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 رمان های عاشقانه    :آرایی  صفحه  و  طراحی 
 

 www.romankade.comآدرس سایت :  
 

 تمامی حقوق این رمان نزد سایت رمانکده محفوظ است  

 

 بنام خدا  

 ی وانگی.دیردپا

 .ا.اصغرزاده سندهینو

 

 :مقدمه

 ناتمام خالصه شده است. یتمام من در بغضـ دیشا-

 

 : خلـاصه 

 شود..  یم یوانگیطرفه که موجب د  کی ن  یعشق آتش کی

  ینجات وارد زندگ یکند و از در  فرشته   یبخاطر به دست آوردن ترمه برادرش را ورشکست م وشیدار
تر   کیکه از برادر نزد یاست، دوست وشیدار یم یکه ترمه عاشق دوست صم  یشود در حال یاش م

 شود و.. یترمه م یدردناک برا یباعث اتفاق  وشی دار یهوس تو گذشته  کی نکهیهستند تا ا

.. 

 ی اجبار ازدواج

http://www.romankade.com/
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 درد آلود  یعشق

 عشق آلود.  یان یو در آخر پا  یچند ضلع یزندگ

 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 

 نی خداوند حق آفر  بـنام

 ی وانگید یردپا

 قلم ا_اصغرزاده  به

 سوم شخص  یراو

 باور(  کیاول )در امتداد  فصل

•• 

 . دیچی کمر اش پحوله را برداشت دور    د،یدارش کش ش یصورت ته ر یرو ی را بست و دست دوش

 برداشت و تند تند تن کرد.  زی را از آو  شیها لباس 

 حسام بلند شد.  یتا تق به در خورد و پشت سرش صدا دو

 ! هیمگه حموم عروس ،وش یزود باش دار-

 را باز کرد و حوله را پرت کرد رو صورت حسام.  در

 ! رمی که بعد از اون همه ورزش و عرق دوش نگ یغر نزن ضد حال، انتظار نداشت -

 حوله را با چندش پرت کرد طرف خودش و گفت:   حسام

 ساعت! هینه  قهید  ستیربع ب  کیدوش -

 کرد گفت:  یکه دست اش م یبرداشت و در حال  زی م یساعت اش را از رو وشیدار
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کاوه   یراست  ام،یمنم االن م کنن یکار م  یچ نیبه بچه ها بزن بب  ینه، برو سر ی ستیحاال ول کن ن-
 اومده؟

 سرش را تکان داد. حسام

 منتظر توئه!  دهیهم تازه رس لی آره اومده، کم-

 اش باز شد.. ش یگل از گل اش شگفت و ن لیاسم کم دنیبا شن  وشیدار

 باشگاه سمت اش آمد.  یاز بچه ها  یک یرفت که   یسر حسام سمت خروج پشت

 د. اومدن دم باشگاه با شما کار دارن یخانوم هی ،وش یآقا دار-

 شد.  ری اش درگ ذهن

 ؟ یعنیبود  ی! کخانم؟

 باشه تو برو ممنون. -

 اش.  نیزد و برگشت سر تمر یلبخند پسر

 . لیکم یشانه  یاز پشت زد رو  وشیدار

 ق؟ یرف  یچطور-

 سمت اش.  دیچرخ لیکم

 !تی به خوب ق،یخوبم رف-

 . دیبا خنده در آغوشش کش وشیدار

 خوش گذشت؟  ،یدیرس  یک ،یخبر اومد  یب-

 نشست و با پوزخند گفت:  یصندل  یدوباره رو لیکم

 بهت بزنم. یسر هیگفتم  دم،یمامانم، صبح رس یمخصوصا با اون رفتارا یلیآره خ -
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 چشمک زد. وشیدار

 گردم.  یمنو ببخش، زود برم نیخانم باهام کار داره، چند م هیبرادر،   یکرد یخوب کار-

 دوباره لبخند زد.  لیکم

 ها! یکرد شرفت یبه پ خانوم؟ به-

 تکان داد. نیو سرش را به طرف   دیبلند خند وشیدار

 !میکن ی صحبت م امیباش م-

 

.. 

 ! دیاش کوب یشان یپ یاش رو ی حواس یآرام از ب  یقفل شد، مشت  یدیخانم حم   یاش رو نگاه

 شد.  وشیدار کیاش بود نزد یشان یخدا مهمان پ ی شهیکه هم  یبا اخم یدیحم خانم

 خط قرمز منه!  یبد قول  یمنصور یآقا-

 لبخند زد. یالک  وشیدار

 خانم، به کل فراموش کرده بودم قرارمون رو!  خوامیپوزش م-

 بود!  الیخ یب یادیو جنتلمن بودنش ز  یپیپسر با تمام خوش ت  نی زد، ا خشندی ن یدیحم

 دم باشگاهتون! امیمجبور شدم ب د،یدیرو هم که جواب نم لتونیموبا-

 .ستادیدست به بغل ا وشیدار

 ! دیکنم بلکه شما ببخش یعذر خواه  یکتب دیدیاجازه م-

  یعصب ا یاست  یعاد دیشد فهم یخاص که نم   یگذرا پر کرد، با لحن یرا خشم یدیخانم حم نگاه
 گفت: 



 ی وانگ ی د   ی ردپا 

6 
 

گاه به سر  کوچک هم فعال در بازداشت  یمشرق یتمام شد، آقا  یمینع  یبه هر حال دادگاه به نفع آقا-
فقط پدرتون   شهیشما هم داره تموم م یبذاره اون تو بمونن، کارا  ادیبرن اما فکر نکنم پدرشون ز یم
موکلم  لها بشم من هم گفتم در مقاب  یباهام تماس گرفتند گفتند مانع کمک شما به مشرق  شبید

 تونم در خواستشون رو قبول کنم!  یدارم و نم فهیوظ 

 نوکرتمااا!   ایاز هم باز شدند و خدا وشیدار یها اخم

 یبه القابش اضافه م دیرا هم با  یوانگیمتعجب نگاه اش کرد، د یدیحرف را بلند گفت که حم نیا
 کرد.

 

 خم شد.  یکم  وشیدار

 صبرانه منتظر تماسشان هستم!  یشد حتما بهم اطالع بده، ب  یمتشکرم بانو، حاال باز هم اگر خبر-

"پس فعال با اجازه!" عقب گرد کرد و سمت ماش و  دیکش قیعم  ینفس یدیحم  اش رفت.  نیبا گفتن 

 نشست.   لیزنان وارد باشگاه شد، سمت سالن رفت و کنار کاوه و کم بشکن

 چخبرا؟ گهیخب رفقا، د-

 زد پشت اش.  کاوه

 ! یخوشحال  یلیانگار خ  ه،یچ وش،یشماست آقا دار شی خبرا که پ-

 ضرب گرفت. زیم  یبا خنده رو وشیدار

 بگم که نگم براتونا!  ی زی چ هی خوامیرو ابرام! م یالم خوبه، آح یآ-

 به هم انداختند! جیگ یو کاوه هم زمان نگاه لیکم

 پسر! نیشده بود ا چش

 لحظه اش بود! کی ی، نه، خوشحال که برااز حد خوشحال بود ادیز انگار
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 زد، دست و دلباز شده بود!   یکرد، قهقهه م یم یداد، شوخ  یخواند، قر م   یم آواز

 دست اش.  یرو دیآرام کوب  لیکم

 !یشاد ینجوریا یزد وید  حرف بزن پسر، باز مخ ک-

 اخم کرد.  یالک  وشیدار

مرغا بشم،    یقاط خوامیم گهیاالن د تی گذشت اون دوران جاهل گهیبرادر من د  الیخی ! بیمن، مخ زن -
 ازدواج کنم!  خوامیم

و به   شی گلو یتو دیخورد پر یشانه اش و کاوه که داشت دلستر م  یهوا زد رو یاز پشت ب حسام
 سرفه افتاد!

 ازدواج! تو؟!-

 را کج و کوله کرد.   شیو ابرو چشم

 تو؟! ،ید  بله که من، پ ک -

 . دیخند بلند

 !رهیگ ی آ ل،ی کم رهیدلم گ یآ-

 دانست چخبر است.  یمتفکر به حسام چشم دوخت، حتما او م لیکم

 و از سر تأسف سر تکان داد! دیفهم د،ی اه اش را فهمنگ  حسام

 بودند! یوانگیته  ته  د شی پسر و کار ها نیا

 

 : دیبا اخم پرس لیکم

 وش؟ یتو سرته دار یباز چ -

 نگاه اش را به او داد. وشیدار
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 !نمیچ یخوب خوب م  یخودم برنامه ها ی ندهیآ یواال، فقط دارم برا یچ یه-

  لیموبا یبزند که صدا   یمکث خواست حرف یو با کم  د یکش شیموها یال یپوزخند زد، دست لیکم
 موجب سکوت اش شد. وشیدار

 اش رفت.  لی بلند شد و سمت موبا وشیدار

 کرد. شی مهمان لب ها یشخندیاش ن لیموبا یافتاده رو ی شماره

 لب زمزمه کرد.  ریز

 !دایبه به خانم کم پ-

 مثال متعجب آرام زمزمه کرد:  یلحنرا برقرار کرد و با   تماس

 ترمه؟!-

 گفت:   لیم  یو خالصه و ب دی کش قیعم  ینفس  ترمه

 !نمتی بب خوامیم-

 شدند، با همان لبخند گفت:  ی چه زود برآورده م شی روز ها آرزو ها نیاش جان گرفت، ا لبخند

 ! لیبا کمال م-

"  دیاش کش یشان یپ  یرو یدست ترمه  و با گفتن 

بزند تماس را قطع    یکه حرف وشی ..فعال!" بدون مجال به دارابانمونیخ  یپارک باال ایساعت هشت ب -
 کرد.

** 

را از   یخواست شرمندگ یخواست نگاه اش کند، نم یکرد اما نم  یخوب درک م  یلیطاها را خ نگاه
، اش بود  یم شدن پدرش تنها حا بیکه بعد از فوت مادرش و غ  ینگاه تنها برادر اش بخواند، برادر

 بکند کم است! شیهم برا یپناه امن و محکم که هر کار کی تنها پناه اش، 
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 . دیرا شن شیصدا

 ترمه؟ -

 با لبخند نگاه اش کرد.  شهیهم مثل

 جونم داداش بزرگه؟-

 . ستاد یا شی منظم روبرو  ییتلخ زد، بلند شد و با قدم ها یلبخند طاها

 متاسفم!-

 . دیکوب  شی بازو ی آرام با مشت رو ترمه

 ؟ یچ یبرا-

 گفت:  شیالنه کرده ته چشم ها ی و با غم دیصورت اش کش   یرو یدست طاها

 بهـ... یحس  چیکه ه یبا کس  یمن مجبور کیاشتباه کوچ هیبه خاطر -

 برادر اش قرار داد. یلب ها یانگشت اشاره اش را رو ترمه

 یهر بار خواستگار ینی بیندارم، دارم خوبشم دارم، اگر هم م وشیبه دار یگفته من حس یک  س،یه-
ارزشم که   یب  زیچ هیبود که فکر نکنه من  نیا یدادم برا یاصال بهش محل نم  ای کردم  یهاشو رد م

ن اتفاق  یقدرمو بدونه، حاال اگر ا شتریبکشه تا ب  یسخت کمیگذاشتم  اره،یبه دستم ب  عیتونه سر یم
مطمعن   خواستمیم ه،یارزشمند ز یکردم، طاها، عشق چ  یقبول اش م  یجور هی افتاد باالخره  یهم نم

 !هوس زود گذر که خوب حاال مطعمن شدم  هی ایبشم که حسش واقعا عشقه 

 . دیسرش را بوس  یو رو دیبرادرانه ترمه را در آغوش کش د،یکوتاه کش یآه طاها

  تی واقع شی دل اش آرزو کرد کاش حرف ها یداد و تو هی تنها برادر اش تک  ی نهیس یسرش را رو ترمه
هست دوست   شینگاه و رفتار ها یتو شهیکه هم یرا با آن همه عشق وشیداشتند، کاش واقعا دار 

 حکم عذاب را نداشت!  شیازدواج برا نیداشت تا ا
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 _ _ _ _ _ _ _ 

 

 به دورورش انداخت.  یقرمز رنگ کنار آبشار نشست و نگاه یصندل یرو

 شد.  یم ده یخلوت بود و تک و توک آدم د  بای رتق پارک

سنگ  کی شش، هفت ساله با دوچرخه از کنارش گذشت که چرخ دوچرخه اش به  یپسر بچه  کی
 زد.  نیکرد و پسرک را زم ری گ یزیر

کوتاه  یعجله از جا برخاست کمک اش کرد تا بلند شود، پسرک با آن نگاه اشک آلود اش تشکر با
 زمزمه کرد و خواست دوباره سوار دوچرخه بشود که ترمه دست اش را گرفت. 

حرف از جا برخاست و از داخل    نیبذار چسب بزنم. به دنبال ا اد،یپات داره خون م زم،ی صبر کن عز-
 زخم پسرک چسباند.  یداشت و روبر ی اش چسب زخم  فیک

 حواله اش کرد.  یلبخند

 .شهیحاال برو خونتون، مامانت نگرانت م -

 اش بلند شد.  هیکه گر دینکش یپسرک تکان خورد و طول یها لب

 . دیهوا اش پرس یب ی هیمتعجب از گر ترمه

 کنه! یدرد م تی جا زم،یشد عز یچ-

درش مشخص بود کوتاه   هیکه هنوز اثرات گر یاش را گرفت و با لحن هیگر یبه زحمت جلو پسرک
 گفت: 

 نه!-

 دست اش را گرفت.  ترمه

 شده؟ بگو بهم!  یپس چ-
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 نگران ترمه انداخت و گفت:  یبه چشم ها ینگاه  پسرک

 مادرم تنگ شده! یفقط.. فقط دلم برا ،یچ یه-

 : دیصورت پسرک را پاک کرد و با لبخند پرس  یرو یاشک ها ترمه

 زم؟ یمگه مادرت کجاست عز-

 شد، لحن اش دل ترمه را آب کرد که زمزمه وار گفت:  ری سر به ز پسرک

 خدا!  ش  یمادرم رفته پ گهیپدرم م -

 

 بغض آلود گفت:   یو با لحن دیصورت پسرک کش یرو یدست

 منم مثل توام، مادر منم مهمان  خداست! -

 نگاه اش کرد.   نیغمگ پسرک

 و گفت:  دیآرام گونه اش را بوس ترمه

 مواظب خودت باش.  شتریب  زم،یعز یبزرگ شد گهیتو د-

 .دیترمه را بوس  یمتقابال گونه  پسرک

 .شمیپ  ایکنم، بازم ب  یم ی جا دوچرخه سوار نی، توام مواظب خودت باش. من هر روز اباشه -

 را باز و بسته کرد و گفت:  شیبا لبخند بلند شد، چشم ها ترمه

 ه؟یمن ترمه هستم، اسم تو چ یحتما آقا کوچولو، راست-

 ! ایعرش-

 .دیکش  ای عرش یموها یدستش را جلو برد و ال ترمه

 . شتیپ  امیهر وقت دلم تنگ شد م ا،یآقا عرش ت ی خوشبختم از آشنا-
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 سوار دوچرخه شد، دستش را بلند کرد و گفت:  ایعرش 

 ، خداحافظ! پس من هر روز منتظرتم-

 کرد.  یهم مثل او دستش را باال برد و خداحافظ ترمه

برگشت عقب که با   شیلب ها  یهک شده رو یبا دوچرخه دور و دور تر شد و ترمه با لبخند ایعرش 
 رو در رو شد.  وشیدار

 و لبخنده اش گم شد. دیآرام کش ینیه

 شاخه گل قرمز رنگ را سمتش گرفت. وشیدار

 ؟ یخوب -

 گل را گرفت و کوتاه لب زد.  ترمه

 ممنون. -

 به دورو اطراف گفت:   یبا نگاه وشیدار

 م؟ یقدم بزن  هینظرت چ  ،یی  بایپارک ز-

 کرد گفت:  یمات او را نگاه م یکه با نگاه  ی اش نشست و در حال یقبل ی جا  مکتین  یرو ترمه

 . نمیبش  دمیم حی ترج-

که   یقرار داد و با لحن مکتین یدسته  یفاصله نشست، دستش را از پشت رو ی کنارش با کم وشیدار
 زمزمه کرد:  دیبود دروغ بگو دیبع

 دلم برات تنگ شده بود!-

 بست و باز کرد.  یا هیرا ثان شیچشم ها ترمه

 گفت:  شیبنفش رنگ جلو رو زیر یبه گل ها رهی خ  ینگاه با

 !ین تو یم دونمی، مبه طاها کمک کن -
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 اش انداخت و گفت:  یگرید یپا یرا رو  شی کنج لب اش، پا یبا لبخند وشیدار

 . یکه توام به من کمک کن یبه طاها کمک کنم، به شرط تونمیمن م-

 نگاه اش کرد، سوال اش را به زبان آورد.  یسوال ترمه

 تونم به شما بکنم؟  یم یمن چه کمک -

 رنگ اش لب زد.   یمشک یبه چشم ها یخودش را سمت او کشاند و با نگاه یکم  وشیدار

 مال من باش!-

 داشت! یگرید یکه دل در گروه  یاش لرزه انداخت به تن ترمه ا حرف

 اش مات شد و باز به روبرو دوخته شد.  نگاه

 بود.  دهیبود که در عمر اش شن  یحرف   نیتر بایز وش یخفه اش به گوش دار یصدا

 م!ندار  یحرف -

 !؟یچاره ا اینداشت  یحرف 

 !یلبخند از ته دل و واقع کی لب دارد،  یرو شهیکه هم  ییلبخند زد، نه از آن لبخند ها وشیدار

تواند   یدانست بخاطرش م یشده بود فقط تا آن حد م  شیای دختر تمام دن نی ا یآمد ک یاش نم  ادی
 را نابود بکند!  ایدن

 داشت!  یوانگ ید یعشق با آن همه عمق قطعأ معنا کی

 _ _ _ _ _ _ _ 

 

شد   یاش تمام شده بود و داشت حاضر م فتی ، تازه شداد یهفت صبح را نشان م زی م یرو  ساعت
 برود خانه. 
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 نبود.  یاش را چک کرد، خبر لیموبا

سانسور شد و  بخش سوار آ یاز پرستار ها یرفت، با خداحافظ  رونیاش انداخت و سمت ب  فیک داخل
 هم کف را فشار داد. یدکمه 

 که با طاها گذاشته بود! یو قرار وشی شد به دار دهیتمام آن مدت فکرش کش مثل

 کرد؟ یداشت چه کار م او

 نداشت!  یا چاره

 اش!  یتمام زندگ متیکرد، شده به ق  یکار را م نیا دیبا

 را باز کرد.  ی آسانسور به خودش آمد و درب فلز نگید با

 که تمام روح اش را به تاراج برده بود.  یمرد یاش گره خورد در نگاه عسل نگاه

  شی بایز یکوتاه زمزمه کرد و از مقابل چشم ها یبرعکس قلب اش نلرزد.. سالم شیکرد صدا یسع
 گذشت. 

 !گذشت  یم دیها با زیچ  یلیبه بعد از خ  نیا از

 گذشت.  مارستانی و بزرگ بسرسبز  اطیاش را محکم در دست فشار داد و از ح فیک بند

 ! شیرو شروع کرد به قدم زدن و غوطه ور شدن در فکر ها ادهیاز پ یشگیعادت هم طبق

  شینبود، طاها هم در خودش و کار ها یصحبت کرده بود تا آن لحظه خبر  وشیکه با دار روزید از
 در کمک به برادرش داشت.  ی تنها سع یغرق شده بود و او تنها 

 او بکند! یها یتوانست در مقابل تمام خوب  یبود که م یتنها کار نیا دیشا

 

  _ _ _ _ _ _ _ 
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دو نفر   نی ا یشد، با تمام وجود خودش را شرمنده  ادهیپ  نیاش از ماش  ییو دا لیسه  دنیبا د طاها
 دانست.  یم

به   لیبرده بود و حاال سه یشبه آن ها را تا مرز ورشکستگ کی اش  ییپسر دا لیاش با سه شراکت
 خاطر او بازداشت شده بود!

 . دیاو را در آغوش کش یحرف   یرفت و ب جلو

 بخاطر مـ..  ل،یشرمنده سه-

 حرف اش.  یتو دیپر لیسه

بعد  یوگرنه سر میشرکتو بپرداز یها یبده میکن یکار هی دیکه شده فعال با ی  طاها، کار الیخ یب-
 !میدوتامون هم سلول

  یرا غم  شیلبخند بود و چشم ها  شیلب ها یکه رو  دیسع ییو طاها با نگاه به دا  دندیخند هردو
 آشکارا فرا گرفته بود گفت: 

مقدار پول بهمون قرض بده تا هم  هیاز دوستا کمک خواستم، قراره  یکیموضوع هم از  نیا یبرا-
 .میکن یهم شرکتو دوباره راه انداز م یها رو صاف کن یبده

 : د یمتفکر پرس دیراه افتادند و سع  نیقدم هم به سمت ماش هم

 : د یهو پرس کیهمه پول قرض بده.. بعد  نیکه قراره ا هیچه جور دوست نیا-

 ده؟ ینکنه نزول م-

 گفت:  عیسر طاها

 . دمیم حی کامل براتون توض انویما ترمه منتظره جر یخونه  میحاال بر جان اصال،  یینه دا-

 _ _ _ _ _ _ _ 

 

 سرخ کرده یها مرغ
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 ها را قرار داد.  ینی زم  بیو بغل دستشان هم گوجه ها و س دیها چ یمرغ خور یرا تو 

  زیم یها و تربچه ها را هم رو ی سبز د،یچ زی م یو رو  ختیبرنج زعفران و زرشک ر سی دو تا د یرو
باعث شد نگاه اش به  دیچرخش کل یرفت، پارچ آب را خارج کرد که صدا خچالیقرار داد و سمت 

 بشود. دهیسمت در کش 

 . لی و سه دیسع ییبه همراه دا طاها

 . دیسر اش کش یاپن برداشت و رو یاش را از رو شال

 به استقبالشان رفت.  یهر چند مصنوع یلبخند با

 .دیخوش اومد لی سالم سه ،یی م داسال-

 گفت:  یدو با لبخند جواب ترمه را دادند و طاها به شوخ هر

 !یدیانقدر کوچولوام منو ند یعنیسالم خواهر،  کیعل-

 کوتاه گفت:  یسمت طاها و با اخم دیچرخ  ترمه

 !ننی برن بش نایا ییسالم، حاال برو کنار بذار دا-

 .د یو طاها آرام گوش ترمه را کش دیخند  لیسه

 گفت:  دیکه کش  قیعم  ینشست و با نفس یراحت یرو دیسع

 !دهیم  امرزتویمادر خداب  یغذا ها یترمه درست بو ،ییغذا یبه به چه بو-

 رشد کرد! شیآشنا ته گلو یاسم مادرش اش بغض دنیبا شن ترمه

 کرد قورت اش بدهد! یسع

 زه رفته اش بود! مادر تا  ادآوریاش هم  دیسع ییدا آه

کرد بحث را عوض کند، موفق هم شد.. با نگاه به   یدر خانه حاکم بود، طاها سع یخفه کننده ا  سکوت
 گفت:  دیسع
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 تنها نباشه.   نجایا ومدیهم م ییزندا نیگفت  یم ییدا-

 .دیصورت اش کش   یرو یدست دیسع

 هم خبر نداره. یزی، از چصبح رفتند مشهد   روزی د نایبا خواهرش ا ست،ین نجایکه ا تی زندا-

 رفت گفت:   یکه سمت آشپزخانه م یزمزمه کرد و ترمه در حال  ی آهان طاها

 . زی سر م دیبفرما دیدار  لیناهار حاضره، اگر م-

 _ _ _ _ _ _ 

 

 گفت:  دیکش  یم پیمبل لم داده بود و پ یرو الی خ یخشم رو به پدرش که ب با

نه، من   نیخوا یم  نیایب نیخوا یم دیهر جور راحت   د،یمن گوش بد حاال به دیشما حرفاتونو زد-
  یکنم شما نم  یندارم، از ارث خودم به طاها کمک م  یدر ضمن به پول شما کار رم،ی خودم با مامان م

 ! دیریگ یکجا رو م  نمی بهش بب دیبچسب  یدو دست دیخواد نگران مال و منالتون باش

و جوان پدرش که مثل  دیبد رو به همسر جد یکه تمام شد از جا برخاست و با نگاه  شیها حرف
 . دیرفت از سالن خارج شد و با حرص در را بهم کوب  یسمت شوهر اش م  ش یغرق در آرا شهیهم

به   یکرد و کار یم  یمادرش زندگ شی که پدر و مادرش از هم جدا شده بودند او پ  شیچند سال پ از
  یمثل آن وقت که م یضرور یبود نداشت مگر در زمان ها دیجد یوز با معشوقه اکار پدرش که هر ر

 برود!  یخواست به خواستگار

 بلند از دهان اش خارج شد.  یو لعنت   دیفرمان کوب یمحکم رو  یشد و با حرص مشت  نیماش سوار

 سرسام آور سمت خانه راند.  یرا روشن کرد و با سرعت  نیماش

 

 سرش تکرار شدند.  یپدرش تو یها حرف
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که سنگشو به  یپدر اون دختر یفراموش کرد نکهیمثل ا  دم،یهم نم  زیپش هی"من به خاطر پسر طاهر 
سر پسرشو ببرم براش بفرستم کار   ی ذاشت یم شیچه کار با من کرد، اگر همون چند سال پ یزن یم نهیس
زد،   ینم  بشی شد غ یحرفاست، اگر اوالد سرش م  نیچند اون آشغال تر از ا هر د،یکش ینم نجایبه ا

  یبا دختر اون نامرد ازدواج کن یخوا یاگر م  یکن ول  شی برو ماس مال  ،یکه خودت زد هیحاال هم گند
 به اسم تو دارم!" یکنم که پسر یدور منو خط بکش، منم فراموش م

اش به خودش آمد   لیبا زنگ موبا  افت،ی یم  شیمتوجه بشود هر لحظه سرعت اش افزا نکهیا بدون
 از سرعت اش را کاست.  یو کم

 را کنار زد و جواب داد.  نیماش  لیکم یاسم و شماره  دنید با

 ! قیجانم رف-

 ؟ ییکجا ،یچطور-

 کوتاه گفت:  یبا آه لیو در جواب کم دیصورت اش کش یرو یدست وشیدار

 شده؟ یخونه، چخبر طور  رمی خوبم، دارم م یه-

 گفت:  عیسر لیکم

 . ایب  یتونیاگر م نمی گفتم بب میمن دور هم بود ینه نه، فقط با بچه ها تو خونه -

 بهت.  دم یخبر م نمی آ، بذار بب-

 آمد.  ریبا تاخ یکم لیکم یصدا

 باشه داداش، منتظرم پس. -

 آرامش دوباره راه افتاد. یکم  افتنیدر  یمکث و سع یگفتن  "فعال" تماس را قطع کرد و با کم با

 _ _ _ _ _ _ _ 
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نداشت   شی به آرا یل یبست، م  یرا از پشت محکم دم اسب شی توالت نشست و موها زی م یروبرو
 نرم کننده زد و بلند شد.  یفقط کم

 . مارستانی رفت ب  یم دیبا گریداد و چند ساعت د ینه شب را نشان م ساعت

 باز و بسته شدن در نشان از آمدن طاها داشت.  یصدا

 نشاند و اتاق را ترک کرد.  شی لب ها یرو  یلبخند

 دل. زی عز  یخسته نباش-

 کاناپه نشست.  یبا لبخند رو طاها

 چخبر!  نمیبب  نی بش ایب  زم،ی عز  یسالمت باش-

 نشست. شیروبرو ترمه

 شد باالخره.   یشماست، چ شی خبرا که پ-

 غم زده گفت:  یو با نگاه دیکش شیموها یال یکالفه دست طاها

  یم  زویبار همه چ نیا میند شوی اگر بده شه،یساکته اما مطمعنم باز دست به کار م یمیفعال که نع-
 سهام مامان و..  ن،ی خونه، ماش م،یباز

 گرفت.  نی اش را خورد و سرش را پا حرف

سمت آشپزخانه   ری درگ یو با فکرآماده کردن شام بلند شد   یبه بهانه  دیکوتاه که کش یبا آه  ترمه
 رفت. 

 نبود! نگونهیکرد االن وضعشان ا یرا در حقشان نم  یپدرش آن نامرد اگر

 شد!  یم یگریجور د ط یاگر او بود شرا قطعا

 

 _ _ _ _ _ _ _ 
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بسته اش قرار داد  یچشم ها یرا بست.. آرنجش را رو ش یکاناپه پرت کرد و چشم ها یرا رو  خودش
جوالن داده   یاز چهره  شیلب ها یکه رو یاخم آلود ترمه را تجسم کند.. لبخند یکرد چهره  یو سع
اراده بود. "وقتي ميخوام لبخند بزنم ميدونم  یبسته اش نشست کامال ب یترمه پشت پلک ها  ی

 كنم،  چيكار

 چشامو ميبندم و به تو فكر ميكنم!" فقط

 نگذاشته بود! شیبرا   نیکه دل و د یدختر شرق نیداشت ا یاش جان گرفت، چ لبخند

مشترکشان را  ی هیاز سرما شتریکه بعد از فوت همسرش نصف ب یک یپدرش، شر کیشر دختر
 شده بود!  بیبرداشته و غ

 ! شیسال پ پنج

 کردن طاها بردارد و حاال...  تی و اذ تی کند دست از شکا یتا پدرش را راض  دیماه طول کش چند

 بود؟! نه اصال!  بیعج

کرد، نداشتن او   یکه بود ترمه را مال خودش م  یهر طور دیکار وادار کرده بود، با نیا به ااو ر عشق
 کارش نبود! 

 کلمه بود "نه!"  کیروش را هم امتحان کرده بود اما تمام مدت جواب ترمه  هزاران

اش خود   یبرادرش که مسبب اصل ی هینرفتن چندر غاز سرما نیحاال، مجبور بود به خاطر از ب  یول
 بود با او ازدواج کند! وشیدار

 مثبت گرفت! ی جهیشد نت  یبود که م  یفکر تنها

 زدن طاها!  نیزم

 رو به ترمه لب زد:  الی خشک شده اش را از هم باز کرد و در خ یها لب

 متاسفم، مجبور شدم! -
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 . دیکش رونیو تلخ اش ب  نیری ش یمادرش او را از افکار ها یصدا

 چشم بسته! یزن  یحرف م  یا ک ب-

 کاناپه نشست. یبرداشت و رو  شیچشم ها یرا از رو آرنجش

  یرفت ب   یسمت آشپزخانه م  دیخر یها سهیو رو به مادرش که با ک دیکش  ششیته ر یرو یدست
 مقدمه گفت: 

 !یخواستگار م یریمامان فردا شب م -

 . دیپسرش سمت او چرخ ییهویمتعجب از حرف  ونیکتا

 !یکاره چه خواستگار هیوا، -

 ی سهیاز ک ی بی که س یاپن نشست و در حال  یصندل  یاز جا برخاست، سمت مادرش رفت، رو وشیدار
 داشت گفت:  یمادرش برم  دیخر

 اون روز بهت گفتم! گه،ید یخواستگار-

 در آمد "نشسته!" ونیدستش زد که داد کتا یسرخ تو بیبه س یگاز بعد

 !؟یوسواس  یادیمادرش ز ا یبود   الیخی ب یادیز او

بلند سرش را به   یاست با پوف  الی خیب دیکه د ونیزد.. کتا بیبه س  یتوجه به او دوباره گاز بزرگ یب
 داد گفت:  یجا م نتی ها را داخل کاب نیو پودر ماش عیکه ما  یتکان داد و در حال نیطرف

 ترمه!-

 شود! یکه اگر دل بکند قطعأ نابود م یکرده، جور ری دانست دل  پسرش کجا گ ی آور نبود که م تعجب

 

 _ _ _ _ _ _ _ 
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  یاگر مشکل   د،یچک کن تشونویساعت وضع میو هر ن دی سرم بهشون وصل کن هیلطفا  یخانم مشرق -
 .دیبود بهم اطالع بد

 دست اش بلند کرد به دکتر دوخت.  ی تو یرا از برگه   سرش

 چشم حتما. -

 کرد اتاق را ترک کرد.  یاش را چک م لیکه موبا  یحال  اش قرار داد و در بیخودکار را داخل ج  دکتر

کردن رگ سوزن   دایقرار داد و از دختر جوان خواست آرنج اش را باال بزند.. بعد از پ زیم یها را رو برگه
 زد.   شیرو  یرا داخل رگ فرو کرد و چسب

 به دختر زد.  یلبخند

 ؟ یباز هم حالت تهوع دار زم،ی تموم شد عز-

 مثبت تکان داد.  یدر هم سرش را به نشانه  ییبا اخم ها دختر

 : د یکرد دوباره پرس یم میکه سرم را تنظ یدر حال ترمه

 ومده؟ یباهات ن یکس-

 لب گشود.  دختر

 . رونهی چرا دوستم ب-

 برداشت. زیم  یبرگه ها را از رو ترمه

 نخور فعال. یزیچ زنم،یبهت سر م امیخودمم م شت،یپ ادی ب گمیبهش م-

 کوتاه زمزمه کرد و ترمه سمت درب اتاق رفت.  یباشه ا دختر

گفت.. از او   یم  ماری باشد که دختر خانم ب ی، حدس زد همان دوستبود ستادهیکنار اتاق ا  یجوان  دختر
 بود خبر اش کند.  ی دوست اش برود و اگر مشکل  شیخواست پ 

.. 
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 داد.. یپنج صبح را نشان م  زیم ینشست، ساعت کوچک رو  یصندل  یرا برداشت و رو  ییچا وانیل

 .. وشیدار امیشد به پ دهیاش کش فکر

االن مشتاق  نیطاها خبر داره، خواستم خودم بهت اطالع بدم، از هم  ،یخواستگار  میای"ما فرداشب م
 ..!"دارتمید

 داغ را تلخ مزه کرد! ییاز چا یو کم  دیکش  قیعم یآه

 !یاتفاق و مشکل  چیآرام بدون ه یزندگ  کی  فتد،ین  یاتفاق چیخواست ه  یدلش م چقدر

 شد؟!  یمگر م اما

 بود و مشکالتش!  یزندگ

 یفرهاد منصور قیشف قیکه مادرش بود و پدرش رف یزمان ،ش یبه چند سال پ گشت ی الاقل بر م کاش
که پدرش طمع نداشت و گند   یپسر  دوست  پدر بود، زمان کی شی فقط برا وش یکه دار یبود، زمان 

 ! شانینزده بود به زندگ

 

 _ _ _ _ _ _ _ 

 

 گذرد؟! یم  ریزمان د چقدر

 ترمه!  دارید یبرا ستی دلش ن یکه دل تو ییاو یاو! برا یبرا دیشا

 گذشت! یم شیبرا عی سر یل یکه بر خالف او زمان خ یا ترمه

  یبرا یکرد دست یکه درش را باز م  ی شگاه برداشت و در حالبا  خچالیاز داخل  یکوچک  یمعدن آب
 حسام که تازه وارد باشگاه شده بود تکان داد.

و همان طور که ساک اش   ستادیا شی گره خورده روبرو یی به روز و اخم ها  یپیبا ت  شهیمثل هم حسام
 گذاشت گفت:  یم نیزم  یرا رو
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 ؟ یانگار دمغ ؟یچخبر جناب مرب-

 پرت کرد و صادقانه گفت:   نیزم  یرا رو یخال  یحوصله بطر یب  وشیدار

  نی تا حاال دق مرگ شدم تا شد االن! تازه حاال هم بب روزی گذره، از د یبابا کالفه شدم چرا زمان نم-
 صبح  فعال! ازدهی ساعت 

 دستش را باال برد و ساعت را نشان حسام داد.. مچ

 شده گفت: کنترل  یآورد و با خنده ا ن ی دستش را پا حسام

 گذره. یتر م   ریزمان د  یمنتظر باش شتریدر نرن، هر چقدر ب  نیتمر ری برو به بچه ها برس از ز  ایب-

 سمت او.  دندیهر دو چرخ  لیکم  یبزند که با صدا یخواست حرف  وشیدار

گذره، اون موقع هم که  یبگذره نم دینامرده، اون موقع که با یل یزمان خ ق،ی رف گهیحسام راست م -
 !رهی برق و باد م نیخواد تموم شه ع یدلت نم 

 اخمو زد. شهیهم ل  یبه کم  یلبخند وشیدار

 ! قیرف یخوش اومد-

 دستش چرخاند.  یاش را تو لیقرمز رنگ چرم نشست و موبا یصندل یرو  لیکم

 کنه!  یم حتتی شده که حسام داره نص یباز چ  نمیتشکر، بب-

 نشست و گفت:  لیکم  یروبرو عیبزند حسام سر یبتواند حرف   وشیکه دار نیاز ا قبل

و   ستیداره امشب برا همون دل تو دلش ن یما قراره خواستگار قیرف  نیبذار من بت بگم داداش، ا-
 داره!  یگذشته و زمان باهاش پدر گشتک قهیتا االن فقط چند دق روزیکنه از د یفکر م 

  وشی سمت دار یرا با خبر بود نگاهکه از تمام ماج  یکم رنگ کنج لبش در حال یبا لبخند لیکم
 را داشته باشد! یعشق واقع  کیاش شانس  قیانداخت و از ته دل آرزو کرد تنها رف
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کرد.. هر بار    یکه خودش توش کار م یمارستانیپرستار ب ، یشناخت، ترمه مشرق  یدختر را خوب م آن
نامرد  یاینگاه خودش هم بود و دن یتو  یزمان کیکه  دی د یرا م یته ته نگاه اش حس  دشید یکه م

 را به رسم دل خراش خودش از او گرفته بود!  بای آن حس و حال ز

 گرفت.  وشی حسام به خودش آمد و نگاه از دار یصدا با

 ل؟ یتو چته کم-

 باز کرد.  لب

 !یچ یه-

 شود! یاش نم  یچ یاو چند سال است که ه ش،یبود برا یادیکه ز یچی ...هیچیه

 _ _ _ _ _ _ _ 

 لبخند را گنج لب اش نشاند.  ایاز ته دل عرش  یخنده ها اد  یرا بست،  شیو چشم ها ستادیدوش ا ریز

 . شی از ب شیخودش بود.. ب هیناخواسته دلش را برده بود.. شب بایز یپسر بچه  آن

 را با او گذراند. یشد و ساعت  یترمه باهاش هم باز یخوشحال شد وقت چقدر

 خودش!  نیتنها بود، درست ع  یلیخ

 .. همان طور معصوم، همان طور تنها! دید یانگار خودش را م دشید یم  یکه وقت یق یرف  تنها

 .ردی بگ یحساب  یتا دوش  دیساعت تمام طول کش کی

 زد!  یم خیتمام تن اش  یفکر به شب و قرار خواستگار با

 کرد! ینشست و ضربان اش را تند م  ینا آشنا ته دلش م یترس

عاشق   ی وانهیبکند..کاش حداقل آن مرد  د یتوانست کار یداشت، کاش م  شی رو شی پ یراه  کاش
 داشت!  یرا دوست م 

 عاشق! ی وانهی! دی.. چه لقبهه
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 _ _ _ _ _ _ _ 

 

 گذشت!  یباد م   نیترمه ع یو برا ر ید وشیدار یبرا زمان

نده نه چندان خوا یدر منتظر مهمان ها یجلو دینه شب بود.. ترمه و طاها همراه آقا سع ساعت
 بودند!

  نی .. اما خبر نداشت همدیگو یچه م طیآن شرا یتو یکرد حاال خواستگار یبا خود فکر م دیسع ییدا
 شود! رشانی هم قرار است دست گ نی برده و هم  ییآبرو یخواستگار مجنون آن ها را تا مرز ب 

 کند!  یکه نم یی.. چه کار هاعشق

 سالم.-

 ستادیا شانیوروبرو ین یری بسته بزرگ ش کیو   بایسبد گل ز کی بود که همراه تنها پسرش با  ونیکتا
 بود.

 قدم شد.  شی پ طاها

 داخل. دیبفرما د،یخوش آمد یل یسالم، خ-

 هر دو داخل شدند.  وشیو دار ونیکتا

 خندان و براق سبد گل را سمت ترمه گرفت.  یی با چشم ها وشیجلو تر رفت و دار ونیکتا

 گل، ناقابله! یبراگل -

لب زمزمه   ر ی "ممنون" ز هیشب یزیگرفت و چ  وشیلبخند سبد را از دست دار یذره ا یبدون حت  ترمه
 کرد.

آمد چشم از نگاه ترمه بردارد به اجبار از او فاصله گرفت و کنار مادرش   یبا آن که دلش نم وشیدار
 نشست. 
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 شد. دهیبه وسط کش  یزود بحث اصل  یلیبه نظر ترمه آن گونه آمد که خ دیشا

 گفت:  دیسع

 دخترم ترمه است..  تی خب شرط اول رضا-

 شد سمت او!  دهیهمه کش نگاه

 !ختیر  یم  رونی دلش را ب یتلنبار شده  یو حرف ها  دیکش یم ادیداشت از ته دل فر یچاره ا اگر

 کو چاره؟!  اما

 اش شد!  یاجبار ت  یکرد و همان سکوت نشان  عالمت  رضا سکوت

!.. انگار واقعا طاقت نداشتنش را  وشیگذاشته شد، به اسرار دار گرید یبه هفته   یوسعقد و عر قرار
 نداشت!  گرید

 

 _ _ _ _ _ _ _ 

 

 اش زنگ خورد.  لی بود که موبا شیزنان و خوش حال در حال شانه زدن  موها سوت

رو   لیموبا یتخت بود رفت، اسم "حسام" رو یاش که رو لیرها کرد و سمت موبا  زیم یرا رو شانه
 کرد جواب داد: یازش چکه م یکه شاد یکرد.. با لحن  یم  یینما

 جانم حسام؟ -

  یریگ یپاچه م یاگرم بد یدیجواب نم   یخواب ایگفتم حتما االن  ،یچه عجب جواب داد ؟یچطور-
 و ال و بل..  یکه بد خوابم کرد

 .دیخند وشیدار

 ..شی آزما میدنبال عشق جان که بر رمی خوابم نبرده االنم دارم م شبینه بابا، جان تو از د-
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 مکث آمد. یحسام با کم یصدا

 !یعروس میافتاد ولیا ،یگی نم  یزیمعرفت چرا پس چ یعه عه، نامرد ب-

 پسر! نیخوش خنده شده بود ا د، یدوباره خند وشیدار

چه زنگ زده بود هم  یه هم حسام فراموش کرد کال برامشغول بگو بخند با حسام شده بود ک یجور
تماس را قطع کرد و با   عیشدن سر  ریبر د یمتوجه گذر زمان نشد!.. با تذکر مادرش مبن  وشیدار
اش کرده بود   پیخوش ت  یرنگ که حساب  یا روزهی ف شرتیت یرنگ اش رو یریکت  کتان ش  دنیپوش
 و بعد از خانه خارج شد.  اقاز ات

اش را در آورد تا با ترمه   لیآپارتمان توقف کرد، موبا یصبح بود که جلو  میهشت و ن کینزد ساعت
که   ین یریبا آن عطر ش   نیهوا باز کرد و نشستن اش داخل ماش یرا ب  نیکه ترمه در  ماش  ردیتماس بگ

 را برد تا عرش  هفت آسمان!  وشیبه خود زده بود دار

!.. بدون شک در آن لحظه بمب هم دیشن  ینم  وشیگفت دار یآرام بود، هر چند بلند هم م اش سالم
 شد!  یشد او متوجه نم  یمنفجر م

 تند گفت:  یآرام اما لحن یشده بود با همان صدا یاش کفر رهیکه از نگاه خ  ترمه

 !د یحرکت کن  نیخواینم-

 را به خودش آورد!  وشیکار خود را کرد، دار شیها اخم

 کرد.  یزد و احوالپرس  یلبخند

 عشق، احوالتون چطوره؟  ی  بانو ری صبح بخ-

 را در دل مرور کرد!   وشیلب گفت و حرف دار ری ز یممنون  ترمه،

 !یعشق!" چه لقب  ی  "بانو

 به او چه لقب داده بود و او چه! ترمه

 عشق! ی  عاشق و بانو  ی   وانهید



 ی وانگ ی د   ی ردپا 

29 
 

 تفاوت تا کجا؟! ایخدا

.. 

 مفصل مهمان کرد.  یصبحانه  کیترمه را به  وشیدادن که تمام شد دار شیزماآ  کار

 آمد بد باشد!  یترمه دلش نم  یکرد که گاه یخوب و با عشق رفتار م آنقدر

  یرا م وشیکوچک اش تا چه حد دل دار یزد و خبر نداشت همان لبخند ها یم  یلبخند یاز گاه هر
 لرزاند! 

تا آن روز از عمر اش خورده بود ترمه  وشیبود که دار یصبحانه ا نی از صبحانه که خوشمزه تر بعد
نبود تا   ا یهم کوتاه ب  یعنوان چی حلقه داشت و به ه دی اسرار به خر وشیخواست برگردد خانه اما دار

 گفت:  تی که ترمه با عصبان  نیا

 !؟یچ شهیازدواج نم نیها مشکل داره و ا شی گفتند آزما گهیخب اگر دو روز د-

 شد!..  ری با اخم نگاه اش کرد که ترمه با اخم سر به ز یجور  وشیدار

حساس بود را زده بود، نداشتنش!.. خودش خبر داشت نبودنش خط     شیرو  وشیکه دار یحرف   تنها
 خبر نبود! یاست؟! به حتم ب  وانهیعاشق  د   یآقا نیقرمز  ا

همان طور بود که او دوست   زیدر دست فشرد و در دل آرزو کرد کاش همه چ  اش را محکم فیک بند  
 مانند!  یهمان کاش م  ی زندگ یاز کاش ها یلی که خ فیداشت اما ح 

قصد  برآورده شدن ندارند و همان آرزو   مانیاز آرزوها یل یرا که خ  تی واقع ی  تلخ نیا میباور کن  دیای"ب
 مانند!" یم

متوقف  یبزرگ طال فروش  یمغازه  کی  یرا جلو نیماش  وشیو به خودش که آمد دار  دیکوتاه کش یآه
 کرد!

 

 باز پر از عشق بودند! شیاخم نداشت و چشم ها گریاش را به او دوخت، د نگاه
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 گفت:  ع یسر وشیاش را برداشت خواست در را باز کند که دار فیک

 صبر کن! -

جنتلمنانه سرش را کوتاه خم کرد   ی ل یترمه باز کرد و خ یرا دور زد، در را برا  نیشد و ماش ادهیپ  خودش
 بشود! ادهی و از او خواست پ

 !!ستیبد بودن به نفعت ن  یشد و گاه ادهی پ وشیدار یبه چشم ها قیعم  یبا نگاه ترمه

بد بشوند و روز بعد   یهر موقع خواست ،یشد انسان ها را به خواست خودت کوک بکن  ی"کاش م
 خوب تر از خوب!"..

 یحلقه  ک یترمه در نظر گرفته بود  یکه برا یبودند.. حلقه ا  بایز  یلیخ  وشیدار  یانتخاب  یها حلقه
 انگشت اش قطع بشود! دیترس یکه ترمه م نیبود، آنقدر سنگ انیتمام برل 

شود!.. به اصرار  تمام همان حلقه را به  ی اش م یحرف حساب حال  وشید اما مگر دارکر مخالفت
 !دیخر  یست چشم نواز می ن  کیهمراه دستبند و 

 . وشیدار یرفت، طبق خواسته  یم  شیخوب پ  زیچ همه

 دو برابر شد.   وشیدار ی زهیها هم مثبت بود انگ شیاز دو روز که جواب آزما بعد

 آماده بود!.. زیو همه چ  زیو.. همه چ  یزندگ  ه،یخانه، باغ، آتل  تاالر،

.. 

 نشود!  داریخواست هرگز ب  یکه دلش م نیریخواب ش کی د،ید یشد، انگار خواب م یاش نم  باور

 !بایاز ز باتریشده بود، ز  بایترمه نشست.. چقدر ز یگونه  ی، روآرام باال رفت  دستش

 د: .. با همان لبخند لب زدیپاش  لبخند

 عشق!  ی  بانو یشد یماه پر-

 عاشق! ی وانهید کیبود..  وانهیپسر د نیلبش را کج کرد، ا یگوشه  ترمه
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 کرد و ترمه کجا ها!  یم  ریکجا ها س   او

 دیشد ی  به ترمه بود و هوش و حواس ترمه به طاها و اخم ها  وشیتمام مدت مراسم فکر دار یتو
 اش!

شود اما خبر نداشت   شیکرد تمام مشکالت طاها حل بشود و باز لبخند مهمان لب ها یخدا م خدا
که  یتنها همدم اش است.. همدم  ی  بلکه از دور ستین  شیرو ش  ی طاها از مشکالت پ یاخم ها

 خودش را به او عادت داده بود!  بیعج

 خارج شد.  الیبه خودش آمد و از فکر و خ  وشیدار یصدا با

 !دیرس  لیچه عجب کم -

 !یی!.. چه اسم  آشنالیکم

 

 مشت شدند! شیرا برگرداند و نگاه اش مات شد.. قلبش تپش گرفت و دست ها  سرش

 چه کار داشت؟! نجایپسر.. ا نیا

 شناخت؟! یاو را م وشیدار

 عشق جان من، ترمه خانم! شونمیبنده.. ا قیشف  قیرف  لیآقا، آقا کم  نیکنم ا  یم  یترمه جان معرف-

 خشک شده اش را تکان داد. ی. لب هابه خود آمد. ترمه

 !تونیخوشبختم از آشنا-

 سرد زمزمه کرد: یبسته سرش را تکان داد و با لحن خی  یبا نگاه لیکم

 !نیهمچن -

بزند تمام   خیآمده است فقط بد باشد، تلخ باشد،  ایآمد!.. انگار که به دن  یبد شدن بهش م  چقدر
 احساس  طرف مقابل را!
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کوتاه سمت حسام و چند تا از بچه ها که دور هم  یک یقرار داد و با تبر زیم ی را رو  شیکادو ل،یکم
 نشسته بودند رفت. 

ترمه را ناخواسته به تاراج برده بود   نیکه دل و د یل یکم ل،ی .. کمیشان یپر ایدن کی بار ترمه ماند و  نیا
 وست  شوهر اش! د نی تر یم یحاال شده صم

 !ی بی.. چه اسم  غرشوهر

 سرد  ترمه نشست. یدست ها یرو   وشیدار یها دست

 !؟یچرا انقدر سرد-

 کرد.  ینگاه اش م  ی، با نگرانداد  وشیاش را به دار نگاه

 ! ستی ن یزیچ-

 : د ینگران تر از قبل پرس وشیدار

 ؟ یمطمعن -

 را تکان داد.  سرش

 آره!-

کرد و از آن دو خواست   یج یبه د یاشاره ا ونیشدند.. کتا رهیهر دو ساکت به او خ  ونیآمدن کتا با
 برقصند. 

 از جا بلند شد و دست اش را سمت ترمه دراز کرد. وشیدار

 گرم شدند. وشیدار یدست اش با لب ها یگذاشت و رو وشیدست در دست دار لیم  یب ترمه

 اش بود.  یکه تنها مهمان افتخار ای به ترمه بود و نگاه ترمه به عرش وشیرقص تمام نگاه دار هنگام

 کرد.  یته نگاه آن پسرک بود که ترمه را آرام م یزیچ  کیاو خوب شد،  دنیبا د شیو هوا حال

 _ _ _ _ _ _ _ 
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 بود!  یعال  ش،یرفت، خوب که کم بود برا  یم شیخوب پ زی و همه چ زیچ همه

 !دیپرست هی به ثان هیثان دیآن روز ها را با وشی نظر  دار از

 داشتن اش را با دل و جان قبول کرده بود.. دوست

حل شده بود و  وشیرفت، تمام مشکالت طاها به کمک دار یم ش یخوب پ ز یترمه هم همه چ یبرا
 نگران تنها برادر و تنها همدم اش نبود! گرید

جوره هم  چیشده بود و ه  نیدل ترمه گوشه نشکه ته ته   زیچ  کی ز،یچ کیخوب بود اال  زیچ همه
باشد؟!.. بله که  نیباز هم دل نش  یو سرد یخینفر با آن همه   کیشد  یبرو نبود!.. اصال مگر م رونیب
 ! دیپرست  یاو را تا آن حد نم وشیشد که دار  یشود، اگر نم یم

 !"یخور یحرف ها نم  نیتو.. به درد  دوست داشتن و ا ،د یپرست دیاما تو را فقط با ستمی"کافر ن

 

 _ _ _ _ _ _ _ 

 

  یبرداشت و رو  شیموها یرا از رو نکشی توقف کرد.. ع  مارستانیب  یجلو نیسر سنگ کیاز تراف کالفه
 داشبورت پرت کرد. 

که فقط  یلبخند واقع کیآمد لبخند زد،  یم  نیترمه که سمت  ماش دن  یاش را چرخاند و با د نگاه
دست از دوست   وشیوقت ها سرد بود اما باز دار  یلیکه خ یشد، ترمه ا یترمه شکوفا م دنیهنگام د

 حاال چه بد چه خوب! یاز دوست داشتن  واقع دیشد دست کش یداشت، اصال مگر م یداشتنش بر نم

 دوستش دارم    ستی " دست خودم ن

 بخواهد، چه نخواهد! چه

 ! ادی،چه خوشش ن ادیخوشش ب  چه
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 بخواند  وانهیمرا د چه

 گر، یاست د عشق

 شود!"  بتیلبخند کوچکش نص کی دی،تا شا  یخر یرا به جان م شی ها یتلخ تمام

 سمت او. دیفرمان گذاشت و چرخ ینشستن  ترمه دست چپش را رو با

 عشق جان.  یخسته نباش-

اخم   وشی دارمرز   یب  یحد و محبت ها  یب یها یتوانست در مقابل خوب ینم  یلبخند زد.. گاه ترمه
 بکند!   یمحل یب ای

 خوابم!  یممنون.. بخدا انقدر خسته ام که تا فردا هم بذارن م-

 را روشن کرد. نی با خنده ماش وشیدار

 جلوتو گرفته! یمن، ک  زیخب برو بخواب عز-

چانه اش را دست   ر  ی که جوش  سمج  ز یدر آورد و در حال  فشیکوچکش را از داخل ک  ی نهیآ ترمه
 کرد گفت:  یم یکار

 .میشام مهمون دار یفراموش کرد نکهیبابا انقدر کار دارم که.. مثل ا یا-

 گفت:  یاصل ابانیخ  یتو دیچ یپ یکه م یلب زمزمه کرد و در حال ری ز یآهان  وشیدار

 . دمیسفارش م رونیاز ب ستی ن یخب مشکل -

بذارم   یحاضر یتونم غذا ینم  ادیب  خوادیپزم.. حاال بعد چند ماه مامانت  م   یخودم م  خوادینه نم-
 افتاده! رمی گ یچه عروس تنبل  گهیجلوش حاال م

 عروس  اخمو رفت!  نیا یبا عشق نگاه اش کرد و در دل هزار بار قربان صدقه  وشیدار

 حرف دلش را گفت:  یچشم  ریز  یباالخره با نگاه وشیبه سکوت گذشت که دار قهیدق چند

 ترمه، ناراحت نشو!  گمیم یزیچ هی-
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 رخش ذل زد.  میبا اخم به ن ترمه

 ؟ یچ-

 !یسرکار نر گهید خوامیم-

 داد! یشدت گرفت، کار نکردن دق اش م شیها اخم

 کار! یباشم.. بمونم خونه چ  کاری تونم ب ینم-

 چشمک زد. وشیدار

 بمون خونه بهش برس!   م،یخب بچه دار بش-

  ی دستش را دراز کرد و در حال  وشیرص نگاه اش کرد.. همان نگاه کار  خودش را کرد، داربا ح ترمه
 گرفت گفت:  یسرد  ترمه را در دست م یدست ها

که  ییهر جا  دیباشگاه، گردش، خر  یبر یتون  یبچه فعال زوده.. خب م یبرا  زم،ی کردم عز یشوخ -
 .. زمیفقط کار نه عز ،یخوایم

 بعد باز کرد.  هی را بست و چند ثان شیکالفه چشم ها ترمه

 ..ـیم وانهیمن نرم سر کار که د ؟یچ یکارو بزنم، خب آخه برا د  یتونم ق ینم وشینه دار-

 داد زد.  وشیدار

  یچه حال  یستیخونه ن   امیروزا م یکه وقت  یستی! بابا جان من تو متوجه نیفهم  یتو، نم   یفهم ید  نم-
زنم سر   خوادی بگم دلم نم ی..عه خب من به کشمیم وانهی تا صبح د یستی و ن یفت ی شبا که ش ای شمیم

 .یخونه باش  ام یم یوقت  خوامی، خوب مکار بره 

 

 را باال برد و ادامه داد: دستش

 خواد!  یانصاف م یکم  ست،ی سخت ن ادی درکش ز-
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حرف به    یرا در دست فشار داد و ب  فشیک یدسته  یجر و بحث  حساب  کیاز   یری جلوگ  یبرا ترمه
 شد.  رهی خ شی روبرو

بزرگ وارد خانه   یبسته  کیخانم با  یحاکم بود تا ساعت هشت شب که کت   نشانیکه ب یسکوت
 شد شکسته نشد! شانی

 خواست به همش بزنند!  یسکوت داشتند و دلشان نم  نیبه ا یدیشد  اجیهر دو احت انگار

به دل  یلی پول بابتش رفته خ یز ظاهرش مشخص بود کل که ا  یدست شیکامل بشقاب و پ سیسرو
خانم   یجان صدا بکند تشکر کرد و جواب کت یخانم که اصرار داشت او را کت  یاز کت یترمه نشست، کل

 کلمه بود.  کی

حرف   نی منم هست!.. و چقدر محبت در ا ز  ی باشه عز زی عز وشیدار یکه برا یدخترم، کس  ن  ی توام ع-
 توانست خوب باشد؟! یآدم م کینهفته و چقدر 

 ششانیپ ی اصرار کرد چند روز یل یخوب بود.. ترمه خ  زی مهمانشان بود همه چ  یکه کت کیساعت  تا
 بماند اما او کار را بهانه کرد و رفتن را صالح دانست. 

شبکه ها بود که با   یی  مبل لم داده بود و مشغول  جا ب  جا یرو  یدوش  حساب کی بعد از  وشیدار
 حرف  ترمه نگاهش را به او داد.

 . ادیمن خوابم م وش،یدار ستین دنید یو یاالن وقت ت -

 برود گفت:   ششیخواست پ یاز او مکه با چشم  ی را باز کرد و در حال آغوشش

 که تا ظهر بخواب!  یندار یکار ادهیخواب ز یوقت برا-

 ام! ستادهیحرفم ا  یو من  سمج رو یرا ندار  مارستانیحق رفتن به ب گرید یعنی نیا

 را باز کرد و گفت:   شیپر رنگ کش  موها یبا اخم ترمه

 !فتمی صبح ش-

هوا در دل  ی! ترس که شاخ و دم نداشت.. بدیترس ی! آرد؟ینگرانش کرد.. ترس   وشیدار ی  برزخ نگاه  
 رساند!   ینشست و جان را تا لب م یم
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 جا برخاستنش ترمه را نگران تر کرد.  از

نگرفته   شیا یدن یدوست داشتن  نی اش را از نگاه نگران  عشق تر یکه هنوز نگاه  برزخ یدر حال  وشیدار
 .ستادیا شی با چند قدم بلند روبرو را خاموش کرد و  یو یبود ت

 ! میبخواب میریم-

 ر  ی!؟ غیبرداشته!.. اما به همان زود یدست از لجباز دی جان گرفت، با خود گفت: شا  یترمه کم نگاه
 ممکن بود! 

  یجا نی که لذت بخش تر یگم شد.. مقصدشان اتاق خواب بود و تخت وشی دست  دار نیب دستش
 بود!..  وشیدار ی  برا ایدن

 نبود؟! بود که بود! یاو مگر خوشبخت  ی  تو هوا دنیکنار ترمه و نفس کش دنیخواب

 زد گفت:  یکه به دست و صورتش نرم کننده م یدر حال ترمه

 همه راهو برنـ..  نیا گهیبا خودت ببر باشگاه که د یاگر خواست خچال  یناهار  فردا تو -

 بذار.. نصفه ماند! یپلو ماه یاهار  فردا سبزن یبرا  -که گفت:   وشیبا حرف  محکم  دار حرفش

 پر معنا بود! یادیز حرفش

  میبرا یستی ن یمثال تو در حد ای.. ستیمهم ن میو حرف و نظر  تو برا میای که من از حرفم کوتاه نم مثال
کرد   یخام م الی مهم نبود!.. خ  وشیدار ی!.. اما واقعا او برامیایکه بخواهم بخاطرت از حرفم کوتاه ب

 عاشق است! ی   وانهیمرد  د نیا ی  ای دانست تمام دن یزن  جوان که خود بهتر از همه م نیا

 شد و گفت:  رهی خ شی.. با اخم به چشم هاستادیا شی جا برخاست.. روبرو از

 !شمیم  یمن سرکار نرم روان وشیدار-

 فرستاد گفت:  یرا به عقب م  شیکه موها  یدستش را باال برد و در حال وشیدار

 شدت هم عشقه! یروان -
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 خواست هوار بکشد گفت:  یکه دلش م یهم فشار داد و در حال  یرا رو شیبا حرص چشم ها  ترمه

 نبود.  نیباش لطفا.. قرار ما ا  یمنطق کمی-

 گفت:  دیکش  یلخت دراز م یکه با باال تنه  یسمت تخت رفت و در حال  وشیدار

 نه..  ایباشه  نیکه بخواد ا میداشت یقرار؟ ما مگه اصال قرار-

دماغش   ی  انگشت اشاره اش را رو وش یبزند که دار یو خواست حرف  دیصورتش کش  ی  رو یدست ترمه
 گفت:  عیقرار داد و سر

 ! ادیخوابت م  یگفت یبخواب.. مگه نم  ریبگ  ای.. چراغو خاموش کن ب سیه-

 . ادیخوابم نم گهینه د-

 کوتاه گفت:  یبا لبخند وشیدار

 کنم خوابت ببره!  یم یکار هیفعال.. من  ایخوب تو ب -

دهانش مزه کرد.. با  یخون را تو ی  که شور یدندان گرفت جور ر  ی اش را محکم ز ینیلب  پا  ترمه
کجا؟!..   -که بلند گفت: وشیبه حرف  دار یاتاق را ترک کرد و توجه  وشیسمت  دار یعصبان ینگاه
 !نکرد 

 تمام  عالم بود! یکه ترمه را نشناخته بود.. سمج تر از سمج ها نیمثل ا او

 

.. 

 از جا برخاست و دنبال  ترمه رفت.  دیبلند که کش  یپوف با

 اما قفل بود! دیرا کش یدر  اتاق بغل  ی رهیدستگ

 به در زد. یتق

 !نمیترمه باز کن بب -
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 محکم تر. یبار کم نیا د،یبشنود!.. دوباره در را کو  ینم  یمطمعن بود که جواب د،ینشن یجواب

، آخه مگه بچه ا یب  یک نی حاال بب-  ! یقهر کرد یمنطق 

 و دوباره گفت:  دیکش شیموها ی  جواب ماند، دستش را ال یهم ب  باز

 من!  ز  یباز کن عز-

 باز هم سکوت، سکوت، سکوت..  و

 بود! دهیفا ی اصرار کرد اما ب یلیخ

 دانست چه کار کند!  ینداشت، لج کرده بود.. م یا چاره

ترمه  یتمام روبرو ی  و کالفگ تیضربه در را شکاند و با عصبان  کیحرکت و  کی عقب رفت.. با  عقب
 .ستادیا

 برخاست..  نیزم  ی  هراسان از رو ترمه

  یالفگپر از ک ی با لحن  وشیکه ترمه عقب رفت.. دار ردیدستش را جلو برد تا مچ  دستش را بگ وشیدار
 گفت: 

 .میبر ای رو بذار کنار ترمه، ب یبچه باز-

 گرفته گفت:  ییو صدا  یواشکی  ی  سرخ شده از اشک ها یبا چشم ها ترمه

 !رونیبرو ب  ام،ینم-

 ! دیخود کوب ی  شان یپ ی  با کف  دستش محکم رو وشیدار

 !م یبر ایبشم ب  وونهیترمه.. نذار د-

 خوام کنارت بخوابم مگه زوره! یکنم.. اصال نم  یلج م  یکه لج کن  ی.. تا زمانامینه، نه، نه، نم-

 به هوا رفت.  وشیدار داد  
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کرد و با خشونت   ری حرکت مچ  دست  ترمه را در دست اس کی.. با برمت!  یبه زور م یای آره زوره.. ن-
 . دیدنبال  خودش کش

 زان گفت: لر ییبشود با صدا شیاشک ها زش  ی توانست مانع ر یکه نم یدر حال ترمه

 توروخدا ولم کن! وش،یولم کن دار-

بالشتش    ر  یرا ز  دیتخت پرت کرد و سمت  در رفت، قفلش کرد و کل یول کن نبود.. او را رو وشیدار اما
 قرار داد.

 زد.  وشیسفت  دار ی نهیس ی  رو   یمشت  محکم تیبا حرص و عصبان  ترمه

 باز کن درو بذار برم!  ،یعوض-

 : دی چفت شده اش غر ی  دندان ها  نیم از بدر ه ییبا اخم ها وشیدار

 کجا؟! -

 داد زد. ترمه

 خسته شدم از دستـ.. ،یکه تو نباش  ییهر جا، هر جا-

کرد، احساس  پوچ   یصورتش نشست حالش را بد کرد.. احساس  حقارت م  ی  که رو یمحکم  ی  لیس
 بودن!

زور   دیبلکه با یبهش ندار  یحس چ یکه نه تنها ه یبا کس یمرد.. مردن شرف داشت با زندگ  ی م کاش
 ! یرا هم تحمل بکن  شیها ییگو

 ! ایدن  ی  تمام  عشق ها ی  بودند گور  بابا وشیدار یگفتند کار ها و رفتار ها یکه م  یعشق اگر

 

 ! وشیدل  دار ی  رو نی درد  سنگ  کیرو برگرداندنش شد  نیگرفت، رو برگرداند و هم نگاه

 را جلو برد.  دستش
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 مه!تر-

 خشک  ترمه از هم باز شدند.  یها لب

 ُمرد!-

 باز هوا رفت.  وشیدار داد  

 خفه شو!-

 شد!  ینفس  ترمه تنگ شد، تنگ و تنگ تر.. انگار واقعا داشت خفه م راه  

 کرد. شی نگران صدا وشیو دار شیگلو یگره شدند رو شیها دست

 چت شده! هی، چترمه -

 کرد.  وشی اش ترس را مهمان دل و تن دار دهیگرا ی و به سرخ دهیپر رنگ  

آب پر کرد و به زور به خوردش داد..  یوانیبود، ل دهیفا  یو محکم تکانش داد.. ب  دیرا کش  شی بازو
و با پشت  دست   دیکش  قینفسش برگشت و به زحمت هق هق اش را خفه کرد.. چند تا نفس  عم

 را پاک کرد.  شیرو گونه ها خته یسمج  ر ی  اشک ها

 خسته اش را بست..  ی  بالشت قرار داد و چشم ها ی  رو وشیرا با فاصله از دار   سرش

 : دیآزار دهنده بود که پرس  یلیخ  شیشد و صدا شی نوازش  موهااز پشت مشغول   وشیدار دست

 ؟یبهتر-

 کرد.  یم قیامر را تصد نی.. حال و روزش هم ایلیبهتر از خ  یلیبود، خ   بهتر

کرد و او را  ی حداقل درکش م وشی حرف زدن را هم نداشت.. کاش دار یحوصله  ینگفت.. حت  یزیچ
 گذاشت! یبه حال  خودش م

عقب رفت و   یکاشت کم  شیموها ی  که رو یبا بوسه ا  وشیزود برآورده شد چون دار  یلیخ  شی آرزو
 نیآمد و ا  یهم قرار داد.. درکش کرده بود، درک کردن  ترمه فقط از دست  او بر م  یرا رو شیچشم ها
 ، دارد؟!به عشق ندارد یکه ربط 
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از آشپزخانه خارج   یکتر ر  یاش قرار داد و بعد از خاموش کردن  ز فیآب و حوله اش را داخل  ک یبطر
 شد.

 باشگاه اش بود.  م  یتا گریساعت د میبود و ن میده و ن  ساعت

 آمد! یزن  خانه دار به حساب م  کیرسمأ  گریموفق شده بود و او د وشیدار

سر زدن به طاها و   ،یزکاریتم د،یخود را سرگرم بکند.. باشگاه، خر یکرد طور  یم یروز را سع  تمام
بچه   کیشد،  یم یکه ماه بعد بچه مدرسه ا ایشدن با عرش  یهم رفتن به پارک و هم باز یگاه

 . نیریش ی  مدرسه ا

  ایوقت او را مهمان ناهار  یوقت و ب د،یخر  یکادو م  شیهر روز برا بای از آن شب بعد تقر وشیدار
بکشد و او را تمام و کمال   رونی داشت فکر  ترمه را از کار ب  یکرد.. سع یعصرانه م یحت  یاهشام و گ 

  یبودنش سع ورکم داشتش و ترمه هم با تمام دلخ  وشی که او شاغل بود دار یداشته باشد.. انگار زمان 
 یزد و همان لبخند ها یم شی ها یوانگیبه کار ها و د یلبخند یحت یکرد تحمل بکند و گاه یم

بخاطر    شی تمام کار ها وشیپراند!.. انگار دار یکرد و هوش م یبند دل پاره م یی هو کیکوتاه و 
 انصاف داشت!.. یزن کم نیلبخند ها بود و کاش ا نیهم

قابل باور بود..  ر  ی غ یکم  دنشیروبرو شد که د ی گذاشت با مرد رونیرا که از در  خانه ب شیپا
لب زمزمه   ری سالم ز هیشب یزیو در جواب سالمش لبش را تکان داد و چ دیهم کش را در شی ابروها
 کرد.

 مرد  تمام شده در دل و جان؟!  نیگفت ا یخوردند و چه م یتکان م  لیکم یها لب

  تیواقع شی او در روبرو ستادنیکرد ا یانگار باور نم د،یفهم ینم  یچی!.. به خدا که هدیفهم ینم
نبود، خودش   ای بشود اما نه، خواب نبود.. رو  داریکرد االن است که از خواب ب یباشد، هر لحظه فکر م 
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اش بود نگاه   رهی خ یبود و متعجب به او که بدون پلک زدن  ستادهیترمه ا یبود، خود  خودش که روبرو
 کرد.  یم

 تکان داد. شیچشم ها ی  را جلو دستش

 ترمه خانم، ترمه خانم!-

 گرفت و آرام زمزمه کرد:  لی متعجب کم ی  د، نگاه از چشم هاخود آم به

 بله؟!-

 را تکرار کرد.  شیو دوباره حرف ها دی دارش کش شی صورت ته ر یرو  یدست لیکم

  یاصرار کرد برا یل یخواستم مزاحمتون بشم خ یخونتون،  نم  امیداشتم گفت ب   وشیبا دار یکار واجب -
 همـ..

 کرد گفت:   یخارج م   فشی را از داخل ک  دیکه کل یرفش و در حال ح  ی  تو دیموضوع را گرفت و پر ترمه

 !رهیذهنم درگ ی من کم دیببخش د،یاو بله بله بفرما-

نفر که ناخواسته دل برده و صاحب   کیته  لبخند  یکاشت یچقدر خوب  ایکوتاه لبخند زد و خدا لیکم
 دل شده!

 

** 

 

 سوزاند!"  یدل م نیکه چن ای"لعنت به رسم دن 

 بود اما پر از تمنا!  ناخواسته

  ب  یس کیهم  دیو شا ز یعشق  هوس انگ کی یداد.. بو یم یوانگید  ی  بو  لی به کم نگاهش
  شیایدن ندش یتفاوت که اگر بچ  نیممنوعه است فقط با ا ب  یس کیترمه مثل  یاو برا یممنوعه!..آر
 عاجز است! دنشیشود اما افسوس و صد افسوس که از چ یبهشت م 
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 یهم داشت، از آن اخم ها یاش شد.. چه اخم وانهیاش را گرفت و چشم در چشم عاشق  د رهی خ نگاه  
 ننشسته بود!  وشیدار ی  شان یپ ی  که تا آن موقع رو ابینا

باشگاه رفتن که کنسل شد  شد و لب به دندان گرفت.. از جا برخاست پناه برد به آشپزخانه،  ری به ز سر
 ناهار بکند.  یبرا یالاقل چاره ا

اصرار در ماندن  تمام شده در دل   ¹اش  وانهیعاشق  د دیمواد فسنجان بود که شن  یآماده ساز مشغول
 ناهار را دارد.. هل کرد، نکند بماند! یبرا ²و جان

 کاش برود!. یهم خوب بود هم بد اما انگار رفتنش بهتر است، آر ماندش

 (وشیدار¹)

 ( لیکم²)

 

عادت کرده   شی وقت بود که به برآورده نشدن آرزوها ی ل ینبود، او خ یبرآورده نشد.. غم شی آرزو اما
 بود!

  وشیعقب که با دار دیو چرخ دیآرام کش ین یرا حس کرد.. ه یدست ی  فکر فرو رفته بود که گرم یتو
 چشم در چشم شد.

 شده؟  یزیچ-

 را از هم باز کرد و من من کنان گفت:  شیها لب

 مونه؟ ینه، نه اصال.. دوستت م-

 یترمه را داخل شالش م یشده   ختهیر یتکه از مو کیکه  یدستش را باال برد و در حال وشیدار
 فرستاد گفت: 

 آمادست ناهار؟   زم،یآره عز-

 !نمیچ یم زو یآره، االن م-
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 . لیکم  ش  یرگشت پ کوتاه حواله اش کرد و دوباره ب یلبخند وشیدار

بکند و   یکرد که چگونه خوددار یو دل دل م دیچ یرا م  زی م یتمام رو یحوصلگ  یبا اخم و ب ترمه
 تمام شده در دل و جان نکند!  ی رهینگاهش را خ 

 آن لحظه ها هم گذشت و ترمه توانسته بود خوددار باشد؟! باالخره

 وانهیکه عاشق د یبر روز یو وا وشیارشک انداخته در دل د  شی.. اصال!.. نگاه ها و حالت هانه
 است!  قشیشف ق  یرف یعشقش دل داده  ی  بفهمد بانو

_ _ 

 حالش بد بود!  بیروز ها عج نیلرزه انداخت به تن ترمه که ا دادش

  ش یغر از جا ای زدیداد م ای یزیو ناچ زی بود سر  هر چ یکه چند وقت  وشیدار یاز آن رفتار ها  یعصبان 
 .ستادی ا شیبلند شد و روبرو

 ؟ی خوایم یچته تو؟ چ-

 گفت:  یشگیهم یترمه با اخم  یکالفه  یبه چشم ها  یبا نگاه وشیدار

 ، تو چته؟!من چمه-

 کرد آرام باشد گفت:  ی م  یکه سع یهم فشرد و در حال یرا رو شیبا خشم چشم ها ترمه

  یکن یم ی بدخلق  یزن یداد م یه ه،یچ  ریاخ  یرفتارها  نیدونم قصدت از ا یمن نم  وشیدار نیبب -
 توام عوض شده!  یناهار موند رفتارها  یکه دوستت برا یدونم از روز یخوب م  نویا یول

 

 وارد کرد گفت:  شیکه به بازو   یترمه را در دست گرفت و با فشار  محکم یبازو وشیدار

.. که چشم هات گرفته بشه  لیتونست از کم یعوض شد که نگاهت نم  یمن اون لحظه ا یرفتار ها-
دادند و اون لحظه بود که احساس کردم خرد شدم، حس   یعشق رو سر م کی  ادیزدند، فر یداد م

 آره؟! نارو،یا ی فهم یکردم ُمردم!.. م
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خوب توانسته بود راز    یل یکه خ یوش یبود، دار وشینگاه پر از خشم  دار ی رهیترمه ترسان خ یها چشم
 دانست! یشد؟!.. خدا م یترمه را بخواند و چه م یچشم ها

  نیکرد ا یکه فکر م  وشیسکوت اش آتش انداخت در دل و جان دار نی نگفت و هم یزی نزد، چ یحرف 
  کیجنون،   کیشود  یدر آخر م  ادیشود، عشق ز یم نیکرد و هم  ششیستا دی با  د،یپرست دیزن را با

 وجود دارد؟! یوانگید یبرا یراه  ایو آ یوانگید

آرام اما پر از   یبود و به حتم کبود شده بود را تکان داد و با لحن شی دست ها ر  ی را که هنوز اس شی بازو
 درد گفت: 

بگو و خالصم کن از  ،یندار لیبه کم   یحس چیکنم، بگو که تو ه یبگو ترمه.. بگو که دارم اشتباه م-
 !رهیگ  یکه داره ذره ذره جونمو م یعذاب  لعنت نیا

 لرزان آرام زمزمه کرد.  یآشکارا و لب ها یبا بغض ترمه

 !یکن  ینه، اشتباه نم -

 اش خودش است!  یقربان  ن یرا منفجر کرد که اول  یزن؟!.. چه کار کرد!.. بمب نیگفت ا چه

  یاشک ها ی  ودو دو زنانش ر  یترمه، مشت شد و چشم ها  یو سر خورد از بازو  دیلرز وشیدار دست  
کرد، بخاطر   یم هیچه گر یعشقش ثابت ماند.. ثابت ماند و او برا ی  بانو یگونه ها یباران شده رو

 !؟یک

 نکند دلتنگ او است! نکند،

حکمتت را شکر، چه کار    ایبعد از ترمه بود و حاال.. خدا وشیدار یشخص زندگ  ن یتر زی که عز یی.. اواو
اتفاق کم تر   نیداد دردش از ا ی از دست م شهیهم یترمه را برا  .. اگریگذار  یها که سر راه آدم نم 

 بود!

 وار..  وانهی!.. بلند و ددیخند

که کم از برادر نبود   یکس یاش بود!.. دل داده  قیعشق اش عاشق  رف نیشده بود!.. عشق تر چه
 !.. شیبرا
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 !دیو خند  دیو خند دیخند

که ترمه نگرانش شد.. سمتش رفت و خواست   ختیر یم  شیزد و اشک از چشم ها یقهقهه م یجور
صورت  ترمه  ی  رو ی، دستش باال رفت و جورکه عقب رفت، خنده اش را قورت داد  ردی دستش را بگ

 شد! یم  نیکرد نقش زم یبند نم  زیم ینشست که اگر دستش را به گوشه 

را بست، طعم خون را همراه  ش یر داد و چشم هاگز گز کن اش قرا یگونه  ی  دستش را رو یکی آن
 دهانش مزه کرد! یطعم شور اشک تو

 را نداشت! ستادنیو انگار طاقت سر پا ا  دیلرز شیپاها

 .. دیرس  یگنگ به گوشش م وشیدار یصدا

  چیو به ه یمال  من  ،یتو زن من ینخوا  یبخوا ،ییایب نی پا یخوب به حرفام گوش کن ترمه.. باال بر-
چه برسه داشتنت   دمینم  یفکر کردن بهت رو هم به کس یاجازه  ی.. حتدمینم  یعنوان تورو به کس

 رو.. 

 . دیهوار کش بلند

 ! یدیفهم-

 !دی.. چه جور هم فهمدیفهم

 !چیآمد.. ه یاز دستش بر م  یچه کار دیفهم یاگر نم اصال

 داشت!  یوانگید یباشد که دکترا یجز بودن نداشت، او مجبور بود سهم  مرد  یکار

تن  ترمه شد و   دن  یشدن در بهم باعث لرز دهیبد کوب یاز اتاق و بعد از خانه خارج شد و صدا وشیدار
 هوا چرا انقدر گرم است!..

 ..ردی دوش آب سرد بگ کی کرد  یکمکش م ایداد  یبهش م خیآب  وانیل کیبود   یکی  کاش

 آتش بود!  یشد و تنش گوره   یاز درد داشت منفجر م سرش
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نکردند، همان جا   یاری شیبرود که پاها سیزحمت قدم اول را برداشت و خواست سمت سرو به
آمد، چشم  یرا از هم باز کرد.. انگار خوابش م شیدرون دست ها یو از گرما  دیدراز کش نی زم یرو
 شد!  یگرم تر م  شتریو ب  شتریشدند و تنش هر لحظه ب یم ناخودآگاه بسته شیها

 

 _ _ _ _ _ 

را   نیدانست فقط ا ینخ بود نم  نیروشن کرد.. چندم یگاریرا باال برد و دوباره و هزار باره س  فندک
 آرام شود! دیبکشد، با دیدانست که با یم

اش فشرد.. سردرد   قهیشق ی  انداخت و دستش را رو  رونیبه ب نیماش یرا از پنجره   یخال پاکت
 خواست! یآرام شدن م ی  نفر را برا کیفقط آغوش  شیای ح یبود و دل  ب دهیامانش را بر

سمت خانه رفت..   یادیرا روشن کرد و با سرعت  ز نیرا تمام کرد.. ماش گاریعمر  س قیدو تا پک عم  با
 . فتدی ب یفاققرار بود ات اینگرانش کرده بود  یزیانگار چ

 شد.  انی نما لشیموبا یصفحه  یاش زنگ خورد و اسم و عکس  مادرش رو لیموبا

 را کم کرد و جواب داد. نی ماش سرعت  

 بله مامان!-

 .د یرس یگرفته به نظر م   یخانم کم یکت یصدا

گرفتم  لشمیموبا ده،یجواب نم ی زنم کس  یزنگ م یهر چ ست،یجان ترمه خونه ن  وشیسالم.. دار-
 پاسخ موندم.  یب  یول

 کرد گفت:  یم ادیرا ز نیکه باز سرعت  ماش  ینگران تر از قبل، در حال وشیدار

 .امیاالن.. االن تو راهم م ،ییرفته جا دیدونم شا ی ترمه خونه بود  نم-

 گاز فشرد.  یرا رو شی بزند تماس را قطع کرد و پا  یمجال به مادرش که حرف بدون

.. 
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او را سمت اتاق کشاند.. حدسش درست بود، ترمه همان جا بود اما با چه   ش ی اهارا باز کرد و پ در
 !یوضع

 لب زمزمه کرد و دو زانو کنارش نشست.  ریز  ییخدا ای ستاد،ی کرد قلبش ا احساس

 شده؟!  یترمه..ترمه چ-

 . دیبلند کش  ینیترمه قرار داد و ه ی  شان یهوا دست در پ یکنار پسرش نشست و ب ونیکتا

 ! مارستانیب  مشیپاشو برسون وشیسوزه.. پاشو دار یکه داره تو تب م نیمن ا یخدا یوا-

بزند   یرا باز بکند و حرف  شیخواست چشم ها  یکرد و ازش م یم شی که هنوز صدا یدر حال  وشیدار
 تنش کرد.  یبرداشت و سرسر ییاز داخل کمد شال و مانتو

 مادرش نشده بود! یسرخ و صورت  کالفه  یهاهل کرده بود و نگران ترمه بود که متوجه چشم  آنقدر

 کند.  یخود را هم فراموش م یترمه که  وسط باشد مادرش که سهل است حت  ی  نبود.. پا یبی عج ز  یچ

 

 _ _ _ _ _ 

 

 لب زمزمه کرد:  ری را برگرداند و ز  شیدهان ترمه گرفت اما او با اخم رو یرا جلو قاشق

 ندارم.  لیم-

 کرد و گفت:  رهیعشقش خ   ی  بانو ی دهیرخ  رنگ پر مین  ی  تمام رو ی  نگاه اش را با کالفگ وشیدار

حاال   یسوخت یتو تب م یدو روز تمام داشت ،یشیکه نابود م ینجوریکار کنم فدات بشم من.. ا یچ-
  نیا ایمن اشتباه کردم، توروخدا ب د،یدلم ببخش  زی، عز.. ترمه یخور  ینم ی چیه یهم به هوش اومد

 کنم.  یخودت بخور فقط بخور، خواهش م  رون،یب  رمی م نجایا ذارمشیم ن یسوپو بخور.. اصال بب

را برگرداند و اتاق را   شی رو نیغمگ یقرار داد و از جا بلند شد، با نگاه زیم یسوپ و نان را رو  ینیس
 ترک کرد.
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 ! ست؟یچ چاره اش  ایگرفته بود و خدا یبد جور دلش

کرد.. اصال دوست داشتنش به   یدرکش م  یکاش ترمه کم  ابد،یب یتوانست چاره ا  یدانست.. نم ینم
 !یچ یبه از ه  یها کاچ یمیاست، بقول قد یکاف شیدرک، فقط درکش کند برا

 کاناپه ولو شد.  ی  و رو  دیکش  قیعم یآه

و دستش را دراز کرد، تلفن را  دی بلند کش یپوف  خت،یتلفن خانه اعصاب نداشته اش را بهم ر  یصدا
 حوصله جواب داد. یبرداشت و ب 

 د؟ یبفرما-

 . دیچی گوشش پ ینگران  طاها تو  یصدا

 ؟ یخوب   وش،یسالم دار-

 و جواب داد. دیکش شیموها یال یدست

 چخبر؟  ؟یتو خوب  ز،یسالم طاها جان، قربانت عز-

 جواب نداد. لشوی، دو بار از صبح تماس گرفتم موبا.. ترمه خوبه؟ نگرانشمیمتسال-

 محزون به درب  اتاق خواب در جواب برادر  نگران گفت:  یبا نگاه وشیدار

سوپ فرستاده اما هر   ینخورده.. مامان کم یچی کنه، از صبح ه یم یلجباز یحالش خوبه فقط کم -
 .شمیم ونهیدارم کم کم د گه،ینم یزیاصرار کردم لب بهش نزد.. الم تا کامم که چ یچ

بازگو بکند.. به حتم  شیطاها بلند شد.. حاال در آن حال و روز  خواهرش چگونه موضوع را برا ق  یعم آه  
 شود!  یحال  بدش بد تر م

 

  _ _ _ _ _ _ _ 

 



 ی وانگ ی د   ی ردپا 

51 
 

 و دوباره تکرار کرد.   دیرا جلو تر کش  شالش

  یزمان هینداره..   یخوب و بدش اصال به من ربط یشما، اتفاقا یشما، گذشته  ی  محترم، زندگ یآقا-
فرهاد نه شوهر  منه نه دوست   گهینه.. د گهیاما حاال د یزمان هی ،یشوهر  سابقم بود  ق  یشف ق  یرف

درصد هم فکر   کیدونم.. اصال  یم  دیکه البته اونم بع دی شما.. االن شما فقط حکم  پدر  عروسم رو دار
 !دیبر دیشما رو به عنوان  پدر قبول کنن.. حاال هم لطفا بفرما  گهیکنم ترمه و طاها د ینم

کرد اما   ی م رونی محترمانه داشت او را از خانه ب یلیرا زد و از جا برخاست.. خ شی حرف ها ونیکتا
دان خوششان را نه چن یوارد  خانه اش شده است.. به کل گذشته  گرید یخبر نداشت او با قصد 

بزرگ   یرا  از حافظه اش پاک کرده بود که ممکن بود او را در خطر  یفراموش کرده بود، خاطرات
 ! ندازدیب

 عشق نافرجام.  کیعشق،  کی ی  به بزرگ  یداشت.. درد داشت، درد نهی ک طاهر

 .ستادیا شیرفت و روبرو  کشی از جا برخاست.. قدم به قدم نزد متقابال

وقته که   یلیخ  یعن ی.. ستینه، اصال برام مهم ن ایندارم که اونا منو به عنوان پدر قبول کنن  یکار-
قبولم   یتون  ینم یو گفت یام زد نهیکه دست  رد به س  یعادت کردم به قبول نشدن، درست از وقت 

فرهاد!..  زن   ،یشده بود قمیرف نی که برگشتنش زن  بهتر ی!.. رفتنیاونم چه رفتن یو رفت  ی.. گفت یکن
فقط با تو باشه.. گفتم گفتم گفتم گفتم  ستیگفتم اون ممکن ن  ،ی  گفتم، گفتم فرهاد پسر  تنوع طلب

االن باورم کن..   ون،ی کتا ی!.. اون موقع باورم نکرددنی به نشن یخودتو زده بود  دمیشا ،یدیاما نشن
شن   یم رهی تو چشمات خ یچشمام وقت لرزه،یکنم دلم م  ینگاهت م   یمن هنوزم عاشقتم، هنوزم وقت

 تونن دل بکنن، من هنـ.. ینم

 خسته از آن همه درد داد زد. ونیکتا

 خواد حرفاتو بشنوم لطفا برو.  یدلم نم ست،یواقعا حالم خوب ن رون،ی.. برو بگهیبسه د ه،یکاف-

 نگاه بکند.  شیرا گرفت و مجبورش کرد تا به چشم ها  شی بازو ونیکتا ی دهی با اخم از رنگ  پر طاهر

  ی.. دوباره شکستو نمرمی نم رونی ب  نجایاز ا یتا قبول نکن  ام،یبار کوتاه نم  نی.. ارمی نم ون،یکتا رمی نم-
 ! رمیپذ
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 .دیبار هوار کش نیو ا دیکش رون یرا از دستش ب  شی از رفتار بد  او به زحمت بازو یعصبان ونیکتا

بار  زور    ریبه تو و فرهاد.. من از همتون متنفرم، از تک تکتون نفرت دارم.. من زلعنت بهت، لعنت -
که بود نامرد نبود،   یشم.. فرهاد هر چ  یخواد بکن.. من زن  تو نم  یدلت م یحاال هر کار رمینم

  قتیمدت چشمت دنبال ناموس رف نی! نه تنها تو تمام اینبود اما تو چ قشی چشمش به ناموس  رف
چند  نی حاال بعد از ا ،یو گم و گور شد یدیفرهاد رو هم باال کش ی هیسرما  شترینصف ببود بلکه 
بکن فقط   خوادیدلت م یهر کار ر، ی.. خب بگ یری انتقام بگ ،ی بشکن ،ی که خرد کن ،یکه چ یوقت اومد

 شم! ین  م شم،یهم زن تو نم رمی تو گوشات فرو کن.. من بم نویا

 

 شد!  یچون طاهر نم یا وانهیشد، او زن  د ینم

 درش نداشت.  یدی دلش بود و ترد حرف  

 در رفت و بازش کرد. سمت

 نشه!  داتونیطرفا پ نیهم ا گهید رون،ی ب  دیبفرما-

سال بود در ذهن داشت   نیرا که چند یفرستاد و کار رونی پر از طمع نفس  حبس شده اش را ب طاهر،
 کرد.   یرا عمل

 یرا ترساند و خواست داد بزند که درد  ونیه سرخ اش کتا.. نگادش یدر رفت و محکم بهم کوب  سمت
سکوت کرد.. دستش  نی زم یاش گره خورد و دو زانو رو  نهیبد تمام  وجودش را فرا گرفت.. نفس در س

 که طاهر گفت:  دیلحظه شن  نیقلبش که سوراخ شده بود نشست و در آخر یرو

 بره! نیاز ب  دیکه مال من نباشه با یقلب نیا-

و بدون فوت  وقت در قلب خود فرو   دیکش رونیتلخ زد که طاهر چاقو را به شدت از قلبش ب  یپوزخند
ارزش ندارد.. اصال جان   شیبرا یزی و داشتنش پش ونی بدون کتا یمرد، زندگ  یم  دیبرد.. خود هم با

 ! ودرا بر جا گذاشته ب  شی بود و ردپا وانهیدادن در کنار او هم پر است از لذت، از لطف!.. د

 _ _ _ _ _ _ _ 
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 ترمه نشست و دستش را گرفت.  کنار  

 حالت خوبه؟ -

 تک برادرش قرار داد. یشانه  ی سر خم کرد و رو ترمه

 !شهیدلم گرم م نمیب  یخوبم، تو رو که م-

 گره خورد و به وضوح متوجه شد که ناراحت شده!  وشیدار یطاها به نگاه گرفته  نگاه

نرفت،   ییکوتاه اتاق را ترک کرد و در را بست اما جا  یپوف دن  یبا کش وشیو نگاه گرفت.. دار دیگز لب
 که طاها گفت:  دیو شن ستادیهمان جا پشت در ا

همه  نی دونم چته تو، چرا ا یشوهر بدبختتو عذاب نده، آخه من نم  نیمن، انقدر خودتو و ا ز  ی عز-
بهش.. آخه خواهر    یدیمحل نم توام که اصال شهیم وانهید یداره از دلواپس چارهی ب ،یکن  یم تشیاذ

 اونکه  یترمه.. نگو که فقط بخاطر من زنش شد  ،یچرا باهاش ازدواج کرد یمن اگه دوسش نداشت 
 وقت نه من نـ.. 

 حرف  برادرش و گفت:  یتو  دیهل کرده پر ترمه

 نه نه اصال!-

 : دیکوتاه دوباره پرس  یبا آه  طاها

 بتونم کمکت کنم!   دیقربونت برم، بگو شا هیخب پس دردت چ -

 مکث گفت:  یو بعد از کم  دیکوتاه کش یهم چون طاها آه ترمه

 !نیهم میداشت  یزن و شوهر ک  یبحث کوچ هیفقط  ،یچ یه-

نگاهش   یشده بود تو  رهیکه خ یاو را در دست گرفت و در حال یقانع نشده جفت بازو ها طاها
 : د یپرس

 کنه بگو! یم  تتیاگه اذ ؟یچ-
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 سرش را به چپ و راست تکان داد. ترمه

 کنه. یم تمیداره اذ شیاد یخوب بودن ز نیاز حد خوبه، هم ادیخوبه.. ز یل ینه اصال، بخدا خ-

  نیبود و ا دهیرا د وشیمجنون مانند  دار یقانع شد، چون خودش هم با چشم کار ها و رفتار ها طاها
 هم است! یآمده و تازه شاک  رشی گ ین عاشقاست ها.. شوهر به آ وانهیخواهر او هم د

 کوتاه و پر معنا و حرفش را به زبان آورد. د،یخند

!.. بخدا  یش  یم یکشن و تو از دستش عصبان  یرو م  یشوهر نی همه حسرت چن ،یا وانهیدختر تو د-
 ! یکه نا انصاف

  یبود نشاند.. او هم انگار خواهر  ب  ستادهیکه نا خواسته فال گوش ا وشیلب دار یلبخند را رو حرفش
 انصافش را شناخته بود!

 

 هم شناخته بود!  خوب

اش زنگ خورد.. با   لیطاها ببرد که موبا یبرا یزیچ یا  وهیهمان لبخند سمت آشپزخانه رفت تا م با
 باال رفتند.  شی پدرش با تعجب جفت ابروها  یاسم و شماره  دنید

 را برقرار کرد و با همان لحن  متعجب گفت:   تماس

 مثال پدر، چه عجـ.. یبه به آقا-

 کرد.   شتریپدرش تعجب اش را ب داد  

 ! ستیحال  مادرت خوب ن مارستانیب  ایکم چرت و پرت بگو، پاشو ب -

 پر کرد.  یتعجب  نگاهش را نگران   یجا هیاز ثان یکسر در

 . مارستانیشده؟ کدوم.. کدوم ب یچ-

 !یبد  تیرضا دیبه عمل داره با اجیاحت وشیدار ای .. زود بمارستانیب-
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چگونه سمت در رفت که هم زمان طاها از اتاق خارج شد و با   دیدلواپس و هل کرده نفهم وشیدار
 : دی اش نگران شده پرس  دهیپر ی  رنگ و رو دنید

 ؟ یریکجا م وش،یشده دار یچ-

 . رونیاو بازگو کرد و از خانه زد ب  یپدرش را برا یبا عجله حرف ها وشیدار

 ! ختهیبه حتم کار  پدرش است، او باالخره زهرش را ر ایطاها ضربان گرفت و خدا قلب  

 تا حالش باز بد نشود و حاال.. دیدانست چگونه به ترمه بگو یداشت که او برگشته و نم خبر

 خودت رحم کن! ایخدا

 به عقب که با ترمه روبرو شد. دیلب زمزمه کرد و چرخ ریحرف را ز نیا

 کجا رفت؟  وشی شده داداش، دار یچ-

 !دیدانست چگونه حرفش را بگو یمکث کرد.. دل دل کرد و واقعا نم طاها

 و گفت:  دیکش شیموها یال یدست

 .گمیبرو حاضر شو تو راه بهت م-

 : دینگران تر از قبل پرس ترمه

 کجا؟ -

بدون جواب به سوالش او را به داخل اتاق هل داد و با گفتن  دم  آسانسور منتظرتم سمت در   طاها
 رفت. 

 رفت، در را بست و کنار طاها قرار گرفت.  رونی تن کرد و ب  یلباس یهل هلک  ترمه

 شده.  یتو دهنم، خوب بگو چ ادیداداش بخدا دلم داره م-

 از ترمه نداشت گفت:  یخودش هم دست  کم که ی آسانسور را فشار داد و در حال  یدکمه  طاها

 بابا بهم زنگ زد.   روزید-



 ی وانگ ی د   ی ردپا 

56 
 

 لب زد:  دهیرنگ پر ترمه

 خب؟ -

 را محکم گاز گرفت و ادامه داد:  شیلب ها طاها

بدونه   فشویهمه سال عذاب تکل  نیخواد بعد از ا یبرگشته، گفت م  یمیعشق  قد  کیگفت که بخاطر -
! 

 شد دوباره لب زد:  یم یتاقک فلزکه داخل  ا ی آمد و ترمه در حال آسانسور

 خب؟ -

 لرزان ادامه داد.  یبا قلب طاها

 کنم! یهم اونو هم خودمو خالص م  ای رمیگ  یجواب مثبت ازش م ایگفت -

خشک شده اش را   یداد و لب ها هیآسانسور تک  ی  فلز یدستش را به بدنه   جهی با احساس  سرگ ترمه
 تکان داد.

 ! وش  ینگو که اون زن مادر  دار-

جواب صددرصد بود.. درست حدس زده   دنیدستش را گرفت چون احتمال  سکوتش بعد از شن  طاها
 آره تکان داد و گفت:  ی  بود، سرش را که به معن 

 دستش سقوط کرد. یحال رو ی!.. تن  ترمه بمهیوخ وشی حاال هم حال مادر دار-

 !ادیداره به سرمون م ایچ ای.. خدا شهینمواقعا باورم  شه،ینه نه، باورم نم -

کرد را در آغوش گرفت و از آسانسور خارج    یزد و ناله م ی لب غر م ریها ز رزنیاو را که هم چو پ  طاها
 شد.

 را دور زد و نشست.   نینشاندش و خودش هم ماش نی ماش داخل

 سرش داد زد. ترمه
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 !کرد  یشد کار  یم دیشا یگفت ی.. طاها اگر زود تر منارویا یبگ دیاالن با-

 و گفت:  دیکالفه اخم در هم کش طاها

سراغ عشق    رهیاون م ومدهیدونستم آفتاب باال ن یبگم آخه از کجا م نویاومده بودم هم یمن  لعنت-
 ! شیمیقد

 

 _ _ _ _ _ _ _ _ 

 ماه بعد.. چند

 

و   ونیبه ارمغان آورده بود.. مرگ کتا شانیبرا یمنف یبد که اثر  ریتغ کیکرده بود..  ری تغ شانیایدن
 کرد.  یعادت م زیرا که داشت کم کم به همه چ یکرده بود ترمه ا وانهیطاهر د

آنقدر در   ینگرانش بود.. گاه ش ی ها یهم با تمام دل شکستگ وشیبد بود که دار یبه قدر  حالش
 !شی بانو یبود برا یادیاز آن همه غصه که ز آمد ی به درد م وشیکرد که دل دار یخواب ناله م

 یشوم لرزه م یآن ماجرا یآور ادی و  انیماه ها از آن ماجرا گذشته بود اما باز هم پچ پچ اطراف 
که با   یدانست!.. شوهر یشوهرش م یکه تا سر حد مرگ خود را شرمنده  ی انداخت به تن ترمه ا

  رعشقش کم نشد و هرگز او را مقص یاز عالقه اش به با نو یباز هم ذره ا شی ها یتمام دل شکستگ
کرد از آن فضا و از آن آدم   یترمه را دور م دیکرد.. با یم  یچاره ا دیعقلش نداست اما با یکار پدر ب 

بردش که فقط خودش   یم ییگرفت و جا یدست عشقش را م دی.. باقیو رف  لیبه ظاهر فام یها
 ها و آشوب ها! یها.. به دور از تمام دل نگران الیور از تمام دغدغه ها و فکر و خباشد و او.. به د

  دیطول نکش ادیبرد.. ز شی اش پ لیبه ترمه کار ها را آرام آرام به کمک وک  یکلمه ا یگفتن حت بدون
  ی به بزرگ یخودمان فاصله داشت، فاصله ا یکه فرسنگ ها با کشور شرق یگرفتن اقامت در کشور  غرب

 اعتقاد! کی

و ترمه به شدت به  وشیکه دار یی.. جا یو کنجکاو یال یخی پر از ب  ،یپر از سرد ی.. لندن.. شهرسیانگل
 داشتند.  اجیاحت ی خی و  یمردم غرب  نیب  یبودن در آنجا و زندگ 
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گفت   یزینه چ الیخ یب شهیو مثل هم  دی.. فهمدیدو روز مانده به رفتنشان ترمه موضوع را فهم درست
 نشان داد.  ینه واکنش

است  ی و سرد ینواخت کیاش دچار  ی زندگ گرید یباشد چه جا  نجایچه ا ی مهم نبود، وقت  شیبرا
 یداشت کم کم جانش را م گریتلخ که د یپس چه بهتر که دور شود از آن همه خاطره و گذشته 

  شتریاش ب  ییواهرش تنهاکه به حتم بعد از رفتن تنها خ  ییاش طاها بود، طاها یگرفت.. تنها نگران
 !شد یم

 

بروند، بروند و دور شوند.. لبخند زد و   دیانگار طاها هم خوب درک کرده بود که آن ها حتما با اما
از رفتنشان و از ته دل آرزو کرد    ستیترمه که تنها برادرش ناراحت ن یشد برا  یهمان لبخند دل گرم

 را با او پر بکند.  شی ها ییو تنها ابدی خود ب  یبرا یزوج  یکه او هم به زود

.. 

  لیگذشت.. تمام آن دو روز را ترمه مشغول جمع کردن وسا یچشم بر هم زدن ی روز هم به فاصله  دو
 بود. شانیها

  یداریبشود و با تمام اثات خر  دایخوب پ یمشتر کی که  یماند تا زمان  یهمان طور م شانی خانه
 بکند آن جا را.

و نرفته   ختیر   یعشقش بود که در آغوش  برادرش اشک م یبانو ی رهی کم عمق خ یبا لبخند وشیدار
 کرد.  یم  یتاب یب

 کی  نیخودش باشد.. ا یو فقط دل بسته  ندیرا نب   یکرد که ترمه جز او کس یم یکار دیبا
 آمد!  یبر م وشیچو دار یبود که فقط از پس عاشق  یوانگیپر از د ی  خودخواه

بدرقه آمده   یاش هم برا ییو زندا  دیسع  ییاز آغوش برادرش خارج شد و عقب عقب رفت.. دا ترمه
که او   وشیپدر شوهرش جا خورد، برگشت سمت دار دی بهتر بگو  ایپدرش  یمی قد اری دنیبودند، با د

او را سفت   وشیدار یبه چشم ها قیعم یت، با نگاهاز ترمه نداشت.. فرهاد جلو رف  یهم دست کم
که  ییمحکم در بغلش فشار داد.. پدر بود با تمام حرف ها شیها یآغوش گرفت و با تمام پدرانگ  رد

 زده بود.  تی از سر  عصبان
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زد و دستش را دور تن  گرم  پدرش حلقه کرد.. دروغ چرا خوشحال شد که قبل از   یلبخند وشیدار
به برگشت   میرا تصم ندهیسال آ  کینداشت، دست کم   یبرگشت دیش.. رفتنشان شابودت دهیرفتن د

 چند روز را هم نداشتند. یبرا یحت

 آرامش زد.  یبه چهره  یخوب که پسرش را در آغوش نگه داشت ازش جدا شد و لبخند فرهاد

 خطر.. منتظر تماست هستم.   یسفرتون ب-

 خشک شده اش را از هم باز کرد. یسرش را تکان داد و لب ها وشیدار

 .یممنونم که اومد-

بود و معصوم. حق داد به پسرش که  بایاش زد و نگاه دوخت به عروسش.. ز یشان یبه پ یدست فرهاد
 دختر باشد. نیا یوانهید

 متعجب اش گفت:  یو روبه چهره  دیاش را بوس یشانیتر رفت و آرام پ  کینزد

 باهم.  دیخوشبخت باش  ،یمون یدختر نداشته ام م ن ی.. عیزیعز وشیتو برام مثل دار-

را..   شیمرد روبرو نینکرده بود ا تی احساس خجالت و تعجب را با هم داشت.. پدرش کم اذ ترمه
 به زحمت لب زد: 

 . نیممنون، لطف دار-

نگاه از نگاه ناراحت طاها   یوقت رفتن بود.. ترمه به سخت گریبه صورتش و انگار د  دیپاش یلبخند
 گرفت و همراه شوهرش دور شد، دور و دورتر. 

°° 

 خوش هم داشت که نشان بدهد. یرو ایآرام تر از قبل.. انگار دن یل یآرام بود، خ  زیچ همه

خت بود اما هرچه که بود آن جا  س یمختلف کم یبا راه و روش ها گریکشور د کیدر  یزندگ  البته
 یم دای کردند و انسان ها هم با درک کردن آرامش را پ  یرا درک م گریراحت تر بودند، خوب هم د

 کردند. 
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 .. ریخدا مه بود و دلگ ی شهی هم شیکه هوا یگذشت، لندن یدر لندن م شان یماه از زندگ هفت

 !زی بود و پا زی پا شهیهم انگار

 گذشت.  یبود به گشت و گذار م کاری ب وشیدو روز هفته که دار یتو وشیترمه و دار یها روز

ذوق را ازش   نیا وشیاش  بود و دار اچهیدر یتو یسوار قیو قا جنتیوار عاشق پارک ر وانهید ترمه
 کرد.  ینم  غیدر

تفاوت که ترمه از شب قبلش   کی از خانه خارج شدند با  دهیلباس پوش لشانیتعط  یتمام روز ها مثل
به   یزیحال چ  نیپارک رفتن را بزند با ا  دیتوانست ق ی نم یداشت ول ی حال ی و ب جهیاحساس سرگ 

 خدا نگرانش بود نگفت.   ی شهیکه هم وشیدار

  یپخش م یگریپس از د یکی ترمه  یشگیهم یکردند و آهنگ ها یم یرا ط ر یمس نیماش سوار
 خودش را هم نداشت. یمورد عالقه   یآهنگ ها یحوصله   یشدند و اما ترمه حت

 داد.. هیتک یصندل  یرا بست و سرش را به پشت شیحال چشم ها یب

 دنیهر چند کم عمق از د ینگاهش را گشود و چشم چرخاند به دوروورش.. لبخند نیتوقف ماش با
 زد.  شیصدا  وشیبشود که دار ادهی پارک زد و خواست پ

 ترمه؟ -

کرده بود  ری اش تغ وانهیرفتارش با عاشق د  بیمدت که عج نیچرخاند سمتش و مثل تمام ا نگاه
 جواب داد:

 جانم؟ -

 : د یدو ابروانش پرس انیم  زی ر یبا اخم  وشیدار

 ! دهیحالت خوبه؟ رنگت انگار پر-

 را باز و بسته کرد.  شیتر چشم ها قیعم  یبا لبخند ترمه

 !شمی ترم م   یعال یسوار قی قا میبر زم،یخوبم عز-
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  یشد و با چشمک ادهی پ نیاز ماش عیکه ترمه سر دیبگو  یزیقانع نشده خواست باز هم چ وشیدار
 اش کرد.  یرا مجبور به سکوت و همراه  وشیکوتاه دار

کرد.. حس و حالش را عوض   یرا خوب م وش یبچه ها ذوق کردن ترمه حال دار ن یو ع یسوار قیقا
 کرد.  یم

 داد به دل کندن از آن پارک.  تی باالخره ترمه رضا از دو ساعت بعد

 گفت:  یآن م یتصم  کیدر  وشیکه شدند دار  نیماش سوار

 !میلندن رو از آسمون تماشا کن قهی چند دق هی نیداکز.. سوار تله کاب الیرو  میبر-

 اش کله اش را تکان داد. یسوار قیاز قا یبا حال خوب ناش  ترمه

 . میاوهم بر-

 گاز فشار داد.  یرا رو  شیو پا دیصورتش پاش یتو یواقع یخوشحال از استقبال ترمه لبخند وشیدار

و حالت تهوع کنارش.. چرا   ادیبار با قدرت ز  نیاش دوباره برگشته بود ا جهیترمه.. احساس سرگ  اما
  یرا نداشت و نم وشیدار یها  یدکتر رفتن و نگران  یگونه شده بود..اوف اصال حال و حوصله   نیا

 اما دیبه او بگو یزی خواست چ

 

 ممکن بود، آره ممکن بود!  ایذهنش جرقه زد.. نکند.. نکند باردار است! اوه خدا یا لحظه

  نیسمت تله کاب وشیدار یشد و شانه به شانه  ادهی .. پ دندیرس  یک دیغرق فکر بود که نفهم  آنقدر
نشسته بودند..  شانیپول را پرداخت کرد و هر دو سوار شدند.. دو نفر خانم هم روبرو وشیرفتند.. دار

 رنگ شبش گفت:  یگرفت و با نگاه به چشم ها دی گرا یم یدست ترمه را که به سرد وشیدار

 دستاتم سرد سرده! ده، یرنگت پر  زم،یچت شده عز یبگ یخواینم-

 دل دل کردن لب باز کرد.  یت و با کل و آسمان مه آلود لندن دوخ  رونی نگاه به ب ترمه

 .. وشیدار-
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 دستش را بوسه زد. وشیرا باز گو بکند، دار  شیدانست چگونه حرف ها  یکرد، انگار نم  سکوت

 جانم، بگو عمر من..-

دلش را   یشد و حرف ها رهیخ  رونیبد با لبخند دوباره به ب  یاز حس ها یخال   ییبا چشم ها ترمه
 .ختیر  رونی باالخره ب

هم من هم تو.. بابت مرگ   دم،ی منم کم زجر نکش ،یشد تی اذ یلیمدت خ  نی که تو تمام ا مدونیم-
 مادرت هم هنوز شرمندتم.

 دوخت و ادامه داد: وشیحرف دار یب یگرفت و به چشم ها رونی از ب نگاه

بودن کنارتو و آرامش االنم را با   یبدون  خوامی حالم خوبه، حالم کنار تو خوبه و م  نجایا میاومد یاز وقت-
دوست نداشت.. باور   شهیکه نم یتو انقدر خوب وش،یکنم.. کنارت خوشبختم دار یعوض نم ایکل دن
.. باهات آرامش رو  ارمشونیتونم به زبون ب یکنن اما نم   یم ینیحرفا ته دلم سنگ نیوقته ا یل یکن خ

 ها دنبالش سرگردون بودم.  وانهید نیوقته نداشتم و ع یلیکه خ یزیکنم چ یلمس م

آن لحظه بود.. سرش   ای حال دن نی خوب تر  ،یوصف نشدن یرا بست، با آرامش  شیچشم ها وشیدار
 گوش ترمه برد و زمزمه کرد:  کیرا نزد

 پر از آرامشم!  یتو کنارم ی تا وقت-

خالص بود    ری بار ت نیترمه ا ی  شد و حرف ها وشیدار ی کوتاه ترمه باعث باز شدن چشم ها ی خنده
 از حدش. شیب  ی  خوشحال  یبرا

از وجود تو داره تو  یبچه ا هی ی عن یحس خوب  ؟یچ  یعنیحس خوب  یدون ی.. مگهید زیچ هیو -
 بابا و مامان پر از آرامش!  هیو قراره من مامان بشم،  یش یبابا م یدار یعنیکنه..  یوجود من رشد م

و ترمه   وش یدار یر خانم را که متوجه حرف هاتعجب آن دو نف  وشیدار ی  بلند و پر از شاد ی خنده
نگاه ها.. نه! فقط خودشان مهم بودند و   نیآن دو نفر مهم بود ا یبرا  ایشدند را دو برابر کرد و آ ینم

عمر   ایخدا وشد که اصال متوجه گذر زمان نبودند   یم ی خوب سپر شانیآرامششان.. آنقدر لحظه ها
 ها را کوتاه نکن! یخوش
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** 

 کوتاه(  ی  قصه  هیدو ) فصل

 " لی"سوم شخص  کم

 

اش..   لیموبا یگالر یاراده رفت رو یاش گذاشت و مثل تمام مدت دستش ب ی شانیپ  یرا رو آرنجش
 . یگالر نیو ا  یگوش نیا یتو شدیعمرش خالصه م کیکه نبود خاطرات   یشوخ

گونه اش،  یرو دیگشت شصتش را نوازش گونه کشعکس ها لبخند که نه تلخ خند زد..  ان دنید با
 یتوانست به عقب برگردد و دوباره کنارش باشد اما افسوس و صد افسوس که فقط م ی کاش م

 را داشته باشد و بس..  الشیتوانست خ

..**.. 

کند،   ینم هی گفته مرد گر یاما ک یاز مردانگ  یناش ی.. مثل تمام آن مدت مهارش کرد.. غرورنشکست
 ! ستیکند.. مرد است سنگ که ن یم هیبه وقتش خوب هم گر 

که زن از زن بودن خود و مرد   یرفتار کن یجور کی یعنیمرد   ست،ی نکردن ن هیبودن به غرور و گر  مرد
 بودن تو خسته نشود!

  یو صورت ب  بایبا آن لبخند ز گری عکس د کیو صفحه را جلو برد،  دیصورتش کش  یرو  یدست دوباره
 از ته دل عشق جانش تنگ شده بود.. زمزمه کرد:  یآن خنده ها یرنگش.. دلش چقدر برا 

  ینم ، ییایب  یخوا ینم  ره،یگ  یداره کم کم جونمو م ده،یداره عذابم م تی!.. دورهیکاف گه،یبسه د-
  یم ،یستی ن شهیهم یکنم برا یدارم کم کم باور م  ال،یپر از درد رو!.. م  یفاصله  نیا یتموم کن  یخوا
 خودت درک کن عمق فاجعه رو! گهید شهی.. بعد از چند سال نبودنت تازه االن داره باورم میفهم

که بد تمام شده بود نبودنش.. هر    یکینبودن  ی وانهیشده، د وانهیکه د دیفهم ی هم داشت م  خودش
 سرش آمده! ییچه بال  دیفهم یم شتریگذشت ب  یلحظه که م
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که انگار تا آخر   یاش و غرق شد در گذشته و خاطرات نهی را چسباند به س  را بست، عکس شیها چشم
 خواستند دست از سرش بردارند.   یعمر نم

 

 )پنج سـال قـبل( 

.. 

ـ  زی مـ یرا رو  سـرش  یسرش قـرار داد.. دلـش م یخراب دو دسـتش را رو یگذاشـت و با حال
بـپرسد چرا، چرا  ییـشد و از آن بالـابک ـادیو از ته دل فر استـدیب ¹کوه لوگان یخواست برود رو

 کرده است به حال خود!  شیرسد، نـکند رها یشـنود، چرا به داد  دلـش نم  یرا نم شیصـدا

  دهیرا د یدخـترک چشم آب یروز خوب.. از وقـت کی شی بود از درد، از بغض و عقـده شده بود برا پر
 رحـم.   یاما ب بیعج   یفرق کرده بود، حالـ شیای بود انگـار دنـ

رز بلک    ـمارستانیاسـتاد بزرگ اش وارد ب قیدو مـاه بود که تخصص اش را گرفـته بود و از طـر فقـط
حکمتت را شـکر که هر   ایشـدند و خـدا  یبرآورده م شیکـانادا شده بود و انـگار کم کم داشت آرزوها

 ! یکن  یم تیـده ها خواهد با دل و جان  بن یدلت م  یکـار

 پرسـتار قفل شد.  یتق  در اتاق سرش را بلـند کرد و نگـاهش رو با

 به هوش اومد. ضی دکـتر مر یآقا-

 لبش نشست و بلـند شد. یکوچک رو یروشن شد، لبـخند نگـاهش

کرد و   یبود بار دومش بود که عمـل م یماه که بسـتر کی که تو آن  یـضیمر یزد برا  یپر پر م دلـش
  یشد خدا م  یشـدند و چه م یم  یدرمـان  یـم ینداشـت مجبـور به ش یا دهی عمـل هم فـا نیااگـر 

 دانسـت!

 دختـرک داد. لیتحو  ـبایز یاتاق شد و لبـخند داخـل

خود کرده بود و خودش   ریرا اسـ ـنشیدکـتر جوان دل و د نیکوتاه لبـخند زد، ا دنـشیبا د لـایم
 خـبر داشت؟! 
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 ؟ یخوب -

 را باز و بسـته کرد. شیها چشـم

 بـهترم. -

*" پشت  دست   یرا بسـت و بوسه ا شینشست، دستش را گـرفت و بالـا برد، چشـم ها کـنارش
 نشاند.  لـایم

پر   یسـخت بود، عشق طیهم شده بودند و چـقدر عشق در آن شـرا یایدو خـبر داشـتند دنـ هـر
 رد!د

 گفت:  لـایدرخـشان م یرا باز کرد و با نگـاه به چشـم ها شیها چشـم

 !شهیمطـمعنم حـالت خوب م ـاد،یم گـهیها تا چند سـاعت د شی جواب آزما-

و خنـده اش  دیبود.. خنـد دهیانـار  سرخ و رسـ ی  نیـر یکه مثال  ش ییاز آن خنـده ها د،یخند لـایم
 !لیکـم  یبه تـن  درمـانده   دیگوشـت شد چسـب

 ینامـرد چشـمشان م یایآمد اگـر دنـ یشد و چه بر سرشـان م یاز هـم گرفـته نم ـشانیها نـگاه
 زد!

  سی رئ رینـشده بودند و اگـر ورود دکـتر هاچ  لـایقدر غرق  نگـاه هم بودند که متـوجه ورود مادر م آن
  ینم یـزیبر حالـش نبود به حـتم تا شـب هم مـتوجه چ  یمبنـ لـایو سـوالش از م ـمارستانیب

 شـدند..

  لیبه بـودن  کـم  یخجـالت زده زمـزمه کرد خوب اسـت و خوب بـودنش که ربـط یبا لبخـند لـایم
 نداشت، داشت؟ 

 

 کوه کانـادا" نی( بلـند ترMount loganلـوگان ) ¹"
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داشت،    یطـعم تـلخ  لـایم یسر تـکان داد.. خوب بـودن ها یمصـلحت یبا لبـخند  ری هاچ دکـتر
 افـتاده! ریشده و خـوردنش به تاخ  دهیبر شـانی پر یکه با افـکار ییـمویل  کیدرست طـعم 

 کـند! یانیپا در مـ یشد خـدا کمـ یدخـتر و کـاش م  نیبود ا فیحـ

داد..  لـایرا به مـادر م  شیتـمام جا یلیمـ  یاز جا بلـند شد و با ب ری به در خواست دکـتر هاچـ لیکـم
  یبه ب ل یاز نظـر کم  یخونـسرد  نیو ا ـدیرس  یخونسرد به نظر م  یلیاز خ  شـتریب یل یکه خ یمادر

 شد.  یتمام معـنا م یاحـساس

  یدر پ  یمخـتلف و پ  یها شی رنداشـتند و با آزماب  لـایروز تا شـب پرسـتار ها دست از سر م آن
عقـب  شی نرود تا کارها ششیکرد که پ یچقدر خودخور ـلیکفـرش را در آوردند.. بـماند که کم

 .. لـایاتاق م یشب او را کـشاند تو ـمهین ـک یآخر سـر ساعت  ـگریاما دل بود د فتندین

  یخود شـعر یلب بـرا ـریو آرام ز  شیشـانه ها ی  را رها کـرده بود رو سـوانشی جانش خرمن  گ عشق
 نی.. بدون اد یرسـ  لیبه گـوش کمـ  نیدلنـش ییلـالـا کی  ـنیدرست ع  شیکرد.. صـدا یرا زمـزمه م

 یبسـته غرق زمزمه ها ییو با چشـم ها ـستادیا ـوارید یگـوشه  نـدازدی راه ب ییکه سـر و صدا
 دخـترک شد.. 

را    ییداشت حرف ها یسـرود و سـع یخود م یبشـود برا  لیمتـوجه حـضور کمـ ـنکهیبدون ا لـایم
 شد..   یبسـپارد اما مگـر م ی بود را به بـاد  فـراموش دهیشـن انهیکه مخـف

خانه سـاخت..  شیشد و تـه تـه گلـو دیشـد  یبه بغـض  لیرفـته رفـته تبـد  شیها زمـزمه
  یی.. با قـدم هاضرب باز شدند و چه شده مگـر کی  لیکـم یو چشـم ها  دیلرز د،یلرز شیصـدا

 که پشت به در و رو به پنـجره نشسـته بود، نشست.   لـاینامنظـم سـمت تخت رفت و کـنار م

و چانه  لیکمـ ن  یسـرخ شده اش را دوخت به نگـاه غمـگ ی  حـضورش را متوجه شد، چشـم ها لـایم
آغوش   یشد تو   دهیسرش کـش د یاشک اش که چکـ  یقطـره   ـنیاولدرست مثل دلش..  د،یاش لرز
  یکم  ایفراهـم کرده بود.. کاش دنـ شی آرامش را برا نی شـتریکه عشقش با وجود زمان کم ب  یمـرد
  یگـناه نم یآلودش را بـر سر  آن دو عاشق  ب  ـاهیدست س  یمروت داشـت و به آن زود ورحـم 
 .دیکـش
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کرد،   یخواست تا م  یکه دلـش م ینداشت و هـر جور یکس شوخ چیبا هـ  گـر،یبود د ایدنـ امـا
 چند بود آخر!  ییلویرحـم و مروت ک

سـر  دخـترک گذاشت و با قورت دادن بغـض اش آرام   یکرد آرام باشـد، چانه اش را رو  یسـع لیکمـ
 اراده در ذهنـش نشسـته بود را زمـزمه کرد:  یرا کـه ب یآرام شـعر

 تو دهیآسـمان د" امشـب از  

 بـارد یشـعرم سـتاره م یرو  

 کاغذ ها  د  یدر سـکوت سـپ 

 کـارد یجرقه م میپنجـه ها 

 تب آلـودم ـوانهیشعـر د 

 خواهـش ها  ار  ی از شـ نیشرمـگ 

 سـوزد  یرا دوبـاره م   ـکرشیپ 

 عطـش جاودان آتش ها 

 آغـاز  دوست داشتن است یآر 

 داستیراه ناپ انیگـر چه پا 

 شمیند ی دگـر ن انیمن به پا 

 بـاست یدوست داشـتن ز نیکه همـ 

 چـرا حذر کـردن یـاهیاز س 

 المـاس است   ی  شب پر از قـطره ها 

 مانـد  یم یآن چه از شـب به جا  

 است  اسیعـطر سکر آور گل   
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 آه بگـذار گـم شـوم در تو  

 ز من نـشان من ابدیکـس نـ 

 روح سـوزان آه مـرطوب من 

 بوزد بر تـن تـرانه مـن 

 باز   چـهی در نیآه بگـذار ز 

 ها  ـایرو انی خفـته در پرنـ 

 ـرم یسفـر گ یبا پـر روشـن 

ـ    ها ا یبگـذرم از حـصار  دن

 خـواهـم یچـه م یاز زنـدگ یدانـ 

 تا سـر تو  یمـن تو باشـم، تو، پا  

 گر هـزار باره بود یزنـدگ 

 تو  ـگریتو، بـار د  رـگیبـار د 

 سـت یایآن چـه در من نهفـته در 

 توان نهفـتنم باشـد یکـ 

 ی طـوفان ن ی سهمـگ ـنیبـا تو ز 

 گفـتنم باشـد یارایکـاش  

 خـواهم یاز تـو م زمی بـس که لبـر 

 صـحرا هـا ان  یبـدوم در مـ  

 سـر بکـوبم به سنـگ  کوهـستان 
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 ها  ـایتـن بکـوبم به مـوج  در 

 خـواهم یاز تـو م زمی بـس که لـبر 

 ـزم یز  خود فـرو ر یچـون غـبار 

 تـو سر نـهم آرام  یپا ـر  یز 

 ـزم یتو آو ی هیبه سـبک سـا 

 آغـاز  دوسـت داشـتن اسـت  یآر 

 داستی راه نا پـ انیگـرچه پا 

 شمیندی دگـر ن انیمن به پـا 

 " )فروغ فرحزاد(  ـباستیدوست داشـتن ز نیکـه همـ 

شد اما بـاز هم  یکرد نم  یدر  گوشش زمزمه م لیکه کـم یشـعر  یبا آن کـه متـوجه معـنا لـایم
پرتاب کرده   یال یخـ  یب یایکرد و او را به دنـ یروحش را نوازش م  لیکمـ یداشت، صـدا یحس  خوب

 کشـاند. ـبایز یمـادر او را به آغوش  خـواب  ـکی ییلـالـا هیدرست شـب شیبود.. زمـزمه ها

  یبی عجـ یکه دلشـوره  یلیکمـ سـتاد یتـمام شب را نگـهبان کـنارش ا لیکـم  دیو نفـهم   ـدیخـواب او
 شود!  یدرست م زیهـمه چـ الیـخ یب دیبدهد و بگـو شیبود دل دار  یداشت و کـاش کـس 

 

 . "شـهیاشکال نداره درسـت م گهیخودش مست که خودش به   حالـت آدم اون لحظه   نی" تـنها تر

 

.. *"و دی را کـش  ـشیتخـت خواباند و رو یرا رو لـایخارج شد.. م شیکـوتاه اما پر درد از گـلو یآه
 زمـزمه وار گفت: 

 !یمن همه ا چ  یام و تـو در تمام  ه چیمن ه-
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بود.. نـه   دهینکـه شـ ییکـرد بـاور کـردن  حـرف ها یداشـت، بـغض داشـت اصلـا لـه م درد
سالش بود.. نـه بـابـا   ـستیدخـتر فقـط ب ـنیکه ا ـن یشد، نـه ا یامـکان نـداشتـ.. آخـر مگـر م

نـبود کـه  ـرآن قـدر ها هـم لـامروت نـبود! امـا چـرا بود، بـد تر از آن هـم بود.. اگ گـرید ایدنـ
  کیسـرخ  سرخ اش با  یملسش، انـار ها ی  سـرسـبز بود با انگـور ها ینبـود، بهـشت ایدنـ گـرید

آدم را دل   شینبود ها نیشـربت بـهار نارنج خنـک وسـط تابسـتان  گرم اش اما نبـود.. نبـود و همـ
ـ  یکـرد و ا یتکـه تکـه م   !یآهـسته چه ها کـرد ا،یبر پدرت دن

  ـکیدرسـت مثل  ـسوانشیبرد و نوازش اش کرد، گ  لـایرنگ م  ییطلـا یموها  یرا لـا دسـتش
  شی.. دوبـاره خم شد، سـر در موهایبه همـان خوش رنگـ  ییبـایعـسل بود، به هـمان ز یصخـره 

 یگرفت، لبـخند نشسـت رو یانرژ ای تـمام دنـ یانگـار که بـه انـدازه  ..دیکشـ  قیعمـ یبـرد و نـفس 
 و ملس!  دهیرسـ  یپرتقـال یبـو ییکه استشـمام کرده بود، گو یخـوب یاز بـو شیلب ها

 بوسه کاشت ...   دوبـاره

 هـم فشـرد..  یخـسته اش را رو ی  نشسـت و چشـم ها یصنـدل  یجـا رو همـان

 بکـشد. ـمارستـانیشـدند و کم مـانده بود کـارش به ت یسـرش اکـو م  یدکـتر تو یها حـرف

 اما..  یدیخود توام کم زحـمت نکـش ،ی مـن همـه تلـاشمو کردم خودت شاهد بود-

 !! یلـعنت ی  کـرد.. چـقدر درد پنـهان شده بود پشـت  آن امـا مکـث

 ادامـه داد: دکـتر

هـرچنـد    ـمیندار  یدرمـان یـمیجـز ش  یچـاره ا گـهیواقعـا د  یلـنشـدم و دی زود ناام شه،یاما نمـ-
مغـزشو احاطـه کرده اگـر   یکه غـده تـمام رگ ها یدیرسـه.. خودت د یبه نـظر م دهیفا یاونم ب

 .. ـیش

 پر درد گـفت:  یحرف اش و با لـحن یتو دیپـر

 .دی اسـتاد، حالمـو خراب تر نکـن گـهید هیکـافـ-

شـود   یم ـست؟یچ  قـایکارت دق نیمصلحت ا ایدکـتر گرفت و خـدا نیغمگـ یاز چـشم ها نگـاه
 .میدرصـد قـانـع شـد ـکی دی.. شا ییبـه ما هم بـگو
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لـعنت   یو ا د یرا در دستـش گـرفت، نگـاهش بغـض کـرد، دلـش لـرز لـایم یبافـته شده   یسـویگ
 ! یزندگ نیبر ا

 داشتـند.. ـشیکـه حکـم مـرگ را برا ییهم رفـت، تکـرار شد لحـظه ها یرو شیها چشـم

را با    لی .. انگـار قلـب کمـخـتندیر  یم شیگـونه ها یشـدند و رو یشبـنم م لـایم یها اشـک
آمـد،   یبر نم   یاز کـس یسـوخت و چـرا کـار یبودند که آنگـونه م دهینفـت به آتش کـش ی  فراوان

  سهـا نبود، پـس چرا حـال خوب را دور و اطـرافش ح  ـماریخوب کردن حـال ب  یمگـر آن جـا بـرا
 کـرد؟  ینم

صـدا   یکـه ب  لـاینا منـظم سـمت م ییدر آورد و با قدم هـا گـریرا از حـصار هم د  شیها دسـت
شـد رفت.. کـنارش زانـو زد و   یو هر لحـظه وزن سـرش سبک و سبک تر م  ـختیر یاشـک م
 جانش متـوجه نشـود زمزمه کرد:   اری  ریغـ یکه کـس یمانندش را گرفت، آرام طـور ـخی ی  دست ها

 اون اشکـات بشـم من.  یفدا یالـه-

ـتر انگـار  دخ ـنیا یسـرخ شده نگـاهش کرد.. در چشـم ها یو دمـاغ  سیخ  ییبا چشـم ها لـایم
 بودند!  ـبایآنـقدر ز شیآلبـالو شکـوفه زده بود که نگـاه ها ی به خوشمـزگ  یدرخـت

  یکرد.. بو  شیها هیاش گذاشت و عـطرش را با تمـام وجـود مهـمان ر ینـی ب  یرا رو  شیها دست
 !دهیپوست پرتـقال تازه رسـ  یدادند، بو یعشق م

 دست ها و عـطرش است! نیکه معـتاد ا ییو دوبـاره نـفس گرفت.. گـو دوبـاره

 زد.  شی صـدا لـایم

 ل؟ یکـم-

 فرسـتاد! هیهـد ـشیبـاغ حـال خوب برا ـکینـفر سـخاوتمندانه  ـکی

 زد. ی زد، چـقدر خوب اسمش را صـدا م  لبـخند
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 زنند!"  یکه دوسمون دارن اسممونو قشنگ تر صدا م یی"من دقت کـردم کـسا 

 تـکان خوردند. شیها لـب

 جـانم؟ -

کـه بـاور کـرده   ییلـایکرد، م لـایم  یباغ حـال خوب را هم ارزان کی ـشترینـفر با سخـاوت ب ـکی آن
 . سـتی ن  دنیماندن و عـشق ورز یگـرجاید ایبود دن

 گفت:  ـفیضع یهمـان صدا با

 باشـم منو ببـر..   نـجایا گـهید خوامیبرم، نمـ   خوامیمـن مـ-

 حرفش را زد. یمجـالش نداد، چنـد بار پشـت سرهم سـرفه کرد و به زحـمت ادامه  سـرفه

خوام   یبه مـن نـداره.. نم یازینـ ایدنـ ـنیدونـم کـه ا  یم  ست،یدونـم حـالـم خوب ن یمن کـه م-
  ییجـا ـمیبـر ـنجا،یاز ا نـرویروح تمـوم بـشه.. مـنو ببـر ب یب  ـمارسـتانیب ن یجا و تو ا  نیعمـرم ا

  ـخواد،یتـورو م  فقـطدل  من  ـخواد،یکه من باشـم و تو، فقـط من و تو، دلم فقـط کنار تو بـودن م
 فقـط تـو!

 

 !وانهیبود، دو جفت د وانهیخودش د  نیدختر هم ع نیا

 ..گر یبود د یوانگید خب

 یوانگیشد اما د یاش تمام م ی درمان یم یش یدوره  د یرا نداشتند.. با مارستانیخروج از ب ی اجازه
 . یوانگیپشت  د

 یو تو دی چ یپ یا سهیرا داخل  ک لـایم یبافته شده  یسو ی را عوض کرد و گ ش یشد.. لباس ها بلند
 حرکت کرد.  مارستانیباز ب یرفت و سمت محوطه  رونی گذاشت.. از اتاق ب فشیک

سرسبز   یمثلـا محو دور و اطراف و فضا  پرستار کیبه همراه  لچریو ینشسته رو لـایقرارشان م طبق  
 بود.
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خود داشت خواست آن ها را تنها بگذارد.. پرستار از خدا خواسته   لیاز پرستار که سر در موبا لیکم
 لب گفت و داخل رفت.   ریز یچشم

 : دیکرد و آرام پرس ریدستش اس یتو لـایسرد م یخم شد، دست ها  لیکم

 م؟ یبر-

 حرف فقط سرش را به علـامت مثبت تکان داد.  یب  لـایم

کس خبر نداشت   چیچند ساعته اما ه ح  یتفر کی یشدند.. مثلـا برا رونی ب ی  قرار راه یب  یبا قلب هردو
 ندارد. یرفتن برگشت نیا

 هر دو در سکوت گذراندن. لی کم یبه خانه  دنی تمام مدت تا رس یتو

 هر دو خراب بود و چقدر تظاهر به خوب بودن سخت است! حال

کرد و کاش   یهر لحظه او را معذب تر م  لـایم ی دهیصورت رنگ پر  یرو لیگاه به گاه کم  یها نگاه
 خوددار باشد.   یمرد کم نیا

را   لیکم یکه بو  یتخت یتو دنیاز آرامش بود.. خواب  ییایدن  لـایم یبرا لیو کوچک کم  ینقل ی خانه
 ! یخوشبخت ت  ی نها  ت  ینها یعن یدر خود دارد و گذراندن روز ها و شب ها در کنار او 

 بود، خوب تر از خوب! دهیرنگ را کنار زد و از جا بلنـد شد.. خوب خواب   ییمویل یپتو

 آن مدت را در آورده بود. یها  دنیبد خواب شد.. عوض  تمام نخواب لیتخت کم یشد تو یم مگر

 او را وادار کرد به آشپزخانه سرک بکشد. یخوب یرفت بو  ونری اتاق که ب از

 مرد انگار قصد  جانش را کرده بود.  نیپز تمام خانه را پر کرده بود و آخ که ا لی کم  یها ²نیپوت یبو

 قصد  تو!" ی  جانم فدا ؟ی"قصد  جانم کرده ا

 یبود که م یزی دختر تمام چ  نیستاره باران شدند.. ا لیکم یزد.. با همان لبخند چشم ها  لبخند
 توانست از خدا بخواهد.

 تر رفت.  جلو
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 ؟ یدیخوب خواب-

 را باز و بسته کرد.  شی با حفظ  همان لبخند  دل ربا چشم ها لـایم

 !یعال -

 اش و دستش را گرفت.  یشانیپ  یبوسه کاشت رو د، یهم لبخند پاش لیکم

 .  ³زیلوئ ی اچه یخوام ببرمت در یعد از غذا مب ،یکه مطمعنم گشنه ا نیبش  ایب-

 . دیایروز  عمرش به حساب ب نیاش عمق گرفت. انگار امروز قرار بود بهتر لبخند

 : دیپرس  یو با مهربان  دیغذا کش شیبرا یکم  لیکم

 ؟ یکن  یفکر م یبه چ-

 عسل خورده و صادقانه لب گشود. ی لهیآن دو ت ینگاه دوخت تو لـایم

 خوشحالم.. روز  شانسمه انگار.  یل یکه امروز خ نیبه ا-

 باز شد. ل یباغ سرسبز  دل  کم یغنچه شد و تو  حرفش

 . اوردیدختر خوب بلد بود با تمام  حال  بدش سرحالش ب  نیا

..  لـایم یحداقل برا  دیبود، شا فیقابل توص  ر  ی که تمامت را سهم  خودش کرده غ  یغذا کنار مرد خوردن  
 یبدهد چگونه م حی توض یکس یبخواهد آن روز ها و شب ها را برا یاگر روز دیشیاند یبا خود م 
 گفت؟! 

 ؟یچ  یعن یبودن حال  خوب

کردن، غذا  ح ی کنار مردت بودن، با او به گردش رفتن، تفر  یعنیبودن   یتر از عال ی بودن که نه عال  خوب
 یلوس شدن، ناز کردن، دل به دل دادن و الـا آخر. جدا از درد ها دن،یخواب دن،ید لمیخوردن، ف

را ادامه  رمانشبرگردد و د  دیگفت با یکه م یری گرفت و دکتر هاچ یرا م بانشیگر یکه گاه گاه یلعنت
 ندارد!  دهیدانست فا یدهد هر چند م



 ی وانگ ی د   ی ردپا 

75 
 

  ریپن یخ کرده و تکه هاسر ینیزم ب یاز س یبی کانادا که ترک یغذا نیو معروف تر  نی تر ذیاز لذ یکی" ²)
 و آب  گوشت است"..

را مشاهده   زیلوئ  ی اچهیبه شمال غرب در بزرگراه ترنس کانادا از بنف در  یرانندگ  قهی"بعد از چهل دق ³
 باشد. "(  یکانادا م یمناطق گردشگر ن یاز بهتر یکی کرد که  دیخواه

 

** 

بودند که زنگ در  لـایم یمورد علـاقه  لمی ف یکاناپه کنار هم نشسته بودند و مشغول تماشا یرو
 حواسشان را پرت کرد. 

مرد   کیو  ر ی دکتر هاچ دن  ینگاه کرد و با د ی متعجب از جا برخاست و سمت در رفت، از چشم لیکم
اش بود   رهی روح خ  یب  یکه با صورت لـایکوتاه سمت م یو با نگاه  دیصورتش کش  یرو یکنارش دست
 در را باز کرد.

 !دیخوش اومد یل یاستاد، خ-

 سرش را کوتاه تکان داد. ری هاچ دکتر

 متشکرم پسرم. -

 به مرد کرد. یا اشاره

 . لـایحسکان هستند، پدر  م یآقا شونیا-

 کرد داخل.  شانیبا احترام با او دست داد و راهنما  لیکم

پدر   نیشد، ا ینگاهش کرد.. انگار که باورش نم  رهیاز جا برخاست و خ عیپدرش سر دن  یبا د لـایم
 شد و حالـا.   ینم شیدایبار هم پ   کی یسال

 دخترکش باز کرد.  ی  آغوشش را به رو حسکان

 به سرت اومده!  ی عروسکم، چ نمیبب   ایب-
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را پس زد و سمت  پدرش قدم برداشت اما   شیچشم ها یبه زحمت اشک جمع شده گوشه  لـایم
 ! ختندیو باز درد بود که به جانش ر  دیرس لی بغض دارش به گوش کم یآغوشش نرفت.. صدا یوت

بودم  مارستانیدو ماه  تو ب  ک  یمن الـان نزد  ست،ی، نه که مهم نبه سرم اومده یمگه برات مهمه چ-
هفته  کی  نیمدت کمرنگ بود، تو ا نیمامان که تو ا یتو مهمم نه برا  یازت نبود.. نه برا یخبر یول
  نیفهمم شما با ا ینم زنده ام.. من واقعا  اینه، ُمردم   ایخوبم  نهینزده بب یزنگ هی نجامیهم که ا یا

 ! دیآورد ایاصلـا چرا منو به دن یهمه سرد

 ! نمتیخوام بب  یهم برو، چون واقعا نم حالـا

 گفت:  یمصنوع یبا لبخند   ریشد و دکتر هاچ  ری سر به ز حسکان

 بره ممکنه جـ.. شیپ  ینجوریاگر ا ستیحالت خوب ن  مارستان،ی ب یبرگرد  دیجان تو با  لـایاما م-

 وسط  حرف دکتر و با همان لحن  بغض دار ادامه داد: دیپر لـایم

مونم اما   ی دونم که نم یخودم، م تی ! خب باشه، من که خبر دارم از وضعرمیممکنه بم  ؟ی ممکنه چ-
حس و روح کنار   یب  مارستانیتو اون ب نکهیاون نه ا یبرم، تو خونه   ایکنار  عشقم از دن دمیم  حیترج 

تنهام   د،یبر فا ببندم.. لط  شهیهم ینبردن چشمامو برا یو پدر یاز احساس  مادر ییکه بو یمادر و پدر
 چه الـان چه بعد از مرگم! د،یایهرگز سراغم ن گهیو د دیبذار

مانده بود خواست   شی حسکان که مات روبرو یانداخت و از آقا لیناراحت سمت  کم  ینگاه  دکتر
 بغض آلود!  ی  لـایماند و م لیخانه را ترک کردند و باز کم  یحرف یهمراهش برود.. هر دو ب

  یهق هق  آرامش خنجر ی  و سمت اتاق بردش.. صدا د یرا بست و سمتش رفت، در آغوشش کش در
 .شهیعاشق پ  ل  یبود در دل  کم

 گوشش برد و آرام زمزمه کرد:  ک  یقرار داد، لبش را نزد شی بازو ی  و سرش را رو دیدراز کش کنارش

 تموم شد! گه،یآروم باش عشق من، فراموشش کن د ش،یه-

تمام   یکه تو یاحساس  یگرفت از آن همه ب یقصد  آرام شدن نداشت، دلش داشت آتش م لـایم اما
 را پاک کرد و آرام شروع کرد به درد و دل کردن. شیشده بود.. اشک ها بشی نص  یزندگ
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مهربون، حداقل مهربان تر از پدر و   اریمسن و بس  بای تقر یبا پرستارم بودم، زن ادیم ادمی یاز وقت-
با هم سر جنگ داشتند.. پنج سالم بود که آن ها از هم جدا شدند و من هر هفته  شهیکه هم یمادر

  یمهمان ایکار داشتند   ای شهیهم دم، یازشون ند یوقت محبت چیوقت  ه  چیبودم اما ه شونیکی  ش  یپ
 بودند.

جوان تر از خودش ازدواج کرد و    یخانوم   کیکرده بودم.. تازه وارد مدرسه شده بودم که بابا با  عادت
 !دیپرستار جد  کیرنگارنگش و  ی  ها  یمن موندم و مامانم و مهمون  س،ی رفت پار

  یازش کادو م متیگران ق ی هیهد کیو هر دفعه هم   دمشید یم سمسیرو فقط هر سال کر   بابا
پدرانه  ی  خواستم، محبت ها  ینداشتم، من خودشو م  ی اج ی ها اصلـا احت هیگرفتم اما من به آن هد

نشدند.. قسمت  من  بدشانس   بمی وقت نص چیشو، بوسه هاشو، لوس کردناشو اما افسوس که ه
وقت   چیکوله بار حسرت.. ه کیشد و   یرنگارنگشان م  یپدر و مادرم کادو ها  ی  اه بتاز مح شهیهم

 کم داشتمشون. شهیهم ی شهیبودنشونو لمس نکردم، هم   یدرست و حساب

.. آنقدر بد که احساس کرد قصد  گرفتن  جانش را  دیچ ی سرش پ یتو یکه درد  بد دیکوتاه کش یآه
 دارد.

 نگران صورتش را قاب گرفت.  لی.. کمدیبلند کش یرا قفل  سرش کرد و داد دستش

 ؟یحرف بزن دختر درد دار ،یشد  یچ لـایم زم،ی عز-

 بود! بیعج   یکم  نیو ا دیخواب  هیاز ثان یدردش در کسر د،یکش  قیعم  ینفس

 سرش برداشت و آرام گفت:  ی  را از رو  شیها دست

 خوبم! -

  نیاز ب ش یو سرسام آور تمام درد ها ییهو کیدرد نداشت، انگار که با همان درد   گریبود، د خوب
 رفتند.

 کرد را گرفت ..*.. ینگاهش م ره یرا که خ   لیکم دست  

 خستم!  یلیانگار خ ل،یکم خوادیخوب  خوبم.. دلم خواب م-
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 بانو جانش و زمزمه کرد:  یجفت چشم ها ید بوسه زد رولبخند زد، خم ش  لیکم

 جا کنارتم. نیدلم، بخواب.. من هم ز  یبخواب عز-

  شیهم گذاشت.. جفت دست ها یکرد و چشم رو لشیکم یچشم ها ی هیهد یهم لبخند لـایم
 که کوه کنده به خواب رفت.  ییبود و او گو  لی کم یدست ها یتو

برآورده نشده اش، به   یاش، به عمق  تمام  آرزوها یسالگ ستیبه وسعت  تمام  ب   یبود، خستگ خسته
 را در کرد.  شیها  یو تمام خستگ دیدخترانه اش.. آسوده خواب ی  ها ای تمام  رو  ی  بزرگ

 

.. 

قهوه   یاز جا بلند شد و به قصد  خوردن  قهوه اتاق را ترک کرد.. فنجان  لـایم دن یخواب ال  یبا خ  لیکم
بار سفر بسته و  ش یلـایکه با خود خلوت کرده م یا قهی مهمـان کرد و ندانست همان چند دقخود را 

 تلخ! یموقع و آن قهوه  یسفر ب  نیلعنت به ا یا

که تمامش را سهم خودش کرده بود و حالـا   یشد کنار دختر  شیر  شینه.. دلش ر هیکرد اما گر بغض
 !شهی هم یفرشته، برا کی ن یبود.. ع دهیخواب  شی رحمانه ها یبا تمام  ب 

 توانست بکند! یبود که م  یشده و نخوردن  قهوه تنها کار  نینفر مارستانیاز آن ب  استعفا

زنده   شی را برا  لـاینداشت. فقط خاطرات م  یا دهیبود دل کندن از آن شهر اما ماندش هم فا سخت
 . دیکش یکرد و دلش را به آتش م یم

 حد نامرد است؟!  ن یتا ا  ایقهوه خوردن پرپر شد و چرا دن کی یبه فاصله   شی بایز گل  

 است!  یشوخ کیمرد، همه اش   الیخ یب  -: د یسرشانه اش و بگو ی  بود از پشت بکوبد رو  یکی  کاش

نگاه سرد  ینه خرد شدنش، نه نفرتش و نه حت لـا،ینبودند.. نه رفتن م  یکدام شوخ چینبود، ه اما
  یبرده و در آخر از او تکه ا یرا تا سر حد نابود لیبودند که کم  ییها تی شده اش!.. تمام  تمامش واقع

 ساخته بودند!  خی

.. 
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 )حال( 

 

  ی  اش خارج شد و روتلخ تر از اسپرسو  الـات  یرا باز کرد.. از خ شیزنگ  تلفن هراسان چشم ها با
 کاناپه نشست. 

  ی  حس و حال نشسته بود که تلفن رفت رو یجواب دادن به تلفن را نداشت.. همان طور ب  ی حوصله
 . دیچی خانه پ  یتو شیخواهر ها یو صدا ری غامگیپ

 ..میباشه مامان گفت بهت بگ ؟یستی.. ن ؟ییالو داداش کجا-

 بار ادامه داد: طنتی ش یبا لحن   انای حرفش را ناتمام گذاشت و ک  ایمیک

 شام.. یبرا  ییای حتما ب میدار ژهیشب مهمون  و-

 هر دو هم زمان گفتند:  بعد

 ! متی بوس یم-

 نشست.  لیکم یلب ها یهر چند کم رنگ رو  یقطع شد و لبخند تماس

  چیمانده بودند و کاش ه شانی کودکانه ها یدو تا خواهر دوقلو با تمام بزرگ بودنشان هنوز تو نیا
 نشوند!  ایدن  یها یباز  ریوقت در گ 

 

  کیرفت وگرنه تا  یم  دیشود اما چاره نداشت با یکسل کننده م یشب  شیدانست آن شب برا یم
 کرد.  یمادرش را تحمل م  یغرغرا دیهفته با

ـ ی عکس م یرو یدست   ی  و از جا بلند شد، به قصد  دوش گرفتن راه دیبود کش ی بگراند گوش یکه رو ال
 بکند.   ریحمام شد و خدا آن شب را بخ 

** 
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که مادرش   یا ژهیو یمهمان ها دادیدر نشان م یپارک شده جلو نیدرست بود.. دو تا ماش  حدسش
 مادرش هستند. یخواهر خوانده  یگفت خانواده  یم

 کرد.  یم  یط یال یخ  یتوانست ب   یامشب تا م دیبا

 .ستادیعقب ا یداشت اف اف را زد و کم دیآن که کل با

 بلند شد.  ای میشاد ک یکه صدا  دینکش یطول

 تو.  ایداداش ب یخوش اومد-

 اش داخل رفت.  یشانیپ یمهمان شده  ییبا اخم ها لیباز شد و کم  یک یبا ت  در

از خانواده که  یمادرش و تنها عضو یشب خود را با مهران هم صحبت کرد.. پسر خواهر ناتن تمام
 جمع را نداشت.  یتحملش کرد حالـا بماند که مادرش چقدر اخم تخم کرد اما واقعا حوصله  شدیم

هم خواست برگردد خانه   لیشب هم گذشته بود که مهمان ها عزم رفتن کردند.. کم ی مهیاز ن ساعت
 مانع اش شدند.  انا یو ک  ای میکه کاش 

 آن خانه شب را صبح نکرده بود.  یوقت بود که تو  یلینبود، خ لیم  یهم ب خودش

دراز کرد و رو به پدرش که مشغول  یعسل ی  را رو شی کاناپه نشست، پا یرا از تنش کند و رو کتش
 شبکه ها بود گفت:  ییجاجاب 

 ره؟ی م شی پدر؟ کار و بار خوب پ یچخبر آقا-

 پدرانه خرجش کرد و گفت:  یلبخند شپدر

 خوب جلو بره! یخوبه البته اگر مادرت بذاره زندگ   زیآره همه چ-

 ی  ادیمادرش شد که داخل  آشپزخانه با وسواس ز ی رهی تکان داد و خ نی سرش را به طرف  لیکم
 خودش مشغول دستور دادن به خدمه ها بود.

نه چندان خوب  مادرش   یاز رفتار ها نیت و اپدر و مادرش شکر آب اس یدانست که رابطه  یم خوب
 . ردی گ ینشعت م
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 و آرام گفت:  دیصورتش کش ی  رو یدست

 کامت تلخه! ینباش  الی خیباش پدر من، ب الیخ یب-

افتاد و   لشیموبا یصفحه  یزنگ خورد.. اسم کاوه رو   لشیبلند شد تا برود بالـا که موبا  شیجا از
 موقع  شب؟   نیکار دارد ا یچ یعنی

 داد. جواب

 جانم کاوه؟ -

 . دیچی پ یگوش یخش دار  کاوه تو ی  صدا

 لندن.  میبر  دیفرودگاه با ایاالن ب  نیهم نیآب دستته بذار زم لیکم-

 : د ینگران پرس لیکم

 افتاده. یشده کاوه؟اتـفاق  یچ-

 کوتاه گفت:  کاوه

 ! وشیدار-

 : د یدوباره پرس لیکم

 !؟یچ  وشیدار-

 داد زد. کاوه

 !ای فقط ب لیکم-

 بگذران.  ریخودت بخ  ای قطع شد و خدا تماس

 

 تا برود خانه مدارکش را بردار و برسد فرودگاه.  دیساعت طول کش سه
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 از پنج بار تماس گرفته بود را گرفت.  شیکاوه را که ب  یرا برداشت و شماره  لش یکه شد موبا داخل

 خشم بلند شد.   یکاوه با کم یصدا

 ل؟ یمک یکجا موند-

 به اطراف انداخت و گفت:  ینگاه  لیکم

 ؟ یکدوم طرف دم، یالـان رس-

 بلند شد و گفت:  یصندل  یاز رو کاوه

 سمت..  ایب-

 کوتاه گفت و تماس را قطع کرد. یباشه ا لیکم

 کرد.  دایکه کاوه گفته بود حرکت کرد و او را سرپا و کالفه پ یسمت به

 . دیشانه اش کوب   ی  پشتش رو از

 کاوه!-

 را دو برابر کرد. لی کم ی  روح اش نگران یسرخ اش و حالت ب  یبرگشت سمتش، چشم ها کاوه

 چته مرد؟ خو حرف بزن نصف جون شدم. -

 ها گفت:  یبه صندل یبا اشاره ا کاوه

 . نیبش-

 گفت:  دی که کش قیعم یهم نشستند و کاوه با آه کنار

رفته، عمو فرهاد هم صبح   شبی .. طاها دگهیساعت د  میکردم برا ن دایپ طیبه هزار زحمت دو تا بل -
 بهم زنگ زد اونم رفته مـ..

 . دیحرف کاوه با حرص غر یتو دیپر لیکم
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 !یزن  یحرف م هیچرا نس  یشده لعنت  ید  بگو چ-

 دوخت و لب باز کرد.  لینگاه  غم آلودش را به کم کاوه

 کشته شده! وشیدار-

انگار که   توانست! یاما نم دیبگو ی زیبه شماره افتاد.. *" چ شی ها گرد شد و نفس لیکم یها چشم
 و به هزار زحمت لب زد.  دیصورتش کش ی  رو ی.. چند بار دستندی ب یخواب م

 ؟ یچ یعنی-

 دورگه اش بلند شد.  ی  افتاد.. صدا  نی چشم  کاوه سر خورد و سرش پا یاز گوشه  یاشک

 که کشته شده! دونمیحد م نیخبر ندارم.. فقط تا ا  یزی دونم واقعا از چ ینم-

 . دیوار خند  کیریست یه لیکم

 چرت نگو بابا مگه شهر  هرته! -

 نزد!  یکاوه دوباره و هزار باره بلند شد و حرف قیعم آه

اکنده از غم  یرا مشت کرد و با قلب شی شد دست ها یبارش م زی که انگار کم کم داشت همه چ لیکم
 شد.  یم  نیسرش بالـا پا یحرف  کاوه تو را بست.. شیچشم ها

 کشته شده!" وشی"کشته شده، دار

 ی انهینه! انگار که با اشک م   هیمثل تمام آن پنج سال، بغض کرد اما گر شه،یکرد.. مثل هم بغض
 ندارد!  یخوب

 خودت به داد برس! ایقلبش مشت شد و خدا ی  رو دستش

 

** 

 ( یسه )نبض  کند  زندگ فصل  
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 )ترمه(

 

  یشناختمش اما انگار نم  یکردم.. م یبود طوالن ستادهیا میکه روبرو یمرد یمات شده ام را رو  نگاه
 شناختمش! 

ناآشنا بودند، قدرت تکلم و حرکت کردنم را از دست داده بودم.. من، ُمرده  میو همه کس برا زیچ همه
کردم آن را هم از  یکه هر لحظه آرزو م   یدنیفس کشن  د،یکش یمرده که فقط نفس م کیبودم، 

 از دست دادم.. قهیکه در عرض  چند دق ییها زیدست بدهم.. مثل تمام چ

 خورد! یبه چه دردم م  دنینفس کش نیام را باختم پس ا یرا، دخترم را زندگ  وشیدار من

 خواست! ی تنم را مشت کرد و دلم فقط مرگ م ی  رو یمالحفه  دستم

 !اینداشت خدا  یرادیکه ا نیشوهر و دخترم، ا  ش  یخواستم بروم پ   یکه نبود، م جرم

 !"ری طلبت را بگ  ایات را بده  یبده ایو هزار آرزو بدهکار..  یجان طلبکار کی ای"خدا

اما از   دمیشن  یدوختم.. صدا ها را م واریگرفتم و به د مینگران  مرد روبرو  ی افهی ق یرا از رو میها چشم
 خواهند. یو چه م ندیگو یچه م دمیفهم یآوردم، نم  یکدام سر در نم چیه

 کنارم سرم را سمتش برگرداندم، طاها بود.  ینشستن  کس  با

 : د یگرفت و پرس شیدست ها یسرد شده ام را تو دست  

 ؟ یشناس یمنو م-

 یزیتوانستم چ  یبزنم، نم یتوانستم حرف  یاما.. من نم  میبود برا یشناختمش، آشنا تر از هر کس یم
 کردم. یکار نم  نیا یهم برا  ی.. تالشمیبگو

 است! دنیقلبم در حال  ترک  ایرنگ  شبش ماالمال از اشک شد و خدا ی  که جفت چشم ها دمید

و قلب مرا هم به لرزه در   دندیلرز ،دند یلرز شیاش گذاشت و شانه ها یشانیپ  ی  را باال برد، رو دستم
 آوردند. 
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ام   یشکستن  تنها حام نم،ی تا نب میداخل  دهانم و بستن  چشم ها  میلب ها دنیاکثرالعملم شد کش   تنها
 ! نمیرا به چشم نب

 

 را باز کرد.  میدر چشم ها  یدانم چقدر گذشت.. با صدا ینم

 آقا با لباس فرم وارد اتاق شد و سمت من آمد. کی

 که گفت:  دمیرفت و شن  کشی نزد طاها

که بتونه پاسخ   ستین  یط یجناب سروان من خدمت همکارتون هم عرض کردم خواهر من تو شرا-
 سواالت شمارو بده.

 در هم روبه طاها گفت:  ییبا اخم ها میبه چشم ها قیعم  یبا نگاه  مرد

 .دیکمکمون کن دیوند پرونده بار  یبرا  یمتوجه ام ول-

 برود.  رونی برگشت سمت من، کوتاه نگاهم کرد و بعد از مرد خواهش کرد باهاش ب طاها

 از خاطرات تلخ. ییایرفتند و در را بستند.. من ماندم و دن  رونی دو ب هر

  ینیسنگ  میگلو یگردو تو کی ی به بزرگ یزی بودنش باز چ  یسمت  شکمم رفت و با لمس  خال دستم
 نه. هیگر یرد.. بغض کردم ولک

خشک شده بودند که هر  می اشک ها یتوانستم، انگار چشمه  ینم  زم،ینخواهم اشک بر نکهیا نه
 آمد.  ینم نیقطره هم پا  کی یکردم حت یم یچقدر سع

 بزنم..   ادیخواست فر یم دلم

مرگ آسفبار   یرا بشکنم و از ته دل زار بزنم.. برا می خواست بغض جا خشک کرده ته گلو یم دلم
 خودم و بخت  ناکامم!  یام.. برا امدهی ن ایدخترک دن یشوهرم.. برا

 خواست بلند بشوم و تا سر  مزارشان پا برهنه بدوم.  یم دلم

 !یدغ دغه ا چیخودم بکنم و مثل آن ها راحت بخوابم، بدون  ه یکنارشان برا یخواست گور یم دلم
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 خواست..  یم دلم

 نبودند.   ریکدام امکان پذ چیخواست اما ه یها م  زی چ یلیمن خ دل

 را بستم. میسرم فشار دادم و چشم ها یرا محکم رو میها دست

آن تصور کردم واقعا   کیواضح و دردناک بود که  یبه طور میپشت پلک ها یهک شده  ریتصو
 برگشتم به همان روز. 

 نـههههههههه!-: م یبکشم و بگو غینفس زنان خواستم ج نفس

 را باز کردم.  میگرفته چشم ها یزار و نفس  ی، با حالنتوانستم اما

 جوان وارد اتاق شد.   یلحظه در اتاق باز شد و خانوم همان

 و سمتم آمد.  دیعرقم پاش س  ی به صورت  خ یلبخند

 ، من فرشته هستم.سالم-

 را به سمتم دراز کرد.  دستش

 نشان نداد.. با همان لبخند کنارم نشست.  یگرفتم.. اکثرالعمل دهیدراز شده اش را ناد دست

 ! یبزن یحرف  ی خوا  ینم زم یخب عز-

 هم فقط نگاهش کردم. باز

 و گفت:  دیکش  قیعم  ینفس

 . یکن  یبا من همکار دیهتر بشه بازودتر حالت ب  یخوا یاگه م نجا،یکمک به تو اومدم ا یمن برا-

 

 زدم.   پوزخند

 خبر داشت از درون درد آلود من. یک
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 و از آن همه عذاب رها بشوم. رمی .. بمرمیخواستم بم ی خواستم حالم بهتر شود، فقط م  ینم من

 آوردم.  یسر در نم شی از حرف ها یزیصحبت کرد باهام اما واقعا چ  یهمان فرشته کل ایجوان   خانوم

  یم شیکردم متوجه تکان خوردن  لب ها یکه نگاهش م یفقط گاه د،یگو یشدم چه م ینم متوجه
 شدم.

 رو بهم بلند شد و اتاق را ترک کرد.  زی ترحم برانگ یکنارم نشست و در آخر با نگاه یساعت

رنگ را هم   ی نارنج یو پرده   دیورز  یباز برگرداندم.. باد م یو سرم را سمت  پنجره  دمیکش  قیعم یآه
 آورد. یبه رقص در م  بایز یچو معشوقه ا

 .دمیو هزار باره آه کش  دوباره

 خواست.  یآزاد م ییخواست بلند بشوم و سمت پنجره بروم.. دلم هوا یدلم م چقدر

 خسته شده بودم. دنیتخت و درد کش نیا ی  رو  دنیخواب از

 تنم را کنار زدم و خودم را سمت  باال کشاندم.  یرو یمالحفه  یآن م  یتصم  کی با

بد تمام بدنم را فرا   ی.. دردرفته بودند را تکان دادم قی عم  یرا که انگار به خواب   میتالش پاها یکل به
 شد.  یبزنم اما نم  ادیاز ته دل فر خواستیکه دلم م  یگرفت، جور

 یکم دردش آرام شد، خون تماما توکردم.. کم  زانیرا از تخت آو میهمان گونه نشستم و پاها یکم
 راه رفتن بودند.  یبود و انگار آماده  دهیچ یپ  میپاها یرگ ها

  میقدم را برداشتم که نگاهم به روبرو نیندادم، اول  تی سوخت اما اهم میها  هیبخ یشدم، جا بلند
 افتاد.

قدم دومم را بلند تر برداشتم تا بهش   دنشیبود.. با د ستادهیکنار پنجره ا با ی ز یبا لبخند وشیدار
 سقوط کردم.  نی زم ی  دانم چه شد که دو زانو رو یبرسم اما نم 

 وجود نداشت!   یوشیدار گریگذاشتم و سرم را بلند کردم.. د نیزم  یرا رو  میجفت دست ها کف  
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که تازه راه رفتن را  یکودک نی نفس زنان دوباره بلند شدم و قدم سوم را برداشتم، درست ع  نفس
 داشتم، همان قدر محتاط همان قدر با ترس! یآموخته قدم بر م 

 به دم  پنجره!   دمیرس جهی چهارم و پنجم و در نت قدم

اما نبود، انگار   نمی را بب وشیباز هم دار دیپنجره را هم نگاه کردم تا شا رونی ب یدقت تمام اطراف حت  با
 کردنم را داشت! تیاو هم قصد  اذ

خورد و حالم را   یسر و صورتم م  یسرد تو یدادم به پنجره.. هوا هیرقصان را کنار زدم و تک  ی پرده
 کرد.  یخوب م  یکم

 ی  دست راستم را به پنجره گرفتم و با دست  چپم موها دم،یکش قیعم یبار پشت سر هم نفس چند
 ام را عقب فرستادم.  یشان یپ  ی  شده رو ختهیر

 باز شدن در نگاهم را به آن سمت سوق دادم. ی  صدا با

 به دورور انداخت.  یهراسان نگاه یتخت  خال  دنیغذا به دست وارد اتاق شد و با د  ین یس طاها

پا س دن  ید با  کرد.  دیتول یبد یفتاد و صدااز دستش ا ین یمن سر 

 . ستادیا میمتعجب سمتم قدم برداشت و روبرو یا افهیبا ق  طاها

 گرفت و با تعجب گفت:  شیدست ها ی  را تو  میبازو ها جفت

 !یراه بر  یتون ی.. میتو.. تو بلند شد-

 

 . دمیرا چسب شی را از لب پنجره برداشتم و بازو دستم

 اما نتوانستم! رونی بروم ب خواهمیم می کردم بگو یسع  یلیخ

 نگران گفت:  ییدستش گرفت و با چشم ها ی  دستم را تو طاها

 !شمیترمه، متوجه نم یبگ  یخوایم یچ-
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 اشاره کردم.  رونیدهانم را قورت دادم و با چشم به ب  آب

 رون؟ ی ب یبر یخوایم-

 تلخ زد و گفت:  یتند سرم را تکان دادم.. لبخند تند

االن   ستیاصال مناسب ن  تتیآزاد بهت بخوره، وضع یهوا  دیا چند روز نبادکترت گفته ت شه،یاما نم-
 .رهی م یهم هوا رو به سرد

 و گفت:  د یکالفه کش  یتمام عجز نگاهش کردم، پوف با

برمت   یرو تختت من اول برم به دکترت خبر بدم اگر شد م  نیبرو بش  ایمن، ب  زی خب عز یل یخ-
 .رونیب

 نشستم. شی مخالفت به کمکش سمت تخت رفتم و رو بدون

 سرم سمت در اتاق رفت.  ی  رو یبا کاشتن  بوسه ا طاها

 پزشک خانم وارد اتاق شد.  کیپزشک آقا و   ک یبعد با  قهیدق چند

 رو به طاها گفت:  بای ز یو راه رفتنم با لبخند میپاها تیوضع دنیدکتر با د یآقا

اطر شوک وارد شده بهش بود و هر آن امکان داشت تعادلش  بخ تشیمن که گفته بودم بهتون وضع-
تونست بلند بشه مجبور به   ی بودنش نم یهمه اگر تو طول زمان بستر نیبا ا اره،ی رو به دست ب

 . میشد یم  یوتراپیزیف

 : د یرو به من پرس یبا نگاه  بعد

 کنن؟  یگز گز نم  ایپاهات درد -

 را به عالمت نه به سمت  باال بردم.  سرم

دستش کرد رو به پرستار تازه وارد   یبرگه  ی  که تو یادداشتیسرش را کوتاه تکان داد و بعد از  دکتر
 شده به اتاق گفت: 

 . دیاری تر برام ب عیرو هر چه سر جهی و نت دیری خون ازش بگ  شیآزما هیلطفا  یخانم موسو-
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بعد دوباره برگشت و بعد از گرفتن   یرفت و لحظه ا رونی با گفتن  "چشم حتما" به دنبال دکتر ب  پرستار
 یرو یشده   ختهیر یکردن اتاق و غذا زی هم بعد از تم مارستانیب یخون اتاق را ترک کرد.. خدمه 

 رفت.  رونی گفت و ب یبا اجازه  نیزم

ت شدن  اتاق از طاها هم خواست ما را تنها  که تا آن موقع ساکت بود با خلو   یسال انیدکتر م خانم
 صحبت بکند.   یبگذارد تا با من خصوص

 رفت و در را بست.  رونیاز اتاق ب یحرف  یب طاها

 نشست.  یصندل یسمتم آمد و کنارم رو دکتر

 تازه کرد و گفت:   ینفس

 خب ترمه خانم گل حالت خوبه؟ -

 ی افهیکنارش داشتم، ق  تیحس امن ییجور ها کینکردم،  یبگ یدانم چرا اما اصال باهاش غر ینم
 کرد.  یداشت که دل آدم را قرص م  یمهربان

 تکان دادم.  نی جواب سوالش صادقانه سرم را به طرف در

 هم فشرد و گفت:  ی  رو یرا لحظه ا شیها لب

لندن اونو ازت جدا کرده   یهمان جا تو ،یمتاسفانه دخترتو از دست داده بود نجایآوردنت ا یوقت-
رحمت شده بود اما   ی  که به شکمت فرو رفته بود باعث پارگ ییو چاقو یداشت یبد  ی  زیبودند، خونر

  احساس دمتیبار که د نیرو بهت برگردونن، اول یخوشبختانه با دو بار عمل تونسته بودند سالمت
و دست هاتو   یکرد  یناله ماما هر چند وقت  یهوش بود یب نکهیشد.. با ا  شیر ش یکردم دلم ر

. خدا بهت رحم  یکرد  یبود که تحمل م یبد یاکثرالعمالت از درد ها نیو ا ی کرد یمحکم مشت م 
  رهسرد برات سمه و ممکن عفونتت دوبا یهوا ،یبر رونی ب دیاما تا چند وقت نبا یکرد و زنده موند
 . یمراقب خودت باش دیاما با زمیحوصلت سر رفته عز دونمیسر باز کنه، م

 دستش گرفت و ادامه داد: یرا تو دستم
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خون اونا   یاگه حرف نزن  ه،ی قاتل شوهر و دخترت ک یدونیفقط تو م ،یحرف بزن  یکن یسع دیبا-
هر   دوارمیام  زم،یعز ذارمی.. من تنهات میکنم تمام تالشت رو بکن  یپس ازت خواهش م شهیم مالیپا

 !یبرگرد  یگچه زود تر حالت بهتر بشه و به زند 

 

 درد تنها گذاشت.  یدل گرم کننده ترک کرد و مرا با انبوه یاتاق را با لبخند او

 خواست بخوابم. یآمد  اما دلم نم یرا بستم، خوابم م میو چشم ها دمیتخت دراز کش  یرو کامل

 را بستم. میشدم و چشم ها میکه توانستم زور زدم تا نخوابم اما در آخر تسل ییجا تا

 ینگاهم م رهی رنگش را به من دوخته بود و خ  اهیدرشت س یآغوشم بود، چشم ها ی  تو  بایز  یکودک
 کرد.

 را به خود فشردم و اسمش را صدا کردم.  او

 من!  ز  یترنم.. عز-

  شیشد و فقط لباس ها بیاو غ هیاز ثان  یخم شدم تا گونه اش را ببوسم اما در کسر د،یخند کودکانه
بود و هر دو    وشیآغوش دار یتو  دم،یبه دوروور انداختم، او را د یگاه دستم ماندند؛ با ترس ن یتو

 غرق  خون! 

را بغل کرده بودم و سرم را به چپ و   میعرق چشم باز کردم، سفت دست ها س  ی نفس زنان و خ  نفس
 دادم.  یراست تکان م

ت ذره  شد و همان نشدن داش یشد، نم یبکشم و هق هق بکنم اما نم  غیخواست از ته دل ج یم دلم
 کرد.  یذره آبم م

 آوردند. یهجوم م  رونیمعده ام داشتند به ب اتی حالت تهوع داشتم، انگار تمام محتو  احساس

  نیدر نقش زم یبه آن جا جلو دنیاما قبل از رس یبهداشت سیسرو یزحمت بلند شدم تا بروم تو به
 شدم و همان جا عق زدم.
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 رفتند.  یاهیس میحس شد و چشم ها یکه کم کم تمام تنم ب آنقدر

.. 

آب  وانی ل کیکجا هستم، گرمم بود و دلم  قایدانستم دق ینم  دم،یشن  یخودم را م یناله ها ی  صدا
 خواست.   یخنک م

 داد. یرا تکان م  میکرد و در همان حال هم بازو یم میداشت صدا یکی شدم،یداشتم خفه م انگار

 را باز کردم.  میچشم ها ی  را تکرار کرد که باالخره به هزار زحمت الکار   نیقدر ا آن

 . دیدیخشک بود و نگاهم طاها را تار م میگلو

 . دادمیبردم و کوتاه فشارش دادم؛ آب دهانم را هم به زور قورت م میزحمت دستم را به سمت  گلو به

 صدامو؟ یشنو  یترمه، م-

 ام بهتر شد.  دهید یرا باز و بسته کردم که کم میها چشم

 شنوم.  ی را م  تیآره صدا یعنی را تکان دادم که  سرم

 کم عمق زد و دستم را گرفت.  یلبخند

 دو روز! نیمن که ُمردم برات تو ا زدلم،یاومده، چت شده بود عز ن ی خداروشکر تبت پا-

 بودم و تب داشتم! هوشیمن دو روز ب  یعن یمن  یروز، خدا دو

 کردم.  یدوختم و در دل ازش عذر خواه نشیاه غمگمات شده ام را به نگ ی  ها چشم

 : دی جلو آورد و پرس  یرا به چپ و راست تکان دادم که سرش را کم سرم

 ؟یخوای م یزیچ-

 کردم. نیرا باال پا  سرم

 : د یپرس دوباره
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 ؟ یچ-

 نوشم.  یدر دست گرفته بودم و م یوانیکه ل الٺکردم، م  یباز  نیپانتوم

 گفت:  عیسر

 تشنته؟-

 " اتاق را ترک کرد.ارمیکردم که او با گفتن  "االن برات آب م نیسرم را باال پا  باز

 فرستادم. رونی و نفسم را به ب دمینفس باال کش کیآب را  وانیل کی

 . دمیکوتاه به چهره اش پاش  یرا سمت طاها گرفتم و لبخند وانیل

 کوتاه گفت:  ینشست و با آه یصندل   یرو  کنارم

 گهیاما د انی ن شتیکردم تا پ یها رو راض سی مدت به زحمت پل نیتو ا ،ی حرف بزن یترمه کاش بتون -
  یم ینه حت  ایرو بگو،  ادتهیکه   یزیکنم هر چ  یموضوع روشن بشه، ازت خواهش م دیبا شه،ینم
 . یسیبنو یتون

بشوم به   ادآوریخواست آن روز نحس را   ینه به چپ و راست تکان دادم؛ اصال دلم نم ی  را به معن سرم
 خودم!

 هم؛ باز هم! باز

 را بستم و بغض کرده دستم را دور شکمم حلقه کردم!  میها چشم

 خواهد، از نوع  هق هق اش! یم هیدلم گر ایخدا

 

.. 

 اقدام بکند.   صمیو ترخ هیتسو یراخواست ب   یدکترم که از طاها م یباز شدن در و بعدش صدا یصدا

 شوم.  یدل خدا را سپاس کردم که باالخره از آن محل حوصله سر بر خالص م در
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 ؟ یخانم مشرق -

 را باز کردم و نگاهم را به او دوختم.  میدکتر چشم ها  یصدا با

 : د ینگاهم پرس دن  ید با

 کنه؟  یدرد نم تونیحالتون خوبه؟ جا-

 م. را به چپ و راست تکان داد سرم

اتاق را ترک   میبرا یبهبود  یگذاشت و با آرزو زیم یبرگه را رو کیسرش را تکان داد و  تیبا رضا دکتر
 کرد.

دادن بهم  هیصحبت باهام و مثال روح  یآمد.. بعد از کم شمیبعد همان خانم دکتر مهربان پ یچند
 . دیمال میزخم ها  یپماد رو  یو کم دیشکمم را کش ی  ها هیبخ

 بزنم.  میزخم ها ی  دو بار رو یهفته روز کیکرد تا   دیقرار داد و تاک  زی م یپماد را رو همان

 مهربانش زدم.  یبه چهره  یلبخند میباز و بسته کردن چشم ها با

 به دستم داد. یو کارت   دیام را بوس یشانیرا جواب داد و خم شد، با محبت پ  لبخندم

 کمکت کنم.  شمیخوشحال م ر،یشه باهام تماس بگبا  یمشکل  نجاست،یشماره تلفن و آدرس مطبم ا-

 گذاشت.  میآرامش تنها یلبخند زدم و او با همان چهره  دوباره

دستم  یرو  یخون جار دنیو با د  دمیکش رونی جا بلند شدم، سوزن  سرم تمام شده را از داخل رگم ب از
 شد!  یتداع  میآن روز برا یصحنه 

 !دیکش  رینفسم به شماره افتاد و سرم ت  باز

نکند اما برخالف تصورم   یرو شی را بستم تا بلکه فکرم پ  میسرم فشار دادم و چشم ها یرا رو دستم
بد تمام تنم را در بر   یبسته ام واضح و واضح تر شد و باعث شد رعشه ا ی پشت پلک ها ر  یتصو
 . ردیبگ
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تا   واریخواست بلند شوم و سرم را محکم بکوبم به د یم سرد کل بدنم را احاطه کرده بود، دلم  عرق
 . دیایجانم در ب

 . دیچ یگوشم پ یتو وشیدار ی  صدا

 ترمه برو، برووووو!-

 شکمم قرار دادم.  ی  را رو گرمیدستم را سمتش دراز کردم و دست د کی

نگران نگاهم  یینشسته بود و با چشم ها میرا باز کردم، روبرو میبلند طاها هراسان چشم ها یصدا با
 کرد.  یم

 ! یعرق  سی شده؟ چرا خ یچ-

 پر از دردم سرم را به چپ و راست تکان دادم.  یو چشم ها مینشسته ته گلو یبغض  با

 و گفت:  دیام را بوس یشانی خم شد، کوتاه پ طاها

 !یخونه استراحت کن، حتما خسته ا میلباساتو بپوش بر زمی بلند شو عز-

 باشه تکان دادم. ی  همان حال سرم را به معن با

 دستش را سمتم گرفت و گفت:  یتو یها سهیک

 . ای بپوش ب  نارویا رونی ب رمیمن م-

 ها را برداشتم و از اتاق خارج شدم. لیوسا میلباس ها دنیاتاق را ترک کرد و من بعد از پوش  طاها

ام   ییستم گرفت،  دستش را پشت کمرم قرار داد و به سمت آخر سالن راهنماها را از د سهیک طاها
 کرد.

 .میرفت نی آسانسور پا سوار

 حمام شدم..   ی  خانه، به قصد دوش گرفتن راه میدیاز دو ساعت باالخره رس بعد
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  سمیخ ی.. موها دمیرا پوش میوسواس با هشدار طاها دوش را بستم و همان جا لباس ها  یاز کل بعد
 جمع کردم و از حمام خارج شدم.   دیکوچک سف یرا داخل حوله 

از سر   یبر تن داشتند نشسته بود و کالفگ یخانم که لباس نظام   کیآقا و  کی ی مستاصل روبرو طاها
 . دیباریم شی و رو

 صورتش کرد.  ی  چاشن یسرش را کامل سمتم برگرداند و لبخند دنمید با

 کاناپه نشاند و رو به آقا و خانم گفت:  یبرد کنار خودش روشد و طرفم آمد، دستم را گرفت و   بلند

که براش   یتونه صحبت کنه، در ُشک اتفاقات  یترمه خانم ما، اما من که بهتون گفتم متاسفانه نم  نمیا-
 افتاده قدرت تکلمش رو از دست داده.

 

 آرام گفت:  یبلند شد و رو به من با اخم اما لحن   شیجوان از جا خانم

 . میبا هم چند لحظه تنها باش لطفا شهیم-

را باز و بسته کرد.. از جا بلند شدم و به   شیکوتاه سمت طاها انداختم که با لبخند چشم ها ینگاه
 اش کردم.  ییسمت اتاق راهنما

 کوتاه زد و گفت:   یلبخند ند،یبا دست اشاره کردم بنش  ستاد،یا  میرا بست و روبرو در

 هیقض نیاز ا یلطفا سرسر م،یبه کمک شما دار  ازیکردن قاتل خانوادتون ن دایپ  یما برا یخانم مشرق -
بشه، لطفا   مالیو ممکنه خون خانوادتون پا شهیهر لحظه اتالف وقت براتون گرون تموم م ن،یرد نش

کمکمون کنند رو   توننیمهم هستند و م دیکن یکه فکر م  ییها زیچ د،یسیحداقل بنو ای  دیحرف بزن
 از اول تا آخر!  ،یکه چه عال  دیسیاگر تمام اتفاق ها را هم بنو د،یسی بنو کاغذ یبرامون رو

  ادآور یآن روز شوم را  خواهمیکرد که نم یکس درک نم  چیچرا ه ایرا بستم.. خدا میدرد چشم ها با
 بشوم، من هم آن روز مرده بودم اما از شانس بدم دوباره زنده شدم!

 ینگاهم م رهی" خ یفتح ایلباسش نوشته شده بود "لع ی رورا که باز کردم خانم جوان که  میها چشم
 سوخته بود! میکرد، انگار که او هم دلش برا
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 فرستاد و گفت:  رونینگاهم نفسش را آه مانند ب  دنید با

اون طور که معلومه قاتل  م؛یدار اجی کنم خانم جوان، ما واقعا به کمک شما احت یازتون خواهش م -
 یمدت همه  نیاز خودش به جا نذاشته، ما تو تمام ا یاثر چیعمل کرده چون واقعا ه یحرفه ا

دن و  ینرس ییهم به جا یلندن یروها ی بود! ن دهیفا یمتاسفانه ب یول  میکرد یاب یرد یتالشمون رو برا
 !ن یبکنه شما یتونه کار یکه م یاالن تنها کس 

حالتون هر چه زودتر بهتر   دوارمیمات شده و گفتن  "ام یبا نگاه یرا قورت دادم و خانم فتح  بغضم
 بشه" از اتاق خارج شد.

 

  ی.. کاش بدنم نم نوشتم! یها را م  زیافتاد به تن و بدنم و تمام چ  یتوانستم، کاش لرزه نم  ی م کاش
داد و عرق سرد تمام تنم را در بر   ی نم  ستیشد، کاش قلبم هشدار ا ینم دهیو قلبم به آتش کش دیلرز
 گرفت.  ینم

 خواستم؟ یم

 ! کاش

 تخت نشستم. یتر رفتم و رو جلو

 . دمیکش  قیسرم قرار دادم و چند بار پشت سر هم نفس عم یرا رو   میدست ها جفت

 چقدر دلم گرفته بود! ایخدا آخ

 !وشیدار وش، یس و حالم بدتر از بد بود.. آخ دارکرد، ح یاحساس تنگ بودن م بیگرفته ام عج دل

دوست داشتن  یبرا ش،یمحبت ها یعشقش، برا یبودنش، برا یتنگ شده بود، برا شیبرا دلم
 ..شیها

 عادت کرده ام تی "به مهربون

 بودنت عادت کرده ام به
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 صدات   به

 دنت ید به

 دوست داشتنت..  به

 "هیدرد بد کردن  عادت

  

  یکردم، با خودش و تمام خوب یاز دوست داشتن را دوباره باهاش شروع مکاش بود و من سرآغ 
 بود!  یام شده بود اما واقعا عشقش ستودن ی! او به زور وارد زندگشیها

 شن یم تی تو زمان نامناسب وارد زندگ یکه خوبن ول  یی" امان از آدما

 رفته .." یاز روحت رو داد کهیت هیانگار  یذاریکنار م یرو وقت نایا

 همراه دخترکم!  وش،یتکه سهل است تمام روح من رفته بود، همراه دار کی.. واقعا

از دست   یتوانستم برا  ینم  یبغض خودم را در آغوش گرفته بودم و حت یدرد، کل یمن تنها، با کل  حاال
 کنم! هیدادن خانواده ام گر

 بدتر از درد من! یدرد چه

به خواب  یدرد  چیه یبدن انسان وجود داشت که با لمس  آن بدن ب یتو یکمه د  کیشد  ی م کاش
  یوجودم احساسش م یدخترم که صبح تا شب تو  یلگد ها یکشد برا ی.. دلم پر م رفتیم یابد

  ینم  غیازم در یطی شرا چیعاشقانه اش که در ه ی  و نجواها وشیدست دار ینوازش ها  یکردم، برا
 کرد.

خواستم باشم و عذاب بکشم..  یبودم.. نم  یادیماندن من ز یبودن، برا یکم آورده بودم، برا  من
 شومم. یو گذشته ها میبروم، بروم و راحت بشوم از تکرار مکرر روزها خواستمیم

 .. لعنت به آن روز و آن ساعت، لعنت به آن شهر و آن کشور! لعنت
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.. 

  عیکه سر یاز خستگ ایدانم اثر قرص ها بود  یرا بستم.. نم میتخت و چشم ها یرو  دمیکش دراز
 خوابم برد. 

تکه تکه   یدست شی پ یکنارم نشسته بود و داشت موز را تو وشی.. دارمیخودمان بود یخانه  یتو
 کرد.  یم

را از هم باز کردم و موز را خوردم و  میازش را زد سر چنگال و گرفت سمت دهانم؛ لب ها یا تکه
  بیهو غ کی خوشحالش زدم، دستم را جلو بردم تا صورتش را لمس کنم که   یبه چشم ها یلبخند

خون آلودش را جلو   یسرخ پر کرد.. زن دست ها یو چشم ها یبا صورت  خون یرا زن شی شد، جا
غرق خون   نی زم  یکه دو زانو رو شو یو او را سمت دار دی کش  رونیرا از داخل شکمم ب  دخترکمآورد و 

 نشسته بود پرت کرد! 

تخت دراز    یعرق رو سی بود و من خ  کیاتاق تار یرا باز کردم.. فضا میو چشم ها  دمیآرام کش ینیه
 بودم! دهیکش

 بودنش بغض کردم.. یاراده سمت شکمم رفت و باز از خال  یب دستم

 . شدم زی خ میرا محکم فشار دادم و نفس نفس زنان ن میگلو

 شوند!" ینم هیبه گر لیکدام تبد چی گاه که ه یگاه و ب یبغض ها  نی"لعنت به ا

  یبهداشت س یروشن اتاق سمت سرو کی تار یجا بلند شدم، دوباره حالت تهوع سراغم آمده بود، تو از
 رفتم.

. به هزار زحمت  دمیکش قیو صورتم را با آب سرد شستم و چند بار پشت سر هم نفس عم دست
 رفتم.  رونی ب سیرا قورت دادم و از سرو  م یبغض نشسته در گلو

و   یتکرار یو حرف ها  گرینفر د کی یدستم سمت سرم رفت، اصال حوصله  یزنگ در عصب  یصدا با
 را نداشتم. زشی نگاه ترحم برانگ

 در رفتم. ی اراده جلو یکردم و ب ز ی را ت میگوش ها یو احوالپرسسالم  یصدا با
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 که گفت:   دمیطاها را شن یصدا

 .یخوش اومد  یلیخ  نیبفرما بش-

 

 کوتاه باز شد و طاها داخل آمد.  یحوصله دوباره سمت تخت رفتم که در با تق یب

 . میمهمون دار رونی ب ا یترمه جان پاشو ب-

 و گفت:  د یکش میموها یرو یاخم و تخمم دست دن  یکرده از جا بلند شدم و سمتش رفتم.. با د اخم

 تو اومده! دنید یزشته برا  ،یاخمارو، حق مخالفت هم ندار نیوا کن ا-

 اما ناموفق بودم..   ستیکردم با نگاهم بپرسم مهمانمان ک یسع

 از اتاق خارج شدم.  قیعم  ینفس دنیرا باز کردم و با کش میحفظ ظاهر اخم ها یبرا

 . میطاها سمت سالن رفت همراه

 را ته ته قلبم از دست نداده بود. شی حل شد که هنوز جا یمرد یام تو نگاه عسل یا شهیش نگاه  

جا خشک کرده بود چشم  شانیکم رنگ رو یکه لبخند شی از جا برخاست، بر خالف لب ها دنمیبا د 
 پر از غم بودند.  شیها

 ه؟ سالم، حالتون خوب-

 نشاندم و سرم را تکان دادم. میلب ها ی  رو لی م یکمرنگ و ب یخودش لبخند مثل

 ام کرد. ییدستش را پشت کمرم قرار داد و به سمت کاناپه راهنما طاها

 کردم.  زیم  یدو تا گلدان کوچک  رو ی رهی نشستم و نگاهم را خ لیکم  یروبرو

 . دیآرامش به گوشم رس یبعد صدا یچند

 بود برامون!  ی تاسر بزرگ  وشیمن واقعا متاسفم، مرگ دار-
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 !میجا خشک کرده ته گلو  یو باز هم بغض لعنت یهم تاسف، باز هم هم درد باز

که ناراحت است، درد دارد اما  زدندیداد م شینگاهش.. چشم ها ی  شدم تو رهیرا بلند کردم و خ  سرم
 درد  دل  من! ی  نه بزرگ

 و گفت:  دی جان بخش  نشیغمگ نگاهم به لبخند   دنید با

 هم.. تی من امروز اومدم هم بابت تسل-

 دانست حرفش را چگونه بزند ادامه داد. یمکث انگار که نم  یو با کم دیکش  قیعم  ینفس

 روانشناس! کی شیببرمتون پ دیباش  لیهم اگر ما-

 برده بود گفت:  یاخم کردم، او که از اخمم به مخالفتم پ ناخودآگاه

بهتون مطلع بودم و   وشیدار ادیز یسو تفاهم نشه، قصد من فقط کمک کردنه.. من، من از عالقه -
 !کشهیو داره عذاب م  ستیروح اونم اصال راحت ن  دیکه شما توش قرار دار یوضع نیمطمعنم االن با ا

 : دم یدلم پرس یزدم و تو  پوزخند

 تمام شده در دل و جان؟! یاز اونم خبر دار ؟یمن به خودت چ یاز عالقه -

 زانیبودند و من داشتم م دهیخروار ها خاک خواب  ریگناه من ز یهو دلم گرفت، شوهر و دخترک ب  کی
 !دمیسنج یآشنا م یادیز ی بهیغر کیخودم را نسبت به  یعالقه 

فقط نظاره گر بود از   یحرف یبه طاها که تمام مدت ب  کوتاه رو  یدل خودم را لعنت کردم و با نگاه در
 جا بلند شدم و سمت اتاق قدم برداشتم. 

 شدم و در را از پشت قفل کردم.  داخل

 اما ترسو تر از آن حرف ها بودم! شدیم  نیسرم باال پا یناجور تو یفکر

گفته من هنوز هم همان ترمه هستم!.. آن ترمه  ینشست، ک میلب ها یرو ظی غل یاراده پوزخند یب
ُمرد،  دید  شیچشم ها یدل و جرأت ُمرد، درست همان لحظه که مرگ شوهرش را جلو یترسو و ب  ی
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  قهیدر عرض چند دق شیایرحم خودش جان داد ُمرد، همان لحظه که دن یهمان لحظه که کودکش تو
 کشد! ینفس م  لیدل  ینابود شد ُمرد.. ُمرد و هنوز ب

 رفتم.  یبهداشت  سی شده بود سمت سرو می گلو ی  جان جان  قیقورت دادن بغضم که رف با

 غهیقفسه ها رفتم و ژلت هشت ت  یشده تو  دهیشدم و در را از پشت قفل کردم.. سمت لوازم چ  داخل
 اش خارج کردم.  سهی را از داخل ک

 به زحمت جدا کردم. شی ها غهیاز ت یکی حمام سر خوردم و   وارید کنار

 تر کرد.  یرا جد  ممی زده ازش تصم  رونی و خون ب دیانگشت اشاره ام را بر غیت

 !دمیرگ دستم کش یحرکت رو  کیرا با  غ یهم فشار دادم و ت یرا محکم رو  میها چشم

کردم اما جرأت   یدستم را احساس م  یشده رو ی!.. نه تنها دستم بلکه تمام وجودم! خون جارسوختم
 را نداشتم! میچشم ها باز کردن

  یدانم چقدر گذشت، احساس حالت تهوع داشتم.. دست سالمم را به هزار زحمت باال بردم و رو ینم
گرفت..   ی جان کندن عق زدم. انگار کم کم روحم داشت از جسمم فاصله م یفشار دادم.. با کل  میگلو

  م،جان زد  یب  یند.. لبخندقصد  باز شدن نداشت گریبسته ام د ی  رفت، چشم ها  یم جیسرم داشت گ 
 تمام شد!  زیتمام شد، همه چ گرید

 

 

** 

 کردم.  شی صدا بلند

 !؟ وشیدار-

  یشانیپ ی  رو  قیعم  یرا نداشت، پر از غم بود و اخم  یشگیسمتم.. نگاهش شور و شوق هم برگشت
 اش جا خشک کرده بود.
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 بار آرام تر اسمش را صدا کردم.  نیو ا  دوباره

 ! وشیدار-

 رنگ که پشت سرش بود محو شد.  یدود خاکستر ینداد، عقب عقب رفت و تو یجواب

 .. باز هم همان حرف آن روز نحس را تکرار کرد. دیبلند و رسا به گوشم رس شیصدا

 برو ترمه، برووووووو! -

 ضرب باز شدند. کی میو چشم ها  دمیآرام کش ینیه

 کرد.  یم ینیتنم سنگ یعرق بود و انگار سرم رو سی م خبدن تمام

 بودم. مارستانیب یبه دورورم انداختم، تو ینگاه

 شده بود. یچ یبه دست راستم وصل بود و مچ دست چپم باند پ  یسرم

  ی  زندگ  نیدانم ا ی.. نمدمیکش یهنوز هم نفس م  ی ! من باز هم زنده مانده بودم، من  لعنت یلعنت
 داشت!. یچرا دست از سرم بر نم یکوفت

ماندن  یجا   گریتو د ،یو دست از سرمان بردار  یکن یشود لطف  یبا توام المروت.. م   ،یزندگ ی"آها
 !"یستین

 .دمیتخت باال کش یخودم را رو یکردم، به زحمت کم  یکم داشتم درد  دستم را احساس م  کم

 آور نفرت داشتم.خفگان   طیداخل شود.. از آن مح یبه در بود تا کس  نگاهم

 یبه دست وارد اتاق شد لحظه ا لیکه موبا لیکم دنیهمان موقع در باز شد و من با د درست
 اش شدم. رهی متعجب خ

  یطوالن یرا خشم شیچشم ها یتعجب تو  یبازم اول تعجب کرد بعد کم کم جا ی  چشم ها دنید با
 محکم سمتم آمد. ییپر کرد.. در را بست و با قدم ها

 ! یبود کرد یچه کار نیا وانهید یدختره -
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بود بلند شوم و با مشت بکوبم  کیهم گذاشتم، نزد یرا رو میچشم ها یبلندش لحظه ا یصدا از
 اصال به تو چه آخه مردک! میصورتش و بگو یتو

کند   یو با خشم نگاهم م ستادهیکه االن باال سرم ا  یمرد نیتوانستم.. ا ی، مگر مشد   یاصال مگر م اما
  وشی که دار یکند همان تمام شده در دل و جانم است، همان یم  ییو مرا به خاطر حماقتم بازجو

  یزیاز چ او خبر نداشت که   چارهی ، بدهد فکرم را هم بکند چه برسد به داشتنم  یاجازه نم  یگفت حت
 کشم! یعشق را به دوش م  نیبار ا یی خبر ندارد و من تنها

 .هم. هنوز

 خود تشر زدم، خفه شو ترمه!  به

ام شد و   ره ی بعد دوباره خ یو نگاهش را برگرداند.. چند  دیبلند کش  ینگاه کالفه ام پوف دنیبا د لیکم
 نشست کنارم گفت:  یکه م یآرام شده در حال یبا لحن

  یفهمی.. تو مخورهیتو هم گره م شتر یب زی ! نه، بدتر همه چشهیدرست م یزیآخه مگه با مردن تو چ-
 زیهمه چ یری که اگر توام بم یفهم یبشه، م دایپ  وشیتا قاتل دار یکمک کن  یتون  یکه فقط خودت م 

شد،  نداغو  روزیکه طاها از د یفهم یکنه.. م یم  یخودش زندگ یو قاتل راست راست برا شهیتموم م
احمقانه به خود زحمت   ی  کارا ی  بجا  ار،یدر ن یهزار بار ُمرد و زنده شد برات.. بس کن و انقدر بچه باز

  یکار یهات کس یافتاده، با سکوتت و بچه باز یچه اتفاق  یبده و صحبت کن، بگو که اون روز  لعنت 
 تونه برات بکنه.  ینم

 !یاز خون شوهرت بگذر یبخوا نکهیا مگر

 "خفه شو!"  میبکشم و بگو ادی خواست بلند سرش فر  یتمام وجودم را گرفت، دلم م خشم

 و گفت:   دیبلند کش  یهستم، نفس یخواند که عصبان  میاز چشم ها انگار

  یبفهم  ،یبفهم   طتتویکنم که شرا  یم یادآوریدارم بهت   گم،یحرفارو بخاطر خودت م نیا یمن همه -
حل شده   ه یحداقل چهل درصد قض  دیشا ی.. اگر االن حرف زده بودیرو خودت کار کن  شتریذره ب هیو 

 بود!

 خواستم!  یبشوم، نم ادآوردیخواستم آن روز را  یمن نم  د،یفهم یدرد مرا نم یچرا کس اااا،یخدا
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 دوباره بلند شد. لیکم یصدا

 نگرانت بود بنده خدا. یکل زنمیهم به طاها م یزنگ هی ،یبه دکتر بگم به هوش اومد رمیمن م-

 ام اتاق را ترک کرد.  دهیصورت رنگ پر ی  رو  یکل یبا نگاه  بعد

** 

مچ دستش را  عیقاشق سوپ را هم داخل دهانم قرار داد و از جا بلند شد، خواست برود که سر نیآخر
 دلخور نگاهم کرد. ی  گرفتم، با همان چشم ها

 ؟یخوای م یزیچ-

باهام    یکه مرخص شده بود تا آن لحظه کلمه ا شی دانستم از دستم دلخور است، از دو روز پ  یم
 نکرده بود. صحبت  

 

 طرف! کی طرف و دلخور بودن طاها  کی میبود، تمام درد ها یدرد بد

 سرش را خم کرد و گفت:  ینگاه ازش خواهش کردم نرود، متوجه شد، کم با

  یکم  ست،یبردار ن  یمسئله شوخ نیاز دستت دلخورم، ترمه، باور کن ا ییایکه به خودت ن یتا زمان-
 روش فکر کن! 

 از دستم سمت در اتاق رفت و خارج شد.  با خارج کردن مچش بعد

 هم بغض کردم، بغض بغض بغض!  باز

  لیکم یرفت که در باز شد و چهره   رهیدستگ یجا بلند شدم و سمت در اتاق رفتم، دستم که رو از
 قرار گرفت.  میروبرو

 : د یو پرس دیصورتم پاش یرو  یلبخند

 ؟ یخوب -
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 اش شدم.  ینگاه عسل ی رهیو خ دمیکش  قیعم یآه

 دستش را گرفتم. عیو خواست برگردد که سر د یکش ی مثل خودم آه ستم، یکه خوب ن دیفهم

 : دینگاه به من  مستأصل کرد و پرس کینگاه به دستم که دستش را گرفته بود و  کی متعجب

 شده؟  یزیچ-

 نوشتن را در آوردم.  یکردم و ادا یباز  ن یپانتوم شهیهم مثل

 کج شد و گفت:  یندلبش به لبخ یگوشه  یا لحظه

 ! یس یبنو یخوایم-

 " عقب گرد کرد.امیو او با گفتن  "االن م دمیتند سرم را تکان دادم، دستم را از دستش کش تند

خودکار    کی با چند برگه و  لیبعد طاها و کم قهیکاناپه نشستم، چند دق یروان شدم و رو دنبالش
 نشستند.  میروبرو

 گذاشت و گفت:  زیم  یرو میبرگه ها و خودکار را جلو رو طاها

 ؟ یترمه مطمعن-

 م،یرا بگو زی و همه چ میایاصرار داشت به خودم ب شی پ  قهیچند دق نینگاهش کردم، تا هم یعصب
 نه! ایپرسد مطمعن هستم   یقصد را دارم تازه م نیحاال که ا

 لبش کرد.  ی  تلخ چاشن یو لبخند دیکش شیموها یال ینگاهم دست دنیبا د طاها

 گفت:  لیخودکار را لمس کرد که کم دستم

حرف زدن از   د،یبتونه کمکتون کنه صحبت کن دیروانشناس، شا شی پ میبهتره بر گمیاما من بازم م-
 بهتره!  یلینوشتن خ 

دستم فشار دادم و خم   یسمتش خودکار را تو ینگاه ی فرستادم و بدون حت  رون ی را آه مانند ب نفسم
 . یعسل  یشدم رو
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 !اورمی ب ادیکردم اول تمام اتفاقات را به   ی.. سعشتریو قلبم ب دندیلرز یم میها دست

 به آن لحظه.. به آن خانه، به آن روز و به آن ساعت.  دیرفت و رفت تا رس ذهنم

  لمیلم داده بودم و ف یو یت یجلو   میکار یب  یبود، مثل تمام وقت ها ومدهی ناهار ن یبرا وشی) دار
 هراسان داخل اومد. وشیهوا باز شد و دار یکردم.. همون لحظه در ب  یتماشا م

 گفت:  وشیبزنم که دار یاز جا بلند شدم و خواستم حرف  دهیترس

 وقت کمه! م،یحاضر شو بر  عیترمه سر-

 شـ..  یچ-

 جملم تموم شه، نعره زد.  نذاشت

 ! میزود باش، وقت ندار گمیبهت م-

مدارکمون برگشت.. همان لحظه برق ها  فیبا ک یداخل اتاق رفت و بعد از لحظه ا عیسر خودش
  دیمات موند و بعد با عجله سمتم اومد و دستم رو محکم گرفت کش یا هیثان وشیقطع شدند، دار

 شدند. که درو باز کرد دو نفر مرد درو محکم هل دادند و داخل  نیسمت در، اما هم 

 شکمم! ی  اسلحه اش را از پشت لباسش در آورد و گذاشت رو شونیکیکه  دمیبلند کش  یغیج

اش   قهیشق یمرد اسلحه اش رو درست رو یکی با خشم خواست مرد رو هل بده که اون وشیدار
 : د یگذاشت و غر

 نکن!   یبرو عقب غلط اضاف-

 نگران سمتم انداخت.   ینگاه وشیدار

 : دمیلرزون پرس ییصدا با

 ن؟ یخوایم ی چ  ن،یهست یشما ک -

که   یو در حال شیسمت کاناپه، هلم داد رو دیگرفت و کش میبود از بازو ستادهی من ا یکه روبرو یمرد
 کرد با پوزخند گفت:  یبه هم دستش اشاره م
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 !یدار یحاال، چه عجله ا یفهم  یم-

بود که   وشی و تمام نگاهم به دار ختندیر  یم یکی  یکی می اشک ها د،یلرز یبودم و تمام تنم م دهیترس
من بود،  ی  رهیدرد خ  یبست! نگاه اونم با کل  یم  یرا به صندل شی داشت دست و پاها کردیمرد غول پ

هم سخت    ادیز دنشیفهم طیالبته با اون شرا ست،یدر انتظارمون ن یدانست که اتفاق خوب  یانگار م
 نبود. 

  ی کوتاه به در خورد و مرد یربع بعد تق  کی بای ه، تقرکردم فقط آن دو نفر مرد هستند اما ن یفکر م  من
 بود سمت در رفت و بازش کرد.  ستادهیا وشیکه باال سر دار

!  ز ی سالم خانوم، همه چ-  تحت کنترل 

مشخص   شی که از کل صورتش فقط نوک دماغ و لب ها یشد سمت زن دهیمتعجب ام کش نگاه
 بودند!

  یپوزخند وشیدار دنیکنار دستش بود با د کلیه یقو  یبه تن داشت و مرد یقرمز یکه باران  زن
 سرخش نشوند و گفت:  یلبا یرو قیعم

 ! نیپشت به ز یبه پشت گه  نیز یگه  وش،یبه به آقا دار-

 

 با بهت بلند شد.  وشیدار یصدا

 آران!-

  وشیدرشتش دار یکه با آن چشم ها یبرداشت و در حال   شیچشم ها یگنده اش را از رو نکیع زن
 کرد گفت:  یرا نگاه م

 مگه نه! میرس  یگفتم بهم م-

 بار خشم آلود بود.  نیا وشیدار یصدا

 ! یستیاز جون من، چرا ول کن ن ی خوایم یتو چ  یلعنت-
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 بار نگاهش را سمت من برگرداند و گفت:  نیا زن

 تکه. و با دستش به خودش اشاره کرد.  شهیتو هم ی قهیالبته سل باست،ی اوم، زنت ز-

 آرام شده گفت:  بای تقر  ییبا صدا وشیدار

 کنم، بذار اون بره!  یم ی بگ یبه اون نداشته باش، هر کار یکار-

را سمت من منظم کرد و کنارم نشست، دستش را سمت شکمم آورد که با اخم  شیقدم ها زن
 گفت:  وشیزد و رو به دار  یشخندی دستش را پس زدم. ن

 گفت:  ز ی نفرت انگ ییشد به شکمم و با چشم ها رهیبچه.. دوباره خ  نیندارم اما ا یبا خودش کار-

من  یبره به درک همون طور که بچه  دیبره چون هم خون  توعه، با  نیاز ب دیبچه با  نیا ره،ی بم دیبا-
 رفت! 

که  یهمون آران  ایکردم از جا بلند شدم.. زن  یکه دستم را دور شکمم حلقه م یدر حال  دهیترس
شد  رهی .. خوشیدار یو برد جلو دیکرد از جا بلند شد و  محکم مچ دستم را کش شی صدا وشیدار
 و گفت:  شیچشم ها یتو

 که مال تو باشه جاش تو قبرستونه! یکشم، بچه ا یچشمات بچتو م یجلو-

 گفتم:  هیگر ونی هق هق دستم را از دستش خارج کردم و م با

 ! شیشناس  یزن، م نیا هیاصال ک  وش،یدار گهیم یچ نیا-

  دیآران بلند شد، آنقدر خند یقهقهه  ی  بزند که صدا یسرخ شده خواست حرف یی با چشم ها وشیدار
 کاناپه نشست.  یکه توانش را از دست داد و رو

 اش که قطع شد با نگاه به من  خشک شده گفت:  خنده

زنش بودم،    یزمان هیمن  یشناسه، ناسالمت یمعلومه که م زمیعز هیچه سوال نی منو! آخه ا شناسهیم-
 قبل از تو! 

 آورد و گفت:  نیرا پا  شیتن  صدا  یاز جا بلند شد و سمتم آمد، کم بعد
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 خودمون باشه ها!  نیالبته ب-

 دوباره قهقهه زد! بعد

 . دیبا خشم غر وشیارد

  یپپه م هیکه دنبال  یهرزه بود هی.. تو ی وقت زن من نبود چیتو ه که،ی خفه شو آران، خفه شو زن-
.. بد کردم کمکت کردم، بد کردم نجاتت دادم از اون لجن  یتو شکمتو بند  اون کن  یتا توله  یگشت
 !نهیهام ا یجواب خوب ،یزدیتوش دست و پا م  یکه داشت یزار

 

  یم وشیصورت  دار یکه نوازش گونه رو یخنده اش دستش را جلو برد و در حال  یبا ته مانده  آران
 گفت:  دیکش

خوب  ی.. من، تو، اون همه روز ها ی فراموش کرد زاروی چ یل یاوم آره حرفات درست اما انگار توام خ-
 !ینگفت یزی خوب.. به زنت چ

 سمت من:  دیچرخ  دوباره

  یل یآخه بخاطرت دست به خ ،یاز دستش بر دهیترس  ینگفته.. البته حق هم داره م یزی هوم، بهت چ-
 هیبه دست آوردن  یدونستم برا ی نم یکمکش کردم ول ی لیکارا زد البته ناگفته نمونه منه احمق هم خ

 کردم.  یکارو م  نیست که عمرا ا گهیزن د

 باز نعره زد.  وشیدار

 آران ببند دهنتو. -

 ادامه داد: شیو عجز ها وشیار بدون توجه به د آران

  نهیبش اهیبود به خاک س  کیبرادرت که نزد هیاووم، آهان مثال ورشکتگ زمیمثال بزنم عز هیبذار برات -
 زده بود!  نشیکه خودش زم   یکمکش کرد، دستشو گرفت و مثال بلندش کرد در حال  وشیدار یول

آران رو باور   یخواست حرف ها ی که از خشم در حال انفجار بود، دلم نم یوشیشدم به دار  رهی خ  ناباور
 زن راسته! یداد تموم حرف ها یو حالت نگاش نشون م وشیکنم اما سکوت دار
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و   دیرا چسب میکه آران سمت بازو نمیبش نی زم یرا به چپ و راست تکان دادم و خواستم رو سرم
 گفت: 

 کار دارم باهات!  یلیخ   ست،ین دنیصبر کن االن وقت پا پس کش-

 کرد! یو راحتم م ستادیمی! کاش واسهیاالنه که وا گفتمیکه هر آن م زدیتند م یجور قلبم

 و گفت:   وشی کرد سمت دار رو

زن شاهد  نیبود، االن نه ا یا گهیجور د طیاالن شرا  یکرد یاگه باهام ازدواج م ،یاگه با من بود-
وقت   چیاما افسوس، افسوس که آدما ه نیشد یماجرا ها بود و نه تو و بچت به درک واصل م نیا

 بپردازن!  ینیمجبورن به خاطر اشتباهاتشون تاوان سنگ شهیکنن و هم یراه درست رو انتخاب نم

 بعد از چند نفس پشت سر هم گفت:  وشیدار

 کنم آران بذار ترمه بره!  یازت خواهش م-

 زد.  شخندین آران

 اوم آره خواهش کن، خواهش کردنتو دوس دارم!-

 دوباره گفت:  وشیدار

 نداره! هیقض نیبه ا  یاون ربط یدون یخودتم خوب م  یلعنت-

 بار با خشم داد زد. نیا آران

.. ربط  یتو به خاطرش منو ول کرد  ینداره وقت یچطور ربط نه،یچرا اتفاقا باعث تمام اون اتفاقات ا-
 هم ربط داره! یلیداره خ

 

 دماغش گذاشت و گفت:  یبزند که آران با حرص دستش را رو یخواست حرف  وشیدار

هرگز پا    رمی بگ  یمیتصم هیمن  وشیدار یدونیخفه شو، خفه شو بذار کارمو بکنم، خوب م س،یه-
 پس ساکت باش!  ذارمیروش نم
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 با درد نگاهم کرد و لب زد:  وشیدار

 متاسفم!-

 کردم فقط متاسف بود! یدوست داشتن را کنارش درک م یکه تازه داشتم معنا یبود، مرد متاسف

هر دو سرشونو   رون،ی بودند اشاره کرد برند ب ستادهی که دم در ا یبرگشت عقب، به دو تا مرد آران
 که بهشون گفته شده بود رو انجام دادند. یکار عی انداختند و مط  نیپا

 موندند. کلشیه یقو گاردیفقط آران و اون باد حاال

 رو باز کرد.  وشیدار یخودش جلو رفت و دست و پاها آران

گرفته بود  گاردشیکه از دست باد یریکه آران مانع شد، با هفت ت  ادیخواست سمتم ب وشیدار
 .رمیآخر دستش رو بگ  یاجازه نداد لحظه  ی.. حت ندی بنش نی زم یرو مجبور کرد رو وشیدار

  دهیزدند نگرانه، نگران من و دخترکم که از استرس و ترس من اونم ترس یداد م وشیدار یها چشم
 !خوردیبود و مدام تکان م

چشم  یلباسش خارج کرد.. چاقو را جلو بیاز ج ییداد و چاقو گاردشیرا به دست باد ری هفت ت آران
 گرفت و گفت:  وشیدار یها

تا از  یکه خودت بهم داد یی  اقوهمون چ نیهوم.. آره ا ،ش یشناس یم نو،یخوب نگاش کن ا ن،یبب -
 خودم مراقبت کنم.

 زد و ادامه داد: قیعم یپوزخند

کار   اهیصد سال س  خوامی من نباشه م یکه برا یقلب نیکنم، ا کهی ت کهی قلبتو ت خوامی چاقو م نیحاال با ا-
 نکنه!

فرو کرد که   وشیتو دل دار یقطره اشک پر از درد چاقو رو جور هیافتادن  ی، به فاصله  هوا  یب بعد
 خون فواره زد و تمام صورتش رو سرخ کرد.

  ینگاه اشک ی رهی خ  وشیسرخ دار یسقوط کردم.. چشم ها نیزم یو دو زانو رو دمیبلند کش  یغیج
 دلش.  یمن بود و جفت دستاش رو
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 . دیکش رونیب  وشیتمام چاقو رو از دل دار ی  رحم  یبا ب  آران

 بهم بگه! یزی داشت چ یسع یخون یگرفت و با لبا یگاهشو از من نمن وشی.. داردیخون پاش   دوباره

 یتا متوجه زمزمه ها دمیخودمو جلو کش  یهامو محکم دور شکمم حلقه کرده بودم، کم دست
 شکم من فرو رفت..  یبار تو نیا یخون یبشم که چاقو  وشیدار

  یم یپاهام جار نیشکم و ب  که از یگرفت، درد با تمام توان خودشو تو تن و بدنم جا کرد، خون نفسم
 کرد.  یشد حکم مرگ دخترک هفت ماهه ام رو صادر م

 .. دمیکش غی بار با تمام توانم ج نیکه دوباره و ا دیکش رونی رو از شکمم ب چاقو

سمتم، با هزار زحمت از جا بلند   ادی داشت ب یکه سع وشینفس زنان چشم هامو دوختم به دار نفس
 شدم برم سمتش که با تمام توانش داد زد. 

 برو ترمه، بروووووو! -

 

 کجا رو داشتم که بروم.  رفتم،ی م کجا

 ُمردم. یتو شکمم مراقبت کنم پس همون بهتر که م  یتونستم از بچه   ینم  یبدبخت حت  من

جان  یموهاش.. با کل یال دمیکشام رو بلند کردم و  یشدم و کنارش نشستم، دست خون  کشینزد
 کندن گفتم: 

 ذا..رم! ـینگران.. نبا..ش، مـ... من تنـ... ها...ت نمـ.. وشیدار-

ُمرد،   وشیتو تنش نبود.. دار  یروح گهیکه د یبه کس زدم،ی حرفارو م نیداشتم ا  یبود، من به ک  رید اما
 به خون نشسته ام ُمرد. یچشما یجلو

بکشم نشد،    غیبسته بود و جفت دست هاش کنار تنش رها. خواستم ج شیکردم، چشم ها نگاهش
چقدر همون طور مات شده موندم  دمینتونستم از جام بلند بشم. نفهم  یخواستم داد بزنم نشد.. حت
 شدم.(  هوشیب  یزیکه باالخره از درد و خونر
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  نیبه ا یلی از ته دل.. خ یشد هق هق اش جهیکرد که نت داریجانم ب یرو تو یمرور آن لحظه ها درد  
 داشتم.  اجیاحت هیگر

 شدم، آزاد و رها!   یو زجه خال هیگر یاز کل بعد

 یوسط چله  خیسطل آب  کی ییتمام تنم را در برگرفت، گو یکه دلم سبک شد.. کم کم رعشه ا انگار
 ردم. مبل گز ک  یکرده باشند.. خودم را سفت بغل کردم و گوشه  یبدنم خال   یزمستان رو

 . دیآغوش کش یکنارم نشست و تنم را محکم تو  دهیترس  طاها

 ؟یشد  یچ  زم،یترمه، عز-

 . دیلرز یخوردند و تمام تنم م یمحکم به هم م میها دندان

تنم  یرو   ییپتو ل یاتاق که کم  یاز خودش فاصله داد و خواست بغلم بکند ببرد تو یمرا کم  طاها
 انداخت و رو به طاها گفت: 

 .شهیاون روز حالش بد شد االن خوب م یادآوریفکر نکنم سردش باشه، از -

 : د یرو به من پرس بعد

 !یبخور ارم یگرم ب  زیچ هی یخوایم-

 نه باال بردم.  ی  را به معن سرم

  میباره اشک هابغل طاها آرام گرفتم.. دو یرفت و تو نی دانم چقدر گذشت که کم کم لرز بدنم از ب ینم
 کردند. دایراه خودشان را پ

 .شدیدلم برداشته م  یاز رو یکردم تا حداقل بار یکار را م  نیخود گفتم کاش زود تر ا با

 کند.  یانسان را آرام م هیگفتند که گر  یم راست

سرخ، خودم را از آغوش طاها جدا کردم و تمام ماجرا را نوشتم، از اول تا آخرش   یهمان چشم ها با
 را.
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لب   ر یز یاش پر از حرف بود و ه  یعسل یبود.. چشم ها  یدنیبعد از خواندن اتفاقات د  لیکم ی افهیق
 کرد:  یبا بهت زمزمه م

 آران! آران!-

 داشت! وشیبا دار یه رابطه اشناسد؟ اصال او چ  یدوست داشتم از او بپرسم آران را م یلیخ

  شینگاهم کرد، لب ها یسوال با کالفگ دنیگذاشتم.. با د شیبرگه سوالم را مطرح کردم و روبرو یرو
 هم فشار داد و گفت:  یرا محکم رو

سخت تره..   یزیانداختن آران االن از هر چ ریحد بگم که مطمعنا گ  نیفقط تا ا  زو،ی همه چ یفهم  یم-
 .رانیآب بره، به احتمال نود درصد اصال برنگشته ا رشیکه ز هخواب ی نم  ییاون زن جا

 

 گردد. یزدم، خب معلوم بود که بر نم  پوزخند

  شیخواند چشم ها  یم شتریکه ب  ینوبت طاها بود که نوشته ها را بخواند، هر سطر لی از کم بعد
 شدند..   یسرخ تر م

بلند و تند از خانه   ییپرت کرد و بلند شد با قدم ها  یعسل یلحظه برگه ها را محکم رو نیآخر در
 ما بشکند.. مرد بود با تمام غرور  مردانه اش!  یحتما نخواسته بغضش را جلو شی برا رم یزد.. بم  رونیب

 . لیناراحت کم یچشم ها یرا با بغض دوختم تو نگاهم

از همه   لیبودم کم دانستم. مطمعن  یو آن زن را م وشیدار یخواست تمام گذشته  یدلم م چقدر
 بود.  وشیدار قیشف قیرف یاطالع دارد، نا سالمت زیچ

 تکان داد و گفت:  نی خواهم، سرش را به طرف ینگاهم متوجه شد که چه م از

 . گمیبهت م  زویتموم شد همه چ  هیقض  نیاالن نه، هر وقت ا-

 " و "قول" را متوجه شدم. وشیفقط "دار نشیزمزمه کرد که از ب  یزیلب چ ریز بعد
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 یخواست حاال که م یخارج شد بلند شدم و سمت اتاق رفتم.. دلم م میناخودآگاه که از گلو یآه با
 . ختمیر یخواست اشک م  یباهام نداشت تا راحت هر چقدر که دلم م  یکار یبکنم کس  هیتوانستم گر

 و دخترکم.  وشیاز فکرم گذشت بروم سر مزار دار یا لحظه

 برگه نوشتم.  یکردم و روگرد  عقب

 !" وشی سر خاک دار  نیلطفا منو ببر شهی"م

 برگه را برداشت و بعد از خواندن آن سرش را تکان داد و گفت:  لیکم

 . میآره حتما برو حاضر شو بر-

  یسر تا پا مشک یصورت مهربانش کردم و دوباره سمت اتاق قدم برداشتم.. لباس یحواله   یلبخند
 و از اتاق خارج شدم.   دمیپوش

 کرد.  یصحبت م   لشیکه داشت با موبا  دمیرا شن   لیکم یصدا

به   دمیبرگه ها رو م  نیو ا یکالنتر میریسر خاک، از اونجا هم م رمی طاها جان من با ترمه خانم م-
 نگران نباش.  میکرد  ر یجناب سرهنگ اگر د

 بخش گفت:  نانیاطم یبا لحن  لی دانم طاها چه گفت که کم ینم

 راحت، باشه.. فعال.  التیخ-

  بایز یرا قطع کرد و بعد از برداشتن برگه ها از جا بلند شد، نگاهش که به من افتاد با لبخند  تماس
 کنج لبش گفت: 

 ! میبر-

 .کردم نیرا باال پا  سرم

 . میآمد و همراه هم از اتاق خارج شد سمتم

کند..   ینم غیدر یکار چیدارد کمک بکند و از ه یکنارم هست، چرا سع لیجالب بود که چرا کم میبرا
 بکنم! دایذهنم را پ  یبزرگ و کوچک تو ی  توانستم جواب تمام سوال ها  یکاش م ایخدا
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** 

  ختمیر یآزادانه اشک م گریگرفت.. د یضربان م  شتریقلبم ب میشد  یم کیچه به بهشت زهرا نزد هر
 شکستم. یرا م مینشسته در گلو ی بغض ها یک ی  یکیو 

 . دیطول نکش شتریو دخترکم ب  وشیبه قبر مشترک دار  دنیآرامش تا رس نی ظاهر آرام بودم و ا به

با   خاک گذاشتم و یرا رو مینشستم.. جفت دست ها نی زم  یکه نگاهم قفل قبر شد دو زانو رو نیهم
 .دنیکردم، آنقدر زجه زدم که دوباره تمام تنم شروع کرد به لرز هیتمام توانم زار زدم، آنقدر گر

ام را   یشانی لرزانم خودم را بغل کردم و پ ی  کردم، با دست ها یهمان حال هم آرام آرام هق هق م در
 گذاشتم. میزانو یرو

 ستاد،یشد. قلبم.. قلبم ا دهیآغوشش کش ی  وکنارم خواستم سرم را بلند بکنم که تنم ت لینشستن کم  با
 کردم! دایکلمه آرامش پ یواقع یلرزش تنم کم شد، به معنا

 نجوا گونه کنار گوشم بلند شد.  شیصدا

 آروم باش.. آروم. ش،یه-

 ام را بشکافد.  نهیبه شماره افتاد، دلم قصد داشت س نفسم

کردم.. او بر   یحس م یاش مشت شد، ضربان منظم قلبش را به خوب  نهیس یدستم رو ناخودآگاه
 !شهیعکس من آرام بود، مثل  هم

مرحم  یرا کم  قرارمیبزنم و الاقل دل ب  یحرف م،یبگو یزیتوانستم چ یخواست االن م یدلم م چقدر
 ببخشم. 

 کردم.  یم یمن  احمق داشتم چه غلط ای، خداقبر مات ماند  یرو یلحظه ا نگاهم

 گرفتم. نیجدا کردم و سرم را پا  لی زده خودم را از آغوش کم  تخجال

 که گذشت گفت:  یکم  دم،یرا شن  قشی نفس عم یصدا
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 . شهیم رید ،یکالنتر می سر هم بر هی دیبا م،یپاشو بر  یشد  ریکردن خودت س تیاگه از اذ-

 من!  یو زار هیداده بود به گر یریرفت و با پرخاش نگاهش کردم.. چه گ ادمی ام  خجالت

 زد و گفت:  یراحت متوجه منظورم شد، پوزخند  یلیخ

کردن خودت   تی اذ یکشه، لطفا درک کن و بجا یاونم همراه تو عذاب م گم،ی م وشیمن بخاطر دار-
 !ینفس بکش  یورمجب یچه نخوا یتموم نشده و تو چه بخوا ایهنوز دن ، یبرگرد به زندگ

اش را به من بدهد. بدون مخالفت   لی را با حرص باز و بسته کردم و اشاره کردم موبا میها چشم
 را باز کرد و داد دستم.  لشیموبا

 لرزان نوشتم. ییها و با دست ها امی پ یرو رفتم

 فهمه! یکس نم  چیمن، ه ی از دردا یفهم  یتو نم -

تمام جانم را در بر   شی که احساس کردم تخل یتلخ زد، جور یپوزخند دیرو د یگوش  یرو ینوشته  تا
 گرفت. 

  یمن درد تورو نم یبه اندازه  یشک یگفت ه ی و م زدینگاهم کرد، انگار که نگاهش داد م یجور کی
 فهمه!

 

بار   نیاما ا میدوباره همان بغض سابق نشست ته گلو د،یوجودم را به آتش کش یهمه  نگاهش
 ! نیاران شد و سر خورد پاکه ب دینکش یطول

حرف کنارم   ی هم متقابال بلند شد و ب  لیرا پاک کردم و از جا بلند شدم.. کم  میدست سالمم اشک ها با
 قدم برداشت. 

کوتاه سمتم   یبا نگاه لینشستم و طبق عادتم دستم را دور شکمم حلقه کردم.. کم نی ماش داخل
 را روشن کرد و راه افتاد.  نیماش

 شدم.  تی و ازدحام جمع رونیب ی  رهی دادم و خ هیتک  یصندل  یترا به پش سرم
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همان جا    ایخواست دن  یکردم و چقدر دلم م یرا تنقس م  لیعطر سرد کم دمی کش یکه م ینفس  هر
 شد.   یتمام م

 کرد. یم یرانندگ   یجلو بود و با ژست خاص ی رهیخ یعاد یلی رخش برگرداندم، خ میرا سمت ن  نگاهم

اش بشوم، کامال خود پسندانه اما  رهیخواستم که خ یاراده نبود، خودم م  یاش بودم اما ب رهیخ
 دهن باز بکند و مرا ببلعد. نیخواست زم یکه متوجه شد دلم م نیهم

 خجالت!  نیو نه به ا یگ  رهیبه آن خ نه

 . نداختمیهم سمتش ن ینگاه مین  یحت یبه کالنتر دنیتا رس  گرید

 داشتم. یکامال ناآشنا بود و احساس بد  میبرا طیمح آن

 در هم نگاهم کرد و آرام گفت:  ییمتوجه شد که با اخم ها لیکنم کم فکر

 .میری زود م کشه،ی طول نم ادیکارمون ز-

 باال برد.   یلبش را کم یرا باز کرد و گوشه  شیاراده لبخند زدم.. لبخندم اخم ها یکردم و ب  نگاهش

 

  نیزم یرا رو میدر نشستم و با استرس پاها یانتظار روبرو یصندل   یروداخل رفت،  ییتنها  لیکم خود
 . دمیکوب

 اشاره کرد بروم داخل.  لیبعد در اتاق باز شد و کم قهیدق ستیب

 از جا بلند شدم و رفتم داخل اتاق.  ی  که مطمعن بودم پر از نگران  یاراده و نگاه یب  یاخم  با

 کرد.  یرا مطالعه م یزی نشسته بود و با دقت چ زش یسال پشت م انیم یمرد

 من گفت:  دنیبسته شدن در نگاهش را باال آورد و با د با

 د؟یشما هست یترمه مشرق -

 تکان دادم..  د یرا به عالمت تا سرم
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  زیم یکه خودم نوشته بودم را رو  ییکرد برگه ها یخطابش م  لیکه کم یهمان جناب سرهنگ ای مرد
 گذاشت و گفت: 

 ؟ی نوشته ها رو تو نوشت  نیکه ا  یکن یم  دیتا-

 بله تکان دادم. یسرم را به نشان  دوباره

 سرهنگ سرش را تکان داد و گفت:  جناب

 برگه رو امضا کن و انگشت بزن. ری خب حاال ز یل یخ-

منگنه به هم که نوشته بودم با  یرا که گفته بود را انجام دادم.. چند تا برگه ا  یمخالفت کار بدون
 برگه را امضا کردم و انگشت زدم.  نیآخر ریبودند، ز دهیچسب

 : د یمکث پرس یسرهنگ برگه ها را برداشت و با کم  جناب

 ؟ یکن  یاون زن رو چهره شناس  یتونیم-

 توانستم، هنوز نگاه پر از نفرتش را فراموش نکرده بودم! یتوانستم؟ معلوم بود که م یم

 گفت:  ل یکوتاه باز هم سرم را تکان دادم.. کم  یآه با

 شناسم! یکنم، از قبل اون خانوم رو م یتونم چهره شناس یمنم م-

 از تعجب پر کرد. یجناب سرهنگ را حاله ا نگاه

 جدا؟ -

 سرش را کوتاه تکان داد. لیکم

 بله!-

 !میبرده بود ش ینصف پرونده رو پ  د یبرادر من، تا االن شا ی تر نگفت  پس چرا زود-

 کوتاه سمت من گفت:   یبا نگاه لیکم

 تازه متوجه شدم که قاتل همون.. ،ی زی خبر نداشتم از چ-
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 : د یهم رفته پرس یتو یینگاهم کرد.. جناب سرهنگ با اخم ها یچشم  ریرا خورد و ز حرفش

 حرفتو کامل کن! ؟یهمون چ-

 قرار داد و گفت:  شیزانو  یدست مشت شده اش را رو لیکم

 !وش  یسابق دار یهمون معشوقه -

 نشست.. معشوقه، معشوقه.. پس آن زن حق داشت! لینگاه نگران کم یناباورم تو نگاه

کرد به گوشم  یجناب سرهنگ که سرباز پشت در را صدا م یرسا یگرفتم که صدا نیرا پا نگاهم
احترام کرد و با آزاد باش جناب سرهنگ  یکه در باز شد و سرباز داخل آمد، ادا دینکش   ی. طولدیرس

 . ستادیصاف ا

 گفت:  لیسرهنگ با اشاره به کم جناب

 .یی اتاق بازجو دیآقا رو ببر نیا-

 و گفت:  لی رو کرد سمت کم بعد

و    وشیو رابطه اش با دار ازیتا پ ریاز س  یدون یاز اون زن م ی، هر چرو بگو  یدونی که م ییها زیتمام چ -
 واو رو جا ننداز.  کیاال آخر.. 

 سرش را تکان داد و گفت:  لیکم

 خانوم.. نیحتما فقط ا-

 و گفت:  لی حرف کم یتو  دیسرهنگ پر جناب

 از سواالت هم جواب بده. یسر هیبه  دیبعد با  یچهره شناس یبرا رهیخانوم هم اول م نیا-

 اعتراض کرد. لیکم

 جواب بده. یتونه صحبت بکنه چجور یخانوم که نم نیاما آخه ا-

 اشاره کرد تا بلند شود برود و در همان حال هم گفت:  لیسرهنگ با دست به کم  جناب
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 نوشتن که بلده! سه،ینو یم-

 سمتم از جا بلند شد و اتاق را ترک کرد.  ینگفت، با نگاه یزیچ  گرید لیکم

دانستم نا  یاما م دمیشن یرا م شی رفتم و حرف ها  یم خواست من هم همراهش یدلم م  یلیخ
 ممکن است. 

 

که با دست به در اتاق   یبلند شد و در حال  زی از اتاق جناب سرهنگ هم از پشت م لیاز خروج کم  بعد
 کرد گفت:  یاشاره م

 . یکمکمون کن یبتون  دوارمیام ،یاتاق چهره شناس  میبر دی شما هم با من بفرما-

جوجه پشت   کی کرد و من مثل  ی همراهش از اتاق خارج شدم.. او جلوتر حرکت م جا بلند شدم و  از
 سرش! 

شدند را    یتا م  ستیپله ها را که به بنظرم راحت ب  م،ی و سمت پله ها رفت میگذشت  یل یطو یرهرو از
و   ستادیدر ا  نیاول  ی.. جناب سرهنگ سمت چپ راهرو جلومیشد گرید یراهرو کیو وارد  میکرد یط

 در را گشود. دیبفرمائ ی  آرام و با صدا  یبعد از تق

 احترام کرد.  یجناب سرهنگ از جا برخاست و ادا دنینشسته بود که با د  توری جوان پشت مان یمرد

 کرد. یی سرهنگ با گفتن  "راحت باش" در را بست و با دست مرا سمت مرد جوان راهنما جناب

کارت   ی. البته کمخوامیبعد از اون تمام مشخصاتش رو م  د،یکن  ییخانم را شناسا هی یچهره  دیبا-
بعد از   ذارم یمن تنهاتون م سن،یبنو توننیم یخانم قدرت صحبت کردن ندارن ول نیسخته چون ا

 خانم.   نیبه همراه ا  د،یاریاتمام کار عکس و مشخصات رو برام ب

که  دینکش یطول  یبا تعجب نگاهم کرد ول یتمام شدن حرف جناب سرهنگ مرد جوان لحظه ا با
 احترام کرد. یو با گفتن "چشم جناب سرهنگ حتما" دوباره ادا دینگاهش را دزد

  یلیقرار داد و خ  میورقه جلو رو کیخودکار و  کیسرهنگ از اتاق خارج شد و مرد جوان   جناب
 محترمانه گفت: 
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 و لب.  ین یحالت صورت، مدل چشم، رنگ چشم، حالت ب   د،یسیبنو نجایات چهره رو الطفا مشخص-

  یم یشد حت  یرا که از آن زن در خاطرم بود را نوشتم.. اگر م  ییها زیرا برداشتم و تمام چ خودکار
 شد.   یبکشم اما نم ری را به تصو شیچشم ها یتوانستم نفرت تو

 دنیکش ری به برگه شروع کرد به به تصو قیدق یبا نگاهاز نوشتنم مرد جوان ورقه را برداشت و  بعد
 : دیبودم و پرس  ری تصو ی رهیصورت آن زن.. بعد از اتمام رو کرد سمت من که خ

 درسته!-

 بود، خودش بود، خود  خودش.  درست

 تکان دادم. دیسرم را به عالمت تا  رمی بگ توری نگاه از مان نکهیا بدون

 کرد.  یزمزمه کرد و بعد از چند لحظه عکس زن را کپ  یخب یل یلب خ  ری جوان ز مرد

 کردن مشخصاتش. دایشروع کرد به پ ریقرار داد و بعد با استفاده از آن تصو زیم یرا رو ورقه

 سو سابقه داشته اما درست متوجه جرمش نشدم. ییگو افت،یکه آن را هم  دینکـش یطول

 .میاتاق را ترک کرد از جا بلند شدن مرد من هم بلند شدم و همراه هم با

 به اتاق جناب سرهنگ.  میدیو رس میآمده را دوباره برگشت راه

احترام کرد.. او سرش را تکان داد و با گفتن  "آزاد" در  یمرد جوان ادا دنیدر با د یجلو ستادهیا سرباز
جناب سرهنگ در را باز کرد و داخل رفت، من هم پشت   یبله  یاتاق را به صدا در آورد.. با صدا

 سرش. 

 قرار داد. زی م یاحترام کرد و ورقه ها را رو یادا

 سرهنگ با دقت اول عکس را بعد مشخصات را نگاه کرد.  جناب

 نگاهش را باال آورد و گفت:  یاز چند بعد

 !یبر ی تون یمتشکر، م یل یخ-
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 شد.احترام کرد و از اتاق خارج  یجوان ادا مرد

 بلند شد و گفت:  زیسرهنگ از پشت م جناب

 .. دینیلطفا بش-

 قرارد و  گفت:  زی م یورقه و خودکار رو کینشست،  میخودش روبرو بعد

 . دیسیبرگه بنو یپرسم جوابش رو رو  یم یلطفا هر سوال-

 را تکان دادم و منتظر چشم بهش دوختم. سرم

 

 سوالش را به زبان آورد. ن ی که اول دینکش یطول

 ..ییآشنا  یدوست ؟یبود دهی ند یرفتار مشکوک یاز اون اتفاق از کس قبل-

 .میرفت و آمد نداشت یکردم آن روز ها را مرور کنم، ما آنجا با کس یسع

 ذهنم آمد. ی  تو وشیهو حرف آن روز دار کی"نه" که  سمیبنو خواستم

 برگه نوشتم.  یرو

اومده  ی کار یگفت حسام باهاش تماس گرفته و گفته برا یم وشیچند روز قبل از اون ماجرا دار-
 . وشیرفته بوده محل کار دار نکهیمثل ا ندش،یبب خوادیلندن و م

 . دیسوالش را پرس ن یرا خواند و دوم برگه

 ه؟ یحسام ک-

 نوشتم.  یجواب قبل نیپا

 . لیکش با کم بود و البته دوست مشتر  وشیباشگاه دار ک یشر-

 نگرانم کرد.  یمتفکر جناب سرهنگ و سوال سومش کم نگاه
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 بود؟ یمراسم و خاک سپار یتو-

 دانستم، من که آن موقع نبودم.  ینم

 ذهنم را نوشتم. یتو یها حرف

 بلند شد. شی و از جا  دیکش دشیسف  بای تقر شیته ر یرو  یسرهنگ دست جناب

 ؟ یسرباز مهدو-

 که در باز شد و سرباز داخل آمد.  دینکش یطول

 احترام کرد.  یادا

 بله جناب سرهنگ. -

 محترمانه گفت:  یل یسرهنگ خ جناب

 . نجایا ادیب  دیرو بگ ییاتاق بازجو دیکه برد ییاون آقا-

 احترام کرد و خارج شد.  یبا گفتن  "چشم قربان" دوباره ادا سرباز

 : دی نشست و پرس  میسرهنگ دوباره روبرو جناب

 بار با شوهرتون مالقات داشت؟  کی فقط همون حسام -

 را تکان دادم و نوشتم:  سرم

 بله.  وشیخود دار یبه گفته -

 . دیپرس دوباره

 ؟ یزیچ  یکار ،یحرف  ،یگفت، اتفاق  یاز اون روز نم یخاص  زیچ-

 مکث کردم و نوشتم. یا لحظه

 کرد حسام ناراحت بود. یاحساس م گفتینه فقط م-
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 کرد.  اریسکوت اخت لیتا آمدن کم قیعم  ینفس دنی سرهنگ با کش جناب

 : دیکه وارد اتاق شد با دقت نگاهم کرد و پرس لیکم

 ؟ یخوب -

 لبش جا خشک کرده بود کنارم نشست.  یکم رنگ که گوشه  یرا تکان دادم و او با لبخند سرم

 : دیپرس حی صر  یلی و خ  یسرهنگ بدون معطل جناب

 ه؟ یحسام ک-

 ماند، بعد به خودش آمد و جواب مرا داد. جیگ یلحظه ا لیکم

 و دوست مشترکمون!  وشیدار ک یشر-

 االن کجاست؟ -

 .دی اخم در هم کش لیکم

 ازش ندارم!  یوقته خبر یل یخ-

 چپ جناب سرهنگ باال رفت.  یابرو

 نبود؟  نایا یمراسم و خاک سپار یتو  یبگ یخوای م یعنی-

 درنگ جواب داد. یب  لیکم

 نه!-

 . زیبلند شد و برگشت پشت م  شیسرهنگ با گفتن  "عجب" از جا جناب

 

 گفت:  لیسکوت کرد و رو به کم یکم

 . دیسیلطفا شماره تلفن و آدرس منزلشونو رو اون برگه بنو-
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 کرد و ورقه را گرفت سمت جناب سرهنگ. ادداشتی  ییها زی با تکان سر پشت برگه چ لیکم

 رگه گفت: ب ینوشته ها ی  مکث رو  یسرهنگ با کم  جناب

اگر از نظر خودتون   یحت  یاومد، مورد خاص  ادتونی یزیاما اگر باز هم چ دیبر   دیتون  یخب فعال م-
 .یکالنتر ادیحتما ب   دیهم از حسام شد بگ  یخبر د،یباشه بهمون اطالع بد یزیناچ  زیچ

 .از او بلند شدم  تیبا تکان داد سر بلند شد و من هم به تبع لیکم

 خدا نگهدار.  میدیبود حتما بهتون اطالع م یمتشکر جناب سرهنگ، مورد یل یخ-

 کرد. ییمرا به سمت در راهنما لی" آرام گفت و کمیسرهنگ با لبخند "بسالمت جناب

ام   ینشست، دست زخم  یصورتم م ینسبتا سرد آبان ماه هم رو یشده بود و سرما  کیکامال تار هوا
 کردم. یم  یمدت احساس گرسنگ نیتمام ا  ید که توبو یبار نیاول دیکرد و شا یگز گز م

 ام را گرفتم.  ینشستم و با دست سالمم دست زخم نی ماش داخل

 : د یکرد پرس یم  میرا سمت من تنظ یکه بخار یرا روشن کرد و در حال   نیماش لیکم

 ؟یگرسنه ا-

 سرم را تکان دادم. صادقانه

 کوتاه زد و گفت:  یلبخند

 . میبخور یزیچ هیرستوران  میپس بر-

 را بدهد.  لش یرا به چپ و راست تکان دادم و اشاره کردم موبا سرم

 کردم.  پیتا

 !خوادیم یبندر چیدلم ساندو-

 بودم.. ده یکه تا حاال ند یخنده ا د،یام خند یجد یچشم ها دنیمتعجب نگاهم کرد و با د یکم

 : خنده اش گفت یکوتاه سمتم با ته مانده  یبودم که با نگاه دنشیخند محو
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 !دهیدل آدمو ضعف م یکه بوش از چند فرسخ  فا یکث  چیاز اون ساندو-

 خندان سرم را تکان دادم.  ییکنترل شده و چشم ها یلبخند با

 . دیسرعت بخش  نیبه ماش  ینگاهم کرد و کم  بای ز یخنده ا با

 را کاهش داد.   نیسرعت ماش یبلند شد و او با گفتن  "طاهاست" کم  لشیزنگ موبا یصدا

 جانم طاها؟ -

 رو به من گفت:  یبا نگاه لی گفت که کم ی دانم طاها چ ینم

 . میکن یباهم صحبت م  امی نه نه، حاال م-

 گفت:  لیکه کم  دیکجا هست دیکنم طاها پرس فکر

 .ا یتوام ب م،یبخور یبندر چیساندو میریم میدار-

 صاحب مرا لرزاند.   یدل ب آزادانه قهقهه زد و  لی طاها چه گفت که کم دمیهم نفهم  باز

 از ته دل گفت:  یهمان خنده  با

 فعال. ،م یکن یصحبت م  امیبرو حاال م -

 

 داشبورت گذاشت.  یرا رو  لیرا قطع کرد و موبا  تماس

که ساده  یزیدردودل کنم.. چ یتوانستم باهاش هم کالم بشوم و کل یبود که م میلحظه تنها آرزو اون
 نعمت با ارزش.  کیانسان است اما من محروم شده بودم از  کی یکار برا نیتر

 . دمیسرد را نفس کش یو هوا دمیکش نیرو پا شهیش  یکم

 . یخوری سرما م-

 را باال ببرم برگشتم سمتش و سرم را به چپ و راست تکان دادم. شهیش  نکهیا بدون
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 یخوش خنده شده بود آقا روز ها بد نیبود اما ا  بیکوتاه زد و نگاهش را به جلو داد.. عج یلبخند
 تمام شده در دل و جان.  یاخمو

  رهیاراده خ یبار ب نیکه ا لیرخ کم  میتوقف کرد، نگاه از ن نی که اصال متوجه نشدم ماش یاز چند بعد
 نگاهم به دورور گفت:  دنیبا د لیانداختم.. کم یاش بودم گرفتم و به اطراف نگاه

 .ابانیاون سمت خ  میبر دیشو با ادهیپ-

  شیپالتو ب یج  یرا تو چیسو نی شدم، رفتم سمتش و او بعد از قفل کرد ماش  ادهیرا باز کردم و پ  در
 قرار داد و گفت: 

 . میبر-

فضا دل  یخوش پخش شده تو یبو م،یشد یو وارد فست فود میرد شد  ابانیقدم هم از خ هم
 فرستادم. میها هیغذا را به ر  یو با لذت بو دمیکش  قیعم  یگرسنه ام را مالش داد، نفس

 . دیبا نوشابه سفارش داد و رو بهم پرس یبندر چیسه تا ساندو لیو کم مینشست زیهم پشت م  یروبرو

 ؟یندار اجیاحت یزیچ گهید-

 را بشورم.  میخواهم دست ها  یرا به چپ و راست تکان دادم و اشاره کردم م سرم

 را نشانم داد و گفت:  ییاشاره به پشت سرم روشو با

 اونجا. -

  ینشستم.. تا آوردن غذا ها ب می دوباره سر جا میشدم و بعد از شستن و خشک کردن دست ها بلند
ماجرا غوطه ور بود..  نیا یفقط تو  المیو فکر و خ  ز یم یحرف ذل زده بودم به نمکدان کوچک رو

 بوده! وشیدار یمعشوقه  یسخت بود که آن زن زمان میبرا یادیباورش ز

 بود! وشیخود دار ی! نکند بچه ی.. چه بچه ایگفت تو بچه ام رو گشت وش یبچه.. به دار  گفت

 ؟ یکن  یفکر م یبه چ-

 نگاهم را به نگاهش دوختم.   لیسوال کم با
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 ذهن مرا بدهد. یسوراخ کننده  یتوانست جواب سوال ها یاو م فقط

 را باز کرد و گرفت سمتم.   لیرا بدهد.. موبا لشیوباکردم م اشاره

 کردم.  پیتا

 کنم. یکارو م نیحاال منم باهات ا ی گفت تو بچمو گشت وشیاون زن به دار-

 هم گره خورد و لب زد.  یتو شیرو گرفتم سمتش، با خوندن متن اخم ها  لیموبا

 خب! -

 را گرفتم و نوشتم.  لیموبا دوباره

 بود؟   یک یاون بچه -

 گفت:  دیکه کش قیعم  یمکث کرد و با نفس یرو گرفتم سمتش، کم  لیموبا دوباره

راحت هم انکارش کرد..  یل ی..*.. که خ هیبا  وشیبا دار   ییبود، قبل از آشنا یآران زن خود سر-
 کرد ... ی خواهش آران رو راض یبا کل   دیرو فهم انیجر  یوقت وشیدار

 

  زیم یام باشم.. همان لحظه مرد جوان سفارش ها را آورد و روکردم آر یگرفتم و سع نیرا پا سرم
 قرار داد.

 .گهیامر د-

 کوتاه نگاهش کرد. لیکم

 ممنون. -

 سرش را خم کرد و دور شد. یبا احترام کم  مرد
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از نصفش را   شتریگرسنه بودم اما ب یلی گاز ازش زدم.. با آن که خ کیو  دمیرا جلو کش چیساندو
  زی م یاز رو ی که دستمال یرا کامل خورد و در حال  چیدو تا ساندو لی نتوانستم بخورم، برعکس من کم

 داشت گفت:  یبرم

 ! یشد ریس ،یچرا غذاتو تموم نکرد -

زنگ خورد، با نگاه به صفحه   لشیکه موبا دیبگو یزیزد و خواست چ  یسرم را تکان دادم، لبخند آرام
 د و جواب داد.مکث کر یکم  لیموبا ی

 بله؟ -

بلند   عیو سر  دیبا دقت به اطراف چرخ  لیگفت که نگاه نگران کم یبود و چ  یک  یدانم پشت خط  ینم
گذاشت دستم را گرفت   شیپالتو بیرا داخل ج   لشیموبا نکهیقرار داد و بعد از ا زیم یشد، پول را رو

 . دیو کش

 زنگ خورد.   لشیرد بشود که دوباره موبا ابانیبه اطراف خواست از خ   ینگاه با

 یدانم چ  یلحظه نم  کی یچرخاند، تو یجواب داد و همان طور هم نگاهش را به اطراف م دیترد با
 سقوط کرد. نیزم  یرو دیبلند که کش  ی و خودش با آخ د یمرا پشت سرش کش عیشد که سر

  ایافتادم، خدا وشیدار ادی یسرخ شده اش لحظه ا یبود و چشم ها یکه از تنش جار یخون  دنید با
 کردم:  شیو صدا دمیبلند کش  یغ ینکند او را هم از دست بدهم.. ناخودآگاه ج

 ! لللللللللللیکمـ-

  یکی گفت ُمرده، باز  ی م یکیشده، اون  یچ گفتیم یکی که مردم دورمان جمع شدند..  دینکش یطول
 .گهید یکیو  گهید

 را از دست دادم و بلند گفتم:  کنترلم

 آمبوالنس! دیزنگ بزن  تونی ک یحدس زدن  یبجا-

 گرفت گفت:  یکه شماره م یجلو آمد و در حال   تیجمع نی مسن از ب یمرد

 نگران نباش دخترم.  زنمیاالن زنگ م-
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دستم  یاش را تو ی گذاشتم، دست خون میزانو  یرا به زحمت بلند کردم و رو لی توجه بهش سر کم یب
 کردم.  شیم و با بغض صداگرفت

 ! لیکم-

 دوخت و زمزمه وار گفت:  میچشم ها ی بازش را تو مهین نگاه

 نترس! -

 التماس آلود گفتم:  یلرزان و لحن یکه بسته شدند با قلب شیها چشم

 نرو، توروخدا! گهینه، توروخدا تو د-

اما آنقدر آرام که اصال   دیبگو یزی کرد چ  یرا باز کرد و سع شیچشم ها یو به هزار زحمت ال  دوباره
غرق در خون را  لیکه آمبوالنس آمد و دو تا مرد به کمک هم کم دینکش  یشدم، طول  یمتوجه نم

 داخل برانکارد گذاشتند و سوار آمبوالنس کردند.. من هم همراهش رفتم.

 ل. بردنش داخل اتاق عم عینامه را امضا کردم سر تی رضا نکهیبعد از ا میدی که رس  مارستانیب یتو

شک آور بود که از حرف زدنم تعجب نکردم،   میزار به طاها زنگ زدم.. اتفاق افتاده آنقدر برا  یحال با
 داد قطع کند.  تی کرد و باالخره رضا چمی سوال پ یپشت تلفن کل  یطاها با ناباور

 یم یقرار یب  بیشستند و دل ناآرامم عج   یاراده صورتم را م یب میداشتم، اشک ها یبد  احساس
 کرد.

 شب بود که طاها به همراه جناب سرهنگ و دو نفر آقا آمدند.  مینه و ن ساعت

 دادم.  حیافتاده را مجددا به جناب سرهنگ توض یاتفاق ها تمام

 بود؟  یکه بهش زنگ زد ک  یکس  یدینفهم-

 نه، متوجه نشدم. -

 اش گفت:  یسرهنگ با اشاره به مرد کنار جناب

 .دیر ی رو بگ یحداد یآقا یاز پرستارا لوازم شخص -
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 راهرو رفت.   یبا گفتن چشم قربان سمت انتها مرد

 

 زده ام را گرفت و گفت:   خیدست  طاها

 ! خ  یترمه، تموم تنت  یدیترس یل یخ-

 و آرام گفتم:  دمیکوتاه کش یآه

  لیخواد کم یافتادم، هنوز کابوسام تموم نشده طاها، دلم نم وش یدار ادی دمشیغرق خون د یوقت-
 رو هم از دست بدم، من.. من..

 : دیرا ادامه ندادم، طاها با شک پرس حرفم

 ؟ یتو چ-

 را به چپ و راست تکان دادم.  سرم

 ! الیخی فعال ب ،یچ یه-

که رفته بود دنبال لوازم   یسکوت کرد و چند لحظه بعد مرد میبه چشم ها قیعم  یبا نگاه طاها
 بغل دست جناب سرهنگ گذاشت.   یصندل  یلوازم را رو یبرگشت و همه   لیکم  یشخص

 رو بهم گفت:   یوارس یرا برداشت و بعد از کم  لیکم  لیسرهنگ موبا جناب

 ؟ یدون یرمزشو م-

 نه.-

 فت: را گرفت طرف همان آقا و گ  لیموبا   یگریحرف د چیه یب

بهش   شی هم که چند ساعت پ یکن، شماره ا یهاشو بررس غامیرمزشو باز کن و تمام تماس ها و پ-
 همه رو بهم اطالع بده.  ه،یبه نام ک نیکن و بب  یاب یزنگ زده رو رد

 رفت.   یبه دست سمت خروج لیاحترام کرد و موبا یادا مرد
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 مرد و گفت:  یکیسرهنگ رو کرد به آن  جناب

 . ریبود باهام تماس بگ یمورد ،ی کار کن یچ دیکه با یدونی ، مجا بمون  نیتو هم-

 احترام کرد و آرام گفت:  یادا مرد

 بله چشم جناب سرهنگ.-

 سمت ما و گفت:  دیسرهنگ با تکان دادن سر چرخ جناب

خواسته  ی مخصوصا شما خانم، احتماال قاتل م  د، یمواظب خودتون باش یلیبرگردم اداره، خ دیمن با-
  رشونیخدا دستگ دیاما انشااهلل به ام میدینرس  ییفعال که به جا ،یزی حاال هر چ  ایبه شما صدمه بزنه 

 . میکن یم

 و جناب سرهنگ با گفتن  "فعال" ازمان دور شد.  میطاها از جا بلند شد همراه

پر از   یتم را سمت خودش برگرداند و با نگاه دستم را گرفت و کنار خودش نشاندتم.. صور طاها
 محبت گفت: 

 و زمزمه کرد.  دیکش قیعم ی .. آهخوردیبه تو م  ریاگر اون ت  ل،یاشتباه کردم سپردمت دست کم-

 ! شدمیم ستی ترمه، ن  شدمینابود م-

 خورد گفتم:  یچشمم سر م یسمج از گوشه  یکه اشک  یلرزان در حال  یبغض و چانه ا با

 شکنم!  یشم طاها، دوباره م یمن دوباره نابود م  ادی ب لی سر کم ییبال-

 

 پر کرد، لب زد. ظیغل ینگاه مهربان طاها را بهت  یجا

 ترمه!-

 دادم و با هق هق گفتم:  هیاش تک نهیام به س یشان یاز آن خوددار باشم، پ شتریب نتوانستم

 ! رمیم یطاها، بخدا که م رمی م یم-
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 گفت:  سمیخ یبه چشم ها یمرا از خودش فاصله داد و با نگاه  یکوتاه کم  یبعد از مکث طاها

 چته. نمیدلم، بگو بب زی عز-

 را پاک کردم و گفتم: میپشت دست اشک ها با

 بوده! وشیسر دار ری ز تیکه ورشکستگ ی دونست یم-

 پر از درد گفت:  یبا لحن  طاها

 ! یآره، نوشته بود-

 زدم و گفتم:  ظی غل یپوزخند

 !ارهیمنو به دست ب خواستیروش مثال م  نیبا ا-

 کوتاه گفت:  یبا آه  طاها

 که موفق هم شد!-

 مکث گفتم:  هیهم فشار دادم و بعد از چند ثان ی را محکم رو میها لب

 خوب بود!   یلیحاللش کن طاها، اون خ-

 . دیام را گرم بوس یشانی و پ دیکوتاه سرم را جلو کش یبا لبخند طاها

 سکوت کوتاه خود را شکست و گفت:  یاز کم دبع

اصال  یبهم زنگ زد  یوقت ،یحرف زد یدر هم شد که اصال وقت نشد بپرسم تو چطور یانقدر همه چ-
 ! ییتو شدیباورم نم 

 کوتاه گفتم:  یخنده ا با

 !یکرد یم چمی سوال پ یه دمیآره د-

بغلش نگهم داشت و چانه  یحرف تو  یب  د،یآغوشش کش یام کرد و تنم را تو هیهد یلبخند متقابال
 سرم قرار داد. یاش را رو
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و  میبلند شد عی شب بود که باالخره دکتر از اتاق عمل خارج شد، همراه طاها سر میدوازده و ن ساعت
 : دی.. قبل از من طاها پرس میسمتش رفت

 دکتر؟  یحالش چطوره آقا-

 داشت گفت:  یبر م  شیچشم ها یرا از رو  نکشیکه ع  یکوتاه در حال یبا مکث  دکتر

به   یبیخوشبختانه آس  یقلبش اصابت کرده بود ول نی به پا  ریبود، ت  زی آم تی خداروشکر عمل موفق-
 . ادیهم به هوش م گهیتا چند ساعت د  ده،یقلب نرس یرگ ها

لبالب از اشک شد   مینشست و چشم ها میلب ها یرو  نیزم یرو یزی پا ینشستن برگ نیع  یلبخند
 بار اشک شوق!  نیاما ا

 " زمزمه کرد و آمد طرفم.یلب "خدارو شکر ری ز طاها

 را گرفت و گفت:  دستم

 که دکتر گفت حالش خوبه! یدید زم،ی عز گهینگران نباش د-

 را پاک کردم.  میخنده سرم را تکان دادم و اشک ها با

بود را از اتاق خارج کردند   دهیدراز کش هوشیب  شیرو لیرا که کم یبعد دو تا پرستار برانکارد نیم چند
 و سمت بخش بردند. 

 

** 

 .دیشد و رو به طاها غر یبا تمام خود دار بودنش باالخره عصب دیسع ییدا

  یزیچ اصال تو چرا تو تموم مدت  ؟یچ ومدیسرش م ییمگه، اگه بال یبگم، بچه ا یآخه من به تو چ -
 !میا بهیمگه ما غر ،ی بهمون نگفت

 انداخت و گفت:  نیبا اخم سرش را پا طاها
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  یم کاریدونستم دارم چ یبودم که اصال نم   ریخواستم نگرانتون کنم، از اون گذشته واال انقدر درگ  ینم-
 کنم!

 و روبه من گفت:  دیکش ششیرو ته ر  یناراحت دست ییدا

 غم آخرت باشه!  زم،یواقعا متاسفم عز-

 صورتم کردم و آرام گفتم:   یتلخ چاشن یلبخند

 ممنون!-

 گفت:  یدستم را گرفت و با دلدار ییزندا

که ما   یدونیروحمم خبر نداشت م لمیمدت.. به جون سه  نیتو تو ا یدیکش یبرات دخترم، چ   رمی بم-
و  میدی شن  لیاز سه رو  انیبهمون بگه.. تازه صبح جر  یزی چ میرو هم ندار یکس  مینبود نجا یاصال ا
 .میاومد

 همون لبخند گفتم:  با

 ممنون.  یل یخ د،یاطالع بود یمن شما ب دونمیم  ،ییخدا نکنه زندا-

 گفت:  ییرا پاک کرد و رو به دا شی گونه ها یروان شده رو  یاشک ها ییزندا

 . رمیخودمون بگ یمراسم آبرومندانه تو خونه  هی ستیبهتر ن گمیم دیسع-

 گفتم:  عیسرش را تکان داد که من سر د یتا یبه نشانه  ییدا

 بهتره! ینجوریا میخرج فقرا بد میخوا یبرا چهلمش هم م م،یخواد، ما خودمون مراسم گرفت  ینه نه نم-

 مکث گفت:  یبا کم  ییدا

 . دیدون ی خب هر جور خودتون صالح م یل یخ-

 زدم و سکوت کردم. دیتا  یبه نشانه  یلبخند
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را  هیقض  یرو به بهبود بود.. بماند که مادرش وقت لیگذشت و حال کم یاز آن اتفاق م یهفته ا کی
 هست. میچشم ها یجلو لیکم یچه حرف ها که نزند و هنوز نگاه شرمنده  دیفهم

و البته حق هم داشت، به قول خودش   زدی غر م زیر کی  لیگفت نه من، مادر کم یم یزیطاها چ نه
بدتر از درد از   یدرد چیمادر ه کی  یبود جانش را از دست بدهد و برا دختر ناآشنا ممکن کیبخاطر 

 ! ستی دست دادن فرزند ن

کرد.. طاها هم مثل  یعذر خواه  یبا طاها تماس گرفت و کل لیکم  مارستانی بعد از برگشتنمان از ب 
 کرد.  یبدتر رفتار م دیبود شا یگریداد و گفت هر کس د لی من حق را به مادر کم

پر پر   شیام و دلم که برا ی باطن  لیاما من برخالف م لی به بعد طاها دو بار رفت مالقات کمآن روز   از
 بود.  نیسنگ میبرا  لی طاقت نگاه پر حرف کم ییجور ها کیدادم،  حی بود نرفتن را ترج

 ناهار مهمانمان بودند و بعد از ناهار رفتند.  لیو سه یی و زندا ییشب دا آن

 دم آشپزخانه آمد و گفت:  دهیهم لباس پوش  طاها

  یی جا  ر،یباهام تماس بگ یداشت یمدت به شدت بهم گره خورده، کار نیشرکت ترمه، کارا ا رمیمن م-
 نرو.   ییهم تنها

 

 گذاشتم و گفتم:  نت یکاب یرا رو دستمال

 برو به سالمت، مواظب خودت باش. -

 فرستاد و سمت در رفت.  میهوا برا یرو یبوسه ا طاها

بودم   دهیاش را کش هینشستم، با آن که بخ یصندل  یو همان جا رو دمیزخم دستم کش یانگشتم رو با
 . دیخار یم یری به طور جان گ  یکرد و گاه یاما هنوز گز گز م 

  یتر م دهی چی روز به روز پ  وشیقتل دار ی هیقرار دادم، قض شیگذاشتم و سرم را رو زیم یرا رو دستم
 شد و دل من آشوب تر.
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نکرده بودند و  دایازش پ  یرد چیکه باهاش تماس گرفته بوده حسام بود که ه  یکس  لیکم یگفته  به
ده. با آن  اطالع داده بوده هم همان حسام بو سیکه به پل یآن روز نحس هم کس نکهیجالب تر ا
 گنگ بود. مانیبرا هیقض یدست داشته اما کجا هیقض  یکه حسام تو مینداشت  یشک گریوجود د

 . یبرود کالنتر  ییبا طاها تماس گرفته بوده و گفته بود تنها روزی سرهنگ د جناب

ام کرده  وانهیو همان سکوتش د زدی نم یخودش بود اما الم تا کام حرف یاز برگشتن از آنجا تو بعد
 بود.

 خبرم.  یافتاده که من ازش ب یکردم اتفاق یم  احساس

بود طاها بهم داده بود   یرا که چند روز  لمیاتاق، موبا یرا باز کردم و بلند شدم رفتم تو میموها پسیکل
و باز با مرور خاطرات بغض کرده اشک   یگالر یبرداشتم، مثل تمام آن مدت زدم رو زیم  یرا از رو

 حکمتت را شکر!  ایو خدا ختمیر

و تو   استدی کاش زمان ب یکن ی گذرند که از ته دل آرزو م  یمرگ آور م  تیآنقدر لحظه ها برا ی"گاه
 !" یهمان جا تمام بشو

 جز صبر نداشتم. یکردم و چاره ا  یم یمرگ آور زندگ یهمان لحظه ها یتو  قایآن روز ها دق من

پارک ها، داخل آسانسور،   یتو  د،یمراکز خر یخانه، تو یکردم، تو یعکس ها را مرور م   یکی  یکی
 و..  یسمونیس دیهنگام خر وش،یمحل کار دار

از  یهق هقم بلند شد و احساس کردم قلبم لحظه ا  یرنگ صدا یصورت  یها  یسمون یس دنید با
 ! ستادیتپش ا

فقط   یکم ختمی که اشک ر ریدل س کیتخت پرت کردم و صورتم را با دست پوشاندم..  یرا رو  لیموبا
 آرام شدم.  یکم

 زنگ در بلند شد.  یتخت دراز بکشم که صدا یرو خواستم

 یرفتم، از چشم رونیرا پاک کردم و بلند شدم از اتاق ب  میگونه ها یرقصان رو یاشک ها متعجب
 ! دندیوار باال پر  کیاتومات میجفت ابروها لیکم دنینگاه کردم و با د
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را   رهیدستگ یخوددار یو طلب کم قیعم  ینفس دنی فرستادم، با کش میرا پشت گوش ها میموها
 و در را گشودم. دمیکش نیپا

 

 اراده مشت شد.  یو دستم ب دی انگار جان گرفتم، قلبم تند تند کوب دنشید با

 .یخوش اومد-

 و داخل شد.  دیبه صورتم پاش  یلبخند

 ست؟ یممنون، طاها ن -

 را بستم و همان طور گفتم:  در

 .نیداشت شی شما رفت شرکت، کار یپا شینه پ-

 سالن رفت و گفت:  سمت

 نه نه، اومده بودم با شما صحبت کنم.-

 را تکان دادم و گفتم: سرم

 ؟ ییچا  ایقهوه  د،ینیلطفا بش-

 کاناپه نشست و گفت:  یرو

 .نیبش  ایممنون، ب  یچ یه-

 نشستم. شی حرف رفتم روبرو  یچپم را باال بردم و ب یابرو

 کوتاه گفت:  یمکث کرد و بعد با آه یکم

 بازم بابت رفتار اون روز مامان معـ..-

 حرفش و گفتم:   یتو دمیپر
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 داشتم. یمن بودم رفتار بدتر دیشا  دم یبود گذشته، منم به مادرتون حق م یهر چ ل،یآقا کم الیخ یب-

 تلخ گفتم:  یرنگ تعجب گرفت که با لبخند نگاهش

  ومدیسر شما م ییاگه بال نیبب گهی که دخترمو فقط هفت ماه داشتم غمش از پا درم آورد د یمن  یبرا-
 !دی کش یم  یمادرتون چ

 انداخت.  نیو سرش را پا  دیآه کش دوباره

 .دیبگو یزیذهنم را بپرسم اما منتظر شدم اول خودش چ  یتو ی  خواست سوال ها یدلم م  یلیخ

 گفت:  میبه چشم ها  یسرش را بلند کرد و با نگاه د،یطول نکش ادیز  انتظارم

 کردن. دایحسام رو تو خونش پ یجنازه  شی نگفته اما دو روز پ  یزی طاها بهت چ دونمیم-

 در هم ادامه داد. یا افهیذل زده بود و او با ق   لیگرده شده ام به کم ی  ها چشم

 تو خونش به قتلش رسوندن.  دنیکرده، اونام فهم  لی م یا یکالنتر یتمام موضوع و اتفاقات را برا-

با جنازش روبرو   دنیرس یکه فرستاده بود رد خونشو گرفتن و رفتن اونجا اما وقت یل یمیا قیطر از
 شدن.

 بگذران.   ریت به خخود  ایرا بستم و دستم را به سرم گرفتم، اتفاق پشت اتفاق!.. خدا میدرد چشم ها با

 دوباره بلند شد. لیکم یصدا

  یکل  دهیفهم یآران از جونت گذشته بوده اما پدرش وقت   نکهیکردن. مثل ا دتیتهد   ،ییشما ینفر بعد-
 تورو هم بکشن.. خوانی باز پرسش کرده و مغزشو خورده، حاال م

بهت   ویخواستم همه چوجود من   نیاما با ا دنیم ینگهبان  ابانی تا مامور دم کوچه و اطراف خ چند
 بهتره.  یلیخ  یبگم، به نظرم خودت بدون

 گرفته گفتم: ییتو هم تاب دادم و با صدا دستامو

قابل   ریبرام غ  یحجم از بد شانس نیا شم،یم جینه، واقعا دارم گ یدرسته چ ی چ دونمینم گهیمن د-
 باوره.
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 تلخ زد و گفت:  یلبخند

 !ستین  دیالمروت بع یای دن نیاز ا یچ یه-

 مکث گفتم:  یو بعد از کم دمیصورتم کش  یرو یدست

 چند تا سوال بپرسم. شهیم-

 را تکان داد.  سرش

 آره حتما، بپرس. -

 : دمیو پرس  دمی خودم را جلو کش یکم

 داشته؟ وشیبه موضوع آران و قتل دار  یحسام چه ربط-

 برد و گفت:  شیموها یرا ال دستش

موفق شد سمت خودش   یگرفته بود، بعد از مدت وشویحسام عاشق آران بود اما اون چشمش دار-
 عشق ناکام.  هیبکشوندش.. حسام موند و 

عاشق شما   نکهیبه گند نکشه موفق هم شد، اما بعد از ا شویبه آران کمک کرد تا زندگ  یلیخ  وشیدار
انتقام   رهیگ یم میداده تصم شیزن باز هیبخاطر  وشیدار دیفهم نکهیزد، آران بعد ا رویهمه چ دیشد ق
 لندن. نی رفت فهمهی حسام م قی از طر نکهیتا ا یدونسته چجور یاما نم  رهیبگ

 

، اونم بعد  اومدن باالفاصله با  کنه دایازتون پ یاونجا و رد ادیمغزشو خورده تا ب دیوعده و وع  یکل با
 کرده.*"و گفتم:  دایتماس گرفته خونتونو پ  وشیدار

 آران دست داشته؟ یحسام تو نقشه  یعنی-

 را تکان داد.  سرش

هم  یتو فالفل س،ی بوده، اون روز هم خود حسام زنگ زده پل ریشده اما د مونیبعدش پش یآره، ول -
 بکشنت.  خوانیبود م  دهیاون بود که بهم زنگ زد، فهم
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 تکان دادم و باز گفتم: دنیفهم ی  را به معن سرم

 نکردن؟  دایاز آران پ  یرد چیه-

 "نه" باال برد. ی  را به معن  سرش

 حرفاس. نینه متاسفانه، اون زن زرنگ تر از ا-

 . دمیپر حسرت کش  یدادم دادم و نفس  هیپشت کامل به کاناپه تک از

  دنیکرد، با د کتش خارجش بیصورتش از ج  یرو یدست دن  یزنگ خورد و او بعد از کش لیکم  لیموبا
 نگاهم کرد و جواب داد.  یشماره با نگران

 بله.-

با گفتن  "باشه حواسم هست" تماس را قطع کرد و   لیبود و چه گفت که کم یک  یدانم پشت خط  ینم
 از پشت لباسش خارج کرد.  یریهفت ت 

 .ششینگاهش کردم که اشاره کرد بروم پ دهیترس

 سرد شده سمتش رفتم. ییلرزان و دست و پا یجا بلند شدم و با قلب  از

 را گرفت و آرام گفت:  دستم

 نترس، آروم باش. -

کردم به  یبودم و حس و حال آن روز را داشتم سرم را تکان دادم و سع دهیتا حد مرگ ترس نکهیا با
 حرفش گوش بدهم.

 آمد.  نفر آقا داخل کیبلند باز شد و   یلحظه در با تق  همان

 دستم را محکم فشار داد و تفنگ را سمتش گرفت.  لیکم

 گفت:  لیرا که دستش بود را سمتمان گرفت و رو به کم  یما تفنگ دنیبا د مرد

 !ستمیمن تنها ن  ،یبهتره اسلحتو بنداز-
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 : دیکوتاه نگاهم کرد و رو به مرد پرس  لیکم

 ؟یخوایم یچ  ؟یهست یک-

 را سمت من انداخت و گفت:   فشی نگاه کث مرد  

 خانم کوچولو رو بده به من.  نیقبلش ا یندارم، جونتو بردار و برو، ول  یبا تو کار-

 . دیمحکم دستم را فشار داد و رو به مرد غر لیکم دست

 نه من.  ییجونشو برداره و بره تو دیکه با ی اون که،ی خفه شو مرد-

 باز داد زد. لیآمد که کم کمانیقدم نزد کی مرد

 نشو!  کینزد-

 .ستادیهمان جا ا مرد

زنده  یخوا یاگه م  نجا،یا زهیریآدم م  یاالن کل ستم،یگفتم که من تنها ن ،ینکن یبهتره با جونت باز-
 کنم.  یفرار کن، راهو برا تو باز م  یبمون

 هم وارد خانه شدند و پشت سر آن ها..  گهی د یحرفش تمام نشده بود که دونفر آقا هنوز

رنگش را برداشت و   ی پوزخند زد، کاله بزرگ مشک دنمی!.. با دنجایاو ا دنش،یگرفت از دوباره د سمنف
 گفت: 

 ! ینداشت دنموی به به ترمه خانم، چرا خشکت زده، انتظار د-

دستم  ینگران نگاهم کرد و فشار دستش تو  دم،یچ یپ ل ی کم یاراده دست  آزادمو محکم دور بازو یب
 شد.  شتریب

 بود.   لیبار کم ن ین اصحبت آرا  طرف

 خان، پارسال دوست امسال آشنا!  لی جناب کم یتو چطور-
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 زد و گفت:  یشخندین  لیکم

 !یقاتل حرفه ا هی یشد ،یخوب واسه خودت دور برداشت-

 من و گفت:  ی دهیکاناپه رها کرد.. نگاهش را دوخت به نگاه ترس یقهقهه زد و خودش را رو آران

 مثال مهمونم.  ،یکن  ییرایازم پذ یخواینم-

 تلخ زد و گفت:   یتمام نفرت نگاهش کردم، دوباره پوزخند با

 ، منم ازت متنفرم! حس منم به تو مثل حس تو به منه-

 کردم.  زمزمه

 چه بهتر! -

 گرفت گفت:  یرا از دستش م لیکم یهوا اسلحه   یکه ب  یجا بلند شد، سمتمان آمد و در حال از

 .دیستادیلطفا، چرا ا د ینیبش-

 " بارش کرد و من گفتم: یلب "لعنت  ری ز لیکم

 ؟یخوایم یباز چ -

 دوخت و گفت:  میچشم ها یاش را تو رهیت نگاه

 بار جون  خودتو! نیا-

 سر خورد.  میقطره اشک از چشم ها کی

 !یکشت  یکاش منم اون روز م   ،یکرد ی قلبم فرو م یکاش اون چاقو رو تو -

 صورتم.  یرو دیرا جلو آورد و کش دستش

 شوهرت.  شی فرستم پ ینگران نباش توروهم م -

 را محکم پس زدم و گفتم:  دستش
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 !رمیخوام بم   یبار نم نیکه من ا  نجاستیاما مشکل ا میبکش  یخوایمطمعنم م ستم،ینگران ن-

 

 مثال آرام گفت:  ییخنده دستش را مشت کرد و با صدا با

 مگه دست توعه؟ -

  یرحم ی، نگاهم را به آران دوختم که با تمام ب کوچک را داخل دستم حس کرد ییگرفتن چاقو قرار
 کرد.  ینگاهم م

 !یکن  کاریچ یخوایمعلومه که دست منه، مثال م-

و   دیحرکت دستش را کش کی هوا و در  یب لی..! کمخواستم  یرا م نیآمد، من هم هم کمینزد باز
 سرش قرار داد. یکتش خارج کرد و رو بیاز ج  یری سفت بغلش کرد، هفت ت

 به افرادت بگو اسلحه هاشونو بندازن.-

 قرار داد گذاشت و گفت:  شیگلو  یکه رو لی دست کم یدستش را رو آران

  یزنده نم  کهیزن  نیکنن، مطمعن باش نه تو نه ا یشون عمل م فهی چه نه اونا به وظ  رمی چه من بم-
 . نیمون

 .دی چفت شده اش غر یدندان ها  نیسرش فشار داد و از ب یتفنگ را رو تی با عصبان لیکم

 بگو بندازن. -

 بود کرد و آرام گفت:  لیهر سه نفر سمت کم  ری به سه تا مرد که هفت ت یاشاره ا آران

 . نیزم  نیاسلحه هاتونو بذار-

 عقب رفتند. یرا که گفته بود را انجام دادند و کم یحرف کار یسه ب هر

 رو بهم کرد و گفت:   لیکم

 که باهام تماس گرفته بود. یبردار تک زنگ بزن به شماره ا  لمویموبا-
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 کاناپه برداشتم و گفتم:  یرا از رو  لشیموبا

 رمزش! -

 نگاه بهم گفت:  بدون

 .mila! الیم-

 را که گفته بود را انجام دادم..  یشدم اما وقتش نبود، رمز را وارد کردم و کار  کنجکاو

هم زمان برگرشت  سمت چپ و حواس   مانی، نگاه هردوگذشت که تلفن خانه زنگ خورد  قهیدق چند
 پرت شد..  لیکم

با درد چشم  لی .. کمشیپا یال  دیاش استفاده کرد و با پشت پا محکم کوب  یاز حواس پرت  آران
 شد.   یکیبه سمتش   زیم یمن با پرت شدن گلدان رو غیبست و ج یرا لحظه ا شیها

 

 صوت آران.   یتو دیو با آرنجش کوب   دیدسرش را دز عیسر

 را سمتش گرفت.   ریهفت ت  لیشد و کم نیاز پشت پخش زم  آران

 ! تی شونیزنم وسط  پ یم  ری ت هی یتکون بخور-

 .دیکش ادیدماغش گذاشت و بلند فر  یدستش را رو آران

 لعنت به همتون، لعنت!-

 سرخ شده کوتاه نگاهم کرد و گفت:  ییبدون توجه به او با چشم ها لیکم

 بردار.  راروی برو اون هفت ت-

بودند را برداشتم و  نیهم سنگ ی را تکان دادم و چند قدم جلو رفتم، سه تا تفنگ ها را که حساب سرم
 .لی دوباره برگشتم کنار کم

 کاناپه گذاشتم و آرام گفتم:  یها را رو تفنگ
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 ! انیچرا نم نایترسم، پس ا یم یل یمن خ-

حرفم تمام نشده بود که در باز شد و طاها به همراه جناب سرهنگ و چند تا مامور آقا و خانم  وزهن
 داخل شدند. 

 به سمتم آمد و محکم بغلم کرد. عیسر دنمیبا د طاها

 دستم گرفتم و آرام گفتم:  یرا تو دستش

 خوبم. -

 ردند. آمد و دو تا مامور خانم آران را دستبند به دست ب لیسرهنگ سمت کم جناب

** 

 و گفت:  دیام را بوس  یشانیبا لبخند پ طاها

 دلم. ز یمبارک عز دتیع-

 پنهان گونه اش را بوسه زدم و گفتم:  یبغض  با

 .زم یتوام مبارک عز دیع-

 و گفت:   دیکوتاه کش یام شده بود آه یباران  ی  که متوجه چشم ها طاها

 نیکه تو ا یهست یتو تنها کس نم،ی بب یچشماتو بارون  خوامیوقت نم  چیوقت  ه چیه گهیترمه، د-
پس آروم باش و به گذشته  ،یزی چقدر برام عز یدونیدارم و خودت بهتر از همه م یبزرگ نیبه ا یایدن

 . نیرو هم بب   یزندگ یها ییبای و ز ای فکر نکن.. به خودت ب

 شدند گفتم: یروان م میگونه ها یرو  یکی  یکی م یکه اشک ها یرا مشت کردم و در حال  دستم

هنوز چشم باز   نکهیدختر کوچولوم تو بغلم باشه نه ا دی آروم باشم طاها، قرار بود امسال ع یچطور-
کردن  ی!.. اونا نامردینه تک میباش   یسه نفر دیسال ع نیخروار ها خاک.. قرار بود ا ر  ی نکرده بره ز
 دلخورم!  یلیخ   ورم،فته، از هر دوشون دلخازشون گر یلیرفتن و منو تنها گذاشتن، دلم خ ییطاها، دوتا



 ی وانگ ی د   ی ردپا 

149 
 

چند بار پشت سر   د،یآغوش کش یگونه اش را پاک کرد و سرم را تو یشده رو ختهی آرام اشک ر طاها
 را بوسه زد و گفت:  میهم موها

داره، اگه قرار باشه   نیباال پا یل یخ  یگذره!.. زندگ یم یگذره، همه چ یهاتم م یگذره، دلخور یم-
 !شهی سنگ بند نم یسنگ رو گهیدل مرده بشن که د عیهمه مثل تو سر

 آشکارا گفتم: یهق هق با

کشه، من از خودم متعجبم که   یو نم دهیکس درد منو نکش چیتونه مثل من باشه، ه یکس نم  چیه-
تا جونم در بره، چطور هنوز نرفتم   ییجا  دمیکشم، چطور تا حاال سرمو نکوب  یچطور دارم نفس م

 !ششونیپ

 دستم را که رکش را زده بودم را باال آورد و گفت:  طاها

 !ستیدست خود آدم ن یمرگ و زندگ  ،ی نفس بکش یاما قسمت نشد.. تو مجبور ،یبر یخواستیم-

کوچک درون تنگ   یاشک نگاهم را به ماه سیخ  ییو با چشم ها دمیکش رونیرا از دستش ب دستم
 رفت دوختم.  یور و آن ور م نیا یه که

 

را  می هوا یلیتمام مدت خ  یبود که تو یجفت نگاه عسل کیاش دلتنگ   ییایح  یبا تمام ب قلبم
 داشت. 

 بودمش. دهیند گرید میشده بود ی دادگاه و کالنتر ریاز آن چند مدت که درگ بعد

کشته شده بود.. نگاهم که به جنازه  وشی اعدام آران صادر شده بود و پدرش به دست پدر  دار حکم
قلب پدر آران فرو کرده بود،  یفرا گرفت.. آقا فرهاد چاقو را درست تو یاش افتاد تمام تنم را لرز

 ُمرده بود، ُمرد!  وشیقلبش.. او همان طور که دار یدرست تو

درست   یی بودند اما هنوز دل من خنک نشده بود، هنوز جا دهیلشان رس اعما  ی  آن که همه به سزا با
 کردم. ینم دای پ شی برا  ییکرد و دوا  یام درد م نهیوسط  س
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  ندیآمد لبخند بش یم  شیشد، کم پ  یکرد حالم را خوب کند اما موفق نم یم یسع  یلی خ چارهی ب طاها
 شده بود اشک و اشک!  می.. روز و شب هامیلب ها یرو

 ..میشد دیسع  ییدا یخانه  ی  شام راه یبرا یخود خور یبعد از رفتن به بهشت زهرا و کل  دیع اول  روز

 رفت.   یم جیحالت تهوع گرفته بودم و سرم گ  کیاز شدت تراف م،ید ینه بود که رس ساعت

 حال دست  طاها را گرفتم گفتم:  یب

 .ست یخونه، حالم اصال خوب ن میرفت  یکاش م -

 آورد گفت:  یکه اف اف را به صدا در م  یدستم را کوتاه فشرد و در حال طاها

 .میاومد یزشت بود اگه نم شه،یتموم م  یچند ساعت تحمل کن -

 از اف اف پخش شد.  لیسه یباز شد و صدا یک یبا ت  در

 .نیتو، خوش اومد نی بفرما-

 در را باز کرد و دستش را پشت کمرم قرار داد. طاها

 . میو به سمت داخل رفت میشد اط یقدم هم وارد ح هم

و کنار هم   میکرد یبه همراه خانواده اش و برادرش آن جا بودند.. با همه احوال پرس ییزندا خواهر  
 . میکاناپه نشست یرو

 . دیکوب  شیپا یبغل طاها نشست و دستش را آرام رو  لیسه

 زنگ نزد؟  یچخبر طاها، علو-

 نگاهش را به او داد و گفت:  طاها

 .میصحبت کن  ادیب  التیزنگ زده بود، گفتم بعد  تعط شبیچرا اتفاقا د-

 پناه بردم به آشپزخانه.   یاعصاب خرد کن کار  یفرار از بحث ها یو برا دمیکش  قیعم  ینفس

 با خواهر و دختر  خواهرش مشغول صحبت و بگو بخند بودند. ییزندا
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 جام بدم؟ من ان نی ندار یکار ییزندا-

 

 و گفت:   دیبه صورتم پاش یلبخند ییزندا

 . مینی چ یم زویاالن م ن،یتو برو بش زمی نه عز-

 گذاشتم و گفتم:  زیم یرا رو دستم

 کنم. یپس کمکتون م-

 نیا نمیرا باز و بسته کرد و خواهرش بلند شد، با گفتن  "برم بب  شیبا همان لبخند چشم ها ییزندا
 بچه کجا موند" از کنارم گذشت. 

 همه را به صرف شام دعوت کرد. ییو زندا میدی را چ  زیم ییزندا یخواهر زاده  ایکمک  مان  به

 " سمت اف اف رفت.  استیل یبا گفتن  "حتما ا  ایموقع اف اف به صدا در آمد و مان همان

  یانه شد، قبال چند باربه پدرش داشت وارد خ یشتریکه شباهت ب ییخرما یبا موها یبعد پسر یکم
کرد و بعد از   یجا افتاده تر شده بود.. با همه احوال پرس  یلیاش خ  افهی بار ق نیبودمش اما ا دهید

 نشست.  زی آمد و پشت م سی رفتن به سرو

 شد.  یم دهیقاشق و چنگال شن یتمام مدت صرف شام فقط صدا تو

 پر کرد که گفتم:  مینوشابه برا  یوان یل طاها

 . یمرس خورم،ینم-

 حرف خودش چند قلوپ از نوشابه را خورد و با دستمال دور دهانش را پاک کرد.  یب

گذشت، اما انگار لحظه ها باهام پدر   یکرد و زمان م یخواست ساعت زود تر حرکت م  یدلم م  یلیخ
 دادند.  یگذشتند و ادا م یداشتند که کند م یکشتگ

و خنده  یبه بحث  دست جمع یتی کردم و اهم یتکه تکه م یدست ش یپ یچاقو پوست پرتقال را تو با
 دادم.  ینم شانیها
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 : دیداد و پرس  لمیتحو یلبخند دنمیبا د ای کنارم نگاهم را سمتش برگرداندم، مان ینشستن  کس  با

 کنه؟   یم تتیسر و صدا اذ ؟یچرا تو خودت-

 زدم.  یزورک   یلبخند 

 . نیکم سردرد دارم هم  هینه اصال، فقط -

 گفت:   باشیلبخند ز همان با

 !ارمیاالن برات مسکن م -

 دستش را گرفتم. عیبلند بشود که سر خواست

 .شمی، بخوابم خوب م زحمت نکش  خوادینم-

 دستش کوتاه فشرد و گفت:  یرا تو دستم

 استراحت کن.  کمیاتاق  میبر یخوای م ،یهر جور راحت زمیباشه عز-

 گفتم:  دوباره

 . میبر میخوایکم کم م گهینه متشکرم، د-

کدوممون خبر   چیبابت فوت همسرت متاسفم، ه ی راست م،ینه بابا حاال که زوده، دور هم نشست-
 !مینداشت

 لبخند زدم. یو مصلحت  کوتاه

 !یممنون، لطف دار-

  یرنگش را پشت گوشش م ییطال یکه موها  یانداخت و در حال گرشید یپا یرا رو  شیپا ایمان
 فرستاد سکوت کرد.

خانه   یجمع  یو خداحافظ ییتشکر از زندا یبه برگشت داد.. با کل تی طاها رضا یندبعد از چ باالخره
 . میرا ترک کرد
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 ها شلوغ بودند.  ابانیشب بود اما باز هم خ  مهین میکه ساعت دوازده و ن نیا با

 حالم را جا آورد.   یکم یدوش حساب   کیحمام شدم..  یبه خانه، راه  دنمانیرس  با

کاناپه لم داده بود و سرش   یبه دست رو  ریش  وانیطاها ل  دمیخارج شدم که د س یبه تن از سرو حوله
 است.  لشیتو موبا

 ؟ یخواب  یوقته طاها، نم رید-

 

 کوتاه بهم گفت:  یبا نگاه طاها

 باهات حرف بزنم! خوامیترمه، م نیبش  ایب-

 طور حوله به تن سمتش رفتم و کنارش نشستم. همان

 شده؟  یزیچ-

 قرار داد و گفت:  یعسل ینصفه را رو نوایل

 جواب مونده! یمن ب یاز سواال ی ل یتموم شده اما خ یهمه چ نکهیبا ا  یول نه-

 : را عقب فرستادم و گفتم ختی ر یام م  یشانیپ یرو  یسمج  نم دارم را که ه یتکه از موها کی

 .نمیبگو بب  ؟ییچه سواال-

 : دینبود پرس یراض  ادیکه انگار از سوالش ز یدرهم در حال  ییو با اخم ها دی کش قیعم  ینفس  طاها

 بوده؟  یزیچ لی تو کم نیب-

 گفت:  عیسر د یشوکه ام را که د نگاه

 منظورم قبل بود، قبل از ازدواجت!-

 تکان دادم. نیدهانم را قورت دادم سرم را به طرف  آب
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 نه!-

 : د یراحت نشده بود دوباره پرس الشیکه هنوز خ  یدر حال طاها

  لیکم ؟ی ریمی بشه م شیاگه طور یچرا گفت ،یبود یاونجور مارستانیچرا اون روز تو ب ؟یپس چ-
 چرا مواظبته، چرا ازم خواست بذارم کمکت کنه، چرا خودشو سپر  تو کرد؟! ؟یچ

 که ناخودآگاه بغض کرده بودم آرام گفتم:   یشدم و در حال ری سر به ز یکالفگ با

طرفه ست، من آره نسبت بهش احساس دارم،  هیحس    هیبوده و هست مطمعن باش   یهر چ-
که جونم به  دونمیحد م  نیدونم فقط تا ا یکه واقعا خودمم نم یو چجور یوقته.. نپرس چطور  یلیخ

  یلیاز قلبم برونمش اما نشد، خکردم  یکردم فراموشش کنم، سع یجونش وصله. بعد از ازدواج سع
 بود! دهی فا یب  یول تالش کردم 

 : دیسکوت کرد و باز پرس  یکم طاها

 خبر داشت!  ؟یچ  وشیدار-

 گونه ام را با انگشت گرفتم و سرم را تکان دادم. یشده رو  ختهی ر ی قطره

 طاها باالفاصله بلند شد.  یصدا

 د؟ یچطور فهم -

 . دمیکش  قیعم یآه

 خودم بهش گفتم!-

 ؟ یگفت  یاصال چجور ،یخودت بهش گفت یچ  یعنی ؟یچ-

 التماس گونه گفتم:  یدستم را به سرم گرفتم و با لحن  دم،یو پر سوز کش  قیعم  ینفس

 تموم گذشته رو از ذهنم پاک کنم.   شدیکاش م اد،یب ادمی ی چی ه خوامیبسه طاها، توروخدا بسه، نم-

  یپاک کن  کی کاش  یکن ی که با تمام وجودت آرزو م یکش یب مگذشته عذا یادآوریانقدر از  ی"گاه
 هم وجود داشت که ذهن را پاک کند!" 
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 با تکان دادن سرش گفت:  دیام را د  یکه کالفگ طاها

  خوره،یفراموش کن، اون به درد تو نم لویاز من بشنو، کم  نویکردم، اما ترمه ا تتیاذ خوامیمعذرت م -
  یجلو ول  ادیاالن ب دی.. شالی و کم  یدیکش بتیمص  یکه کل  یزن هیتو  یناراحتت کنم ول  خوامینم

 بشه! مونیپش ندهیکه در آ  ادهیاحتمالش ز

  یمثل خنجر شی ها قتیدر واقع حق ای طاها  یحرف از جا بلند شدم و پناه بردم به اتاق، حرف ها یب
 قلبم فرو رفته بود و دردش تمام جانم را در بر گرفته بود!  یتو زیت

  یوقت بود که به خودم نم   یلیشدم، خ  رهیروحم خ  یو به صورت ب ستادمیاتاق ا یقد ی نهیآ یجلو
 داغونم! ی هیروح ایشوهر نداشته ام  یبرا دم،یرس  یم دیچه با ی.. پوزخند زدم، برادمیرس

 . دمیتخت دراز کش یرا از تنم کندم و سمت کمد رفتم، تاب شلوارک زرد رنگم را تن کردم و رو حوله

** 

 

 یرا نداشتم.. گاه یکار چیه یخانه گز کرده بودم و حوصله  یبود، تمام مدت را تو دیپنجم  ع  روز  
 .شوم وانهیکردم االن است که د یکرند که احساس م  یبه ذهنم خطور م  الیانقدر فکر و خ

  یکه شب م  نیهم موفق شده بودم اما هم بای بکنم و تقر  ریذهنم را درگ  یقیکردم به هر طر یم یسع
 جور وا جور!  یشد باز من بودم و گذشته و خواب ها

 انداختم.  گرمید یپا یرا رو میبودم را ورق زدم و پا دهیرا که تازه خر یرمان  کتاب

آن قدر تو کتاب غرق شده بودم که  شود،یچه م نمیتا بب خواندم ی اش بود و تند تند م یجان ی ه قسمت
 نشستم! خیس دهیزنگ تلفن ترس یبا صدا

اپن بودم رفتم و جواب  یتا به خودم آمدم و از بلند شدم، سمت تلفن که رو دیطول کش یا هیثان
 دادم.

 بله؟ -

 . دیچ یگوشم پ یتو ییزندا یصدا
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 زم؟ یعز ی سالم ترمه جون خوب -

 زدم.   لبخند

 شما؟ چخبرا؟   نیخوب   ییسالم زندا-

 !ره ی حوصلت سر نم  ییتنها ،یکن  یکار م  یقربونت برم دخترم، چ -

 دادم و گفتم:  هیرا به اپن تک  آرنجم

 خوبن؟  لیو سه  ییشما چخبرا، دا گه،یعادت کردم د یینه زندا-

  میخوایرم مبهت بدم، من و خواه   یخبر  هیاونام خوبن سالم دارن، راستش زنگ زدم  زم،ی عز یسالمت-
حال    ا،یباهامون ب ییگفتم بهت بگم توام تنها ش،ی ک میبر یهفته ا هیمشترکمون  یبا چند تا از دوستا
 !شهیو هواتم عوض م

 جا کردم و گفتم: را جاب   تلفن

 مسافرتم ندارم.  یتونم طاها رو تنها بذارم، حوصله  یممنون، من نم یینه زندا-

 اعتراض کرد.  ییزندا

، تو نگرانش نباش  ادی خودش بر ب یتونه از پس کارا ی م ست،یترمه، طاها هم که بچه ن مینه ندار-
 !گمیهم من خودم به طاها م  یاگر بخوا ،ی برس تی و به زندگ ییای اون از خداشه تو به خودت ب

 گفتم:  عیسر

 ! دمیبهتون خبر م گم،یمن خودم بهش م یینه نه زندا-

 پس منتظرتم. زمیباشه عز-

 باشه پس فعال!-

 خداحافظ. -
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  ینه.. مطمعن بودم طاها مخالفت ایفکر فرو رفتم. دو دل بودم که بروم  یرا قطع کردم و تو  تماس
را نداشته باشم و مسافرت آن بنده خدا ها را هم   یچیه یحال و حوصله  دمیترس یکند اما م  ینم

 زهر بکنم!

 مجبور به رفتن شدم. ییاما به زور طاها و زندا 

 به مزار شوهر و دخترکم زدم. یاز رفتن سر قبل

قابل   ریغ  یو هق هق که حاصلش شد سردرد یاشک و بغض و زار یدرد و دل، کل یکل ه،یگال یکل
 تحمل! 

 از هر دو کردم و برگشتم به عقب. یانداختم و بلند شدم، خداحافظ اهینگاه را به سنگ س  نیآخر

 بود.  ستادهیا میتاد که دست به بغل و مات روبرواف یاول را که برداشتم نگاهم به مرد قدم  

مرد   نیقابل باور بود که ا ریمرد عمو فرهاد باشد، چقدر شکسته شده بود، غ  نیشد که ا ینم  باورم
 تمام دارو ندارش را به غارت برده بود!  یرحم  یبا ب یقبل باشد! زندگ یهمان مرد با استقامت سال ها

ر غرور، کجا بود آن مرد استوار که صالبتش را هزاران هزار مرد  پ شهیچه شده بود آن مرد هم اصال
را   زشی و تم غهیشش ت شهیچرا صورت هم  ،یدست مشک کی ینداشتند، چه شده بود آن موها

 شده بود! خی یپوشانده بود، چرا نگاه نافذش تکه ا دیسف  یشیر

سابق  ی  جد شهیاز آن مرد  هم یخبر گریو چروک بود. د نیاش پر از چ  یشانی خم شده و پ  قامتش
نبود، خرد شده بود، تمام شده   میام آن مرد محکم قد  یدر چند قدم ستادهیمرد  ا نینبود، به وهلل که ا

 ! بدباهاش بد تا کرده بود، بدتر از  یکلمه نابود شده بود! زندگ کی  یواقع  یبود، به معن

 زدم.  لب

 عمو! -

 را از هم باز کرد و گفت:   شیها دست

 نداشتم! دنتویانتظار د-

 کردم.  هیبغض گال با
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 !نمتیبب   شیوقت پ  یلیاما من انتظار داشتم خ-

  یبه ظاهر کوچک اما در واقع به بزرگ  یدر هم رفت، نگاهش پر شد، سرخ شد و قطره ا شیها اخم
 گونه اش نشست.  یمرد رو کیشکستن  

به   یکم کهیجون گرفتم، بعد از کشتن  اون مرت  یه بودم، تازه کمرفت  نیمن مرده بودم دخترم، از ب-
 باشم!   کیخودم اومدم، شرمندتم که نتونستم تو غمت شر

 هوا بغلش کردم.  یجلو رفتم و ب میگونه ها یرقصان رو   یاشک ها با

 آغوش پدرانه و امن داشتم. نیبه ا  یادیز اجی احت انگار

پشت   یداد و ه یآغوش فشار م  یحرف مرا تو یزدم، او هم ب یکردم و از ته دل زار م یهق م هق
 .دیکش ی م  قیسر هم نفس عم

 کند و دلش از من پر تر است! یم هیشدم که خودش هم گر یم متوجه

را   میاشک ها ریو سر به ز دمیکش رونی کردم خودم را از آغوشش ب یکه گذشت و احساس آرام  یکم
 پاک کردم. 

 . دیام را بوس  یشان یپ  قیگرفت و عم  میاز جفت بازوها عمو

 تلخ زد و گفت:  یلبخند

از ته ته دلم ازش حسد بردم که نبوده تا   ون،یکردم، به کتا یحسود یک یبه  یبار تو زندگ  نیاول  یبرا-
با بنده هاش   خوادیدلش م یحاال اونا کنار همن و من تنها.. خدا هر کار نه،ی کسشو بب نیتر زیمرگ عز

 خودش بخواد!  یازش ندارم، هر چ  یگله ا گهیکنه، د یم

 را بستم. میسرخش گرفتم و با درد چشم ها یاز چشم ها نگاه

 و زمزمه وار گفتم:  آرام

 باهم! میهم درد-
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و خوب درکم    دیکه ماتش برد، شن  دی شن زد، خیکه نگاهش  دیکه دستش مشت شد، شن دیشن د،یشن
 کرد!

راحت    یل یجور آدما خ نیکه دردت را تجربه کرده باشد، ا یرا داشته باش  یخوب است کس   یلی"خ
 کنند!" یدرکت م

 

** 

پاک، آفتاب درخشان،   یشدم. هوا لگونین یآب ها ی  رهی نشستم و با لذت خ ای ساحل رو به در یتو
 درخشان! یدی و دلنواز، هم چون مروار بای بودند، ز بایهمه و همه ز یساحل نقره ا

 کرد! یرا تمنا م یدلم تا آخر عمر ماندن در آن پارک ساحل  خواست،ی م ییدلم تنها چقدر

 آورد! ی در م  یبه باز میموها  یرنگم را رو یو شال نقره  دیوز یم  یآرام باد  

 .می بود دیبعد از چند ساعت استراحت مشغول گشت و گذار و خر میبود دهیه رسروز قبل ک از

 شناخت!  ینم یبه اسم خستگ یزیکرد و چ  یم  دیده نفر خر یتنه جا ک یکه ماشااهلل  ییزندا

 کنارم نشست و گفت:  یو مهربانش با خنده و سرخوش ینمک ی افهی با آن ق  ایمان

 ؟یاز ما که تنها نشست یترمه جون، خسته شد هیچ-

 ام افتاد و گفتم:   یشانیپ یرو  یسمجم را داخل شالم چپاندم که باز با لجباز یمو تکه

 خلوت کنم!  یفقط خواستم کم ه،ینه بابا چه حرف -

 زد و گفت:   بای ز یلبخند

 دارن!  اجیواقعا به خلوت کردن با خودشون احت یکنم، آدما گاه ی درکت م-

 مثال آرام شده گفت:  ییبا مزه و صدا یبار با لحن  نیا ایرا کوتاه تکان دادم که مان سرم
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 دایپ  از یخلوت کردنا ن  نیبه ا شتریمن باشه ب یبا مامان و خاله  یخودمون باشه هر ک نیحاال ب -
 ! کنهیم

 و گفت:   میبازو یتو دیهوا کوب یب  ایزحمت خنده ام را جمع کردم که مان به

 و آدماش!   ایدن الی خی بخند بابا ب-

 را از هم باز کرد.  شی بعد خودش بلند قهقهه زد و دست ها و

 خودم و خودتو عشقه! یزندگ  یآ-

 !دمیو بلند خند اورمیبا مزه گفت که نتوانستم طاقت ب  آنقدر

 نثارم کرد و گفت:  یخنده ام چشمک دن  ید با

 چنده بابا!  ییلویبخند، غم و غصه ک نهیآهان ا-

 گفتم: دهیبر دهیخنده بر ون یم  و دمیخند  دوباره

 !یبامزه ا یلی تو خ-

 خم شد.  نیبه پا  یاش قرار داد و کم نهیس یدرخشان و خندان دستش را رو ییچشم ها با

 کنم بانو، من متعلق به همم، انقدر شربتم)شرمنده( نکن! یخواهش م-

را با دست   میچشم ها ینثارش کردم، اشک جمع شده تو یا وانهیبار از ته دل قهقهه زدم و  د نیا
 حلقه کردم.  میرا دور زانوها میگرفتم و دست ها

 رقم خورد.  میروز ها  نیشوخ و سر خوش جزو بهتر یای با وجود مان شی هفته تو ک کی

 کرده بود.  ر یبهتر شده و حس و حالم کامال تغ ی لیداغونم خ ی هیروح 

 ..دیپرس  یو حالم را م   گرفتیباهام تماس م  شتریدو بار ب یبودم که روز ییتنگ طاها دل

  فمیشدم.. واقعا تکل  مانیاما پش  رمی تمام شده در دل و جان را بگ یخواستم از طاها شماره   یبار چند
  یهر طور دیتوانم از دستش بدهم و با   ینم گریکردم د یبا خودم فکر م  یبا خودم مشخص نبود، گاه
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نه او سهم  مگفت  یشدند و م  یم نی ذهنم باال پا یاها توط یشده او را سهم خودم بکنم بعد حرف ها
 تواند سهم من باشد!   ینم ست،یمن ن

زدم که "خجالت بکش ترمه، شوهر و دخترت فقط چند ماهه که رفتن   یهم به خودم تشر م یگاه گاه
اش   یحرف حساب که حال  گری!" اما خب دل بود دیهست یمیعشق قد هیخاک بعد تو دلتنگ  ریز

 مثل دل!"  زایچ  یلیروند، خ  یبار حرف زور نم ر ی ها ز زیچ یل ینبود! "خ

 ترمه جان، غذاتو بخور.-

 .دمیرا سمت خودم کش میاش کردم ظرف غذا هیکه هد یبه خودم آمدم و با لبخند  ییحرف زندا با

 

با   ی.. رستوران سنتکردمی زه متمام عمرم م یبود که تو ییغذا نیخوشمزه تر ییزندا یشنهادیپ ی  غذا
 دهد. هیبغل حال خوب را بهت هد کی توانست  یم یسنت یی و غذا  بایز یآن فضا

اش را به دست   هیطرز ته دیرا تمام کرد. محشر بود، حتما با مینداشتم اما غذا ی ادیز  یآن که اشتها با
 کردم.  یکرد ازش استفاده م  یگل م تمیکه کدبانو  یمواقع  یآوردم و تو یم

** 

فقط   رومی دانستم کجا م یافزودم، نم میشده ام را جمع کردم و به سرعت قدم ها شانیپر یموها
نفس نفس زنان خم شدم  و چند بار پشت   دم،ینرس  ییرفتم اما به جا  یلی.. خدمیدوئیو م دمیدوئیم

 دم،یخودم د یرا تو چند متر وشی اربعد سرم را بلند کردم که د یا هیثان دم،یکش قیسر هم نفس عم
 . دمید یتنش بود اما صورتش را واضح نم  یسر تا پا مشک یلباس

خشک خشک بودند و صورتش   شی .. لب هاستادمیا شی نا منظم سمتش رفتم و روبرو ییقدم ها با
 روح.  یب

 زدم.  شیصدا

 ! وشیدار-

 ترک خورده اش را از هم باز کرد و آرام گفت:  یها لب
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 آب!-

 !ابانینبود جز برهوت و ب  یزی، چبه دورو اطراف چرخاندم  ینگاه  یشانیاش بود، با پر تشنه

 که چـ..  نجایا-

  وشیپر از آب را به دست دار یاز پشت سرم دراز شد و کاسه ا  یحرفم تمام نشده بود که دست هنوز
 داد.

تنش بود اما با   یسر تا پا مشک  ی او هم لباس ل،ینبود جز کم  یب دست کس به عقب، صاح دمیچرخ
 خندان. یصورت 

اتاقم بود و هوا کم کم داشت روشن   یبه صورتش زدم و با همان لبخند چشم باز کردم.. تو یلبخند
بود اما آن لحظه من به شدت سردم   میماه مال بهشتی ارد یهوا نکهیهوا لرز کردم. با ا یشد.. ب یم

بودم بود،  دهیدکه  یقرار دادم. تمام  فکرم به خواب  میزانو  یو سرم را رو دمیچ ی ، پتو را دور تنم پشد
 توانست داشته باشد!  یم یاش را برطرف کرد، چه معن  یتشنگ  لیگفت تشنه است و کم  وشیدار

 

را به آرامش    وشیروح دار  لیبود و کم  ییدر عذاب نباشد، اما نه، آب روشنا وشیبودم روح دار دواریام
کرده بود!.. نکند بخاطر کمک   یرا راض وشیانجام داده بود که دار یرسانده بود، اما چگونه؟ حتما کار

 توانست داشته باشد! ینم یگرید یبه حتم معن ی به من بود، آر شیها

 اراده آرام شده بودم، آرام و رها!  یرا بستم، ب میزدم و همان طور چشم ها قیعم یلبخند

.. 

ام   یبودم.. سرگرم دهیرا ند  لیوقت بود که کم یل یگذشتند و من خ یها و ماه ها پشت سر هم م روز
  یکنار مزار ب  یشاد و شوخ.. هر پنجشنبه ها هم چند ساعت یایبا مان  دیشده بود باشگاه و رفتن به خر

 کردم. یو خودم را سبک م ختمی ر یشوهر و دخترکم اشک م نی وفا تر

حالش را بپرسم را    ای رمیاز طاها سراغش را بگ نکهیکردم که دلتنگ هم بودم اما جرات ا  ینم انکار
 .. وشیسالگرد دار نی، اولآبان  ستیب  دیرس  نکهینداشتم تا ا
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هق  ریدل س  کی و خلوت کردن و  ی یدلم تنها م،ی، فقط طاها و من سر مزار بودمتفرق شده بودند  همه
سر خاک مامان" ازم فاصله   رمیخواست. فکر کنم طاها متوجه شد که با گفتن  "من م  یهق جانانه م

 گرفت. 

  ی، سرم را بکردم که تمام بدنم کرخت شد  هیکه دور شد هق هق منم جان گرفت، آنقدر گر شیها قدم
 ماندم. همان طور  هیقرار دادم و چند ثان میزانو  یحال رو

 رخ تمام شده در دل و جان ثابت ماند.  مین یسرم را بلند کردم و نگاهم رو یخوش   یاستشمام بو با

 خواند. یفاتحه م شی دو ابرو نینشسته ب  یپرپر کرده بود و با اخم اهیسنگ س یرا رو میمر گل

شد و  نی ذهنم باال پا یخوابم تو یلحظه ا ،یسر تا پا مشک ینظرم را جلب کرد، لباس  لباسش
 کرد. میکوتاه مهمان لب ها یلبخند

 ترمه خانم؟  نیخوب -

 اش هستم! رهی سوالش به خودم آمدم و متوجه شدم با لبخند خ با

 کنه! یدربارت فکر م  یخاک تو سرت ترمه، حاال چ-دلم به خودم تشر زدم.  یتو

 گرفتم و آرام گفتم:  نیرا پا سرم

 ممنون!-

 نشست بلند شد.  یآهنگ به دلم م  کیخوش  یکه هم چو نوا شیصدا  دوباره

 نبودم. راز،ی رفته بودم ش ی مشکالت کار یسر هیشرمنده من نتونستم سر وقت برسم، بخاطر  -

 کوتاه گفتم:  ینگاه بهش از جا بلند شدم و با آه بدون

 ! نیدیکنم، زحمت کش یخواهش م-

 خودت به دادم برس!   ای کردم، خدا یصحبت م  یو آن طور رسم  زدیدهانم م  یقلبم تو حاال

 : دیکرد پرس یکه کتش را تنش م یهم متقابال بلند شد و در حال  لیکم
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 ست؟ ی طاها ن-

  گوشیپسرک باز کیثابت ماند،  ینقطه ا ی"چرا رفته سر خاک مامانم" که نگاهم رو میبگو خواستم
 هد. د حیرا به او توض یزی چ یداشت با خوشحال  یدست پدرش را گرفته بود و سع

 لب زمزمه کردم.  ری نشست و ز میلب ها یپر رو نیع  لبخند

 ! ایعرش-

 

 سمتش قدم برداشتم. لی" رو به کمدی"ببخش کی با

 ! ایعرش-

 پرواز کرد سمتم. دنمیبا د  ایعقب و عرش  دندی و پسر هر دو چرخ پدر

 خاله ترمه!-

 آغوشم فشردمش.  یزدم و محکم تو زانو

 !یدلم، چقدر بزرگ شد زی عز-

 را از آغوشم جدا کرد و گفت:  تنش

 !یومدیاما نم نمتیرفتم تو پارک تا بب  یلیخاله؟ من خ یکجا بود-

 .دمیگونه اش کش یرو یدست

 ؟ یکن  یم کارای بهت اطالع ندادم.. حالت خوبه حاال، چ دی مدت، ببخش  هینبودم  نجایآره خاله جون، ا-

 به پدرش کرد و گفت:  یبا لبخند اشاره ا  ایعرش 

 دوستم، تولدشه! یخونه  میسر خاک مامانم، شب هم قراره بر میومده بودبا بابا ا-

 . ایو بلند شدم، تازه حواسم رفت به پدر عرش  دمیاش را بوس گونه
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 خجالت لبم را گاز گرفتم و جواب سالمش را دادم. با

زتون خبرتون ا یشد و وقت  یروزا ساعتا تو پارک منتظرتون م  یلی گرفت، خ یسراغتونو م یل یخ  ایعرش-
 گشت خونه! یبر م یشد با ناراحت  ینم

 دستم فشردم و گفتم:  یرا تو  ایعرش دست

خوش   یل یخ دمشیسرم شلوغ بود، االن که د یلیهم برگشتم خ ی، از وقتشد  یاتفاق  یلیرفتنمون خ-
 حال شدم. 

 و گفت:  دیدستم را کش ایعرش 

 !میبا هم بگرد  ییپارک، دو تا ییایخاله فردا م-

 زدم.   لبخند

 . زمی عز  امیبله که م-

 حواله اش کرد و گفت:  یلبخند پدرش

 ها! شهیم رمونی د زم،یعز میبر  ایفعال ب-

 فرستاد. می هوا برا یتو یدستم را رها کرد و بوس ایعرش 

 خدافظ خاله، فردا منتظرتم!-

 اش را جواب دادم. بوسه

 . زمیخدافظ عز-

 شدند.   دور یهم متواضعانه سر خم کرد و با خداخافظ پدرش

 آشنا بودند؟ -

 سمتش. دم یچرخ  لیسوال کم با

 بودم.   خبریوقته ازش ب یلی دوست کوچولوم بود، خ ایعرش-
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 کوتاه کرد.  یا خنده

 !یچه دوست-

 زحمت نگاهم را ازش گرفتم که دوباره گفت:   یاش دلم را لرزاند، با کل خنده

 خونه برسونمت!  یری اگر م-

 سرخاک مامانم طاها اونجاست.  رمینه ممنون، م-

 

 را تکان داد.  سرش

 کنم، با طاها هم کار دارم.  یم  تی باشه پس همراه-

 و هم قدمش سمت مزار مامان پا تند کردم.  دمیاراده به صورتش پاش  یب  یلبخند

** 

هست که تا آخر عمرش تو ذهن    یروز کیساعت،  کی  قه،یدق کیلحظه،  کی  یهر کس  یزندگ  یتو
 . یقو یخالکوب کی نیرست ع شه، د ی ثبت م

 من داشت! یمحکم را برا یروز هم حکم همان خالکوب  آن

 ! لیروز تولد کم لدا،یآذر، شب  یس  وش،یماه و چند روز بعد از سالگرد دار کی

معاشرت نکنم   لیبا کم   ادیکرد ز  ی م یکارت دعوتش آمده بود و طاها با آن که سع شی چند روز پ از
 رفتن نکرد! یبرا یمخالفت   میاما بخاطر حال روح

 میرنگم را آزادانه دور شانه ها  یمشک یبه تن داشتم و موها یرنگ خوش دوخت  یو شلوار زرشک کت
 رها کرده بودم. 

 نرم کننده و عطر.   یو رژ بود به همراه کم  ملیر کیهم شده  شمیآرا تمام

 . دمیرا پوش میام فرو کردم و لباس ها یطدار را داخل انگشت وس  نینگ انگشتر
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  کیبود تا  یخودمان یمهمان   کیدر کل  یعن یدانب و دونب داشت،  ادیز ی تصورم مهمان  برخالف
 جانانه.  ی  پارت 

 آمد!  یبه چشمم آشنا م بیاش عج یهم آنجا حضور داشت و دختر کنار لیسه

کرد، مادرش    یمعرف شیدوقلو یو تعارف ما را به پدر و مادر خواهر ها  ییخوش آمد گو  یبا کل لیکم
 کرد.  یمحترمانه باهامون احوالپرس یلیاما پدرش خ  د،یزود مرا شناخت و اخم در هم کش  یلیخ

 جلو آمد. لیکاوه و بعد از کاوه سه  لی از کم بعد

شد و   ایحالم را جو  بای ز یندکرد، بهار هم  با لبخ  یدستش داشت را بهار معرف یرا که دست تو  یدختر
 : د یپرس

 ترمه جون؟ ادی نم  ادتیمنو -

 خودش لبخند زدم. مثل

 . اوردمیکه آشناست اما متاسفانه به جا ن افتیواال ق-

 

 انداخت و گفت:  لیکوتاه سمت سه  یبا خنده نگاه  بهار

 گفت بهار لواشک! یبهم م  ،ینیفرشته، خانم حاج حس  یی بابا منم بهار، راهنما-

 شدند.  داریذهنم ب یتو ییتمام خاطرات دوران راهنما هو کی

 دهانم قرار دادم.  یذوق دستم را رو با

 همون موقع! ،یرفته بود رانیبهار، دختر تو که از ا یوا-

 کرد گفت:  یکه بغلم م  یتر آمد در حال جلو

 !می برگشت شی دو سال پ-

 تنگ شده بود. شیدلم برا یلیخ  دم،یاش را بوس گونه
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 خاطرات برزگ و کوچک باهاش داشتم. چقدر

  دیخوردن تا باالخره رس  وهیو طاها غرق صحبت بودند و من و بهار هم مشغول گپ زدن و م لیسه
 ..همان لحظه 

 .میتوجه کن ش یاز همه درخواست سکوت کرد و خواست به حرف ها یبلند یبا صدا لی کم مادر

را چند برابر کرده بود را گرفت و   تش یرنگ و بلندش جذاب یفر مشک  یرا موها یی بای دست دختر ز بعد
 گفت:  لیبا نگاه به کم 

  ی  دوستم، با شاد نیتر یم یرو با دختر صم  شیتنها پسرم، نامزد الدیامشب، روز م  نیهم  خوامیم-
 اعالم کنم!  زمیعز

 داد و نفسم گرفت!  ستیقلبم هشدار ا ،د یاز رخم پر رنگ

 انداختم اما.. ری سرم را ز میبد ته گلو یتوجه بهش با بغض یب  ینگران طاها را متوجه شدم ول  نگاه

 

 . لیبم کم یصدا  هیرنگ ثابت ماند و بعد از چند ثان   یجفت کفش مشک کی یبعد نگاهم رو  یا لحظه

 کنم!  یامشب به انتخاب خودم نامزدم رو معرف  خواستمیمنم م-

 داشت! میدراز شد و لبخندش که حکم نفس را برا میدستش که جلو رو و

  یبهار نبود تا مدت ها مات م یمجسمه خشک شده بودم و اگر سقلمه  کی  نی که درست ع یمن و
 ماندم!

 انداختم! یعصب یکوتاه به طاها یدهانم را قورت دادم و نگاه آب

 .دیچ یتو گوشم پ لیکم یصدا

 ترمه!-

 را به چپ و راست تکان دادم و لب زدم.  سرم
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 نه!-

 خم شد، دستم را گرفت و بلندم کرد.  یاما لبخندش را حفظ کرد، کم  دیشد، اخم در هم کش متوجه

را به تاراج برده بود، آن هم با حکم   نمیبودم که تمام دل و د ستادهیا یمرد یمن درست روبرو  حاال
 نامزد!

 بود. شیای را به عقب راندم. نگاهم قفل نگاه خنث میآزادم را باال بردم و موها دست

 شد.  یبود که پخش م کیآرام موز یفرو رفته بود و فقط صدا یسکوت خفنگان آور یسالن تو تمام

سالن کشاند و درست بغل مادرش   ی" آرام رو به طاها دستم را سمت باالیبا گفتن  "با اجازه ا لیکم
 نگهم داشت. 

 فشرد گفت:  یکه دستم را کوتاه م یل را صاف کرد و در حا شیصدا

 کنم!  یمعرف  میترمه رو به عنوان نامزد رسم  خوامیمن امشب، تو شب تولدم، م-

 میساده خارج کرد و با نگاه به چشم ها یکتش خارج کرد حلقه ا بیکه از ج یاز داخل جعبه ا بعد
 حلقه را داخل انگشتم فرو کرد!

  یم کیآمدند و تبر یها هم جلو م  یل یف بلند شد، خدست و صوت از هر طر یکه صدا  دینکش یطول
  ستندین شی ب  یکردم تمام آن لحظه ها خواب  یحال خودم نبودم، احساس م  یگفتند اما من واقعا تو 

 شوم!  یم  داریاز خودم نشان بدهم ب یو اگر واکنش

 کوتاه در مقابل نگاه پر ذوق بهار زدم.  یبه خودم آمدم و لبخند ی بغل کردن کس با

 گفت و کوتاه بغلم کرد. ک یتبر یلیم  یاز او نوبت طاها بود که با ب بعد

 کردم.  شیکرده آرام صدا بغض

 طاها؟ -

 خودم آرام گفت:  مثل

 !میکن یبعدا صحبت م-
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 زحمت بغضم را قورت دادم و از آغوشش جدا شدم.  به

  کی بود، بعد از او همه و همه تبر لی هم نگفت مادر کم  یخشک و خال کی تبر ک ی یکه حت  یکس تنها
 !ستدیای ب لمیمن کنار کم یکه قرار بود بجا یشاد  یگفتند، حت

 

 کیگشتم اما  یپرواز م یبرا یکه دنبال پر نیباز نشد و من با وجود ا  یدستمان تا آخر مهمان قفل
 . دمیکش یهم خجالت م ییجور ها

 لحظه هاست! نیکه مطمعن بودم شاهد تمام ا یوشیاز دار ی، حتاز طاها، از خودم ل،یکم از

گفت   یم یزی نه او چ م،یکلمه هم صحبت نکرد کی یخنده دار بود که با جود بودن کنار هم حت دیشا
 نه من!

  ری سر به ز  لی باالخره تمام شد و من در مقابل نگاه پر از خشم مادر کم شیبا تمام خوب و بد مراسم
 .دمیخر یبه جان م یک ی یک یزهر بودند را  نی را که ع شیبودم و حرف ها ستادهیا

شود، هر   کیشر  وهیاو را با من  ب  ستیدارد و حاضر ن شی آرزوها برا نکهیتک پسر بودن پسرش و ا از
 گذارد پسرش بدبخت شود!  یو نم  ردی گ یازدواج را م نیا یطور شده جلو

فکر فرو رفته بودم و حرف   یتو شتریگفتم، ب ی نم یزیدانم چرا سکوت کرده بودم و الم تا کام چ ینم
 را اصال متوجه نشدم! شی آخر یها

 دوختم. لیرا باال بردم و تو نگاه خندان کم نمیدور کمرم نگاه غمگ یگره شدن دست با

 ؟یستادیا نجایچرا ا-

 مادرش گفتم:  ی خال   یجا دنیبه روبرو دوختم و با د نگاهمو

  یمادرش را متوجه شود، دلم نم یعنوان حرف ها چیخواستم به ه ی. نمیجور  نیهم ،یچ یه-
 .دیخواست بگو یکه دلش م یهر چ  یحاال هر ک  ،ی ط یشرا چیه یخواست از دستش بدهم تو

 : دم یکه دنبال طاها بودم پرس  یبه اطراف در حال  ینگاه با
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 .میبر گهیوقته د رید ،یدیطاها رو ند-

 گرفت گفت:  یکه دستم را م یاز دور کمرم باز شد و در حال  لیکم دست

 طاها رفت. -

 نگاهش کردم.  متعجب

 وا، کجا رفت؟ -

 گنده گفت:  یطرز حرف زدنم خنده اش گرفت و با لبخند  از

 خب رفت خونش! -

 ؟ یپس من چ-

 و گفت:  دیصورتش کش یرو یدست

 .میبرو حاضر شو بر-

 کردم.  اخم

 .گهیرفتم د یا مبا طاه   ی  خو چه کار-

 را رها کرد و گفت:  دستم

 . میبا هم حرف بزن  دیبرو، با-

 آنجا بود رفتم و حاضر شدم.  میکه لباس ها  یرا تکان دادم و سمت اتاق  سرم

  میمادرش هنوز از هم باز نشده بود و برا یکه اخم ها ی در حال لیکم یاز خانواده  یخداحافظ  با
 . میکرد خانه را ترک کرد  یپشت چشم نازک م 

بود،  ی ب ی. شب عج میرفت یم  ش یخلوت پ  ابانی تو دل شب و خ لیکم  نیبعد داخل ماش نیم چند
تمام! اصال  یشروع شد و ک  ی که متوجه نشدم ک ی. آنقدر دوست داشتن یو دوست داشتن   بیعج
 نه! ایرا داد   لیکم یرفت، کادو  یطاها ک دمینفهم
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سکوت   یبه اجبار تو زی باهام صحبت بکند اما سکوت کرده بود و من ن خواهدیگفت م  لی که کم نیا با
 بودم.  ابانیخ  ی رهیخ

 : دمیو پرس دمیخودم را جلو کش  یکم ریمس دنید با

 م؟ یریکجا م -

 شده نگاهم کرد. جیفکر بود که با سوالم گ یتو  یحساب انگار

 ؟ یچ-

 را فراموش کردم و نگران زمزمه کردم.  سوالم

 ؟ یخوب -

 و گفت:  دیکش  ششیته ر یرو یدست

 دونم! یدونم، نم ینم-

مجبورش نکرده   یاست! اما نه، او خودش خواست، کس  ریدلگ یهوا دلم گرفت، نکند بخاطر نامزد یب
 بود!

  ریت سردم را اسلبش، دستش را جلو آورد و دس  یکج گوشه  یبا لبخند دیدلخورم را د یچهره  یوقت
 دستش کرد. 

  دمتیاون حال د یتو یدلخور نشو، حال من از خودم گرفته از وقت ست،یحال بدم مربوط به تو ن-
بهت   یوقت اونجور چیبودمت اما ه دهید یلیته دلم زنده شد؛ درسته قبال خ یزی چ هیاحساس کردم 

اراده   یاون موقع حس و حالمو متوجه نشدم فقط ب  یبگم من، من  لعنت ی ذل نزده بودم، چجور
  یاز طاها بود، همش با خودم فکر م شتریب  یلیخ می حاضرم قسم بخورم نگران یبودم، حت   انتنگر

کار ممکنه بکنه. دکتر   یاگه بفهمه بچشه و شوهرشو از دست داده چ ای ؟یچ اد یکردم اگه به هوش ن 
. دمیترس  ینشون بده و من از اون اکثرالعمل م یعملگفته بود در اثر شک ممکنه بدنت هر اکثرال

ممکن بود   یحت  ای یتموم بدنت لمس بشه، قدرت تکملتو از دست بد ،یریبگ  یبود فراموش  مکنم
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  دمیترس یهم که م یزی. از چگهیچشمات بسته بشن و.. هزار تا اتفاق د یرگا یعصب  ادیبخاطر شک ز
ته دلم فرو  یزیچ هیاحساس کردم  یو صحبت کن  یراه بر  یتون یمتوجه شدم نم یسرم اومد، وقت

  یقو یلیو ارادت خ   یگفت خودت خواست یدکترت م  ،یزود بهتر شد  یلیخداروشکر خ  ی. ولختیر
درد با تموم وجود تو بند بند جونم   یبزن ادیو احساساتو فر یبگ  یزیچ یتونست ینم  یبوده اما وقت

 وش؟ یقبر دارسر  میبا هم رفت ادته،یکرد. اون روزو  یرخنه م

 

 را فراموش بکنم! میشد با او بودن ها ی بود، مگر م ادمی

 را تکان دادم.  سرم

 !ادمهیاوهم، -

 بزرگ و ادامه داد. یکوچه  کی یتو دیچ یپ

هات، حال بدت،   یهات، آشفتگ یقرار یاز ته دلم گفتم، ب ینکن  تیازت خواستم خودتو اذ یوقت-
فهمم  یدردتو نم یآوردند. بهم گفت یصدات، همه و همه دلم رو به درد م یب یها  هیبغض کردنات، گر

 که یکشم. بغل کردنت دست خودم نبود، ناخودآگاه بود، جور یپا به پات دارم درد م  یخبر نداشت
حساس اون لحظه هام که حاال نگم از ا ،یتو آغوشم  دمیشد فقط به خودم اومدم د  یچ دمیاصال نفهم

 تا خود دار باشم! دمیکش یچ

 رنگ را باز کرد.  یدر بزرگ مشک  موتی با ر دیکه کش قیعم  یگرفت و همراه نفس  دهیام را ناد رهی خ نگاه

 .میا ستاده یا کیآپارتمان ش   کی یبه خودم آمدم و متوجه شدم جلو تازه

 : دمید پرستعجب آلو یبرد و من با لحن  نکیرا داخل پارگ  نیماش لیکم

 کجاست؟  نجایا-

 امشب تا صبح خودتو بسپار به من.  هیمن،  یخونه -

را پارک   نی که ماش یرفت، در حال   یم میبد کردم، ُگر گرفتم! خدا رو شکر متوجه نشد وگرنه آبرو  فکر
 کرد گفت:  یم
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 تا خود صبح باهات حرف دارم!-

 که کرده بودم به خود تشر زدم.  یدلم بخاطر فکر یو تو  دمیمهربانش پاش   یبه چشم ها یلبخند

 شدم.  ادهیپ نی زدم از ماش  یرا بهم گره م میپالتو  یکه بند ها  یرا برداشتم و در حال فمیک

شرکت در   یگرفتن دستم توسط  دست  مردانه اش اجازه  ریکنارم قرار گرفت و باز با به اس لیکم
 قلبم صادر کرد!  یدو را برا یمسابقه 

طاها را داشتم که چگونه  یفقط من دلشوره  میهفتم هر دو سکوت کرده بود  یبه طبقه   دنیرس تا
 مانم. یم لیتا صبح کنار کم  میبهش بگو

 : دیکرد پرس  یخارج م بشی را از داخل ج دیکه کل یدر حال  لیکم م،یآسانسور که خارج شد از

 ؟ یکن  یفکر م یبه چ-

 گفتم:  صادقانه

 ترسم ناراحت بشه.  یبهش بگم، م  دیبا یدونم چ  یبه طاها، نم -

 کرد گفت:  یام م  ییکه به داخل راهنما یرا پشت کمرم قرار داد و در حال  دستش

 نگران نباش من بهش گفتم، برو تو. -

 گذراندم گفتم:  یکوچک را از نظر م  یکه ورود یرا در آوردم و در حال  میها کفش

 هش؟!ب  یگفت یواقعا، چ-

 کار نداشته باش.  زایچ نیتو فعال به ا گه،یگفتم د یزی چ هیحاال -

 شوخ گفت:   یرا از هم باز کرد و با لحن   شیدست ها بعد

 !یما خوش اومد ی قهی بد سل یبه کلبه -

 تکان دادم و گفتم: نیبودن همه جا سرم را به طرف قهیسل یپر از خنده به دورور و ب   ینگاه با

 رفت.  ی انتظار م نایاز ا شتریدکتر ممکت ب  هیاز -
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 کرد گفت:  یکه کراواتش را شل م  ی کاناپه رها کرد و در حال  یخودش را رو  لیکم

 !میهم هست قهیبد سل  م،ینه بابا، ما دکترا همون طور که بد خط-

 

 طور با خنده نگاهش کردم که دوباره گفت:  همان

 .نجا یا نی بش ایرس کن ب ذل نزن بهم، برو دو تا قهوه د یحاال اونجور-

 چشم به کنارش اشاره کرد. با

 لب غر زدم. ری را در آوردم و ز میاخم شال و مانتو با

 ادب!  یب س،ی خواهش کردنم بلد ن-

 رفت گفت:  یم  سیکه سمت سرو یبزرگ از جا بلند شد و در حال یکه با لبخند دیکنم شن فکر

 ! مایندار  یلب ریفحش ز-

.. 

  ینشسته بودم و او با لباس راحت ل ی کم یشب بود، فنجان قهوه به دست روبرو  مهین  میدو و ن ساعت
را چگونه ادامه   شیدانست صحبت ها یبود. انگار نم  یعسل ی رهی آمد خ ی به تنش م   بیکه عج
 بدهد.

 منتظرم گفت:  یسرش را بلند کرد و با نگاه به چشم ها یطوالن  یاز مکث  بعد

  یحس و حال رو تو دلم جا دادم. احساس م نیرفتم که من چرا ا  یتموم مدت با خودم کلنجار م-
گفتم   یو پس ندارم. حالم بد بود، با خودم م  شیرو مرتکب شدم و راه پ میگناه زندگ نیکردم بزرگ تر

  خجالت  کهی کوبونه تو صورتم که مرت یاگه برم بهش بگم من بهت دل بستم حتما با پشت دست م 
ندازه تو صورتم و محل سگم بهم  یتف م  هیحتما  ای. یدوست شوهرم بود ن یتر یم یبکش تو صم

 !دهینم
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نداشت. شب و روزم شده بود فکر و   یف یتوام چندان تعر یتازه فوت کرده بود و حال روح وشیدار
 .یو خودخور الیخ

 ینوشته ها یبه دستم برسه ادامه داشت، اون روز وقت  وشیکه لوازم دار یها تا زمان یخود خور نیا
تر بود و حکم   کیکه از برادر بهم نزد یتو دفتر خاطراتشو خوندم احساس کردم دلم درد گرفت. مرد

و   شخود   نیب ی هیکه روحمم از قض یتموم رو داشت از من گله کرده بود، از من  زیهمه چ قیرف
کرد من متوجه عشق  ی، فکر مخبر دارم  زیاز همه چکرد من  یخانومش خبر نداشت. اون فکر م 

حس   هیکه روز و شب نداشتم بخاطر   یبهش نگفتم، ازم دلخور بود، از من یزیخانومش شدم و چ 
 خبر نداشتم.   یزی سر سرزنم از چ یکه حت  یناشناخته، از من

اونم عاشق من   که نیبهتر از ا یرو بهم منتقل کردند، با خودم گفتم چ ینوشته ها اول حس خوب  اون
 اما بعدش..  ستی مهم ن گهید شیبرام بسه بق  نیباشه، هم

 و با درد ادامه داد. دیکش  قیعم یآه

دل به من   شهیعاشق پ وش  یکرده باشم که تو با وجود داشتن دار یکار هیترسم  یترسم ترمه، م یم-
 !یاحساس بسته باش  یب

 

قبل تر از ازدواجم  یلیعشق من مربوط به خ میدانستم چگونه بگو یگرفتم، نم شیاز چشم ها نگاه
 قبل تر.  ی لیخ  یلیهست، خ 

 بگو ترمه. یزیچ هی-

مکث تو نگاه   یبغل کاناپه گذاشتم و از جا بلند شدم، کنارش نشستم و بعد از کم یعسل یرا رو  فنجان
متوجه شدم که شکه   شیآغوشش رها کردم. از باز ماندن دست ها یپروا خودم را تو یکالفه اش ب

و   ذشتکه گ یرا داشتند. چند شی ، انگار قصد پاره کردن رگ هاشده است، ضربان قلبش را که نگو 
 جا خشک کردند.  میلب ها یتمام عشقم رو  یبه پهنا یدور تنم حلقه شدند لبخند شیدست ها

 همان لبخند هک شده گفتم: با
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دونم و مطمعنم حس   یشته و ازت گله کرده فقط مچرا اون حرفارو تو دفترش نو وشیدونم دار ینم-
دکتر اخمو   هیحس و احساسمم به  نی بود. هم میبه زندگ وشیقبل تر از وارد شدن دار یل یمن به تو خ
اون  اشد ام یدل داده م وشینگام نکرده بود باعث جواب ردم به دار قیبارم دق کی  یو سرد که حت
 !یازدواج باهام کرد، هر کار یبرا یحرف ها بود، هر کار  نیسمج تر از ا

 که گفت:  شیو بعد صدا لی کم  قینفس عم یصدا

 کار دستش داد. شیکله شق نی کله شق بود، هم-

 گوشم بلند شد.  کنار

 خواست موضوع را عوض کنم و به عشق برسانمش!   ینگفتم، دلم م یزیچ

 کنار گوشم نجوا کرد.دوباره  لیخود کم میبگو یزی که من چ نیاز ا قبل

 منو داره! یکه همه  ی باش یتو تنها کس  شهی باورش م یو حاال ک-

 گنده زمزمه کردم.  یآلودش با لبخند  طنتیش  یآغوشش جدا شدم و با نگاه به چشم ها از

 من!-

 

 د، یصورتم کش  یدستش را نوازش گونه رو ینگاهم کرد و بعد از کم رهیلبخند خ با

 کرده گفت:  ری تغ یکوتاه و لحن  یشرم نگاهم گم شد و همراه آه ی.*... با عشق تو

که..حال خودم   یهراس داشتم تا اون شب  یطرفت، از همه چ امیب  دمیترس  یباز هم م   تشیاما واقع-
 نبودم*" 

که با   کی تار ابانیخ هی یتو دم،یرو د  وشیخوابم برد. دار یخونه و چجور دمیرس  یچجور دمینفهم
 هیلبخند زد،  دنمیشدم که دنبال منه، جلو تر رفتم، با د  یگشت، متوجه م یداشت دنبالم م  یفگکال
  زیوگردن آ هیتو دستش بود که گرفت طرفم. دستمو دراز کردم و جعبه رو از دستش گرفتم،  یزیچ
 داخل جعبه بود. با تعجب نگاش کردم که آروم گفت:  دیسف
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 مواظبش باش! -

برد. مطمعن بودم منظور    رونیترس رو از دلم ب ییجورا هی رو بهم منتقل کرد،  یب یخواب حس عج  اون
 ازم خواست مواظب تو باشم. ،ییتو وشیدار

 باال رفته گفتم:   ییابرو با

کاسه  هیتشنه بود، ازم آب خواست اما قبل از من تو  وشیدار دم،یمنم مشابه اون خوابو د به؛یعج -
 !دیبه تن داشت  یسر تا پا مشک یهر دوتون هم لباس ،یآب بهش داد

  شیبه جلو رو یرگی با خ ستی ن  ایدن نیا یسکوت کرد و بعد انگار که تو یکم  قیعم یبا آه لیکم
 گفت: 

تو خودت   ،ی برگرد  ایدن نیبه ا یواستخ  یانگار نم دم،یاز نگاه سردت ترس میدیبار د  نیاول یبرا یوقت-
چشمات پر از بغض   ،یدرد داشت ،یروح و جسمت فرسنگ ها از هم فاصله داشتند، غم داشت ،ینبود

 کردن.  یناگفته که داشتن آبت م  یبودن، پر از حرف ها

 رو نداره اما..  یگردونم، اون حق نابود یبرش م ی شده به زندگ یخودم گفتم هر طور با

کرد و   یزخمم طوالن یدست گرفت، نگاه اخم آلودش را رو یاخم نگاهم کرد و مچ دست چپم را تو با
 ادامه داد.

شد، اون لحظه من  رونی و امیاحساس کردم دن  یرفت  شی مرگ پ یتا پا یوقت ،یرگتو زد یوقت  یول-
 بار ُمردم ترمه، ُمردم!   نیدوم یبرا

 

مرد تمام   نیکردند. ا ی از دردش بودم، بند بند وجودم خواستنش را تمنا م نگاه پر ی رهیاندوه خ  با
 خواستم.  یم ایکه از کل دن  یزیمن بود، تمام چ  یزندگ

 زدم.  لب

 متاسفم!-

 زخم دستم نشست.  یبار رو نیاش ا بوسه
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 !یریبگ  میتصم  تیزندگ  یسر خود برا یحق نداشت-

 آغوشش رها کردم.  یدوباره خودم را تو طنتی ش با

 از خودم به فکرمه! شتریب  یکی خبر نداشتم -

 کوتاه خنده اش گوشم را نوازش کرد.  یمحکم دور تنم فشرده شد و صدا دستش

نوشته   یس یبه انگل شی . رودمیکش  رونی لباسش ب ریرا از ز  ینازک ریسمت گردنش رفت و زنج  دستم
 . لـایشده بود م

 که بود؟ لـایاش افتادم، م یرمز گوش  ادی یا لحظه

 را به زبان آوردم.  سوالم

 ه؟یک  لـایم-

 نگاه اخم آلودش بدوزم.  یاش باعث شد سر بلند کنم و نگاهم را تو یطوالن سکوت  

 ل؟ یکم-

 زد. لب

 جان؟ -

 را تکرار کردم.  سوالم

 ه؟یک  لـایم-

 . دیتمام تنم را به آتش کش حرفش

 !یمیعشق  قد هی-

 لب باز کردم.  ناباور

 نه!-
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دهن  میکه انگار برا  بای دختر ز کی بعد عکس  یا هیرا برداشت و ثان  لشی*" دستش را جلو برد، موبا 
 نگاهم گرفت.   یکرد را جلو  یم یگج

رنگ و دلبر.. اما صورتش، انگار   ییطال ی. موهایو چشمان درشت آب یغرب یا افهی بود، با ق خوشگل
 ند. نداشت انی جر شیدر چشم ها یروح بود، انگار زندگ  یب

 تر از من هست! بایز  یلیتلخ را به زبان آورد و اعتراف کردم که او خ قتی جان کندن حق  یکل با

 ! باستیز-

 سخت کرد. میرا برا دنیباز نفس کش  لیکم یصدا

 وفا! یب  یبایاوهم، ز-

 

 وفا!  ی وفا! ب  یب یبایز  با،یز

 چکه آب هم نخورده بودم! هی عمرم  ی، انگار همه خشک خشک شد میگلو

 . دیچرخ یبود، سالن داشت دور سرم م  یوصف نشدن حالم

 قصد بسته شدن داشتند. میکرده بود، چشم ها ری گ نفسم

کرد اما من قدرت جواب  یکه پشت سر هم اسمم را صدا م دیرس یبه گوشم م  لیگنگ کم یصدا
 دادن نداشتم.

شد و فشار    یم  نیسرم باال پا یوجود دارد تو  گرید یدختر لیکم یزندگ یکه تو نیبا فکر ا همش
 آورد! یم نیخونم را پا 

  کی یبعد رو یهوا بلند شدم و لحظه ا یرفتم که احساس کردم رو یکم کم داشتم از حال م گرید
 نرم فرود آمدم.  یجا

 صدامو! یشنو  یترمه، م-

 . لی کم یآرام شد تنها جوابم برا یهوم
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 ضرب باز شدند.  کی  میام متوجه شدم و چشم ها یشانیپ  یدست سردش را رو نشستن

..*.. 

 چت شد آخه تو؟  هوی ؟یخوب -

 لرزانم را تکان دادم. یها لب

 ل؟ یکم-

 صورتم آمد. کینزد صورتش

 ؟شده   یجان؟ چ-

 کرده زمزمه کردم. بغض

 !گستید ی ک ی شی تو، تو دلت پ-

اش مهمان شد. صورتش عقب رفت، نگاه از  یشانیپ  یهوا و با شدت رو یزد، اخم ب  خی نگاهش
 مچ دستش را گرفتم.  عیاشک آلودم گرفت و خواست بلند شود که سر یچشم ها

 کجا؟ -

دستش گرفت و سرش را   یحرکت از دستم خارج کرد و همان دستم را محکم تو  کیرا با   مچش
 آورد.  کینزد

 .دی کش  یم قیسرخ سرخ بودند و پشت سر هم نفس عم شیها چشم

 ! دمیترس

 *" و گفت: یبزنم که انگشت اشاره اش را محکم رو یباز کردم حرف  لب

شدم که با    شرفیانقدر ب ،یمن فکر کرد یدوباره  یخوام بشنوم! تو واقعا چ  ینم  یچ ی! هشیه-
 سراغ تو و باهات نامزد شم، آره!  امیب گهید یک یوجود داشتن 

 ! زدیر  یسرم م یزد که گفتم االن سقف رو ادیفر یرو جور آره
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  یرا که نم  ییکه با پشت دست آزادم اشک ها یخودم را نباختم، آب دهانم را قورت دادم و در حال اما
 کردم گفتم:  یشده بود را پاک م دایپ شانی دانم از کجا سر و کله 

 عشق! هی  یگفت ،یخودت گفت-

 نعره زد.  باز

 فا!  یب هی ،یمیعشق قد هینگفتم عشق، گفتم  یمن لعنت-

کردم تنش را از تنم فاصله بدهم زمزمه وار  یم یکه سع یرا از دستش خارج کردم و در حال دستم
 : دم یپرس

 ترکت کرده؟ -

 خودم زمزمه کرد.  مثل

 آره!-

 . دمیدر همان حالت پرس  باز

 ؟ یهنوز دوسش دار-

  داریدلم ب یبد تو  یو به وضوح درد دیوح و جسمم را به آتش کش کرد، ر رانیتمام باورم را و  سکوتش
 شد.

 

 . دمید یمثلش را نم یتمام عمرم کس  یتو گرید دیکه شا یازش گرفتم، از مرد  نگاه

 ! یحال پر از خوب  نیاحساس و در ع  یب  خ،ی  مغرور،

 ! یآره، هست-

 !دیخفه اش به گوشم رس یصدا

 ؟ یچ-
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 رفتم تا از اتاق خارج شوم گفتم:  یکه سمت در م یتخت بلند شدم، در حال  یرو از

 ! ستیمرد ن یگریسراغ د رهی رو دوست داره و م گهید یک یکه  یکس-

را گرفت و از    میظاهر شد، مچ جفت دست ها میجن روبرو نیاز اتاق گذاشتم ع رونی را به ب میپا تا
 چسباند.   واریپشت کمرم را به د

دوست   میم گره خورد، نگاهم غرق نگاه خون آلودش شد و چرا هنوز هم براا نهیس یتو نفس
 ! ست؟یداشتن

  ینم  یزیچ  دمید یکرد، وقت  ینگاهم م ت یخفگان آور فقط با عصبان   یسکوت ی کرده بود و تو سکوت
 آرام گفتم:  دیگو

 برم!   خوامیم لیولم کن کم -

 کجا؟ -

 گفت اما پر از حرص! آرام

 را باز زبانم تر کردم و دوباره گفتم:  میها لب

 ولم کن!-

 بار بلند تر از قبل بود. نیا شی صدا ولوم

 کجا؟  دمیپرس-

چشمم متوجه شدم. خواستم دستم را باال   یرا بستم. سر خوردن قطره اشک را از گوشه  میها چشم
 انگار قصد رها کردن دستم را نداشت! لیاما کم رم یو اشک را بگ  اورمیب

هوا تنم را   یکه باالخره دستم را ول کرد و ب  میماند طی آن شرا یدانم چقدر تو ی نکردم، نم یمقاومت
 کنم.  یریشگیشده بود پ میگلو  یکه مهمان ناخوانده  ی.*" تا از شکستن بغضدیآغوش کش یتو
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نسبت بهم احساس ترحم کرده   وشیبعد از خواندن دفتر دار لی کردم کم یداشتم، فکر م  یبد  احساس
سراغ من   الیچون م بای ز یدروغ است وگر نه چرا با وجود دوست داشتن دختر شی حرف هاو تمام  

 شود از عشق رها شد!  یکرده باشد باز هم نم  ییوفا  یآمده است حاال هر چقدر هم طرف ب

که   نیکرد تا ا  یم یاز قبل زخم شتری بافت و دلم را ب یم لی خسته ام همان طور پشت سر هم دل ذهن
 عشق کرد!   نیریش  یکنار گوشم نجوا شد و حالم را پر از معنا لی پر از محبت کم  یصدا

 

 فقط تو، تو، تو! ،ییفقط تو شهی وجود نداره ترمه، از حاال تا هم  ییالیم گهید-

 کرد ادامه داد. یکه نوازشش م  ی را در دست گرفت و در حال  میتکه از موها هی

 !شهیرو ندارم، بمون برام تا هم  یکی نی تورو هم از دست بدم، توان ا خوامینم گهید-

 سکوت نگاهم کرد. یخودش را ازم فاصله داد و تو یکم

که بود   یو قصد رسوا کردنم را داشت اما به هر زحمت دیکوب  یام م نهیتند تند خودش را به س قلبم
 . دمیذهنم را پرس یام را حفظ کردم و سوال تو یخوددار

 کجاست؟  الیم-

حالت   نیتر  نیبا غمگ  شیگرفت و صدا نی تا ته ته وجودم را سوزاند. نگاه سرخ شده اش را پا آهش
 . دیممکن به گوشم رس

 ! شیسال پ یلیکرد، رفت.. خ ییوفا یب-

 شده زمزمه کردم.  جیگ

 کجا رفت؟ -

 خودم زمزمه کرد.  نی نگاهم ع  ی رهی*" و خ

 رفته! وشیکه دار ییهمون جا-

 کرده لب زدم.  اخم
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 م!متاسف-

 پر سوز  پر سوز.  د،یو هزار باره آه کش  دوباره

 را گرفت و سمت کاناپه ها برد. کنار خودش نشاندتم و دستم را رها کرد.  دستم

بودند   یجور  شیداد. حالت ها هی تک   شانیاش را رو یشانیهم گره زد و پ یرا تو شی دست ها جفت
 . ستین   ایدن نیا یکه انگار تو

 پر از بغض گفت:  یلحن با

 هفته! کیهفته داشتمش ترمه، فقط  کی یمن فقط برا-

صورتش قرار   یدستم را رو یکیدستم گرفتم و آن  یسمتش کشاندم، دستش را تو  شتریرا ب  خودم
 دادم.

 ! یشیبگو بهم، آروم م-

  شیدستم نشاند و با گفتن "صبر کن" از جا یرو یتلخ مهمانم کرد. با همان لبخند بوسه ا یلبخند
 بلند شد و سمت اتاق خواب رفت. 

 اش نشست.  یقبل یبرگشت و همان جا  یکوچک چوب  یجعبه   ک یبعد با  قهیدق چند

 را سمتم گرفت.  جعبه

 یموها دنیقرارش دادم. قفلش را باز کردم و با د میپا یجعبه را گرفتم و رو ش ینگاه به چشم ها با
 ردم. نگاهش ک رهی شوکه خ یرنگ لحظه ا ییطال یبافته شده 

 

  یمن سوال نکهیمکث بدون ا یو بعد از کم  دیصورتش کش  یبار پشت سر هم دستش را رو چند
 بپرسم خودش گفت: 

در عرض دو ماه بار سفرش رو بست و   اره،یداشت، نتونست طاقت ب  یتومور مغز الست،یم یموها-
 !ی سادگ نیرفت، به هم
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ام   یوجدان  یکه با تمام ب یهم فشردم تا هق هق نکنم. نه از مرگ دختر یام را محکم رو یریز لب
 ! لمیلحن کم یاست بلکه از بغض نشسته تو  شهیکردم رفتنش به نفع من  عاشق پ یفکر م 

  لیبا هر حرف کم  میو گوش ها ختندیر میگونه ها یرو م یاشک ها رمی خودم را بگ ینتوانستم جلو اما
 د!به کر شدن داشتن  لیتما شتریب

سوختم و   شیگفت و من ُمردم، گفت و من پا به پا ستم،یرا گفت. گفت و من گر شی درد ها تمام
 را خشک کردم.  میاشک ها یچشمه 

 گریبود، د یکاف  گریکرد.. اما د  یچند ساله که از درون نابودش م یمرد پر از درد بود، پر از درد نیا
مال من بود، سهم من بود، تمام من بود!  گریمرد د نیداشته باشد، ا یکم و کسر چیگذاشتم ه ینم

 !میکرد یبه اسم "درد" را درک نم   یزیچ گریما کنار هم د

  یعسل یاز رو  ینداشتم دستمال ختن یر یبرا یقطره هم اشک کی یحت گریکه د یدر حال  نیف  نیف با
 ام را فشردم. یشان یبرداشتم و با دستم محکم پ

 . ردیام بود و قصد داشت جانم را بگ یخواب یو ب ادیز ی هیاز گر  یم حاکا یلعنت سردرد

 .م یخودمان بود  یو غرق فکر ها میهر دو سکوت کرده بود یساعت مین

 پنج صبح بود.  ساعت

 خواستند بسته شوند.   یبود م یماندن نداشتند و به هر زحمت داریب ینا گرید میها چشم

 زد.  بایز  یخمارم لبخند یچشم ها دنینگاهم کرد و با د یلحظه ا لیکم

 کنن.  یخواب التماست م یلحظه ا یچشمات دارن برا-

 را بستم. میشانه اش قرار دادم و چشم ها یاش خنده ام گرفت، با خنده سرم را رو هیتشب از

به قصد آمدن آران  مان،یخانه  یشد به آن روز تو دهیذهنم کش یلحظه ا یداریخواب و ب  ونیم
 بهم.  لی کشتن من و کمک کم 

 ل؟ یکم-
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 خودم خواب آلود زمزمه کرد.  مثل

 هوم؟-

 .دمی بود سوالم را پرس یکه حال حرف زدن نداشتم اما به هر زحمت نیا با

 ؟ یخبر داشت  یزیاز چ ا یبود  یخونمون، اتفاق  یاون روز که اومد-

 کدوم روز؟ -

 همون روز که آران به قصد کشتن من وارد خونه شد.-

 گفت:  دیکش یدستم م یکه انگشتش را نوازش گونه رو یسرم قرار داد و در حال  یسرش را رو لیکم

دوتامون به پا گذاشته بود، انگار   ی بود برا یآران که چند روز یتله برا هیتله بود،  هیاومدن اون روزم -
 ه!خواست جفتمونو با هم بکش یم

 کمرنگ گفتم: یلبخند با

 کشت! یآران منو م یمامانت به جا ومدیسرت م   ییاگه اون روز هم بال-

 گوشم را نوازش کرد و بعد آرام گفت:  لیکوتاه کم یخنده  یصدا

 !دنمید یخوردم هر روز اومد ری قبل بخاطرت ت یسر نکهینه ا-

 و گفتم:   دمیکش رونی سرش ب  ریشانه و ز یسرم را از رو د،یاز سرم پر خواب

 !یذاریمنت م یعه عه، دار-

 با مزه گفت:  یدماغم قرار داد و با لحن ی صورتم آورد، دماغش را رو یرا جلو صورتش

 ! ایکه خودم کردم، بچه شد یمنت، سر کار-

 خاراندم گفتم:  یکه نوک دماغم را م یخنده صورتم را عقب بردم و در حال با

 ؟ی ها پس چ -
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که  یاش قرار داد. با نگاه یشانیپ  یکرد و برد باال رو ریدستش اس یدستم را تو د،یکش  قیعم  ینفس
 هزار بار دلم را تکان داد زمزمه کرد. 

 !یزنگم نزد  هی یبد حت یاما تو  دنم،ید ییایفقط اون چند وقته چشمم به در خشک شد تا دوباره ب -

 م: مکث گفت هیو بعد از چند ثان دمیدهانم کش یام را تو ین یپا لب

 آرزو بود! تی من نها یبرا  دنتیمامانت ناراحت بشه وگرنه د امی ب دمیترس  یم  لیباور کن کم-

*"، دستم را  ییپروا ی. با تمام ب دی را دوباره به آغوش کش صمیتن حر  یفتگیپر از ش یلبخند و نگاه با
 که آرام گفت:  دمیبوسه قرار دادم و شن  یجا یرو

 ! دمایدستت م یکار هینکن دختر -

 را بستم.*" میو چشم ها  دمیخند  زیخجالت ر با

 

** 

 چهار )ختم به عشق( فصل

 

 !نی ترمه منو بب-

به سمتم پرت شد،  یکه نگاهم تو نگاهش افتاد گوله برف بزرگ نیسمتش، هم دمیخنده چرخ  با
 صورتم نشست! یتو میمستق

 بردم.  ورشیسمتش   غیقهقهه اش به خودم آمدم و با ج یمات ماندم. با صدا هیثان چند

 کشمت! یم وونهید-

 شد.  نیپا به فرار بگذارد که از پشت محکم هلش دادم، با صورت پخش زم  خواست

 صورتم بود. یجلو  قایرا گرفتم و برش گرداندم، حاال صورتش دق شی بازو
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 را باال برده بود. شی کرد و با خنده دست ها یسرفه م کوتاه

 کردم.  دشیپر از برف تهد ییشکمش نشستم و با دست ها یرو

 آره! بزنمت، غرقت کنم تو برف!  ،یمنو زد-

 کرد گفت:  یکه دور کمرم حلقه م یآورد و در حال  نیرا پا  شیها دست

 کنه! یم ت یکفا دیبگم ببخش-

 ابرو باال انداختم. طنتی ش با

 کن! دایپ گهیراه حل د هینچ اصال، -

 کشاند گفت:  یسمت تنش م  شتریکه تنم را ب   یکمرم فشار داد و در حال از

 ؟ یمثال چه راه حل-

 زدم.  چشمک

 !یخودت کشف کن دیبا گهیاونو د-

 ..*.. د،یخند  طنتی ش با

گرمش  یکه نفس ها  یصورتم آورد در حال کیبرعکس شده بود، صورتش را نزد مانیجاها حاال
 کردند آرام گفت:  یصورتم را نوازش م

 !شهیم ری ختم به خ هیمثال حاال ببوسمت قض -

 صورتش قرار دادم و آرام گفتم:  یرا رو دستم

 !شهیختم به عشق م-

 آمد، ..*.. نیپر از خواستن شدند، سرش پا  شیها چشم

 *" و آرام زمزمه کردم. 
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 اما از عشقت نه!گذرم  یندارد، شده از جانم م یدوست داشتنت تمام -

 

 بم شده و آرام گفت:  یشده *" و با صداب زی ر ییچشم ها با

 طاقت ندارم!  گهیخونه د میپاشو، پاشو بر-

 بهت و خجالت لب زدم. با

 ! لیکم-

 .دیاز جا بلند شد، دستم منم کش خودش

 !ی تشنم کرد ینگو دختر که حساب  یزی جان. چ-

 .دمیکش  یخنده ام گرفته بود هم خجالت م هم

 .میرفت نیحلقه کردم و همراه هم سمت ماش  شیرا محکم دور بازو دستم

.. 

 

بود،  امدهی ن مانی بار هم به خان  کی یحت  لیگذشت و تا آن روز مادر کم  یهفته از ازدواجمان م کی
 را بهانه کرده بود!  یضیجشن عقدمان هم نبود و مر یتو یحت

 آمد!  یبه چشمم نم یگرید  زی غرق بودم که چ لیکم یواقعا انقدر تو یعنیازش نداشتم.  یا گله

 گذارد. یسنگ تمام م  یی و بهار بود و مطمعن بودم دا  لیمراسم عقد و ازدواج سه گهید ماه

 یستش داشتم. گاهشده بود که تا سر حد مرگ دو ی.. تمام من مرد یعال  ی  بود، عال  یعال  زیچ همه
 گفت:  یکرد و م یکردم که خودش اعتراض م یانقدر دورورش بودم و عاشقانه خرجش م 

اراده  یدست خودم نبود و ب میبود که کار ها نیا  تی !اما واقعیکن یلوسم م یدار یادیترمه ز-
 دادم.  یانجامشان م



 ی وانگ ی د   ی ردپا 

191 
 

آن جا بود که  یخودش بود ول  یسر جا زیهمه چ  میدعوت شد انایعقد کنون ک یکه برا یزمان  تا
 و طاها هست.  ایم یک  نیب ییسر و سرها هی دمیفهم

کنند اما واقعا آن طور   یو فقط با هم صحبت م  ستین یچ یکردم به خودم بقبولونم که ه یسع  یلیخ
 نبود!

شد   یکه طاها حواسش نبود م یهنگام  ایم یک ی فتهیو از نگاه ش ای میبرق نگاه طاها هنگام رقص ک  از
 برد! یپ هیراحت به عمق قض  یلیخ

و   رمی خودم را بگ ینه اما واقعا نتوانستم جلو ا یدرست است  لی دانستم گفتن آن موضوع به کم ینم
 را لو دادم. هیباالخره قض

مشغول گفت   یکه حساب لیمانده بودند رو به کم یخودمان یکه فقط مهمان ها یشام در حال  زیم سر
 بود آرام گفتم:  شیو گو با پسر عمو

 . لیکم-

 نگاهم کرد.  کوتاه

 ؟یخوای م یزیچ-

 اونور، کارت دارم.  ییای چند لحظه ب هی شهینه، فقط م-

 دستم به ته سالن اشاره کردم.  با

 اما با اشاره به جمع گفت:  لیکم

 باهم! میکن  یبعدا صحبت م م،یبلند ش   زیزشته از سر م -

 اش شد!  یمشغول صحبت با همان بغل دستبعد دوباره  و

با   یشده ول یچ  دیسر ازم پرس یکه از چشم طاها دور نماند، با اشاره  دمیبلند کش   یحرص پوف از
 شد.   ریکه من بهش رفتم کپ کرده سر به ز یظیغل یچشم غره 
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 خانه. میکه برس  یکردم، تا وقت   یحرصم را سر قاشق و بشقاب خال  تمام

 . دمیغر ل یتمام رو به کم تی موقع بود که با عصبان آن

 حضرت واال.  یدیتو چرا حرف گوش نم گه،یاون ور کارت دارم حتما واجبه د ایب  گمیبهت م  یآخه وقت-

 با مزه گفت:   یدر هوا باز ماند و با حالت شیدست ها ردیکه قصد داشت مرا در آغوش بگ  او

 ها!-

 آغوشش فشردم.  یاز ته دل خودم را تو یدم و با قهقهه ارا فراموش کر زیام گرفت، همه چ خنده

 ام شد.  رهیبه عاقل بودنم شک کرده بود مات مانده خ  گریکه د لیکم

  یاالنش ول ینه به خنده  ششیپ قهیچند دق ینه به غر زدن ها دیگو ینداشتم با خودش م شک
 شده اش بگذرم.  جیگ ی افهی نتوانستم از ق ییخدا

 صورتم قرارش دادم.  یام که تمام شد دستش را گرفتم و طبق عادتم رو خنده

 بت بگم ناراحت نشو خب؟ یچ هی خوامیگذشته م یاز شوخ  یحضرت واال، ول یباحال  یل یخ-

 .د یبلند کش  ی اخم پوف با

 شده! یچ  نمیبگو بب   یکردم، درست و حساب یقشنگ قاط گه،یواال کار من از اخم و تخم گذشته د-

 کردم.  شینگران گونه صدا یصورتش قرار دادم و آرام و با حالت یرا رو   میهادست  جفت

 ! لیکم-

 . دیدستش گرفت و آرام کش یرا تو  میتکه از موها هی

 شده؟ ی خو بگو چ ،یمنو سکته بد یخوایتو م-

 . دمیحرص داد کش با

 نیسکته کنه ا خوادی شوهر من م  رنیگیقلوه م دنیدل م یواشک یدارن  شعورای دور از جونت. اون ب-
 وسط!
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خفه   ییبا صدا دیرا فهم   میکه کامال حرف ها هیگرد شده از داد من بعد از چند ثان ییبا چشم ها لیکم
 : د یپرس

 ا؟ یک-

 بلند گفتم:  ییبا صدا  دوباره

 ! یبرادر من و خواهر جناب عال  ا،یک-

 شد! یک ی  لمیاس ام اس موبا ی" با صدا؟یکه با بهت گفت "چ لیکم یصدا

 

 دستش کرد.  ریمچم را اس عیسر لی را بردارم که کم لمیرا جلو بردم تا موبا دستم

 . نمیترمه، درست حرف بزن بب-

 بازگو کردم.  شی را که متوجه شده بودم را برا یو تمام اتفاقات  دمیکوتاه کش  یپوف

ماند. از فرصت استفاده کردم و   ش ی جلو رو ی رهیدر هم خ ییتمام شد او با اخم ها میحرف ها یوقت
 کنار تخت برداشتم.  یعسل  یرا از رو لمیموبا

 دارد. یباهام صحبت مهم ششیاز طرف طاها بود که ازم درخواست کرده بود فردا بروم پ  امیپ

 شهینزد، فقط مثل هم یخواست برود مطب هم حرف یصبح که م   ینگفت، حت یزیچ  لیشب کم آن
 ام کرد و رفت! یشان یمهمان پ یبوسه ا

 حاضر شدم و رفتم شرکت طاها.  یاز رفتنش هل هلک  بعد

 آمد. بی به نظرم عج  یصبح کم  میآن جا، آن هم ساعت ده و ن ایمیک دنید

  یبرا ایمی مادر ک تی بر رضا  یمبن شانیهر دو خوش حال بود و خوش حال  ی  افهیبرعکس من ق اما
 بود! یخواستگار

 دهانش را بفهمم! یصحبت کنم و مزه  لی حرف حسابشان چه بود! که من با کم حاال
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 وصلت رضا دهد اما حدسم اشتباه بود. نیبه ا لیکردم که مادر کم  یدرصد هم فکر نم  کی اصال

به شخصه تا چند وقت    یکیرفت که من  شی و عقد و ازدواجشان آنقدر زود پ یخواستگار مراسم
 شد.  یباورم نم 

 

مهم نبود و درباره اش   میشدند اما واقعا برا یاز هم باز نم  لیکم یاخم ها یتا چند وقت گره  که بماند
 زدم.   ینم یحرف 

 فکر و ذکرم خودش بود و خودش.  تمام

 نبود.  یافتاده بود و مشکل یروال عاد یرو  یرفت، زندگ یم  شیخوب پ  زیسال گذشته بود، همه چ دو

بود پشت تلفن   کیآنقدر ذوق زده ام کرده بود که نزد ایم یک  یخبر باردار  یزندگ  یها یآن روزمرگ  یتو
 بکشم.   غیج

 : دیبا مزه و آرام پرس یمات نگاهم کرد و بعد با حالت  هیچند ثان میحرکت ها  دنیاز د لیکم  چارهیب

 شده؟  یچ-

 گفتم:  لی ذوق زده رو به کم  ییمدام طاها پشت تلفن با همان صدا یحرف زدن ها انیم

 ! یشیم ییدا یدار-

 از ته دلم بلند تر گفتم:  یقهقهه  انیم بعد

 ! شممممممممیمنم دارم عمه م-

 !لی تحل هیرا تجز میحرف ها ا یدانست مرا آرام کند  ینم چارهیب  لیکم

 را گرفت و اشاره کرد به تلفن.  می دو طرف بازوها محکم

 !یجوابشو بده خشک شد پشت گوش -

 جمع شد. یپشت گوش  یحواسم به طاها  تازه
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 ! یاها هستها ط-

 طاها از پشت تلفن بلند شد. قینفس عم یصدا

 کن من فعال هستم در خدمت.  یانرژ هیآره تو راحت باش، تخل-

 . دمیبلند خند  دوباره

 خوبه؟  ای میک ن؟یقربون بابا شدنت برم من، حاال کجا  یاله-

 کالفش کرد.  کیتراف  زنه،یحال ولو شده رو کاناپه داره خودشو باد م یب  ایمی خونه، ک  میدیتازه رس-

 *"  دمیکش رونیب  لیرا از دست کم میها بازو

 ؟یندار یفعال کار شااهلل،یا ششی پ  امی حاال من م  ،یاله-

 سالم برسون خداحافظ.  زم،ی نه برو عز-

 طور، فعال.  نیتوام هم-

 . لیباز برگشتم سمت کم شیرا قطع کردم و با ن  تلفن

 کرد خنده اش را مهار کند.  یام سع افهیق دنید با

 !یچته باز هنگ کرد-

 اش.  نهیس ی زدم تو یالک  یاخم  با

 عمه شدم، عمههههههه! گمیدارم بت م-

 گفت:  شخندیبا ن لیکم

 کرد! لشیاز اول ملس بود، عمه شدنت هم قشنگ تکم  تیآره خب تو فحش خور-

 

 . چاندمی هوا گوشش را محکم گرفتم و پ  یدستم را جلو بردم و ب  یمصنوع  یلبخند با
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 دستم قرار داد. یکرده دستش را رو  اخم

 گوشم کنده شد.  یکن یم  کاریعه عه چ-

 و با حرص گفتم:  دمیتر گوشش را کش محکم

 دوباره بگو.  ،یگفت  یچ-

 خنده دار گفت:   یر با اخم اما لحنطو همان

 !ادی بابا گفتم چقدر عمه شدن بهت م یچ یه-

 را باال آوردم*"... میابروها

 آها حاال شد عشقم!-

 دستم فشردم. یو با عشق دستش را تو  دمیپوف بلندش را شن یصدا

** 

داشت که   یپر دردسر یمادرش، آنقدر باردار ایبودم  شش یمن پ ای  ایمیک یمدت زمان باردار تمام
 غلطا بکنم!" نیغلط بکنم بازم از ا گهیگفت "د یهزار بار م یروز

از روز قبل    شتریهم هر روز ب لیمادر کم یها هیو کنا شی ن نیب  نیشد، ا یم ت یطاها هم اذ چارهیب 
 گفتم. یطاها نم  ای لیبه کم  یزیکرد اما چ یم یدلم را زخم 

 یمادرش را پا یکرد اما من حرف ها یکرد و شرمنده اخم م یم  یازم عذر خواه یکل ای میاو ک  عوض
 ناراحتش کنم.  طیخواستم با آن شرا  یگذاشتم و نم  یاو نم

 صحبت کرده بودم. یبود و من فقط باهاش تلفن  ششیپ  ایم یمهر ماه بود، اون روز مادر ک ستیب

 هم وارد خانه شد.  لیدو ظهر بود که تلفن خانه به صدا در آمد و هم زمان کم ساعت

 و تلفن را جواب دادم. دمیبه صورتش پاش یلبخند

 بله؟ -
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 انداخت.  نیگوشم طن یپر استرس طاها تو یصدا

 .مارستانی ب مشیدردش گرفته آورد ایمی الو ترمه، ک-

 جان گرفت.  لبخندم

 مارستان؟ یمن، کدوم ب یخدا یوا-

 آدرس را گفت و تماس را قطع کرد.  یهمان طور هل هلک طاها

 !یدادم اما چه رفتن حی را ترج  مارستانیگرسنه بودم رفتن به ب یآن که حساب با

 هوش بود. یآمده بود اما خودش هنوز ب ایشده بود و بچه دن نیسزار ایمی آنجا ک میبرس تا

بود، خواستم بغلش کنم اما مارال خانم زودتر از من او را در   ایم یبغل دست ک یتخت کوچک  یرو بچه
 تخت رفت.  گریو سمت د دیآغوش کش

 انداختم اما حواسش نبود.  لی به کم یدستم فشردم و کوتاه نگاه  یرا تو فمی ک یدسته  یناراحت با

 کرد.  یم  پی تا ییها زیچ کی  لشیموبا یتو داشت

 کرد حواسم را به او دادم. ای میکه ک یزیر  یو با ناله ها لبم را کوتاه فشردم ی گوشه

 کرد. یو چشم بسته ناله م دیلرز  یتنش م تمام

 رفت.  ایم یآغوش همسرش قرار داد و سمت ک یخانم بچه را تو مارال

 سمتش رفت.  ایمیک دنیدستش وارد اتاق شد و با د یتو یها سهی لحظه طاها با ک  همان

 دارد عزم رفتن کرد.   یفور ضی مر نکهیو گفتن ا یبا عذر خواه قهیبعد از چند دق لیکم

 را گرفت.  دستم

 برم، خودت برگرد خونه.  دیخانومم با دیببخش-

 پر از حس خوب حواله اش کردم.  یلبخند
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 گردم. ی قربونت برم عشقم تو برو من خودم بر م-

 رفت.   ونری از اتاق ب یکل یلبخندم را داد و با خداحافظ  جواب

بچه را آرام کند. جلو تر   ییتوانست به تنها  یشده بودند و پدر جان نم  ایمی ک ریخانم و طاها درگ  مارال
 رفتم و دستم را باز کردم.

 . دیبه من پدر جان، شما خسته شد  نشیبد-

  بچه را گرفت و با  عیآرام حواله ام کرد و خواست بچه را در آغوشم بگذارد که مارال خانم سر یلبخند
 . دیرو به همسرش غر یچشم غره ا

 ! دیچشمش بزن دیتون یم ومدهی ن ایهنوز بچه دن  نیبب -

 

 سکوت نکردم.  گریبار د نیا

 !خوادشیبغلش کنم، دلم م خوامی چشمش بزنم، م دیبرادر منه، چرا با یبچه، بچه  نیا-

 سمت من رفت و با حرص گفت:  ظیغل یبار چشم غره ا  نیخانم ا مارال

 !یدو سال و اند نیتو ا یآورد یبچه برا پسر بدبخت من م هی یتو اگه بچه بغل کردن بلد بود-

 گفت:  تی که با عصبان دم یپدر جان را شن یزدم و صدا رونیکرده بدون حرف از اتاق ب  بغض

 !گهیزن بس کن د-

 طاها که اسمم را بلند صدا کرد. یپشتش صدا و

 رفتم.  نیطاها تند تند از پله ها پا یبه ترمه ترمه گفتن هاتوجه  یب

را پاک   میمکث کردم و با پشت دست اشک ها یو همسرش لحظه ا  انایک دنیبا د یدر خروج  دم
 کردم. 

 کوتاه بغلم کرد. دنمیبا د  انایک
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 شده؟  یزنداداش؟ طور یریکجا م -

 گفتم:  دروغ

 . ششیخونشون پ  رمی مرخص شد م شااهللیخونه، ا رمی دارم م مارستانیب یحالم به هم خورد از بو -

از جفتشان از   یکه معلوم بود باور نکرده فقط به تکان دادن سرش بسنده کرد و من با خداحافظ  انایک
 خارج شدم.  مارستانیب

** 

سرخ شده  یخواب مهمان چشم هاکه خورده بودم باعث شده بود سردردم آرام شود و    یتا قرص چند
 ام شود.

 شدم.  زی خ  میکاناپه ن ی در رو یتو دیچرخش کل  یبودم که با صدا دهیدانم چقدر خواب ینم

 کرد.  میصدا  اطیخانه متعجب شده بود با احت  یکی که از تار لیکم

 ترمه؟ -

 را صاف کردم.  میصدا

 جانم. -

 گرفتم. میچشم ها یرا روشن کرد که دستم را جلو چراغ

 ؟ ینشست  یکی را تو تارچ-

 کاناپه نشست و دستش را دور شانه ام حلقه کرد.  یرو  کنارم

 گفتم:  خالصه

 بودم.   دهیخواب-

 چانه ام زد و مجبورم کرد نگاهش کنم. ریرا ز دستش

 چشمات چرا سرخه!-
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 دادم. هیاش تک نهیام را به س یشانیرا پس زدم و پ  دستش

 گفتم که خواب بودم. -

 با دستش صورتم را باال برد.  دوباره

 به خواب داشته باشه. یربط  یسرخ  نیاما فک نکنم ا-

 را بستم. میچشم ها یعصب

 ! ستین یگفتم که طور ل،یاه کم-

 زنگ در بلند شد.  یبزند که صدا یباز خواست حرف  لیکم

 مرا از آغوشش فاصله داد و بلند شد.  لیکم

 د و با گفتن  "طاهاست" در را باز کرد.نگاه کر یچشم از

 

 ! لیذاره کف دس کم یم زویهمه چ ادیم نیحاال ا ایاوه خدا-

 زدم.  یمصلحت  یاز جا بلند شدم و لبخند دنشید با

 نجا؟ یا یعه داداش تو چرا اومد-

 .دمیاش ترس افهیآن از ق کیاخم کرده بود که  یجور

 و بغلش نشاند.  دیکاناپه نشست و دست مرا هم کش یرو

 ؟ یخوب -

 را پر از التماس کردم و غرق نگاهش شدم.  میها چشم

 بد باشم.  دیآره خوبم، مگه با-

 : د یپرس لی و کم دیکش شیموها یال یکالفه دست طاها
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 خوبه؟ ایم یامده؟ ک شیپ   یچخبر طاها، مشکل-

 کوتاه نگاهش کرد. طاها

 کنن فقط..  ی هم خداروشکر حالش بهتره فردا بعد از ظهر مرخصش م ایم یک س،ی ن ی مشکل یچ ینه ه-

 توجه به خواهش نگاهم ادامه داد. یبار مرا کوتاه نگاه کرد و ب  نیا

 باهات تنها صحبت کنم.   خوامیم رون،یب یی ایب قهیچند د شهیم-

 رو به من  نگران سرش را تکان داد و از جا برخاست.   یبا نگاه لیکم

 مچ دستش را گرفتم.  عیهم متقابال بلند شد که سر طاها

 لطفا طاها. -

 کنه!" از کنارم رد شد. تتیاذ  ذارمیمچ دستش را از دستم آزاد کرد و با گفتن  "نم عیاو سر یول

 لب زمزمه کردم. ریز  یو لعنت دمی ام کوب یشانیپ  یبلند کف دستم را رو  یپوف با

 را دلخور بکند.   لیبزند که کم یحرف   یطاها از سر ناراحت دمیترس یم

 یوانگیبه ذهنم خطور کرد که تا مرز د  الیهزار بار مردم و زنده شدم، آنقدر فکر و خ دیای ب لی کم تا
 رفتم.

 کاناپه. یبرگشت و لم داد رو یخنث  ی افهیبا همان ق لیساعت بعد کم  مین

 کنارش نشستم. متعجب

 ل؟ یکم-

 را برگرداند سمتم. نگاهش

 جان؟ -

 را پشت گوشم فرستادم.  میموها
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 ؟ یخوب -

 چپش را باال برد. یابرو

 بد باشم!  دیبا-

 . دمیکش یق یعم  نفس

 نه، نه.-

 قرار داد و گفت:  ی عسل یرا رو کنترل

 . یشام به ما بد هی یخوا یگرسنمه ها نم -

 رفتم گفتم:  یپزخانه مکه سمت آش یجا بلند شدم و در حال از

 . ایکنم ب  یچرا االن آمادش م-

 . دمیرا چ  زی م یناهار گذاشته بودم را گرم کردم و رو یرا که برا ییغذا

 کوچک خوردم. یچند لقمه  لی به خوردن نداشتم اما به اجبار کم یلیم

 نپرسم اما نتوانستم خوددار باشم. یزیبا خودم کلنجار رفتم که چ  یخواب، کل موقع

 صورتش شدم.  ی رهی روشن اتاق خ  کیتار یبالشت قرار دادم و تو یرا رو سرم

 ؟ یکن ی نگام م  ینجوریچرا ا-

 : دمیصورتش گذاشتم و آرام پرس یلبخند دستم را رو با

 گفت؟  یطاها بهت چ -

 بعد سوالم را با سوال جواب داد. یا هیمکث کردم، ثان  یکم

 مامان ناراحتت کرد؟ -

 . دیگو یرا م  زیباز و بسته کردم. مطمعن بودم طاها همه چ  یرا لحظه ا میها چشم
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 !ستیمهم ن-

 دستش گرفت و کفش را بوسه زد. یرا تو دستم

 !یمهم  یل یبرام ترمه، خ   یمهم-

 عشق لبخند زدم.  با

 .. ـیدلم، اما واقعا نم زیعز دونمیم-

 ..*.. 

. مامان من از همون اول اخالقش تند بود، یکه فکرشو بکن یعشق من، مهم تر از اون یمهم  یل یخ-
  یاما واقعا دوسش داره که تا حاال تحملش کرده. من نم خورهیاز دستش حرص م  یکل چارمی ب  یبابا

  ونبه ازدواجم یعن ینداره،  یدونستم ازت دل خوش یحد بده، م   نیدونستم رفتار مامان باهات تا ا
طاها گفت    یشدم وقت یترمه چه حال ی دون یکنه. نم  تتیحد اذ  نیکردم تا ا ی نبود اما فکر نم  یراض

دنبالت، ُمردم و زنده  ادینتونسته ب ایم یو اون بخاطر حال ک رونیب  یزد مارستانیبا بغض از ب  یچجور
کنه.. ترمه، ی سکوت نم گهید ینگفته و دفعه   یزیچ ا ی میگفت فقط بخاطر ک   یبا ناراحت   یشدم وقت

 مامانم رو قبول ندارم.  یکدوم از حرفا چیمن ه یبدون  خوامی واقعا متاسفم و م

 و آرام زمزمه کرد.  دیکش  قیعم  ینفس

 دادم.  هیتک شیام را طبق عادتم به بازو یشانی *"و پ خوامیمعذرت  م -

شد اما   یبعد فراموشم م یکم  یدروغ چرا شدم ول  ین یکدوم حرفاش ناراحت نشده بودم،  چیاز ه-
  ی. فکر نملیاحساس کردم شکستم، خرد شدم کم یاریپسرم بچه ب  یبرا یگفت هنوز نتونست یوقت

 دلخور شدم! یلیدونم فقط خ  ینم  لیدونم کم  یتو باشه، اصال.. نم یکردم مامانت منتظر بچه 

سکوت   یتو یق یرفت.. دقا سوانمیگ یال نوازش گونه شی کاشت و انگشت ها میموها یرو یا بوسه
 با مزه گفت:  یبا لحن ی گذشت و بعد از چند

 ؟ی ترس  ی نکنه از بچه م-
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 گفتم:  یکرد اما من جد یشوخ  او

 ترسم!  یم  میلیترسم، خ  یآره م-

چشم  دنیمرا از خودش جدا کرد و با د عیکه انتظار آن لحن و آن حرف را از من نداشت سر لیکم
 لب زد. یبا ناراحت میگلو یو بغض نشسته تو  یاشک یها

 ترمه!-

لرزان  ییکردم بغضم را قورت بدهم با صدا یم یکه سع یام را به دندان گرفتم و در حال ییباال لب
 گفتم: 

باهات در   خواستمیمدت م نیتو تمام ا لی کم یدون  یترسم دوباره از دستش بدم.. نم یترسم، م یم-
کرد.. اصال ترس   یاز تو منو مجبور به سکوت م یواهمه ا هی یترس  هیمورد بچه صحبت کنم اما هر بار 

  یبار م نیلحظه ست من وحشت دارم، از باردار شدن، از.. از دوباره شکست خوردن، ا هی یکه برا
 !رمی م یبخدا م  ل،یکم رمیم

لب   یکوتاه رو یگرفت و لبخند  یرا م میکه جفت دست ها یپر از غصه در حال  ییبا چشم ها لیکم
 نشاند گفت:  یم شیها

نشه، نگران   یچی ه دمیدوباره تکرار بشه.. من بهت قول م ستیاتفاق بود، قرار ن هیمن، اون  زی عز-
 تو!  یهست یچ

  دیکردم با ترد یصورتم را پاک م   یرو یکه اشک ها ی دستم را از دستش خارج کردم و در حال کی
 : دم یسپر

 !میبچه دار بش یخوایتو م  یعنی-

 اش ماندم.  رهیرا فراموش کردم، سر تا پا چشم شدم و خ  میکه تمام درد ها دیبه صورتم پاش  یلبخند

 یزی کرد حس کردم چقدر مرد است که تا حاال چ یجار  شیلب ها یاحساس رو یکه با کل  یحرف با
 احساسش گذاشته. ینگفته و بخاطر من پا رو
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تو کنارشه. تا حاال هم  نیعشق ع هیمثل من که  یمخصوصا مرد شه،یدوس داره پدر م یهر مرد-
 هی مونیزندگ  یکه برا یبرس  جهی نت نینگفتم، راستش منتظر بودم خودت به ا یزیفقط بخاطر تو چ 
 مغز فندق الزمه!

 لب زمزمه کردم:  ریخنده ز با

 مغز فندق! -

دختر خوشگل با   کی دمیکه خواب د یبود، طور لیحال تکرار مکرر حرف کم  خود صبح مغزم در تا
 کند! یو با لبخند نگاهم م دهیعالمه فندق پوست گرفته خواب  کی یلباس قرمز رو

 ! رینفس گ  یوحشتناک و کابوس ها یبعد از آن همه خواب ها نیری خواب ش کی

 

 . رمیوقت بگ یکه وادارم کرد با مطب خانم دکتر مهرزاد تماس گرفته و از منش یخواب

مطب   گریناهار آمد به اصرار من د یبرا لیکم  یساعت پنج بعد از ظهر نوشت و وقت یوقت را برا او
 نرفت و همراهم تا دکتر آمد. 

 شیاز جا  یمرا شناخت با خوش حال نکهینگاهم کرد و بعد از ا رهیخ  یکم دنمیمهرزاد با د خانم
 برخاست و سمتم آمد.

 شد.  ایآب و تاب حالم را جو یبغلم کرد و با کل  کوتاه

 مرا به وجد آورد. شیرفتم برق چشم ها یباردار یمشاوره  یازدواج کردم و برا دیفهم  یوقت

 دانست.  یمهربان بود خدا م چقدر

  یندارم و *" از هر لحاظ برا یکه دو هفته زمان بود گفت که مشکل ش یآزما کی و  یسونوگراف کی با
 آماده هستم" یباردار

 . رمیاش تماس بگ  لی بود با موبا یبدنم نوشت و خواست از مشکل  تی تقو یماهه برا ک یقرص  کی و
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وقت   چیه گریاراده شور افتاد. با خودم گفتم نکند د ینشد دلم ب  یکه گذشت و خبر یسه ماه آن
  یو الک یباردار نشوم و تا آخر عمرم حس مادر شدن را تجربه نکنم، باز افتاده بودم رو دور خود خور

 . رونی ب میبه زور مجبورم کرد برو  لیکه کم یغر زدن تا آن شب برف 

آواخر   یو هوا  دیبار  ی.. برف نم نمک ممیباالتر قرار داشت رفت ابانیکه دو خ  یتا پارک کوچک  ادهیپ
دوش به دوش هم   یکه با شاد  یو مردم  یدیآن همه سف دنیبهمن ماه سرد بود اما واقعا حالم با د

 دواند. شهیدوباره در من ر یزدند خوب شد، انگار حس زندگ یپارک قدم م یتو

  یزار ندهم و با تمام ناراحتخودم را آ یخواهد حواسم را پرت بکند تا الک   یم لیشدم که کم  یم متوجه
 کردم بخندم و مثل خودش شاد باشم.  یم یام سع

کوچک وسط پارک   یدکه  دنیکه با د میرفت  یو جلو م میکرد یصحبت م  یطور با هم از هر در همان
 بود دلم ضعف رفت.  رانی دکه با نخ آو دیکه از سقف سف یبزرگ یو لواشک ها

 کرد.  یکه داشت مثال باهام صحبت م لیوسط حرف کم دمیدهانم را قورت دادم و پر آب

 لواشک، آخ آخ دلم خواس! ی.. والیکم یوا-

 

 داشت آرام گفت:  میکه تو چشم ها یگ رهی حرفش را قطع کرد و با خ  لیکم

 باشه! زم،یباشه عز-

 . دیش طعم و گنده را خرخو  یبراقم سمت دکه رفت و دو تا از آن لواشک ها یمقابل چشم ها و

  یک یرفت اما با آن حال  یگذاشتم از مزه اش دلم ضعف م یاز لواشک را که داخل دهانم م کهی ت هر
 خوردم.  ییاش را تنها

 ها، دستت درد نکنه حضرت واال.  دی خدا چقدر چسب یوا-

 .دمی نوک پا بلند شدم و گونه اش را گرم بوس یرو

 ه بود زمزمه کرد. که کنج لبش نشست بای ز یبا لبخند او
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باعث شد   دمیکه ناخودآگاه کش  یغیکه کامل متوجه شدم *"و ج  یا هی!*" و بعد از ثانیمامان شد-
 دهانم قرار بدهد. یبا خنده دستش را رو لیکم

 چخبره! یدختر آبرومونو برد سیه-

در آرام بودن  یکه سع یدهانم برداشتم و در حال  یبود دستش را از رو دهیچی تنم پ یکه تو یشوق  با
 :داشتم گفتم

 !یراست  یراست یعنی شه،یباورم نم  لیکم یوا-

 با مزه گفت:   یصورتم خم شد با لحن یرو

 اما احتماال آره! نهیزم نیواال من تجربه ندارم تو ا-

 صورتش.   یزدم رو آرام

 بد ذات!  تیترب  یب-

 خندان دستم را گرفت.  ییو لب ها قیعم ینفس با

 بد ذات  پدر شده!  تیترب  یب-

به کامم خوش   بیداده بود و عج  یل یو یلیدلم را ق یو از ته دل قهقهه زدم، حرف اش بد جور بلند
 آمده بود!

 .میرا برگشت میرا که آمده بود یهم قدم هم راه  دوباره

  کیتا بعد از ظهر که رفتم دکتر و با  دمیجور وا جور د یخواب ها   ایغلط زدم  ای شب تا خود صبح  آن
 درست است.  ل یچند ساعته متوجه شدم حدس کم  شیآزما

 

 دو قلو بودن بچه ها بود. ختی از همه تعجب ام را برانگ  شتریکه ب  یزیچ و

 گفتم:  ادیفر هیبلند شب  ییجا خوردم که با صدا یگفت بچه ها دوقلو هستند جور یسونوگراف  یوقت
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 ؟ یچ-

شد و بماند که دل من چقدر  یسونوگراف یبلندم تذکر داد و مشغول ادامه  یدکتر با اخم به صدا خانم
 !دیتند تند کوب 

نشان از حال خوبش را   شیگفتم نه تعجب کرد و نه ناراحت شد برعکس برق چشم ها لی به کم یوقت
 داد.

توانم دو تا بچه   یکردم که چگونه م یفکر م نینداشتم فقط به ا شیهم برا یل یبودم و واقعا دل نگران
 !میبود برا ین یسنگ ت یرا هم زمان بزرگ بکنم، واقعا مسئول

 مهربان و معجزه گرش گفت:  یرا به خانم مهرزاد گفتم و او با لحن   میها یدل نگران همان

اومدنش    ای ه بعد از به دنخوب ک یخوبه، جور یل یخ یل ی حس خ هیو  اقت  یل ه یدلم مادر شدن  زی عز-
 یهمه  یکه حاضر زهیعز یجور ک یاون.. بچه  یشیو سر تا پا م یکن  یخودتم فراموش م یحت گهید

اون  یعن ی ده،یهم زمان بهت م یدفعه خدا دو تا بچه  کی ی. حاال فک کن تویوجودتو براش بد
و  ی هم زمان به دو تا انسان جون بد یتون یو مطمعنه که تو م دهیوجود تو د یاقت رو تویل

 به خودت قول بده! نویا ،ی تون ی تو م ست،ی حکمت ن یکار خدا ب  چی. ه یبزرگشون کن

 توانم"! یاز آن روز به بعد بود که من به خودم قول دادم که "م و

** 

 . میجمع بود نا یطاها ا یخونه  یتو ی عمه.. همگ یمهر ماه بود، تولد آرسا  ستیب

بغلش نگه  یکرد آرسا را صاف تو یم یکه سع  یگذاشت و در حال زی م یرا رو ¹کی عدد  کیک طاها
 غر زد.  ایمی دارد رو به ک

 خودشو کشت! نیا اریزود باش اون شمع و ب-

رفت همان طور هم  یتپل آرسا م  یدستا یکه قربون صدقه  یکنار شوهرش نشست و در حال انایک
 دست همسرش گذاشت.  یدستش را تو
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را   کیک یداشت خامه  یگذاشت رو به آرسا که سع یرنگ م   یآب  کیک یرا رو دیکه شمع سف  ایمیک
 تشر زد. یمصنوع  یبردارد با اخم 

 باباش عجوله!  نیع گه،یباشه د-

 : م یو طاها هم زمان با خنده گفت من

 !ای میعه ک-

 لب آرام گفت:  ر یکه خودش خنده اش گرفته بود رو به من چشم غره رفت و ز  ایمیک

 واال!-

خانومش   ی رهی خ یکه طاها با چه عشق دمیدادم و د هیتک لیکم یام را به شانه  یشان یخنده پ  با
 مانده!

 .د یرس  شی دنگ و فنگ آرسا شمع را فوت کرد و به آرزو یبا کل  باالخره

بشقاب جمع کرد و بهش   کی  یخامه تو یکل دیخوردن خامه د یاو را برا یجان که حول و واال  پدر
 شود نکرد.  یم  ضی گفتند ضرر دارد و مر یکه م هیبه بق یخوراند، اصال هم توجه 

حس عمه بودن دوستش  کیاز  شتریب یل یباعث شده بود خ  نیبود و ا لیکم هی شب شی از ب شیب  آرسا
 داشته باشم.

و مادرش   شهیدا هیمن شب یبا عشق گفت که آرسا  ا ی میو شباهت بود، ک  افهیکه حرف از ق بار  کی
 نکشه! شیاش را رو به من انداخت و گفت خدا کنه شانسش به دا کهی ت شهیمثل هم

  ینگاهم کرد اما برا نیشرمگ شهیشده و مثل هم  مانی چقدر از حرفش پش  چارهی ب  یایمی که ک بماند
 گرفتم. یم دهیرا ناد شیها هیو کنا  شیمهم نبودند و ن  شی حرف ها گریمن د

که  نیهم همراه ما از خانه خارج شدند، هم نایا انایک م،یعزم رفتن کرد یشب بعد از اتمام مهمان  آن
تا بند بند استخوانم  هیدلم را فرا گرفت و در عرض چند ثان ریبد ز یرا داخل آسانسور گذاشتم درد میپا
 شد!  قیتزر
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 بارم کردند!  یشعوریب کیها کم کم   هیکه مطمعن بودم همسا دمید کشدا یجور

هم به   یت یحرکت مرا با آن حال و روزم بغل کرد و اهم  کیخونسرد بود در  شهیکه مثل هم  لیکم
 اورژانس نداد. میگفتند زنگ بزن یکه م انای و ک  ایم یک یحول و وال

 آمد. یدر نم  میصدا گریبودم که د  دهیکش  غیبردتم، آنقدر ج مارستانی خودش تا ب نیماش  با

 هیدو تا فندق هد لی بقول کم ایشدم و خدا دو تا دختر   نیسزار یکه داشتم اورژانس یبد  تی وضع با
 کرد.  مانیزندگ ی

بازم کوتاه لبخند زد و   مهین یچشم ها دنیباال سرم بود، با د لیبار که چشم باز کردم تنها کم  نیاول
 .دی ام را بوس یشانیپ آرام

 ؟ یخوب -

 اش.  یبه صورت غرق شاد دمیام لبخند پاش یحال یتمام ب  با

 خوبم.. بچه ها کو؟ -

 کرد گفت:  یسرم را مرتب م ریکه ز ی و در حال دیصورتم کش یرا نوازش گونه رو دستش

 پوشونن.  یدارن لباساشونو م  انای مامان و ک ارنش،یم-

 و آرام گفتم:  دمیکش  قیعم  ینفس

 درد دارم. -

 رفت.   رونی " دستم را رها کرد و از اتاق بام یبا گفتن "االن م د،یشن  لیگفتم اما کم  آرام

 بچه به بغل کنارم آمدند.  ل  یو کم انای بعد پرستار با ک قهیدق چند

  یم  قیتزر  یدردم مسکن یبدهم بعد برا ری بود خواست اول بچه ها را ش  ییکه خانوم خوش رو  پرستار
 بخوابم. یکند تا کم 

بودند که   یاله سیتند  نیتر بای سرخ و باد کرده به نظرم ز یمن با آن صورت ها یتا دخترک ها دو
 دهد! یتوانست به ما ارزان یخداوند م
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 شدم و بعد به خانه رفتم.  یبستر مارستانی ب یروز تو دو

 زد.  یآمد و بهم سر م یم  انایروز تمام هر روز ک  چهل

کوچک داشت و مادر جان هم که باز هم بعد از آوردن دو تا بچه چشم  یکه خودش بچه    ایمیک
 را نداشت.  دنمید

محض    یرفت، حت یبه بچه ها م یدگ یآمد و بعد از رس  ی خانه بود م  لیکه کم یمواقع یگاه فقط
 . دیپرس یخدا حالم را هم نم یرضا

هم کمک   لی نبود، کم یبه کس  یاجی دادم و احت یرا انجام م   میتمام کار ها گریاز چهل روز خودم د بعد
 رهی گرفت و خ یآغوش م یبا عشق بچه ها را تو یبشوم وقت شیحالم بود و چقدر دوست داشتم فدا

 کرد.  ینگاهشان م

خواست از ته دل   یدلم م یبود! گاه  یلحظه بود، حالم فوق العاده عال کی یخوب بود، خوب برا حالم
نشان  ی خوش  یمن هم رو یتواند برا یم یو زندگ  ستم ین  ایرو یداد بکشم و مطمئن باشم که تو

 دهد.

 کردم.  هیگر ادیز یدختر ها را گرفت از شاد یشناسنامه   لی کم یوقت

مورد نظر مرا گرفته بود."ترنم،   یکند اما اسم ها یکه گفته بود اسم ها را خودش انتخاب م نیا با
 سم!"تب

  شیدست ها ریرا اس میاش شدم جفت دست ها رهیخندان خ  ییو لب ها یاشک یی با چشم ها یوقت
 کرد و گفت: 

  یخواب صداش م  یوقت ها تو  یلیخ  یحت د،یاسم دخترتونو "ترنم" بذار نیخواست  یدونم که م یم-
 که تو رو خوش حال کنه باب دل منم هست! یزیترمه مطمعن باش چ یبا ارزش   یلیتو برام خ  ،یکرد

فرشته بود،   کیسرنوشتم آورده، او  یرا تو لیمثل کم  یروز از ته ته قلبم خدا را شکر کردم که کس  آن
 که فقط سهم من بود، خودخواهانه فقط و فقط سهم خودم.  ینی زم یفرشته  کی

 من بود.  یزندگ  تیاست" حکا یآسان یقرآن فرموده "پشت هر سخت یتو خداوند
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ام نوشت.. آن قدر خوب   یدفتر زندگ یو فندق ها را تو  لیکم شیدخترک و همسر مرا گرفت و بجا او
 کردم کم بود.  یکه هزار بار هم شکرش م یکه روز

 شانی خواندم و برا یکردم، فاتحه م  ینم یو زار هیگر  گریهر هفته به راه بود اما د میها پنجشنبه
  یسوزاند ول یغم از دست دادنشان دلم را م ای معن بودم تا آخر دنکردم. هر چند مط ی طلب آرامش م

 ! دیکه فکرش را بکن یزی صبور شده بود، صبور تر از چ گرید

** 

شوند   دارینکنم تا مبادا بچه ها ب  جاد ی ا ییکردم صدا یم  ی که سع یوسواس و آرامش در حال  یکل با
 بالکون شدم.  یراه ییآشپزخانه را مرتب کردم و با دو تا فنجان چا

کنارش    لیکم یکردم اما به خواسته  یم  یاحساس خستگ بیشب بود و عج میدوازده و ن ساعت
 ی رهی شانه اش قرار دادم و خ یحرف سرم را رو ی بالکون نشستم و مثل خودش ب یصندل یرو
 م. چشمک زن شد یشب و ستاره ها یاهیس

 آزاد نشست و لذت برد.  یهوا یکه نشود تو یسرد بود اما نه آنقدر یآبان ماه کم یهوا

خسته ام کرده بود، هر   یبا دو تا بچه حساب یشام مهمانمان بودند و مهمان دار یبرا  لیو سه  بهار
 استراحت مفصل داشت.  کیبه   اجیکمکم کرد اما باز هم روحم احت یکل  چارهیچند بهار ب 

 کرد.  میصدا  لیهم گذاشتم که کم یخسته ام را رو یها چشم

 ترمه؟ -

 طور چشم بسته جواب دادم. همان

 جان؟ -

 بگو! یزیچ هی-

 حرفش را دوست داشتم، نشان از آرامشش داشت!   نیزدم، چقدر ا  لبخند

 بگم؟  یچ-
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 .دیگوشم رسپشت سر هم به  قشینفس عم یبرد و صدا میموها یالرا الب دماغش

بگو که کنارم آرامش    ،یکن یرو با بند بند وجودت احساس م  یمثال بگو حالت خوبه، بگو خوشبخت-
 بگو! ،یدار

را دو طرف   میسمتش، دست ها  دمیشانه اش برداشتم و صاف نشستم، کامل چرخ  یرا از رو سرم
 رده بود گفتم: که کل قلبم را احاطه ک یصورتش گذاشتم و *"، با تمام وجودم، با تمام عشق

 ...میرا وا ب َکن   مانیسنگ ها ایب-

 .. میآ یاز دوست داشتن ُت  کوتاه نم من

 ام را ..*.. یهم جان  عاشق  ُت 

 آخر  ..**.. سر

 شود.  یبه عشق م ختم

 

.. 

 ان یپا

 دوشنـبه  99.1.11

 ساعت  12:40

عشق  کی و   یمیقد ی نهیک کی پر ماجرا از  یرمان من به شما "سانست" رمان   شنهادی.. پاـاصغرزاده
 . نیآتش

 جعه کنین . ا مر   سایت رمان های عاشقانه برای دریافت رمانهای بیشتر به  

www.romankade.com   
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