلفن

 زنن. یحرف نم لیبا موبا یموقع رانندگ -

 به من انداخت و گفت: ینگاه مین

 چشم بانو، حداقل تو جواب بده. -

 را مقابل گوشم گرفتم. یاتصال را فشرده و گوش ی دکمه

 سالم. -

 سر حال گفت: ییمکث کرد، بعد با صدا یا لحظه

 خوبه؟ رضایدخترم؟ عل یجان، خوب نیسالم نازن -

 مادر را کرده بود. یلبم نقش بست، دلم هوا یرو یلبخند

 شما چه طور؟ پدر خوبه؟ م،یما خوب -
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 گرفت. یوجودم را فرا م ینیریآوردم حس ش یبار که نام پدر را بر زبان م هر

 د؟یم خوبه، تو راه هستاون ه -

 من بود. یانداختم که تمام حواسش پ رضایبه عل ینگاه

 من جواب دادم. نیهم یپشت فرمون بود برا رضایآره، عل -

 شمال لغزنده هست. یبگو تند نره و مراقب باشه، جاده ها رضای. به علزمیعز یخوب کرد -

 . من حواسم هست.دیچشم نگران نباش -

 به من زنگ بزن. دیدینگرانه، رس شهیمادر هم هی -

 مادر من. یفرزندانش بود حت یو خوش ندهیدل نگران آ شهیمادر هم کیگفت،  یم درست

 دستته دخترم؟ یگوش -

 گفتم: عیبه خود آمده و سر شیصدا با

 .رمیگ یبله، باشه حتما باهاتون تماس م -

 .افتیگفت و تماس خاتمه  یخداحافظ

 زده بود با من حرف بزنه ها.مثال زنگ  ؟یچرا قطع کرد -

 صد بار. نیزنه ا یبا تلفن حرف نم یآدم موقع رانندگ -

 بلند شد. شیکه دوباره صدا دمیفنجان درون دستم نوش اتیاز محتو یداشبورد گذاشته و جرعه ا یرا رو یگوش

 من بود. یبرا ییاون چا -

 و گفتم: دهیصدا خند با

 خورند. یغذا نم یموقع رانندگ -

 و دستش به سمت ضبط رفت. دیرا در هم کش شیها اخم
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 نداره که؟ یآهنگ گوش دادن مشک یبه سالمت -

 و گفتم: دهینوش گرید یا جرعه

 نه راحت باش. -

 میو نس دهیدوختم. درختان سر به فلک کش رونینگاهم را از پنجره به ب شیتوجه به غر غرها یرا روشن کرد، ب ضبط

 بود.  انیانم زیبلند ن یکوه ها یحت م،یمال

 یکرد بلکه غم را به دلم م یمطلوب نه تن سر حالم نم یهوا نیبردم. ا رونیو سرم را ب دهیکش نییرا پا شهیش

 گفت: یپدر در گوشم بود که دائم م یانداخت. صدا

 .زهیباران خورده ل نیمراقب باش دختر بابا. زم -

خواهد مرا ببلعد. سرم را به چپ و راست  یاست که م یمانند گودال میبرا ایبعد از رفتنت تمام دن ینیبب ییکجا پدر،

 .دمیرا باال کش شهیتکان داده و ش

داده  هیتک یصندل یخواستم. سرم را به پشت ینم چیه گریبودم و د رضایشدم، من حال کنار عل یم نیغمگ دینبا نه

 شد. یتر م نین سنگم یشد اما هر لحظه پلک ها دهیو چشمانم را بستم، فنجان از دستم کش

دوختم که درست  رضایعل یشد چشم گشودم. نگاهم را به چهره  یم دهیصورتم کش یکه آرام رو یحس دست با

 و با لبخند گفت: دیعقب کش دیمقابل صورتم بود. چشمان بازم را که د

 .میدیرس -

مقابلم قرار داشت. موج ها با شدت خود را به  بایدوختم که تقر یکران یب یایو نگاهم را به در دهیخود را باال کش یکم

 بود. ستادهیآورد و محکم ا یکوفتند اما صخره خم به ابرو نم یم یسنگ یصخره ها

 چمدان به دست کنارم قرار گرفت و گفت: رضایعل

 ؟یش ینم ادهیپ -

متوقف  الیو ی هدینسبتا بزرگ و حصار کش یدرون محوطه  نیخارج شدم. ماش نیتکان داده و از اتاقک ماش سر

 شده بود.
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 دوباره گفت: رضایدوخته بودم که عل ایرا به در نگاهم

 .ادهیرفتن وقت ز ایدر یبرا نیداخل رو بب ایفعال ب -

گشود، چمدان ها را داخل  دیدر را با کل رضایگرفته و به سمت پله ها رفتم. عل ایام نگاه از در یباطن لیم برخالف

 .ستادیگذاشت و عقب ا

 ونیتلوز کیسالن کوچک را پر کرده بود.  یدست مبل سلطنت کیلن شده و نگاهم را در اطراف چرخاندم، سا وارد

 از سالن بود. یبامبو گوشه ا یگلدان پر از گل ها کیو  ید یال س

 گفتم: رضایکه مقابلم بود انداخته و رو به عل یبه آشپزخانه ا ینگاه

 .یو جمع و جور کیکوچ یالیچه و -

 به دست به سمت پله ها رفت و رو به من گفت: چمدان

 .استیپنجره اش رو به در ،یدیحاال اتاق ها رو ند -

 باز کرده و به سمت آشپزخانه رفتم. میمبل انداختم، کش را از موها یزدم، مانتو ام را از تن خارج کرده و رو یلبخند

اد. د یمجال م یاگر خستگ دمیکش یخانه م نیا یبه سر و رو یدست دیبود. با یخاک یکم دم،یکش زیم یرو یدست

 کردم. یچشمانم هم چنان خمار خواب بود، به سمت پله ها رفته و دانه دانه آن ها را ط

 به من انداخت و گفت: یتخت نشسته بود نگاه یکه رو رضایعل

 شده؟ یزیچ -

 آن رها کردم. یمقابل انداخته و تن خسته ام را رو یبه تخت دو نفره  ینگاه

 آد. ینه فقط خوابم م -

 حداقل پاشو لباست رو عوض کن. -

 هم فشرده و گفتم: یرا رو چشمانم

 بعدا. -
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 دهیاست، دستش از پشت دور کمرم حلقه شد و من به سمتش کش دهیکه کنارم دراز کش دمیتخت فهم یتکان ها از

 شدم.

 . دیشد و   خواب تن خسته ام در آغوش کش نیسنگ میکم پلک ها کم

******** 

 نبود.  رضایاز عل یفرو رفته و خبر یکیرا از هم گشوده و نگاه گنگم را در اطراف چرخاندم. اتاق در تار چشمانم

 میمال میو آن را گشودم. نس ستادهیدادم پشت پنجره ا یجا برخواسته و همان طور که با دست گردنم را ماساژ م از

 .دیکالبدم دم در یصورتم را نوازش کرد و انگار روح تازه ا

ن کرده و وارد سال یط یکیگرفتم. پله ها را دو تا  شیرا در پ نییپا یطبقه  ریمس بایز عتیهوا و طب نیخوش از ا سر

 شدم.

 زیآن پر بود از قاب عکس، جلو رفته و مقابل م یاز سالن قرار داشت و رو یافتاد که گوشه ا یخاطره ا زیبه م نگاهم

 از اقوامشان در کنار ساحل. یعکس دسته جمع کیو پدر مادرش،  رضایاز عل ی. چند عکس خانوادگستادمیا

و  بزرگ یها یصندل یو الله که رو رضایماند. عکس عل رهیقاب عکس مقابلم خ یسر بلند کرده و نگاهم رو الیخ یب

 بود. ستادهینشسته و مادرش با خنده پشتشان ا یسلطنت

 یو فکر زانیآو یدو نبود؟ با لب و لوچه  نیا نیب یزیچ یبه راست ایشد؟ آ ینصب م وارید یعکس رو نیا دیبا چرا

 برخورد کردم. یمشوش به عقب برگشته و جسم محکم

و من را نگاه  ستادهیدادم نگاهم را به صورت خندانش دوختم که دست به کمر ا یام را مالش م ینیطور که ب همان

 کرد. یم

 :دمیخشم غر با

 حواست کجاست؟ -

 ام ضربه زد و گفت: ینیانگشت آرام به ب با

 ؟یدیرو ند یگندگ نیاخمو. حاال حواس تو کجا بود که آدم به ا یخانوم کوچولو نیا شیپ -
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 نیریتو ش یکه برا یخاطرات یکه از من پنهان شده، در پ ییزهایچ یزدم در پ ادیرا از او گرفته و در دل فر نگاهم

 من زجر آور. یاست و برا

 ییمانده بود. رد نگاهش را گرفته و به آن قاب عکس کذا رهیگاهم را به او دوختم که به پشت سرم خن گرید بار

 .دمیرس

 دیگذاشت. نگاهم را که د نیزم یبرداشت و در مقابل نگاه متعجبم آن را رو وارید یسمتش رفت و قاب را از رو به

 باال انداخت و گفت: یشانه ا

 داره. ازین راتییتغ یسر هیجا به  نیبود، ا وارید یبه خواست مادر رو -

 و گفت: ستادیا زیو به سمت آشپزخانه برد. کنار م دیمچ دستم را کش میبگو یزیکه چ نیاز ا قبل

 !یکه مردم از گرسنگ نیبش -

ه دش دهیکه با ظرافت درون ظرف چ ییمختلف پر شده بود. ناگت ها یها یمقابلم انداختم که با خوراک زیبه م ینگاه

 زد. یچشمک م میبود به رو

 و نشستم. دهیرا عقب کش یصندل

 ؟یها رو از کجا آورد نیا -

 را داخل دهانش گذاشت و گفت: یچیاز نان ساندو یا تکه

 .دمیرفتم خر یخواب بود یوقت -

 و گفتم: دهیرا در هم کش میها اخم

 .امیمن هم ب یموند یخب م -

 ناگت را به سمتم گرفت و گفت: ظرف

 .میر یخب دوباره م -

 کردم. ریاز آن ها را اس یکیچنگالم را درون ظرف فرو برده و  نیهم یخوردن نداشتم برا یبرا یادیز یاشتها
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 گذره؟ یمشترک من و تو م یهفته از زندگ کیشه فقط  یباورت م نینازن -

 حواس گفتم: یرا پشت گوش فرستاده و ب میاز موها یا دسته

 نه. -

 رنگ کرد. ینارنج یاز نوشابه  زیرا لبر وانشیو ل دیخند

 .میشناس یرو م گریانگار سال هاست هم د -

 چانه ام زدم. ریدارد، چنگال را در ظرف رها کرده و دست ز یحرف ها هدف نیدانستم از گفتن ا یم

 بدن ضرر داره. ینوشابه برا -

 و با اخم گفت: دیاز آن نوش یا جرعه

 ه؟یچ یبرا ییحس آشنا نیا یدون یاصال تو م نمیامروز خانوم دکتر بودن رو بزار کنار، بب هی -

 حوصله گفتم: یرا در حدقه چرخانده و ب چشمانم

 ه؟یچ یبرا دیینه شما بفرما -

 و گفت: دیرا جلو کش خودش

 هم شده. یچون قلب هامون برا -

 بش گذاشت و ادامه داد:قل یرنگش ثابت ماند، دستش را رو یدر نگاه مشک نگاهم

 باشه. یا گهیعشق د گاهیجا نهیس نیفکر نکن که ا یتپه، پس لحظه ا یتو م یقلب فقط برا نیا -

 زد و گفت: یلبخند زدم. چشمک اریاخت یو آرامش بود، ب نانیپر از اطم شیصدا

 .ایلب در میبر میخوا یبخور که م -

 زحمت چند لقمه خورده و زودتر از او برخواستم. به

 !گهید میبر -
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 زد و گفت: هیتک یصندل به

 کجا؟ -

 کوفته و با اعتراض گفتم: نیکودکان پا بر زم مانند

 .ایلب در میر یم یخودت گفت  -

 و برخواست. دیخند

 .میبرو لباس بپوش بر ؟یکن یم هیخب چرا گر لهیخ -

 راهنیپ زیمبل رها  شده بود رفته و آن ها را به تن کردم. او ن یرو شیپ یه ساعاتک میبه سمت لباس ها یشاد با

 .ستادیدرون سالن ا یقد ی نهیمردانه چهار خانه اش را به تن کرد و مقابل آ

رنگ فرو  یخرمن مشک نیخواست دستم را درون ا یدلم م بیعج د،یرنگش کش یپر پشت و مشک یبه موها یدست

 ببرم.

 !میبانو؟ بر یکن یم ریکجا س -

 رنگ درون دستش ثابت ماند. با سر به آن اشاره کرده و گفتم: دیسف لنینا یبه خود آمده و نگاهم رو شیصدا با

 ه؟یچ نیا -

 زد و به سمت در رفت. یچشمک

 .یفهم یبعد م -

را گشود. کوچک  یدر آهن رضایشده و عل الیو ینازک کرده و به دنبالش راه افتادم، وارد محوطه  یچشم پشت

 زیدر شب ن ایتوانستم اقرار کنم که در یبه جلو برداشتم، به جرأت م یدوخته و قدم ایکران در ینگاهم را به ساحل ب

 بود. بایز

به وجودم  ایخروشان در یموج ها یو صدا می. باد مالدمیکش یقیرا از هم گشوده و با چشمان بسته نفس عم دستانم

 .دیبخش یآرامش م
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 جا. نیا ایب نینازن -

 راهنیپ یو به من چشم دوخته بود. باد لبه ها ستادهیبه خود آمده و چشمانم را گشودم، کنار ساحل ا شیصدا با

 بود. ریشب اس یاهیرنگش در جنگ با س یمشک یگرفته بود و موها یمردانه اش را به باز

 .دمیکش غیج یدرون دستش را باال گرفت و من با شاد لنینا

 بالن آرزوها؟ -

 لنی. بالن را از ناستادمیو کنارش ا دهیمردانه، با شتاب به سمتش دو یخنده  نیو من دلم ضعف رفت از ا دیخند

 و با فندک روشنش کرد. دیکش رونیب

 گفتم: عیسر

 صبر کن آرزو کنم. -

 را باال گرفت و گفت: بالن

 تر. عیسر -

ما  کوچک ی انهیاز آش یخوشبخت یتا ابد کنارم بماند، که پرنده  رضایرا بستم و از ته دل آرزو کردم که عل چشمانم

 نشود. زانیگر

 بالن را در دست گرفتم. یگشوده و با لبخند گوشه  چشم

 با خنده گفت: رضایعل

 ؟یآماده ا -

شد و  هبا خنده سر تکان داده و بالن را رها کردم. دستش دور شانه ام حلق م،یبه فضا پرتاب کن نهیقرار بود سف انگار

 زدم. هیمردانه اش تک ی نهیمن همان طور که به بالن قرمز رنگ چشم دوخته بودم سرم را به س

ح صب ی. تا دم دم هامیبود ستادهیکوچک در آسمان محو شد همان جا به انتظار ا یلحظه که بالن به شکل ستاره ا تا

 .میکنار ساحل مشغول قدم زدن بود
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 :دمینال یپله ها نداشتم. با خستگ مودنیپ یبرا یینا گرید میبازگشت الیبه و یوقت

 خوابم. یمبل م یجا رو نیمن هم -

 را گرد کرد و گفت: چشمانش

 چرا؟ ؟یچ -

 مبل رها کرده و چشمانم را بستم. یخسته ام را رو تن

 خسته ام. -

 امان از دست تو. -

 اش فشرده و گفتم: نهیس یرا گفت و ناگهان مانند پر کاه از جا کنده شدم، سرم را رو نیا

 .یچه قدر خوبه که هست -

 رها شدم اما هم چنان چشمانم بسته بود. ینرم یدر جا ینگفت و بعد از مدت کوتاه چیه

 پاشو لباست رو عوض کن! -

 :دمیغر

 خوبه. -

 و به زحمت من را نشاند. دیرا کش دستم

 الاقل لباست رو عوض کن. یومدیپله ها رو که باال ن -

بود.  ادهستیسرم ا یباال نهیرنگ و شلوار گرم کن دست به س یآب شرتیبه او انداختم که با ت یو نگاه باز کرده چشم

تخت رها کرد با شتاب به سمتش  یکه خود را رو رضایاز جا برخواسته و به سمت در گام برداشتم، عل یحال یبا ب

 برگشته و گفتم:

 .امینخواب تا من ب -



 نیحسرت نازن

 
141 

 

 باال گرفت. میتسل یبه نشانه  شد و دستانش را زیخ میجا ن در

 .دییچشم بانو، بفرما -

 ضیدست تاب و شلوارک تعو کیرا با  میکه چمدان ها در آن قرار داشت رفته و با شتاب لباس ها یسمت اتاق به

 یتخت نشسته و چرت م یافتاد که هم چنان رو رضایزده و به اتاق بازگشتم، نگاهم به عل میبه موها یکردم. چنگ

 برق را فشرده و به سمتش رفتم. دیزد. کل

درنگ  یحلقه کرد و من درون آغوش امنش فرو رفتم. بدون لحظه ا میدستش را دور بازو دم،یپتو خز ریز کنارش

 خواب چشمان خسته ام را ربود.

******** 

. در کرد یمن یاریخواب بود اما چشمانم  ریچشمانم را گشودم، دلم هنوز اس یبه سخت دیخورش میتابش نور مستق با

 نبود. رضایاز عل یشده و نگاهم را در اطراف چرخاندم، طبق معمول خبر زیخ میجا ن

و بلوزم چروک شده بود.  دهیشلوارم باال پر یبه خود انداختم، پاچه  یمقابل نگاه ی نهیجا برخواسته و در آ از

 را رغم زده بود. ینه چندان دلچسب یو منظره  دهیچیآشفته ام در هم پ یموها

رنگ به تن  دیو سف ریحر یراهنیرنگم را به همراه پ یبه سمت چمدان رفتم، شلوار گشاد و خنک مشک یآرام به

 .گرفتم شیراه پله را در پ ریو مس دهیکش یقیشانه ام انداختم، نفس عم یطرف رو کیرا هم بافته و  میکردم. موها

از  یخبر یشد و در کمال ناباور دهیخاطرات کش زینگاهم به سمت م اریاخت یکردم ب یم یطور که پله ها را ط همان

 آن قاب عکس ها نبود.

کردم کنار  یرنگ خشک م یآب یرفتم، همان طور که صورتم را با حوله  یبهداشت سیزده و به سمت سرو یلبخند

 زدم. هیو به آن تک ستادهیکانتر ا

 شانه ام انداخته و گفتم: یخورد. حوله را رو یگاز قل م یرو یصبحانه بود و کتر زیم دنیمشغول چ رضایعل

 دونستم. یو من نم یهست ییخودت کدبانو یتو هم برا -

 بلند کرده و با خنده گفت: سر
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 شماست. ی فهیوظ نیدوما ا ر،یشما بخ یبایاوال که صبح ز -

 نشستم. زیسمتش رفته و پشت م به

 من فعال تو استراحتم. -

 گذاشت و گفت: زیم یرا رو یچا یفنجان ها یحاو ینیس

 رسه. یموقع استراحت من هم م -

 میها هیبهاره را وارد ر یام گرفته و عطر خوش چا ینیاز فنجان ها را برداشتم، آن مقابل ب یکیدراز کرده و  دست

 کردم.

 .هیعطرش عال -

 نشست و گفت: زیپشت م مقابلم

 !یداغه، نسوز -

 حواسم هست. -

گذاشته و به سمت  زیم یزنگ تلفن همراهم بلند شد. فنجان را رو یبودم که صدا دهیاز آن ننوش یجرعه ا هنوز

 کانتر رها شده بود رفتم. یتلفن همراهم که رو

 یلبم نقش بست، از زمان جشن تا به حال جز تماس یرو یزد تلخند یصفحه چشمک م یکه رو نیاسم نائ دنید با

 از او نداشتم. یکوتاه خبر

 ه؟یک -

 اتصال را فشرده و تلفن را مقابل گوشم گذاشتم. یدکمه  رضایتوجه به سوال عل یب

 معرفت خودم. یسالم بر داداش ب -

 ؟یخوب ن،یسالم نازن -

 بودم. نیکرد و حال تنها نازن یخطابم م یدر گذشته خواهر ن؟ینازن
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 شما. یاز احوال پرس -

مهردخت را فراموش کند و باز همان  نیخواستم نائ یبود که م یادیانتظار ز دیدانم شا یبودم، نم ریشدت از او دلگ به

 آدم سابق باشد.

 کالفه گفت: یمکث کرد و بعد با لحن یا لحظه

 ده. یزنم جواب نم یاش زنگ م یبه گوش یهست؟ هر چ رضایمدت سرم شلوغ بود. عل نیا -

 خفه کننده ام فرو خورده و گفتم: بغض

 .یبا من نداشت یپس از اول هم کار -

لند ب یما گوش سپرده بود بازگشتم، تلفن را به دستش داده و با گام ها یکه هاج و واج به مکالمه  رضایسمت عل به

 گام برداشتم. یخروج ریمس

 گذاشتم. ایتوجه به سر برهنه ام قدم در ساحل در یب

ن آ یبه سمت صخره رفته رو دیچیپ یم میتوجه به باد که در لباس ها یبزرگ کنار آن افتاد، ب یبه صخره  نگاهم

 نشستم.

بر  یرفتن. هنوز قدم یرفتند. انگار در تاب ماندن داشتند و پا یبود که دائم جلو و عقب م ایبه امواج در نگاهم

 داشت. میب دنیساحل بود اما از نه شن یگشت، به گمانم او دل سپرده  ینداشته باز م

شال را در دست فشرده و  یگردانده و نگاه پر اخمم را به او دوختم، لبه هاسرم رها شد سر بر یکه رو یحس شال با

 گفتم:

 .ستیجا ن نیا یاالن که کس -

 .دینشست و زانوانش را در آغوش کش کنارم

 بشه. دایپ یکی یممکن سر و کله  -

 هیدوخته و دستانم را از پشت به صخره تک اینگاهم را به در گریبحث مسخره را نداشتم، بار د نیا یادامه  ی حوصله

 زدم.
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 ؟یدرکش کن دیمگه نگفتم با -

 که نگاهش کنم گفتم: نیا بدون

 کنه؟ یکس من رو درک نم چیچرا ه -

 نگاهم را به او دوختم. دمیرا که د سکوتش

 ؟یچ یعنیپدرت نباشه  گهیو صبح د یروز بخواب هی یفهم یچه م ؟یچ یعنی ییدرد تنها یفهم یتو چه م -

 .دیگونه ام چک یدرشت اشک رو یها دانه

 ؟یچ یعنیپدرت کنه  نیگزیرو جا گهیمرد د هیمادرت  یوقت یفهم یچه م -

 چشمان درشت شده به من چشم دوخته بود. با

 خوام برادرم رو هم از دست بدم؟ یکه نم هیادیانتظار ز -

 شانه ام گذاشت و من در آغوشش فرو رفتم. یرا رو دستش

 نگفتم. یزیآروم باش، من که چ -

 را به خاطر داشتم. ییبود، خوب آن روز نحس و کذا دهیبه گذشته ها پر کش ذهنم

 شهیبار با هم نیشده بود اما ا شانی. باز دعوادمیپدر هراسان از خواب پر ادیفر یروز جمعه بود که با صدا صبح

 کرد. یم هیو مادر گر دیکش یم ادیتفاوت داشت، پدر فر

 یفرستادم. صدا رونیدر به ب یفشردم سرم را از ال یرا در آغوش م یلرزان همان طور که خرس کوچک یپا با

 داد. یو پشت بند آن کوبش در نشان از رفتن پدر م یزیشکستن چ

 ینشسته و تکه ها نیزم یرو انیلرزان به سمت آشپزخانه رفتم. مادر با چشمان گر یاتاق خارج شده و با پاها از

 بود. ختهیرنگ مقابل ر دیگلدان سف یشکسته 

 یپناه بودم، دخترک یساله و ب۱۱دخترک   کیبرهنه ام ثابت ماند. تنها  یپاها یزده و نگاهم زو هیتک وارید یلبه  به

 رفت. یکه شب ها با نوازش دست پدرش به خواب م
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شد، نگاهم  دهیناگهان دستم از پشت کش کردم. یکرد و من تنها نگاهش م یزمزمه م ییها زیلب چ ریبا اشک ز مادر

 دوختم که تازه پشت لبش سبز شده و چشمانش پف دار بود. یرا به پسر نوجوان

 را در آغوش گرفت و به سمت اتاقش گام برداشت. تنم

 چرا دعوا شد؟ نینائ -

 زانو زد. میتخت نشاند و مقابل پا یمرا گوشه  م،یرا گشود و وارد شد در

 .شهیهم مثل ست،ین یزیچ -

 گفتم: هیگر با

 ترسم. یمن م -

 رنگش ثابت ماند. یقهوه ا یها لهیت یصورتم را قاب کرد و من نگاهم رو دستانش

 نترس. زیچ چیتا من هستم از ه -

دانستم برادرم مانند کوه پشت من است. آن روز  یم رایز زیچ چیاز ه دم،ینترس گریاز دستم افتاد و من د عروسک

 .خبر تلخ را به ما داد سپهر بود نیکه ا ینفر نیکه مقصر خودش بود جان باخت و اول یپدر بر اثر تصادف یزییسرد پا

 .دیکش یو او دستان گرمش را بر سرم م دمیخز یکاش روز آخر در آغوشش م میگو یهاست که با خود م سال

رد ک یم لیتحص یتجرب یان در رشته در آن دور نیما پر رنگ و پر رنگ تر شد. نائ یآن پس نقش سپهر در زندگ از

 داد. رییتغ زیاو را ن یزندگ ریبود اما مرگ پدر مس یو مانند مهران عالقمند به پزشک

. دیرشته داد و به کمک سپهر خودش را باال کش رییکه شرکت پدر را سر پا نگه دارد و راه او را ادامه دهد تغ نیا یبرا

 از من گرفت. زیآغوش گرم بودم و در انتظار پدر اما سپهر مادرم را ن کیدر آن دوران من فقط محتاج 

بر دل ما گذاشت.  یگریاو جواب مثبت داد و داغ د یگذشت که مادر به خواستگار یسال از مرگ پدر م ۳ حدود

 حرف ها بدهکار بود؟ نیمخالفتش را اعالم کرد اما مگر گوش مادر به ا نینائ

جز نفرت  یحس چیاجازه را به من هم نداد. حال سال هاست که ه نیسپهر بگذارد و ا یه حاضر نبود پا در خان نینائ

 کند. یتابم م یجمعه غم را مهمان دل ب ینسبتا به آن مرد ندارم، سال هاست روزها
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 من بود. ( یایکه تمام دن یهاست که من ماندم و برادر سال

کلمات چشمانش  نیداد زمان نوشتن ا یه و نشان ماز جوهر پخش شد یکم دم،یدفتر کش یصفحه  یرا رو دستم

 بوده. انیگر

داده و  یاو را در خود جا یها یپاک و دلتنگ یاشک ها دیورق سف نیاو بود، ا یاز مرهم دردها شیدفتر ب نیا انگار

 بود و من...

 یم یچه کس دم،یبه صورتم کش یدفتر گرفته و آن را بستم. دست ینگاه از صفحه  فونیزنگ آ یصدا دنیشن با

 در بسته باشد؟ نیتوانست پشت ا

ا ر یرا زده و در ورود فونیالله چشمانم از تعجب گرد شد. آ ریتصو دنیرفتم، با د فونیجا برخواسته و به سمت آ از

 گلوله کردم. یو مبل را جمع کرده و گوشه ا نیزم یپخش شده رو یگشودم، لباس ها

 برداشته و به سمت آشپزخانه رفتم. را گاریس یخال یو پاکت ها یچا یها فنجان

 سالم. -

 را به هم کوفت و با لبخند به سمتم آمد. در

 .یمارستانیفکر کردم ب ،یشک داشتم خونه باش -

 تکان داده و گفتم: یسر

 اومدم. شیچند ساعت پ -

 یآب یمانتو یسرش برداشت و مشغول باز کردن دکمه ها یکانتر گذاشت، شال را از رو یدرون دستش را رو لنینا

 رنگش شد.

 را روشن کردم. یکتر ریو ز دهیبه گردنم کش یدست

 خاله زنگ نزد؟ -

 نه. -
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 ؟یتو هم بهش زنگ نزد -

 رنگش ثابت ماند. یطوس کیتون یبلند کرده و نگاهم رو سر

 نه. -

 و گفت: دیکش یآه

 ؟یبهشون خبر بد یخوا ینم یعنی -

 هم بلد بود؟ یگریدختر جز سوهان روح دردمند من بودن کار د نیم، ازد میبه موها یرا به دندان گرفته و چنگ لبم

 بگم؟ یمسافرت دو نفره رفتن، زنگ بزنم چ هیبعد مدت ها  -

خود و  یسفر را برا نیفرستاده بودم، ا شیسالگرد ازدواجشان با هزار خواهش و تمنا آن ها را به ک ی هیعنوان هد به

 .دیالفت کرد و کارمان به دعوا کشدر نظر گرفته بودم اما او مخ نینازن

 گفتم؟ یچ یدیشن -

 الله به خود آمده و گفتم: یصدا با

 ها؟ -

 لبش نقش بست و به سمت آشپزخانه گام برداشت. یرو یتلخند

 ؟یگم ناهار که نخورد یم -

 کنارش گذشته و گفتم: از

 نه. -

 .میکنم با هم بخور یدرست م یزیچ هیاالن  -

برداشته و فندک را به  زیم یرا از رو گاریچشم دوختم. پاکت س ونیزیخاموش تلو یمبل نشسته و به صفحه  یرو

 جانش زدم.
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 الله بلند شد. یصدا گریرا لمس نکرده بود که بار د میتنش لب ها هنوز

 .یکش ینم گهیکردم د یفکر م -

 به آن زده و گفتم: یپک

 کنه. یآرومم م -

 کنه. یآرامش تو نم یبرا یکار چیه گاریس ،یزن یخودت رو گول م -

 تلخه. قتیحق نیگول خوردن بهتر از تحمل ا -

 گرفت و نگاهش را به من دوخت. یمبل مقابلم جا یرو

 وجود داره. یخودکش یهم برا یا گهید یراه ها -

 زده و گفتم: یباال انداخت. پوزخند ییو ابرو دیرنگ شده اش کش یبه موها یدست

 تره. نیریش یجیمرگ تدر -

 بزرگ هال رفت، پرده را کنار زد و آن را گشود. یتکان داد و به سمت پنجره  یسر

 که با دودش خفه بشم ندارم. نیبه ا یمن عالقه ا یول -

خاموش کردم، سرم  یگاریرا درون جا س گاریبا من داشت. س یهمان الله بود، همان دختر مغرور که شباهت فراوان او

لب زمزمه  ریضرب گرفته بودم ز نیزم یهم گذاشتم. همان طور که با پا رو یداده و چشمانم را رو هیتک یرا به پشت

 کردم:

 یده یبا آن که جز سکوت جوابم نم -

 ام تو را. دهیهر سوال از همه پرس در

 یبرتر هیشعر و استعاره و تشب از

 ام تو را. دهیکس به جز تو نسنج چیه با



 نیحسرت نازن

 
149 

 

 گفت یبودم، او م دهیشن نیشعر را از زبان نازن نیا شیشعر افتاده بودم، مدت ها پ نیا ادیدانم چرا به ناگاه  ینم

 گفتم که تلخ است. یو من م باستیز

 دانستم. یغم را نم نیا لیکرد. چشمانش غمناک بود و من دل یزده و نگاهم م هیتک واریگشودم، الله به د چشم

 !ایغذا آماده شده، ب -

 نشسته و زیاز جا برخواسته و به سمتش رفتم، مقابلش پشت م ینشست، به آرام زیآشپزخانه شد و پشت م وارد

 درون ظرف ثابت ماند. یناگت ها ینگاهم رو

 اومد. یاز دستم بر م نیهم ستم،یبلد ن یمن آشپز دیببخش -

 از ناگت ها را برداشته و درون ظرف مقابلم رها کردم. یکیچنگک  با

 .هیعال زینه، همه چ -

مرهم  شیاو را به سکوت دعوت کردم؟ چرا برا اوردیرا به زبان ب شیکه از او بخواهم دردها نیا یآن روز به جا چرا

 نبودم؟

 !رضایعل -

 کرد؟ یافکارم را پاره م یدختر چرا دائم رشته  نیبلند کردم، ا سر

 ؟یخوب -

 را فشرده و گفتم: میها قهیدست شق با

 سر درد دارم. -

گاه بر زبان نراندم که آرامش  چیکنم و من ه یگل گاو زبان دم م تیگفت آرام بخش اثر ندارد، برا یبود م نینازن اگر

 من حضور توست.

 ؟یخوا یقرص م -

 ؟یخواهم تو برو یگفتم م یشد اگر م یم بد
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 خوام بخوابم. ینه، م -

 ظرف مقابلم اشاره کرد و  گفت: به

 .ینخورد یزیتو که چ -

بخورم و به همراه آن تمام  یلقمه ا دمیترس یغذا نداشتم. م یبرا ییه شده بود که جاقدر درد در دلم انباشت آن

 راز نهفته در قلبم فاش شود و غرورم را بر باد دهد. دمیترس یم اورم،یرا باال ب میدردها

 .ستمیگرسنه ن -

 جا برخواسته رو به او گفتم: از

 برو استراحت کن! ،یخسته شد یلیچند روز خ نیبرگرد خونه. تو ا یغذات رو خورد -

 رفت و آن ها را به تن کرد. شیزد و از جا برخواست، به سمت لباس ها یکج لبخند

 رم. یپس م یاومده بودم به تو سر بزنم، حاال که خوب -

 سرش انداخت و گفت: یرنگ را رو یمشک شال

 خداحافظ. -

 دم. به سمتم برگشت و با لبخند گفت:در را لمس نکرده بود که نامش را صدا ز ی رهیدستش دستگ هنوز

 جانم؟ -

 شلوارم فرو برده و گفتم: بیدر ج دست

 موضوع با خبر بشه. نیاز ا یکس دینره،  فعال نبا ادتی -

 محو شد و گفت: لبخندش

 حواسم هست. -
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. دمیرا نپرس نیبا نازن دارشید لیآوردم که چرا از او دل ادیدر خارج شد و در را به هم کوفت، تازه بعد از رفتنش به  از

 چه بود؟ ییآن دو در آن روز کذا دارید لیام کوفتم، دل یشانیمحکم به پ

 .دیکش یپرسش مرا به سمت خواندن آن دفتر م نیپاسخ هم افتنی

شانه ام گذاشت و من را از خود جدا کرد. نگاهم را در چشمان  یصدا در آغوشش بودم. دست رو یب ی) مدت کوتاه

 اش دوختم. یمشک

 ؟یتا سبک بش یبا من حرف بزن یخوا ینم ؟یبهتر -

نه تکان دادم، لبخند  یبه نشانه  یکنم. سر یرا در آغوش خود رها م میدانست که من سال هاست دردها یچه م او

 زد و گفت:

 .میتو شهر بزن یچرخ هی میتو، قراره بر میپس بر -

 آماده کرده بود رضایکه عل یمفصل یدم. بعد خوردن صبحانه چه گفت اما سکوت کر نیخواست بپرسم نائ یم دلم

 .میرفت رونیب الیاطراف از و عتیاز طب دیو بازد یسوغات دیخر یبرا

 خورد. یرنگ به چشم م یآب یایدر زیفاصله ن نی. از اشلوغ چشم دوخته بودم ابانینشسته و به خ نیماش درون

 یرا گوشه  نیصورتش نقش بسته بود. ماش یرو یبه خودم آمدم، لبخند پهن رضایزنگ تلفن همراه عل یصدا با

 اتصال را فشرد. یمتوقف کرد و دکمه  ابانیخ

 گذره؟ یخوش م ینیب یبه مامان خانوم، احوال شما؟ ما رو نم - 

نع به وجود که ما یوجود داشت، سد یسد محکم شهیمن و مادر هم نی. برمیبرده بودم که با او تماس بگ ادیاز  پاک

 شد. یم یمادر و دختر یآمدن رابطه 

 به من انداخت و گفت:  یبا خنده نگاه رضایعل 

 بله، عروس گل شما هم خوبه. -

 گفت:  ینبرد. با لحن به ظاهر دلخور یزدم تا به حال خرابم پ یلبخند

 م؟یدستت درد نکنه مامان خانوم، داشت -
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 او باشم. یروز هم که شده جا کی یخواست برا یبه او حسادت کنم، دلم م یباعث شد لحظه ا نشانیب یمیصم لحن

 !دییچشم، بفرما -

 را به سمتم گرفت و  گفت: یگوش

 بفرما عروس خانوم. -

 آرام تر از قبل گفت: بعد

 هوام رو داشته باش! نینازن -

 گوشم گذاشتم و گفتم:  یلحن معصومش خنده ام گرفت، تلفن را رو از

 .رمیفراموش کردم با شما تماس بگ دیشسالم، ببخ -

 گذره؟ ی. بهتون خوش مزمینداره عز یبیسالم دخترم، ع -

 بود، انگار من دخترش بودم. یمادر واقع کی مانند

 .هیعال زیهمه چ ،یشما خال یبله جا -

 گوشش رو بکشم. امیکرد بگو ب تیکنه؟ اگه اذ ینم تتیکه اذ رضایعل نمیخب خدا رو شکر، بب -

 انداخته و با خنده گفتم:  رضایبه عل یآمدم، نگاه یبه وجد م  زیلحن شادش من ن  از

 .هینه پسر خوب -

 گونه بود. نیا زیکاش مادر من ن د،یصدا خند با

 ؟یندار یکار رم،یگ یجان وقتت رو نم نیخب نازن -

 خداحافظ. د،ینه ممنون که زنگ زد -

 لبم بود. یرا قطع کردم اما هم چنان لبخند رو تلفن

 ن؟یگفت یم یپشت سر من چ -
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 شدم. نهیبه او انداخته و دست به س ینگاه

 بود. یخصوص -

 چشمان گرد شده گفت: با

 ن؟ینازن میداشت -

 بله. -

 را به حرکت در آورد. نیتکان داد و ماش یسر

 .چیه کیباشه،  -

بود که تا چه حد به مادرش وابسته است. ضرب گرفته بود. کامال مشخص  نیفرمان ماش یشده و رو رهیبه رو به رو خ 

 لبخند زدم، مرد مغرور من مانند کودکان قهر کرده بود. 

 لباسش انداخته و گفتم:  ی قهیبه  ینگاه

 خته؟یر یجا چ نیا -

 .دیاش کش قهی یکه نگاهم کند دست رو نیا بدون

 خته؟یر یچ -

باال  یگونه اش نشاندم. نگاه بهت زده اش را به من  دوخت که با خنده شانه ا یرو یشده و بوسه ا زیخ میجا ن در

 انداختم.

 لب گفت: ریلبخند دستش به سمت ضبط رفت و ز با

 .میحساب شد یحاال ب -

 زد و گفت:  یچشم دوختم. چشمک رضاینگاهم را از پنجره گرفته و به عل نیتوقف ماش با

 شو! ادهیپ -
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 یمیالم میو نس دهیپر بود از درختان سر به فلک کش ابانیخ نیبه اطراف انداختم. طرف یاهشده و نگ ادهیحرف پ یب

 .دیوز یم

 اریجلوتر آبشار بس ی. کممیدستم را در دست گرفت و در امتداد درختان بلند شروع به قدم زدن کرد رضایعل 

 بایز یمشغول فروش صدف ها یکرد، کنار آبشار مرد دست فروش یآدم را در خود غرق م شیبود که صدا ییبایز

 بود.

بودند و مرد  دیمشغول تماشا و خر یادیشدم. افراد ز دهیکه دلم گردش را بخواهد به سمت صدف ها کش نیقبل از ا 

 کرد. یم فیبلند از صدف ها تعر ییبا صدا

 و گفت:  ستادیکنارم ا رضایعل

 .یها رو نگاه کن نیا یتونست یموقع برگشت هم م -

 سر داد و گفت:  ینگاهش کردم. خنده ا یو با دلخور دهیلب برچ 

 .دیخب بابا، ببخش لهیخ -

 یافتاد که نام ها یچوب یها یچیتوجه به حرفش مشغول تماشا شدم، در کنار صدف ها چشمم به جا سو بدون

 آن هک شده بود.  یمختلف رو

 رضایه علب یبود، نگاه میوفا یبرادر ب یبرا یسوغات نیگشتم. بهتر نینام نائ دستم را جلو برده و به دنبال ناخودآگاه

 صدف ها بود. یانداختم که مشغول وارس

 برداشتم. رضایمادر خود و عل یکنم. چند صدف هم برا رشیخواست قافلگ یجست و جو کردم، دلم م زیاو را ن نام

دشوار بود. به  میانتخاب برا یبه راست رایداشتم ز یآن صدف ها را بر م یکردند همه  یاگر مرا به حال خود رها م 

بز س یها یقرار داشت که اطرافش را خزه  یکیبار باریتر از آن جو نییپا یکم م،یبه سمت آبشار رفت رضایهمراه عل

 رنگ فرا گرفته بود.

 .ستادیبه دست مقابلم ا نیدورب رضایزده و نگاهم را به آن دوخته بودم. عل هیتک یدرخت یتنه  به

 رضایشال پنهان کنم که عل ریبود، دست جلو برده تا آن را ز ختهیام ر یشانیپ یکرده و رو انیطغ میاز موها یا دسته

 بلند گفت:
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 دست نزن! قشنگه. - 

 چشم دوختم. نیلبخند به لنز دورب با

 !بیبگو س -

 خنده لب زدم: با

 هلو. -

 آورد و گفت: نییرا پا نیدورب

 نه؟ گهیهلو د -

با  زین یبا تعجب و برخ یبه دنبالم. مردم برخ زین رضایو عل دمیچرخ یکردم، دور درختان م دنیخنده شروع به دو با

 کردند.  یخنده نگاهمان م

گرفت. دستم را به سمت  یکنارم جا زین رضاینشسته و عل باریجو یپا یچمن ها یبه شمارش افتاده بود، رو نفسم

 .دمیکش رونیرا از آن ب یچیا سوبرده و ج فمیک

 گرفته و گفتم: رضایرا مقابل عل آن

 قشنگه؟ -

 و گفت: دیلبخند آن را از دستم قاپ با

 .یلیخ -

 صدا به او چشم دوخته بودم. یب

 .یوقت گمش نکن چیقول بده ه -

 چشم فرشته کوچولو، چشم. -

ا گرفته ت یدست عیاز صنا یهم سوغات ی. کلمیمانندش غرق لذت شد یب طیو از مح میروز تا شب در شهر گشت آن

 .میکرد یداریخر ینیتزئ  لیوسا
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دلچسب  طیمح نیتوانم از ا یکه م ییخواست تا جا یدلم م نیهم یبرا میبه خانه باز گرد گریروز د ۳بود تا  قرار

 لذت ببرم.

******** 

 برود. رانیخواهد از ا یگفت م نیگذشت که نائ یماه از ازدواج ما م کی حدود

به مادر از رفتنش گفتم گفت  ینبرد، وقت شیاز پ زین یکار رضایعل یاصرار ها یمن حت یها یقرار یها و ب هیگر

 چیاست. او ه یگریبود که از آن فرد د یاو دخترک ی ندهیاش را بسازد و من در دل گفتم آ ندهیبگذار برود و آ

 خود شکستم. رد شیز پا شیانجام نداد و من ب نیمنصرف کردن نائ یبرا یتالش

 یگرفت و نگاه پر اخم یکنارم جا رضایعل ختم،یر یمبل نشسته و مانند ابر بهار اشک م یام رو یپدر یخانه  در

 حواله ام کرد.

 !نینازن -

 ندادم. یفرو برده و پاسخ بانیدر گر سر

 م؟یجان، مگه ما با هم حرف نزده بود نینازن -

 .دیرا قالب چانه ام کرد و سرم را باال کش دستش

 !نیمن رو بب -

 و بغض لب زدم: آرام

 نزار بره! رضا،یعل -

 سرزنشگرش را به من دوخت و گفت: نگاه

 شه؟  یمنصرف م نینائ یزیاگه مثل بچه ها اشک بر یفکر کرد -

 مقابلم گرفت. دیتهد یو انگشتش را به نشانه  دیکش شیموها یال یامانم بلند شد، دست یهق هق ب یصدا

 دونم و تو. یمن م یزیاشک بر گهیقطره د هی - 
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شد؟ چه  یداشتم اما مگر م میدر مهار اشک ها یاز اشک به او چشم دوختم، سع زیلرزان و چشمان لبر یچانه ا با

 گذشتم؟  یاز برادرم م دیگونه با

 دنیچرخ  یچه قدر گذشته بود اما با صدادانم  یشانه ام گذاشت و من در آغوش گرمش گم شدم، نم یرا رو دستش

 .دمیشتاب زده از جا پر دیکل

 نگران گفت: یکنار در گذاشت و با لحن یجا کفش یرا رو دیوارد خانه شد و با تعجب به من چشم دوخت، کل نینائ

 شده؟  یچ -

ه کرد انیطغ لیمانند س دنیاما من به محض فهم دیموضوع را آرام آرام به من بگو نیبه او قول داده بود که ا رضایعل

 و همه را به تالطم انداخته بودم.

 آد. یاشکش در م یبهش تو بگ یخواهر جناب عال نیبابا، ا یچیه - 

 دوباره گفت: رضایکه عل دیبگو یزیلب نشاند و خواست چ یرو یکردم،  لبخند یو به او نگاه م ستادهیحرف ا یب 

 !گهی. برو لباس هات رو عوض کن دیستادیچرا ا -

 ارضیبه او کرد که از چشم من دور نماند، به سمت اتاقش که رفت من هم به راه افتادم. عل ینامحسوس یبعد اشاره  

 مچ دستم را گرفت و گفت:

 .ستیاالن وقتش ن ن،ینازن -

 و گفتم: دهیکش رونیرا از دستش ب میبازو یسخت به

 خوام باهاش حرف بزنم. یم -

 تحکم گفت: با

 .ستیگم االن وقتش ن یم -

 ام را به چشمانش دوخته و گفتم: ینگاه اشک 

 خوام باهاش حرف بزنم. یمن االن م یول -
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توجه به او که مشغول  یاز جانب او باشم به سمت اتاق گام برداشتم، وارد شده و ب یکه منتظر پاسخ نیا بدون

 اش بود در را به هم کوفتم. راهنیپ ضیتعو

 اش شد.  راهنیپ یبه سمتم برگشت و مشغول بستن دکمه ها دهیباال پر یابروها با

 ؟یکه قبل وارد شدن در بزن ینگرفت ادیاما هنوز  یشوهر کرد -

 گه؟  یم یچ رضایعل - 

 او پر خنده. یلرزان بود و صدا میصدا

 کنم. ینم یزنه، من هم حرفاش رو پ یحرف م ادیکه ز رضایواال عل - 

 ام. یمن جد نینائ -

 و گفت:  ستادیتلخ مبدل شد، مقابلم ا ی. خنده اش به تبسمدیچک میاشک ها و

 نداره؟  یاشک ها چرا تموم نیآخه ا -

 و ادامه داد: دیرا در آغوش کش من

کم به فکر اون عاشق  هیبا هر قطره اشکت. حداقل  رمیم یآد و من م یهات زود اشکت در م یهنوز هم مثل بچگ -

 دل خسته باش.

 :دمیاش مشت کرده و با درد نال نهیس یرا رو دستانم

که  یبر یخوا یداداش، نکنه م ی. مگه من مردم که تو تنها باشیبر یخوا یخوام برم، اصال کجا م یم یگ یچرا م -

  ؟یاز دست من راحت بش

م تو با دو دست صور دیکش رونیراندم. مرا از آغوش ب یو بر زبان م دهیمکث کلمات را کنار هم چ یلحظه ا یو ب تند

 را قاب کرد.

 رو. ندمیکنم، آ دایخوام برم خودم رو پ یدختر. من م ریکم نفس بگ هی ،یگ یم یدار یچ نینازن  - 

 تک و تنها... ب،یکشور غر هیتو  یبر یخوا یم  - 
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 هم فشرد و گفت: یاز اتمام حرفم چشمانش را رو قبل

م تن به تونم بمونم و بخوا یبود فکر نکنم. نم امیدن یکه روز یباشم و به دختر نجایتونم ا ینم ن،یتونم نازن یمن نم -

 نفس بکشم که هم نفسم رو از من گرفت. یتونم تو شهر یمادر بدم، من نم یخواسته 

کرد لب  یکه انگار داشت خاطراتش را مرور م یصورتم برداشت. طور یرا از هم گشود و دستانش را از رو چشمانش

 زد:

 به پاست.  یچه آشوبتو دلم  یدون یتو نم -

بود که من ناخودآگاه  ریقدر با وقار و سر به ز نیا د،یلرز یدلم بد جور دمشیمهران د یبار تو خونه  نیاول یبرا یوقت

 اش شدم. فتهیش

لقه ح ینگفت حت چیه دیحرفام رو شن یکه عاشقش شدم. وقت نیاز حسم بهش گفتم، از ا میکه با هم به رفت یروز 

 که براش گرفتم رو از من قبول کرد.  یا

مهردخت کنار مرد  دمیشد، تا به خودم اومدم د یدونم چ ینم یحت دیاز مادذ شن یدونم چ ینم ن،یدونم نازن ینم

 از دستش دادم.  شهیهم یبرا دمیاون، د یو شده تمام زندگ ستادهیا یا گهید

کنم چون اون حاال ازدواج کرده و  ید، من فراموشش ماشتباه کردم و تاوان اشتباهم از دست دادن مهردخت بو من

 رو فراموش کنم. زهایچ یلیخوام به خودم فرصت بدم، فرصت بدم تا خ یدر تصاحب قلبش ندارم. م یسهم چیمن ه

 شده بود. لیام به هق هق تبد هیگر

 باور کن... نینائ میهم کنارت هست رضایمن و عل ،یرو شروع کن دیجد یزندگ هی یتون یتو م -

 .دیحرفم پر انیزد و م یلبخند تلخ 

 . میها رو باور نکرد قتیوقت حق چیکه ه نهیاشتباه من و تو ا -

. تو میکن دایرو پ مونیزندگ ریمس دیشروع کرده، که پدر رفته و من و تو هم با دیجد یزندگ هیکه مامان  مینکرد باور

 راحته. زیاز همه چ المیاون کنار توست خ یو من وقت یخوشبخت رضایدر کنار عل

 در شاد بودنش داشت ادامه داد: یکه سع یحواله ام کرد و با لحن یچشمک
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براش خواهر شوهر  یتون یدختر خوشگل رو گرفتم آوردم اون وقت تو راحت م هیدست  دیشا ،یدیخدا رو چه د -

 . یاریدر ب یباز

 کوفتم. شیبه بازو یو ضربه آرام دهیام را باال کش ینیب

 لوس. -

 و گفت: دیام را بوس یشانیداد، پ یدرد م یاش بو خنده

 هیکنه عل یفکر م رضایکه عل رونیب میبر ایخانوم. حاال هم ب نیخواد نازن یخاطرات رو م یلیداداش لوس خ نیا - 

 .میاش توطئه کرد

بدرقه اش آمدند من و  یکه برا یافراد کنم. در فرودگاه تنها یگاه فراموش نم چیرفت را ه یکه داشت م یروز

 .میبود رضایعل

توانست آرامم کند. من را به  یکرد نم یهر چه م رضایخون شده بود و عل یبه دو کاسه  لیتبد هیاز گر چشمانم

 و آرام زمزمه کرد: دیسمت خود کش

 !نیبره، من رو بب ینذار با ناراحت نینازن -

خواستم برادرم را از دست  یبود که نم یادیز یخواسته  نیخواستم نگاهش کنم. ا یانداخته و نم ریرا به ز سرم

 بدهم؟ 

 !نینازن -

 پر تحکمش وادارم کرد سر بلند کرده و به او چشم بدوزم. یصدا

  ؟یبدرقش کن یخوا یم یجور نیبنداز، ا افشینگاه به ق هیاشک هات رو پاک کن.  - 

 یگونه تلخ با هم وداع م نیا دیانداخته و در فکر فرو رفته بود. حق با او بود. نبا ریانداختم، سر به ز نیبه نائ ینگاه

 گردد. یگفته بود که زود باز م نینائ م،یکرد

 درون سالن یپرواز از بلندگو یشماره  دنیکردم لبخند بزنم اما با شن یرا پس زده و سع میپشت دست اشک ها با

 د،یماس میلب ها یلبخند رو
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مرا در  یخداحافظ یبرا یممکن بود. وقت ریغ میاش برا یبودم اما تحمل دور دهیرا شن شیکه حرف ها نیوجود ا با

 گفتم:  یکرده و به سخت میها هیعطر تنش را با تمام وجود وارد ر دیآغوش کش

 .یمواظب خودت باش داداش -

خواست از  یرد آور بود. دلم نموداع د یرا غرق بوسه کرد و تنم را در آغوش فشرد، آه که چه قدر لحظه  صورتم

 هم بود؟ یآغوشش خارج شوم اما مگر چاره ا

 گرفته گفت: ییفشرد و با صدا یرا به گرم رضایدست عل نینائ

 خواهرم رو به تو سپردم، مراقبش باش! -

 حلقه شد. میدور شانه ها رضایعل یمردانه  ی. دست هانیبه نائ رهیهمه وجودم چشم شد و خ 

 راحت. التیمنه، خ یزندگ یهمه  نینازن -

 که نخواهم رفت اما... دیتکان داد و به جلو گام برداشت. هر لحظه منتظر بودم برگردد و بگو یزد، دست لبخند

 رفتنش سست شود. یپاها دیترس یم دیبازنگشت تا نگاهم کند. شا یرفت و حت او

ال کوتاه از ح یبار بود و با تماس کیچند ماه  هر مانیدارهایرا پشت سر گذاشتم. د یسخت یروزها نیاز رفتن نائ بعد

 شدم. یاو با خبر م

م رغ میرا برا ینیریخاطرات ش زیدانشگاه ن یشدم، روزها لیمشغول به تحص تیریمد یدر رشته  رضایکمک عل به

 زد.

 یو من از شاد دیگنج یدر پوست خود نم یبرگزار شد. پوپک از شاد زین اریپوپک و کام یجشن عروس انیم نیا در

 از هم دور کرد. زیو سرنوشت ما را ن یاو غرق لذت بودم هرچند که زندگ

خود  یدر زندگ یرفت. هر کدام طور شیبه ک یزندگ یاز همکاران پدرش ازدواج کرد و برا یکیبا فرزند  زین ستاره

 رفت. ادمانیاز  یدوست گریکه د میغرق شد

بچه دار  یمادرش برا یمشغول به کار شدم اما در همان روزها زمزمه  رضایدر شرکت عل یدرسم مدت انیاز پا بعد

 .دیرس یشدن ما به گوش م
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کنم وجودم را به  یکودکم مادر یکه نتوانم برا نیترس ا دم،یترس یموضوع م نیاز ا زیمخالف بود و من ن رضایعل

 یتجربه  نیگفت که من با تمام وجود خواستار ا یم نیریحس ش نیاز ا یآورد اما مادرش به گونه ا یلرزه در م

 بودم. نیریش

 یشود و تکان ها یدر درون من روز به روز بارورتر م یگذشت کودک یمشترک ما م یسال از زندگ ۵حال که  و

 کند. یم قیرا به وجودم تزر یحس زندگ زشیر

 بردم یپ گریق لذت شده بود که من بار دمانند کودکان غر یدادم طور رضایکه خبر بچه دار شدنمان را به عل یروز

 که تا چه حد خوشبخت هستم.

کرم رنگ که پر بود از لباس ها و  ی. اتاقمیو آماده کردن اتاق نوزادمان بود لیوسا دیآن روز به دنبال خر یفردا از

 دخترانه و پسرانه. یها یاسباب باز

شسته سپهر ن یمبل خانه  یاستقبال را مادر کرد، رو نیترگفته بود روز تولد کودکم کنارم خواهد بود. کم  زین نینائ

 درهم مادر چشم دوخته بودم. یو به چهره 

برده ام. به  ادیروشن بود که مبادا گمان کند او را از  شهیزدم و چراغش هم یپدر سر م یسال به خانه  ۵ نیتمام ا در

 است. دهیاز حضور کودکم گفتم، گفتم که دختر کوچکش حال طعم مادر شدن را چش زیاو ن

 زود بود؟ یلیخ یکن یفکر نم -

 .دمیشکمم کش یاخم دستم را رو با

 شنوه. یطور نگو، بچه ام م نیمامان ا -

 تاسف تکان داد و از جا برخواست. یبه نشانه  یبا تعجب نگاهم کرد، سر مادر

 سال هم شد سن؟ ۲۳ مگه تو چند سالته، -

از آن ها را برداشتم. همان طور که مشغول باز کردنش بودم  یکیانداخته و  زیم یرو ییرایپذ یبه لواشک ها ینگاه

 رو به مادر گفتم:

 بابا، بابابزرگ صداش کنه؟ یبچه اش به جا یخوا یسالش شده. نکنه م  ۳0 رضایعل -
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آب پرتقال را مقابلم گذاشت و ظرف  وانیمانم بسته شد. مادر لاش چش یرا درون دهانم گذاشته و از ترش لواشک

 لواشک را برداشت.

 .ستیبچه خوب ن یهل و هوله ها رو نخور، برا نیا -

 کودکم را دوست داشت. دوباره به سمت آشپزخانه رفت. زیزدم، پس مادر ن لبخند

 جا. نیا ادیهم بگو ب رضایکنم به عل یشام درست م -

 و گفتم: دهیاز شربت نوش یا جرعه

 آد خسته است. یشب م رضایبرم، عل دینه با -

 زد و گفت: هیکانتر تک به

 بهش بگو شب زودتر برگرده. ،یخونه تنها بمون دینبا تیوضع نیبا ا -

و  ستادهیچشمان نگران و غم زده را دوست نداشتم. مقابلش ا نیگذاشته و از جا برخواستم، ا زیم یرا رو وانیل

 را در دست گرفتم. دستش

 هست. زیمامان، من حواسم به همه چ یهست ینگران چ -

 و گفت: دیرا در هم کش شیها اخم

 بود که من داشتم. یچه سرنوشت نیدونم ا ینم ست،ین زیچ چیحواستون به ه نینه تو نه نائ -

 بودم. دهیسال را بارها از خود پرس نیا زیمن ن دم،یکش یآه

 بچه ات باش. یبرا یکنم حداقل تو مادر خوب یبچه هام مادر یمن نتونستم برا -

 که محتاج آغوشش بودم کنارم نبود. ییاو روزها ،ینکرده بود؟ آر یحرف مانند زنگ در گوشم صدا خورد، مادر نیا

تن وشگونه نبودم. حال که مشغول ن نیگاه ا چیشد تنها نظاره گر ماند و من ه یم نیمانع رفتن نائ دیکه با یروز او

کودکم مرا غرق  زیر یگذرد. شکمم برآمده شده و تکان ها یماه از مادر شدنم م۵هستم   نیریخاطر تلخ و ش نیا

 کند. یلذت م
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به تنها  یلحظه ا یمدت حت نیخانواده اش محبت را در حق من و کودکم تمام کردند. در تمام ا یو حت رضایعل مادر،

 بودنم فکر نکردم. (

 .دمیدفترچه کش یصفحه  یلرزانم را رو دست

 نیمرور ا یداده بود حت یاز درد و اشک را در خود جا یدفتر رد نیبعد بود، صفحات ا ۴صفحات بعد مربوط به  خیتار

 نداشت. یجز عذاب در پ یزیچ زیمن ن یخاطرات برا

 انداخته است. هیام سا یگونه ماتم بر زندگ نیکه ا دمیخند یدانم به غم چه کس ی) نم

انداخته  میکه دست دور گلو یپر خون و بغض یدفتر آمده ام اما با دل نیبه سراغ ا گریماه بار د ۴بعد از گذشت  حال

 است.

ر دفت نی. حال استین یاز آن شکم بر آمده و لبان خندانم خبر گریکنم، د یکودکم را حس نم زیر یتکان ها گرید

ام فرو  دهیدر دل رنج کش یریخاطرات مانند ت نیمرور ا پر دردم است هر چند که یو روزها ییمونس تنها میبرا

 رفته و کم کم جانم را خواهد گرفت.

 ری، زداشتم یبیچشم دوخته بودم. از صبح حال عج ونیسبز رنگ تلوز ینشسته و به صفحه  رضایمبل کنار عل یرو 

 کودکم کم تر از گذشته شده بود. یکرد و تکان ها یدرد م یدلم کم

 یفوتبال بود. دائم در دل به خود م یانداختم که محو تماشا رضایبه عل یو نگاه دهیشکم دردمندم کش یرو دستم

 است اما نبود! یعیطب زهایچ نیگفتم ا

 داده و از جا برخواستم. هیمبل تک یرا به دسته  دستم

 ؟یر یکجا م -

 م.خواست نگرانش کن یکردم لبخند بزنم، دلم نم یبه او انداخته و سع ینگاه

 .ییدستشو -

 گذاشت. زیم یزد و ظرف تخمه را رو یلبخند

 کمکت کنم؟ یخوا یم -
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به تن  یرنگ یگشاد و آب یراهنیرا پشت گوش فرستادم، پ میاز موها ینه تکان داده و دسته ا یبه نشانه  یسر

 شد. یم شتریبه جلو بر داشتم اما هر لحظه دردم ب یداشتم. قدم

و  دی. آن قدر شددیچیدر کمرم پ یرا لمس نکرده بود که درد بد یبهداشت سیدر سرو ی رهیدستم دست گ هنوز

 نشستم. نیزم یرو یو به سخت دهیکش یادیبود که فر یناگهان

 زانو زد. نیزم یبا شتاب به سمتم آمد و کنارم رو رضایعل

 هو؟یشد  ی،  چ یخوب نینازن -

 گفتم: یو به سخت کرد، به دستش چنگ زده یداد م یب شیو بهت در صدا ینگران

 ...یخدا... عل ی... بچ...ام... وارضایعل -

 چنگ بزنم. یزیخواست به چ یاز ترس و درد به لرزه افتاده بود، دلم م تنم

 خب؟ مارستانیب میر یآروم باش قربونت برم، االن م -

هم گذاشته و  یمن شدت گرفت، چه به روز کودکم آمده بود؟ چشمانم را رو ی هیو گر دیشتاب به سمت اتاق دو با

 کودکم. دمیکش یم ادیفر هیتنها با گر

 ی. من را از رودیمردانه اش پوش شرتیت یرو یکاپشن زیدرون دستش را تنم کرد، خودش ن یزحمت لباس ها به

 دانم چه گونه مرا با آن وزن تحمل کرده بود. ینم د،یبلند کرد و به سمت در دو نیزم

 گفت: یمرتعش م ییبا صدا دائم

 نترس. زیچ چیدکتر از ه شیپ میر یجام، االن م نینترس من ا -

را به  نیماش یپشت رها کرد و با سرعت سرسام آور یصندل یباختم، من را رو یمن داشتم از شدت دلهره جان م اما

 حرکت در آورد.

هم نداشتم،  دنیکش غیج ینا گرینبود، تنها ترس بود و ترس بود و ترس. د یاز آن چشمان پر آرامش خبر گرید

 شد. یهم رها م یچشمان ناتوانم داشت رو

******** 
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 یخنده  ی. صدادیرقص یبلندم در هوا م یبر تن داشتم و موها یو بلند دیبزرگ و پر گل بودم، لباس سف یدشت در

ن رنگ به م یثابت ماند که با چشمان درشت مشک یپسر بچه ا ید به عقب باز گردم، نگاهم روباعث ش یکودکانه ا

 چشم دوخته بود.

رفتم او دورتر  یکرد. به دنبالش به راه افتادم اما هر چه جلوتر م دنیرا به سمتش دراز کردم که شروع به دو دستم

 .دیچیپ یخنده اش بود که در سرم م یشد، تنها صدا یم

ل در مقاب لمیف کیتمام اتفاقات مانند  یرنگ ثابت ماند. لحظه ا دیسقف سف یچشم گشوده و نگاهم رو یتسخ به

 سبز رنگ را کنار زدم و... یچشمانم مجسم شد. با شتاب پتو

چه بر سر کودکم آمده بود؟ نگاهم را با ترس در اتاق چرخانده و  دم،یآن کش یشکمم بر آمده نبود. دستم را رو گرید

 که به دستم وصل بود افتاد. ینگاهم به سرم

از و . ناگهان در بدمیکش یم غیگذاشته و با درد ج میکودکم کجا بود؟ دستانم را مقابل گوش ها دم،یکش ادیفر ناگهان

 شد. انیدر چهار چوب در نما رضایعل یقامت مردانه 

رنگ  یصورت راهنی. با درد هق زدم، پاورمیبر زبان ب یتوانستم کلمه ا ینم یسرخ و غم زده بود، حت انشچشم

 .دمیرا در دست فشرده و با عجز نال مارستانیب

در پس در بسته پنهان  رضایعل یکودکم در آغوشم نبود. دو پرستار وارد اتاق شدند، در بسته و چهره  گریکه د آه

 شد آرام بود؟ یخواند آرام باش اما مگر م یگوشم م ریتخت خوابانده و دائم ز یرو شد. به زحمت من را

 گریرا در دستم حس کرده و بار د یکند. سوزش داریکابوس ب نیبر صورتم بکوبد و مرا از ا یداشتم فرد دوست

 چشمانم بسته شد.

******* 

بلند  یادهایاز آن فر یخبر گریبودم. د دهیرنگ مقابل چشم دوخته و زانوانم را در آغوش کش دیسف واریبه د مات

 .دیجوش ینبود، لبانم به همه دوخته شده و چشمانم مانند چشمه م

 .دیمادر به گوش رس یبه در خورد و پشت بند آن صدا یا تقه

 ؟یقربونت برم، چه به روز خودت آورد یاله -
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 .دیگونه ام چک یدرشت اشک رو یمادر دوخته و دانه ها خسته ام را به نگاه

 مامان! -

 و گفت: دیکه آشفته اطرافم رها شده بود کش میموها یرو یدست ستاد،یسمتم آمد و کنار تخت ا به

 جان مامان؟ -

 خشک و لرزانم را از هم گشوده و گفتم: لبان

 بچه ام... -

 و با غم گفت: دیرا در آغوش کش سرم برسد. انیمهلت نداد تا جمله ام به پا بغض

 چه قدر بهت گفتم زوده؟ چه قدر بهت گفتم... -

 زدم: ادیکه جمله اش تمام شود مانتواش را در دست فشرده و فر نیاز ا قبل

 نگو! یچینگو مامان، ه -

 پشتم را نوازش کرد و گفت: آرام

 باشه مامان، باشه دخترم. -

ام  نهیس یرو یدانست که چه درد یچه م یامانم سکوت درد آور اتاق را در هم شکسته بود، کس یهق ب هق

 کند؟ یم ینیسنگ

د به مانن میقرار بود امروز به خانه باز گردم اما آن خانه برا نم،یرا بب رضایخواستم عل ینم یروز گذشته و من حت ۲

 گورستان بود.

 ام که تمام شد مادر پتو را کنار زد و گفت: هیگر

 دخترم. ایمن، ب یخونه  میر یلباس هات رو بپوش م ایب -

 و گفتم: دهیام را باال کش ینیب
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 سپهر؟ ایتو  یخونه  -

 انگاشت! یم وانهیمرا د دیکرد، شا یبا غم نگاهم م مادر

 خونه بابات خوبه؟ میر یم -

 تنم کرد. یرنگ را به سخت یآبگشاد و  یمانتو نم،یکرد تا بنش کمک

 ؟یچ رضایپس عل -

 را فرو خورد و گفت: بغضش

 آد. یاون هم م -

 سرم انداخت و من دوباره لب زدم: یرا رو شال

 ؟یبچه ام چ -

ا ر میبازو ریز رضاینداشت. عل یپرسش من پاسخ نیا یکس برا چیو با شتاب از در خارج شد، ه اوردیطاقت ن گرید

 داشتم. یگام بر م یگرفته و من به سخت

 مادر گفت: میدیکه رس نیماش به

 داره. ازیبه مراقبت ن طیشرا نیخودم، تو ا یبرم خونه  یرو م نینازن -

او چه بود که من نتوانسته بودم از  ریجمله را ادا کرده بود، تقص نیا یتهاجم یبه مادر انداخته که با لحن ینگاه

 شود و با تحکم گفت:در جلو را گ رضایمراقبت کنم؟ علکودکم 

 خانوم. لوفریخودش راحت تره ن یتو خونه  -

 یکه رو دیبگو یزیداشتند. مادر خواست چ گرید کیبا  یمشاجره ا نینوع صحبتشان معلوم بود که قبل از ا از

 :دمینشسته و با عجز نال یصندل

 .دیتو رو خدا تمومش کن -

 گفت: رضایبه من انداخته و  عل یدو نگاه هر
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 .زمیباشه عز -

 و گفت: دیگونه ام را بوس مادر

 باشه؟ شت،یآم پ یم -

 را به حرکت در آورد. نیپشت فرمان نشست و ماش رضایتکان داده و به رو به رو چشم دوختم. عل یسر

 دوختم. اهویروحم را از پنجره به شهر پر از ه یب نگاه

 زانیاز دست دادن کودکشان اشک ر یمادر برا دنیچند اهویه نیدانست که در پس ا یم یچه کس یراست به

 میها یاز دلتنگ یکنم و حت یبا او درد و دل م یگاه ست،ین گریکنم که او د یفراموش م یگاه زیهستند. هنوز ن

 .میگو یم شیبرا

اما  دیکش یم ریشکمم ت ریگرفتم. ز شیپله ها را پ ریتوجه به او مس یوارد شده و ب ستاد،یدر را گشود عقب ا رضایعل

 از آن بود.  شیدرد قلبم ب

شده بود چشم  ختهیآن آو واریکه به در و د ییاتاق کودکم شده و نگاهم را در اطراف چرخاندم. به عروسک ها وارد

 .دیگونه ام چش یدرشت اشک رو یدوخته و دانه ها

شور و عشق آماده  یا کلب رضایاتاق را من و عل نیو قدم به جلو برداشتم، ا دهیکرم رنگ کش وارید یرا رو دستم

 و حاال... میکرده بود

رفت؟ نگاهم  یمن کنار نم یشوم از زندگ ی هیسا نیسست به سمت تخت کوچکش گام برداشتم، چرا ا یقدم ها با

 جان.  یعروسک ب نیگاه از آن کودک من بود نه ا یجا نیکه در آن به خواب رفته بود افتاد، ا یبه عروسک

امانم  یقدم فاصله داشتم. هق هق ب کینشستم، تا مرگ تنها  نیزم یو کنار تخت رو دهیرا در آغوش کش آن

 سکوت اتاق را در هم شکست.

 از آن خارج شد. ییرا با تمام توان به خود فشردم که صدا عروسک

 ماما، ماما! -

 زدم: ادیگذاشته و با عجز فر نیزم یتوان نداشتم، سرم را رو گرید
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 خدا! -

 غیجانم را کف اتاق کوفته و ج ی. مشت بدیرس یو به دادم م دید یکاش حال خرابم را م د،یشن یرا م میصدا کاش

 چرا من؟ دمیپرس ی. دائم در دل از خود مدمیکش یم

 یبردارم. بازوان خسته ام درون دستان قدرتمند نیخواست سر از زم یدر با شدت باز شد اما من دلم نم ناگهان

 شد؟  یبکشم اما مگر م رونی. با هق هق تالش کردم دستانم را بدیکششد و با شدت مرا باال  ریاس

مرد چه از  نیزدم، ا یمهار کردن من به کار گرفته بود! چشمانم را بسته و با تمام توان زار م یچه قدرت داشت برا هر

 کنم؟  هیکرد تا به حال بخت شوم خود خون گر ینم میخواست، چرا رها یجان م

 :دمیو با عجز نال دهیاش کوب نهیجانم را به س یب یو در آغوشش رها شدم. مشت ها دیرا به سمت خود کش تنم

 خوام. یمن بچه ام رو م رضا،یبچه ام عل -

 کرد. یم شتریسکوت دردم را ب نیگفت، هم ینم چیکرد و ه یکمرم را نوازش م آرام

 .مدیقلبش رو شن یمن صدا رضا،یماه مونده بود عل ۴فقط  -

 آروم باش بانو. نم،یآروم باش نازن -

گناه؟ آن قدر در آغوشش زار زده  نیطعم پدر شدن محروم شده بود اما به کدام دنیاز چش زیاو ن د،یلرز یم شیصدا

 و او کمرم را نوازش کرد که همان جا به خواب رفتم.

چنان به  هم رضایتلفن همراه عل یتخت به خواب رفته بودم. صدا یرا که گشوده در اتاق مشترکمان و رو چشمانم

 .دیرس یگوش م

اسم مادر دست  دنید که کنار تخت قرار داشت چشم دوختم، با یگوش یشده و نگاهم را به صفحه  زیخ میجا ن در

 جلو برده تا تلفن را بردارم که ناگهان در باز شد.

 یهستم. قطع شدن صدا داریاست بداند که بخو یدانم چرا دلم نم یو چشمانم را بستم، نم دهیتخت خواب یرو عیسر

 داد. یزنگ تلفن و بسته شدن در نشان از رفتنش م
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فرو رفته بود چرخاندم. از جا برخواسته و  یکیکه در تار یچشمانم را گشوده و نگاه غم زده ام را دور اتاق گرید بار

 نداشت. یتیآزرد اما اهم یبرق را فشردم، نور چراغ چشمانم را م دیکل

 ادیز ی هیکه از گر یشناختم. چشمان یرا نم نهیخود چشم دوختم، دخترک درون آ یو به چهره  ستادهیا نهیآ ابلمق

 دنمیبا د رضایچه گونه عل ی. به راستشانیپر ییزد و موها یم یکه به زرد ییسرخ و متورم شده بود، رنگ و رو

 کرد؟! یوحشت نم

. تفاوت داشت یلیکردم خ یبه تن م شیهفته پ کیکه تا  یگشاد راهنیکه به تن داشتم با پ یرنگ یآب زیشوم

 کوتاه بود. نمیریش یکه چه قدر عمر زندگ دمیشیزده ام روان شد و در ذهن اند خی یگونه ها یقطرات اشک باز رو

 گرفتم. یکه در آن آرامش م ییو به سمت اتاق کودکم گام برداشتم، تنها جا دهیکش یپر درد آه

******** 

 یکه با تمام وجود برا یتوانستم بفهمم که چرا کودکم را به ناگاه از دست دادم، کودک چه با خود کلنجار رفتم هر

 حفظ و بارور شدنش تالش کرده بودم.

به شرکت رفته بود با دکتر متخصص تماس گرفته و خواستار وقت مالقات شدم. درون  رضایکه عل یزود زمان صبح

ها توسط افراد  یصندل شتریچشم دوخته بودم. ب نیزرد رنگ درون سالن نشسته و به زم یها یصندل یمطب رو

 اشغال شده بود.

 خانم، خانوم با شما هستم. -

 سر بلند کرده و نگاهم را به او دوختم. یمنش یصدا با

 بله؟ -

 کالفه گفت: یبه من انداخت و با لحن ییگذرا نگاه

 نوبت شماست.  -

افراد درون سالن قدم به جلو  ی رهیتوجه به نگاه خ یب دم،یرنگم کش یمشک یبه مانتو یدستجا برخواسته و  از

 .ستادمیبرداشته و پشت در ا
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 زیدوختم که پشت م یگفته و نگاهم را به زن جوان یدکتر وارد شدم، سالم دییبفرما دنیبه در زده و با شن یا تقه

 نشسته و با لبخند به من چشم دوخته بود.

 !دییبفرما سالم، -

 گرفتم. یمبل جا نیترکینزد یدرون اتاق اشاره کرد، جلو رفته و رو یچرم یدست به مبل ها با

 ه؟یمشکلت چ زم،یخب عز - 

 گرفتم. یزده ام را به باز خیرا فرو خورده و انگشتان  بغضم

 دونم. یرو نم لشیمن ناگهان سقط شده و من، من دل یماهه  ۵ نیجن یعنیبچه ام رو از دست دادم،  یمن به تازگ -

 یورنگش را ر یجا به جا کرد و خودکار آب ینیب یرا رو نکشیمرگ بود، دکتر ع مانندمیکلمات برا نیزبان راندن ا بر

 گذاشت. زیم

ه مادرش ب یبرا ینیسنگ یو روان یشه و مسلما آثار روح یختم م نیها به سقط جن یاز باردار یلیخ زم،یعز نیبب -

 همراه داره.

ر د یاز زندگ ینشانه ا چینوزاد بدون ه یعنیهستش،  ییاومده مرده زا شیشما پ یکه برا یشه گفت که مشکل یم

 .ادیب ایمرده به دن یهفتگ ۲۴بعد از  ایزمان تولد 

 .ستیمتاسفانه نادر ن قابل معموله اما ری. نوزاد مرده غادیب ایمرده به دن یباردار ینوزاد ممکنه در اواخر دوره  کی

گذشت چرا  یسخت بود. دائم از ذهنم م میبرا شیرا به لبان دکتر دوخته بوم، درک حرف ها دمیخسته و ناام نگاه

 کودک من؟

 گفتم: یسخت به

 ره؟ینوزاد تو رحم مادرش بم هیشه که  یباعث م یچ -

 .دیخود را جلو کش یرا در هم قالب کرد و کم دستانش
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اون  نیتر عیکه مشکل جفت شا رهیسن مادر و غ ک،یوجود داره مثل  جفت، ژنت انیجر نیا یبرا یادیز لیدال -

 ینم کار یکه چرا جفت به درست نیا یبرا یقیدق لیجفته و دال ییمورد نارسا نیدر ا یجفت هستش. اصطالح پزشک

 کنه وجود نداره.

گم که  یم یدر مورد مشکلت نظر بدم. به منش تونم ینم قیشما رو مطالعه نکنم به طور دق یپزشک یتا پرونده  من

 بهت بده. گهید وقت هی

 گفتم: یتکان داده و به سخت یسر

 ممنون. -

 را به سمتم گرفت و گفت: یکاغذ

 آد. ینم شیپ یمشکل یباش یاگه تحت نظر یبعد یحاملگ یانشاهلل برا -

 ینم چیه گریدر مقابل چشمانم رنگ باخته و د ایبدتر بود، دن یگریمطب که خارج شدم حال از هر وقت د از

 با شتاب سر بلند کردم. نیبوق مکرر ماش یخواستم. با صدا

 : دیکش ادیراننده با خشم فر دم؟یشیاند یو به چه م ستادهیا ابانیخ انیم

 حواست کجاست؟ -

 تکان داده و  گفتم: یسر

 .دیببخش -

 .وانهیبرو بابا د -

 خطاب کرده بود؟  وانهیمرا د یرا گفت و با سرعت دور شد. به راست نیا

 .تسیاو تنها ن یکرد که بانو یاثبات م گرانیگرفت، کاش بود و به د یبود و دست سردم را در دست م رضایعل کاش

جدول کنار  یمن را رو یدوختم که به آرام ینگاهم را به زن جوان د،ینشست و من را به عقب کش میبازو یرو یدست

 نشاند. یم ابانیخ
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 زم؟یعز یخوب -

و به من چشم دوخته بود، بغض رنگ مادرش را گرفته  یچادر مشک یدوختم که گوشه  یرا به دختر کوچک نگاهم

 داد. ینمسخن گفتن را یاجازه 

 رو به او گفتم: یسخت به

 ؟یریبرام بگ نیماش هیشه  یم -

دم، ز هیتک شهیگرفته و سرم را به ش یعقب جا یصندل یحرف رو یرا متوقف کرد، ب یو تاکس ستادیاابانیخ کنار

 نبود. نیسخنان دکتر آرام شوم اما چن دنیکردم با شن یگمان م

 یهر روز سردتر از روز قبل م رضایگذشت. رابطه ام با عل یمن م یتمام آرزو ها یو نابود ییماه از آن روز کذا چهار

 را از دست داده بودم. دنمینصف کش ی زهیشد، انگار انگ

 ایزنگ تلفن من را از رو یچشم دوخته بودم. صدا ینامعلوم یمبل کز کرده و به نقطه  یمدت رو نیتمام ا مثل

 .دیکش رونیب

 توجه به شماره پاسخ دادم. یرا برداشته و ب تلفن

 بله؟ -

 جان. نیسالم نازن -

 شده بودم. رضایعل یاز نهانم بلند شد، بعد از گذشت چند ماه بالخره مجبور به صحبت با خانواده  آه

 د؟یسالم، خوب هست -

 ؟ یممنون دخترم تو خوب  -

توانست نام  یکه م یبود، کودک نیمتولد نشده اش غمگ یبود. او هم از مرگ نوه  ریغم زده و دلگ شیصدا

 ا...خاندانشان را زنده نگه دارد ام

 ممنون خوبم. -
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 برد. یبه حال خرابم م یپ دیشن یمرا م یخنده دار بود، هرکس صدا حرفم

 من هم مزاحم نشدم. ،یندار یگفت حال خوش رضایاما عل دنتید امیخواستم ب یچند بار -

 ادامه داد: دیاست! سکوتم را که د شیکه سخنانش پر از ن گفت یبه من م یکردم؟ حس یاز او تشکر م دیبا

 گم. یدختر خواهرم رو م ادته؟یبهت بدم. الله رو که  یخبر هیراستش زنگ زدم  -

 اورم؟ین ادیانداخت به  یرا که نامش وجودم را به لرزه م یشد فرد یمگر م الله،

 شناسم. یبله، م -

جشن بزرگ  هیهم به مناسبت اومدنش  رفته بود فرانسه. حاال برگشته خواهرم لیادامه تحص یکه برا یدون یم -

 داده. بیترت

 تفاوت گفتم: یب یزن. با لحن نیداشت ا یدل خجسته ا چه

 گم. یم کیتبر ،یبه سالمت -

 مثل یشناس یخودت که مردها رو م یگفتم ول رضایهم دعوت کنم. به عل رضایدخترم. زنگ زدم تا تو و عل یمرس -

 خه بده همه باشن بعد پسر و عروس من نباشن.آ ،یکن شیکه زنگ زدم تا خودت راض نیکار رو بهونه کرد ا شهیهم

به  مانیدانست که خانه برا یسخن نگفته بودم ، چه م رضایمدت درست با  عل نیدانست که من تمام ا یچه م او

 است؟  کیسرد و تار یمانند گورستان

 زنم. یباشه. من حتما باهاش حرف م -

 گفت: یشاد با

 جان. نیکنم نازن یسفارش نم گهیپس من فردا شب منتظرم ، د -

 راحت. التونیخ  -

 مراقب خودت باش! زم،یقربونت عز -
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مانند همه به فکر منافع بود. با دست  زیلبان خشک شده ام نقش بست، او ن یرو یشخندیتماس را که قطع کردم ن 

 را مالش دادم، سرم در حال انفجار بود. میها قهیشق

گذاشته و به  هم یچشمانم را رو میدردها ینیخسته از سنگ دم،یدراز کش کاناپه یخورده و رو یآرام بخش قرص

 خواب رفتم.

******** 

 هیگرفته بود. سرش را به پشت مبل تک یمبل مقابلم جا یدوختم که رو رضایرا گشوده و نگاهم را به عل چشمانم

 داده و چشمانش را بسته بود.

 نینقش چهره اش را از نظر گذراندم. مدت ها بود که ا یلحظه ا یبرامن انداخته بود را برداشته و  یکه رو یا مالفه

 را تار کرده بود. دمیبه او چشم ندوخته بودم، اشک در چشمانم حلقه زده و د نیچن

 را با زبان تر کرده و از جا برخواستم. لبم

سرد در را در دست گرفته و آن را  ی رهی. دستگستادمیگرفته و مقابل اتاق کودکم ا شیباال را در پ یطبقه  ریمس

 اما در باز نشد. دمیکش نییپا

 ارضینداشت. مالفه از دستم افتاد، با شتاب وارد سالن شده و مقابل عل یا دهیکار را کردم اما فا نیا گریبار د چند

 .ستادمیا

 قفله؟ یچ یدر اتاق برا -

تر از گذشته با حرص  طاقت یآورد اما من ب یسرم در مرا بر  میرفتارها یتالف نکرد، داشت جادیدر حالتش ا یرییتغ

 :دمیغر

 قفله؟ یچ یگم در برا یبا تو هستم م -

. از جا برخواست بکشم ادیهمه آرامش فر نیخواست از ا یگشود و نگاه خسته اش را به چشمانم دوختم. دلم م چشم

 گرفت. شیآشپزخانه را در پ ریزد و مس یشخندیبه عقب برداشتم، ن یو من قدم

 !رضایعل -



 نیحسرت نازن

 
177 

 

 ت:باال انداخت. با تمسخر گف ییرنگش فرو برد و ابرو یشلوار مشک بیو به سمتم برگشت، دست در ج ستادیا ناگهان

 !یبرد ادیفکر کردم اسمم رو از  -

 شیکه در صدا یبرده بودم. غم و تمسخر ادیمرد را از  نیشده و من انگار مدت ها ا دیاش سف قهیکنار شق یموها

 زد قلبم را به درد آورد. یموج م

 .یجواب سوالم رو نداد -

 شه. یوقت هم باز نم چیاون در قفله ه -

گاه؟ چرا نگفت تا  چیماند اما چرا گفت ه ینم یباق یسخن چیه یکه جا یعنی نیو پر تحکم بود، ا یجد شیصدا

 م؟یریرا در آغوش بگ که کودکمان یزمان

 و گفتم: لرزانم را گشوده یها لب

 چرا؟ -

 :دیکش ادیفر ناگهان

 .یبه جهنم کرد لیرو تبد یکه زندگ نیا یبرا ،ید یخودت رو به کشتن م یکه دار نیا یبرا -

 رونیب بشیآرامبخش را از ج یقرص ها یمقابلم چشم دوختم. جعبه  نیچشمان گرد شده و نابارور به مرد خشمگ با

 و مقابلم گرفت. دیکش

 ؟یکن یقرص ها رو مصرف م نیچند وقته ا ن؟ینازن هیچ نیا -

 کوفت و گفت: نیقرص را با شدت بر زم یدهان باز کنم که قوط خواستم

 !گهیبسه د ،یو خودت حروم کردماهه آرامش رو به من ۴  -

 هستم؟ مگر آن کودک فرزند او نبود؟  نیکه تا چه حد غم زده و اندوهگ دیفهم ینم چرا

 به جلو برداشت. یو قدم دیرنگش کش یمشک یموها یال ینامرتب شده بود، دست شیخشم نفس ها از

 .یکار رو بکن نیا یتو حق ندار -
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 :دیتکان داد و با خشم غر یسر

اون بچه مرده من  ار،یعذا هم در ب یلباس ها نی. ایبکش یخودت رو به نابود نیاز ا شتریذارم ب یچرا حق دارم، نم -

 .میکش یو تو که هنوز نفس م

 هگوننیگاه ا چیسال ها ه نیبه سمتم برداشت، در تمام ا یو قدم دیکالفه لب گز دیچکگونه ام  یکه رو میها اشک

 نکرده بود. انیطغ

راه متوقف شد، نفس  مهی. دستش در ندمیخود را عقب کش عیرا جلو آورد تا گونه ام را نوازش کند که سر دستش

 فرستاد و گفت: رونیخسته اش را ب

 به سرم بخوره. ییهوا هیرم  یم، من هم مبرو استراحت کن. من ه -

در  کوبش یام بلند نشود. صدا هیگر یانداخته و دستم را مقابل دهانم گرفتم تا صدا ریکنارم که گذشت سر به ز از

 داد. ینشان از رفتنش م

 اتاق را دیو رو کردم اما کل ریرا ز لیوسا ینبود. کل خانه و حت رضایاز عل یخبر شهیشدم مانند هم داریکه ب صبح

 .افتمین

توانستم  ینم یکردم. وقت یتظاهر به خوب بودن م دیو من با الله دنیبه د م،یبرو ییقرار بود به آن جشن کذا شب

 یم یبه کند میبخوانم زمان برا ییکودکم الال یبرا توانستمینم یکوچک را در آغوش بفشارم، وقت یآن لباس ها

 گذشت.

 نمانده بود. رضایتا بازگشت عل یادی. زمان زو به حرکت در آمدند دهیاز لجاجت کشساعت دست  یعقربه ها بالخره

و  رپویگ راهنیشدم. پ یجشن حاضر م نیشکل در ا نیبه بهتر دیبا ستادم،یکمد لباس ها را گشوده و به نظاره ا در

 رنگ به تن کردم. یزانو بود به همراه ساق مشک یاش تا باال یرنگم را که بلند یزرشک

را در سر نداشت. هر چند که  گرید ییدعوا یبود و دل من هوا زاریکه لباس باز و نامناسب به تن کنم ب نیاز ا رضایعل

 .ابدیجشن حضور  نیدانست که قرار است در ا ینم یاو حت

ز ابلندم را بافته و  یرفت، موها شمیآرا لیقابل تحمل شود دستم به سمت وسا یروحم کم یکه صورت ب نیا یبرا 

 شانه ام رها کردم. یسمت رو کی
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دوختم که به  رضایو پاشنه دارم را به پا کرده و مانتو به دست از اتاق خارج شدم. نگاهم را به عل یمشک یها کفش 

 .دیکاو یوارد شده و با نگاه متعجبش مرا م یتازگ

 !؟یر یم یدار ییجا -

 کتش را در دست گرفته و نگاهم را در چشمانش دوختم. تک یلبه  ستادم،یگذرانده و مقابلش ا زیآخر را ن ی پله

 شب گذشته در ذهنم در حال چرخش بود. یتک حرف ها

 مامانت بهت نگفت؟ -

 .  دیکش رونیکرد و کتش را از دستم ب اخم

 .میبر ستیمن بهش گفتم که قرار ن یگفت، ول  - 

 ودم.اش چشم دوخته ب یخال یمن هم چنان به جا کنارم گذشت اما از

 .میآ یمن گفتم م یول -

 متعجب و ناباور گفت:  یلحن با

 ...نینازن -

 از اتمام حرفش به سمتش برگشته و گفتم: قبل

 مادر منتظره. ،یبهتره زودتر آماده بش -

ام کوفته و  یبه ساعت مچ یدارم. ضربه ا یدانست که چه حال خراب ینگرانش به چشمانم دوخت و تنها خدا م نگاه

 لب زدم:

 شد. رید -

 رفتنش چشم دوختم. ریمبل نشسته و به مس یگرفت. رو شیاتاق را در پ ریتکان داده و مس یسر

******** 



 نیحسرت نازن

 
180 

 

خارج  نیها متوقف کرد. به همراه هم از اتاقک ماش نیماش گریکنار د ییالیو یبزرگ خانه ا اطیدرون ح را نیماش

 .میشد

ت. کوف یم نهیو قلبم محکم بر س دیلرز یم جانیبه جلو برداشته و به سمت قتل گاه خود رفتم، زانوانم از ه یقدم

 را دانه دانه پشت سر گذاشته و در سالن را گشودم. یمرمر یپله ها

بگو و و مشغول  ستادهیا ینفر گوشه ا آزرد، نگاهم را در اطراف چرخاندم. هر چند یبلند گوشم را م یقیموس یصدا

 بخند بودند.

 دیکرد. تن خشک شده ام را در آغوش کش یم دادیدر چشمانش ب یآمد و شاد یبلند به سمتمان م یبا گام ها مادر

 و گفت: 

 جان. نینازن یخوشحالم که اومد یلیخ -

 است. ریدوختم، به وضوح مشخص بود که تا چه حد از مادرش دلگ رضایزده و نگاهم را به عل یلبخند

 .دیخوش اومد سالم، -

 بر لب داشت. یبرگردانده و نگاهم را به مادر الله دوختم، لبخند سرد و پر غرور سر

 گم. یم کیسالم، تبر -

 یتکان داد، حس م یفشرد و سر یکنم. دست من را به سرد یریجلوگ میبود تا از لرزش صدا نیدر ا تالشم تمام

 شوم. نیکردم هر لحظه ممکن است پخش زم

 برده بود که با  لبخند و گفت: یفرزند من با خبر بودند. مادر انگار به حال خرابم پ آن ها از مرگ ی همه

 برو لباست رو عوض کن دخترم! -

از اتاق ها را گشوده و خودم را آن رها کردم. صورتم گر گرفته بود و  یکیخدا خواسته به سمت پله ها رفتم، در  از

 تخت رها کردم. یل را از تن کنده و روداشتم. مانتو و شا یاحساس خفگ

راه به سمت  یاز گوشه  به من نداشتند. یو از اتاق خارج شدم، همه سرگرم بودند و توجه دهیکش میبه موها یدست

 گشتم. رضایشده و با نگاه به دنبال عل ریسراز نییپا
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که  بلند به سمتش گام برداشتم یها گام سالن نشسته و به مقابل چشم دوخته بود. با یمبل گوشه  یکرده رو بق

 .راه متوقف کرد ی انهیمرا در م ییصدا

 جان. نیسالم نازن -

به تن داشت اما لبخندش  یکوتاه و قرمز رنگ راهنیدوختم. پ رضایعل ییبرگردانده و نگاهم را صدف، دختر دا سر

 زد. یوق مدر ذ زیاز همه چ شیب

 را فشرد و گفت: دستم

 .یچقدر الغر شد دمت،یوقته ند یلیخ -

 !برم یطاعون رنج م یماریکرد که انگار از ب یبا ترحم نگاهم م یطور

 .ماند یآشنا حرف در دهانم باق ییصدا دنیکه با شن میبگو یزیزده و خواستم چ یلبخند 

 ؟ییجا نیجان ا نینازن -

 گام برداشت. با شوق به سمتش رضایعل دنیبا د صدف

 .نمتیب یکه م خوشحالم یلیسالم، خ -

 دور شانه ام حلقه شد و رو به او گفت: رضایعل دست

 طور صدف جان. نیمن هم هم -

 گریآن نشست و بار د یو به سمت مبل گام برداشت، رو دیکه منتظر پاسخ باشد مرا به سمت خود کش نیبدون ا بعد

 به مقابل چشم دوخت.

 دوختم که آرام از یکف زدن از جا برخواسته و نگاهم را به دخترک یصدا دنیانداختم، با شن رینگفته و سر به ز چیه

 آمد. یم نییپله ها پا

ر س انیاطراف یو پر غرور تر از گذشته. برا باتریبه تن داشت، او همان الله بود، ز یرنگ یشب بلند و نقره ا لباس

 تکان داد و مقابل ما متوقف شد.
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 مرا فشرد و گفت: دست

 خوشحالم. دنتیاز د -

 د.ش نیمز نیریش یدوخت و لبانش به لبخند رضایشد، نگاه پر شعفش را به عل یسخن گفتن باز نم یبرا دهانم

 دلتنگت بودم. یلیخ -

 دستش را در دست فشرد و گفت: رضایعل

 .زمیطور عز نیمن هم هم -

ه ب رضایکه چند وقت بود عل دمیشی. در ذهن انددیکه با سرعت مشغول گذر بود سوت کش یمانند قطار میها گوش

 نگفته بود؟ زمیمن عز

 مانده بودم. یرفت و من مات در جا تیجمع انیبه م الله

 گردم. یپدر الله و بر م شیرم پ یچند لحظه م -

و مشغول بگو و بخند با آن ها بود و  ستادهیکنار پدرش ا رضایمبل رها شدم. عل یسر تکان داده و رو یحواس یب با

 .دمیشیاند یفرو برده و به بخت شوم خود م بانیسر در گر اهویمن فارغ از ه

 بانو؟ یچرا تنها نشست -

 ییدندان نما یدر دست داشت خنده  یخواست؟ پسر جوان که جام یشدت سر بلند کردم، او که بود و چه م با

 گرفت. یمبل جا یدسته  یداد و رو لمیتحو

 را بپوشانم. میتوانستم با آن موها یترس نگاهم را در اطراف چرخاندم، کاش شالم کنارم بود و م با

 تونم اسمتون رو بدونم؟ یم -

 لب زدم: یآرام به

 .نینازن -
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گونه مانند آتش  نیدانست که ا ینحس من م یگفت؟ اصال چه از زندگ یچه م بهیپسر غر نیا یآن جمع خانوادگ در

 به جانم افتاده بود؟

 آمد. یبلند به سمتمان م یافتاد که با قدم ها رضایبه عل نگاهم

 .یو برازنده ا بایچه اسم ز -

که تنها چند قدم با ما فاصله داشت  دیرس ینیجا برخواستم، پسر جوان رد نگاهم را دنبال کرد و به مرد خشمگ از

 مانند ناقوس مگر در سرم به صدا در آمد. نشیو خشمگ یجد ی. صدادیرس

 د؟یداشت یامر -

 شرمنده و مضطرب گفت:  یبه من انداخت. با لحن یجوان از جا برخواست و نگاه پسر

 که مزاحم شدم. با اجازه. نیخوام مثل ا ینه، عذر م -

ا ر شیرفت و تند پاهاگ یمبل نشستم. کنارم جا یحواله ام کرد که رو ینیگذشت، نگاه خشمگ رضایاز کنار عل و

 داد. یمانند پاندول ساعت تکان م

 گفت؟ یم یچ -

 .یچیه -

 :دیکنترل شده غر یحرص و صدا با

 ؟ یچیجاست اون وقت ه نیساعته ا ۲ -

دلش  ایشناخت  ینممرا  یسال زندگ ۵کرد؟ بعد از  یم یریگونه بهانه گ نیا لیتعجب به او چشم دوختم، به چه دل با

 گرفته بود؟ یاز زندگ

 لرزان گفتم: یرا به او دوخته و با صدا نگاهم

 .یدعوا انتخاب نکرد یرو برا یاصال زمان و مکان خوب رضا،یعل -

 کراواتش را شل کرد. یو گره  دیداغش کش یشانیبه پ یدست
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 خونه. میر یبرو لباست رو بپوش م -

وارد سالن شدم. مادر به سمتمان  گریتن کرده و بار د را به میحرف از جا برخواسته و به سمت اتاق رفتم، لباس ها یب

 آمد و با تعجب گفت:

 کجا؟ جشن تازه شروع شده. -

 کالفه گفت: یانداختم که با لحن رضایبه عل ینگاه

 رو ندارم. یالله بود. خسته ام مادر، حوصله شلوغ دنیمهم اومدن و د -

 دانست. یپسرش م یها یبد خلق مرا مقصر تمام زیاو ن دیبه من انداخت، شا ینگاه مادر

 !دیمواظب باش -

 را در دست گرفت و گفت: میبازو رضایعل

 کن! یلطفا از طرف ما از خاله و الله عذر خواه -

. با اخم پشت فرمان نشسته و من سرم را به میگام برداشت نیحرف به سمت ماش یهم از خانه خارج شده و ب با

 دادم. هیتک نیماش ی شهیش

با  یدارید گرید یی. بعد از آن جشن کذامیکرد یم ریخود س یاهایهمه اضطراب و تنش در رو نیدو خسته از ا هر

 الله نداشتم.

 زین مانیکردم. وضع زندگ یکرده و آن ها را از سر خود باز م ییتنها بهانه جو رضایمادر خود و عل یبرابر تماس ها در

 یبه لرزه م شیاز پ شیرا ب یزندگ نیسست ا یها یرا  فرا گرفته و  پا نداشت، تنها سرما بود که وجودمان یفیتعر

 انداخت.

 که پدر رفت. یمانند همان سال د،یرس یبه مشامم نم دیع یاسفند ماه بود و برخالف هر سال بو اواخر

 تنگ کیسال نو، برخالف هر سال دلم  دیخر یرا داشتم نه حوصله  مانیغبار گرفت یخانه  یریگردگ یحوصله  نه

 خواست. یقرمز نم یبزرگ پر از ماه
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شده که عمرش رو به  یزن ریبه پ لیکرده و حال تبد یشبه راه صد ساله را ط کیهم  دیدرونم مرده بود شا کودک

 اتمام است.

انگار  دم،یمکرر زنگ در از جا پر یدر اطراف بزنم، با صدا یو چرخ زمیاتاق برخ یپنجره  یتوان نداشتم از پا یحت

 زنگ گذاشته و قصد برداشتنش را نداشت. یدستش را رو یکس

را زدم و کنار در  فونینگاهم مات ماند. آ یلحظه ا رضایعل دنیاما با د دمیدو فونیبه سمت آ عیجا برخواسته و سر از

 منتظر آمدنش شدم. یورود

ه ک نیم آمد. قبل از ادر دست به سمت یکوتاه از اتاقک آسانسور خارج شد و  با دسته گل بزرگ یگذشت مدت بعد

 حوصله گفتم: یوارد شود آرام و ب

 چه وضع زنگ زدنه؟ نیا ،یندار دیمگه کل -

 شد و دسته گل را به سمتم گرفت. وارد

 .ستیبرات بد ن جانیکم تحرک و ه هی -

 اما من فقط دسته گل را گرفته و به سمت مبل ها رفتم. دیبه حرفش خند خودش

 نداره! ینقص چیهم ه نیهفت س یزنه سفره  ی. خونه که برق منینازن یدیچقدر زحمت کش  -

 .دمیرا در هم کش میمبل  نشسته و اخم ها یرو

 حوصله ندارم تو رو خدا ولم کن! -

 تعجب کنم. دیبا یحوصله داشته باش زم،یعز ستین یبیعج زیکه چ نیا -

 .در نطفه خفه شد میبلندش صدا ادیانداخته و اسمش را صدا زدم اما با فر زیم یگل را با خشم رو دسته

 ماتم گرفتن؟ نیاز ا یزهرمار. خودت خسته نشد -

 یم شیو نگاه خسته اش را به من دوخت. دلم برا دیکش شیموها یتعجب نگاهش کردم، دستش را کالفه ال با

 در وجودم نبود؟ یزندگ یبرا یشور چیه یکردم وقت یم دیسوخت اما چه با
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 به سمتم برداشت. یزد و قدم یتلخ لبخند

 م؟ینرفت رونیچند وقته با هم ب یدون یم -

 آخر سال یها تو روزها ابونیخ یعاشق شلوغ شهیتو که هم م،یتو شهر بزن یدور هیو  میامروز زودتر برگشتم تا بر 

 .یبود

قدم  یتکان داده و به سمت اتاق رفتم، صدا یکرد! سر یخودش خفه ام م یگفتم نه بدون شک با دست ها یم اگر

 .دمیشن یرا درست در پشت سرم م شیها

 یتخت نشسته و در سکوت به او چشم دوختم. مانتو یاتاق که شدم قبل از من به سمت کمد لباس ها رفت، رو وارد

 و به سمتم برگشت. دیکش رونیرنگم را به همراه شلوار و شال کرم رنگ ب یزرشک

 نه؟ هیعال نیا -

 فرو برده و با لبخند گفت: نشیشلوار ج بیتخت گذاشت، دستش را داخل ج ینگفتم و لباس ها را رو یزیچ

 مونم. یمنتظرت م رونیب یتا تو لباسات رو عوض کن -

خود چشم دوختم،   یو به چهره  ستادهیا نهیاز اتاق خارج شد، از جا بلند شده و لباس ها را به تن کردم. مقابل آ بعد

 زد. یذوق م یتو یادیام ز دهیپر یرنگ و رو

 یرو یکه به در خورد به سمتش بازگشتم و نگاهم در چشمان پر شعفش گره خورد. لبخند کمرنگ یکوتاه یضربه  با

 لبش نقش بسته بود.

 م؟ی. بریهمون بانوی دوست داشتن یباز شد -

 زده و آرام گفتم: یلبخند

 !میبر -

ها مانند هر سال شلوغ  ابانیکردم. خ میها هیرا با تمام وجود وارد ر رونیب یو هوا دهیکش نییرا پا نیماش ی پنجره

 بود و مردم در تکاپو بودند.

 من گفت: را خاموش کرد و رو به نینگاهم را به او دوختم، ماش نیتوقف ماش با
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 ؟یش ینم ادهیچرا پ -

ود. دستم را در دست گرفت و به راه ب ریدلگ میبرا زیشده و نگاهم را به اطراف دوختم، چه قدر همه چ ادهیحرف پ یب

 بود. زاریب میقدم بردار گرید کیدست در دست  ابانیکه در خ نیاز ا شهیافتاد، هم

 م؟یبرده بود ادیگونه گذشته را از  نیچه به روزمان آمده بود که ا یبه راست 

 ن؟یهفت س یلوازم سفره  ایلباس  دیخر میبه نظرت اول بر -

 انداخته و گفتم: ریرا به ز سرم

 دونم. ینم -

 شده بود گفت: رهیبه دستم وارد کرد که باعث شد نگاهم را به او بدوزم. همان طور که به رو به رو خ یفیخف فشار

 کنم. یباشه، پس خودم انتخاب م -

ت دوختم که دست در دس یسست شد. نگاهم را به کودک میافتاد پاها ابانیکنار خ یها یکه به تنگ ماه چشمم

 مادرش

با  یمگر امسال چه فرق دمیشی. با خود اندستادیهم ا رضایقرمز محبوبش بود. عل یمشغول انتخاب ماه یشاد با

 مانند گذشته باشد؟ زیخواست همه چ یگذشته دارد؟ مگر او نم

 را به چشمانش دوخته و با لبخند گفتم: نگاهم

 م؟یرو بخر نمونیقرمز سفره هفت س یچه طوره اول ماه -

 یام. امسال برخالف سال ها یمرد مغرور زندگ یخوشحال یسر داد و من دلم ضعف رفت برا ییدندان نما ی هخند

 خواست. یقرمز کوچک م یگذشته دلم فقط دو ماه

ه غبار گرفت یبه آن خانه  یدست رضایبه کمک عل م،یبه خانه بازگشت گرید یدهایسفره و خر لیوسا دیاز خر بعد

 .میدیرا چ نیهفت س یسفره  دم،یکش

 ها درون ظرف بودم. ینیریش دنیکرد و من مشغول چ یم یگذاشته بود و با آن هم خوان یآهنگ شاد رضایعل
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 که من، آخه دلمو دادم برا تو. یجور نیا

 کنه هواتو. یم یدلم، داره ه یجور نیا

 آد به جا تو. یهم نم یشدم، کس عاشقت

 دل من، آخه هک شده او نگاتو. یتو

 و گفت: ستادیبشکن زنان مقابلم ا رضایعل د،یرس یکودک به گوش نم ی هیگر یصدا

 شه ها، بدو! یم لیاالن سال تحو -

 مانده بود. ظرف را به دستش داده و گفتم: یباق یبه ساعت انداختم، زمان کم ینگاه

 !میبر -

 شد. یهم چنان از ضبط پخش م آهنگ

 کوکه حالم، آخه عشق تو دست و بالم. چه

 گن شده خوش به حالم. یخواد م یتو رو م دل

 شه. یسرش نم یکه ندارم، عشق شوخ یشوخ

 شه. یباورش نم یشکیخوام، ه یتو رو م یجور

 درخشنده، کوکه حالم ( نای)س

 در حال پخش شدن بود. ونیزیمقلب القلوب از تلو ای یسفره نشستم، صدا یرا خاموش کرده و کنارش پا ضبط

 کردم. یم ریخودم س یاهایدر روقرمز دوخته و  یرا به ماه نگاهم

 مبارک بانو. دتیع -

 لب نشانده و لب زدم: یرو یرنگش دوختم، لبخند یسر بلند کرده و نگاهم را در چشمان مشک رضایعل یصدا با

 تو هم مبارک. دیع -
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 جا برخواست و به سمت تلفن همراهش رفت. از

 .آقاجون؟ همه اون جا جمع هستن یمامان تو بعد خونه  یخونه  میاول بر -

 !میبر -

ر د لیتمام فام دیحرف به سمت اتاق رفتم. هر سال ع یشد، ب یدر خانه بند نم رضایعل لیگاه بعد از سال تحو چیه

 .میبود یدورهم نیمجبور به حضور در ا زیشدند و ما ن یجمع م رضایمادر عل یخانه 

 نیعقب ماش یصندل یرا از رو ینیریش ی. جعبه میشد رضایعل یپدر یخانه  یمادر زده و بعد راه یبه خانه  یسر

 برداشت و به سمتم گرفت:

 !دهیع یبخند، ناسالمت -

 تاسف تکان داد و گفت: یبه نشانه  یلب نشاندم، سر یرو یرا گرفته و به زحمت لبخند جعبه

 بهتره. یهمون نخند -

و  دیمادر به استقبالمان آمد. تنم را در آغوش کش شهینازک کرده و به راه افتادم. مانند هم یحوصله پشت چشم یب

 غرولند کنان گفت: رضایرو به عل

 ؟یرس یکه م یباش ینفر نیآخر دیتو با شهیهم -

 .دیتکان داد و مادرش را در آغوش کش یسر

 شکسته است. شهیچه کنم که سر من هم -

 گفت:و  دیگونه اش را بوس مادر

 تو مهمون ها منتظرن. نیایچقدر هم که پسر من مظلومه، ب -

و  ستادهیا یگوشه ا لیصدف و چند تن از پسران فام ندا،یهم وارد شده و نگاهم را در اطراف چرخاندم، الله، ل با

 مشغول بگو و بخند بودند.
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نگاهشان در حال ذوب شدن بودم، به دست  ینیسنگ ریدرون سالن را اشغال کرده بودند. ز یتر ها مبل ها بزرگ

 گرفتم. یجا رضایمبل کنار عل یبسنده کرده و رو یاجمال یدادن و سالم

 جان، چه خبر؟ نیخب نازن -

 یقرمز رنگ درون دستش بود به من نگاه م بیسر بلند کردم، همان طور که مشغول پوست کندن س ییزندا یصدا با

 کرد.

 .یسالمت -

 رها کرد و گفت: یصندل یدستش را پشت من رو رضایکه عل دیبگو یزیچ خواست

 ه؟یچ دیع یبرنامتون برا -

 ینینگفت. مادر س چینازک کرد و ه یپشت چشم ییوضوح مشخص بود که او بحث را عوض کرده است، زندا به

 گفت:  رضایگذاشت و رو به عل زیم یرا رو یچا یفنجان ها یحاو

 شمال کرده. یالله جان دلش هوا -

 .دیگرفت و کوسن را در آغوش کش یمبل مقابل ما جا یرو لهال

 .دمیشمال رو ند یایآره، سال هاست که در -

از  یبرداشت و جرعه ا زیم یرو ینیاز درون س یتوجه به حرف الله فنجان یب رضایجمله را با غم ادا کرده بود، عل نیا

 .دیآن نوش

 خاله جون. میر یخب م -

با  زیمشغول صحبت بودند، رادان ن یجمع زنانه گوشه ا نیگرفت. مردها فارغ از ا یرا گفت و کنار الله جا نیا مادر

 دادند. یسر م ادیبود و آن ها مانند کودکان فر ندایبا صدف و ل یبلند مشغول شوخ یصدا

 زد و گفت: یلبخند الله

 رن قشم. یهم که دارن م نایا ییستن،داین ایو بابا به خاطر شرکت مسافرت ب ندایمامان به خاطر کنکور ل -
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ساله به نام  ۱۹ساله به نام رادان و دختر  ۲۴ یرا در دهان گذاشت و لبخند زد، او صاحب پسر بیاز س یتکه ا ییزندا

 پنداشت.  یم ایزن دن نیصدف بود و به گمانم خود را خوشبخت تر

 .میر یسفر م نیبه ا رضایو عل نیمن و تو به همراه نازن -

 به سرفه افتاد و من نگاه نگرانم را به او دوختم. رضایحرف از زبان مادر عل نیا دنیشن با

 ...من ؟یچ -

 مادر نشست. یابروها نیب یفیاز اتمام حرفش اخم ظر قبل

 !یکن لیکار رو تعط دیهفته هم که شده با هی رضا،ینگو عل یچیه -

 برداشت و گفت: زیم یاز ظرف رو ینیریاو شدوختم تا مخالفت کند اما  رضایرا به عل نگاهم

 .میباشه، من تسل -

 از توان من خارج بود. نیبا الله؟ نه ا یرا کم داشتم تا سورم کامل شود، همراه نیاز نهانم بلند شد، هم آه

بر سر و من تمام خشمم را  میخواست به خانه باز گرد یشد. دائم دلم م یدر جمع به ظاهر گرم آن خانواده سپر ناهار

 کنم. یسفر پاسخ مثبت داده خال نیکه به ا ییرضایعل

 نی. بدون شک اگر ادمیکش یظرف ها م یرا رو ییظرفشو فیو با حرص ل ستادهیا نکیآشپزخانه پشت س درون

 به هوا رفته بود! ادشانیظرف ها زبان داشتند تا حاال فر

 ؟یخوا یکمک نم -

آب را  ریفرستاده و ش رونیرها شد. نفسم را با خشم ب نکیدرون س یبد یظرف از دستم افتاد و با صدا ناگهان

 زد. هیتک نتیبه کاب نهیو دست به س ستادیگشودم. کنارم ا

 ن؟یشده نازن یباز چ -

 :دمیلب غر ریز رمیکه نگاهم را از ظرف ها بگ نیا بدون

 ؟ینیب یآدم ها رو نم نیا یآزار دهنده  یواقعا نگاه ها -
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 تفاوت گفت: یباال انداخت و ب یا شانه

 داره؟ یتیچه اهم گرانینگاه د -

 بکشم. ادیمانده بود فر کم

 ...ای یفهم یبود؟ واقعا نم یشمال رفتنت چ تیوضع نیتو ا -

 شورم. یرو من م هیبق نیبش ایدخترم، ب یجان خسته شد نینازن یوا یا -

 گرفت. نتیاز کاب اش را هیتک رضایبر لب نشانده و عل یمادر لبخند یصدا با

 شه. یاالن تموم م -

 آب را بست و گفت: ریش مادر

 .زمیعز میبر م،یدور هم باش میخوا یم یدیروز ع نیا -

ه ک رضای. علییام به سمت هال رفتم. دخترها مشغول پچ پچ بودند و الله گرم صحبت با زندا یباطن لیخالف م بر

 کنارم قرار گرفت گفتم:

 خونه! میبر -

 ؟یچ -

 :دمیتحمل بود. با عجز نال رقابلیو غ نیسنگ میآن خانه برا جو

 جا بمونم. نیتونم ا ینم گهید رضا،یعل میبر -

 ی هیحرو رییتغ یسفر برا نیگفت ا یم رضای. علمیبه خانه بازگشت انیمادر و نگاه متعجب اطراف یخالف اصرار ها بر

 نداشتم. رشیجز پذ یما خوب است و من چاره ا یهر دو

******** 

خودش قرار بود تا  یخواب بود و به گفته  رضایرفتم. عل نییکوچکمان را کنار تخت گذاشته و از پله ها پا چمدان

 .میشو یراه گرید یساعت
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و نگاهم  دهیصبحانه را چ زیکنم. م جادیام ا یدر زندگ یتحول دیخواست در سال جد یمدت دلم م نیخالف تمام ا بر

 را به آن دوخته بودم.

 .زیبه خانوم سحر خ -

 زدم. یبه سمتش برگشته و لبخند رضایگرفته و خواب آلود عل یصدا دنیشن با

 شه. یم ریصبحانت رو بخور، د ایب -

 را مقابلش گذاشته و او گفت: ینشست، فنجان چا یصندل یحرف رو یب

 نره! ادتیشمال سرده، لباس گرم  یهوا - 

 .میالله و مادر رفت یدادم. بعد از صرف صبحانه در پ تکان یگرفته و سر یجا یصندل یرو مقابلش

از  جانیجلو را اشغال کرده بود. الله همان طور که با ه یکنار الله نشسته و مادر صندل نیعقب ماش یصندل یرو

 چشم دوخته بود گفت: رونیب طیپنجره به مح

 هوا بودم. نیچقدر دلتنگ ا -

 به او انداخت. یبرگشت و نگاه مادر

 ره.  یم ادتیاز  یدلتنگ ،ینیرو بب ایدر میبزار بر -

از غم  یداشت. کم حرف بود و چشمان پر غرورش نقش یادیز ینگفت، با گذشت تفاوت ها چیزد و ه یشخندین الله

 داده بود. یرا در خود جا

ر . الله نگاهش را دمیرفت الیشده و به سمت و ادهیپ گرید کیمتوقف کرد به همراه  الیرا مقابل و نیکه ماش رضایعل

 هال به گردش در آورد و گفت:

 من و... یبرا استیکه پنجره اش رو به در ی. اتاقرهینظ یمثل گذشته ب -

 را به من دوخت و گفت: نگاهش

 .نینازن -



 نیحسرت نازن

 
194 

 

 با او! یبود هم اتاق نیزحمت لبخند زدم، چه دلنش به

 و گفت: دیرا کش دستم

 اتاقمون! میبر ایب - 

باال انداخت و چمدان به دست به  یدوختم، شانه ا رضایطور که به دنبالش راه افتاده بودم نگاهم را به عل همان

 دنبالمان راه افتاد.

 ریزد و مس یچمدان را کنار در گذشت. لبخند رضایتخت نشسته و عل یو الله پرده را کنار زد، رو میاتاق شد وارد

 گرفت. شیراه پله را در پ

و  دهیکاناپه دراز کش یانداختم که رو رضایبه عل یاستراحت به اتاق ها رفتند. نگاه یاهار همه برااز صرف ن بعد

 چشمانش گذاشته بود. یساعدش را رو

کنار ساحل نشسته و به امواج خروشان و  یسنگ یسکو یحرف از کنارش گذشته و قدم در ساحال گذاشتم. رو یب

 کردم. یپر تالطم نگاه م

 میبه رو یگرفت و لبخند یسکو جا یکنارم سر برگردانده و به مادر چشم دوختم. کنارم رو یحس حضور فرد با

 دوختم. ایمتقابال لبخند زده و نگاهم را به در د،یپاش

 رو دوست داشت.  ایدر یلیبود خ کیکوچ رضایعل یوقت -

 مشتاقم را که به او دوختم با لبخند ادامه داد: نگاه

خواد  یکرد م یکرد، فکر م یو فرار م دیکش یم غیاومد ج ی. هر بار که موج به سمتش مدیترس یم ایاما از موج در -

 و اون رو با خودش ببره. ادیب

گفت که باز بغض و حسرت به دلم  یپسرش م یلبم نقش بست، چنان با عشق از خاطرات کودک یرو یتلخ لبخند

 چنگ انداخت.

 کرد.به آن وارد  یرا در دست گرفت و فشار آرام دستم
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از اون فرار  میکن یم یو سع میترس یاما از مشکالتش م میرو دوست دار یطوره، ما آدم ها زندگ نیهم هم یزندگ -

 .میکن

 انداختم. ریرا به دندان گرفته و سرم را به ز لبم

 و فرار دیترس رضایاگه عل است،یاز در یموج که جزئ نیهستن. مثل هم یاز زندگ یجان، مشکالت هم جزئ نینازن -

ابل مکمل هم باشند نه مق دیو برعکس. زن و شوهر با یمقابله کن یتون یکه م یو بهش بفهمون یستیبا دیکرد تو با

 هم.

 از اشکم را به او دوخته و گفتم: زیلبر یبودم. چشم ها افتهی میدردها یگاه برا هیتک کیمدت ها  بعد

 سخته. یلیخ -

 ابروانش نقش بست. نیب یفیظر اخم

 ؟یبچه بزرگ کن یخوا یآد م یقدر راحت اشکت در م نیتو که ا ؟یشد میتسل یزود نیهمبه  -

 و ادامه داد: دیخند

 .دیبعد به فکر بچه باش دیخودتون بزرگ بش دیشما حاال با -

 را جلو آورد و آرام زمزمه کرد: سرش

 .رهیگ یشه بهونه م یکه از تو دور م قهیدق هیمونه.  یبچه هفت ساله م هینگاه نکن، مثل  یطور نیرو ا رضایعل -

 ببرم . ادیها را از  یچند لحظه هم که شده سخت یخواست برا یدلم م دم،یتمام دردم خند با

 !نینازن ن،ینازن -

 یکه با قدم ها رضایو با سر به عل دیخواند با خنده به مادر چشم دوختم. خند یکه دائم نامم را فرا م رضایعل یصدا با

 آمد اشاره کرد. یما م بلند به سمت

 گفتم؟ یدید -

 بود چشم دوختم. ستادهیآمده و به او که مقابلم ا نییسکو پا از
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 گردم. یرو دنبالت م الیساعته دارم کل و کی ؟ییجا نیتو ا -

 و گفت: ستادیکنارم ا مادر

 .میبا دخترم خلوت کرده بود -

 به مادر انداخت و گفت: ینگاه رضایعل

 م؟یما بر دیخانوم ما رو بهمون بد نیشه ا یحاال م -

 گذاشت و گفت: رضایبا خنده دستم را در دست عل مادر

 هم خانوم شما. نیا دییبفرما -

 داد. هیام تک یشانیاش را به پ یشانیو پ دیدستم را کش رضایحرکت کرد، عل الیبه سمت و بعد

 ن؟یگفت یم یبا مامان چ -

 :تابش دوخته و گفتم یرا در چشمان ب نگاهم

 بود. یخصوص -

 کرد. زیزد و چشمانش را ر یکج لبخند

 ه؟یجور نیا -

بلند کرد. همان طور که  نیزم یحرکت مرا از رو کیزانوانم انداخت و در  ریدستش را ز میبگو یزیکه چ نیاز ا قبل

 زدم گفتم: یدر آغوشش دست و پا م

 ره.  یآبرومون م نهیب یم یکیاالن  ن،یبزارم زم رضایعل -

 رفت و با خنده گفت: یم ایطور که به سمت در همان

 حرف نباشه! س،یه -
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من هم شدت گرفت اما او دست بردار نبود. تا زانو وارد آب شد، ناگهان خم شد و من را در آب  یآب که شد تقال وارد

 رها کرد.

زانو نشسته و با  یرو کنم؟ به زحمت در آب هیگر ایدانستم بخندم  یاو بلند شد، نم یکوتاهم همراه با خنده  غیج

 خنده گفتم:

 .یکرد سمیخ وونه،ید -

 و گفت: دیخند بلند

 .یبا من کل کل نکن یحقت بود، تا تو باش -

 ی. دستانش را دور کمرم حلقه کرد و بوسه امیبردم، تعادلش را از دست داد و با هم در آب رها شد ورشیسمتش  به

 .دمیخند یگونه ام نشاند، حال من بودم که م یرو

 زد و گفت: یدرست مقابل صورتش بود، لبخند کمرنگ صورتم

 بخنده؟ شهیلب ها هم نیشه اگه ا یم یچ -

توانستم، باز غم داشت به دلم  یگفتم که خواسته اش محال است؟ نه نم یم دیشدم، با رهیچشمان مشتاقش خ در

 انداخت. یچنگ م

کرد.  یو نگاهم م دهیبه همان حالت در آب دراز کش و از جا برخواستم، هم چنان دهیکش رونیرا از آغوشش ب خود

 د.افت یو باعث شده بود لرز به تنم ب دهیبه تنم چسب میشلخ شلخ کنان به سمت ساحل حرکت کردم، لباس ها

 .دمیرا درست در پشت سرم شن شیصدا

  ؟یر یکجا م -

 زمزمه کردم: آرام

 سردم شده. -

رنگش چشم دوختم. تنم را  یسورمه ا یچهارخانه  راهنیگرداند. به پو مرا به سمت خود بر دیرا از پشت کش دستم

 و آرام گفت: دیدر آغوش کش
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 من سردش شده؟ یبانو ،یوا یا -

 مرا در مانیلباس ها یسینکردم، بدون توجه به خ ییبار تقال نیکه سخت محتاجش بودم. ا یپر از محبت شیصدا

 حرکت کرد. الیو به سمت و دیآغوش کش

 یخواست چشمانم را ببندم، م یرا در دست گرفتم. دلم نم راهنشیپ یقبلش گذاشته و و دکمه  یرا رو سرم

 خواب باشد. کیلحظات  نیا یهمه  دمیترس

گذاشت  زیم یرا رو یچا یفنجان ها یحاو ینی. الله سدمیو زانوانم را در آغوش کش دهیچیرا سفت دور خود پ مالفه

 مبل نشسته بود دوخت. یکه کنارم رو رضایو نگاهش را به عل

 خودت. یبرا یهست یا وانهیتو هم د -

 زد و رو به او گفت: یچشمک رضایعل

 ؟یدیتازه فهم -

برداشت. چشمانم خمار خواب بود و تنم لرز داشت.  زیم یتاسف تکان داد و فنجانش را از رو یبه نشانه  یسر الله

 برد گفت: یالله همان طور که فنجان را به سمت دهانش م

 هم روشنه. یآد برو تو اتاق بخواب. بخار یاگه خوابت م -

حرف برخواسته و به سمت اتاق رفتم،  ینبود. ب یتنها بگذارم اما چاره ا گرید کیرا با  رضایخواست او و عل ینم دلم

 به هم کوفته و کنار پنجره نشستم. یدر را به آرام

درنگ  یلحظه ا یدادم، خواب ب هیپنجره تک یم را به لبه رنگ مقابلم دوخته و سر یبزرگ و آب یایرا به در نگاهم

 ربود. یداشت چشمانم ا م

سوخت و تنم داغ بود. مادر که  یم میچشمان نگرانش شد، گلو ی رهیچشمانم را گشوده و نگاهم خ یسخت به

 و با لبخند گفت: دیبه صورتم کش یدست دیچشمان بازم را د

 زم؟یعز یشد داریب -

 تر رفت. نییدوخت و سر او پا رضایبودم؟ چه به روزم آمده بود؟ مادر نگاه شماتت بارش را به علبه خواب رفته  یک
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 .ارمیرم برات سوپ ب یم -

 را گفت و از جا برخواست. نیا

 یتخت نشست، دستم را در دست گرفت و بوسه ا یاز جا برخواست و کنارم رو زین رضایرفت عل رونیاز اتاق که ب 

 آن نشاند. یرو

 ؟یخوب -

 خشکم را از هم گشوده و گفتم: یها لب

 سردمه. -

 و گفت: دیتنم کش یرا رو یتخت رو

 .یاومده، مردم و زنده شدم تا تو چشم هات رو باز کرد نییتازه تبت پا -

شب نبود. نگاه  یاهیجز س یزیبه پنجره انداختم. چ یو نگاه دهیزده ام کرده بود، سرم را باال کش رتیح شیها حرف

 شگرم را به او دوختم که ادامه داد:پرس

 .یکنار پنجره از حال رفت دمیاومدم تو اتاق بهت سر بزنم که د -

 با خنده گفت: دیرا که د سکوتم

 .یساعتم تو آب نبود هیآخه؟ همش  یهست یقدر نازک نارنج نیتو چرا ا -

 و ادامه داد: دیرا نرم کش دماغم

 داشتمت. یتو آب نگه م شتریب هیطور نیدونستم ا یاگه م -

زده و با  یحال ی. لبخند باوردیکرد تا من را سر حال ب یم یزد هر کار یکه در چشمانش موج م یوجود نگران با

 گرفته گفتم: ییصدا

 بد جنس. -

 زد و از جا برخواست. یلبخند
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 مامان کجا موند. نمیرم بب یم -

ام گرفتم. به سمتم برگشت و نگاه منتظرش را به چشمانم  زده خیبردارد دستش را در دستان  یکه قدم نیاز ا قبل

 دوخت.

 درونم را در نطفه خفه کرده و گفتم: ینجوا

 ؟یشه کنارم بمون یم -

و تن داغم را در آغوش  دیتخت دراز کش یبه سمتم آمد، کنارم رو یقیحرف دلش را زده بودم. با لبخند عم انگار

 .دیکش

توانستم  یداد. اگر عشق گذشتن بود من نم یمرگ م یبو میاو برا یب یدگخود را در آغوشش فشردم، زن شتریب

 رنگش بسته بود. یبگذرم، جان من به چشمان مشک

خارج  الیگذاشت از و یداد مادر نم یاجازه م رضایاگر عل یشده بودم. حت نیخانه نش دمیشد یلطف سرما خوردگ به

 کند. یم دیام را تشد یضیگفت سوز و سرما مر یشوم، م

 رضایخواست مثل الله کنار ساحل قدم بزنم. عل یچشم دوخته بودم، دلم م ونیزیتلو یمبل نشسته و به صفحه  یرو

 و با غم نگاهش کردم. دهیگرفت لب برچ یام جا یمبل کنار یکه رو

 تکان داد و با خنده گفت: یسر

 شده؟ یجور نیات ا افهیچرا ق ه،یچ -

 گرفته گفتم: ییصداو با  دهیرا در هم کش میها اخم

 .گهید میموند یتو خونه خب همون جا م نمیجا که بش نیا میتو بود، اصال اومد ریهمش تقص -

 را جلو آورد و گفت: سرش

 م؟یبزن یدور هی میبر یخوا یم -

 تکان دادم که دوباره گفت: یحسرت سر با
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 پس برو آماده شو! -

 که گفت: دمیرا شن شیاز جا برخواستم و به سمت اتاق حرکت کردم. صدا یشاد با

 لباس گرم بپوش! -

ز رنگم را ا یبافت آب رضایعل یدادن ها ریاز گ یریجلوگ یلباس برا ضینگفتم و وارد اتاق شدم، بعد از تعو یزیچ

 داخل چمدان برداشته و از اتاق خارج شدم.

 .دیرس یبه گوش م رونیاز ب رضایمادر و عل یگفت و گو یصدا

 ؟یفکر یقدر ب نیشه دوباره، آخه تو چرا ا ینکرده حالش بد م ییاالن چه وقت گردش رفتنه. خدا -

 گفتم: دیبگو یزیچ رضایکه عل نیکرده و قبل از ا یآخر را هم ط یپله  چند

 من ازش خواستم، حوصلم سر رفته بود. -

 دوباره گفتم: دیبگو یزیکه چ نینگاه سرزنشگرش را به من دوخت و قبل از ا مادر

 رم. ینم رونیب نیمراقبم، از ماش دینگران نباش -

 کند، نگاهش را به مادر دوخت و گفت: دییدوختم تا حرفم را تا رضاینگاهم را به عل بعد

 .میگرد یحال و هواش عوض بشه زود بر م کمی میر یمن مراقبشم مامان، م -

 فت:و با لبخند گ دیگونه ام را بوس مادر

 کنم. یسفارش نم گهیراحته، د زیاز همه چ المیکنارته خ رضایعل یوقت -

 زد و گفت: یدوخت، لبخند گرم رضایرا به عل نگاهش

 چشم مادر من، چشم. -

 بودم که چشمم به الله افتاد. میکفش ها دنیمشغول پوش م،یخارج شد الیرا گرفت و با هم از و دستم

 به من انداخت و گفت: یلبخند نگاه با
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 د؟یر یکجا م -

 بود گفت: ستادهیکه کنارم ا رضایعل

 .میکم بگرد هی میر یم -

 گفت: جانیه با

 .میشم با هم بر یاالن آماده م دیچه قدر خوب، اتفاقا من هم حوصلم سر رفته صبر کن -

چشم دوختم،  رضایو با عجز به عل شد. از جا برخواسته الیاز جانب ما باشد وارد و یکه منتظر پاسخ نیبدون ا بعد

 باال انداخت و گفت: یشانه ا

 .ادیتا ب نیتو ماش میبر -

 رضای. علدمیجلو نشسته و در را محکم کوب یصندل یرفتم، رو نیفرستاده و به سمت ماش رونیرا با حرص ب نفسم

 سوار شد. نگاهش را به من دوخت و گفت: زین

 خانوم! نینازن -

 در عقب باز شد و الله با خنده وارد شد. میبگو یزیکه چ نیحرص به سمتش برگشتم و قبل از ا با

 .دیمنتظر شد دیببخش -

 دوختم، انگار به خودش جت وصل کرده بود. رونیرا از پنجره به ب نگاهم

 .یاومد عیهم سر یلینه اتفاقا خ -

 .هیو کنا شیزده بود اما بدون حرص و ن رضایدل مرا عل حرف

بق کرده به مقابل چشم دوخته بودم. دست خودم نبود،  دیخند یزد و الله م یحرف م رضایکه عل ریطول مس تمام

 انداخت. یتنم را به لرزه م رضایاش به عل یکیکرد و نزد یرا به من منتقل م یحضور الله احساس بد

 .ننیاون جا رو بب یوا -
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چشم دوختم که پر  ابانیکنار خ یدوختم، به دکه  ابانیخ یه آن سوالله نگاهم را از پنجره ب یزده  جانیه یصدا با

 دست بافت بود. لیو وسا یریحص یاز کاله ها

 به او انداخت و گفت: یجلو نگاه ی نهیرا متوقف کرده بود از آ نیالله ماش یصدا دنیکه با شن رضایعل

 ؟ینیبب یبر یخوا یم -

 آره. -

 کرد. انیهم مانند آتشفشان طغ رضایشد، با رفتن او عل ادهیپ نیاز ماش یبدون معتل بعد

 ن؟ینازن هیبچگانه چ یرفتارها نیا -

 .یزن یکلمه حرفم نم کی یاز اول راه مثل مجسمه نشست 

 حرص به او چشم دوخته و گفتم: با

  ؟یدختره رو دنبال خودت راه انداخت نیا یچ یبرا -

 سر داد و گفت: یعصب ی خنده

  ؟یچ یعنی -

 خوره، آره؟ یچون به خانوم بر م ایبگم ن بهش

 زده و گفتم: یپوزخند

 تا مزاحم اوقات خوشتون نشم. امیمن ن یگفت ینه، م -

 :دیتکان داد و غر عیحرص و خشم سر با

 .نینازن یبچه ا یلیخ -

 شد و در را محکم به هم کوفت. ادهیپ

 من هم سرباز کرد. بغض
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 باشد. کیشر یگریاش را با فرد د یدوست نداشت تمام زندگ که یبا او بود، من بچه بودم. بچه ا حق

 یم آتش ستادیا یاگر کنار او م یالله حساس بودم که حت یحوصله. آن قدر رو یو ب ریشده بودم، بهانه گ ریگ بهانه

 گرفتم.

 کرد. یو الله با خنده دانه دانه کاله ها را امتحان م ستادهیبه آن دو انداختم که کنار هم ا ینگاه

که آرامم کند در کنار او جا خوش کرده بود. دوست داشتم از  نیا یبود، به جا دهیکش ادیخاطر او بر سر من فر به

 کنم. یط ییرا به تنها ریمس یشوم و ادامه  ادهیپ نیماش

و  رنگ یها دیبالخره خر قهیام را محکم گرفته و اشک چشمانم را پاک کردم، بعد از چند دق ینیب یدستمال کاغذ با

 و سوار شدند. دیرس انیوارنگشان به پا

 به خاطر حضور تو میبکشم و بگو ادیخواست سرش فر یچرا همراهشان نرفتم دلم م دیالله با خنده از من پرس یوقت

 نگفت. یزیچ زیاما سرما را بهانه کردم و او ن

 خواست ضعف نشان دهم اما... ینم دلم

، را رضایتوجه بودن عل یتحمل حضورش را نداشتم. تحمل ب گریز گذشته دعوض شده بود، خسته تر ا میو هوا حال

 بود. ختهیبه هم ر زیهمه چ گریساعت بار د ۲در عرض

 یگرفت. خون خونم را م شیرا در پ الیو رینظر بخواهد مس یکه از کس نیهم اخم کرده بود، بدون ا رضایعل حاال

 بکشم. ادیخواست بر سرش فر یخورد، دلم م

 بحث و جدل را نداشتم. یگرفتم، حوصله  شیرا در پ ایدر ریشده و مس ادهیمتوقف شد پ الیمقابل و نیکه ماش نیهم

 یزیچ ینیگذشته بود اما با حس سنگ قهیدانم چند دق یچشم دوختم. نم ایساحل نشسته و به در یماسه ها یرو

 سرم را به عقب برگردانده و چشمم به او افتاد. میشانه ها یرو

 نگفتم. یزیدوخته و چ ایکرد، نگاهم را به در یانداخته بود و با حرص نگاهم م میشانه ها یرا رو کتش

 ه؟یکارها چ نیا یمعن -

 .دمینفس سر کش کیحرف عطر حضورش را  یکنارم نشسته بود، ب حاال
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 ادامه داد: دیرا که د سکوتم

 مامان نگرانت شده. -

 زده و گفتم: یپوزخند

 دنبالم. یاومد نیپس به خاطر هم -

 !نینازن -

. حس دیفهم یرا نم نیبغض و درد بود و او ا یهمه از رو میکرد، حرف ها یم دادیب شیدر صدا یو درماندگ یخستگ

 از خود دور کنم. شیاز پ شیاو را ب میکه هر لحظه قرار است او را از دست بدهم باعث شده بود که با رفتارها نیا

 فتم:جا برخواسته و رو به او گ از

 .میشه، بهتره برگرد یم کیهوا داره تار -

 کرد. خکوبمیم شیبه جلو برداشته که صدا یقدم

 م؟یکم قدم بزن هی -

 گاه زبانم با قلبم موافق نبود.  چیکن اما ه میزد بگو نه، بگو نه و غرور خورد شده ات را ترم یم ادیدرونم فر یزیچ

و با او هم قدم شدم. در سکوت به رو به رو  دهیچیبه خود پ شتریبه او انداخته و سر تکان دادم، کتش را ب ینگاه

 بود.  ریاز حد دلگ شیو غروب ب میشده بود رهیخ

 کردم. یم یاز گذشته احساس شاد شیمن ب میروز حال قرار بود به خانه بازگرد ۴ از گذشت بعد

تخت  یدادم. رو یم حیکه تنها هدفش آزار من بود ترج یم را به حضور کنار کسکودک یخودم و اتاق خال ی خانه

 بودم. لمینشسته و مشغول جمع کردن وسا

 ؟یخوا یکمک نم -

به دستانش که در پشتش پنهان کرده  یبود چشم دوختم. نگاه ستادهیعقب برگشته و به او که در چهارچوب در ا به

 بود انداخته و گفتم:
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 شه. یداره تموم م گهینه، د -

 تخت نشست. یآمد و کنارم رو جلو

 یتا جنگ میبگو یزیخواست چ یتوجه به او لباس ها را داخل ساک گذاشته و خود را مشغول نشان دادم، دلم نم یب 

 از سر گرفته شود. گرید

دستانم از  یشده درست در مقابلم لحظه ا نیمز زیو ر بایز یآن با گل ها یکه رو یریحص یقرار گرفتن کاله با

 .ستادیحرکت ا

 را که به چشمانش دوختم با لبخند گفت: نگاهم

 ؟یدوستش دار -

 تلخ شدم. ناخودآگاه

 الله جون؟ ایخودته  ی قهیسل -

 خود را به اخم داد. یلبش جا یرو لبخند

 فهمم. یتو رو نم یمسخره  یرفتارها و حرفا نیا لیمن واقعا دل -

 و گفتم: دهیرا در هم کش میها اخم

 .دمیسوال پرس هیمن فقط ازت  ،یچه رفتار -

 کرد و به جلو خم شد. زیرا ر چشمانش

 ه؟یمشکل تو با الله چ -

 جا برخواسته و با خشم گفتم: از

 ؟یکن یقدر از اون دفاع م نیچرا ا -

 و گفت: ستادیگرد شد، مقابلم ا چشمانش
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 .دمیمن فقط سوال پرس ؟یچه دفاع -

 بکشم. ادیشدم، کم مانده بود فر یبرخوردش کفر از

 ه؟یاز حدش به تو چ شیب یکینزد لیدنبال ماست؟ دل هیهمه جا مثل سا یچ یبرا -

 و گفت: دیکش شیبه موها یپر حرص و بلند. دست د،یخند

 .یکرد یکال قاط ن،ینازن ستیتو حالت خوب ن -

 تاسف تکان دادم. یشانه به ن یاز اشکم را به او دوخته و سر زیلبر چشمان

 دو ساعت اعصاب من راحت باشه. نیچند روز که زهر شد الاقل بزار ا نیکل ا -

آزار  یفکرها نیا لیدل دم،یفهم یرا نم شیتشو نیا لیبه من زد و با شتاب از در خارج شد خودم هم دل یا تنه

 دهنده که روح و روانم را به سخوه گرفته بود.

 توانستم. یکه نم یخواستم از او دور باشم در حال ی. مستیبا خودش معلوم ن فشیرا داشتم که تکل یکس حس

 یبچگانه ام خجالت م یتخت افتاد، از رفتارها یرو یریاز اتاق گذاشته و چشمم به کاله حص یرا گوشه ا چمدان

 تخت برداشتم. یجلو رفته و کاله را از رو دم،یکش

 بود و نه الله. رضایاز عل یکرده و نگاهم را در سالن چرخاندم، نه خبر یط یکیها را دو تا  پله

 زم؟یعز یگرد یم رضایدنبال عل -

زد و  یتکان دادم. لبخند دییتا یبود. سرم را که به نشانه  ستادهیبه مادر چشم دوختم که در درگاه آشپزخانه ا 

 گفت:

 وداع کنه. ایره تا با در یرفت لب ساحل، گفت م -

خواستم رفتار زشتم را جبران کنم. کاله را به سر کردم،  یخارج شدم، م الیزده و با سرعت از و ییدندانما لبخند

 خورد. یبلندم به دست باد تکان م یموها
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گرفتم. هنوز کامال به آن جا  شینداشت را در پ الیبا و یچندان یساحل که فاصله  ریرا با دست گرفته و مس کاله

چه  ارضیکه الله کنار عل نیسست شد. ا میلبم محو و پاها یمقابلم لبخند از رو یصحنه  دنیبودم که با د دهینرس

 ارزش نداشت. یکه خنده اش از چه بود ذره ا نیکرد، ا یم

کرد؟ مهم نبود که باد کالهم را از سرم برداشت، من  یمن م نیگزیمن در هر لحظه الله را جا یمرد زندگ رضا،یعل چرا

 بر سر ندارم. یهسال هاست که کال

 :دیمادر با لبخند پرس دمیرس الیبه و یرفته را بازگشتم. وقت ریدرنگ مس یرا فرو خورده و بدون لحظه ا بغضم

 رضا؟یعل شیپ یمگه نرفت ؟یقدر زود برگشت نیچرا ا -

دوخته و آرام  دینوش یداخل سالن نشسته بود و با آرامش قهوه م یسلطنت یمبل ها یفروغم را به او که رو یب نگاه

 گفتم:

 رفتم اما سرش شلوغ بود. -

آزرد. بدون توجه به نگاه متعجب مادر  یروحم را م بیبودن عج بهیخانواده نداشتم، حس غر نیدر ا ییجا چیه من

 گرفتم. شیدوم را در پ یطبقه  ریکرده و مس ضیتعو یرو فرش یها ییرا با دمپا میکفش ها

از  غیدر ختم،یکوچکم ر یرا درون دفترچه  میو به ساحل نشسته و تمام دردهار یکنار پنجره  ،یشگیهم یجا همان

 .یهمدم نیکوچک تر

 گفتم مرا یم رضایحرف ها را به عل نیاگر ا دیبود. شا انیمانند عمر من رو به پا زیکوچک ن یدفترچه  نیا صفحات

 بودم؟  وانهیانگاشت. د یم وانهید

 یرا به خود م وانهیکودکم محروم شده بودم حال لقب د دنیاز در آغوش کش یکه حت یساله ا ۲۳زن  ن،ینازن من

 کرد. ینم بیرا تکذ نیکس ا چیدادم و ه

 یبود سرم را رو نیکه فرسنگ ها با من تفاوت داشت. اگر نائ یمانند الله بود، دختر یمن حضور در کنار فرد اشتباه

 گفتم. یم شیم براآزار دهنده ا یمردانه اش گذاشته و از فکرها یشانه 

تم، در شکس گریهم حضور داشته باشد. من بار د نیکه قرار بود در روز تولدش نائ یگفتم، کودک یم شیکودکم برا از

 نظاره گر بود. رضایپر غرور و باز هم عل یمقابل دخترک
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 یاو را م لیبود و من از او. من دل ریکردم. او از من دلگ ینم ییمحتاج آغوشش نبودم، من محبت را از او گدا گرید

 دانستم اما او...

 عیاز همه از جا برخواستم، لباسم را سر رتری. صبح ددیشد اما بالخره به صبح رس یشکل سپر نیبه بدتر شب

 گرفتم. شیسالن را در پ ریو مس دهیپوش

 فتدیکدام از آن ها ب چیبه هکه چشمم  نیخواست بدون ا یشده بود، دلم م دهیو چمدان ها دم در چ لیوسا ی همه

 نداد. یریگ میتصم یبرا یخارج شوم اما دل ضعفه مجال الیاز و

 من شد مادر بود. یکه متوجه  یکس نیآشپزخانه شدم و طبق معمول اول وارد

 زم؟یعز یشد داریب -

 گفتم. یآرام ریزده و صبح بخ یلبخند

آرامش  یالله کم یخال یاست. جا زانیو خواب از چشمان خسته ام گر دارمیدانست من مدت هاست که ب یچه م او

 توان حرص و جوش خوردن هم نداشتم. گریکرد، د هیرا به روح خسته ام هد

 از جا برخواست و با لبخند گفت: مادر

 !ارمیداغ ب ریبرات ش نیبش -

ا ام را ب دهیشستم. صورت رنگ پرو ن دهیرا عقب کش یصندل رضایعل یحرف و بدون توجه به نگاه موشکافانه  یب

 توانستم پنهان کنم. ینم یشیجور آرا چیه

 را مقابلم گذاشت و گفت: ریش وانیل مادر

 اومدم. دیرو جمع کنم، تا شما صبحانتون رو بخور لیوسا هیرم بق یم -

ست در یکوچک یزد. با قرار گرفتن لقمه  یحالم را برهم م ریش ینگفتم، بو یزیرا دور فنجان حلقه کرده و چ دستم

 در مقابلم سر بلند کرده و به چشمان غم زده اش چشم دوختم.

دادم. آرام لقمه را داخل  یرا آزار م مانیکوچک را گرفتم، داشتم هر دو یدست لرزانم را جلو برده و لقمه  اریاخت یب

 دهانم گذاشته و همراه با آن بغضم را فرو خوردم.
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نداشت، از جا برخواسته و خواستم از  یمعن میبرا یگرسنگ گرینداشتم، آن قدر غصه خورده بودم که دتحمل  گرید

 آشپزخانه خارج شوم که مچ دستم را گرفت و به زور من را نشاند.

 صبحانه ات رو بخور! نیبش -

 انداخته و گفتم: ریرا به ز سرم

 .ستمیگرسنه ن -

 بود گفت: یگرید یطور که مشغول درست کردن لقمه  همان

 .یرنگ هم به صورت ندار -

که تنها  دیفهم یچرا نم د؟ید یرا نم میها تیمهم بود چرا حساس شیام برا دهیکه رنگ پر ینگاهش کردم، مرد فقط

 خواهم؟ یخود م یاو را برا

صبحانه خورده شد،  یک دمیبود. نفهم یمن از زندگ یو خواسته  ییتنها دارا رضایگاه خود خواه نبودم اما عل چیه

 .میکرد یم یخانه را ط ریجلو نشسته و مس یصندل یبه خود آمدم رو یتمام شد اما وقت زیهمه چ یک

 یکه از ضبط پخش م یکرد. آهنگ یم یبا اخم رانندگ رضایعقب به خواب رفته بودند و عل یصندل یو الله رو  مادر

 بود. بایز  یزیانگ نیشد در کمال غمگ

 

 .یمنو تنها بزار "که یر یم یدار تو

 

 .یتا رو قوالت پا بذار یر یم یدار تو

 

 عشق چشاتو. نیرو ا "یبند یم یدار تو
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 شه با تو. یکه حالم عوض م یدیند

                   .................. 

 گذره. یجون تو سخت م به

                     

 که بپره. ستیمثه عطر ن عشق

 

 سره. کیفکرتم  یهنوزم تو "که وابستته میاون من

 

 هیبا بق یکه فرق دار یدیند "هیمعن یبرام ب یتو زندگ یب

 

 هیدلتنگ راتیاز تاث نیا "هام وونهیدرست مثل د آره

 

 ( یمهدو رضایگذره، عل ی) سخت م

******** 

 

 وارد شد و چمدان زین رضایبرق را فشردم، عل دیتا وارد شوم. وارد خانه شدم و کل ستادیباز کرد و عقب ا دیرا با کل در

 کوچکمان را به سمت اتاق خواب برد.

 نیزم یرا رو فمیداد و گرم بود. ک یعشق م یبو یکه روز یخانه پر از خاطره ام تنگ شده بود، خانه ا یبرا دلم

 کانتر رفتم. یرو یانداخته و به سمت تنگ ماه
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من،  ی چارهیب یروز افتاده بود؟ ماه نیگذاشته بودم و به ا شیکوچک من مرده بود، چند روز تنها یها یاز ماه یکی

 توانست؟  یکند؟ مگر م یجفتش زندگ یخواست ب یرا ندارند. حال چطور م ییتاب و توان تنها فیموجودات ضع

و  کهی دیاش شوم. حال او با یبودتوانستم مانع نا یگونه م نیا دیرفتم، شا نکیرا برداشته و به سمت س یماه تنگ

 داد. یتنگ کوچک ادامه م نیاش در ا یتنها به زندگ

اتاق  یکردم. دلم برا یگذاشته و به سمت پله ها رفتم، دستم را به نرده گرفته و پله ها را دانه دانه ط زیم یرا رو تنگ

 از اتاق خارج شد. زین رضایعل دمیپله که رس نیکودکم هم تنگ شده بود. به آخر

 که سد راهم شد. رمیبگ شیاتاق کودکم را در پ ریمس خواستم

 کجا؟ -

 کالفه ام را به او دوخته و گفتم: نگاه

 تو اتاق. -

گذاشت و راهم را بست. با اخم نگاهش  وارید یخواستم از کنارش  رد شوم که کف دستش را رو دمیرا که د سکوتش

 کردم و گفتم:

 چته؟ -

 بعد خودت رو تو اون اتاق حبس کن. یبزار برس -

 کردم گفتم: یطور که نگاهش م همان

 اتاقش تنگ شده. یدلم برا -

 زد و گفت: یکج لبخند

 که... ینینازن یهمون دختر شاد و مهربون برا یدل من هم تنگ شده، برا -

 شده بودم؟  تیظرف یقدر ب نیحرفش را قطع کرد، چرا ا دیگونه ام چک یکه رو اشکم

 برداشت و کنار رفت. وارید یرا از رو شدست
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 .یکن یخودت رو نابود م یکن اما بفهم که دار هیگر نیبرو تو اون اتاق و بش یخب برو، اگه خودت دوست دار لیخ -

نابود شدم که کودکم  یحرف وارد اتاق مشترکمان شدم. من روز یبه در اتاق که درست مقابلم بود انداخته و ب ینگاه

 بود. ستادهیمن الله کنار تو ا ینابود شدم که جا یرفت، روز

خواهد چشمانم  یگفت نم یم شهیکرد، هم یآورد اما حاال تنها کالفه اش م یمن دلش را به درد م یاشک ها یروز

 کرد. یکردن دعوت م هیاما حاال خودش مرا به گر ندیبب یرا اشک

از  یلیخواست و من سکوت را به گفتن خ یم لین. او دلشده مانند تاب و تحمل م زیدانستم که جام صبر او لبر یم

 دادم. یم حیحرف ها ترج

روم. اگر من  یم ادیبازم و از  یدر مقابل چشمانش رنگ م شیاز پ شیدانستم که هر لحظه ب یم دم،یترس یمن م 

 هم در کار بود. یشد ساده گذشت اما فرد سوم یم دیشا رضایبودم و عل

از ابتدا حضورم در کنار او  دیگردن خودم بوده و هست. شا رهایتمام تقص دیهم داشت، شا یمن ضلع سوم یزندگ

 اشتباه بود.

عزم  بستم و یکولبارم را م یکرد را کتمان کنم، آن وقت به راحت یم دادیکه در چشمانش ب یتوانستم عشق یم کاش

 کردم. یسفر م

مرده ها مشغول آماده  م،یصابر جمع شده بود ییمن و الله. همه در باغ دا یدوباره  داریو د عتیروز طب نیفرورد  ۱۳

 کردن بساط کباب بودند و زن ها سرگرم گفت و گو.

ن و رادا م،یت کیو صدف در  رضایکردم. عل ینگاه م بالیوال یقرار داشت نشسته و به باز اطیکه درون ح یزیم پشت

 بودند. یمشغول باز اهویبا ه گرید میدر ت زیالله ن

دف به و ص رضایبا برد عل یآن ها بود. بالخره باز یباز یکتاب به دست کنارم نشسته اما تمام حواسش در پ زین ندایل

 .دیرس انیپا

آورد. با  یحرص خواهرش را در م یگفت و او با خوسنرد یرادان م یفوق العاده اش برا یدائم از برد و باز صدف

 را کرده بود. شیدلم هوا بیافتادم، عج یم نیخود و نائ ادیآن دو به  دنید

 گفت: ندایرو به ل الله
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 .زمیبر یتا من هم چا اریرو ب ینیریجا برو ش ندایل -

 داد گفت: یاز جا برخواست و به دنبال الله به راه افتاد. صدف که کنار رادان نشسته و مچ دستش را ماساژ م ندایل

 شه. یار داره قطع مجون، دست من که انگ نینازن یومدیخوب شد ن -

 نگفتم. چیزده و ه یلبخند

 .ستیداره، بهت گفته بودم که مناسب سن تو ن یگروه سن بالیوال -

را ابتدا مقابل  ینیریش یساکت شد. جعبه  ندایکه با آمدن ل دیبگو یزیکرد و خواست چ زیچشمانش را ر صدف

 و بعد مقابل رادان نگه داشت. رضایعل

 او کرد. یحواله  یمقابلش گرفته بود برداشت و چشمک ندایکه ل یاز درون جعبه ا ینیریش کی رادان

 خانوم؟ ندایل هیچ ینیریش نیمناسبت ا -

 گرفت و گفت: یجا یصندل ینازک کرد و جعبه را مقابل من گرفت. الله رو یپشت چشمک ندایل

 .رضاستیمن به کمک عل یقلآپارتمان ن دیبه مناسبت خر ینیریش نینکن رادان. ا تیخواهرم رو اذ -

 دوختم، به کمک او؟  رضایکردم. نگاهم را به عل یرا متوقف شد، جعبه را پس زده و تشکر آرام انیم دستم

 موضوع با خبر نبودم؟ نیچرا من از ا پس

 دستانش را به هم کوفت و با دهان پر گفت: رادان

 مبارک باشه. -

 رادان زد و با اعتراض گفت: یبه بازو یضربه ا صدف

 با دهن پر حرف نزن! -

 توجه به من به مقابل چشم دوخته بود. یثابت بود که ب رضایعل یچنان نگاهم رو هم

 الله جون؟ یبمون یپس اومد -
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 و با لبخند گفت: دیرنگش کش یقهوه ا یبه موها یصدف نگاهم را به الله دوختم، دست یصدا با

 کار تو شرکت هم بهم داده. شنهادیپ رضایشه، آخه عل یم یچ نمیفعال آره تا بب -

 به من نگفته بود؟  یزیبه شمارش افتاده بود. کار در شرکت،  چرا چ میها نفس

 بود. یچا دنیتفاوت مشغول نوش یحرصم را به او دوختم که ب یپ نگاه

 !یش ینم مونیبه جون صدف پش ر،یدست ما رو هم بگ ادهیقدر کار تو شرکتت ز نیتو که ا رضایبابا عل -

 به رادان تشر زد: گریصدف گرد شد و بار د چشمان

 ؟یخور یجون من رو قسم م یواسه چ -

و  دیسف یدرختان به راه افتادم. شکوفه ها نیآن ها گوش فرا دهم، از جا برخواسته ب یتا به بحث مسخره  نماندم

 داد اما دل مانند مانند زمستان بود. یآمدن بهار را م یدرختان مژده  یصورت

ام من نبود. تم یرایهم پذ عتیدامان طب یکه به درخت وصل شده بود نشسته و به مقابل چشم دوختم، حت یتاب یرو

 ما از گذشته سردتر شد. یداده و رابطه  گرید کیاتفاقات دست به دست  نیا

 ،میکرد یم یدر کنار هم زندگ بهی. مانند دو غربدل نشدرد و  رضایمن و عل نیب یحرف چیه گریآن روز به بعد د از

ا سکوت تلخ داشت ام نیشکستن ا یبرا یتالش لیگشت. اوا یوقت به خانه باز م ریرفت و د یصبح زود به شرکت م

 .دیدست از تالش کش یبعد از مدت

 رضایسفارش داده و در انتظار عل کیکردم، ک نییسالگرد ازدواجمان به مانند هر سال خانه را با شمع و گل تز روز

 اما انگار او فراموش کرده بود. ستادمیا

از آن  یادیز زیگذراندم. چ یخندانمان را از نظر م یرا در دست گرفته و چهره  یجشن عروس یعکس ها آلبوم

 نمانده بود. یروشن باق یشمع ها

ته سوخ مهین یبه شمع ها یرا فشرد، نگاه برق دیدر قفل باعث شد سر بلند کنم، وارد شد و کل دیچرخش کل یصدا

 پر پر انداخت و ناباور گفت: یو گلبرگ ها

 رفته بود. ادمیپاک  -
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بلند وارد اتاق شدم. با خشم و غصه مشغول گشودن دکمه  یمبل رها کرده و با قدم ها یزدم، آلبوم را رو یپوزخند

 شدم. راهنمیپ یها

 جان! نینازن -

 بود انداختم. ستادهیبه او که در چهار چوب در ا یگاهن میرا فرو خورده و ن بغضم

 !رضاینگو عل یزیچ -

 .ستادیآمد و مقابلم ا جلو

 چقدر سرم شلوغه. یدون یتو که م ؟یچرا زنگ نزد -

 زدم. شخندیو ن ستادهیا نهیبه س دست

اون وقت سالگرد ازدواج  ادتهیکنه؟ تو تولد الله رو  یرو فراموش نم شیروز زندگ نیگفت آدم بهتر یبود م یک -

 ست؟ین ادتیخودت رو 

قبل الله در شرکت برای خود جشنی ترتیب داده بود و من دیر از همه از این موضوع با خبر شدم. چشمان  مدتی

 خسته و متعجبش را به من دوخت و گفت:

 که امروز...نبود  ادمیبوده اما اصال  ۱۳۹0 رماهیت ۱۵سالگرد ازدواج ما  ادمهیداره. من  یچه ربط -

 کنارش گذشته و گفتم: از

 برو بخواب! یتو هم اگه خسته ا رمیرم دوش بگ ینگفتم، م یزیخب من که چ لهیخ -

لجاجت  یکارها تنها از رو نیدانستم که تمام ا یبمانم خود را درون حمام انداختم. م یکه منتظر پاسخ نیا بدون

سابق را ندارد. خود من  یصبر و حوصله  گرید رضایبرده بودم که عل ادیاصرار کند اما از  رضایاست و منتظر بودم عل

 گذشته نبودم. یو مهربان یبه آرام زین

 برگ درختان در حال زرد شدن بود. گریگذشت و بار د یاز پس هم م روزها
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ا از مغازه ه یکی نیتریرفتم. پشت و یم شیهدف پ یشلوغ را پشت سر گذاشته و ب ابانیکوتاه خ یقدم ها با

ده و ش ریکه در زندان اس یتوان خانه ماندن نداشتم، مانند فرد گریماندم. د رهیرنگ خ دیسف یراهنیو به پ ستادهیا

 ندارد. زیراه گر

دادند توجه ام را جلب کرد اما به  یاز لباس ها نظر م یکیشاد چند دختر که در مورد  یخنده و گفت و گو یصدا

 متوقفم کرد. ییآشنا یبردارم که صدا یا در دست فشرده و خواستم گامکرم رنگم ر فیعقب باز نگشتم. بند ک

 !نینازن -

آشنا که نام مرا مخاطب قرار داد از آن پوپک بود؟ با تعجب به  یصدا نیا یاعتماد نداشتم، به راست میگوش ها به

 رنگ ثابت ماند. یعقب برگشته و نگاهم در دو جفت چشم مشک

 .یچقدر عوض شد یوا ؟یخودت نینازن -

 رنگ خورده و صورت خندانش انداخته و با خنده گفتم: یبه موها ینگاه

 چقدر دلتنگت بودم. یدون یپوپک، نم -

 .دیکرد و من را به سمت خودش کش میرا بند بازو دستش

 .مینیرو بب گریهم د یو اتفاق ابونیکه تو خ نیمگر ا شتر،یمن ب -

رد، ک یخورد افتاد. انگشت به دهان برده و با تعجب نگاهم م یغوشش تکان مکه درون آ یچشمم به پسر کوچک تازه

 توان پاسخ به پوپک را هم نداشتم. یانگار زمان متوقف شده بود! حت

در آغوش مادرش فرو رفت.  شتریو نرمش را لمس کردم، اخم کرد و ب دیسف یدست لرزانم را جلو برده و گونه  

 زده و گفتم: یلبخند تلخ

 ه، چقدر نازه.پسرت -

 کودکش انداخت و گفت: یبه چهره  ینگاه پوپک

 آره، من از تو و ستاره زرنگ تر بودم. -

 به مغازه انداخت و ادامه داد: ینگاه
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 ؟یجا کار دار نیا -

 تکان داده و گفتم: سر

 نه. -

 باهات حرف دارم. یکه کل میبر ایپس ب -

ته نشس مکتین یقرار داشت. رو ابانیاز خ یکه گوشه ا میرفت یفلز یها مکتیکالم با او همراه شده و به سمت ن یب

 و گفتم:

 ؟یگذاشت یحاال اسمش رو چ -

 نشاند. شیپا یرا از خود جدا کرد و رو کودک

 بود. اریهم انتخاب کام نیالبته ا یکسر -

 لب نشانده و گفتم: یرو یلبخند

 چطوره؟  اریکام -

 !یریما بچه بغل بگ یکردم تو زودتر از همه  یخوبه؟ فکر م رضایعل ؟یکن یکار، تو چه م ریاون هم خوبه درگ -

 ام گفتم: یباطن لیانداخته و انگشتانم را در هم حلقه کردم. برخالف م ریبه ز سر

 گه زوده. یم رضایعل  -

 را پاره کند. میبود بغض گلو کینزد خت،یدر درون فرو ر یزیو چ دیصدا خند با

روز که  هیگه  یاالن م یطور ول نیهم هم اریخواستم کام یآخه؟ البته حقم داره ها واال من هم بچه نم یچه زود -

 گم کردم. یزیچ هیانگار  نمیب یرا نم یکسر

دور شده  گوشیکردم پوپک فرسنگ ها از آن دخترک نوجوان و باز ی. احساس میزدم، هر چند به سخت لبخند

 است.  
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 یاز آن شور و شوق خبر گریگفت. د یاش شده سخن م یزندگ ریدرگ بیکه عج یخانه دار و مادر یمانند زن حال

 گفتم: نیهم یبرا ابدیبحث خاتمه  نیخواست ا ینبود. دلم م

 ؟یاز ستاره خبر ندار -

 نق زد و پوپک دوباره او را در آغوش فشرد. یکسر

 !یکسر یبرا رمشیخوام بگ یمادر شد بچه اش دختره، م شیباهاش در ارتباطم. اون هم چند ماه پ شیچرا کم و ب -

 یتوانست هم سن کسر یبه حال خرابم نبرد. حال کودک من هم م یتوانستم لبخند بزنم تا پ ی. کاش مدیخند باز

 باشد اما نبود!

 نواخت. یسازش را متناسب با حال من نم یگاه زندگ چیه

 .یبه سالمت -

 بخت شوم. دست جلو برده و رو به کودک گفتم: نیزدم از ا یتوانستم زار م یم اگر

 بغل خاله؟ یآ یم -

 آن را به سمتش گرفته و گفتم: دم،یکش رونیب یفرو برده و شکالت فینه تکان داد. دست در ک یرا به نشانه  سرش

 دارم. یخوش مزه ا زیچه چ نیبب -

کرد. دستان کوچکش را به  یم ینیام سنگ نهیس یرو یشد. آخ که چه درد انیو دو دندان کوچکش نما دیخند

 سمتم دراز کرد و من با شوق در آغوش گرفتمش. 

داد درست مانند  یم تیو معصوم یپاک یگونه اش نشاندم. تمام وجودش بو یرو یو بوسه ا دیرا از دستم قاپ شکالت

 کودک کوچک من.

  ار؟یکام ایمنه  هیشب -

به  ی. نگاهدیکش رونیکه در آن غوطه ور بودم ب یا از خلسه او من ر ختیافکارم را از هم گس یپوپک رشته  یصدا

 رنگش انداخته و گفتم: یمشک یموها
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 تو.-

 و دستانش را به هم کوفت. دیخند 

 خودشه! هیاصرار داره که به همه ثابت کنه بچه شب اریگن اما کام یهمه م-

 هایش گفتم: یتوجه به پر حرف یب

 نه؟  نهیریش یلیمادر شدن خ-

 لبش نقش بست. یرو یو تلخند دیکش یآه

ال و با یاونقدر سخت یاما زندگ میدید یبارون م ریو قدم زدن ز یرو فقط تو همون عاشق یما زندگ ن،ینازن یدون یم-

 خودش هم داره. یها یاما سخت نهیریزاره. آره ش ینم یباق یعاشق یبرا ییداره که جا نییپا

 یرو یزیو چ دیکش رونیب فشیاز ک یتلخ را با تمام وجود حس کرده بودم. کاغذ قتیحق نیبا او بود، من هم ا حق

 آن نوشت، آن را به سمتم گرفت و گفت:

 خبر بمونم. یخوام دوباره ازت ب یجدید منه نم یشماره  نیا یراست-

 را از دستش گرفته و گفتم: کاغذ

 ممنون.-

 خواستم. یرا نم نین ابکشد اما م رونیدست دراز کرد تا کودک را از آغوشم ب 

 .دمتیخوشحال شدم که د یلیکنم، خ دیخونه خر یکم برا هیاومده بودم -

شانه اش  یشل شد و کودک در آغوش مادرش فرو رفت، دستانش را دور گردنش حلقه کرده و سرش را رو دستانم

 گذاشت. 

 که از جا برخواست و من هم بلند شدم. پوپک

 ستاره. شیپ میقرار بزارم بر دیبار با هی ،ینره زنگ بزن ادتی-

 کودک ستاره را کم داشتم تا سورم کامل شود. سری  تکان داده وگفتم : دنید فقط
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 حتما. -

 .دی. جلو آمد و گونه ام را بوسدیچرخ یکرد و زبانم به سخن گفتن نم یم ریس گرید یجا ذهنم

 مواظب خودت باش!-

 طور. نیتو هم هم -

 شده بودم! خکوبیخود م یکوتاه از من دور شد اما من برجا یم هاتکان داد و با قد یدست پوپک

خراب و نا به سامانم برده بودم. الله در  یبه وضع زندگ یداشتم، انگار تازه پ یحال دگرگون میبه خانه بازگشت یوقت

 یه رازک نیو تلخ تر از همه ا میگرفت یفاصله م گرید کیاز  شتریمشغول به کار بود و ما هر لحظه ب رضایشرکت عل

 خبر بودم. یوجود داشت که من از آن ب انیم نیدر ا

 داد؟ یکابوس ها مجال آرامش را به من م نیجمعه بود و من خسته تر از گذشته بخواب رفته بودم اما مگر ا روز

 یگونه ها یرو میاشک ها زدم. هیو به تاج تخت تک دهیزانوانم را در آغوش کش دم،یخود از خواب پر ادیفر یصدا با

 و نگاه من هم چنان به رو به رو دوخته شده بود. دیچک یزده ام م خی

 تخت نشسته و آرام زمزمه کرد: یاما سر برنگرداندم، کنارم رو دیباز شدن در به گوش رس یصدا

 ؟یدیباز خواب بد د -

 هم داشت؟ یتیاهم شیبرا ینگاهش کردم، به راست تنها

لب  ری. زدمیتخت دراز کش یو رو دهیآب بلع یقرص آرام بخش را به سمتم گرفت، آن را با کم دیرا که د سکوتم

 زمزمه کردم:

 .میها ییسال ها دورتر از تنها دیشا ایبه فردا و  یکیبه نزد یاز روز دیمن با تو آغاز خواهم شد، شا -

و اما من چشم باز نکردم تا نگاهش کنم.  دیاست، تنم را در آغوش کش دهیکنارم دراز کش دمیتخت فهم یتکان ها از

 چشم که گشودم هم چنان درون آغوشش بودم.

جذاب تر کرده بود.  شهیصورتش را احاطه کرده و چهره اش را از هم اهیس یها شیاش را از نظر گذراندم. ر چهره

 فرو کنم اما توان نداشتم. شیرنگ موها یدوست داشتم دستم را در خرمن مشک
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 زد و گفت: یا خود را از حصار دستانش آزاد کنم که چشمانش را گشود. لبخندخورده ت یتکان

 ؟یشد داریب -

به ساعت  ی. نگاهیگرفت دهیمدت که حضورم را ناد نیدل گفتم تو گمان کن که در خوابم، درست مانند تمام ا در

 انداخت و از جا برخواست، از اتاق که خارج شد من هم برخواستم.

  یمرد یکرده و نگاهم رو هی. پله ها را دانه دانه تکدمیکش میبه لباس ها یسر جمع کرده و دست یرا باال میموها

 فرستاد. یم رونیرا با مهارت ب گاریزده و دود س هیمبل تک یثابت ماند که سرش را به پشت

 او باشد؟ یبه مانند گذشته بود که قول ها زیچه چ یرنگش را در چشمان متعجبم دوخت، به راست یمشک نگاه

 یخزان عشقم م ادیزرد مرا به  ی. درختان با برگ هاستادمیبزرگ هال ا یتوجه از کنارش گذشته و پشت پنجره  یب

 .دیخواهد رس انیکه با بهار آغاز شد و با زمستان به پا یانداخت، عشق

واند خ یکه مرا فرا م شیادانم چقدر گذشته بود اما با صد ینکرد، نم جادیدر حالتم ا یرییتغ زین فونیزنگ آ یصدا

 به خود آمدم.

 !نینازن -

 نداده که دوباره گفت: یپاسخ

 بخور! یزیچ هی ایجان، ب نینازن -

 زیجان و من پاسخ ندهم؟ پشت م دیشد او بگو یگرفتم، مگر م شیآشپزخانه را در پ ریرا با زبان تر کرده و مس لبم

 نشسته و ظرف غذا را مقابلم گذاشت.

 ینیشد، سنگ یآن باز نم دنیبلع یمقابل دوختم، دهانم برا یرا  در دست گرفته و نگاهم را به ظرف غذا قاشق

 فرو برده بودم. بانینگاهش را حس کردم اما هم چنان سر در گر

 شیداد. صدا یکوبش در نشان از رفتنش م یصدا قهیرها کرد و از جا برخواست، بعد از چند دق زیم یرا رو قاشق

 داد. یر نشان از رفتنش مکوبش د
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رون د شهینبود و من دل نگران تر از هم رضایاز عل یبه سراغ دفترم رفتم، تا شب خبر گریرا فرو خورده و بار د بغضم

 رفتم. یاتاق رژه م

ه بود تا هم یاز جانب او کاف گریقدم د کیبفرستم، تنها  رونیکوبش در سالن باعث شد نفس خسته ام ب شیصدا

 را از نوع بسازم. زیچ

را مرتب کردم. هر لحظه منتظر بودم در را  میو موها ستادهیا نهیعطر تلخش مشامم را پر کرده بود، مقابل آ یبو

 اما... دیبگشا

 یکه در سر داشتم م یمیتخت رها شدم، از تصم یرا سست کرد و من رو میپاها یبستن شدن در اتاق کنار یصدا

 د.تنها راه بو نیاما ا دمیترس

تاده فرس شیرا دارم برا دارشید یکه تقاضا نیبر ا یمبن یامیالله و او چه گذشته است، پ نیخواست بدانم ب یم دلم

 .مینیرا بب گریو قرار شد صبح روز بعد هم د

که  نیسر به مهر. صبح قبل از ا قتیحق نیا یاز افشا دمیترس یآمد، م یهر چه کردم خواب به چشمانم نم شب

 از خانه خارج شدم. زدیاز خواب برخ رضایعل

آمده بودم که کجا  رونیپارک نشسته و به رو به رو چشم دوخته بودم. از خانه ب مکتین یطلسم شدگان رو مانند

 در آغوش پدر؟ ایمادر  یبروم؟ خانه 

 یدگتنها، زن یپارک و دخترک یزده  خی مکتیبود، ن انیدرون دستم انداختم، صفحاتش رو به پا یبه دفترچه  ینگاه

 تلخ نبود. یتراژد کیجز  یزیمن از آن ابتدا چ

را نشان  ۹به ساعت انداختم، عقربه ها عدد  ینداشت. نگاه یتیاهم شینبودم برا یحت دیدر انتظارم نبود، شا رضایعل

 از الله نبود. یدادند و هم چنان خبر یم

 سالم. -

. دمیسرخش رس یاش گرفته و به لب ها دهیچشمان کشسر بلند کردم، نگاهم را از  یزنانه ا یصدا دنیشن با

 را پشت گوشش فرستاد و گفت:  شیاز موها یبود! کم زاریرنگ ب نیاز ا رضایعل

 نکردم؟ رکهید -
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 نه. -

 .دیکش رونیاش را از دست ب یچرم ینشست و دستکش ها کمتین یشد، رو یانگار از ته چاه خارج م میصدا

 ؟یقرار گذاشتن سراغ نداشت یبرا یبهتر یجا -

خواست تا دستانم را در  یرا م رضایسرد بود. دلم عل یرا به دستان از سرما سرخ شده ام دوختم، صبح بهار نگاهم

 دستان مردانه و گرمش بفشراد.

 .میزن یحرف م میشاپ هست بر یکاف هیها  یکینزد نیا -

زدن بودم.  خیکاپشنم فرو بردم اما باز هم در حال  یها بیججا برخواسته و با او هم قدم شدم، دستانم را درون  از

 شد! یانگار روح داشت از تنم خارج م

 الله نشسته و به بخار خارج شده از فنجان قهوه ام چشم دوخته بودم. یشاپ رو به رو یگرم کاف طیمح در

 ؟یبدون یخواست یم یخب چ -

 کرد دوخته و گفتم: یم کیرا به او که فنجان قهوه را به لبانش نزد نگاهم

 گذشته؟ یچ رضایتو و عل نیب -

 گذاشت و لبانش را با زبان تر کرد. زیم یرنگ غم گرفت، فنجان را رو نگاهش

 گفت. یرو بهت م زیهمه چ رضایعل یاگه قرار بود بدون -

 گفتم: ینسبتا بلند یو با صدا دهیرا در هم کش میها اخم

 شوهرم با خبر بشم. یحقه منه که از گذشته  نیاما ا -

 .دیرا در هم کش شیچند نفر به سمت ما برگشت و الله اخم ها نگاه

 .میقرار بود با هم ازدواج کن رضایباشه، من و عل یخوا یرو م نیاگه ا -

 .دمیفهم یم رضایعل ریاخ یرفتارها یباز ماند، کم کم داشتم معن مهیگرد شده و دهانم ن چشمانم
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 ؟یچ -

 .دمیبه زور آن را شن زیبود که خود ن فیآن قدر ضع میصدا

 .میهم بود یگم شده  ی مهیما درست ن م،یدانشگاه رفت م،یما با هم بزرگ شد -

قبول کردم. سرم را تکان  نیهم یداشتم برا نانیبهم گفت دوستم داره خب من هم به حس خودم اطم رضایعل یوقت

 داده و گفتم:

 قبل از من... رضایدروغه، عل -

 ا باال انداخت و قبل از تمام شدن حرفم گفت:ر ابروانش

 داره که من به تو دروغ بگم؟ یلیچه دل -

م نداشت ی. اگه من به رفتن اصراریاز گذشته با خبر بش یخواست یکه م یتو بود نیا یکه فراموش کرد نیمثل ا 

 ییهم باعث جدا نیفتن، همآدم ر رضایاما نه من آدم موندن بودم نه عل میدیرس یم مونیقلب یمطمئنن به خواسته 

 ما شد.

 توانستم؟  یاما مگر م زدیکردم تا اشک حلقه زده در چشمانم فرو نر یرا م میسع تمام

 طرفه افتادم؟ کیعشق  نیبزرگ بود، چرا من در دام ا یچرا کیذهنم  درون

 زده و ادامه داد: لبخند

نه شروع ک دیجد یزندگ هیخوبه که تونست  یلیکنه. خ رونیتونست عشق من رو از دلش ب رضایخوشحالم که عل -

 رو برات روشن کرده! قیکردم حقا یاما من فکر م

 گفت که من عشق اول و آخر او هستم؟  یمگر نم 

که با بازگشت معشوق دوباره شعله دوانده و وجودش را  یفراموش کردن عشق. عشق یبرا یا لهیچه بودم،  وس من

 فرا گرفته بود؟

 تمام کنار هم بودن ها... ها، یکیتمام نزد پس
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 پدر شدن برسانم و نه عشقش بودم. یتوانستم او را به آرزو یبه آن دل خوش کند، نه م رضایچه داشتم که عل من

 رفت. یدرون چشمم فرو م ریکه به من داشت ترحم بود.  لبخند الله مانند ت یتنها حس 

 از خاطرات براش زنده شده. یلیمن خ دنی. آه قبول کن که با درضاستیعل یتو از رفتارها ینگران -

 ام را گشوده و گفتم: دهیبه هم چسب یها لب

 تو کنه؟ نیگزیمن رو جا یاگه عاشق بود چه طور مانع رفتنت نشد، چه طور تونست به راحت -

 مرد من بود، همسر من. رضایکنم. عل یخواست تمام حرصم را بر سرش خال یو من دلم م دیخند

کر به رفتاراش ف یلحظه ا یتون یم یبشه اگه باور ندار ییجدا نیتمام تالشش رو کرد تا مانع ا رضایجان، عل نینازن -

 .میاسم فرزندانمان را هم انتخاب کرده بود ی. اون نتونسته من رو فراموش کنه. ما حتیکن

 نام کودکم را انتخاب کرده بودم. آن اسم، آن اسم عسل بود. زیمن ن 

 عاشق بچه ها بود. رضایآخه عل میاسم دخترمون رو عسل بزار میخواست یم -

 کردم؟ یجا چه م نیا من

 عاشقانه دوستم داشت. از جا برخواسته و با خشم گفتم: رضایگشتم، عل یبه خانه باز م دیمن با 

 رضای. من به عشق علینابود کن یسادگ نیام رو به ا یذارم زندگ یکنم، نم یرو باور نم اتیچرند نیکدوم از ا چیه -

 دارم. مانیا

 درشت تر از من بود. کلشیاز جا برخواست، قدش بلندتر و ه زین او

 جا؟ نیا یدیپس چرا منو کش یدار مانیاگه ا -

ن دو آ یکینزد لیوجود داشت؟ من به دنبال کشف دل دیجز شک و ترد یلیاما مگر دل اورمیب یلیباز کردم تا دل دهان

 بودم و حاال...  

 گفت: یبا لحن آزار دهنده ا دیرا که د تمسکو

 .یتو خودت هم به حرفات باور ندار ،ینیب یم -



 نیحسرت نازن

 
227 

 

 پرتاب انداخت و ادامه داد: زیم یآن ها را رو د،یکش رونیرا برداشت و چند اسکناس از آن ب فشیک

 با خودته. یینها میو من اون رو برات روشن کردم، تصم یبود قتیتو دنبال حق -

 ثابت ماند. شیدست خشک شده در هوا یرا جلو آورد و نگاه مات من رو دستش

 خوشحال شدم. دنتیاز د -

رفتنش  ریرها شده و به مس یصندل یبلند از در خارج شد. رو یدستش را مشت کرد و با قدم ها دیرا که د تعللم

 .دیچک  یسردم م یگونه ها یبدون توقف رو میچشم دوختم، اشک ها

، تار یکرد. دفترم را گشوده و شروع به نوشتن کردم. با دست لرزان و نگاه ینگاهم م یت اگر کسداش یتیاهم چه

 آدم سابق نخواهم بود.  گریدانستم که از امروز د یم

 م،یبگو شیدرد برا نیرا داشتم تا از ا یخواست کس یآن مرد مهربان و پر غرور نبود. دلم م میبرا رضایعل گرید یحت

 در کنارم نبود. ییکس جز تنها چیبازگو کنم اما ه یکس یدرد را برا نیخواست ا یدلم م

 یرفتم کس یمانند پدر م زیمهم بود، اگر من ن یکس یمرده نداشتم اصال مرگ من برا کیبا  یها بود که تفاوت مدت

 ست؟یگر ینبودنم م یبرا

 گشت،علیرضا چه؟ یباز م نینائ 

و  یکاش بود رضایگرفت. آه خدا، آه عل یعسل کوچکش را در آغوش مهم  دی، شا دیرس یبه عشق سابقش م زیاو ن 

 .یقلبم نشاند یرو یچه درد یدید یم

 یتا تو هست یگفت یو م یشد، کاش بود دهیچگونه به رخم کش شیها یبا تمام تلخ قتیحق یدید یو م یبود کاش

 .یمعنا ندارد اما تو نبود ختنیاشک ر

 ریرا در قدم زدن ز ایقشنگ بود که ما دن یعشق روز گفت ، یاز آن ابتدا قلبت از آن من نبود. پوپک راست م دیشا

 .میمانده ا یآوار زندگ ریز ینه حاال که با دستان خال میدید یباران م

را  ارضیستم علتوان یرا آزار ندهد، اگر با حضورم نم یکه عشقم کس ییرفتم جا یرفتم، م یم دیجا برخواستم، با از

 بدهم. هیتوانستم آرامش را به او هد یبا نبودم م دیشاد کنم شا
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 و اندوه و... یمان یتو م ،یروم روز یم

 خواهد بود. نیریکه با نبود من ش ییو عشق و روزها یمان یو حاال و تو م هیثان نیروم امروز، هم ی. منه

من وجود  یبرا ییدر کنج آن خانه جا دیکنم مادر بود، شا هیتوانستم به او تک یم طیشرا نیکه در ا یفرد تنها

 داشت. (

گذشت و مانند خوره او را از  یم نیدر ذهن نازن اهایرو نیافتاد. باور نداشتم که ا نیزم یاز دستم رها شد و رو دفتر

 گذراندم. یکه در خواب فرو رفته روزگار م یمدت مانند فرد نیآورد. تمام ا یپا در م

 من با تو چه کردم؟ نینامنظم و پر از درد بود. آه نازن میگرفتم، نفس ها واریچنگ زده و دستم را به د مراهنیپ به

 یطور زندگ نیگرفتم، الله چگونه ا یبلند از خانه خارج شده و پشت فرمان جا یکنم، با گام ها یدانستم چه م ینم

 مرا به سخوه گرفته بود؟

م خواست یشدم، با شتاب به سمت در رفته و زنگ را فشردم، تنها م ادهیرا مقابل ساختمان متوقف کرده و پ نیماش

 .ابمیبزرگم را ب یپاسخ چرا

توجه به آسانسور به سمت راه پله رفتم، پله  یمنحوس گذاشتم، ب طیباز شد و من قدم در آن مح یکیت یبا صدا در

 الله ثابت ماند. یکرده و نگاهم رو یط یکیها را دو تا 

 و گفت: دیکنار کش دمیکرد. مقابلش که رس یو با لبخند نگاهم م ستادهیآراسته مقابل در ا شهیهم مانند

 .یسالم، خوش آمد -

کرد، از کنارم گذشت و به سمت  یمشکل م میرا برا دنیگذاشتم که نفس کش یکنارش گذشته و قدم در خانه ا از

 آشپزخانه رفت.

 ؟یقهوه چه طور هیبا  -

 لب زدم: یسخت به

 چرا الله؟ -

 و به سمتم بازگشت. ستادیا
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 چرا؟ یچ -

 :دمیو با درد نال ستادهیا مقابلش

 ؟یدرخت شکسته زد نیا ی شهیبه ر شهیو ت یدیخرابم رو د یچرا زندگ ؛یکار رو کرد نیمن ا یچرا با زندگ -

 :دمیکش ادیدهان باز کند که بلندتر فر خواست

 چرا؟ -

 زد: یشخندیو ن دیچشمش چک یاز گوشه  یاشک قطره

 یمن رو، غرور من رو به باز یچرا زندگ رضا؛یکنه، چرا عل یم ینیقلب من هم سنگ یساله که رو ۶ چرا نیا -

 ؟یگرفت

 کوفتم. نهیچشمان ناباور نگاهش کرده و با دست به س با

 با تو کردم؟  یمن، من چه باز -

 گفت: ادیبا فر هیگر انیم

ها نکنه  یها، دلدار یتمام اون لبخندها، حرف ها، همراه ،یکردم تو هم عاشق من یآره تو. تمام اون سال ها فکر م -

 رفته؟ ادتی

 به عقب برداشت و آرام تر از قبل گفت: یقدم

 اما تو... یزار یفکر کردم تنهام نم ،یآ یفکر می کردم باهام م -

 را با پشت دست پس زد و من هم چنان مات مانده بودم. شیها اشک

 من شکستم. یاز دوست داشتنش گفت یوقت ،یمن کرد نیگزیرو جا نیاما تو نازن -

 ممکن بود. ریو سر تکان دادم، نه باورش غ دهیصورتم کش یرا رو دستم

 مسخره. یباز هیتو تنها  یبود و برا تیمن واقع یکردم درسته، که برا یگفتم که فکر م نیرو به نازن یزیمن فقط چ -
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 دمیبودم. دستم را پشت گردن داغ کرده ام کش گارینخ س کیبکشم، محتاج  ادیخواست فر یخراب بود، دلم م حالم

 .ستادیو الله مقابلم ا

 ها؟ یوقت من رو پس نزد چیبود؟ چرا ه یچ یکیهمه نزد نیا لیپس دل یبه من نداشت یاگه واقعا حس -

 .میاوزیخواست با دستان خودم او را به دار ب یم دلم

 . من تو رو به اندازه ی خواهر نداشته ام دوست داشتم، تمام رفتارهای من...یضیتو مر -

 چنگ انداخت و گفت: راهنمیاز اتمام حرفم به پ قبل

 .یام کرد وانهیتو د ،یکرد ضمیتو مر -

 کان داد.دستش را مقابل دهانش گرفت و سر ت د،یناگاه پس کش به

 .ادیبال سرش ب نیخواستم ا یشه، اصال نم یم یطور نیدونستم ا یمن نم -

 چیرا در هم شکسته بود. ه نمانیاش سکوت درد آور ب هیگر یمبل نشست و صورتش را با دست پوشاند، صدا یرو

 کس. چیدرد مقصر نبود، ه نیمن در ا یکس به اندازه 

 کرد. خکوبمیم شیم برداشته که صداشوکه و ماتم زده به سمت در گا ینگاه با

 چشمانش رو باز کرد ازش بخواه من رو ببخشه، بهش بگو که... نینازن یوقت -

به سمت در رفتم، از ساختمان خارج شده  یفرستاده و با گام ها رونیرا با صدا ب نمیرا ادامه نداد، نفس سنگ حرفش

 سست به راه افتادم. یو با گام ها

 خود چه کرده بودم؛ من با الله چه کرده بودم؟ یبا زندگ من

شهر را فرا گرفته بود اما مردم  یدر پس ابر پنهان شده و خاموش دیداشتم، خورش یهدف در شهر شلوغ قدم بر م یب

 در تالطم و رفت. یبا شاد

ونه مانده بودم؛ چگ یخبر بر جا یمدت ب نیکوفته بود. چگونه تمام ا یلیبا تمام وجود بر صورت من س قتیبار حق نیا

 از حال معشوق خود خبر نداشتم. یکردم وقت یخود را عاشق خطاب م
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 نیکرده تا بلکه از ا یصورتم خال یدرون دستم را گشودم، آب را رو یآب معدن یو بطر ستادهیا ابانیخ ی گوشه

 وجود نداشت. یخواب بد خالص شوم اما انگار راه نجات

 یو ب دهیرا در آغوش کش نیرنگ نازن یآب راهنیتخت رها کردم. پ یو خود را رو خود را به خانه رسانده یتاکس با

 سر باز کردن دادم. یبه بغضم اجازه  یتوجه به غرور و مردانگ

 گرفت. یام را به باز یکه زندگ یغرور نیخارج کردم. امان از ا نهیاز س میمدت را با اشک ها نیا یدردها تمام

******** 

 

شده بود. آدم  یبزرگ شدم. نگاهم را در اطراف چرخاندم، همه جا چراغان اطیرا گشوده و وارد ح یدست در آهن با

من  یکردند، انگار جشن عروس یم یکوب یو  پا دندیخند یم یآن ها با شاد یشناختم اما همه  یاطراف را نم یها

 بود. 

عروس درون حجله نشسته بود،  دیباس سفافتاد که با ل یگذشته و نگاهم به فرد تیجمع نیسست از ب یگام ها با

 . نمیشد تا چهره اش را بب یصورتش مانع م یتور رو

نفس در  یکنارش نشستم، نگاهش را به من دوخت. دست لرزانم را جلو برده و تور را کنار زدم اما لحظه ا یآرام به

 ام حبس شد. نهیس

 یکرد. سع یم دادیغم را ب یقهوه ا ی لهیآن دو ت د،یبار یمن اما چشمانش، از چشمانش خون م نیبود، نازن خودش

 خارج نشد. میاز گلو ییکردم نامش را بخوانم اما صدا

. همه با خنده نظارگر بودند، دستم دید یمرا نم یکردم اما انگار کس یم یاحساس خفگ دم،یکش میگلو یرا رو دستم

 دراز کردم که رو از من گرفت. نیرا به سمت نازن

و  دیکوب یم شهیعرق بود. باران با شدت بر ش سیخ مینفسم به شمارش افتاده و لباس ها دم،یوحشت از خواب پر با

 .دیرس یرعد و برق به وضوح به گوش م یصدا

در درونم فرو  یزیزنگ تلفن همراهم انگار چ یداد، با صدا یرا م یخبر بد یدلم گواه دم،یصورتم کش یرا رو دستم

 .دمیکش رونیشلوارم فرو برده و تلفن را ب بیدست در ج خت،یر
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 اتصال را ینقش بسته بود چشمانم را بستم و با دست لرزان دکمه  یگوش یصفحه  ینام مهران که بر رو دنید با

 فشردم.

 !رضایالو، عل -

 .دیرس یاز پشت تلفن به گوش م یزن ونیو ش هیگر یصدا

 مهران. -

 .دمیشد، هر چه کردم نتوانستم کلمات در هم درون ذهنم را کنار هم چ یآشفته بود و دهانم باز نم ذهنم

 !مارستانیب ایب -

خسته از جا برخواسته و  یشد. با تن دهیکش نیسمت عکس نازن اریاخت یافتاد و نگاهم ب نیزم یاز دستم رو تلفن

 .دمیکش یرا به سمت خروج میپاها

ه . بستادمیخورد، ناگهان از حرکت ا یصورتم م یوار رو یلیکه س یرانتوجه به با یدر خارج شده و به راه افتادم، ب از

 گونه؟ نیرفتم؛ آن هم ا یکجا م

گرفتم اما نگاهم هم چنان به مقابل  یجلو جا یصندل یمتوقف شد، رو میکنار پا ینیو ماش ستادهیا ابانیخ کنار

 دوخته شده بود.

 داداش؟ یر یکجا م -

کرد و تمام تنم از  یم ینیقلبم سنگ یرو یزیزدم. چ هیتک شهیرا داده و سرم را به ش مارستانیآدرس ب یسخت به

 وحشت سر شده بود.

ا توان بستن در ر یگام برداشتم، حت یشده و به سمت ورود ادهیپ یرا مقابل ساختمان متوقف کرد. به سخت نیماش

 شد. دهیهم نداشتم، ناگهان شانه ام به پشت کش

 :دیکش ادیل صورتم فربا اخم مقاب راننده

 .یرو نداد هیگم کرا یداره. م رادیمگه گوش هات ا -
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در کار  یدنیرفتم رس یرا به دستش دادم، دوباره به راه افتادم، انگار هر چه م یفرو برده و اسکناس بیدر ج دست

 نبود.

چشم  یزد. سر برگردانده و به مرد ینشسته و با سوز زجه م نیزم یافتاد که رو یراه رو شده و نگاهم به زن وارد

 را بسته بود. میدور سرم به گردش در آمده و بغض راه گلو ایچمباتمه زده بود. دن نیزم یرو ریدوختم که سر به ز

شد و من دستم را به  یخال میپاها ریز یرا از آن خارج کردند. لحظه ا یدر اتاق باز و چند پرستار برانکارد ناگهان

 کنم. یریاز سقوطم جلوگگرفتم تا  وارید

 یمالفه  یبه سمتم آمد و دستم را گرفت اما به شدت پسش زده و به سمت تخت رفتم، نگاهم هم چنان رو مهران

 گونه با من وداع کند؟ نیتوانستم ا یثابت مانده بود. چگونه م دیسف

 امکان نداشت. دست لرزانم را جلو برده و مالفه را کنار زدم. نینه، ا آه

 رونیام را پر صدا ب نهیبود نفس حبس شده در س دهیتخت آرم یکه با چشمان بسته رو یانسالیمرد م دنیبا د 

 .دمیفرستاده و عقب کش

 نشسته و دستم را مقابل صورتم گرفتم، هنوز در شوک بودم. مهران کنارم نشست. یصندل یرو یسخت به

 حرف من تموم بشه. یتو که نذاشت -

 به صورتش انداختم که با لبخند ادامه داد: ینگاه

 بهوش اومده و منتقلش کردن به بخش. نینازن -

 لب گفتم: ریداده و ز هیتک یرا به صندل سرم

 شکرت. ایخدا -

 به برانکارد انداخت و گفت: ی. مهران نگاهدمیفهم یحال خود را نم د،یچشمم چک یاز گوشه  یاشک قطره

 .یبار ازش خوب استفاده کن نین اک یسع ده،یفرصت جد هی نیا -

 برخواسته و گفتم: ی. به سختدیلرز یم جانیدستانم از ترس و ه دم،یدرد خند با
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 نمش؟یتونم بب یم -

 شانه ام گذاشت و با لبخند گفت: یبرخواست، دستش را رو متقابال

 هم کنارش بودند. نیآره حتما، اتفاقا مادرش و نائ -

ز جا ا دنمینشسته بود. با د یصندل یافتاد که رو نینگاهم به نائ دم،یکرده و به بخش رس یط یکیها را دو تا  پله

 .دیبرخواست و مردانه مرا در آغوش کش

 .دیما رو شن یبار هم صدا نیخدا ا رضا،یعل یدید  -

 کرد و گفت: تمیلبخند زدم. به جلو هدا شیآمده و به رو رونیآغوشش ب از

 .یه اسمش رو آورد تو بودک ینفر نیاول نش،یبرو بب -

بود. در را گشوده و وارد اتاق شدم. نگاهم به اندام  ادمیبد باز به  یافتاده بود. با وجود اتفاق ها نییاز شرم پا سرم

 و نگاهش را به پنجره دوخته بود. دهیتخت خواب یافتاد که رو نینازن فینه

 سمتم آمد.از جا برخواست و به  دنمیکه کنارش نشسته بود با د مادرش

 جان؟ رضایعل یاومد  -

 زدم که گفت: یکرد. لبخند یم دادیدر چشمانش ب یشاد

 دخترکم چشماش رو باز کرده. م،یبد یسور حساب هی دیسپهر کجا مونده. با نمیمن هم برم بب نینازن شیبرو پ  -

. دیگچ گرفته اش باال آمد و به چشمانش رس یبه جلو برداشتم، نگاهم از پا یبلند به سمت در رفت. قدم یبا گام ها و

 بر لب داشت. یجان مهیصورتش کبود بود اما لبخند ن

رنگش را به چشمانم دوخته بود. دستش را در دست گرفته و  یکنار تخت نشستم، نگاه معصوم و قهوه ا یصندل یرو

 آن نشاندم. یرو یپ ایپ یچند بوسه 

 ؟یقشنگت رو باز کرد یبالخره چشم ها  -
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را نوازش کردم، چقدر دلتنگ عطر حضورش  شیهم فشرد، دست جلو برده و موها یرو یلحظه ا یرا برا شیها پلک

 بودم.

 دم. یکنم، قول م یرو جبران م زی. همه چنیخوام از نو شروع کنم نازن یم -

 اش را از هم گشود و آرام گفت: دهیخشک یزد. لب ها یاگر پسم م د،یبخش یدادم اگر مرا نم یم حق

 ؟ید یکم آب بهم م هی -

 و گفتم: دهیپشت دستش را بوس گریگرمش بودم. بار د یزدم، چقدر دلتنگ صدا لبخند

 چشم بانو. یبه رو -

 یاز آن بنوشد. دلم م یآب آوردم و کمک کردم کم یوانیاتاق رفتم. ل یگوشه  خچالیجا برخواسته و به سمت  از

 .اورمیشکر به جا ب یو سجده  نمیبنش نیزم یخواست رو

 را لمس کرد. شمیرا جلو آورد و صورت پر ر دستش

 .یشد دهیچه قدر ژول -

 زده و گفتم: یتلخ لبخند

 .دمیمن هم خودم رو ند یتو چشم هات رو به روم بست یاز وقت -

 .نمیبب زانیچشم ها را اشک ر نیانداختم، دوست نداشتم ا ریو من سر به ز دیچشمش چک یاز گوشه  یاشک قطره

 را. مانیتمام نبودن ها میما تا جبران کن یهمه  یشروع دوباره بود. برا نیتخت نشستم، ا یکنارش رو

 .دیآرامش به گوش رس یرا نوازش کردم. نجوا شیام گذاشت و من نرم موها نهیس یرا رو سرش

 وقت. چیه رضا،یتنهام نزار عل گهید -

 نشانده و آرام زمزمه کردم: شیموها یرو یا بوسه

 دل رنجان من. ارِی یجان فدا -

 انیپا
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 ۱۳۹۷ماه  بهشتیارد 
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