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 رمان های عاشقانه    :آرایی  صفحه  و  طراحی 
 

 www.romankade.comآدرس سایت :  
 

 تمامی حقوق این رمان نزد سایت رمانکده محفوظ است  

   

   

  

  

 به نام خدا 

 نام رمان: رمز دلت 

 درام.  ،ییمعما ، یژانر: عاشقانه، انتقام

 یصادق   سانی: آسندهینو

 ی اتفاق  کی  یهست که پدرش در ط  یدختر  ای:ال خالصه

 گرفتن حق پدرش وارد جنگ  یبرا   ایرسه. ال یقتل م به

 یپسر  یراه وارد زندگ نیشود که در ا یم  یبی و نش پرفراز

 ماجرا با آن چه که یول  رد؛ی را بگ یشود تا تقاص گناه یم

 دانست فرق داشت.  یم او

 ر ی تهران پر شکوه و عظمت دست تقد نی: در امقدمه

 و تو را در مقابل هم قرار داد. تو دنبال عشق و من من

http://www.romankade.com/
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 عشق تو را خواهد  یخشم من، گلو  یانتقام! چاقو دنبال

 عشق تو من را غرق خواهد کرد.  ای دیرب

 

 

 

 

 کم ی پارت

 نامعلوم  ینقطه ا یتار بودند و تنها به رو میها چشم

 بودند. بدنم کرخت و  رهیخ مارستانیب  دیسف واریبرد 

 گریو سرد افتاده بود. د یفلز  یها یصندل   یجان، بر رو یب 

 التماس کردن نداشتم، تمام آن چه را که در  یبرا یینا

 شدن می خبر وخ  دنیبه کنار گذاشته بودم، با شن  چنته

 ینداشتم برا یاشک  گریبود. د دهیپدرم به اتمام رس  وضع

 نداشتم  یتوان گرید م،یگونه ها یکردن بر جاده ها  روانه

 ضجه زدن و چنگ انداختن بر سر و صورتم. در  یبرا

 یو سر صدا یبردم، نه شلوغ ی به سر م  ینبات  یزندگ

 هم داشتم  یرا متوجه بودم و نه آن چنان عالقه ا اطرافم

 طرف و آن  نیبه ا مارستانیپوشان ب دیسف دنیدو که

 را دنبال کنم.  طرف
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 خانم پرند؟  -

 آمدم.  رونیحزن گرفته ام ب  یاز خلسه  ییصدا دنیشن  با

 دکتر  ی ده یخسته و درمانده ام را به صورت چروک نگاه

 به طرفم خم شده بود سوق دادم. یکه کم  یپوش  دیسف

 ی ها یصندل یزحمت از رو کیخسته ام را با هزار و  تن

 قرار گرفتم. در همان حال  شیبلند کردم و رو به رو یفلز 

 آمد گفتم: یم رونیاز ته چاه ب ایکه گو ییصدا با

 شده دکتر؟  یچ -

 شد. با هر   یلرزانم، با هر لحظه مکثش لرزان تر م هنگا

 غرق ترم  می حدس و گمان ها یای در در دش،یترد لحظه

 جانم بال  مینفس ها نیآخر یکه برا  یکرد، طور  یم

 تنفس در فضا  یبرا یژن یاکس گریآمد و انگار که د یم

 زد،  یکه در چشمانش موج م یموجود نبود. تاسف میبرا

 یو همه دست به دست هم داده بودند که ته مانده ها همه

 جانم را هم بال بکشند. قبل از آن که خأل موجود  ی رهیش

 که از دهان مرد مسن  یتنها کلمه ا رد،ی فضا جانم را بگ در

 آمد حکم مرگم را امضا رونیب میپوش روبه رو دیسف

 !کرد

 متاسفم! -
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 ن یآخر  چه شد و چه بر سرم آمد! تنها دمینفهم گرید

 پشت ی هی درست در ناح ییکه احساس کردم جا یدرد

 بود و تمام!  سرم

 را باز کردم و بعد با استشمام میپلک ها  یل یسخت به

 کردم خواب یام دادم. فکر م ین یبه ب  ینیالکل چ  یبو

 درد مارستان،یب  دیسف یها وارید دنیبا د یول دم؛ید

 ام احساس کردم، انگار داشتند  نهی س ی هیدر ناح یعیفج

 قلبم  یکندند. دستم را رو یام م نهی چاقو قلبم را از س با

 ی ول رد؛یدردش آرام بگ دیو فشار دادم تا شا گذاشتم

 که میها یافتادم و نگران  روزید ادی نداشت.  یر یتاث چیه

 بر سرم آمد.   دمیترس یکه م یز ینبود و آن چ لی دل یب

 《فلش بک  》

 گفتم:  یبغض دار  یصدا با

 یقابل اعتماد یتوروخدا نرو! اون ها آدم ها ییبابا -

 . ستنین

 را گرفت و شمرده شمرده گفت:  دستم

 شه.  ینم ی چینگران نباش دخترم ه  -

 کردم که بابا هم من را در آغوش امنش گرفت و با  بغض

 زمزمه کرد:   یمهربان
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 ه؟یمن چرا باز بارون  یدختر لوس لوس یچشم ها -

 و محکم تر پدرم را به خودم  دمیخند  میاشک ها نیب در

 و گفتم:   چسباندم

 دوستت دارم . یل یخ  ییبابا -

 پچ زد:  ین یبا لحن دلنش  متقاباًل 

 . زمی عز شتر یمن ب -

 م یرفتن پدرم سه ساعت گذشته بود و من دست و پا از

 س یرا با عجله برداشتم، به پل یگم کرده بودم. گوش  را

 دادم.  حیکه رخ داده بود را توض یزدم و تمام اتفاقات  زنگ

 دردناکم خارج شدم. الی پرستار از فکر و خ یصدا با

 د؟ یبهتر -

 بود جواب نمیاز بغض سنگ  یکه ناش یگرفته ا یصدا با

 :دادم

 بله. -

 را  اهمیس یکفش ها یتخت بلند شدم و با کرختگ از

 قدم  یو به سخت دیلرز  یم می. زانوهادمیپوش

 گذاشتم تا بتوانم زودتر  وارید یداشتم. دستم را رو یبرم

 ی خارج شوم. به در خروج  زینفرت انگ مارستانیب نیا از

 مانع حرکتم شد. به سمت منبع  یکس یصدا  دم،یرس که
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 برگشتم . صدا

 د؟یشما خانم پرند دیببخش -

 جوان شدم و زمزمه کردم:  س ی پل کینزد یآرام به

 بله. -

 را تکان داد و گفت:   سرش

 ؟یآگاه  نیایممکنه با ما ب -

 ی . از روز میبه راه افتاد یگفتم و به سمت آگاه ی"باشه "ا

 دادم و با  حی توض  سی بود تا امروز را به پل  دیپدرم تهد که

 گشت .  یشود و برم  یجمله ام انگار روح از تنم جدا م هر

 شدم و در دلم بر  رهی به جاده ها خ ن یماش ی شهیش از

 که پدرم را از من گرفت لعنت فرستادم. دستم را یسک

 را از حرص به کف دستم فشار میکردم و ناخن ها  مشت

 به خانه یک  دمی. آن قدر غرق افکارم بودم که نفهمدادم

 شدم و در را زدم که  دایپ نی! از ماشمیدیزهرا « رس  »

 کرد و با غم گفت:  بازش

 غم آخرتون باشه خانم. -

 را داشتم که از دست یر من باز کس دار بود! مگ خنده

 خاطر به  نی حرف زدن نداشتم به هم یحوصله  بدهم؟

 "ممنون" اکتفا کردم و به سمت اتاقم رفتم. وارد گفتن
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 شدم. وان را پر آب کردم و مرطوب کننده ها را  حمام

 را بستم و می. چشم هادمیو داخلش دراز کش ختمیر

 خوابم برد. با   یک دمیکردم و زار زدم که نفهم هیقدر گر آن

 کم مانده بود در وان دم،یاز خواب پر یخفگ   احساس

 را  دمیسف یراحت  یبلند شدم و لباس ها عی شوم! سر غرق

 . دمیو خواب دمیام دراز کش یتخت صورت ی. رودمیپوش

 

 دوم  پارت

 کرد؛  یکس درکم نم چیبزرگ بود که ه  یدلم طوفان در

 دارم که بخواهد من را درک کند. پس از  یمگر کس البته

 رفتند و من میهم که داشت یلیپدرم چند فام یخاکسپار 

 از  ی! سر قبر پدرم نشستم بودم و درکییو تنها ماندم

 یرو ارمی بدون اخت میاطرافم نداشتم. اشک ها یفضا

 ی قبر پدرم که تل یروانه شد و دستم را رو میها گونه

 گفتم:  یبلند یبود گذاشتم و با صدا خاک

 جا تنها موندم! « نیمن ا نی بب  ؟یکجا رفت  ییبابا بابا، 

 بده!  نمیبغلم کنه و بگه من هستم و تسک ستین یکس

 اون قدر هم برات دختر  ییمامانم رفت بعد تو، بابا اول

 یبنده  دی بابا؟ شا ی. چرا رفتینبودم که ترکم کرد  یبد
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 د یجور مجازاتم کرد و شا نیا خدا نبودم که  یبرا  یخوب

 دونم»! ی... نمهم

 آمد نه نفسم! چه یدر م میکه نه صدا دمیکش غی قدر ج آن

 که من  دیایکنار ب عیتوانست آن قدر راحت و سر یم یکس

 ک یتحمل  یبدنم نا نداشت برا گریکه د ی! منبتوانم؟

 یجان نداشت برا میپاها گریکه د ی. من دیجد ضربه

 کیقرار بود به  ی. کبیپر از فراز و نش  یزندگ نیا ادامه

 م یبه بعد برا  نیاز ا یزندگ گریصاف برسم؟ د  ریمس

 ی رفت جز من کس یم  یکی نداشت. هوا رو به تار ییمعنا

 ی بلند شدم و مانتو میقبرستان نبود. با استرس از جا در

 را پاک  می کردم. اشک ها زی را تم  اهمیس یشده   چروک

 اه یس نی حرکت کردم. در ماش   نیبه طرف ماش کردم

 ی را باز کردم و حرکت کردم. در طول راه تمام رنگم

 که تا به حال با پدرم داشتم را مرور کردم،  یخاطرات

 شده بود. آن قدر در فکر بودم که  یام قاط  هیبا گر لبخندم

 در را زدم که  موتی. ردمیبه دم در خانه رس  یک  دمینفهم

 رنگش باز شد. بعد از پارک کردن  اهی بزرگ س یها در

 ز یمشغول تم شهیداخل خانه شدم. زهرا مثل هم  ن،یماش

 به سمتم آمد و گفت:  دنمی خانه بود که با د کردن



 رمز دلت 

10 
 

 پرند واقًعا  یمتاسفم، آقا یلیخانم. خ نیخوش اومد -

 خونه کار کردم  نیسال در ا نیبودن. چند یخوب  انسان

 .دمیرو ند  شیاحترام یب چیه

 و ادامه داد:  دیکش یق یعم  نفس

 ان شاءاهلل خدا روحش شاد کنه.  -

 از پله ها بال  گر یحرف اضافه د چیکردم و بدون ه یتشکر 

 روزها خودم را  نیوارد اتاقم شدم که ا میو مستق رفتم

 و با  دمیتخت نرمم دراز کش یجا حبس کرده بودم. رو آن

 ی ام را برداشتم و آهنگ ی. گوشختمی خاطراتم، اشک ر ادی

 کردم:  یپل

 لب هاست  یرو  شهیاسمت هم  پدر

 دل هاست  یمهرت تو شهیمهرت هم  پدر

 طاقچه  یدفتر شعرت تو پدر

 آرامش قلبم تو شبهاست  تنها

 تو  یره مهربون   ینم ادمی پدر

 تو  یهمزبون  رهی نم ادمی پدر

 من شکستم  یکه رفت یوقت پدر

 ی حرف همه ست حرف جوون پدر

 پشتم شکست از رفتن تو پدر
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 حروم شد تو غم تو  یشاد پدر

 کو اون همه حرفات کجا رفت  پدر

 رفتن بعد از رفتن تو همه

 پدر جون یآروم بخواب که وقت خوابه ا بخواب

 پدر جون  یسرابه ا گهید دنتیکه د بخواب

 سخته  ییتنها شدم، تنها پدر

 هم از دست بخته  ییتنها پدر

 از دست بختم گله داره دلم

 سنگ سخته کهی ت هیاون مثل  چرا

 مون  یرفتنت پدر زندگ  بعد

 سپرد  یقلب من به خاموش  نور

 ی کس یب  یمن سر به جاده ها  یرفتنت پدر هست  بعد

 سپرد 

 ) رضای )پدر از عل

 نابود  شتریقدر راحت سه روز گذشت! هر روز ب  چه

 کرد. انتقام  یشدم و حس انتقام در وجودم رشد م  یم

 حال و روز انداخت به نیکه ما را به ا یرا از کس پدرم

 گرفتم. دستم را مشت کردم و از حرص  یشکل م  نیبدتر

 کرد و  ی فروکش نم  تمی. عصبان دمیکش یق یعم  نفس
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 ی خواستم آن قاتل ها را با دست خودم خفه کنم تا کم یم

 راحت شود. از همه متنفر بودم! انگار نه انگار تا   المیخ

 دیبوده! شا نمانیهم ب گریآدم د ک ی شی هفته پ نیهم

 من  ؟یمن چ یحضورش آن قدر پررنگ نبود ول  هیبق  یبرا

 کردم؟ مگر  یبدون پدرم عادت م  یداشتم به زندگ  چرا

 ن یپس ا  رم؟ی م یگفتم بدون پدرم م  ینبودم که م من

 آمد و  یرفت و م  یز داشت م ها چه بود که هنو نفس

 یرا ادامه بدهم؟ حت ینکبت  یزندگ نیکرد به ا یم وادارم

 را  یسرنوشت نی بودم که چن یدست خدا هم حرص  از

 بوده که خدا آن قدر  یگناهم چ یعن یرقم زده بود!  میبرا

 را سخت در نظر گرفته بود. ذهنم از همه فکر و   مجازاتم

 خسته شده بود! سرم را از حرص محکم به بالش  الیخ

 مادرم افتادم و  ادیرا بستم،  میکه چشم ها نی. هم دمیکوب

 آن روز ها افتادم که ادیام بلند شد.  هیهق هق گر یصدا

 مار یب کی  یعمل جراح  یده سالم بود و مادرم برا فقط

 برنگشت.   گریدر شهر اصفهان بود به آن جا رفت و د که

 گر یخارج شد و د مارستانیکه عمل را تمام کرد از ب  نیهم

 دهان باز کرده بود و مادرم را  نینشد، انگار زم  شیدایپ

 نه جسدش را   یول میسال دنبالش بود نیبود. چند دهیبلع
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 چند سال  یهست پدرم ط  ادمینه خودش را!  میکرد دایپ

 ی افتاد. برا شی مشهود بر چشم ها  یغم یشد و پرده   ریپ

 کردن مادرم، سرش فقط به کار و من مشغول فراموش

 نه من توانستم مادرم را فراموش کنم نه پدرم! ی ول کرد

 را از سر گرفتم. میها هیته دل خدا را صدا زدم و گر از

 شده میاز اشک ها سی به خودم آمدم کاًل بالشم خ یوقت

 و  یخواب  یکرد که انگار از ب  یدرد م یو سرم به حد بود

 از حال رفتم.  ،یخستگ

 

 سوم  پارت

 ی ام نشسته بودم و نگاهم به رو یتخت صورت  یرو به

 در  یز یدانم به دنبال چه چ یزوم بود. نم میروبه رو وارید

 دانستم آن قدر یرا م نیرنگ بودم ؛ اما ا  یصورت وارید

 ماندن  رهیهمه خ  نیهست که نخواهد از ا میمال رنگش

 و  دیسف یرنگ ها یهارمون  نیهم  دیرا بزند. شا چشمانم

 ام را به آرامش  هیخسته از گر یبودند که چشم ها یصورت 

 کینداشتند.  یچندان ر یباز تاث  یکردند؛ ول یم دعوت

 متحرک یاز مرگ پدرم گذشته بود و من مثل مرده  هفته

 نمانده بود و بدنم توان حرکت  میبودم و رنگ بر رو  شده
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 ! درختنیبود و اشک ر   هینداشت. کار هر روزم گر کردن

 ام  یزنگ گوش یکردم که صدا یم ری گذشته س خاطرات

 شد. تماس را وصل کردم.  بلند

 سالم، همراه خانم پرند ؟ -

 گفتم:  یلحن متعجب  با

 . دییبله بفرما  -

 ف یقتل پدرتون. لطفا تشر یزنگ زدم برا  یاز کالنتر  -

 جا.  نیا نیاریب

 استرس گفتم:  با

 اومده؟  شیپ  یمشکل-

 .میجا حرف بزن  نیا نیای بهتره ب -

 لرزانم تماس را قطع کردم.  یگفتم و با دست ها ی"باشه" ا

 اهیس یمانتو  نی اول م،یعجله از درون کمد لباس ها با

 یو آن را با لباس ها رونی ب دمیرا کش  دمیکه د یرنگ

 از کمد برداشتم و یاهیام عوض کردم. شال س یخانگ

 کردم و از ساختمان خانه ام به سرعت خارج شدم.  سرم

 را از نگهبان گرفتم، سوار موتیشدم و ر اطی ح وارد

 را  نیماش  یکالنتر  یساعت جلو  میشدم. بعد ن نمیماش

 که نیشدم. هم  دایپ  نیداشتم و با عجله از ماش نگه
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 که در آن  یجوان   سیرفتم، وارد اتاقک شدم و به پل  داخل

 لیوسا  گریو د ینشسته بود، سالم کردم و گوش  جا

 دن یدادم. از اتاقک خارج شدم و با د لیام را تحو یفلز 

 نشسته بود به سمتش رفتم و  زیکه پشت م  یمسن مرد

 : گفتم

 .نی اطالع قتل پدرم زنگ زده بود یسالم، برا -

 و گفت: را تکان داد   سرش

 درسته؟  دیخانم پرند -

 دهنم قورت دادم و گفتم:  آب

 بله. -

 . سمت چپه.یمراجعه کن یم یکر یبه اتاق آقا -

 کردم.  یکه اشاره کرد، نگاه کردم و تشکر  یسمت اتاق  به

 دنیطرف اتاق حرکت کردم و در را زدم. با شن به

 مسن یمرد  یوارد شدم. نگاهم به رو یکس  دییبفرما

 ی داشت. با صدا یو بلند دیسف یها  ش یماند که ر رهیخ

 گفتم:  یاسترس پر

 . ریسالم وقتتون بخ  -

 را تکان داد و گفت:   سرش

 .نی نی بش دییسالم بفرما  -
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 که نشان داد نشستم و از استرس  یقهوه ا  ی یصندل یرو

 به اتاق ییکردم. نگاه گذارا یدستم باز  یناخن ها با

 !یداشت و با دکور قهوه ا ی دیسف یها وارید انداختم،

 که شروع کرد به حرف زدن. دمیکش یق یعم  نفس

 دو روز  شونیا یقاتل پدرتون رو ول میکرد دایخب ما پ  -

 از قتل پدرتون مردن. بعد

 تعجب نگاهش کردم و دستم را مشت کردم. با تپه تپه  با

 کردم:  زمزمه

 ؟ ی... چیعنی -

 ن وتصادف جونشون رو از دست داد کیدر  شونیا -

 . ادیاز دست ما بر نم  یکار  گهید

 ! خشک شده میسرد شده بود، مخصوًصا دست ها بدنم

 آن لحظه پلک  یرا نداشتم؛ حت  یحرکت  چیو توان ه بودم

 شدم و ذهنم رهی خ ینامعلوم ینزدم. به نقطه  هم

 که اتاق افتاده شد. ییدادهایرو لی و تحل هیتجز مشغول

 بلند شدم و  میاز جا ی میکر یمتعِدد آقا یصدا کردن ها با

 گفتم:  یلحن لرزان با

 . خداحافظ.دیخسته نباش -

 را تکان داد و گفت:   سرش
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 ممنون. خداحافظ.  -

 از  لم،یوسا  گریو د یلرزان بعد از گرفتن گوش  یقدم ها با

 کردم  یو سع دمیکش یق یخارج شدم. نفس عم یکالنتر 

 مغزم بدجور سردرگم بود. یخودم مسلط بشوم ول بر

 رو نشستم. جسمم توان انجام  ادهی پ یآب  مکتین یرو

 گذشتند .  یاز کنارم م  یادیرا نداشت. افراد ز  یحرکت چیه

 جا نشسته ام   نیحرکت ا ی هست ب  یدانم چند ساعت  ینم

 بود میبه خودم آمدم کل صورتم پر از اشک ها یوقت اما

 بلند شدم، بعد از  میرفت. از جا ی م  یکی هوا رو به تار و

 رفتم و سوار شدم.   نیبه سمت ماش  میکردن اشک ها پاک

 

 چهارم  پارت

 بود تا  یبودم و ذهنم دنبال راه حل دهیتختم داز کش یرو

 ،میمر  ییِ که دا نیا یادآور ی. با رمی پدرم را بگ انتقام

 در دلم روشن شد.  دیبود، نور ام  سیدوستم، پل ن یبهتر

 دو روز پدرش را از  نیچاره هم مثل من در ا یب میمر

 زنگ زدم که بعد از چند میبه مر  عیداده بود. سر دست

 جواب داد:  بوق

 ؟ یخوب   ایسالم، ال -



 رمز دلت 

18 
 

 .ی. تو چطور زمی سالم عز -

 لحن مهربان اما گرفته گرفت:  با

 .ممنون

 سه؟ی هنوز پل تییدا میمر -

 مکث کرد و با تعجب گفت:  کمی

 آره. چطور؟  -

 قاتل پدرم  یخواستم در مورد خانواده   یم یچ یه -

 بتونه کمکم کنه.  تییدا دیو جو کنم. گفتم شا  جست

 گفت:  یم یمال یصدا با

 .میکن یالبته بذار بپرسم اگه بتونه حتما کمکت م -

 . دمیکش  یراحت  نفس

 . یمرس

 دم.  یکنم پس منتظر بمون بهت خبر م یخواهش م -

 باشه.  -

 ییزدم. اگر دا یرا قطع کردم و لبخند کم جان  یگوش

 کنم و ی م دایبتواند کمکم کند، خانواده اش را پ میمر

 کنم که ی . فقط دعا م رمیگ یپدرم را از آن ها م انتقِام

 داشته باشد تا به حسابشان برسم.  یخانواده ا کی حداقل

 زدم. دید نه،ی رفتم و خودم را در آ دمیسف ی نهیآ یجلو به
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 نمانده بود و به یز یچ  طونیاز آن دختر شر و ش اصال

 دهیدختر شکست خورده و فلک زده د کیآن  یجا

 افتاد  یچشم هام به گود ریکردن ز  هیشد. از شدت گر یم

 تختم  یرو ال یخ یبودم. ب هم لغر تر شده  کمی و انگار  بود

 را بستم. میو چشم ها  دمیکش دراز

 《هفته بعد  کی 》

 در بلند شد.  یآمدم که صدا نیی پا یچوب یپله ها از

 دنیاز آشپزخانه خارج شد و در را باز کرد. با د فاطمه

 کنج لبم نشست و به استقبالش رفتم. با  یلبخند م،یمر

 را در آغوش  گرید کیو  میکرد یسالم و احوال پرس  هم

 رنگم  یکرم ی راحت یمبل ها یو رو می. داخل شدمیدیکش

 اول، سالن  یبود و طبقه  ی. خانه ام پانصد متر مینشست

 میو آشپزخانه و طبقه دوم، اتاق ها بود. مر ییرایپذ

 که فاطمه به دیبگو  یز یرا گرفت و خواست چ دستم

 : د یآمد و پرس طرفمان

 ن؟ ی دار لیم یچ -

 با لخند گفت:  میمر

 ساده لطًفا.  یقهوه  -

 « فاطمه با احترام  یو ما را تنها گذاشت. با » چشم   گفت



 رمز دلت 

20 
 

 گفتم: می و عجله به مر جانیه

 ن؟ یکن  دایپ یی زهایچ  نیشد؟ تونست یچ -

 اد یغم را فر شیهم انگار آشفته بود و چشم ها میمر

 مهربان گفت:  یول  یحال   یزد. با ب یم

 . زمیآره عز -

 گفتم:  یخوشحال با

 . نمیبده بب  -

 و گفت:  دیخند زیهم ر میمر

 !ای ال یدار  یچه عجله ا -

 انتقام پدرم. یعجله برا -

 با تعجب گفت:  میمر

 انتقام!  -

 آره.  -

 همان لحن متعجبش گفت:  با

 ! ؟یر ی انتقام بگ یخوا یم -

 گفتم:  الی خیب

 پدرم  یذاشتم قاتل ها یم یعنی! یفکر کرد  یآره پس چ  -

 ذارم  ینم ست یخبرا ن  نیاز ا ریکنن؟ خ یزندگ   یراحت به

 رو به براشون   یبره. زندگ نییخوش از گلوشون پا آب
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 کنم، فقط منتظر بمونن.  یم جهنم

 پرونده را به دستم داد. آن را باز  ی حرف چیبدون ه میمر

 ک ی یو مطالعه کردم. از آن جا که معلوم هست دارا کردم

 و هشت سال سن و  تسیکه ب ری پسر به نام ام فرزند

 شرکت در خارج و داخل کشور دارد. زن محمد  نیچند

 فوت کرده. بعد  ،یتومور مغز  لیبه دل شیچند سال پ هم

 تشکر کردم و بغلش کردم آن هم میخواندن، از مر از

 ام را باز کردم و  یکرد و رفت. گوش  میبرا  تیموفق  یآرزو

 پورزند را سرچ کردم.  ریشدم و اسم ام نستاگرامیا وارد

 یبودم ول  دهیکه عکسش را در پرونده د درسته

 ش، یعکس ها دنیتر نگاه کنم. با د قیخواستم دق یم

 ی داشت! با چشم و آبرو یخوب ی  افهیزدم. ق  یپوزخند

 .پارت پنجم یمشک

 امک یپ  یبا صدا یحمام درست و حساب  کیاز  بعد

 برداشتم.  شم یآرا زی م یام به سمتش رفتم و از رو یگوش

 را باز کردم و یقفل گوش  ی اسم رضا فور  دنید با

 را  ری شدم. آدرس خانه و شرکت ام  امیخواندن پ مشغول

 الن در کنار ساحل است. به  ریکه ام نیفرستاده و ا میبرا

 ی لباس ها مانتو انیرفتم و از م  میکمد لباس ها سمت
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 ام  یراحت یجلوبازم را برداشتم و با لباس ها یصورت 

 ام را هم سرم کردم و از اتاق  یکردم. شال صورت عوض

 شدم.   خارج

 *** 

 الت یزنان به سمت ساحل به راه افتادم؛ چون تعط قدم

 به  ایبرخورد در یدر اطراف بودند. صدا یادیافراد ز بود

 و  دیبار یها گوشم را نوازش کرد. نم نم باران م  صخره

 داد. سرم را بلند  یم نیدلم را با هر ترنمش تسک  یها خمز

 . اجازه دادم قطرات باران با صورتم برخورد کند. کردم

 م یها یکوچک ادیصخره ها نشستم.   یساحل رو ی لبه

 یو قلعه ها میآمد یجا م  نیکه با پدر و مادرم به ا افتادم

 ن ی. پارسال هم با پدرم درست در ام یکرد  یدرست م یشن

 و الن بعد میخت یمادرم اشک ر ادی و با  مینشسته بود جا

 زانم یساحل به خاطر مرگ عز نی سال من تنها در ا کی

 صورتم روان شد  یرو لیمثل س می. اشک هازمی ر یم اشک

 رفته بود  ادمی. کاًل از دیلرز یم هیاز شدت گر میشانه ها و

 شد  یم  کیام. کم کم هوا داشت تار جا آمده  نیچرا به ا که

 خارج کرد. الیمن را از فکر و خ  یپسر  یصدا که

 خانم حالتون خوبه؟  -
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 متعجب نگاهش کردم.  ریام دنیرا بلند کردم و با د  سرم

 ی و بر خودم مسلط شوم. کم  دمیکش یق یعم  نفس

 شد و گفت:  کمینزد

 . کمکستیخانم فکر کنم واقًعا حالتون خوب ن -

 ن؟ یخوا یم

 زمزمه کردم:  ،ی لحن آرام و خشدار  با

 نه، ممنون خوبم. -

 دور شدم.  ریجام بلند شدم و از ام از

 《 ریام 》

 لذت  بایز  یمنظره  نیزدم و از ا  یکنار ساحل قدم م در

 داشتم . اجی آرامش احت نیبود به ا  یبردم. چند وقت یم

 دنیو دور و برم را نگاه کردم. با د  دمیکش یق یعم  نفس

 ش یشانه ها هیصخره نشسته و از گر  یکه رو یدختر 

 متعجب به طرفش رفتم و گفتم:  د،یلرز یم

 خانم حالتون خوبه؟  -

 درشت و  شیرا بلند کرد و نگاهم کرد. چشم ها  سرش

 یچهره  ی لیخ  یسرخ شده بود؛ ول هیاز گر سبزش

 ی کرد که کم ی نگاهم م یحرف  چیداشت. بدون ه ینیدلنش

 شدم و گفتم:  کشینزد
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 . کمکستیخانم فکر کنم واقًعا حالتون خوب ن -

 ن؟ یخوا یم

 گفت:  یم یمال یصدا با

 نه، ممنون خوبم. -

 بلند شد. چند قدم شیاز جا یحرف اضافه ا چیه بدون

 نداشته بود که انگار تعادلش را از دست داد . مضطرب  بر

 گفتم:  یو با نگران دمیش دوسمت به

 حالت خوبه؟  -

 را تکان داد و با گفتن "ممنون" به راه خود ادامه   سرش

 .  داد

 

 ششم  پارت

 شد که خواب از یباعث م  دیچ یپ  یکه در سرم م ییصدا

 خواب آلود اطرافم را   یپر بکشد. با چشمان میها چشم

 لمیکردن منبع صدا کاووش کردم که تلفن موبا دایپ یبرا

 ساعت را به  شبیآمد که د ادمی. افتمی یعسل  یرو را

 م یاز جا ی کرده بودم. با کرخت می ساعت شش تنظ  یرو

 رفتم، صورتم را شستم و   سیشدم و به سمت سرو بلند

 یرفتم و مانتو میزدم. به طرف کمد لباس ها مسواک
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 را سرم کردم.  میل مشکشا دم،یرا برداشتم و پوش  قرمزم

 آمدم. وارد  نییهم کردم و از پله ها پا یم یمال شیآرا

 گفت:  دنمیشدم که فاطمه با د  آشپزخانه

 خانم. ری صبح به خ -

 زدم و گفتم:  یجوابش لبخند در

 . ریصبح شما هم بخ  -

 خودم یبرا  ییو گردو ری نشستم و لقمه پن یصندل یرو

 ن از فاطمه و مشغول خوردن شدم. بعد از خورد گرفتم

 کردم و از خانه خارج شدم. رضا مشغول شستن  تشکر

 به سمتم آمد و گفت:  دنمی ها بود که با د نیماش

 . ری سالم خانم. صبحتون بخ -

 بنزم رو لطف  نیماش  موتی. رریسالم صبح شما هم بخ -

 ؟ یکن یم

 را در آورد و به  یک یها،  موتی ر نیرا تکان داد و از ب  سرش

 شدم. نمی کردم و سوار ماش  یگرفت. تشکر  سمتم

 *** 

 را از  فمیافتادم. ک میمر ادیبودم که به   یرانندگ مشغول

 از دستم سر فیبرداشتم و بازش کردم که ک  یبغل  یصندل

 پخش شد. از حرص دستم را لشیوسا یو همه  خورد
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 ام  یخم شدم تا گوش یرانندگ  نی . حدمیفرمان کوب یرو

 ی بلند شد. فور  یداد کس یبردارم که صدا میپا ری از ز را

 یشدم. چند نفر  دایپ  نیکردم و با استرس از ماش ترمز

 که با آن برخورد کرده بودم، جمع شده بود. به  یکس دور

 ن یزم یکه رو ریام دنیرد شدم و با د انشانیاز م یسخت

 بود و از درد صورتش جمع شد بود به سمتش رفتم  افتاده

 گفتم:  یبا لحن نگران  و

 . شما حالتون خوبه؟ دی! ببخشیوا -

 گفت:  تی بود که با عصبان نییسرش پا  هنور

 ی ! اصاًل به شما ک یبه کور  نیخودتون رو زد  ای یکور  -

 داده؟  نامهیگواه

 بگم، متأسفم! یدونم چ ی. واقًعا من نم دیببخش -

 دنمیند کرد که باز جوابم را بدهد که با درا بل  سرش

 کرد و گفت:  تعجب

 خواستم سرتون داد بزنم.  ینم  دیببخش -

 نشده  یجاتون زخم هینداره شما حالتون خوبه  یاشکال -

 که؟

 . نینه نگران نباش -

 بردارد که از درد یبلند شد و خواست قدم  شیجا از
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 لبم را از استرس گاز گرفتم و  یجمع شد. گوشه  صورتش

 به سمتش برداشتم و گفتم:  یقدم

 شد؟  یچ -

 پام!  -

 دکتر؟  میبر نیخوا   یکنه؟ م یدرد م -

 شه.  یخودش خوب م نمی نه بابا بش -

 کنار  یها مکتی ن یکه دورمان بود، رو یکمک چند نفر  با

 پارک  یشدم و گوشه ا  نینشست. سوار ماش ابانیخ

 رفتم. نفس   ریو به سمت ام شدم دایپ  نی. از ماشکردم

 و گفتم:  دمیکش ی قیعم

 شکسته باشه.  دیدکتر شا میرفت  یکاش م  -

 . نی کنه نشکسته نگران نباش یدرد م کمی  ستینه لزم ن -

 به راه خودشان ادامه   ریحال خوب ام دنیهم با د هیبق

 از جاش  ینشستم. بعد از مدت  مکتین  ی. کنارش رودادند

 شد و گفت:  بلند

 برم.   دیمن با-  

 پا  نیمن به مقصدتون برسونم با ا دیباشه حداقل بذار -

 .نی کن یرانندگ   نیتون  ینم

 باشه ممنون. -
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 . آدرس شرکتش را داد، هر چندمی شد نیسوار ماش  باهم

 ی را جلو نی ساعت ماش میدانستم. بعد از ن یخودم م که

 شرکت پارک کردم و گفتم:  درب

 گه؟یجاست د نیا -

 زد و گفت:  یلبخند

 ممنون.  یل یبله، خ -

 را تکان دادم و زمزمه کردم:  سرم

 خوام.  یمعذرت م یل یکنم. بازم خ یخواهش م -

 طرفم برگشت و گفت:  به

 قهوه ک ی نی ایب نیجا که اومد  نی. تا استیمهم ن -

 . میبخور

 برم.  دینه ممنون من با -

 . دیبعًدا بر میفنجان قهوه بخور ک یکنم  یخواهش م -

 . نیکرد یهمه راه رو واسه من ط نیا

 شدم. ادهی پ نی گفتم و از ماش ینبود "باشه "ا یبد  فکر

 گفت:  یول  م؛یکمکش کنم تا وارد شرکت شو خواستم

 . نیخوبم نگران نباش -

 یها واری. کل دمیرا تکان دادم و وارد شرکت شد سرم

 ! کارمند ها با یبود و با دکور قهوه ا  یبه رنگ کرم  شرکت
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 طرف و آن طرف  نیبه ا شانیدر دست ها پرونده

 . میدوم رفت یبه طبقه  میرفتند. سوار آسانسور شد یم

 را باز کرد.  یرنگ  اهیکرد و ِدر س   یرا اتاقش همراه من

 ی راحت یاز مبل ها یک ی یداشت. رو ییبای بزرگ و ز اتاق

 رفت و  یقهوه ا زیرنگ نشستم و او به پشت م  یا قهوه

 نشست.  یصندل یرو

 ن؟ ی دار لیم یچ -

 ساده لطًفا.  یقهوه  -

 زنگ زد. انگار  یرا برداشت و به کس  زی م یرو  تلفنِ 

 اش بود چون سفارش قهوه داد. به طرف من  یمنش

 و گفت:  برگشت

 ن؟ یدر مورد خودتون بگ نیموافق -

 اول شما.  -

 فت: کرد و گ یخنده ا تک

 و هشت سالمه ، پدر و مادرم فوت   ستیهستم، ب ریام -

 .کردن

 را بال انداختم و گفتم:  ییابرو

 سالمه، تک فرزندم و مادر و  ستی هستم، ب ایمن هم ال -

 من هم فوت کردن. پدرم
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 در توجه اش به  یکه با صدا دیبگو  یز یخواست چ ریام

 گفت. در باز  ی"دیی"بفرما یا یجد ی جلب شد. با صدا آن

 یحاو  ینیو س  یرسم یبا لباس ها  یو خانم شد

 گذاشت  زیم  یرا رو  ینی قهوه وارد اتاق شد. س یها فنجان

 گفت:  و

 ن؟یدار یا گهیامر د -

 تکان داد و جواب داد: یسر  ریام

 .یبر  یتون  ینه ممنون. م -

 گفت و از اتاق خارج شد. بعد  یکنم" ی"خواهش م یمنش

 ی خداحافظ ری بلند شدم و از ام م یخوردن قهوه از جا از

 .  کردم

 

 هفتم  پارت

 شده بود نشسته بودم دهیچ ییرای که در پذ یمبل  یرو  بر

 پخش  ونیزی که در تلو یا یینمایس لمیف یبه تماشا و

 بود! در یا  یجانیه لمیف  یلیکردم. خ یشد نگاه م یم

 گمشده رفته بودند. ی رهیسه دوست بود که به جز مورد

 ام را برداشتم و به یگوش ریام ادی با  لم،یاز اتمام ف  بعد

 دادم:  امی پ ریام
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 کنه؟«  یباز پاتون درد م  ن؟ی. خوب شد امیال »سالم،

 جواب داد: قهیاز چند دق بعد

 ممنون «  یل یسالم، آره خوبم. خ »

 نوشت:  هیچند ثان بعد

 شام؟«  یبرا رونی ب میممکنه فردا باهم بر »اگه

 . پس نوشتم: میرفت  یم دیبه خر میتولد مر یبرا فردا

 .« امیاگه تونستم م »

 ن؟« یچرا مگه کار دار »

 کردم:  پی تا عیسر

  میبر می جا اومده و قرار گذاشت  نیدوستم امروز به ا »

 م یلباس بخر میر  ی. هفته بعد تولدش هست و مدیخر

 دم.«  یوم شد بهتون خبر م زود کارم تم اگه

 زنم.«  یباشه پس فردا بهتون زنگ م »

 جواب دادم:  متقاباًل 

 .« ری باشه شب به خ »

 .« ریشب به خ  »

 مبل  یمبل گذاشتم و از رو یجلو ز ی م یام را به رو یگوش

 شدم و به طرف آشپزخانه رفتم. وارد آشپزخانه که  بلند

 و  دمیکش  رونی را ب  ری پاکت ش خچالیاز درون  شدم،
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 برداشتم  ییظرفشو نکیکنار س نتی را از درون کاب  یوانیل

 از پله ها بال رفتم  دنیکردم. بعد از نوش  ری آن را پر از ش و

 تختم  یرو میلباس ها ضیوارد اتاقم شدم. بعد از تعو و

 . دمیشک دراز

 *** 

 یو به سمت مغازه ها میپاساژ بزرگ شد کیوارد  میمر با

 مانند ما به یادی. افراد زمیحرکت کرد یمجلس  لباس 

 د یخر یاز آن ها پاکت ها  یآمده بودند و عده ا پاساژ

 ن ی تریپشت و یلباس ها دنیبود. مشغول د دستشان

 گفت:  می که مر میها بود مغازه

 ؟ یلباس دکلته بخر  یخوا یم -

 فکر کردن جمع کردم و گفتم:  یرا به نشانه   میها لب

 ! دیشا -

 پرو  یبرا م یمر م،یدیمغازه ها را د یکه تمام  نیاز ا بعد

 بود. من هم یکنار  یبود در مغازه  دهیکه پسند  یلباس

 بلند  راهنیزدم لباس ها بودم که توجه ام به پ دید مشغول

 ه تن مانکن شده بود،ب نیتریکه پشت و یقرمز رنگ و

 کلوش  نییداشت و از کمر به پا  یق یقا ی قهیشد.  جلب

 یها واریبود. د  یکوچک ی. وارد مغازه شدم، مغازه ابود
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 ت ی از سر رضا یداشت و با دکور بنفش! لبخند یا یکرم

 داشت،  ینی دلنش ی افهیکه ق یجوان  یو به فروشنده  زدم

 : گفتم

 .نی اری شه اون لباس قرمز رو ب یسالم خانم. م -

 زد و  یانداخت و لبخند یکه اشاره کردم نگاه یلباس  به

 : گفت 

 چنده؟  زتیسالم، البته. سا -

 و هشت.  یس -

 را از یک ی خواستم رفت و  ی که م  یسمت لباس به

 برداشت. لباس را گرفتم و تشکر کردم. داخل انشانیم

 خودم  ی ره یخ  نهیاز آ دنشیپرو شدم و بعد از پوش اتاق

 د یمن دوخته بودند! با رنگ سف یکه برا نی. مثل اشدم

 نکهیکرده بود! بعد از ا جادیرا ا  ییبای ز یهامورن  بدنم

 را در آوردم، از اتاق خارج شدم و پولش را حساب  لباس 

 که او هم میمر دنی. از مغازه خارج شدم و با دکردم

 بود به  شیروبه رو و کفش ها  یزدن مغازه  دید مشغول

 گشتم تا با لباسم تناسب  یرفتم. و دنبال کفش سمتش

 باشد.  داشته
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 هشتم پارت

 رونیب  میام را از کمد لباس ها یو شلوارک کرم تاب

 ام توجه ام را  یزنگ گوش یصدا دن،ی. بعد از پوشدمیکش

 کنار تخت برداشتم. اسم  یعسل  زی م یکرد. از رو جلب

 ی ق یکرد. نفس عم یم ییصفحه اش خودنما یبر رو ریام

 و جواب دادم:  دمیکش

 ؟ یخوب   ریسالم. ام -

 جواب داد: یم یمال یصدا با

 ؟ یتو خوب   یسالم. مرس -

 تخت نشستم و جواب دادم: یرو

 ممنون.  -

 گفت:  یلحن مشتاقانه ا با

 شام؟  میاگه کارت تموم شده بر -

 را بال انداختم و گفتم: می اش ابروها یادآور ی با

 راستش...  یآره تموم کردم؛ ول -

 حرفم شد و ملتمس زمزمه کرد:  یادامه  مانع

 ! نیکنم رد نکن یخواهش م -

 دادم و گفتم:  رونینفسم را ب  کالفه

 باشه.  -
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 گفت:   یخوش حال  یصدا با

 ممنون. پس منتظرتم! یل یخ -

 بنفشم را  یمانتو نشانیرفتم از ب میسمت کمد لباس ها  به

 ام را هم سرم کردم و به  ی. شال مشکدمیو پوش برداشتم

 ی رفتم. خط چشم و رژ بنفشم را رو شمیآرا زی م سمت

 از خانه خارج شدم.  میمال شیو با آرا دمیکش میها لب

 *** 

 داشت،  یاه یس یکه نما کی رستوران ش کی یجلو

 بود! قهیخوش سل   ریرا نگه داشتم. واقًعا ام نمیماش

 که از ریام دنیبه دور و برم انداختم و با د ینگاه

 شد به سمتش رفتم و کفتم:   یم دایپ نشیماش

 سالم. -

 گفت.  یلب "سالم" ریز میدر چشم ها ی رهی زد. خ یلبخند

 کنج لبم نقش بست.  یورودمان به رستوران ، لبخند با

 یا رهیبه صورت دا  دیسف یها زی بود! م  یکی ش رستوران

 بود و دکور  ییها به رنگ طال واریشده بودند. د دهیچ

 قسمت   نیدر دنج تر یز ی! به طرف مییو طال دیسف

 که ی. پسر جوانمینشست زیو پشت م میرفت رستوران

 نقش بسته بود به سمتمان آمد و  شیلب ها یرو خنده
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 : گفت 

 .ن یسالم. خوش اومد -

 داد. گارسون منو ها را  ییجوابش را با خوش رو ریام

 داد و منتظر سفارشمان شد. هر دو باهم سفارش  اندستم

 ر یگفت و رفت. ام یو گارسون "چشم" میداد یماه

 به شیکرد. چشم ها مینافذش را قفل چشم ها یها چشم

 داشت. از خجالت سرم  یجذاب  ییِ رایذغال بود و گ رنگ

 لبم را گاز گرفتم. دو دل بودم یانداختم گوشه  نییپا را

 دعوت کنم. آخرسر سرم را بلند  م یرا به تولد مر ریام که

 و زمزمه کردم:  کردم

 باغش.  یتو رهی گ یم یهست، پارت  میفردا روز تولد مر -

 ؟ یبه مهمون  نیایممکنه با من ب  نیوقت دار اگه

 از دعوتم خوشحال شد و با لبخند بر لب گفت:  انگار

 . امی ت کردم حتًما مالبته! اگه وق -

 ممنون.  یل یخ -

 زد! با آمدن  یبرق م یاز خوشحال  شیچشم ها انگار

 رد و بدل نشد. بعد از خوردن غذا، نمانیب  یحرف گارسون

 حساب رفت. دم در منتظرش شدم و  ی هیتصف  یبرا ریام

 !دیرس  یاش شدم. ورزشکار به نظر م  رهیپشت خ  از
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 ی . بعد مدتخورد  یبدنش از لباس هم به چشم م عضالت

 طرفم آمد که گفتم:  به

 بابت شام.   یمرس -

 جواب داد: یلحن خوشحال  با

 ! نیکنم. من ممنونم که دعوتم رو قبول کرد یخواهش م -

 شدم. آهنگ مورد نمی کردم و سوار ماش ی"خداحافظ"

 کردم.  یام را پل عالقه

 داد بهت  یکه رو نم یاون

 وار ید یرو  سهینو یاسمتو م حال

 خواد یخونه م یر یگرد گ ه،ینفس  هیحس،  هی

 برس 

 دادیکنه تو خونه ب یم ییتنها که

 برس 

 داد بهت  یکه رو نم یاون

 وار ید یرو  سهینو یاسمتو م حال

 خواد یخونه م یر یگرد گ هینفس،  هیحس،  هی

 برس 

 برس  دادیکنه توخونه ب یم ییتنها که

 از غر، گله ُپرم
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 سوختن بدنم گُر گرفت  ییتنها تو

 موندم  یک یاز غم برس تو تار ُپرم

 ف یمرد چه ح دلمم

 ازت دورم تو برس  من

 غد و مغرورم برس  یکی من

 بد بودم اگه فاصله است بدون که مجبورم برس  اگه

 تتلو،برس(  ری)ام

 اش  یادآور ی پدرم هم بود. با  یآهنگ مورد عالقه  نیا

 زمزمه  لب ریچشمم روان شد و ز یاز گوشه  یاشک

 نگران نباش بابا جان!«کردم  رم،یگ ی»انتقامت رو م  بعد

 در را زدم. وارد  موتیو ر دمیساعت دم در خانه رس مین

 را پارک  نی سرسبز و شدم و ماش  ی پر از درخت ها ِاطیح

 در آوردم و  فمی را از ک  دیشدم. کل  دایپ نی و از ماش کردم

 یخانه شدم. چراغ ها خاموش بود و انگار همه  داخل

 بود! آرام به سمت اتاقم رفتم و بعد  دهیها خواب خدمتکار

 .دم یتختم دراز کش یرو میلباس ها ضیتعو از

 

 نهم  پارت

 یاز رو یقی نفس عم شگریگفتن "تموم شد" آرا با
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 بلند شدم.  شگاهیآرا یصندل  یو از رو  دمیکش یآسودگ

 یکه بر رو یح یمل شی کردم. با آرا نگاه نهیرا در آ خودم

 متفاوت تر   یل یو خ باتری نشسته بود چهره ام را ز صورتم

 که با لباس تنم هماهنگ  یداد به طور  ینشان م شهیهم از

 گفت:  نیبا تحس شگریبود. آرا شده

 !یتو چه قدر خوشگل شد زمی عز -

 گفتم:  یزدم و با لحن خوشحال یلبخند

 ممنونم.  یل یخ  ،یمرس -

 و گفت:  دیخند

 کنم. یخواهش م -

 و پولش را حساب کردم. مانتو و شالم را دمیخند

 یخارج شدم که صدا شگاهیو تنم کردم. از آرا برداشتم

 پ ی ام توجه ام را جلب کرد و بعد از باز کردن ز یگوش زنگ

 ی رو  ریرا برداشتم. اسم ام یگوش فمیکوچک ک  یمشک

 اتصال را زدم که یمه کرد. دک  یم  ییاش خودنما صفحه

 . دیاز پشت خط به گوشم رس ریام یصدا

 ؟ ییکجا ایسالم ال -

 . رونی اومدم ب شگاهیسالم. از آرا -

 گفت و ادامه داد: ی"آهان"
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 ؟ یفرست  یآدرس باغ دوستت رو برام م  -

 جواب دادم: عی نقش بست. سر  میلب ها یرو  یلبخند

 .یباشه. ممنون که دعوتم رو قبول کرد -

 فکر تکان دادم که گفت:  نیرا با ا سرم

 . نمتیب  یکنم. پس م یخواهش م -

 فرستادم. سوار  شیرا قطع کردم . آدرس را برا یگوش

 م یحرکت کردم. ن  میشدم و به طرف باغ مر نمیماش

 بودن اد یز  لی. به دلدمیرس می بعد به باغ مر  ساعت

 کردم و پس از  دایپارک پ یبرا یی جا یبه سخت  نیماش

 شدم. همزمان  ادهی پ نیاز درون ماش  نمیکردن ماش  پارک

 دنمیشد. با د ادهی پ نشیو از ماش دیهم رس ری من ام با

 نقش بست. به شی لب ها یرو ی شد و و لبخند خشک

 رفتم و گفتم:   طرفش

 سالم. -

 گفت:  یلحن آرام با

 !بایسالم بر خانم ز -

 و گفتم:  دمیخند  زیر

 تو؟  میبر -

 را تکان داد و گفت:   سرش
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 . میبر -

 به درخت ها و  ییبای ز ی. چراغ هامیهم وارد باغ شد با

 ن یتزئ بای ز یخانه وصل کرده بودند و با گل ها اطراف

 درست وسط باغ بود و اطرافش  یچوب  یبود. کلبه  شده

 بود؛ چون اکثر   یبزرگ و کوچک یاز درخت ها مملو

 یهمه  میکردند، مر یم یدر شمال زندگ  میمر یها لیفام

 به طرفمان آمد و  دنمیبا د میها را دعوت کرده بود. مر آن

 گفت:  ی. با لحن خوشحال  میرا بغل کرد گریهمد

 .دیخوش آمد  زم،ی سالم عز -

 گفتم:  ین یری لحن ش با

 . تولد مبارک گلم.یسالم مرس -

 را گرفت و گفت:  دستم

 . زمی عز  یمرس -

 رنگ بود و  یکه بر تن داشت کردم. آب  یبه لباس ینگاه

 هم سالم کرد و بعد رو به من گفت:  ری ! با امکلوش

 ! یچه خوشگل شد -

 و گفتم:  دمیخند

 .نی تو هم همچن یمرس -

 شده بود  دهیبنفش که کنار کلبه چ یِ مبل سلطنت  یرو
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 مبل گذاشتم.  ی. مانتو و شالم را درآوردم و رومینشست

 کردم که آهنگ ینگاه م  دندیرقص یند مکه داشت یافراد به

 ر یکه مخصوص رقص دونفره بود پخش شد. ام یآرام

 شد و دستش را به طرفم گرفت و گفت:  بلند

 بانو؟ دیده یافتخار م  -

 گفتم:  دیبا ترد یاز مکث  بعد

 البته! -

 ک ی ریبلند شدم. ام میرا دستش گذاشتم و از جا دستم

 بود که با آن یپسر  نیرا دور کمرم حلقه کرد. اول دستش

 ن ییباعث خجالتم شده بود. سرم را پا نیو ا  دمیرقص یم

 گفت:   یکه بعد مدت انداختم

 ؟ یکرد داشیپ -

 تعجب گفتم:  با

 رو؟  یچ -

 ی خوا یو م  نییپا یکه سرت رو انداخت یز یهمون چ -

 ؟ یکن  داشیپ

 الت گاز لبم را از خج  یاش شدم و گوشه  هیکنا متوجه

 که بعد میخورد یآهنگ تکان م  تمی. آرام آرام با رگرفتم

 گفتم:  یمدت
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 م؟ ینیبش  میبر -

 انداخت و گفت:  ینگاه قیعم میچشم ها به

 . میبر -

 شده بود! به سمت  شتریدانم چرا تپش قلبم ب ینم

 که کنارش  یکه کنار کلبه بود رفتم و به درخت یا چشمه

 نیدلنش یو به صدا دمیکش ی قیکردم . نفس عم هیتک  بود

 توجهم را  یپسر  یسپردم که صدا  یشر آب گوش م شر

 کرد.  جلب

 ! ایال -

 یپارسا، پسر عمو دنیسمت منبع صدا برگشتم و با د با

 کردم که گفت:  یکه عاشقم بود، اخم میمر

 ! یچه قدر خوشگل تر شد -

 و کردم   یزد. اخم   یبرق م دنمیبا د شیچشم ها انگار

 از کنارش رد بشوم که مچ دستم را گرفت و  خواستم

 : گفت 

 چه قدر دنبالت بودم...  یدون  یکجا؟ م -

 حرفش نصفه ماند.   ریحرف ام با

 اومده؟ شیپ  یمشکل ایال -

 دهنم را قورت دادم و گفتم:  آب
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 .میبر  ست،ین  ینه مشکل -

 با حرص تشر زد:   پارسا

 .میزد  یحرف م  میداشت ایال -

 کردم و گفتم:  یاخم

 ندارم. یمن با تو حرف -

 .میحرکت کرد میبه طرف مر ریتوجه به پارسا با ام یب

 را  مانیو ما هم کادو ها  دیرا بر  کیک میکه مر نیا بعد

 به طرف  ری کردم. با ام یخداحافظ میبا مر میداد

 که گفتم:  میرفت  یم مانی ها نیماش

 . یو اومد یرفتیممنون که دعوتم رو پذ -

 زد و گفت:  یلبخند

 . کنمی خواهش م -

 یشدم. آهنگ نمی و سوار ماش می کرد یهم خداحافظ با

 کردم و به طرف خانه ام حرکت کردم.  یپل

 

 دهم پارت

 «  ریام »

 بودم و خاطرات امروز را  دهیدراز کش اهمیتختم س یرو

 چیبود ه دهیکه پوش یبا آن لباس  ایکردم. ال یم  مرور
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 از فرشته شده  باتری هم ز دیشابا فرشته ها نداشت؛  یفرق

 شود که  ی! هنوز هم باورم نمدیدرخش ی و مثل ماه م بود

 دوستش دعوت کرد. سرم را تکان  یرا هم به مهمان  من

 هفته که در شمال  کی نیشرکت افتادم. ا ادیو  دادم

 نینتوانستم مشکالت شرکت را حل کنم. به هم بودم

 جا داشته  نیشرکتم در ا یبرا کی شر کیقرار شد  لیدل

 قرار دادمان با  یامضا ی. قرار هست امروز براباشم

 .م یرستوران برو کیبه  دم یجد  کیو شر لمیوک

 «  ایال »

 میبلندم بودم. عاشق موها یشانه کردن موها مشغول

 هم از آن ها کاسته شود. یکم یو حاظر نبودم حت بودم

 شوم؛ چون کیشر ری قرار هست در شرکت ام امروز

 ک یشر کیمشکالتش را حل کند مجبور شد تا   نتوانست

 ر ی تاث یمورد ب نیکند. البته من هم در ا دایخودش پ یبرا

 داشتند را یکه با آن ها قرار داد کار   یی! با شرکت هانبودم

 کار شد. نیمجبور به ا لیدل ن یبه هم ختمیهم ر به

 کنار تخت گذاشتم و یعسل  یزد و شانه را رو  یپوزخند

 نشستم و نهیآ یجلو  یِ صندل ی بلند شدم. رو میجا از

 شدم. بعد از زدن خط چشم رژ لب شیآرا مشغول
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 که  یحی مل شی . با آرادمیمال م یبر لب ها یا یصورت 

 یکه برا  یراهنیشده بودم! پ  بای بود واقًعا ز  صورتم

 و  اهیاز س  یبی رنگش ترک  دم،یبودم را پوش دهیخر امشب

 دنی ود. ساپورتم را تنم کردم و بعد از پوش ب دیسف

 رفتم. ن ییاز اتاقم خارج شدم و از پله ها پا مانتوام

 دست از  دنمی کردن پله ها بود که با د زیمشغول تم فاطمه

 و گفت:   دیکش کار

 درست کنم؟  یشام چ یخانم برا -

 زدم و گفتم:  یلبخند

 ی ز یچ ستی ن یاز ی خورم ن یم رونیامشب شام رو ب  -

 . یکن  درست

 تکان داد و گفت:  یسر 

 چشم. خداحافظ.  -

 ن یماش  موتی گفتم و از خانه خارج شدم. ر ی"خداحافظ"

 شوم.   نی زدم و سوار ماش را

 ر ی قبل با ام یکه دفعه  یساعت به رستوران میاز ن بعد

 لمیوک دنیرا پارک کردم. با د  نی. ماشدمیرس م،یبود آماده

 شدم.  دایپ ن یاز ماش  عیداده بود سر هیتک نشیبه ماش که

 با مرد  ری. اممیاز سالم دادن وارد رستوران شد بعد
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 ش ی و از جا دی ما را د لشیگرم صحبت بود که وک شی کنار

 هم سرش را به طرفمان چرخاند و با  ری شد ام بلند

 نگاهم کرد.  یناباور 

 

 ازدهم ی پارت

 «  ریام »

 به که محسن میمعاون شرکتم در حال بحث بود با

 که به  یاشاره کرد، سرم را برگرداندم و به کس ییجا

 زده شده  رتی ح  دنشیشدم. از د  رهی آمد خ  یم طرفمان

 باشد. نگاهم  ایال دمیجد کیکردم که شر یباور نم بودم،

 خوشگل شده بود! من عاشق   یلیافتاد. خ شیلباس ها به

 که کنارش  یبودم. مرد جوان دیو سف  اهیرنگ س  بیترک

 داد و گفت:  یسالم بود

 هستم.  یمی پورزند من مهران کر یسالم آقا -

 گفت:  ایاشاره به ال با

 هم خانم پرند هستن. شونیا -

 صحبت در مورد  ی. بعد از کلمینشست زی بر سر م یهمگ

 و  میقرارداد، شاممان را خورد یشرکت و امضا  یکارها

 ایکه ال میحرکت کرد مانیها نی. به طرف ماشمیشد بلند
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 و با لبخند بر لب گفت:  ادستیا

 ی خوب ک ی شر دوارم ی. امنمتیب  ی شرکت م یفردا تو -

 . میباش

 زدم و گفتم:  یلبخند

 خداحافظ.   دوارم،یام -

 حرکت کرد.   نشیگفت و به سمت ماش  ی"خداحافظ"

 ی قیبه آسمان پر از ستاره انداختم و نفس عم ینگاه

 کردم. بعد از  یشدم و آهنگ را پل  نمی. سوار ماش دمیکش

 در را  موتی و ر دمیساعت با هزار زحمت به خانه رس مین

 بزرگ و کوچک  یبزرگ پر از درخت ها اطی. وارد ح زدم

 .دمیکش یا  ازهی را پارک کردم و خم نمیشدم و ماش  خانه

 باز نگه یرا به سخت میخسته بودم که چشم ها چنان

 از پله ها بال رفتم میتقبودم. در را باز کردم و مس داشته

 خودم را  میوارد اتاقم شدم. بدون عوض کردن لباس ها و

 فرو رفتم.  یق یتخت پرت کردم و به خواب عم یرو

 «  ایال »

 در حال اجرا بود. آرام آرام در تمام  یبه خوب میها نقشه

 دارم که یحس بد انیم نیکنم. در ا ینفوذ م  ریام  یزندگ

 نتوانستم  ادمیز  یخستگ لیکرد. به دل یم تمیاذ داشت
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 و لباس  دمیرا مال میفکر کنم. چشم ها نیاز ا شتریب

 و وارد  دمیتخت دراز کش یام را تنم کردم و رو یآب خواب

 شدم.  یخبر   یب عالم

 یا دهیرفتم فا یبودم و هر چه راه م یک یتار ییجا در

 تنم را  یگرگ ها موها یهم نبود. زوزه  یکس چی! هنداشت

 به تنم انداخته بود. یهوا رعشه ا یکرد و سرد یم خیس

 را به میو مه آلود بودن هوا روبه رو یک یتار لیدل به

 ی زدم؛ ول یکردم و داد م یم ه ی. گردمید یم یسخت

 م یبازو ها یرو یدفعه دست کی نداشت که  یا دهیفا

 دار یاز خواب ب  یف یخف   غیباعث شد با ج   نیکه هم نشست

 زد و به نفس نفس افتاده بودم. یتند م  اری. قلبم بس شوم

 را  وانیرا برداشتم و ل  زیم یبلند شدم و پارچ رو میجا از

 و با  دمیتختم دراز کش یرو دنیآب کردم. بعد از نوش پر

 به خواب فرو رفتم.  دمیکه د یراجع به خواب الی و خ  فکر

 

 دوازدهم پارت

 گذشت. مشکالت  یماه م  کی ریشدن من و ام  کیشر از

 قرار است به  ری. با اممیرا به طور کامل حل کرد  شرکت

 .میواگذار کن ریشرکت را به مد یو کارها  میبرگرد تهران
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 درون  ایگذراندم.  ریرا با ام  یادیماه وقت ز کی نیا یط

 لب  ری و ز دمیکش ی. آهمیرفت  یم رونیب  ایو   شرکت

 کردم:  زمزمه

 ! کاش پدرش قاتل دیرس  یجا نم   نیکاش کارمان به ا -

 نبود! پدرم

 میرفت  یبه ساحل م ری که امروز با ام نیا یادآور ی با

 یمانتو و شلوارم بودم که صدا  دنیپوش مشغول

 شمیآرا   زیم یام توجه ام را جلب کرد. از رو یگوش

 ی بر رو ریبر صفحه اش انداختم. نام ام یو نگاه  برداشتم

 ل راسبز رنگ اتصا یکرد، دکمه   یم ییخودنما صفحه

 و پاسخ دادم. فشردم

 من دم در هستم. ی. اگه آماده ا ایسالم ال -

 زدم و گفتم:  یلبخند

 . امی یسالم، آره حاضرم الن م -

 باشه منتظرتم.  -

 رنگش را سرم کردم و از   یرا قطع کردم و شال آب  تماس

 آمدم و از خانه   نییخارج شدم. با سرعت از پله ها پا اتاق

 ی رنگ اش را جلو اهیس یلمدل با نیشدم. ماش   خارج

 دادم که جواب یو سوار شدم. سالم دمیخانه د درب
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 داد و در سکوت به طرف ساحل  ییرا با خوش رو سالمم

 کنج لبش نشسته بود و پاک  ییبای . لبخند زمیکرد حرکت

 بودم که  عتیزدن درخت ها و طب  دیشد. مشغول د ینم

 .میشد دایپ  نی. از ماشمیدیساعت به ساحل رس مین بعد

 و  دیکش رونی ب  نشیرا از صندوق ماش  یانداز  ری ز ریام

 م ی. بعد نمیآن نشست یپهن کردنش شد و رو مشغول

 بلند  میشرکت از جا یحرف زدن در مورد کارها  ساعت

 میحرکت کردم. موج آب به پاها  ای و به سمت در شدم

 کرد و با هر  یالقا م میرا برا یخورد که حس خوب  یم

 داد. در فکر خود  یم نی دلم را تسک یزخم ها برخوردش

 رفته و متوجه غروب نشده بودم. نم نم باران هم فرو

 ناشناخته یها  نیو با هر ترنمش من را به سرزم دیبار یم

 من را  ریام یکه پر از آرامش بود. صدا ینی برد، سرزم یم

 . دیکش رونیحالم ب  از

 ی لکنم؛ و ی حواست کجاست؟ دو ساعته صدات م   ایال -

 نه انگار.  انگار

 را جمع کردم و معذب گفتم:  میها لب

 . دیببخش -

 تکان داد و گفت:  یسر 
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 شده. رید گهید میبر  ایب -

 که من را به خانه ام رساند به سمت  نیبعد از ا ریام

 و در  دمیکش رونیب  فمیرا از ک  دیاش حرکت کرد. کل خانه

 نیبه اطراف انداختم. چه قدر دلتنگ ا یباز کردم. نگاه را

 شدم! در را باز کردم و از پله ها بال رفتم. وارد یم خانه

 یرا باز کردم. مانتو میشدم و در کمد لباس ها اتاقم

 .دمیانتخاب کردم و پوش   انشانیام را از م یکرم

 و از  دمیرا از کمد برداشتم و درون چمدان چ میها لباس 

 به اطرافم انداختم و ییگذراخارج شدم. نگاه   خانه

 شدم. رضا هم بعد از چک کردن خانه پشت   نیماش سوار

 در جاده ها  رهی نشست و به طرف تهران راند. خ فرمان

 خوابم برد. یک  دمینفهم

 . دمیکش یا ازهیزدم و خم   یرضا پلک یصدا با

 .میدی خانم به خونه رس  ایال -

 شدم. به طرف خانه  ادهی پ نیتکان دادم و از ماش یسر 

 کردم. در را فاطمه باز کرد و با لبخند گفت:  حرکت

 .نیسالم خانم، خوش اومد -

 به میدادم و مستق یشد سالم سرسر   یباز نم میها چشم

 اتاقم حرکت کردم.  دانشگاه ها سمت
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 لباس  عیکه صبح زود بلند شوم سر نیا یشد، برا یم  باز

 .دمیتختم دراز کش یام را تنم کرد و رو یاسی خواب

 که باعث شد از خوابم  دیتاب  یبه اتاقم م  دیخورش  نور

 از  یبه بدنم دادم و با کرخت یشوم. کش و قوس  داریب

 رفتم و پس از اتمام  ییبلند شدم. به طرف دستشو میجا

 یمانتو کی  نشانیبه سمت کمدم رفتم و از ب  میکارها

 . از دمیبرداشتم و پوش یکمش یو شلوار و مقنعه   یکرم

 آمدم که فاطمه دست از جارو زدن برداشت  نییها پا پله

 لبخند بر لب گفت:  و

 خانم. ری صبح به خ -

 زدم و گفتم:  یلبخند

 ممنون، صبح تو هم. -

 . نییخانم صبحونه آمادست، بفرما -

 ر ی نون و پن ینشستم. لقمه   زی کردم و پشت م ی"تشکر"

 خودم گرفتم و مشغول خوردن شدم. بعد از خوردن  یبرا

 را از رضا گرفتم و  موتیام از خانه خارج شدم. ر ییچا

 دم یبه دانشگاه رس قهیدق ستیشدم. بعد ب  نیماش سوار

 اده یپ نی . از ماش دمیکش یاز سر آسودک یق یعم  نفس

 یها یبه کالس و صندل یو وارد دانشگاه شدم. نگاه شدم
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 به دنمیبا د  ایشده انداختم که رون دهیرنگ چ یا قهوه

 گفت:  طنت ی آمد و با ش طرفم

 تو؟!  ییناقال کجا یآ -

 نشستم، زمزمه کردم:  یم یصندل  یکه رو یحال  در

 ؟یخوبم تو چه طور  ی اوًل سالم، مرس -

 زد و گفت:  یلبخند

 هیها  یاز ما نکن  یادیمن هم خوبم. اصاًل  کمی سالم عل -

 ! وقت

 گفتم: معذب

 ! چه خبر؟ الی خیمشغول کارهام بودم، ب  دیببخش -

 تکان داد و زمزمه کرد:  یسر 

 .یسالمت -

 که عوض شده بود افتادم و مونی میاستاد ش ادی

 : دم یپرس

 عوض شد؟! مونیمیچرا استاد ش یدون  یتو م -

 را غنچه کرد و گفت:  شیها لب

 گهید یکیرفته،  گهیشهر د کیگن به  یم  یدونم؛ ول ینم -

 .ادیم

 بال انداختم و گفتم:  ییبروا
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 آهان! خدا کنه خوب باشه.  -

 نشستند. ترانه با آن  شانیدفعه جا کیبچه ها  ی همه

 گفت:  زشینفرت انگ  یصدا

 استاد اومد. دینیبچه ها همه سر جاهاتون بش -

 .دیبه گوشم رس  ییآشنا یبه در بود که صدا پشتم

 .دتونیسالم بچه ها من پورزند هستم استاد جد -

 دهانم باز  می صحنه رو به رو دنیسمتش که با د برگشتم

 .ماند

 

 زدهمی س پارت

 «  ریام »

 ی  رهیخ ینگاه ها ینی که وارد کالس شدم سنگ یموقع از

 ام نشستم و یصندل  یکردم. رو یرا به خودم حس م  ایال

 شدم. با سرعت سرش را  رهیخ  ایرا بلند کردم و به ال سرم

 ک یتکان دادم. بعد  یزدم و سر  یانداخت. لبخند  نییپا

 .«ساعت با گفتن  دیکالس خارج شدم و » خسته نباش از

 طرف اتاق مخصوصم رفتم. امروز سه تا کالس به

 رفتم.  یبه شرکت م دیبعد از کالس هم با داشتم

 *** 
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 نشستم. بعد از میقهوه ا زیاتاقم را باز کردم و پشت م در

 در را زد که گفتم: یربع کس کی

 . دییبفرما -

 گفت:  دی داخل شد و با ترد ایال

 تو؟   امیتونم ب  یم -

 را تکان دادم و گفتم: سرم

 ! ایآره ب  -

 مبل نشست و گفت:  یمن رو یشد، با اشاره  داخل

 ؟ یش یکه استاد م  یتو چرا به من نگفت -

 بال دادم و گفتم: ییابرو

 کنم.  زتیخواستم سوپرا یچون م -

 لب گفت:  ری نگاهم کرد و ز رهیخ

 شدم!  زیواقًعا سوپرا -

 و گفتم:  دمیخند

 ؟ینکنه ناراحت شد -

 گفت:  مضطرب

 تعجب کردم؛ آخه اصاًل  کمینه نه! چرا ناراحت شم؟  -

 . یباش  یمیاستاد درس ش ادی نم بهت

 تعجب گفتم:  با
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 چرا؟  -

 را جمع کرد و گفت:  شیها لب

 سنشون کمی درس  نیا یاستاد ها ادی آخه به سنت نم -

 . بالست

 ایکردم و سرم را تکان دادم که ال یجوابش تک خنده ا در

 : گفت 

 سوال در مورد درس داشتم، اون رو  کیمن  یراست -

 !یخواستم بپرسم، البته اگه وقت دار  یم

 : زدم و گفتم  یلبخند

 .ی بپرس  یتون یآره ، م -

 اش در آورد و به طرفم آمد، کنار  یمشک  فیرا از ک  کتابش

 و گفت:  ستادیا زیم

 سوال مشکل داشتم. نیا یتو -

 سوال را  تیبه سمت جلو خم شدم و با جد   زیم یرو یکم

 ح ی دادم. بعد از توض حی توض شی کرد و » تشکر«برا ی

 گذاشت و با گفتن "خداحافظ" از  فشیرا درون ک  کتاب

 اتاق خارج شد.  در

 «  ایال »

 آن جا  مانیدهایکه پاکت خر یپشت  یبه صندل نهیآ در
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 به  ا یبود با رون یزدم. چند وقت ینگاه کردم و لبخند  بود

 را   نیشب بود که ماش ازدهی. ساعت مینرفته بود دیخر

 ی را جلو نیربع، ماش  کیراندم. بعد   ایرون یسمت خانه  به

 پارک کردم که گفت:   ایرون ی خانه

 خوش گذاشت.   یلی. خ زمی عز  یمرس -

 کنج لبم نشست و گفتم:  یلبخند

 خوش گذشت. برو به سالمت.  یل یبه من هم خ -

 پاکت   یپشت یو از صندل  دیگونه ام را بوس ای رون

 را  نیشد. ماش ادهیپ  نیرا برداشت و از ماش  شیها لباس 

 کردم و به سمت خانه حرکت کردم.  روشن

 

 چهاردهم پارت

 در حال  یکه استاد سالر  یساعت از زمان کی ًبایتقر

 آمد از  یدر نم شیکس صدا چیبود گذشت و ه  سیتدر

 ی داشت. کالس به حد یا یخشک و عصب   یکه اخالق بس

 هم یبه رو اد یز یاز خستگ میکننده بود که چشم ها کسل

 ی به بچه ها یبودم که توجه ا و آن قدر کالفه افتادی یم

 ی"دیرا جمع کرد و خسته "نباش فشینداشتم. ک گرید

 را جمع کردم و همراه  لمیو از کالس خارج شد. وسا  گفت
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 که گفت:  میاز کالس خارج شد ای رون

 شاپ، من گشنمه. یکاف  میبر ایال -

 به  میبرو ییافتادم که قرار بود امروز با هم جا ریام ادی

 گفتم:  لیدل نیهم

 قرار یا گهیجان بمونه واسه بعد! من با کس د  ایرون  -

 .دارم

 گفت:  طنتی نگاهم کرد و با ش مشکوک

 ؟ یبا ک  نمی هو! بگو بب -

 دادم! لبم را گاز گرفتم  یا یکه چه سوت دمیدفعه فهم کی

 گفتم:  و

 اون! ی خوام برم خونه  یمباهام کار داشت،  میمر -

 بال داد و گفت:  ییابرو

 . نمتیب یآهان! باشه، پس بعًدا م -

 و گفتم:  دمیاش را بوس گونه

 ممنون، خداحافظ  -

 زنگ زدم که بعد از   ریرا برداشتم و به ام  یکوله ام گوش از

 بوق جواب داد.  چند

 سالم. -

 گفتم:  طنتی ش با
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 ! یایسالم استاد جان، دم در هستم ، نم -

 و گفت:  دیکش یپوف

 ها! یاستاد رو ورد زبانت کرد  یکلمه  نیتو هم ا -

 و زمزمه کردم:  دمیخند  زیر

 !گهید یخوب استادم -

 .امیباشه باشه، از دست تو! الن م -

 مانتوام گذاشتم. بعد بمی را قطع کردم و درون ج یگوش

 دانشگاه خارج شد و به از ساختمان ریام قهیدق چند

 آمد و گفت:  سمتم

 .یمنتظر موند  دیببخش -

 گرداندم و گفتم:  چشم

 !گهید میبر  ای کنم، ب یخواهش م -

 رنگش شدم که گفتم:  اهیس  نیماش سوار

 ها! میر  یکجا م یهنوز نگفت  -

 بال انداخت و گفت:  ییابرو

 خانم کنجکاو! یفهم  یم  یصبر کن کمی -

 و گفتم:  دمیخند  زیر

 باشه.  -

 نگه یدرب باغ  یرا روبه رو نی ساعت ماش میاز ن بعد
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 افتهی  نتیز با ی ز یباغ با گل ها یدرب ورود ی. جلوداشت

 و همراه با هم به طرف باغ  میشد  دایپ نی . از ماشبود

 ی فانتز  یدو طبقه  یچوب یکلبه  کی . در وسط باغ میرفت

 بز شده بلند و کوتاه هم در اطرافش س  ی. درخت هاداشت

 بود. احساس   بایز  یسنگ فرش یها ی کاش  نی. کف زمبودند

 و ذوق برق زد!  یاز خوشحال می چشم ها ین ی ن کردم

 جا واسه توعه؟  نیا ریام -

 زد و گفت:   یپلک

 آره، خوشت آومد؟  -

 زده گفتم:  جانیه

 محشره!  -

 و گفت:  دیخند

 .ید یخوشحالم که پسند -

 و گفتم:  دمیکش  میلب ها یرا رو زبونم

 !دیرو نپسند ییبایز نیبه ا ی جا نیشه ا یمگه م -

 و گفت:  دیکش یق یعم  نفس

 ی قهیجا بود. بعًدا با سل نیا دمیکه خر  ییجا  نیاول -

 .میخونه رو درست کرد مامانم

 گفتم و ادامه دادم: ی"آهان"
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 بود! یا قهیمامانت واقًعا زن خوش سل -

 ؟ ین یداخل خونه رو هم بب یخوا  یآره، م -

 ذوق گفتم:  با

 چرا که نه! -

 «  ریام »

 داخل خانه را  یوقت  د،یدرخش یاز ذوق م ایال یها چشم

 جا خوشش  نیدانستم که از ا یچشمانش برق زد. م دید

 یرفت رو نهی حد! به طرف شوم نینه به ا  یول د؛یآ یم

 بود نشست و  نهی که اطراف شوم یرنگارنگ  یها بالش

 : گفت 

 جا معرکه ست! نیا ریام یاو -

 داشتم و ای به ال یب یو کنارش نشستم. حس عج  دمیخند

 نداشتم. یرا به کس  یحس نیبه حال همچن  تا

 *** 

 شده  رهی حرف از بالکن به باغ خ چی بدون ه ای با ال همراه

 رو به غروب بود و ییبایدر کمال ز دی. خورش میبود

 به وجود آورده بود. رنگ  یا ییایو رو  ییتماشا ی منظره

 صورتم افتاده بود. یبر رو  دیو زرد خورش  ینارنج

 انداختم که ینگاه  ایشد. به ال قی به وجودم تزر یآرامش
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 شده بود و مرا  رهی مشتاقش به منظره خ یچشم ها با

 شد که  یکرد. هوا کم کم داشت سرد م یخودش م مست

 گفتم:  ایال به

 داخل؟  میبر -

 . وارد آشپزخانه شدم. از میرفت  گفت و داخل یا باشه

 یدو فنجان برداشتم و قهوه ا یقهوه ا یها نتیکاب  درون

 . بهختمی درست کرده بودم را به درون فنجان ها ر که

 نه یکنار شوم  یبالش ها   یرفتم و کنارش رو ای ال سمت

 را به او دادم و بعد از آن که ایال ی. فنجان قهوه  نشستم

 گفت:  ا ی ال میها رو خورد قهوه

 فردا کالس دارم.  می بر دیشد، با  رید ریام -

 را تکان دادم و گفتم: سرم

 . میباشه بر -

 *** 

 که غرق خواب بود نگاه کردم. مانند  ای صورت ال به

 فرو رفته بود. دلم قیمظلوم در خواب عم یها بچه

 ی واستم ساعت ها به چهره خ یکنم. م دارشیآمد ب  ینم

 را  شینبود. آرام بازو  یشوم، اما چاره ا رهیخ  شی بایز

 دادم و گفتم:  تکان
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 شو! داریب م،یدیرس  ایال -

 را باز کرد و خواب آلود گفت:  شیکم چشم ها کم

 خسته بودم، خوابم برده!  یلیخ  دیببخش -

 زدم و گفتم:  یلبخند

 نداره. یاشکال -

 گفت:  دیمال یرا م شیکه چشم ها یحال  در

 بود. خداحافظ .  یروز خوب   ،یمرس -

 کنم. خداحافظ.  یخواهش م -

 تکون داد و در  میبرا یشد و دست ادهیپ  نیماش از

 اش را باز کرد و وارد شد.  خانه

 

 پانزدهم پارت

 «  ایال »

 گذر کردم. به سمت  اطشی سرعت از در دانشگاه و ح با

 کالس، یدر بسته  دنیحرکت کردم و با د کالسم

 ده یرس ری. انگار ددمییحرص سا   یرا از رو میها دندان

 وارد شدم. کل کالس  دیی. ناچار در را زدم و با بفرمابودم

 کرد که  یبا اخم نگاهم م ریشده بود و ام رهی من خ به

 : گفتم
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 . رمی شرمنده استاد بابت تاخ -

 گفت:  یبا حرص خاص  ریام

 سر جاتون! نییتکرار نشه خانم پرند. فرما -

 ام نشستم که  یشگ یهم یاخم نگاهش کردم و در جا با

 گفت:  ریام

 . آمادهرمیگ یخب بچه ها گفته بودم که امتحان م -

 ورقه ها رو پخش کنم. نی باش

 ورقه ها را پخش کرد و ما هم شروع  یکی  یک ی ریام

 . در کل . با آرامش به تمام سوال ها جواب دادممیکرد

 ر یساعت ام میتا سوال داده بود. بعد ن  ستی ب ریام

 جمع کردن ورقه ها شد. بعد از گرفتن ورقه ها با  مشغول

 " از کالس خارج دیو گفتن "خسته نباش فشیک  برداشتن

 دوستم بود! نی نشستم. بهتر یم  ایکنار رون  شهی. همشد

 کرد گفت:  یکه مقنعه اش را درست م یدر حال  ای رون

 .میفردا کالس ندار د،یخر میبر  ایب  ایال -

 تکان دادم و گفتم: یسر 

 . میباشه بر -

 .میبا هم از کالس خارج شد لمانی از جمع کردن وسا بعد

 *** 
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 شدم و  داریاز خواب ب میبه چشم ها دیتابش نور خورش  با

 را باز و بسته کردم  می. چند بار چشم هادمیکش یا ازهیخم

 از  یبه ساعت نگاه کردم که هفت صبح بود. با کرخت  و

 رفتم. بعد از شستن  سی بلند شدم و به طرف سرو میجا

 آمدم  نییو صورتم از اتاق خارج شدم. از پله ها پا دست

 گفت  ی"ری با وارد شدنم به آشپزخانه فاطمه "صبح بخ  و

 نشستم.  زیدادم و سر م جوابش را  ییبا خوش رو و

 من اصاًل از  یچند نوع مربا درست کرده بود؛ ول فاطمه

 خوردم   ریآمد. به زور چند لقمه نون و پن یخوشم نم   مربا

 گفتم:  و

 ممنون فاطمه جان.  -

 زد و گفت:  یلبخند

 نوش جان خانم.  -

 که یسمت اتاقم رفتم و در کمدم را باز کردم. شلوار  به

 یتاپ زرد رنگم مانتو  یبود مناسب بود. رو میپا

 . شال دمیآوردم و پوش رونیاز درون کمد ب یا یمشک

 ز ی م یگذاشتم و از رو میموها یهم بر رو  یرنگ یمشک

 را برداشتم و از خانه خارج شدم.  نم یماش چییسو شمیآرا
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 شانزدهم  پارت

 وارد  ری در مورد درس گرم صحبت بودم که ام ا ینرو با

 اش  یصندل یحرکت کرد. رو   زشیشد و به سمت م کالس

 یدست فی و بعد از سالم دادن، ورقه ها را از ک نشست

 آورد و گفت:  رونیب  چرمش

 نفر نمره کامل رو گرفته!  هیامتحان فقط  یتو -

 که گفت:  میچشم دوخت ریمنتظر به ام همه

 نمره رو   نیکه کم تر یخب، من دوست دارم از کس -

 شروع کنم.  گرفته

 بودن  ریام یاعتراض بچه ها بلند شد؛ ول یدفعه صدا کی

 نمره  نیبه آن ها شروع به خواندن نمرات کرد. کم تر توجه

 و لباس خودش  شی ترانه گرفته بود! آن قدر به آرا را

 ی باق  شی خواندن درس برا یبرا یکه وقت  دیرس یم

 با  دیترانه را د  پیو ت افهیق یهم که وقت ری ماند. ام یمن

 ی ک ی یک ینگفت. بعد  یز یتکون داد و چ یسر  ًتاسف

 د یکه نوبت به من رس نیخواندن نمرات شد. تا ا مشغول

 افتخار به من نگاه کرد و گفت:  با

 . نیکامل گرفت یخانم پرند شما نمره   -

 نگاه کردم  ریکردند. با لبخند به ام قمیبچه ها تشو ی همه
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 دم گوشم گفت:  ای رون که

 ناقال! یآ -

 داد و گفت:  شی به ابرو ینیچ

 بد ننوشتم.  یگ یحال بهم م -

 تاسف تکان  یو سرم را از رو دمی خند  یحرف چیه بدون

 .دادم

 *** 

 از اتمام کالس، کوله ام را برداشتم و از کالس خارج  بعد

 نگ یشگاه شدم و به سمت پارک بزرگ دان  اطی. وارد حشدم

 در آوردم  اهمی س فیِ را از ک  نمیماش چییکردم. سو  حرکت

 کردم و به ی شدم. آهنگ مورد نظرم را پل  نیسوار ماش  و

 خانه راندم.   طرف

 میتو زندگ   یجز تو دارم تو اومد و یقرارم ک یهمه  یآها

 گه ید یشکیبا تو نه ه  گهید ستیدار و ندارم غمم ن یشد

 تو قلبم دردونه قلبم با تو با تو من غرق  رهی گینه نم جاتو

 دلم  لرزهیاز جونم م زتریعز یخوبم دوست دارم آها حال

 دل نه صد دل کیبگم من همونم که  امی م نکهیا تا

 بهونه یو ب   کیش  یلیعاشقونه عاشقونه خ عاشقتم

 مثل من من که وونهیآدم د هیبه دل  یدلتو بد یحاضر 
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 رم که زدم دلتو بردم عاشقونهمردم دم خودم گ  برات 

 به یدلتو بد یبهونه حاضر  یو ب ک یش ی لیخ  عاشقونه

 مثل من من که برات مردم دم خودم  وونهیآدم د هی دل

 که زدم دلتو بردم  گرم

 لب آهنگ را با خواننده ریدادم و ز  یرا تکان م میها شانه

 کردم.  یم یخوان هم

 ( ک یش  ،یزمان وسفی)

 «  ریام »

 بر گشته بود،  ایتالیدوستم که تازه از ا نیسالر، بهتر با

 صحبت بودم که خدمتکار از آشپزخانه خارج شد و  گرم

 گذاشت و  زیم  یدرونش بود را رو وانیکه دو تا ل  یا ینیس

 بال داد و گفت:   یی. سالر ابرورفت

 تو  نمی. حال بگو بب میهمه اش در مورد من حرف زد ریام -

 ؟ یکن  یکار م  یچ

 بال انداختم و گفتم:  یا نهشو

 رم شرکت بعد هم دانشگاه!   یم یچ یه -

 را در کاسه چرخاند و گفت:  شیها چشم

 !تهیشخص یدونم! منظورم زندگ یاون رو خودم م -

 ؟ ینشد یز یچ یعاشق 
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 دهنم را قورت دادم و گفتم:  آب

 ! ینه بابا چه عشق -

 کرد و گفت:  ز یرا ر شیها چشم

 گه! یم گهید زیچ هیچشم هات  یول -

 گفتم:  متعجب

 گه؟! یم یز یمن چ یمگه چشم ها -

 بال داد و گفت:  ییابرو

 درخشن!  یدارن م -

 و زمزمه کردم:   دمیگلو خند تو

 برو بابا تو هم! بابات رو مسخره کن!  -

 و گفت:  دیخند

 . میبگرد کمی نیبر   ایباشه باشه نزن. ب -

 تکان دادم و گفتم: یسر 

 . میپاشو بر -

 *** 

 و با هم گرم میرفت  یرو راه م اده یبا سالر در پ  همراه

 ی ها ابانیخ  گرید یاز روزها شتری . امروز بمیبود  صحبت

 ابان یبود. وارد پارک کوچک کنار خ  تی پر از جمع تهران

 نشسته بود، کمتی ن یکه رو  یکس دنیو با د میشد
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 که آن را یبود، همراه با پسر  ای بال دادم. ال ییابرو

 ی ب یزدند. حس عج  یحرف م  گری د کیشناختم با  ینم

 در  میجانم را فرا گرفت. مانند حس حسادت! ابروها  تمام

 کشان یبه سمتشان برداشتم و نزد یگره خوردن قدم هم

 با خنده به همان پسر گفت:   ای. الشدم

 دا یحرف ها رو از کجا پ نیاز خنده حامد. ا دمیترک یوا -

 ! ؟یکن یم

 گفت:  ای به ال رهیسبزش خ  یبا آن چشم ها پسر

 ! یش یخوشگل تر م  یخند یم  یوقت ،یدونست  یم -

 تر شد و با سرعت از آن جا دور شدم و به  ظیغل میها اخم

 یاز رو یق یسالر گوش ندادم. نفس عم یگفتن ها ریام

 و دستم را مشت کردم.  دمیکش  حرص

 

 هفدهم  پارت

 «  یراو »

 شد،  یم شتریکه هر لحظه ب یآتش یدرون شعله ها ریام

 کنار عشقش، چنان  بهیآن مرد غر دنیسوخت. با د یم

 دانست چه کند! سالر  یافتاده بود که نم انیبه غل دلش

 که  یبود و وقت ری و ام ای ال یم یدوست صم یطور اتفاق به
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 ا یکرد، سالر هم هم دست ال فیتعر   شیماجرا را برا ایال

 خواسته بود به پارک   ایرا همان طور که ال  ریو ام شد

 .کشاند

 «  ریام »

 در را زد و وارد  ای بودم که ال دیدرس جد سیتدر مشغول

 داد گفت:  یکردم که سالم ی. اخمشد

 ریاومده بود د شی برام پ یاستاد! مشکل  دیببخش -

 . دمیرس

 گفتم:  تی باندادم و با عص میبه ابرو ها ینیچ

 یخانم پرند! دفعه قبل تذکر داده بودم که به موقع تو -

 ف یو تشر  نی ری! الن هم وقت کالس رو نگنیباش کالس

 . رونی ب نیببر

 از کالس   عیسر یحرف و لحنم جا خورد و بعد از مکث از

 نبود. یچاره ا یشدم؛ ول مانی شد. از کارم پش  خارج

 *** 

 کنار آن پسر  ایاز کالس به طرف اتاقم رفتم. فکر ال بعد

 ا ی با ال  دیموضوغ با دنیفهم یرفت. برا  ینم رونیسرم ب  از

 رون ی ام ب یشلوار مشک  بی را از ج لمی زدم، موبا  یم حرف

 آغشته  یبا صدا قهیزنگ زدم. بعد چند دق  ایو به ال آوردم
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 حرص جواب داد. از

 بله؟  -

 گفتم: دادم و  رونینفسم را ب  کالفه

 اتاقم؟ یای ب  یتون  یم ایال -

 گفت:  یا یلحن حرص  با

 باز؟! یخوا یم یچ گه،ید یکالس سرزنشم کرد یتو -

 گذاشتم و گفتم:  میشان یپ یرا رو دستم

 .میاتاق حرف بزن  یتو  ایب -

 گفت:  یو با لحن لجباز  دلخور

 با تو ندارم. یمن حرف -

 جا حرف  نیا ا یب قهیدق کیکنم  ی جان خواهش م   ایال -

 . میبزن

 گفتم که... -

 حرف زدن ندادم و گفتم:  ی اجازه

 ! ایکنم ب یخواهش م  ایال -

 از آمدن بزند تماس را قطع کرد. معلوم  یآن که حرف  بدون

 قهیهست. بعد چند دق یاز دستم ناراحت و عصب بود

 ناخواسته  ای ال دنیدر را زد و وارد اتاق شد. با د یکس

 نقش بست و گفتم:   میلب ها یرو  یلبخند
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 . نیبش  ایب -

 مبل نشست که گفتم:  یرو

 خواستم ناراحتت کنم. معذرت  یجان من نم  ای ال نیبب  -

 خوام ازت!  یم

 ن ییهم فشرد و سرش را پا یرا از حرص رو شیها لب

 مقدمه گفتم: یکه تحملم تمام شد و ب  انداخت

 بود؟  یک  ،یباهاش بود  روزیاون پسر که د -

 کرد و  زیرا ر شیکرد و بعد چشم هابا تعجب نگاهم  اول

 : گفت 

 ؟ یبه خاطر اون باهام اون جور رفتار کرد -

 کردم و تپه تپه گفتم:  هول

 همون!  یبودم، برا یداره. عصب ینه! چه ربط  -

 بال داد و گفت:  ییابرو

 کاماًل معلومه! -

 رو فوت کردم و گفتم:  نفسم

 بود!  یک  ینگفت -

 را در کاسه چرخاند و گفت:  شیها چشم

 . مییپسر دا -

 تعجب گفتم:  با
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 ! ت؟یی پسر دا -

 تکان داد و گفت:  یسر  الی خیب

 ؟یفکر کرد یآره، تو چ  -

 وگفتم:  دمیکش  یراحت  نفس

 !یچ یه -

 و بلند شد. نگاهش کردم که  دیاش کش یشان یبه پ یدست

 : گفت 

 برم.  گهیاگه حرف هات تموم شد من د -

 توجه به حرفم به طرف در رفت و خواست در را باز  یب

 ام بلند شدم و مچ یصندل یکه به سرعت از رو  کند

 گرفتم. سمت خودم برگرداندم .  دستش

 خواستم ناراحتت کنم.  ینم  دیببخش -

 بود گفت:   شیدر صدا یخاص  ناز

 فکر کنم. دیبا -

 زدم و گفتم:  طنتشی ش  نیبه ا یلبخند

 ! یخانم دارمینازتون رو هم خر -

 نگفت. مچ دستش را از حصار دستم رها یز ی و چ دیخند

 و گفت:  کرد

 برم.  دیبا -
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 تکان دادم و گفتم: یسر 

 خوام!  یبرو. بازم معذرت م -

 انگار  یگفت و از اتاق خارج شد؛ ول یکنم" ی"خواهش م

 هم دلخور بود.  باز

 

 هجدهم  پارت

 «  یراو »

 ی اعتراف کند؛ ول ا یخواست احساسش را به ال  یم ریام

 که یاو را پس بزند و همان احساس ایال د یترس یم

 دفعه تمام  نیداشت، او نداشته باشد. ا ای به ال خودش

 را جمع کرده بود تا احساساتش را ابراز کند.  جسارتش

 ن یبه زم یی انگار از کوه بال د،یرا با آن پسر د  ایال یوقت

 کرد. سقوط

 قرمز  یبود با شمع و گلبرگ ها  دهیپسند ای ه الک یباغ

 ی ها ایبه رو  ریبود که ام یروز، روز  نیکرده بود. ا نیتزئ 

 وقت دوست نداشت از آن  چیکه ه یی ای رو د،یرس  یم خود

 با رد  ایرا ال  ای رو نیکه مبادا ا دیترس یم  یشود؛ ول داریب

 کند. به هر حال او   لیترسناک تبد یبه کابوس   کردنش

 خود را گرفته بود. میتصم
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 متوجه نقشه اش نشود به او گفت که  ایکه ال نیا یبرا

 خواهد او هم همراهش   یدوستش هست و م یعروس 

 قبول کرد. یمخالفت  چی هم بدون ه ایال شود،

 و به او تک دیرس  ایساعت به دم در خانه ال میاز ن بعد

 از خانه  عیهم سر ایزد تا از خانه خارج شود. ال زنگ

 صورت  دنیبا د ری شد. ام ریام نی شد و سوار ماش  خارج

 کرده بود، دلش یم یمال شیقرص ماهش که آرا مانند

 با ی قدر ز نیتواند ا  یانسان م کیرفت که چه طور  ضعف

 کردن او به  وانهید یدختر برا نیدانست ا یم یول باشد؛

 پخش شده و  یمیآمده بود. در طول راه آهنگ مال ایدن

 ی شده بود، دلهوره  رهی هم به درختان کنار جاده خ ایال

 ی او را نخواهد چه طور از دور  ایداشت که اگر ال  یبی عج

 ی فکر ها ن یکرد تا ا یم یسع یول  ارد،یدوام ب  عشقش

 را از سرش دور کند.  یمنف

 ، دندیبود بالخره به باغ رس دهی که کش یاز انتظار  بعد

 در شک بود که ای . الدیکش یاز سر آسودگ یق یعم  نفس

 او را به باغش  ری رفتند، پس چرا ام ینم  یبه عروس مگر

 او  یول  د؛یپرس ریاست؟! همون سوال را از ام آورده

 شدند و به داخل باغ رفتند.  ادهیپ  نیکرد. از ماش سکوت
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 گرد  شیتعجب چشم هاروبه رو از  یمنظره  دنیبا د ایال

 یی که کنار کلبه بود و گلبرگ ها ی ز ی . با تعجب به مشد

 ا یال  یصندل ر ی کرد چشم دوخت. ام  یم ییخودنما  شیرو

 خانمانه نشست و تشکر کرد. بعد از   ایو ال  دیعقب کش را

 سرخ از سر  یدفعه گلبرگ ها کیآوردن مانتو و شالش،  در

 سرشان  یبال  ی چهی با تعجب به در ایشد. ال  ری سراز ایال

 گفت:  ری. با ذوق به امختندیر یکرد که گلبرگ ها م نگاه

 خوشگلن! یل یها خ نیا ریام -

 کرد و گفت:  یتک خنده ا ریام

 رسن! یتو نم  یبه خوشگل  -

 ی ز یکوچک اکتفا کرد و چ یفقط به زدن لبخند  ایال

 فقط به خاطر انتقامش بود که  ری . بودنش با امنگفت

 در درونش  یحس ناب کی یول  رد؛ی خواست بگ یم

 کرد که حق بروز دادنش را نداشت، چون به  یم  احساس

 گرفتن انتقامش قول داده بود. یبرا  پدرش

 را   یکی که آهنگ رمانت نیبرداشت و بعد از ا شی گوش ریام

 دراز کرد و گفت:  ایکرد، دستش را به طرف ال  یپل

 بانو؟  دید یافتخار م  -

 بلند  شیگذاشت و از جا ریدست ام یدستش را رو ایال
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 و گفت:  شد

 البته! -

 ک یدستش را دور کمر بار کیزد و   یلبخند کوچک ریام

 آهنگ تکان خوردند و غرق  تمیگذاشت و آرام آرام با ر ایال

 خوش رنگش شد.  یها چشم

 زانو زد و با احساس   ایال یجلو ر یاز اتمام آهنگ ام بعد

 : گفت 

 خودت  ی فتهیکه من رو ش  یهست  یدختر  نیتو اول ایال -

 با هر نگاهت  یکه دار  یا ییایرو  ییبای . با اون زیکرد

 من عاشقت شدم،  ایرسم. ال یم  جهینت  نیبه ا شتریب

 چشم هات، حرف زدن هات، رفتار هات، تو  عاشق

 ن یا یول  یو ردم کن یتو من رو نخوا دی! شاای ال یر ینظ  یب

 دارم. یبدون من بازم دوستت م رو

 آن لحضه انتقام از  د،یرا شن  ریام  یحرف ها  یوقت ایال

 همه به او  نیبود که ا ینفر  نیرفت، چون او اول ادشی

 را گرفت و بلندش کرد و  ریام یداشت. دست ها  عالقه

 انداخت و لب زد:  ریرا به آغوش ام   خودش

 شه تو رو نخوام و ردت کنم!  یمگه م وونهید -

 زده گفت:  جانی ه ریام
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 ؟ یدوستم دار  یعنی -

 تکان داد. برق شوق در یبا لبخند بر لب سر  ایال

 را بلند کرد و دورش   ایبراق شد و ال ریام یها چشم

 ن یزم یرا رو ای ال ریزد. ام  غیج  جانی هم از ه ایال چرخاند،

 .  گذاشت

 

 نوزدهم  پارت

 «  ایال »

 تا  میگرفت م یتصم  ریگذشت، با ام  یشب م روز از آن  کی

 از یکس چیکه دانشگاهم را تمام نکردم ه  یوقت

 مان خبردار نشود. رابطه

 یتختم نشستم که صدا یرا با کش بستم و رو میموها

 بر داشتم و   یعسل  زی م یام بلند شد. از رو یگوش  امکیپ

 داده امیپ  میاز تلگرام برا ریصفحه اش نگاه کردم. ام به

 .بود

 جان .«  ایسالم ال »

 زدم و نوشتم:   شی به احمق  یپوزخند

 سالم .« »

 بعد جواب داد:  یکم
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 حالت چه طوره؟«  »

 ام گذاشتم و نوشتم:  یشان یپ یرا رو دستم

 خوبم .«  ،یمرس »

 نوشت:  هیچند ثان بعد

 زنگ بزن؟«  ،یدینخواب »

 را پشت گوشم زدم و نوشتم:  میموها

 زنگ بزن.« دم،ینه هنوز نخواب  »

 ام بلند شد.  یزنگ گوش ینگذشت که صدا یا حظهل

 اتصال را زدم که گفت:  ی دکمه

 شت؟ یپ امیگم ب یم -

 گرد شد و متعجب گفتم:  میها چشم

 الن؟! -

 گفت:  الی خیب

 آره، چطور؟!  -

 همان لحن متعجبم ادامه دادم:  با

 شبه ها! ازِدهیساعت  -

 گفت:  یال یخی لحن ب با

 ؟ یخب که چ -

 حرص تشر زدم:  با
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 ! ریام -

 و گفت:  دیخند

 ی ! سرما نخورداد؟یم یجور  هیتو صدات چرا  ایبله؟ ال -

 که؟

 گذاشتم و گفتم:  میگلو یرا رو دستم

 !هیاز خستگ دی شا  ست،ین میزینه چ -

 .دمی کش یا ازهی خم یگفت و از خستگ ی"آهان"

 . ری رم بخوابم. شب به خ یمن م -

 و گفت:  دیکش یق یعم  نفس

 . یخوب بخواب  ر،یشب به خ  -

 *** 

 که داده  ی امتحان  جینتا یقرار هست استاد سالر  امروز

 به نظرم  یبود؛ ول   یرا اعالم کند. امتحان سخت میبود

 و استاد بعد مینشست مانی سر جا  اینوشتم. با رون  خوب

 فیحرکت کرد. ک  زشی ورود به کالس به سمت م از

 و  یجد هشیگذاشت و مثل هم  زیم  یچرمش را رو یدست

 اش نشست. ورقه ها را از  یصندل ی سالم داد و رو خشک

 در آورد و گفت:  فشیک

 براتون داده بود، واقًعا انتظار نداشتم  یامتحان سخت -
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 خانم  یدر کمال ناباور  یول ره؛ی کامل بگ  ینمره  یکس

 نمره کامل گرفته! پرند

 زدم. واقًعا خودم هم انتظار نداشتم یمغرور  لبخند

 . چنان ذوق کرده بودم که اگر خجالت رمیکامل بگ ی نمره

 خانمانه سر  یزدم؛ ول یم یبلند غیج  کی دم یکش ینم

 نشستم. میجا

 *** 

 رهی خ یشهرباز  یها لهیبود به وس ریدر دست ام دستم

 شلوغ بود.   یکم  ی. امروز چون جمعه بود و شهرباز بودم

 شدم.  رهی به او خ ری فشار دست ام با

 م؟ یاول سوار کدومش بش یدوست دار  -

 ک یفکر کردن غنچه کردم و که  یرا به نشانه   میها لب

 بزرگ بود!  یلیباد صبا افتاد. خ  یچشمم به کشت دفعه

 یی خودنما شی رو  یجالب  یداشت و طرح ها یا یآب  رنگ

 دستم بود  یکه تو  ری و دست ام دمیکرد. به طرفش دو  یم

 ط یبل دنی و با خنده به دنبالم افتاد. بعد از خر دمیکش را

 صف  یدر آخرا بای. تقرمیو منتظر ماند میستادیصف ا در

 یمانده بود. از کالفگ ادیو هنوز به نوبت ما ز میبود

 ساعت بالخره  می. بعد ن دمییهم سا یرا رو میها دندان
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 سوار  ری همراه با ام یو با خوشحال دیما هم رس نوبت

 حرکت کرد چنان  ی. وقتمینشست کریهم دو کنار  میشد

 ی هیزدم. بق  جانیاز ه یبلند غی که ج میخورد  تکان

 هم با لبخند به  ر یزدند. ام یم غ یها هم زمان ج دختر

 کرد.  یکودکانه ام نگاه م حرکات

 

 ستمیب  پارت

 .میچمن ها نشسته و گرم صحبت بود یرو میباغ مر در

 مثل بهشت بود و با لذت به اطرافم نگاه باغش

 انداختم. برگ درختان آرام آرام لباس زرد رنگشان را یم

 درختان رها  یاز شاخه ها نی زم یکرده و بر رو تن

 کرد، باران نم نم  یغروب م یبه آرام دیکردند . خورش یم

 و به قول معروف هوا دو نفره بود. دیبار یم

 با دقت در حال گوش که  یم یاتفاقات را به مر تمام

 م یحرف ها  یدادم، وقت  حیبود توض  میبه حرف ها کردن

 گفت:  میشد مر تمام

 ی فقط و فقط برا رینره که با ام ادتیجان از   ایال -

 . یند ری مواظب باش که دلت رو به ام ،یهست انتقام

 که پدرش باعث مرگ پدرت  یدون  یبهتر از من م خودت
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 گرفتن ینره که به پدرت برا ادتی وقت  چیه شد،

 .یقول داد انتقامش

 باعث شده بود که من کمتر به انتقام   ریام یها محبت

 ن یآخر ادیبه خودم آمدم.  میبا حرف ها مر  یکنم؛ ول فکر

 جمع شد و  می با پدرم افتادم، اشک در چشم ها میها حرف

 روز ها کم رنگ شده بود، پر رنگ نیکه ا یانتقام  حس

 کردم دلم   یرا نابود نم  ری ام یکه زندگ ین. من تا زماشد

 ی زندگ  یشد ، همان طور که پدرش باعث نابود ینم  خنک

 شد. من

 ی داشتم از او خداحافظ  میکه با مر ییاز صحبت ها بعد

 یو باغ را ترک کردم. پشت فرمان نشسته و به سو کردم

 ی ط یرا به خوب ری عاشق کردِن ام یراندم. مرحله  خانه

 ی کار  دیجلب اعتمادش بود، با  یو الن، مرحله  کردم

 کردم که با تمام وجودش به من اعتماد داشته باشد.  یم

 «  ریام »

 تمام حواسم به یبودم؛ ول  دیدرس جد سیتدر مشغول

 انداخته و با دقت در حال  ریبود که سرش را به ز ایال

 بود. بعد از اتمام کالس با گفتن  حاتمیتوض  یِ بردار  نوت

 از کالس خارج شدم. به طرف اتاقم دیباشن خسته
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 زد. برگشتم به طرف منبع صدا میصدا  یرفتم که کس یم

 زدم و  یدوستم، لبخند نیتر یمی آرتام، صم دنیبا د که

 : گفتم

 سالم بر آقا آرتام!  -

 کردم. به تیو آن را به سمت اتاقم هدا میهم دست داد با

 در اتاق را باز کردم و همراه با هم به دمیکه رس اتاقم

 .میآن ها نشست یو بر رو میاتاق رفت یتو یمبل ها سمت

 به در خورد و با  یصحبت با آرتام تقه ا  یقیاز دقا بعد

 با لبخند بر وارد اتاق شد و  ایدر باز شد. ال دییبفرما  گفتن

 آرتام گفت:  دنید با

 . امی یمن بعًدا م  دیاستاد انگار مهمون دار دیببخش -

 بگو.  یدار  یاگه کار مهم -

 را تکان داد و گفت:   سرش

 .می زن  ینه بعًدا حرف م  -

 و بست و رفت.  در

 شاگردت بود؟  -

 آرتام نگاهم را از در بر داشتم و گفتم:  یصدا با

 چه طور؟  -

 خوشگل بود!  یل یخ -
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 کردم و گفتم:  اخم

 تو؟  یکار دار  یردم چآرتام جان به دختر م  -

 بال داد و سرش را تکان داد. ییابرو آرتام

 شد.   ریبرم د گهیباشه باشه من د -

 گفتم. یدر همم "باشه"ا یهمان اخم ها با

 *** 

 . بهدمیرا د ایبه راه افتادم که ال نگیطرف پارک  به

 در حال صحبت  یرفتم که متوجه شدم با پسر  سمتش

 کردم،  ی . با دقت نگاهش کردم، آرتام بود! اخماست

 . دیبه گوشم رس ایال یشدم که صدا  کشانینزد شتریب

 به ظاهر محترم چند بار بهتون بگم که به شما  یآقا -

 میکن  یم جادیمزاحمت ا نیدار گهینداره، د یربط

 کنار.  دیاز جلوم بر خواهًشا

 ارش رد آرتام را هل داد و از کن ایبه جوش آمد که ال خونم

 رنگش  اهیس  نی. آرتام نفس را فوت کرد، سوار ماش شد

 و به  دمی کش یخارج شد. نفس راحت   نگیو از پارک شد

 و از بازوش گرفتم و به سمت خودم   دمیدو ایال  طرف

 طرف صورتم سوخت با تعجب   کیگرداندم که  برش

 کردم که با بهت گفت:  نگاهش
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 فکر کردم همون پسر مزاحمه ست  دیببخش یوا -

 انداخت و گفت:  ری را به ز  سرش

 !دیببخش -

 و با خنده  دمیرو به طرف لبم گرفتم و بوس دستش

 : گفتم

 ها!  نهیدستت سنگ -

 اش را گرفتم و سرش را بلند کردم و گفتم: چونه

 بانو.  هیخجالتتون هم خواستن -

 نم یزد و دلم را لرزاند. به سمت ماش  یخجول  لبخند

 در آوردم و با  بمیرا از ج   نیماش  چیی. سومیکرد کتحر 

 .م یشد نیسوار ماش هم

 با حالت  ای گذاشته بودم و ال یآهنگ شاد ریطول مس در

 با نمک شده بود که طاقتم یلی . خدیرقص  یم  یبی عج

 ی . با چشم هادمیشد و خم شدم و گونه اش را بوس تمام

 ه یتک یبه صندل نهینگاهم کرد و دست به س  متعجبش

 را نگه داشتم و نیماش  م،یدیبه خانه اش رس ی. وقتداد

 کردم که گفت:  نگاهش

 خداحافظ.   ،یمرس -

 لب زمزمه کردم:  ری کنج لبم نشست و ز یلبخند
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 کنم، خداحافظ.  یخواهش م -

 شد و به سمت خانه اش رفت. ادهیپ  نیماش از

 

 کم یو   ستیب  پارت

 کدام از چی به ه  یزنگ زده بودم ول ای ه بار به الصبح د از

 به  انهیمانند مور یپاسخ نداده بود. نگران میها تماس

 رنگ  یکرم یراحت یمبل ها یافتاده بود. رو جانم

 روبه یقهوه ا یعسل  زی م یرا رو ی نشسته گوش ییرایپذ

 سرم گذاشتم و انگشتانم یپرت کردم. دستم را رو میرو

 گر یگرفت. بار د یگم شد، دلم آرام نم میموها یل لبه

 را برداشتم و به او زنگ زدم؛ اما هر چه قدر منتظر  تلفنم

 مبل  یاز رو دهیدر هم تن یجواب نداد. با اخم ها ماندم

 م یشدم. پا ن یشده و از خانه خارج شدم و سوار ماش بلند

 موج ایال یبرا  یذهنم نگران  پدال گاز فشردم و در یرو را

 زد.  یم

 سرسام آور راندم  یهمراه با سرعت  یو نگران   تی عصبان با

 .افتمیدرب خانه اش  یچه موقع خود را جلو دم ینفهم و

 را  فونیشد و سمت در رفت و زنگ آ دایپ  نیاز ماش  عیسر

 باز کرد و بعد از وارد شدن به می . خدمتکار در را برازدم
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 تم یبه گوشم خورد. عصبان یو پسر  ای ال یصدا خانه

 را  ایورتر شد و با حرص و خشم جلوتر رفتم. ال شعله

 بلند و ناباور اسم  یبا صدا  ست،یکه در آغوش پسر دمید

 از بغل پسر خارج شد و با  دهی را داد زدم که ترس ایال

 . به ستی ا نگربود مر دایهو شی که از چشم ها یتعجب 

 در چنگم گرفتم و با  شیاز بازوها یکی رفتم و  سمتش

 گفتم: داد

 ها؟ یکرد  یکار م یچ یداشت -

 یام شده و با صدا رهی درشت شده اش خ یبا چشم ها ایال

 گفت:  یآروم

 هست.   مییهمون پسر دا نیا ؟ یزن یچرا داد م ریام -

 حرص تشر زدم:  با

 بهش؟!  یبچسب  دیهست، با تیی که پسر دا نیا یبرا -

 گفت:  یرفته ا  لیتحل  یبا صدا ایال

 نکردم یتو رو خدا آروم باش، من که کار  ریام -

 .میکرد یم یخداحافظ  می خواست بره داشت یم

 شدم.  ی منفجر م تی عصبان از

 شه که تو  ینم  لیحرف هات دل ن یکدوم از ا چیه ایال -

 . یبه اون بچسب یبر 
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 د،ی برم شما راحت حرف بزن گهیجان من د  ایال -

 . خداحافظ

 سرش را تکان داد و ایبه حامد انداختم، ال ینگاه مین

 گفت و رفت. یبا اجازه ا حامد

 گفت:  یبا ناراحت ایال

 ذاره کف  یرو م  زیره همه چ یراحت شد؟! الن م  التی خ -

 !مییدا دست

 و گفتم:  دمیام کش قهیشف  یرا کالفه رو دستم

 ذاره! یبه درک که م -

 سرم  یهست. جرم که نکردم دار   مییاون پسر دا ریام -

 ! یزن یم داد

 نیو بر خودم مسلط شدم. واقًعا ا  دمیکش یق یعم  نفس

 حق داشت!  ای اصاًل درست نبود و ال میرفتارها

 گفت:  یگرفته ا یبا صدا ایال

 تو رو خدا ولم کن.  یبازوم رو کبود کرد ریام -

 را رها کردم و با   شیآمدم و بازو دفعه به خودم کی

 داشت زمزمه کردم:  یمانیپش  یِ که چاشن یلحن

 شدم و   یعصب  یبه تماس هام جواب نداد  یوقت دیببخش -

 هم روش اضافه شد. نیا
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 از خانه خارج شد. به ینگفت و با ناراحت یز یچ ایال

 کردم.  یرا بزرگ م زیلعنت فرستادم که چرا همه چ خودم

 که با   نشیماش دنیبا د  یول دمیپشتش به سمت در دو از

 . دمیکش یخارج شد پوف  اطیاز در ح سرعت 

 *** 

 ام انداختم، ساعت دوازده شب ی به ساعت مچ ینگاه

 که سوار ینبود. از وقت یخبر   ایاز ال یبود ول شده

 د یاز حالش نداشتم. شا یخبر  چیشد و رفت ه نشیماش

 توانستم  یمن نم  یداشت ول اجی به تنها ماندن احت هم

 را از ذهنم دور کنم.  ی منف یها فکر

 م یگوش یکه صدا دمیچی پ یدور خودم م  ینگران از

 به  یشلوارم در آوردم. نگاه بیام را جلب کرد. از ج توجه

 یی صحفه اش خود نما  یرو ایاش انداختم، اسم ال صفحه

 گفتم:  عی اتصال را زدم و سر یکرد. دکمه  یم

 م،یاشتباه کردم برگرد خونه، حرف بزن  نیجان بب  ایال -

 باشه؟ 

 انداخت.  نیبر گوشم طن یمرد  یصدا  ا،یال یبه جا که

 د؟ یخانم پرند کانیشما نزد دیسالم ببخش -

 هم مشهود بود  میدر صدا یکه حت یاسترس و نگران  با
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 : گفتم

 بله. -

 مارستانیب ین هم توخانم پرند تصادف کردند ال -

 خواستم اطالع بدم.  هستند

 سرم  ایدن ییکه زد روح از تنم خارج شد و گو یحرف با

 ادمیهم از  دنیچند لحظه نفس کش یشد و برا آواره

 . با لکنت حرفم را بر زبان آوردم. رفت

 .امیالن... م -

 از گرفتن آدرس تماس را قطع کردم و به سرعت از  بعد

 مارستان یخارج شدم و با سرعت و دلهره به سمت ب خانه

 خوب باشد، تمام تنم ایکردم حال ال ی. دعا م راندم

 برسم جانم  مارستانیزده بود. تا به ب  خیو انگار  دیلرز یم

 . دیلبم رس به

 اده یپ ن یعجول از ماش  نگیاز پارک کردن در پارک بعد

 رساندم.   مارستانیو خودم را به داخل ب شدم

 

 و دوم   ستیب  پارت

 «  ایال »

 ی تند الکل چشمانم را به آرام یداغ شدن دستم و بو  با
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 یوارهاید دنیبه اطراف نگاه کردم و با د جیکردم. گ باز

 هستم. به دستم  مارستانیمتوجه شدم که در ب دیسف

 تنومند احاطه شده بود. چشمانم یشدم که در دست   رهیخ

 یبه بال سوق دادم و به صاحب نگاه کردم. که با چهره  را

 ی چشم ها دنیروبه رو شدم. با د ری ام شانیو پر آشفته

 گفت:  یزد و با خوش حال یلبخند بزرگ  بازم

 من برم دکتر رو صدا کنم.  ،یخدا رو شکر به هوش اومد -

 کردم اتفاقات  ی سعحرفش از اتاق خارج شد.  نیاز ا بعد

 ی. بعد از بارها تالش بالخره همه اورمی ب ادیبه  را

 و  ریام  یبه ذهنم هجوم آوردند. حرف ها اتفاقات

 که  ادیاز رفتارش و تصادفم به خاطر سرعت ز تمیعصبان 

 برخورد کردم. ین یماش به

 شدم  رهیافکارم پاره شد و به در خ  یدر رشته  یصدا با

 وارد اتاق   یانسال یم دپوشیسف ی را همراه دکتر  ریام که

 گفت:  نه ی. دکتر بعد از معاشد

 بمونن،  مارستانیتو ب   دیحالشون بهتر شده. امشب رو با -

 شن.  یصبح مرخص م فردا

 کفت:  یبا خوشحال  ریام

 ممنون.  یل یخ -
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 ر یگفت و از اتاق خارج شد. ام یکنم" ی"خواهش م  دکتر

 را ببوسد که سرم   میانش یخم شد تا پ ی شد و کم کمینزد

 و  یبا ناراحت ری به سمت مخالف چرخاندم. ام را

 زد گفت:  یموج م شی که در صدا یمان یپش

 ی ل یخ نی بب یدونم کارم اشتباه بود؛ ول  یم زمیعز ایال -

 صد بار مردم و زنده  دمیتو رو اون جور د ی. وقتمونمیپش

 من رو ببخش! زمیکنم ازت عز ی. خواهش م شدم

 نگاه  شیندادم و به لباس ها  یت یاهم ش یحرف ها به

 بود، دهی بود که آن روز پوش  یی. همان لباس هاکردم

 .ی و شلوار مشک راهنیپ

 ی شده بود؛ ول رهیملتمسش به من خ  یچشم ها با

 نگفتم و  یز ی کردم. چ ینم  یدفعه از کارش چشم پوش نیا

 ر یشدم که ام رهی خ  رونی رنگ اتاق به ب یآب  یپنجره  از

 را گرفت و خواست ببوسد که با شدت دستم را از دستم

 آوردم.  رونیب دستش

 ! ریبگو! نگاهت رو ازم نگ یز یچ کیکنم   یخواهش م  ایال -

 از  د،یکش  یپوف کالفه ا ریسکوت کردم که آخرسر ام باز

 بلند شد و از اتاق خارج شد.   شیجا

 *** 
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 راحت  یل یگرفته بود و خ می برا یاتاق خصوص  ریام

 را عوض کنم. داشتم مانتو و  می توانستم لباس ها یم

 کردم که  یآورده بود را تنم م  میبرا ریکه ام  یطوس شلوار

 از پشت  ریام یدر توجهم را جلب کرد و بعد صدا یصدا

 . دیبه گوشم رس در

 ا؟ یال یحاضر  -

 آره اومدم.  -

 را هم سرم کردم از از اتاق خارج شدم. تمام   میمشک شال

 راه رفتن نداشتم. یبرا یکرد و توان  یمبه شدت درد  تنم

 را گرفت و با کمکش از  میمتوجه حالم شد. بازو ریام

 آن هم همه رد انیخارج کرد. بالخره از م  مارستانیب

 ی ق ی. نفس عممیشد مارستانی بزرگ ب اطیو وارد ح  میشد

 کردم.  میها  هیرا وارد ر ژنیو اکس  دمیکش یسر آسودگ  از

 ی صندل ی را باز کرد و کمک کرد تا بر رو  نیدر ماش ریام

 . می. خانه ام حرکت کردنمیبنش شاگرد

 را  نیو ناراحت داشت ماش  نیکه غمگ ریبه ام  یچشم ریز

 ره یخ رونی راند نگاه کردم و دوباره در سکوت به ب یم

 در  ری. امدمیساعت به خانه ام رس می. بعد از ن شدم

 دم یشوم. کل اده یپ  نیرا باز کرد و کمک کرد از ماش  نیماش
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 میدر آورد و در را باز کرد. با هم وارد خانه شد فمی از ک را

 با  می. سخت بود برادمیکش یبه پله ها نگاه کردم و آه و

 ک یفکر ها بودم که  نیوضع از پله ها بال رفتن! در هم نیا

 نگاه کردم  ری کنده شد. با بهت به ام نیاز زم میپاها دفعه

 زد و گفت:   یلبخند کوچک که

 بال!  یبر  ی تون  یحال نم   نیبا ا -

 را دور گردنش حلقه کردم که میخدا خواسته دست ها از

 باز کرد و  شی من را به سمت اتاقم برد. در را با پا ریام

 تخت گذاشت و با حسرت نگاهم کرد. یمن را رو آرام

 ت و در همان حال گفت: به سمت در رف  قدم

 و حالت خراب شد به من خبر بده! یاگه درد داشت -

 نجوا کردم:  یحال یب  با

 باشه.  -

 از اتاق خارج شد و در را پشت سرش  یحرف چیه بدون

 به خاطر  یفکر  چیرا بستم و بدون ه می. چشم هابست

 فرو رفتم. قیتنم به خواب عم  یو کوفتگ یخستگ

 

 و سوم   ستیب  پارت

 دو هفته بعد «  »
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 در توجه ام را یبودم که صدا میخواندن جزوه ها مشغول

 انداختم، یعسل  یبه ساعت کوچک رو یکرد. نگاه جلب

 ی به بدنم دادم و از رو یشب بود. کش و قوس دوازده

 آمدم در را وا دادم. با نییبلند شدم. از پله ها پا  تخت

 بال دادم و با تعجب  ییابرو یر یتصو فونیاز آ ریام دنید

 وارد  دهیبا سر و وضع به هم پاش  ریرا باز کردم که ام در

 به  ییبه سمتم برداشت که بو  یشد. قدم خانه

 تشر  تی دادم. با عصبان مینیبه ب  ینیچ  د،یچیپ مشامم

 : زدم

 !  ست؟یتو حالت خوب ن  ریام -

 که حاصل از حال خرابش بودنش بود ،گفت:  یا دهیلحن کش با

 من...نه... بابا! ؟یچ -

 ادامه داد:  یگرفته ا یبا صدا بعد

 دو  نی... من رو ببخش. بب گهیکنم د ی... خواهش م ایال -

 با من حرف   یبار هم درست... حساب هی... گذشته  هفته

 ! گهی... بسه دینزد

 شده تشر زدم:  دهیدر هم تن  یاخم ها با

 وضع نیخودت رو به ا یکه رفت یبچه امگه تو  -

 ن یح یکرد یتصادف م  اینکرده  ی! خدا؟یانداخت
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 ؟ یرانندگ 

 گفت:  یرا گرفت و با حالت زار  دستم

 من رو ببخش.   ایخوام ال  یمعذرت م  -

 فقط و فقط به  ری ناز کنم من با ام ادی خواستم ز ینم

 یخاطر دستش که رو نیانتقامم بودم به هم خاطر 

 بود را فشردم گرفتم و گفتم:  دستم

 دونم تو،  یمن م نمیوضع بب  نیا یتو رو تو  گهیبار د هی -

 ؟ یدیفهم

 خنده گفت:  با

 بله. -

 در آغوشش گرفت و در گوشم پچ زد:  مرا

 ممنونم.  -

 را به شی شانیگونه ام کاشت و پ  یبر رو یا بوسه

 گذاشت و گفت:  میشانیپ

 دوست دارم.  یل یخ -

 لبخند کوچک اکتفا کردم و گفتم:  کیبه زدن  فقط

 ی ک ی یتو میبر ای خونه ب  یبر   یتون یوضعت که نم  نیبا ا -

 اتاق ها بخواب . از

 تکان داد و گفت:  یسر 
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 باشه.  -

 به عنوان تآسف تکان دادم.  یسر 

 بال نشونت بدم.   ایب -

 یکه برا ی و در اتاق میبال رفت یهم به سمت طبقه   با

 ها بود را باز کردم. اتاق نسبًتا بزرگ بود با  مهمان

 ر یداشت. ام یقهوه ا ونیتخت و دکوراس د،یسف یها وارید

 ی قی. نفس عمدیتخت دراز کش  یاتاق شد رو داخل

 بستم گفتم:   یکه در را م یو در حال  دمیکش

 . ریشب به خ  -

 لب "شب  ریبود ز   یاز خواب آلودگ دایکه هو ییچشم ها با

 کرد. زمزمه  ی"ری خ به

 . دمیتخت دراز کش یرا بستم به اتاق خودم رفتم و رو در

 

 و چهارم   ستیب  پارت

 را از گشودم و  میچشم ها یتکان خوردن تختم به آرام با

 تخت نشسته و به یکه کنارم رو یر ی زدم، بر ام  یپلک

 زدم.  یشده بود لبخند رهی خ  صورتم

 . زمیعز ری صبح به خ -

 . ری صبح به خ -
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 شده و گفتم:  زی خ مین

 ؟ یدیخوب خواب -

 نقش بست.  شیلب ها  یبر رو یلبخند

 آره.  -

 صورتم بود را پشت گوشم فرستادم و   یکه رو ییموها

 : گفتم

 .می. امروز باهات کالس دارمیصبحانه بخور میری ب -

 گفت:  طنتی بال انداخت و با ش ییابرو

 امروز باهات برنامه دارم.  الیخ یب -

 کردم و گفتم:  زیرا ر میها چشم

 ؟ یچ -

 تخت بلند شد و گفت:  یرو از

 حال.  ین یب یم  نییپا  ایحاضر شو ب -

 که نیتخت بلند شدم. بعد ا یتکان دادم و از رو سرس

 یمانتو میلباس ها انیو صورتم را شستم از م دست

 . شال همرنگ با مانتوام را دمیبرداشتم و پوش   ییمویل

 سرم کردم و از اتاق خارج شدم. آرام آرام از پله ها  هم

 آمدم و وارد آشپزخانه شدم. فاطمه "صبح به نییپا

 گفت و من هم با لبخند جوابش را دادم و پشت  ی"ریخ
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 نشستم. ری کنار ام زیم

 گرفتم  یخودم م یبرا ری نون و پن یهمان حال که لقمه  در

 : گفتم

 آخه؟!  نیبر میخوا یم کجا  -

 زمزمه کرد. ی"ین یب یلب "م ریو ز دیگلو خند یتو

 *** 

 ر ی زنگ نشسته و منتظر ام  یکرم  یمبل ها یهال رو در

 ی بار بود به خانه  نی را عضو کند. اول  شیتا لباس ها بودم

 آمدم. با دقت به اطراف نگاه کردم که سالنش  یم ریام

 یها واریمن بود با د  یسالن خانه  یهم اندازه  ًبایتقر

 . با آشپزخانه نگاه کیو ش یقهوه ا یو همراه مبل ها  یکرم

 !یقهوه  یها  نتیبود با کاب یباز کرم   شیها واریکه د کردم

 زدن دیداشت. مشغول د یخوشگل یهم رفته خانه  در

 ش یآمد. به لباس ها نییاز پله ها پا ریبودم که ام اطرافم

 بر تنش  یهمراه شلوار مشک  ییمویل راهنی کردم، پ دقت

 ت ی بود. لبخند رضا دهیبا من ست پوش  بایو تقر بود

 نقش بست.  می لب ها یبر رو یبخش

 

 و پنجم  ستیب  پارت
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 «  ریام »

 شدم.  دایرا پارک کردم و پ نی ماش  ای در شرکت ال دم

 شرکت  ی و به سمت در ورود دمیبه گردنم کش یدست

 شرکت که  یکه وارد شدم با کارمندها  نیکردم. هم  حرکت

 رفتند مواجه یطرف و آن طرف م  نیدرست ا پرونده

 هیشب  شی داخل ینما بای بود و تقر یک ی. شرکت ش شدم

 سال که پشت  انیخانم م کیمن بود. به طرف  شرکت

 از اتاق ها نشسته بودم رفتم و گفتم:  یک ی کنار در  زیم

 سالم، پورزند هستم با خانم پرند قرار داشتم. اتاقشون -

 سمت بود؟  کدوم

 را جا به جا کرد و گفت:   نکشی سال ع انیم زن

 هیاتاق کنار نی هم منتظرتون بودن. هم شونیسالم ا -

 .اتاقشون

 را  رنگش اهیکردم و به سمت ور رفتم. در س  ی"تشکر"

 ا یگفت داخل اتاق شدم. ال ایکه ال ی"نییو با "بفرما  زدم

 لبخند  دیمن را د یزدن پرونده ها بود که وقت دید مشغول

 و گفت:  زد

 . نیبش ای سالم، ب -

 نشستم.  ایال زی کنار م یمشک  یمبل راحت  یرو
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 ؟ یدار  لیم یچ -

 قهوه.  -

 ی بود را برداشت و انگار از ابدارچ  زی م یکه رو یا یگوش

 .اردیتا دو قهوه ب  خواست

 ی دون یطور که م نی شمال بود هم ی شرکتمون که تو ایال -

 داره که به مشکل برخورد کرده   هیدوم در ترک ی شعبه

 آن جا.  میبر دیبا

 تکان داد و گفت:  یسر 

 . میر ینداره م  یدونم اشکال یآره م -

 م، یرفت یبود م  یبه سفر که هر چند کار  ا یکه با ال نیا از

 حال بودم.   خوش

 *** 

 غرق  ای و ال مینشسته بود مایهواپ  یها یصندل یرو

 کوچک به ابرها و چشم یبود و من از پنجره  خواب

 شانه ام گذاشته بود، در  یسرش را رو ایبودم. ال دوخته

 یبر رو یشد. لبخند  یتر و مظلوم تر م یخواستن خواب

 هم یرا رو مینقش بست و من هم چشم ها میها لب

 به خواب فرو رفتم.  یقیو بعد دقا گذاشتم
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 و ششم   ستیب  پارت

 «  ایال »

 زدم که  یشدم و پلک  داریاز خواب ب میشانیگرم شدن پ با

 شد. با لبخند نگاهم کرد و  ریام یقفل چشم ها میها چشم

 : گفت 

 . زمیعز ری صبح بخ -

 و گفتم:   مدیرا مال میشدم و چشم ها زی خ مین

 ساعت چنده؟ ر،ی صبح بخ -

 . ازدهی -

 بال دادم و گفتم:   ییتعجب ابرو با

 واقًعا؟! -

 و گفت:  دیگلو خند یتو

 .می شدم، پاشو صبحانه بخور داریمن هم الن ب -

 رفتم. سی تکان دادم و بلند شدم، به طرف سرو یسر 

 *** 

 گفت:  ریخوردم که ام  یصبحانه م میداشت

 جلسه هست، زود باش.   گهیدو ساعت د ایال -

 بلند شدم و به طرف  میاز جا عیگفتم و سر ی" بلندی"وا

 رنگش را باز کردم و وارد شدم. از   دیرفتم. در سف اتاقم
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 ی مشک یبا کفش ها  یسرخ آب راهنیپ  کیلباس ها  کمد

 از اتاق خارج شدم. هم میمال شی و بعد از آرا  دمیپوش

 اول با  دنمیرج شد و با داز اتاق خا ری با من ام زمان

 کرد و با حرص گفت:  ینگاهم کرد و بعد اخم تعجب

 ! ؟یدیپوش هیچ نیا -

 انداختم. میبه لبا یلبم را گاز گرفتم و نگاه ی گوشه

 زانو . یبود و بال  یقیاش قا قهی

 برو عوض کن زود! -

 نشست و گفتم:  م یشانیپ انیدر م  یاخم

 هم  یلیکنم، خ یعه چشه مگه؟! درضمن عوض هم نم  -

 . ادی یم بهم

 اش گفت:  دهیدر هم تن  یاخم ها با

 نکن زود باش برو عوض کن. یبا اعصابم باز  ایال -

 اصاًل به تو چه؟!  -

 کرد و آرام  ک ی شد و سرش را به گوشم نزد کمینزد ثی خب

 کرد:  زمزمه

 من برات عوض کنم؟! ینکنه دوست دوست دار  -

 رنگ گل به خود گرفت و از تعجب  میگونه ها فعهکدی

 ی مرموز نگاهم کرد و پوزخند ریگرد شد. ام میها چشم
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 قلبم ی. با شتاب وارد اتاقم شدم و دستم را روزد

 که هنوز در سک بودم لباسم را با تاب  ی. در حالگذاشتم

 تا زانو عوض کردم و از اتاق  اهیقرمز و دامن س کوتاه

 از خدمتکار ها  یک یشدم و وارد سالن شدم که   خارج

 : گفت 

 منتظرتون هستن.  رونی خانم، آقا ب -

 ن یداخل ماش ریکردم و از خانه خارج شدم. ام ی"تشکر"

 نشسته و منتظرم بود. چتد قدم به  شیمدل بال دش یسف

 با  ر ی شدم که ام  نیبرداشتم و داخل ماش سمتش

 گرد شده نگاهم کرد و گفت:  یها چشم

 که از اون بدتره! نیا -

 تشر زدم:   تیبار با عصبان  نیا

 که به لباس  یهست  ی! آخه تو ک؟یدقم داد  گهیعه د -

 ها؟! یکن یمن دخالت م  دنیپوش

 و دلخور نگاهم کرد و گفت:  دهی بال پر یبا ابروها ریام

 تو هستم که بخوام به لباس  هیمن ک یگ یتو راست م -

 دخالت کنم! دنتیپوش

 گرید ی شدم؛ ول   مانیکه زدم پش یهم به حرف  خودم

 آمد. یاز دستم بر نم یکار 
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 و هفتم   ستیب  پارت

 ی نشسته بود رانندگ  شی ابروها انیکه در م  یبا اخم ریام

 صدا به ستارها چشم دوخته بودم. در   یکرد و من ب یم

 بود. نداختهیهم به من ن ینگاه م ین یحت  ری روز ام طول

 رفت ووحالت تهوع به من دست داد جیدفعه سرم گ کی

 گفتم:  ریبه ام که

 . ریرو نگه دار ام  نیماش -

 گفتم:  تینداد که با عصبان یجواب

 !یشنو یرو نگه دار نم ن یگم ماش یم -

 : دم یجواب نداد که با عجز نال  بازم

 تو رو خدا نگه دار.  ارمی دارم بال م ر،یام -

 نگه داشت که  یرا گوشه ا نیحرفم ماش نیا دنیشن  با

 خراب بود و   یل یشدم. حالم خ  ادهیپ  نیاز ماش  عیسر

 ی بغلم کرد و رو  ریکه ام فتمیب   نیبود که به زم مانده

 رفتم و بعد نی نشاند. به سمت متش ابانی کنار خ مکتین

 جا  یآب حالم کم دنیآب آورد. بعد نوش میبرا هیثان چند

 تشکر کنم   ریخواستم از امبلند شدم.   میو از جا آمد

 نگاه  ر ی. با تعجب به ام
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 گفت:   کردم

 ی رو یحق ندار  گهید ؟یدیتوام فهم زی من همه چ ایال -

 !یموضوع با من بحث کن  نیا

 زدم و گفتم:  شیی زورگو  نیبه ا یلبخند

 خواستم اون حرف ها رو بهت بگم. ینم  دیببخش -

 بو   قیو عم  دیرا بوس  میموها  یبغلش کردم که رو محکم

 .دیکش

 *** 

 که یینمایس لمیو ف مینشسته بود یمبل راحت  یرو

 میپا یسرش را رو ری. اممیکرد ی شد نگاه م  یم پخش

 را  شیبود و من هم موها دهیبودم و دراز کش گذاشته

 چشمم به  کدفعهیبودم که  لمیکردم. غرق ف یم  نوازش

 زدم و مشغول یبود. لبخند دهیافتاد که خواب  ریام

 را صدا   ریآرام ام  لم،ی شدم. بعد از اتمام ف لمیف  یتماشا

 بار  نیخسته شده بود. ا  یلیجواب نداد انگار خ   یول زدم؛

 خمار خوابش را باز کرد.  یتکانش دادم که چشم ها آرام

 خواب آلو بلند شو برو سر جات بخواب.  -

 و بلند شد و گفت:   دیرا مال شیها چشم

 پات که درد نکرد؟  -
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 تکان دادم و گفتم: یسر 

 شده. رید گهینه بابا، برو بخواب د -

 بلند شد و به طرف اتاقش حرکت کرد.  شیجا از

 

 و هشتم  ستیب  پارت

 سال پدرم به مناسبت  نیروز تولدم بود؛ هر روز ا  امروز

 ی سال حت نیا یگرفت ول  یدر باغمان جشن م تولدم

 مبل  ینبود که امروز، روز تولدم بود. از رو ادش ی یکس

 یرفتم. رو اطی رنگ بلند شدم و به طرف ح  یکرم

 اطرافم شدم. به  یو محو تماشا دمیها دراز کش چمن

 ی زرد رنگ درختان رو  یبود، برگ ها زیی که پا نیا لیدل

 انگار لباس زرد رنگ  نیپخش شده بود و زم نیزم

 را بستم و خودم را در دستان می بود. چشم ها دهیپوش

 سپردم.  عتیطب

 کس هم تولدم را  کی یقدر من بدبخت بودم؛ حت چه

 س یاشک، صورتم را خ ینگفته بود! قطره ها کی تبر برام

 افکارم بودم که زنگ گوشم توجه ام را  یبود. تو کرده

 کرد. بدون نگاه کردن به صفحه اش جواب دادم: جلب

 بله؟  -
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 یخونه  یا ی ب شهیاومده، م شیپ برام   یمشک کی ایال -

 ما؟

 . تعجب کردم و دیاز پشت خط به گوشم رس ایرون  یصدا

 : دم یپرس

 فتاده؟ یکه ن یاتفاق بد ؟یمشکل  یچ -

 دم.  یم  حی جا توض  نیا ایب -

 بلند شده و گفتم:  میاز جا عیسر

 .امیباشه الن م -

 را قطع کردم و به خانه رفتم و از پله ها بال رفتم.  یگوش

 و شال  دمیرا پوش  میو شلوار مشک  دیسف  یمانتو عیسر

 چییهم سرم کردم و از خانه خارج شدم. سو یدیسف

 شدم.  نمیدر آوردم و سوار ماش فمی را از ک  نیماش

 را نگه  نیماش  ایرون  یدم در خانه  قهیاز چند دق بعد

 هیرا زدم که بعد چند ثان فونی شدم. آ ادهیو پ داشتم

 دادم و وارد خانه شدم. یدر را باز کرد. "سالم" ای رون

 بود که روبه   کی. همه جا تاردیچ ی وجودم پ یتو یترس

 گفتم:  ای رون

 شده؟  ی! چایرون  کهی قدر تار نیچرا خانه ا -

 از دستم گرفت و گفت:  ای رون
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 .میحرف بزن   اطیح  یتو میبر -

 کل چراغ ها روشن  کدفعهیبرد که  اطی به سمت ح مرا

 .شد

 یدوست ها یتعجب به اطراف نگاه کردم. همه  با

 با لبخند به  ریشد! ام یجا بود. باورم نم  نیا میدانشگاه

 آمد و گفت:  سمتم

 .زمیتولدت مبارک عز -

 به تن داشت و  یبهت نگاهش کردم. کت شلوار مشک  با

 من را به  دیکه د شده بود. تعجبم را پی خوش ت  یلیخ

 و  دیو محکم بغلم کرد و گونه ام را بوس دیکش سمتش

 : گفت 

 خوشت   نیرا بپوش بب   دمیرو که خر یبرو بال لباس  -

 .ادیم

 لبخند نگاهش کردم و سرم را تکان دادم. با

 *** 

 ی  نهیآ یو جلو  دمیلباس را پوش ا یکمک رون به

 بود، بال  یبه خودم نگاه کردم. رنگش آب دیسف ی ستادهیا

 ی لیکلش بود. خ  کمی دکلته بود و دامنش هم بلند و  تنش

 تشکر کردم و از اتاق خارج  ا یشده بودم. از رون   بایز
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 ی کنار پله ها بود. وقت ریآمدم که ام  نیی. از پله ها پامیسد

 به من افتاد با لبخند نگاهم کرد. به سمتش رفتم  چشمش

 گفتم:  و

 چطورم؟  -

 !یمثل فرشته ها شد -

 اط ینشست و با هم به سمت ح   یلب ها یبر رو  لبخند

 ر یپخش شد که دست ام یک یکردبم. آهنگ رمانت حرکت

 را دور  میکمرم حلقه شد. من هم متقاباًل دست ها  دور

 . در ذغال میحلقه کردم و آرام آرام تکان خورد گردنش

 آهنگ اتمام  ی قیغرق شده بودم که بعد دقا شیها چشم

 . افتی

 میپا یجلو  ریو گرفتن کادو ها، ام  کیاز خوردن ک بعد

 درآورد. با تعجب نگاهش  بشیرا از ج یزد و انگشتر  زانو

 که گفت:  کردم

 که من مدت که با تو بودم برام اثبات شد نیا یتو ایال -

 کردن.   یتونم نفس بکشم چه بماند به زندگ یتو نم  بدون

 یدوست دارم. کلمه  شتریو هر کس ب زی رو از هر چ تو

 ابراز عالقه ام نسبت به تو کمه؛ چون یدارم برا دوست

 .یباش  میخوام تنها زن زندگ یم  ایعاشقتم! ال من
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 ؟ یکن ی. با من ازدواج میخوام تا آخر عمرم کنارم باش یم

 ر ی کلمات ام نیبا ا یول  دم؛یخواستم رس یکه م یز یچ به

 به من دست داد. انگار در دلم پروانه ها  یحس خوب  کی

 به من دست  ی حس  نیحال پرواز بود؛ تا کنون همچن در

 بلند گفتم:  یزدم و با صدا یبود. ناخداگاه لبخند نداده

 معلومه که آره! -

 ی بر رو یبا خنده من را در آغوشش گرفت و بوسه ا ریام

 کاشت. میشانیپ

 انگشتر را دستم ریسوت و دست همه بلند شد. ام یصدا

 بر دستم نشاند. یکرد و بوسه ا دستم

 

 ام  یو نهم و س   ستیب  پارت

 هفته بعد «  کی »

 «  ای رون »

 دوست پسرم که دوسال هست  زدان،ی یدم در خانه  به

 باز بودن در خانه  دنی. با ددمیرس  م،یهم دوست هست با

 فشار دادم و وارد  کمیرنگ را  اهیتعجب کردم. در س  کمی

 ام حبس  نهینفس در س میروبه رو یصحنه   دنی. با دشدم

 داشت  زدان یسرم خراب شد.  ا یاحساس کردم دن  شد
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 چشم.... . دختر را یجلو

 از  ی . اشک نم؛ی توانستم بب ینم

 رفت، دستم را  جیو سرم گ دیچشمم اشک چک ی گوشه

 ده یترس زدانیلب گفتم.  ریز یگذاشتم و "آخ" وارید یرو

 گرد شد. به شیچشم ها دنمیطرفم برگشت و از د  به

 کنارش نگاه کردم که ترانه بود، با تاسف نگاهش  دختر

 اطی شد و از دستم گرفت و وارد ح کمی نزد زدانی. کردم

 نگاهش کردم که گفت:  سیخ  ی. با چشم هامیشد

 ... یکن یکه فکر م  یز یبدم. اون چ حی بذار توض ایرون  -

 که بر گونه اش زدم حرفش نصف ماند. ییلیس با

 کم گذاشتم برات که یهان؟! چ  یبد حی رو توض یچ -

 دختره ؟! کم دوست داشتم، بهت  نیا ی پ یرفت

 یکردم، بهت محبت نکردم ها! چرا؟ چرا؟ من چ انتیخ

 داشتم ها؟!  کم

 اون... ستیگناه من نبه خدا   زمیجان عز  ایرون  -

 زدم:  داد

 تموم شد.  گهیخوام صدات رو بشنوم، د ینم گهیبسه د -

 شد که به اطی وارد ح زدانی  دیسف راهنیبا پ  ترانه

 بر گونه اش زدم و گفتم:  یمحکم  یلیرفتم و س  طرفش
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 کثافت آشغال!  -

 رنگم  اهیس ن یسرعت از خانه خارج شدم و سوار ماش به

 را تار کرده بود. با سرعت  دمید ی. اشک جلوشدم

 فرستادم  ی و زمان لعنت م نیکردم و به زم یم یرانندگ 

 م،یکه کم مانده بود با هم بر خورد کن  ین یماش دنیبا د که

 شدم که پسر با  ادهیپ نی رو نگه داشتم. از ماش  نیماش

 : د یقرمزم با تعجب پرس یچشم ها دنید

 حالتون خوبه؟  -

 دهیدانشگاه د یتو پسر را نیدقت نگاهش کردم. ا با

 رفت و  جیسرم گ کدفعهی. دوست استاد پورزند بود. بودم

 رفت و تمام! یاهیبه س میها چشم

 *** 

 بار پلک زدم و با بهت به اطراف نگاه کردم. از چند

 تند الکل، متوجه شدم که در یو بو  دیسف یها وارید

 . مارستانمیب

 .نیخدا را شکر به هوش اومد -

 حرف را زد سوق دادم، آرتام  نی که ا یرا به کس نگاهم

 : دم ی. با تعجب پرسبود

 بودم؟ هوشیمگه چه قدر ب -
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 بهتون وارد شده  یفشار عصب د،ی هوش یپنج ساعته ب  -

 انگار!  بود

 انداختم که آرتام گفت:  ریسر به ز ساکت

 بود؟  یچ تونی گر لیبدونم دل شهیم -

 آمد گفتم:  یکه انگار از ته چاه م  ییو با صدا دمیشک یآه

 کرد.  انتی دوست پسرم بهم خ  -

 را با تاسف تکان داد و گفت:   سرش

 نیبه ا یکنه که دختر  هیگر دیخودشه! اون با ی احمق -

 رو از دست داده. ییبایز

 زدم و سکوت کردم.  یکم جان  لبخند

 هفته بعد «  کی »

 کند؛  یکرد معذرت خواه یسع زدانیهفته  کی نیا در

 دم در  یرا دادم نه وقت  شیمن نه جواب تلفن ها یول

 هفته کنارم  نیا یام آمد در را باز کردم. آرتام هم تو خانه

 م یگوش یداد. با صدا یو بودنش هم به من آرامش م بود

 طرفش رفتم و با صفحه اش نگاه کردم. اسم آرتام  به

 کرد.  یم ییخودنما  یگوش  یصفحه  یرو

 بله آرتام.  -

 شام.   میحاضر شو بر یخوا  یاگه م ایرون  -



 رمز دلت 

118 
 

 نقش بست و  میلب ها یبر رو یبخش تی رضا  لبخند

 دادم:  جواب

 باشه.  -

 را قطع کردم و به سمت اتاقم حرکت کردم.  یگوش

 کردم.  ضیتعو   یمانتو و شلوار مشک کیرا با  میها لباس 

 و بعد از اتمام کارم از خانه  دمیرا پوش  دمیسف یها کفش

 شدم.   خارج

 

 کم ی و  یس پارت

 «  ایال »

 .مینشسته بود مانیدر رستوران مورد عالقه  ا یرون با

 هم حرف نداشت.  شیبود و غذاها یک یرستوران ش   یلیخ

 به  زهایرنگ داشت. م یقهوه ا یزهایو م  یکرم یوارهاید

 یی بای ز ونی شده و دکوراس دهیمانند چ رهیدا صورت

 و زدانیکه چشمم به  می. گرم صحبت با هم بودتداش

 سمتش به  ا یافتاد که وارد رستوران شدند. چون رون ترانه

 دستش را دور گردن ترانه  زدانی. دیبود آن ها را ند من

 ش یآرا شهیکرد . ترانه مثل هم حلقه

 بر صورتش نشانده بود. سرم را تکان دادم و بعد  یظیغل
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 ی پخش شد و نور چراغ ها کم  یخوردن شاممان، آهنگ از

 کرد که انگار  یبا تعجب به اطراف نگاه م ایشد. رون  کمتر

 پر از غم شد. شیافتاد که چشم ها زدانیبه  چشمش

 ترانه گرفت   یرا جلو یبلند شد و انگشتر   شیاز جا زدانی

 گفت:  و

 ؟ یو زنم بش یتا اخر عمرت کنارم باش  یحاضر  ترانه -

 حلقه کرد و با  زدانی را دور گردن  شی دست ها ترانه

 بلند گفت:  یصدا

 آره.  -

 شد. از  یاز صورتش روان م لیمثل س ایرون  یها اشک

 گرفتم که گفت:  دستش

 ازدواج رو هم به زبانش  یو کلمه  می دوساله با هم دوست -

 شه دوسته  یکه دوهفته نم  دختر نیبود الن به ا اوردهین

 کنه.  یازدواج م یتقاضا

 و گفتم:  دمیکش یآه

 شو!  الشیخ  یب  ییها نیبهتر قیجان تو ل  ایرون  -

 زد و گفت:   یلبخند کم جان ای رون

 م؟یجا بر نیاز ا شهیم -

 تکان داد و زمزمه کردم:  یسر 
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 . میپاشو بر  زمیآره عز -

 چیی. سومی و از رستوران خارج شد  میبلند شد مانیجا از

 که کنار   نمیماش متیدر آوردم و به  فمی را از ک  نیماش

 که  نی. سوار ماشمیپارک کرده بودم حرکت کرد ابانیخ

 گفتم:  ای رو به رون میشد

 . می حرف بزن  کمیامشب خونه من بمون  ایرون  -

 غرق افکارش شده بود که فقط سرش را تکان  یلیخ  انگار

 گفت.  یو "باشه"ا داد

 شد.   رهیخ  رونیرا پاک کرد و از پنجره به ب   شیها اشک

 

 و سوم  یدوم و س یس پارت

 «  ای رون »

 ی قطره  شب،یاتفاقات د یادآور یشدم و با   یتاکس سوار

 . چه قدر من بدبخت بودم! دیچشمم چک یاز گوشه  یاشک

 تم نداشت. خانواده ام که به زور نفر هم دوس کی یحت

 خواستند من را به شوهر بدهند که شانس آوردم از  یم

 هم از نیقبول شدم و از دستشان راحت شدم. ا دانشگاه

 کردم  یداد. احساس م حی که ترانه را به من ترج  زدانی

 من!  ینیمه گرفته؛ مه از غمگ نیاتاقک ماش  یفضا
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 به  یک دمیکه غرق افکارم بودم نفهم قهیاز چند دق بعد

 یکردم و با قدم ها ابیرا ح هی. کرامیدیدر خانه رس دم

 به سمت خانه رفته و در خانه را باز کردم و وارد  سست

 . وارد اتاقم شدم و مانتو و شلوارم را عوض کردم. شدم

 رنگم نشستم و مشغول شانه زدن   دیسف ی نهیآ یجلو

 و رنگ  میشدم. مو ها میموها

 آن جور   ایعاشقشان بود  زدانیداشتم که  یا ییخرما

 پرت کردم که  یکرد. با حرص شانه را به سمت  یم وانمود

 از گهیکنار تختم افتاد. د زیم  یرو  یچیبه ق چشمم

 افتاد، منتفر  یم  ادشیکه من را به  ییها زیو چ زدانی

 را برداشتم به جان  یچی. قمیاز مو ها یحت بودم؛

 که  ییاز اشک به موها سیافتادم. با صورت خ  میها مو

 ی روز  ک ی شدم.  رهی پخش شده بودند، خ نی زم یرو

 سانت  کیحاضر نبودم    یبودم و حت میمو ها نیا عاشق

 نداشتند.  تی اهم میبرا گریکوتاهشان کنم؛ اما الن د هم

 الن تا گردنم بود و  میشدم. موها رهی خ  نهیخودم در آ به

 تر از قبل به  بای داده بود، مظلوم تر و ز رییام را تغ  چهره

 . دمیرس  یم نظر

 اسم یحت گریدهم که د یدفعه به خودم قول م نیا
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 گفت، آن  یدرست م ای . الاورمیرا هم به زبان ن  زدانی

 از افکارم خارج شدم  میگوش یرا نداشت. با صدا اقتمیل

 بدون نگاه کردن به صفحه اش جواب دادم:  و

 بله؟  -

 ؟ یجان خوب   ایسالم رون -

 . شیگ شهیهم نیدلنش یبود و با صدا  آرتام

 ؟ یسالم ممنون خوبم، تو چطور  -

 رون؟ یب  میبا هم بر ی ممنون. اگه کار ندار  -

 نبود پس جواب دادم: یبد شنهادیفکر کردم، پ  یکم

 زنم.  یزنگ محاضر شدم بهت   یندارم. وقت ینه کار  -

 فعاًل.  یباشه پ  -

 رفتم. در می را قطع کردم و به طرف کمد لباس ها یگوش

 و  یمانتو م، یلباس ها نیرنگش را باز کردم و از ب  دیسف

 .دمیام را انتخاب کردم و پوش یو شلوار مشک  دیسف شال

 از صورتم پاک  یروح  یب  نیهم کردم تا ا یم یمال شیآرا

 ش یآرا  زی م یرا از رو ی. بعد از حاضر شدن گوششود

 و به آرتام زنگ زدم که بعد از چند بوق جواب  برداشتم

 . داد

 آرتام جان من آماده ام. -
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 . ایمن هم دم در منتظرتم ب -

 *** 

 به  نیماش ی شهیدر حال پخش بود. از ش یشاد آهنگ

 شده بودم که آرتام گفت:  رهی خ رونیب

 م؟ یبر یدوست دار  یخاص  یجا -

 نداره برام.  ینه فرق -

 را  نیربع ساعت ماش  کینگفت. بعد  یز یزد و چ یلبخند

 بود. میرفته بود ایبا ال   روزیکه د یشاپ   یهمون کاف یجلو

 که گارسون به مینشست یصندل یو رو میشد داخل

 آمد گفت:  طرفمان

 . نیسالم خوش اومد -

 سفارش داد.  یبستن  جیکرد و دو تا آب هو یتشکر   آرتام

 از رفتن گارسون آرتام گفت:  بعد

 !ای رون یموهات رو کوتاه کرد  -

 تعجب نگاهش کردم و متوجه شال عقب رفته ام شدم.  با

 و گفتم:   دمیرا جلو کش شالم

 کنم.  جادیا میدر موها یخواستم تنوع  -

 زد و گفت:  یلبخند  آرتام

 . ادیبهت م  یل یخ -
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 .میشد نجمایآب هو دنیکردم و مشغول نوش یتشکر 

 

 و چهارم  یس پارت

 «  ریام »

 ناشناس به من زنگ  یبا شما ره  یروز هست که کس  چند

 به آن توجه نکردم   ادیز لیکند. در اوا یم  دمیو تهد زده

 کرد. با فکر مشغول یالقا م میبرا  یکم کم ترس بد یول

 گفت:  ایکردم که ال  یم یرانندگ 

 هست! گهید یجا کیانگار فکرت  ر؟ی شده ام یز یچ -

 زدم و گفتم:  یزور لبخند به

 نشده. یز ی چ زمی نه عز -

 را گرفت؛ ترمز کردم که   مانیکه جلو یاهیس  ینیماش  با

 ا یکرد. ال جادیا یبد یل یخ یصدا  نیماش یها کیلست

 قلبش گذاشت و با نفس نفس نگاهم کرد.  یرا رو دستش

 بخوانم.  شیتوانستم ترس را از چشم ها یم

 گفتم:   ایبا استرس به ال شانی صورت ماسک دنید با

 ها زنگ بزن.  سی زود به پل ایال -

 را از  یبود گوش دهیپر  شیحرفم رنگ از رو  نیکه با ا ایال

 تماس گرفت و آدرس را داد. سی درآورده و با پل فشیک
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 ن ی شدند و به طرف ماش ادهیپ شانی ها نینفر از ماش  چند

 دوار یآن ها تهد یول چه کار کنم؛ دیدانستم با یآمدند نم ما

 به ما گفتند:  رو

 زود!  نیش ادهی پ نیاز ماش  -

 هم هم زمان  ایشدم و ال  ادهی پ نیاز ماش یحرف  چیه بودن

 هم  دنی نفس کش گریزد د یم  بی شد. قلبم عج ادهیپ

 سخت شده بود.  میبرا

 ن؟ یخوا یم  یاز ما چ -

 !؟یدیهنوز نفهم  -

 به من دهیترس ایزد و ال  یبد یحرفش پوزخند نیاز ا بعد

 همان مرد به طرفم حمله ور شد و  کدفعهیکرد که  نگاه

 ن یزم یبر صورتم فرود آورد. از شدت ضربه رو  مشت

 به طرفم آمدند  شانیخواستم بلند شوم؛ اما همه  افتادم

 گفت:  هیبا گر ای زدند. ال یم  یمحکم یلگد ها و

 !نیخوا یاز جونمون م یها چ یعوض نیولش کن -

 به  ایبه گوشش زد که ال ییلیحرفش همان مرد س نیا بعد

 گفت:   ایافتاد مرد به ال  نیزم

 ! یر یتو هم بم یخوا   یخفه شو اگه نم -

 برداشت و به سر آن مرد زد که  نیاز زم یسنگ ایال
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 به طرف آن رفتند. از فرصت استفاده کردم و  شانی همه

 ر . چند قدم بمیرا گرفتم و از آن جا دور شد  ایال دست

 . دیتفنگ به گوشم رس کیشل یکه صدا میبود نداشته

 کرد  یم  کیکه آن مرد به هوا شل دمیعقب د برگشتم

 تفنگ را به طرفمان گرفت و گفت:  میستادیا د،ید یوقت

 کن ی از نامزدت خداحافظ  -

 شده بود که آن لحظه مرد   رهیوحشت زده به من خ ایال

 من به یبه جا ری جلوام آمد که ت کدفعه ی  ایکرد. ال کیشل

 ره یافتاده خ ن ی به زم یای باز به ال یخورد. با چشم ها  ایال

 حرکت را  نیکوچک تر  ییتوانا ی. در شک بودم و حتشدم

 ام حبس شده و بدنم سرد شده  نهینداشتم. نفس در س هم

 میو انگار خون وجودم منجمد شده بود. اشک ها بود

 زول زده ای ال یبه تن خوناراده در حال روان بود و  یب

 م یکه به سرم برخورد کرد، چشم ها یمحکم  زی . با چبود

 دم… ینفهم  یز یچ گر یرفت و د  یاهیس به

 

 و پنجم یس پارت

 «  ریام »

 تند الکل که در مشامم یو بو  یدیسر درد شد با
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 یها وارید دنیرا باز کردم. با د میچشم ها دیچی پ یم

 . مارستانمیمتوجه شدم که در ب  ی پزشک لیو وسا دیسف

 بر ذهنم  زیهمه چ کدفعهیبه مغذم فشار آوردم که  یکم

 .دیکش ری شدم که سرم ت  زیخ  مین  عیآورد. سر هجوم

 به در  ینگاه  میدر ن یلب گفتم که با صدا ریز ی"آخ"

 بر تن داشت   یرنگ  یکه روپوش صورت ی. پرستار انداختم

 اتاق شده بود. وارد

 ! ن؟یچرا بلند شد -

 : دمیعجز نال با

 کجاست؟  ایال -

 خورده بود رو  ری همراهتون بود و ت یهمون دختر  -

 ن؟ یگ یم

 : دمیعجز نال با

 بله، حالش چه طوره؟  -

 خانم ایخورده. ال هی! سرتون بخ نیآروم باش  کمیآقا  -

 هستن.  هوشیو هنوز ب  خوبن

 یاز گوشه  یاشک  یو قطره  دم یتختم دراز کش یرو

 خورد و  ری به خاطر نجات کردن من ت  ای. الدیچک چشمم

 بشود،  یز یچ ای کار نتوانستم بکنم. اگه به ال چیه من



 رمز دلت 

128 
 

 کردم که  هیبخشم. آن قدر گر یوقت خودم را نم  چیه

 برد.  خوابم

 دو روز بعد «  »

 نشسته بودم و به صورت غرق خوابش  ایتخت ال کنار

 سبز  یآن چشم ها یشده بودم. چه قدر دلم برا  رهیخ

 ا یرا باز کند و دن   شیتنگ شده بود. کاش چشم ها رنگش

 حالش خوب   ایکنم ال  ی! خواهش مای ببخشد. خدا میبرا را

 و  دمیکش  دشیپوست صف ی! دستم را نوازشوار روشود

 زدم. چه قدر پوستش نرم بود درست مثل بچه ها!  یلبخند

 . دم گوشش پچ زدم: دمیخم شدم و گونه اش را بوس  آرام

 خوشگلت رو. تو که  یکن اون چشم هاباز  زمیعز ایال -

 تو  یب  یدون ینفسم به نفست بنده! تو که م یدون یم

 چشم هات  یکن  یحرومه! چرا باز نم میبرا دنیکش  نفس

 ی ذارم کس ینم گهیدم د یپس عشقم؟! به خدا قول م رو

 بزنه.   بیآس بهت

 شد.  ریچشمم سراز یاز گوشه  یاشک ی قطره

 

 و ششم یس پارت

 را نشان داده و من  ایدستگاه ها به هوش آمدن ال امروز
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 . دمیگمج یمرگ را داشتم و در پوست خودم نم ذوق

 را در دستم گرفتم و به طرف لبم بردم و  فشیظر دست

 شدم. رهی و به صورت معصومش خ دمیبوس  قیعم

 بود.  ییبایز یدو نبود، انگار الهه  یکی  شیها ییبایز

 که یز یبه خواب رفته بودم که با چ یصندل یرو ایال  کنار

 که با  ایال دنی را باز کردم. با د میدستم خورد، چشم ها به

 کرد، با  یدستم را نوازش م یکرد و رو ینگاهم م لبخند

 بغلش کردم و صورتش را غرق بوسه کردم. با خنده  شوق

 : گفت 

 آروم باش!  کمی  ریام -

 غرق شدم   شیچشم ها در

 : گفتم

 لحظم! چه قدر دلم نی چند وقته منتظر هم یدون  یم -

 سبزت تنگ شده بود! یچشم ها یبرا

 نگفتم.  یز یو چ دمیرا بوس  شیشانی کرد که پ  یخنده ا تک

 را از من نگرفته بود.  ایدلم از خدا صدبار تشکر کردم که ال در

 هفته بعد «  کی »

 به طرف اتاقش رفتم و در را   ایال صی ترخ یاز کار ها بعد

 بود  دهیرا پوش  شیبه کمک پرستار لباس ها ای الکردم.  باز
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 بلند شد و چند قدم برداشت که  دنم یمنتظرم بود. با د و

 به سمتش رفته و در عیاز درد گرفته شد. سر صورتش

 را دور گردنم حلقه کرد و  شیگرفتم. دست ها آغوشم

 ام گذاشتم. از اتاق خارج سده و به نهی س یرا رو  سرش

 حرکت کردم.   نیماش  سمت

 *** 

 تخت  یرو   یرا به آرام  ایاتاقش را با پا باز کردم و ال ِدر

 کرد. کاش  مینافذش را قفل چشم ها  ی. چشم هاخواباندم

 ش یمتوقف شود و من همچنان غرق چشم ها زمان

 دستش  ای! . البشوم

 نگاه شیچشم هاچپم گذاشت و فشار داد. به  یبازو یرو

 را بستم و میبازو ام را نوازش کرد که چشم ها کردم،

 کارش شدم و زمزمه وار گفتم:  مسخ

 ممنونم که آرامش با تا  ،یممنونم گلم! ممنونم که برگشت -

 . یرا از من نگرفت  بودن

 شد.   یبار خال نی هزارم یزد که ته دلم برا  ینیری ش  لبخند

. 

 

 و هفتم  یس پارت
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 «  یراو »

 که یشد. با کار   یتر م شیهر روز ب  ریام یو عالقه  عشق

 شروع به رشد   ریاعتماد در دل ام یکرد، جوانه ها ایال

 ینبود. همه  شی ب ییجز صحنه ساز  عیوقا نیالبته ا کرد؛

 خوردن،  ریبود و هنگام ت  ایال یاتفاقات جز نقشه ها نیا

 دست  ریجلب اعتماد ام یبرا ایگلوله به تن داشت. ال ضد

 خودش را  ریزد و موفق هم شد. ام  یکار  نی همچن به

 کرد.  یدانست و خودش را مالمت م  یکار ها م نیا مسبب

 که  نیبود و با ا ایدر کنار ال  زیخبر از همه چ  یهم ب ای رون

 گرفته بود. آرتام در  یافسردگ یخوب نبود و نوع  حالش

 که نسبت به   یبود و حس ای در کنار رون شهیهم انیم نیا

 ی دلش برا ینبود. بلکه در ها  یدوست یداشت، حس  ای رون

 باز شده بود و روز به روز جذب او   یکس  یبار به رو نیاول

 خوانده بود که  ییجا  کیشود. در  یسخت هست، « م  چه

 کند  هیگر گر ید ی»! عشقت در آغوشت به خاطر کس آن

 الن خودش در  یبود؛ ول  دهیحرف را نفهم  نیا یمعن  روز

 بود.  تی وضع همان

 *** 

 نشسته بود و در  یرنگ  یبالش ها یرو نه،ی کنار شوم در
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 ی کرد. مشغول تماشا یقهوه اش را مزه م  دشیسف فنجان

 بود که آتش آن ها را سخره گرفته بود. از ییها زمیه

 یدانه ها بی رنگ، مسخ رقص دل فر اهی بزرگ س ی پنجره

 بود  دهیبود که برف بار یروز  نیشده بود! امروز، اول برف

 داشت. آرام از  یشتر یبرف، سوز ب نیهوا با ا یسرد و

 شد. دستش را بلند کرد و  اطیبلند شد و وارد ح  شیجا

 برف، دستش را نوازش کند. لبخند  یداد دانه ها اجازه

 زدان یافتاد که با  یروز  ادینشست.  شیبر لب ها  یکوچک

 زدند؛ چه قدر آن روز ها  یدر پارک قدم مبرف   ریز در

 ی توانست به آن روز ها برگردد؛ ول یبود! کاش م خوب

 ی قهوه ا یصندل یممکن نبود. در بالکن رو یز یچ  نیهمچن

 تا سرما  دیاش را پوش  ینشست و کت صورت  رنگش

 داغ شده بود و  یهمه ناراحت نی. البته وجودش از انخورد

 را  شیرا حس کند. چشم ها ییدانست سرما  یم دیبع

 چشمش یناخداگاه از گوشه  ی اشک  یو قطره   بست

 رحم   یقدر ب نیکه ا زدانی  یو زمان، حتم نی. بر زم دیچک

 و بازدمش را با آه   دیکش یق یلعنت فرستاد. نفس عم بود،

 رها کرد. چشمش به ماه درخشان افتاد که آن یسوزناک

 حال بود، چون امروز به   انگار از آمدن زمستان خوش هم
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 .دیدرخش  یم  ،یبی عج طرز

 آرتام هم در بالکن نشسته بود و نظاره گر  یطور اتفاق به

 زدانیبود و در خودش به   ایرون  ری بود. فکرش درگ ماه

 شده بود. ا یرون یفرستاد که باعث ناراحت  یم لعنت

 او از  یخوشبخت  یرا دوست داشت؛ ول  ایکه رون درسته

 از احساساتش هم مهم تر بود. انگار امشب یحت زیچ همه

 !یخداحافظ  تینداشت و ماه هم ن یاتمام

 بارد   ی شيشه برف م »پشت

 یسكوت سينه ام دست در

 كارد  یاندوه م دانه

 برف  یا یسپيد آخر شد مو

 یسرانجامم چنين ديد  تا

 افسوس  یدلم باريد... ا در

 » یسر گورم نباريد بر

 

 و هشتم  یس پارت

 «  ای رون »

 رفتم. م، یرفت یم زدانیبا  شهی که هم یسمت پارک به

 قرمزم را بستم و  یپالتو یسرد بود، دکمه ها یادیز هوا
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 مکت ی کنار ن یکردم. به حوضچه   بشی را داخل ج دستم

 آغشته به برف شدم. با  یمنظره  ی رهی و خ دمیرس  یآب

 ی ق یزنده شد. نفس عم زدانیپارک خاطراتم با  دنید

 هوا انگار  یو بازدمم را با آه رها کردم، از سرد دمیکش

 بسته بود، خیاز دهنم خارج شد. آب حوضچه  یبخار 

 را  خیآب هم از من خوش شانس تر بود! گرما،  نیا یحت

 که یدلم ذوب بشو نبود! بغض  خی  یکرد ول یم ذوب

 که یزدانیرا همراه آب دهنم قورت دادم. لعنت به  داشتم

 آمدم، اصاًل  ای که به دن یه روز نداشت، لعنت ب دوستم

 نفر هم از ته دل دوستم  کی یکه حت ییایدن  نیبه ا لعنت

 ! نداشت

 به رهی من همچنان خ یساعت گذشته بود؛ ول چند

 صورتم باز پر از  یک دمینفهم یبود. حت حوضچه

 یروز  کیشده بود. مگر مهم هم بود! مگر من  میها اشک

 تک  ی بودم! مگر روزگار انتقام حت دهیته دل خند از

 مثل دلم م،ی هوا اشک ها یام را نگرفته بود! از سرد خنده

 دنیسوخت. انگار خدا خند یم میبسته بود، چشم ها  خی

 را مهار کردم و از  میحرام کرده بود! اشک ها میبرا را

 بشم،  یکه خواستم سوار تاکس نی خارج شدم. هم  پارک



 رمز دلت 

135 
 

 را  میرفت. دست ها یارک م همراه ترانه به سمت پ زدانی

 را در کف دستم فشار دادم تا  میکردم و ناخون ها مشت

 را مهار کنم.  میها اشکم

 *** 

 شدم و بدون نگاه داریاز خواب ب میزنگ گوش یصدا با

 به صفحه اش تماس را وصل کردم  کردن

 . ایسالم رون -

 جواب دادم:  یخواب آلود یبود! با صدا  آرتام

 سالم. -

 مزاحم شدم.  دی ببخش ؟یخواب بود -

 کنم. یخواهش م -

 با هم ایتو هم ب یخوا یخواستم برم باغم. اگه م یم -

 م؟ یبر

 شدم، پس   یحال و هوا خارج م  نینبود! از ا یبد  فکر

 : گفتم

 حال و هوا خارج  نیشه منم از ا ی آره ممنون. خوب م -

 شم. یم

 . در بلند شدم میاز جا یرا قطع کردم و با کرخت یگوش

 را باز کردم و بعد از شستن دست و   سیسرو دیسف
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 لباسم رفتم، در کمد ضیبه سمت اتاق تعو  صورتم،

 با  دیسف  یلباس ها پالتو  نیرا باز کردم و از ب فدش یس

 ی ها نیپوت دنیام را برداشتم. بعد از پوش یمشک  شلوار

 با تک زنگ آرتام از خانه خارج شدم و سوار   دم،یسف

 رنگ آرتام شدم.  اهیمدل بال و س نیماش

 و آغشته با یباغ ز یرا جلو  نیماش قهیبعد چند دق  آرتام

 ی نیدلنش یچوب  یبرف نگه داشت. وسط باغ کلبه  از

 رنگارنگ. یپر از چراغ ها شیداشت که کناره ها وجود

 دنیبا د م،یداشت! وارد کلبه شد ییبای باغ ز واقًعا

 زدم و  یرش لبخندکنا   یرنگ یکوچک و بالش ها ی نهیشم

 با ی و تقر یرا برنداز کردم. چند تا مبل چرم قهوه ا  اطراف

 رفت و  نهیها! آرتام به طرف شوم  ی وار یبا کاغذ د همرنگ

 از میها را داخلش انداخت و روشنش کرد. پالتو  زمیه

 بود  دهیبلند پوش  کیتون  کی رشیز  درآوردم،

 ی کنار آرتام معذب نشوم. شالم را درست کردم و رو تا

 قرمز  وانینشستم. آرتام با دو تا ل نهیکنار شوم یها بالش

 کردم و یرا به من داد، تشکر   یکی طرفم آمد و  به

 . کنارم نشست و هر دو در دمیاز قهوه را نوش  یا جرعه

 را  نمانی . سکوت بمیشد نهیشوم یمشغول تماشا  سکوت
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 فت: شکاند و گ   آرتام

 م؟ی درد دل کن یخوا یم -

 و شروع کردم   دمیکش یق یعم  نفس

 تر از من دوست  شی مامان و بابام داداشم را ب میاز کودک  -

 داشت، از هر لحاظ!  تیرادمهر اولو شهی. همداشتند

 را پاک کردم و ادامه دادم: میها اشک

 کس دوستت  چیکه ه یچه قدر سخته بدون یدون ینم -

 که ده سال ازم بزرگ  یو به مردخواستم من ر ی! منداره

 خدا را شکر از دانشگاه یهم داشت، بدن ول  یو بچه ا بود

 آشنا  زدانیجا اومدم. در دانشگاه با   نیشدم و به ا قبول

 ی کی کردم  یخوب بود، احساس م  ی لیاون روز ها خ شدم،

 کار رو در  ن یخام بود. بدتر  یلیخ  یدوستم داره ول واقًعا

 کرد.  حقم

 همه حقارت و  نیدلم از ا ختم،ی هر کلمه ام اشک د با

 فرو  یدر آغوش گرم  کدفعهیدرد گرفته بود.   ییتنها

 نگاه کردم که من را سخت در  یبا تعجب به آرتام  رفتم،

 .ستمیدر دلم موج زد! از ته دل گر یحس خوب  کی گرفته بود.  آغوشش

 جور دلم را گرم کرده بود! انگار نیبود که ا  یآغوش تنها

 شد.  قیبود که در وجود تزر یآرام بخش  غوششآ
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 من هنوز در آغوش  یدانستم چه قدر گذشته بود؛ ول ینم

 ناب در وجودم شناور بود که تا به یحس   کیبودم،  امنش

 ی رهی ازش دور شدم و خ  یبودم! کم  دهینچش  حال

 در  شیدر چشم ها ییشدم، موج ها شیآب یها چشم

 چ یکرد. ه یبود و بدجور مجذوبم م گردش

 یی جورا کیدور کردنش نداشتم! دلم  یبرا  یلیتما

 .دیطلب  یرا م  یآرامش  نیهمچن

 

 و نهم  یس پارت

 «  ریام »

 ا، یال دنیصحبت با فروشنده بودم که با د مشغول

 که  یبا لباس عروس  اینشست. ال میلب ها  یبر رو یلبخند

 یو انگار تمام نورها  دیدرخش یبود، مثل ماه م دهیپوش

 شیقفل چشم ها میجمع شده بود. چشم ها ای در ال ایدن

 لباسش  قهیرا نداشتم.   یحرکت  چیبود و توان ه شده

 یی ایدر یها  یپر  هیکلش بود، شب کمی و دامنش  یقیقا

 آهنگ بود،  کی نیاز آن ها. ع  باتریز  دیبود و شا شده

 ر گوش که هر چه قد ی! جور نیآرام و دلنش تمیبا ر یآهنگ

 . دوهفته بعد روز عقدمان بود یشو  ینم  ری باز س یول  یکن
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 شد.  یو رو م  ریز  جانیدلم از ه و

 خوشش آمده بود که  یخودش هم از لباس عروس انگار

 ی . نفس راحت دیخند یو م  دیچرخ یدور خودش م به

 مورد پسندش قرار گرفت. چه قدر   ی بالخره لباس دمیکش

 لباس عروس  دیدختر! بعد از خر نیپسند بود ا سخت

 .میرفت  میمشگیه یکت شلوار به مغاز  دیخر یبرا

 هر  یبرا ایال  یول  دمیپوش  یم  یکی  یکی شلوار ها را  کت

 ی کت شلوِار مشک  ک یبا ذوق  ایگرفت. ال یم یرادیا کدام

 به دستم داد و گفت:  یدیسف  راهنی پ با

 چه طوره. نمیبرو بپوش بب  -

 لباس از اتاق  دنیشدم و بعد از پوش  نی اتاق کاب وارد

 زد و به  یبخش  تی لبخند رضا دنمیبا د  ایشدم. ال  خارج

 کم یرا به سمت گردنم برد و نزد  یآمد. دست ها  طرف

 و  دیرا درست کرد و گونه ام را بوس راهنمیپ ی قهی. شد

 : گفت 

 نه؟  میخوبه بردار نیا -

 دیموافقت تکان دادم و بعد از خر یرا به منزله  سرم

 .میاز مغازه خارج شد لباس 

 .میشد  نیسوار ماش  مانیها د یاز اتمام تمام خر بعد
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 ی کینمانده بود.  مانیبرا یتوان  گریشده بود و د غروب

 به هر کدامش  ای ال یول میرا گشت  یعروس  یتالر ها یکی

 سخت پسند بود  یادیدختر ز نیگرفت. واقًعا ا یم یرادیا

 آورد.  یوقت ها ناخواسته حرص آدم را در م   یبعض و

 .میشد دایپ  نینگه داشتم و از ماش کی تالر ش کی یجلو

 به ظاهرش انداخت گفت:   یینگاه گذرا ایال

 . دیداخلش رو د دیظاهرش خوبه با -

 هم رونشی. داخلش از ب میکردم و داخل شد موافقت

 شده بود و   دهیچ یا رهیها به صورت دا زیتر بود. م  بایز

 شده بود،  نی نشستن عروس داماد هم با تور ها تزئ  محل

 جانیبا ه  ایها گذاشته بودند. ال  زیم یرو ییبایز یها گل

 جا خوشش آمده بود  نیکرد انگار از ا یرا برانداز م  اطراف

 مثل من!  درست

 خواستم. یکه م یز ی جا معرکه هست درست چ نی! ایوا -

 شوقش زدم و دستش را در دستم گرفتم.   نیبه ا یلبخند

 

 چهلم  پارت

 «  ریام »

 را به دستم   یکی به طرف آمد و   اهیس وانیبا دوتا ل  ایال
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 لم یکردم؛ ف ی را نگاه م لمیکردم و ف   ی. آرام آرام مزه م  داد

 داشت و در  یب یعج  یبود که خواب ها یمورد پسر  در

 ل یتبد تیآرام آرام به واقع بشی عج یخواب ها  نیا آخر

 قهوه ام را یک  دمیبودم که نفهم  لمیشود. آن قدر غرق ف یم

 . دمینوش

 را خاموش کردم؛ سردرد  ونی تلوز لمیاز اتمام ف  بعد

 رفت انگار مست   یم جیگرفته بودم و سرم گ یبی عج

 مبل  یرو ی نداشتم. کم یبودم و از حال خودم خبر  شده

 نداشت.  یر یتاث چیه یول د؛یایتا حالم جا ب دمیکش دراز

 را نداشت که  یز ی چ لی و تحل هیذهنم توان تجز گرید

 . دمینفهم  یز ی چ گریو د  دیدور سرم چرخ ایدن کدفعهی

 *** 

 را باز کردم. باز شدن میچشم ها  د،یتابش نور خورش  با

 در سرم! دستم را یدیبرابر شد با سرد درد شد میها چشم

 به مغزنم فشار   کمیگذاشتم و فشار دادم و  میشانیپ به

 سر درد کدفعهیکه  میکرد ینگاه م لمیبه ف  ای. با الآوردم

 ا ی ال یادآور ی . با ستین  ادمی یز یچ  گریگرفتم و د یبی عج

 اتاق ها را  یکردم تمام شیبلند شدم و صدا میجا از

 که به خانه اش  نیجا نبود. با احتمال ا چیه یول گشتم؛
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 برداشتم و زنگ زدم؛ یعسل یرا رو  یباشد، گوش  رفته

 اش در دسترس نبود.  یگوش  یول

 ن یمبل نشستم و سرم را ب   یرو  یاسترس نگران با

 که  روزیکجا رفته بود؟! د ایگرفتم. پس ال میها دست

 ی خبر  یجا بماند؛ ول نیو قرار بود شب را ا میبود باهم

 باز در دسترس  یگ زدم؛ ول زن گرینبود. چند بار د ازش

 که نبود!  نبود

 یکنار نامه ا ایانگشتر ال دنیآشپزخانه شدم و با د وارد

 به سمتش رفتم و نامه را باز کردم.  یغذاخور  ز یم یرو

 اون جا   گهیمن د یخون   ینامه رو م نیتو الن ا ریام »

 دم یبا خودم جنگ ادیمجبور بودم. ز ی. متاسفم ول ستمین

 یشدم. همه   تی انتقام وارد زندگ ی نتونستم . من برا اما

 گاهم  هیانتقام بود. پدرت قاتل پدرم، تنها تک یبرا میها کار

 هم شده روح پدرم  کمی گرفتم تا  یانتقامم رو م  دی. بابود

 ، یو درکم کن  یمن رو ببخش یبتون  دوارمیباشه. ام شاد

 م یکه هد یخوب ی. ممنونم به خاطر روز هاخداحافظ

 .« یددا 

 بر سرم آواره  ایخواندن هر کلمه از نامه انگار دن با

 ن یشد. چه طور ممکن بود؟! چه طور توانست همچن یم
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 رحم یقدر ب  نیتوانست ا یرا بکند؟! چه طور م یکار 

 کرد.  یکه ذهنم را منفجر م گری! و صدها سوال دباشد؟

 همه عشق و نیبود جواب ا نی ا د،یکش یم ری ت قلبم

 که خرج کرده بودم! انگشتر را در دست گرفتم و  یا عالقه

 دادم. هیتک   نتی سرخوردم و سرم را به کاب نی زم یرو

 یصورتم روان بود. دستم را رد یرو  لیمثل س میها اشک

 دیگذاشتم و بارها و بار ها نامه را خواندم که شا قلبم

 ... یول دید یمن اشتباه م یها چشم

 یایرو نیکه ابه انگشتر کردم. چه طور شد  ینگاه

 شد؟! من تاوان کدام   لیبه کابوس وحشتناک تبد میبایز

 کردم  یدادم؟ هرچه قدر فکر م  ینکرده ام را پس م اشتباه

 بر سرم   یاتفاق نیگذشت که همچن  یاز ذهنم هم نم  یحت

 بودم. انگشتر را  فیکث  یباز  نیحال در وسط ا  یول د؛یایب

 ها، وانیبلند شدم. تمام ل میدستم فشردم و از جا در

 ن ی زم یرا رو دیکه به دستم رس یز ی ها و همه چ بشقاب

 را صدا زدم.  ایاسم ال ادیکردم و با فر پرت 

 چه طور؟! یلعنت  یچه طور تونست  -

 مهم نبود.  میبرا  یام از شدت داد درد گرفت؛ ول حنجره

 ل یتو چه طور نفس بکشم. ها؟! چه طور؟! تو دل  یمن ب -
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 !یلعنت یبود دنمیکش  نفس

 یمن هنوز رو یدانم چه قدر زمان گذشته؛ ول ینم

 به رهیسرد آشپزخانه نشسته بودم و خ  یها یکاش

 .ختمی ر یاشک م انگشتر

 

 

 کم یچهل و  پارت

 سال بعد «  کی »

 «  ایال »

 ر ی روز ام  نینشسته بودم؛ پارسال درست در ا یپارک  در

 و ماندن و رفتن ذهنم  نیلحظه ب  نیترک کردم! تا آخر را

 توانم یآخر ترکش کردم. به جرعت م یجدال بود؛ ول  در

 درست همان موقع میزندگ  یلحظه  نیکه سخت تر میبگو

 ختهیکه به قهوه اش ر ییدارو  یکه وقت ی، موقع بود

 که از قبل آماده کرده بودم را امضا  یاثر کرد، برگه ا بودم

 ی سرد بود؛ ول یل یدار و ندارش را به نام من کرد. هوا خ و

 کردم.  یفکر من آن قدر مشغول بود که حسش نم من

 رم یپر بود از سوال ها و عذاب وجدان بدجور درگ ذهنم

 م یرا بستم و از جا میصورت  یپالتو یبود. دکمه ها کرده
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 که  یزندگ  نیزدم و بر ا یقدم م  ا یشدم. در کنار در بلند

 نشان نداده بود، لعنت فرستادم.  میخوشش را برا یرو

 رحم   یقدر ب ن یشد که ا یچ دم؟یجا رس نیشد که به ا یچ

 نداشتم. یشدم؟ خودم هم از حال خودم خبر  یا نهیک و

 بود درد من! یخواستم پس چ  یمن همان را نم  مگر

 *** 

 ! چه میشسته بودن نهیرفتم و کنار شم نهیسمت شم به

 دانستم. سرم را  یداشتم و قدرش را نم  یخوب   یها روز

 صورتم  یرو  میگذاشتم، ناخودآگاه اشک ها میزانو ها یرو

 هم که شده کیاز ته دل  ایدن ن یشد. چرا در ا  ریسراز

 بزرگ اضافه  یایدن  نیدر ا میآن قدر جا یعن ی دم؟ینخند

 ن یخودم مسبب ا دیدانم شا یکه همه زجرم دادند! نم بود

 و روزم بودم.  حال

 را که  یشد و شعر  رهیبرف خ  یپنجره به رقص دانه ها از

 لب زمزمه کرد:   ریدوست داشت را ز شهیهم

 بارد   ی شيشه برف م «پشت

 یسكوت سينه ام دست در

 كارد  یاندوه م دانه

 برف  یا یسپيد آخر شد مو
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 یيد سرانجامم چنين د تا

 افسوس  یدلم باريد... ا در

 . »یدیسر گورم نبار بر

 

 چهل و دوم  پارت

 «  ریام »

 دوران  نیدر ا میاتاق نشسته بودم؛ تنها رفق  یپنجره  کنار

 ا یکه ال یسال تمام گذشت، از روز  کی پنجره بود.  نیا تنها

 معنا شد. او رفت و پشتش، یب میبرا یزندگ   رفت

 کل  دیشا  ایبه پا کرد، روح، احساس، عشق  یا یرانیو

 کرد. رانیرا و وجودم

 که انگار ابر ها هم دلشان به حال  دیبار   یم یجور  کی برف

 روح   یب ،یزده بود مثل آدم برف  خی سوخت. قلبم  یم من

 کرد امروز، سالگرد یترکم نم  ایاحساس! اگر ال یب و

 ود. ب میالن سالگرد تباه شدن زندگ یبود ول ازدواجمان

 رنگ شده بود. یو ب  اهیتلخ، س میبرا یزندگ  گرید

 آن یقدر محتاج عشقش شده بودم! چقدر دلم برا چه

 کس چیدلبرانه اش تنگ شده بود! ه یلبخندها

 شود، از هر جهت تک بود. پوزخند   ایتوانست مثل ال  ینم
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 زدم و در دلم زمزمه کردم:   یجون کم

 دادن.« بیدر فر ی»حت

 سرم گذاشتم و ی! دستم را رودی کش ری سرم از درد ت باز

 ا یمگر فکر ال  یدادم تا از دردش کم شود ول فشار

 از سر دِرد سر و قلبم  ی! آهرمیآرام بگ کمی گذاشت  یم

 ی نیکردم اتاق مه گرفته؛ مه از غمگ یاحساس م دم؛یکش

 !من

 کسم نی زتری که عز نیا الیبافته بودم ! خ  ییها الیخ چه

 که با آن لبخند نابش  نیا الیشود! خ یتظرم م خانه من در

 ی که هر صبح وقت نیا الیکند! خ یباز م  میرا برا در

 صورت  نمیب  یکه م یز ی چ نیکنم، اول یرا باز م  چشمم

 ی باق  التمیها فقط در خ  نیهمه ا  یشود؛ ول یم ماهش

 را تباه کرد. مانی زندگ چیه  کی به خاطر  ای! الماند

 پرستار از افکارم دردناکم خارج شدم. یصدا با

 یز ی از صبح چ  نیغذاتون رو بخور نییآقا بفرما -

 . نینخورد

 درد قلبم! سرم را  ینه به اندازه  یکرد؛ ول یام درد م معده

 دادم که پرستار از اتاقم خارج شد. بعد از خوردن  تکان

 بالش   یرا خوردم و سرم را رو میلقمه، داروها چند
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 بود.  میشبانه روز یکه شاهد اشک ها ی. بالشگذاشتم

 یجلو ا یرا ببندم که باز صورت ال  میچشم ها خواستم

 جان گرفت! با حرص دستم را مشت کردم و  میها چشم

 شان یرا بغل کردم و سرش را رو می شدم، زانو ها زی خ مین

 آمد، انگار آهنگ  یم یآهنگ یصدا  ی. از اتاق بغلگذاشتم

 وصف حال دلم من بود یبرا

 که با تو بودم  یاول  یاون روزا از

 مجاز و خوبم شهیکردم هم یم  فکر

 دم یفهم گه ید یحال که رفت یول

 تو هر لحظه بدون ثبات و روحم  یب که

 هستش  یخاص  یکلمه  هیعشق  آخه

 ارزش  یداشت  یلیخ  تشیراست

 به خودم   یتورو دوست دارم ول هنوزم

 رفتش یگم که واسه چ یم

 ی لرزونه وقت یتن تو تنمو م تب

 بد بوده یتو بودم تو بگو چ  با

 ی ک یزوره که با  نمیواسم ا ایدن یتو

 گن خوبه  یکه م یهست گهید

 ی لرزونه وقت یتن تو تنمو م تب
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 بد بوده یتو بودم تو بگو چ  با

 زوره که با نمیواسم ا ایدن یتو

 گن خوبه  ی که م یهست بهیغر هی

 (گناه از مرداد)

 .ختمیآهنگ اشک ر یزدم و با هر کلمه   یتلخ  لبخند

 

 چهل و سوم  پارت

 «  ای رون »

 یرا برا یسال، خوش بخت کی نی سال گذاشت! در ا کی

 که  یباش ی. چه قدر خوب بود کنار کس دمیبار چش نیاول

 زدم و  یرو قدم م ادهی از ته دل دوستت دارد! در پ یدان یم

 برخورد کردم. سرم را بلند  یافکارم بودم که به کس غرق

 ام شده بود، نگاه رهیخ  یمان یکه با پش یزدانیو به  کردم

 . خواستم از کنارش رد بشوم که از مچ دستم گرفتکردم

 گفت:  ی بغض دار  یبا صدا و

 کنم... غلط کردم... اشتباه کردم... یخواهش م  ایرون  -

 کنم! ی ... التماس م دیمن گوه خوردم... ببخش اصال

 زدم و تشر زدم:   یپوزخند

 درخواست   تهیچشمم به اون عفر  یجلو  یداشت یوقت -
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 فر ی. کیکرد یروز ها رو م  نیفکر ا دیبا یداد یم ازدواج

 انت ی! حال برو با نامزد خنهیکنه هم یم انتی که خ یکس

 ببر چون من تو رو  ادتیخوش بگذرون. من هم از  کارت

 قلبم کشتم و روش خاک هم انداختم. در

 را از حصار دستش آزاد کردم و به راهم ادامه  دستم

 .دادم

 *** 

 گفتم:  یناراحت  ینگاهش کردم و با صدا دلخور

 رفتم. جلوم رو  یآرتام به خدا من داشتم راهم رو م -

 و اون چرت و پرت ها رو گفت. من هم جوابش رو  گرفت

 آخه!  یکن یچرا بزرگش م  دادم

 عصبانت داد زد:  با

 کلمه  کیباهاش  یحق ندار  یمگه من بهت نگفتم حت -

 یبه حرف هاش گوش داد  ی! پس چرا رفتیحرف بزن  هم

 هان؟! یجوابش رو هم داد و

 : دمیسرم گذاشتم و نال یرا رو دستم

 تو رو خدا آرتام بس کن! -

 گه یتموم شد خوب من د گهیکنم. د یباشه بس م -

 کنه، ادامه یم  یتوجه  یهام ببه حرف  یخوام با کس ینم
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 جونت.   زدانی شی . برو پبدم

 . دنیشروع کرد به لرز میبهت نگاهش کردم. دست و پا با

 باز من...  یعنیگفت؟  یچ نیا

 تپه تپه گفتم:  با

 گه یمن رو د ؟یچ یعنیآرتام...  یگ  یم یتو... چ -

 ...هی! توهم مثل بقیخوا ینم

 نتوانستم ادامه بدهم با سرعت از خانه خارج شدم  گهید

 و  دمیدو یبه سمت خانه ام حرکت کردم. با سرعت م  و

 کردند.  یبا تعجب نگاهم م همه

 ده یرا باز کردم و داخل شدم؛ قدم اولم به دوم نرس در

 شدم. کل خانه روشن بود؛  خکوبیم میکه سر جا بود

 که تمام  یند کوتاه و بل ینه از آن چراغ ها! شمع ها یول

 گل  یبا گلبرگ ها شانیو پوشانده بود و لبه ل نیزم  سطح

 جا کجا بود؟ درست آمده  نیشده بود. ا  نییتز رزقرمز

 به خانه برسد مردم و  میکه پا ن یقبل از ا دیشا بودم؟

 ! باپخش شدن صداي بلند ایهست که رفته آن دن روحم

 واریام از شمع ها به د رهی و نگاه خ دمیاز جا پر یقیموس

 وی دیکه توسط و یر یشد و تصو دهیبه رو کش رو

 از  رهی زنج ري ی پخش شد. تصو میجلوي رو  پروژکتور
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 و  یدانم ک یکه اصاًل نم  ییخودم. عکس ها یها ازعکس

 ل ی اش تبد نهیزم  یقیاز من گرفته شده! حال با موس  کجا

 قشنگ!  پی کل کیبود به  شده

 بره...   یه که دردامو مقدر چهره ات پر احساس «آن

 تره...  شی عشق ساده ب هیکه من دارم به تو از  یحس

 شکنه...  یلبخندت که اخمامو م   باستیقدر ز آن

 خاموشم اما مطمئنم که قلب تو روشنه... تن

 به پاي حرفام...  ن یبار بش هی واسه

 خوام...  یته قلبم تو رو م از

 ات شدم و به تو کردم عادت...  وابسته

 . »یمال من باش  د یعشقم تو با وونتمید

 

 چهل و چهارم  پارت

 ا یتکان بخورم  دمیترس یخشک شده بودم! م  میجا سر

 چشمم محو بشود.  یپلک بزنم و آن صحنه از جلو یحت

 به  تی کبر ی فروش وقت  تی مثل دخترک کبر دمیترس یم

 برود   نیاز ب نمی ریش  ايیرو نیو خاموش شد ا دیرس  انتها

 ی مانده بود؛ ول میبود که برا یتی کبر نیآخر نیا دمیشا

 گذاشتم خاموش بشود. ینم
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 اي یرو ی طور؛ ول نیهم هم پی تمام شد و کل آهنگ

 آرتام از پشت به  یحلقه شده  یتمام نشد! دستا نمی ریش

 ن یگفت ا یداشت به من م  چکیپ  نیبدنم درست ع  دور

 گرم و پر آرامشش  ینفس ها یهنوز ادامه دارد. صدا ایرو

 شدن  داریب یگفت که هنوز زود هست برا یگوشم م کنار

 را  میرگ ها یخواب خوش! ؛ خون منجمد شده  نیا از

 کردم تا پلک بزنم، تا  دایانداخت و من قدرت پ انی جر به

 حرف بزنم. ناباور لب زدم:   ایبکشم   نفس

 آرتام؟  -

 را از دورم باز کند برم گرداند. شیکه دست ها  نیا بدون

 گفت:  یبا خونسرد میدر چشم ها رهیخ

 ؟یچرا شکل عالمت تعجب شد -

 نم؟ یب  یخواب م -

 آخر آن  کهیت

 خواند:  میکرد را برا  یکه هنوز گوشم را نوازش م  یآهنگ

 عشقم تو وونتمیوابسته ات شدم به تو کردم عادت د -

 ... یمال من باش دیبا

 رد و ادامه داد:ک  یمکث

 !ای مال من باش رون -
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 بند آمد... زبانم

 آرتام؟  -

 !ای با من ازدواج کن رون -

 ام حبس شد...  نهی در س نفسم

 شده نگاهش کردم، هنوز هم باورم  یقاط  یحس ها با

 کرد  یحالت صورتم نگاه م نیشود! آرتام با لبخند به ا ینم

 را نداشتم. جلو م زانو زد و  یحرکت  چیمن توان ه و

 را به طرفم گرفت و گفت:  نی تک نگ یبایز انگشتر

 ؟ یکه زنده ام زنم بش یتا وقت  یحاضر  -

 که کل صورتم را گرفته بود نگاهش کردم و با  یلبخند با

 زدم:   غیج  ذوق

 معلومه که آره! -

 و نجوا کرد:   دیبوس قیرا دستم کرد و دستم را عم انگشتر

 ی کنم تا معنا  یکه زنده ام با تمام توانم تالش م یتا وقت  -

 . یرا بچش  یخوشبخت

 کردم و خودم را به آغوش امنش سپردم. بلندش

 روان بود و درونم آشوب!  میشوقم از چشم ها یها اشک

 آرتام افتادم و از بغلش جدا شدم و   یحرف ها ادی کدفعهی

 کردم:  زمزمه
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 !یها رو بهم بگنامرد چطور دلت اومد اون حرف  -

 مرد و زنده شدم. یدون یم

 بار رفت! نی هزارم یلبخندش برا نیا یو دلم برا دیخند

 را دورم حلقه کرد و پچ زد: شی دست ها محکم

 !یش  زی خواستم سوپرا یم -

 و گفتم:  دمی به بازواش کوب  محکم

 بدجنس.  -

 شد و با عشق زمزمه کرد:  میغرق چشم ها آرتام

 مگه آسون به دست آوردمت که آسون بخوام از   -

 بدم.  دستت

 زدم که از هزار قه قه وال تر بود. یلبخند

 

 چهل و پنجم  پارت

 «  یراو »

 گرفته بود و خودش را به  شیدست ها  نیرا ب  سرش

 حق داشت   ایکرد. رون  یمالمت م  ش،ی حماقت ها خاطر 

 باشد!   انتکاریخ  کیحاضر بود با  ی نکند! چه کس قبولش

 که  یکرد ، جور  یدرد م  یهمه فکر و ناراحت نیاز ا سرش

 و  دیلرز یم  شی خواهد انفجار کند! دست و پا  یم انگار
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 د یشا ایاعماق وجودش را به سخره گرفته بود  یمان یپش

 کس را از  یدخترک معصوم و ب  یانتقام دل شکسته  خدا

 و  یبایز یرا لعنت فرستاد که دختر  گرفت. خودش یم او

 ول کرد و دنبال ترانه افتاد. دو ماه بعد ای مثل رون یپاک

 که  دمیکرد. آن روز فهم انتشی، ترانه خ  شانینامزد از

 متوجه دیو دم نزد! آن روز فهم  دیچه ها کش ای رون

 دانست! یشد که ترانه را زن زندگ  حماقتش

 ا یهمان روز متوجه اشتباهش شد و خواست به رون  از

 ا یرون یدر زندگ  گریشده بود. د  رید گرید یول  برگردد؛

 خودش همه   ینمانده بود. با دست ها یباق  ش یبرا  ییجا

 کرد. اگر لزم بود مثل  یدرستش م یرا نابود کرد؛ ول  زیچ

 را باز مال خودش  ایکند و رون  یکوه ها را هم م  فرهاد

 باز  شیلزم بود مثل ققنوس از خاکستر ها کرد. اگر یم

 کند.  یاز عشقش دل نم یشد؛ ول  یم متولد

 *** 

 زد و  یرو قدم م ادهیبود که در پ  ایرون  بیتعق مشغول

 شد همه کارش  یم یغرق افکارش بود. چند ماه انگار

 و  یمان یبا پش یبا عشق گاه یشده بود. گاه  ای رون

 الش ی خی توانست ب یمگر م  یکرد؛ ول ینگاهش م حسرت
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 لمس دستان یبرا ش،یآن ناز صدا ی. دلش براشود

 زد.  یم ادیتنگ شده بود و کل وجودش او را فر   فشیظر

 که تا  ایشد و با هم برخورد کردند. رون کشیقصد نزد از

 ی نشده بود وقت زدانیبود متوجه   نییموقع سرش پا آن

 شد، خواست از کنارش رد  زدانیقفل نگاه   شیرایگ نگاه

 بغض  یاز مچ دستش گرفت و با صدا  زدانیکه  شود

 گفت:  یدار 

 کنم... غلط کردم... اشتباه کردم... یخواهش م  ایرون  -

 کنم. ی ... التماس م دیمن گوه خوردم... ببخش اصال

 زدم و تشر زدم:   یپوزخند

 درخواست   تهیچشمم به اون عفر  یجلو  یداشت یوقت -

 فر ی. کیکرد یروز ها رو م  نیفکر ا دیبا یداد یم ازدواج

 انت ی! حال برو با نامزد خنهیکنه هم یم انتی که خ یکس

 ببر چون من تو رو  ادتیخوش بگذرون. من هم از  کارت

 قلبم کشتم و روش خاک هم انداختم. در

 حرف ها انگار هزاران بار مرد و زنده  نیا دنیبا شن  زدانی

 مثل ابر  شی اچنگ زد و اشک ه  شی. بغض به گلوشد

 دستش را از حصار  ایاز صورتش روان شد. رون  یبهار 

 قلبش گذاشت  یرها کرد و دور شد. دستش را رو دستش
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 ی که انگار آرام و قرار  دیکوب یاش م نهیبه س یجور  که

 گفته  ی! چه کسدیلرز یم هیاز گر شی. شانه هانداشت

 ن یشود از عشقت ا یکنند؟! مگر م ی نم هیمرد ها گر است

 ! یو زار نزن  یها را بشنو حرف

 را به  شیداد و ناخن ها یرا تکان م ش یحرصش پاها از

 ا یها نزند  واریفشرد تا سرش را به د یدستش م کف

 ... ایپرت نکند  یرا از دره ا  خودش

 قتل یبود که نقشه  یقدر از دست خودش حرص  آن

 آمد  یم ادشیشد.   یباز آرام نم یول د؛یکش یرا م  خودش

 ی راه برا نی از ا دیمهربان و دلسوز بود. با یادیز ای رون که

 کرد و از احساساتش سواستفاده  یاستفاده م  برگرداندنش 

 فکرش زد و دست به عمل شد.  نی به ا یکرد. لبخند یم 

 

 چهل و ششم  پارت

 با لبخند و عشق، زل زده بود.  نشیانگشتر تک نگ به

 کردند چون با  یم یپروانه ها هم به حالش حسود یحت

 کرد. در افکار  یابر ها پرواز م   یرنگانش رو یها بال

 اش به  ی زنگ گوش  یاش غرق بود که با صدا ییایرو

 بود! با تعجب  زدانی خواهر   سایاش نگاه کرد. آتر صفحه
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 داد: جواب

 جان. سای سالم آتر -

 زمزمه کرد:  یگرفته ا ییصدا با

 ؟ ی . خوبزمی سالم عز -

 ؟ یاز ما کرد یادیشد که  یممنون، چ -

 جا؟  نیا یای ب یتون  یم  ا،یرون  -

 کرد.  یکامال مشهود بود و نگرانش م  شیصدا  بغض

 شده؟ راستش رو بگو.   یز یچ سایآتر -

 گم. یرو م یهمه چ مونیشگیهم یکافه   ایب -

 .امیآروم باش الن م زمیباشه عز -

 ی زد و از خانه خارج شد. سوار تاکس  یاهیس  پیت یفور 

 مذکور حرکت کرد.  ی و به سمت کافه  شد

 *** 

 به  یو با نگران دیرا غرق در فکر د  سایکافه شد، آتر وارد

 سا یکنارش نشست. انگار آتر یسندل یرفت و رو سمتش

 دستش را در دستش ایرون یدر فکر بود چون وقت بدجور

 ی با نگران  ایبه خودش آمد و نگاهش کرد. رون  گذاشت

 : گفت 

 که تو یشده. جون بر لبم کرد  یچ گهیبگو د سایآتر -



 رمز دلت 

160 
 

 !دختر

 شروع به حرف زدن کرد:  دیلرز یکه از بغض م  ییصدا با

 ...زدانی  ایرون  -

 ی هیبدجور حالش خراب بود؛ چون نتوانست بق انگار

 سا ینگران دست را پشت کمر آتر ای. رون دیاش را بگو جمله

 و گفت:  گذاشت

 شده؟  شیز یچ زدانی بگو  زمی عز -

 دهنش گذاشت و با تپه تپه گفت:  یدستش را جلو  سایآتر

 ... تومور...داره. زدانی -

 از تعجب گرد شد. دستش شیباز ماند و چشم ها دهنش

 ی. شانه هادی کش  ینیدهنش گرفت و ناخداگاه ه یجلو ار

 را به رحم  ی و دل هر آدم دیلرز یم  هیاز شدت گر سایآتر

 را تا کرده بود و   دشید یپرده  شیآورد. اشک چشم ها یم

 سا یکردن آتر یدلدار  یکرد. برا یم  هیگر سایآتر یبه پا پا

 را گرفت و گفت:  دستش

 کرده خوب شرفتیخب دکترها هست. علم پ زمی عز -

 شه.  ینم  شیزیشه نگران نباش، چ یم

 . تومور یزنده بمون  یتون یدکتر گفته فقط شش ماه م -

 . هیبزرگ و قو  یلیخ
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 روح از تنش جدا شد و دستش را مشت کرد. با  انگار

 ذهنش قفل شد و بدنش به سا،یحرف آتر ی هیبق  دنیشن

 افتاد. رعشه

 طور نیکه ا هیو فشار عصب  یدکتر گفته از شدت ناراحت -

 .شده

 کرد تا  یچطور التماسش م زدانیافتاد که   ییروز ها ادی

 که  یروز  ادی  ش،یها هیبغض ها و گر ادیرا ببخشد.  او

 ....ادی کرد،  انتشیخ

 رد شد.  شی چشم ها یاز جلو لمیاش مثل ف  یزندگ انگار

 انصاف نبود تاوان حد نیدر ا یخطا کار بود؛ ول  زدانی

 بدهد. قلبش سوخت و خاکستر شد! چنان درد کرد  پس

 که  ختیر ی. چنان اشک مدیبه مغز و استخوانش رس که

 ی جوشان بود. دستش را رو یچشمه  ش،یچشم ها انگار

 قدر نیا ی گذاشت و بر خودش لعنت فرستاد. ک  قلبش

 شیچشم ها ی جلو زدانیرحم شده بود که ذوب شدن  یب

 کرده بود! درست که انتیبود! درست که خ دهیند را

 !فرشی نبود ک نیا یکرده بود؛ ول مالیرا پا غرورش

 *** 

 شد، دستش را مشت کرد و نفس  مارستانیب  ی رهیخ
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 . جسارتش را جمع کرد و به سمت اتاق دیکش ی قیعم

 زدانی یگرفته  یحرکت کرد. در اتاق را زد که صدا زدانی

 : دیگوشش رس  به

 . نیی بفرما -

 ی با آن لباس آب زدانی دنیشد و قلبش با د  اخلد

 را به کف دستش  شیفشرده شد. ناخون ها ،یمارستان یب

 زدانیکند.   یر یجلوگ  شیاشک ها زشیتا از ر فشرد

 زد و  اینگران رون یبه رو یخسته ا یمهربان ول  لبخند

 : گفت 

 .یخوش اومد -

 کنار تخت نشست.  یصندل یو رو دیبا بغض خند ای رون

 ثابت ماند و با لبخند  ای انگشتر رون یرو زدانی نگاه

 گفت:  ینیغمگ

 . من کهیگم، انشااهلل با آرتام خوشبخت بش یم کیتبر -

 ...یخوشبختت کنم ول نتونستم

 . دیحرفش را بگو یو نگذاشت ادامه  دیحرفش پر وسط

 فکر  تیسالمت یرو  دیگذشت الن با گهید ستیمهم ن -

 . دمتیوقته بخش یلیمن خ  باشه یکن

 زد ،  یو عشق را موج م  یمانیکه پش ییبا چشم ها زدانی
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 . دیچشمش اشک چک یو از گوشه  ست یرا نگر ای رون

 

 چهل و هفتم  پارت

 ل، یبزرگ مستط ی نهیرا شست و از آ  شیها دست

 کرد از  یو سع دمیکش یق ی. نفس عمستیرا نگر  خودش

 زدانیکند. دلش به حال  یر یجلوگ شی اشک ها زشیر

 مشهود بر  یغم  یسوخت، بدجور شکسته بود و پرده  یم

 افتاده بود. خودش را جمع و جور کرد و در  شیها چشم

 خارج شد. بدون توجه به  سیرا باز کرد و از سرو دیسف

 طرف و آن طرف به نیپوشان به ا دیسف یها دنیدو

 که دستش به سمت  نیبه راه افتاد. هم زدانیاتاق  سمت

 ش ی سر جا سایو آتر زدانی یرفت با حرف ها رهیدستگ

 با  زدانیحرکت ثابت ماند.   یشد و دستش ب  خکوبیم

 گفت:  سایبغض دار به آتر  یصدا

 رو شکستم و الن ای بد کردم. قلب رون  یلیمن خ  سایآتر -

 خواد.  یمن رو نم گهید

 ادامه داد: یو با لحن خشدار  دیکش یق یعم  نفس

 سرم خراب شد. من ای انگار دن دمیانگشترش رو د یوقت -

 به کس  یعشقم رو دو دست یراحت نیتونستم به ا چطور
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 ی ول میرو دوست داشت گهیکنم. ما هم د میتقد یا گهید

 عشق رو ندونستم. نیاحمق قدر ا من

 کردنش  نی که انگار قصد در تسک  یم یبا لحن مال  سایآتر

 گفت:  داشت،

 دلش باهات صاف شد  دینباش! شا د یقده ناام نیا زدانی -

 بهت برگشت.  و

 با همان لحنش گفت:  زدانی

 ن ی که آخر یخوام وقت  یکاش! آن قدر م ی! اسایکاش آتر -

 دونم که یم  یکنارم باشه ول  ای کشم رون یهام رو م نفس

 . هیباطل الیخ

 رد و بدل نشد. سر انشانیم یحرف   گرید زدانیهق هق  با

 گذاشت تا از  وارید یرفت و دستش را رو  جیگ کهوی ای رون

 کند. آب دهنش را همراه با بغض  یر ی جلوگ افتادنش

 نشست.  یفلز  یصندل یقورت داد و رو دردناکش

 همه فکر   نیکار کند! سرش از ا  یچ  دیدانست با ینم

 همه  نیا لیو تحل هیتجز ییشده بود و توانا یقاط

 آرام آرام از صورتش روان شیرا نداشت. اشک ها  اتفافات

 یی سایرا پاک کرد و به آتر شیدر اشک ها یکه با صدا بود

 دانست پشت  ی شد. م  رهیکرد، خ  یبا التماس نگاهش م که
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 نهفته است. دستش را از  یینگاه، چه حرف ها نیا

 کرد بر خودش   یاش گذاشت سع  یشان یبه پا  یگ چارهیب

 گفت:  یبا لحن آرام  سایشود. آتر مسلط

 .می کافه با هم حرف بزن  می بر یای شه ب ی م ایرون  -

 موافقت اکتفا  یفقط به تکان دادن سرش به معنا ای رون

 آن قدر در  ا یو با هم به سمت کافه به راه افتادند. رون  کرد

 ی و رو  دندیبه کافه رس  یک  دیبود که نفهم  فکر

 گاه سرش  هیرا تک نشستند. دستش   یآب  یفلز  یها یصندل

 که غم  یبا لحن سای که آتر دیکش یچاره گ یاز ب یو آه کرد

 زد گفت:   یم ادیفر را

 کنم  یگم، خواهش م یبهت م  ینی بدون مقدمه چ ایرون  -

 یباش. حداقل بذار در آخرا زدانی شی دوران پ نیا تو

 هم که شده شاد باشه. ازت خواهش کمی شی زندگ

 کنم... یم

 که آرام شد ادامه کمیحرفش شد.  یمانع ادامه  بغضش

 :داد

 مثل قبل باش، نه.  ایازدواج کن  ردانیبا  ای گم که ب ینم -

 گم مثل دوست کنارش باش.  یم فقط

 ی انجام دهد؟ انگار به چاله ا یچه کار  دیدانست با ینم
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 نداشت! جدال عقل و   یراه خروج چیبود که ه افتاده

 رو  قهیاو را به خلسه کشانده بود. بعد چند دق وجدانش

 گفت:  یبا لحن آرام سا یآتر به

 باز.  امیمن الن خستم فردا م سایآتر -

 سا یکه منتظر جواب آتر نیبلند شد و بدون ا  شیجا از

 یو هوا دیکش یقی خارج شد. نفس عم  مارستانیاز ب باشد

 شد و  یکرد. سوار تاکس  شیها هیرا وارد ر آزاد

 صورتش روان بود. راننده که  یهمچنان از رو شیها اشک

 ا یرون یاشک ها دنیبود با د نیدلنش ی افهی با ق  یمسن فرد

 گفت:  یمهربان با

 دخترم حالت خوبه؟  -

 "بله" تکان  یزد و سرش را به معنا  یحی لبخند مل ای رون

 شد.  رهیخ  رونی به ب ی شهیو از ش داد

 

 چهل و هشتم پارت

 ی شده بود و از نگران رهی صورت غرق در خوابش خ به

 که  یتخت یرو  زدانی . دیجو یرا م ش ی قرمز ناخن ها لک

 بود. افکارش بدجور داغون بود دهیدراز کش ،یآب  یلحاف

 فکر  شی سال پ کینبود. به  ای دن نیانگار اصاًل در ا و
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 کرد. به  یکرد و تمام خاطرات آن دوران را مرور م  یم

 تنها ماندنش، شکستن قلبش، درخواست  زدان،ی  انتیخ

 و همه همه در شیچشم ها یبه ترانه جلو زدانی ازدواج

 ش ی از جا یزنده شد. با احساس خفگ شیچشم ها یجلو

 کوچک اتاق رفت. درش را  یشد و به سمت پنجره  بلند

 . برف آرام آرام دیبلع شیها هیبه ر  آزاد را یکرد و هوا باز

 کرده هیافتاد که چه قدر در پارک گر یروز  ادی د،یبار یم

 و ترانه را دست در دست  زدانیخارج شد    یو وقت بود

 که  دیچشمش چک یاز گوشه  ی آن روز اشک ادی. با دید هم

 شهر از پنجره شد که ی رهیبا دست مهارش کرد.خ زود

 اهش یکوچک س فیاش به صدا در آمد. به سمت ک یگوش

 اسم آرتام  ونی. با ددیکش رونی اش را ب یو گوش  رفت

 زد، تماس را وصل کرد و جواب داد: یکوچک  لبخند

 زم؟ یجانم عز -

 اتاقش چنده؟ ی، شماره  مارستانمیب  یها کینزد ایرون  -

 و گفت:  دیکش یق یعم  نفس

 چهل و پنج.  یدوم شماره  یطبقه  -

 گفت:  یخواب آلود یبا صدا زدانیرا قطع کرد که  یگوش

 .ییبلند شم برم دستشو یکمک کن  یتون ی م ایرون  -
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 ش یگرفت و کمک کرد از جا شیسمتش رفت، از بازو  به

 برود. چون اتاق  ییشود و به سمت رستشو بلند

 اتاق داشت. همان  یدر گوشه  یس یبود سرو یخصوص 

 هیتک  یکنار  واریداخل شد، در را بست و به د زدانی که

 رفت، صبحانه نخورده بود و  یم  جی. سرش بوجور گداد

 از  یاز اتاق خارج شد که فور  زدان یکرده بود.  ضعف

 تخت دراز بکشد.  یگرفت و کمک کرد تا باز رو شی بازو

 از زدانی نشست.  یصندل  یو رو دیکش شی را رو پتو

 گفت:  شیدر چشم ها  رهی گرفت و خ دستش

 .یممنون که هست  یل یخ -

 را باز بسته کرد. شیزد و چشم ها  یلبخند کوچک ای رون

 انگار دو دل بود  یول دیبگو یخواست چز   یانگار م زدانی

 آخر سر گفت:  که

 . منمونمیپش یل یبه خدا خ ؟ید یمن رو بخش ایرون  -

 از قبل دوستت دارم.  شتریب  یحت

   یرا پاک کرد و با لحن بغض دار  شی دستش اشک ها با

 داد:  ادامه

 کنم من رو ببخش.  یخواهش م -

 سرش  یدستش را رو زدانینگاهش کرد که  دیبا تر ای رون
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 را  شیو فشار داد. انگار درد داشت چون چشم ها گذاشت

 بلند   شیاز جا یهم گذاشته بود. با نگران یمحکم رو هم

 گفت:  ی شد و با لحن مضطرب  ل یبه سمتش ما شد،

 کهو؟ یچت شد  ؟یخوب  زدانی -

 نگاه زدانی درشت شده و متعجب به  ی. با چشم ها

 . قلبش مثل دیو به سرعت خودش را عقب کش کرد

 و  دی. با داد آرتام از جا پردیتپ  یم ده،یترس گنجشک

 . دیبه سمت در چرخ ترسده

 ! ایرون  -

 ت، ی که از عصبان یگرد شده به آرتام  یچشم ها با

 سرخ شده بود، نگاه کرد. ضربان قلبش به  شیها چشم

 . لرزاندیلز  یم دیب  نیبود و بدنش ع دهیخودش رس اوج

 سمت آرتام رفت و با تپه تپه گفت:  به

 . ستین  یکن یکه فکر م  ی آرتام به خدا اون چ  -

 شد و دستش را   یقرمز قرمز تر م هیآرتام هر ثان  صورت

 آمد و با  ا یکرد. آرام آرام به سمت رون  یمشت م شتریب

 گفت:  یبلند یصدا

 کشمت.  ی به خدا م  ایبا خودت هان! رون ی گ یم یچ -

 .یکرد  یچه غلط یداشت
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 که از ترس به سکسکه افتاده بود، تپه تپه گفت:  ای رون

 شد. تو رو  ی آرتام... به خدا... روش.. . افتادم... اتفاق  -

 باور کن.  خدا

 خارج شدند.  مارستانیگرفت و از ب ایاز دست رون  آرتام

 که همه دیکش یرا دنبال خودش م  ا یچنان دست رون  آرتام

 رنگش  دیسف  نی کردند. در ماش یبه آن ها نگاه م متعجب

 با عجز و  ا ی رون نشاند. یصندل یرا رو   ایباز کرد و رون  را

 نگاهش کرد و با بغض گفت:  التماس

 کار رو  انتیآرتام باور کن من عاشقتم چرا برم اون خ  -

 آخه.  ببوسم

 داد آرتام انگار خفه شد:  با

 .  ادیصدات درن  ایرون  -

 کرد  یم یشد و حرکت کرد. با سرعت رانندگ  نیماش سوار

 هم مظلومانه  ایبه شدت در هم بود. رون  شیاخم ها و

 صورتش گذاشته بود. آرتام   یکرد و دستش را رو یم هیگر

 بود  شیکه همدم دردها  یرا به سمت پرتگاه  نیماش

 خبر از  یتوانست آرامش کند. ب یداد. باز آن جا م  حرکت

 را از  شی هم درد یکه آن پرتگاه تمام حساب ها نیا

 . ردی گ یم عشقش
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 مچهل و نه پارت

 «  ایال »

 ی ک ی ،یکولس زی. به کمینشسته بود ایدر کنار در میمر با

 ی برج برا نی . قباًل استمینگر یاستانبول، را م یبرج ها از

 شد و  یو انبار آتش استفاده م ییایفانوس در دگاه،ی تبع

 یادیبود و جذب ز یگردشگر  ی از مکان ها یکی الن

 اش را دو  یی بایکه در اطرافش بود، ز یی. چراغ هاداشت

 ی جالب  یلی خ زیبرج داستان غم انگ نیکرد. ا یم چندان

 برج به دو عاشق بخت  نیا ت،ی . بر اساس رواداشت

 از  بای ز یاز آن ها دختر  یک یگره خورده است که  برگشته،

 نام داشته و روی بوده و ه  تیآفرود یمذهب یبنا کاهنان

 گرید کیکه در دام عشق  درنیبه نام ل  یمرد جوان یگر ید

 دن ید یهر شب برا  ندریکه ل ندیگو یبودند. م افتاده

 کانال را شنا کرده و خود را  یطولن ریخود مس معشوقه

 ر یکه راه و مس نیا یبرا  زین  رویرساند و ه یم رهی جز به

 کرد. در  یبرج آتش روشن م ینشان دهد در بال یبه و را

 باد سبب خاموش شدن آتش شده و  ،یشب طوفان  کی

 کند تا آتش را دوباره روشن  یهر چه قدر تالش م رویه
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 امواج  انی در م نوایب  ندریل جهیموفق نشده و در نت کند؛

 شود. روز   یراه خود را گم کرده و غرق م  یطوفان  یایدر

 ی کی و نزد  یرا به خشک  ندریجسد ل  ایامواج در یوقت بعد

 نیداغ سنگ نیقادر به تحمل ا ز ین  روی آورد، ه یم برج

 کند. چون زمستان بود و هوا سرد،  یم ی و خودکش نشده

 و به امواج  دمیکش یدور و بر نبود . آه یادیز گردشگران

 بزرگ در ذهنم به پا  یشدم. طوفان رهی خ ای در نیخمشگ

 جانم را  رهیذره ذره، ش  یبود. عذاب وجدان و دلنتگ شده

 اعدام بود و من ی! مگر عشق جوخه دیکش یم بال

 از خلسه خارج شدم. میمر یدانستم. با صدا ینم

 .گهید میبر  ایب  میخور یهوا سرده، سرما م ایال -

 ی پالتو بیِ بلند شدم و دستم را داخل ج   یآب  مکتین از

 و به میرنگم شد  اهیس نِ یرنگم ، کردم. سوار ماش  دیسف

 آهنگ کیراه،  ی. طمیبه راه افتاد میمر یخانه  سمت

 ساعت  می. بعد نختمیگذاشتم و آرام آرام اشک ر ینیغمگ

 .میشد دای پ  نیو از ماش میدیرس میمر یدم در خانه  به

 را در آورد و در را باز  دیقرمزش، کل  فیِ از داخل ک میمر

 . خدمتکار میرا در آورد مانیو پالتو ها می. وارد شدکرد

 بود به   یمشک یجوان و با چشم و آبرو یکه دختر  میمر
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 آمد گفت:  طرفمان

 . نیسالم خوش اومد -

 سرش را تکان داد و گفت:  میمر

 . اریالسا به ما دو تا قهوه ب -

 " گفت و وارد آشپزخانه شد. وارد سالنی"چشم السا

 با لحن  می. مرمینشست یقهوه ا یِ مبِل راحت  یو رو میشد

 گفت:  یمعترض

 آخه؟!  یایدر ب  یگرفتگ نیاز ا یخوا  یم یک  ایال -

 گفتم:  یآرام یو با صدا دمیکش یآه

 دونم. یخودم هم نم -

 نگفت. السا با دو  یز یتکان داد و چ یبا تآسف سر  میمر

 را اهیس وانی گذاشت. ل زی م یقهوه به سمتمان آمد و رو تا

 داغ هم درونم یقهو نیا ی. حتدمینوش  یو کم  برداشتم

 ی و محبت ها  ریدلم ام ییجورا کیکرد.  یگرم نم را

 باطل   یالیدانم که خ  یم یخواست؛ ول  یرا م  نشی ریش

 م یبلند شدم و رو به مر می. بعد خوردن قهوه ام از جااست

 : گفتم

 برم.  گهیمن د زمی عز -

 گفت:  یبا ناراحت  میمر
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 بعد برو.  میشام بخور  نیبش  ؟یر  یکجا م  -

 زدم و زمزمه کردم:  یح یمل  لبخند

 .  نمتیب ی استراحت کنم. بعًدا م کمیبرم   ادیبم مخوا -

 بلند شد. با هم شی سرش را تکان داد و از جا میمر

 پالتو ام از خانه خارج شدم.  دنیو با پوش میکرد یروبوس 

 را  فمیک  ای رون  ادیشدم و به راه افتادم. با  نمی ماش سوار

 کنم. داینتوانستم پ یام گشتم ول ی و دنبال گوش برداشتم

 جا گذاشته ام به سمت خانه  زیم یرو  دیکه شا نیفکر ا با

 دور نشده بودم بعد چند  ادیداد. چون ز ریمس  رییتغ میمر

 داینگه داشتم و پ میمر یخانه   یرا جلو  نیماش قهیدق

 با تعجب به سمت  یا بهیغر اهیس  نیماش  دنی. با دشدم

 یرا بزنم با صدا فونیکه خواستم آ  نیرفتم و هم در

 شدم و  خکوبیم میزد، سر جا یحرف م یکه با کس  میمر

 میسرم آواره شد. پا ها ایهر حرفش انگار دن دنیشن  با

 شد و دستم را از حرص و عصبانت مشت کردم. سست

 جست و  چی چه قدر احمق بودم که حرفش را بدون ه من

 چه کار کرده بودم! ری باور کردم. من با خود و ام ،ییجو

 کار را با  نی من چطور ا ایبود. خدا یدر چه حال  ریام الن

 به بعد به صورتش نگاه نیکردم؟! من چطور از ا عشقم
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 بخشد. یوقت من را نم چیه گریکردم؟! مطمئنم که د یم

 

 پنجاهم  پارت

 زد گفت:  یکه با آن حرف م  یپوزخند به کس  با

 . موضوع یدم تا خوب متوجه ش یم  حی کامل توض نیبب  -

 رو از  ایو مربوط به قبله! اول مامان ال دهیچی پ کمی

 کردم تا اگه به سمتشون بره  دشی ها دور کردم. تهد اون

 کنم. اون هم از یهر دوتاشون را جلوش پهن م  جسد

 گهیکشور د  هیبه دختر و عشقش به  دنیرس  بیآس  ترس

 با  ینشد. بعد پدرم پدرش رو کشت ول  داشیو پ  رفت

 پدرم... مرگ

 از دلم پاره شد و  یانگار بند ش ی حرف ها دنیشن  با

 ادامه داد:  هیاز تعجب گرد شد. بعد چند ثان میها چشم

 رو از   ایو ال  میدرست کرد یجعل یپرونده  مییبا دا -

 ی برا ایکردم ال ی. طبق اون چه فکر ممیدور کرد هدفش

 ر یکه ام ی در حال  یرفت ول  ریپدرش به سمت ام انتقام

 احمق هم بدون ی ایماجرا بود. ال  نیفرد ا نیگناه تر یب

 شد. جست و جو هم که  میو جو خام حرف ها  جست

 فکر  مییچون دا دیرس  یبه دستش نم یز ی چ چیکرد ه یم
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 عوض  یجاش را کرده و کل مدارک را با مدرک جعل  هر

 از دو دشمنم با هم انتقام خواستم   یبود. در واقع م  کرده

 پدرم بود. در  یاز دشمن ها ریو تونستم. پدر ام  رمیبگ

 هر دوشون رو به یدو نشان زدم و زندگ ریت  کیبا  واقع

 و...  دمیپاش هم

 منجمد شد و احساس کردم بدنم   میخون در رگ ها انگار

 ام فشرده شد و چهره ام از  نهیس ی. قفسه دیسرما لرز از

 بدون اجازه از  میو تعجب درهم گشت. اشک ها بهت

 به میرفتن سرم، چشم ها جیروان شد و با گ   صورتم

 . دمینفهم  یز یچ  گریرفت و د یاهیس

 *** 

 را باز کرده و بعد از استشمام میپلک ها  یل یسخت به

 کردم خواب یام دادم. فکر م ین یبه ب  ینیالکل چ  یبو

 درد مارستانیب  دیسف یوارهاید دنیبا د یول دم؛ید

 ام احساس کردم؛ انگار داشتند با   نهیس هیدر ناح یعیفج

 قلبم یکندند. دستم را رو  یام م نهیقلبم را از س  چاقو

 ی ول رد؛یدردش آرام بگ دیو فشار دادم تا شا گذاشتم

 د یاز گوشه چشمم چک ینداشت. قطره اشک یر یتاث چیه

 خودم   یاز صورت روان شد. من زندگ لیکم کم مثل س و
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 پر از  یمحبت ها و چشم ها ادیچه کار کرده بود؟!  ریام و

 کس تا به حال آن جور  چیو عالقه اش شدم. ه عشق

 ی کس نیاول رینکرده بود! بعد از پدرم و مادرم، ام نگاهم

 گرم و دل چسب بود. با گفتن   میکه آغوشش برا بود

 مادرم الن  یعن یافتادم؛  میمر یحرف ها دایمادر،  ی کلمه

 نیتوانستم بعد چند یم یعنیشد؛  یبود! باورم نم زنده

 باعث که از آغوش گرم  ی! آن لعنتنمیها مادرم را بب  سال

 نش یسال دور بمانم. هنوز هم آن عطر دلنش نیچند مادرم

 بچه بودم مادر یکند. وقت  یام را نوازش م ینیب

 آمد و من در با حسرت  یبه دنبالشان م میها یهمکالس

 شبانم افتادم.  یها هیبغض و گر ادی کردم.  یم نگاهشان

 . نصفختمیکه به خاطر نبود مادرم اشک ر ییها شب

 و   دیرس یپدرم به گوشم م  ی هیگر یکه صدا ییها شب

 شدن پدرم از  ری که شاهد پ یآورد. زمان یرا به در م  قلبم

 شخص شد مادرم زنده مادرم شدم و الن که م یدور 

 و چنان  د یلرز هیپدرم ترکمان کرد. چانه ام از گر هست،

 کردم که دل خودم هم به حالم سوخت. چه قدر هیگر

 م یرحم و ظالم باشد! زندگ یقدر ب  نی توانست انسان ا یم

 تباه کرد! دستم را از حرس و نفرت مشت کردم. چطور  را
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 ام هست  یم ی کردم دوست صم یهم بود؟! فکر م  یآدم

 حرس و  یاز رو  مینبود! اشک ها  شی ب  یمگر دشمن یول

 هم یرا رو میصورتم روان شد و چشم ها  یرو  یناتوان

 را باز کردم.  میچشم ها یکس یدادم. با صدا فشار

 براتون بده. خواهًشا آروم ! ن؟یکن  یم هیخانم چرا گر -

 ی. سرتون هنگام افتادن ضربه خورده و برانی باش

 ی. سرتون هنگام افتادن ضربه خورده و برانی باش

 .نی ش یامشب مهمون ما م اطیاحت

 بود! سرم را تکان دادم و یخوش چهره ا   یپرستار 

 که سرمم را چک کرد، گفت:  نیگفتم. بعد ا ی"باشه "ا

 تو؟  ادیکنم ب دوستتون پشت دره صداش -

 قه،یرا تکان دادم که از اتاق خارج شد. بعد چند دق سرم

 داخل اتاق شد و با لبخند بر لب به سمتم آمد. با میمر

 کردم بر  یهم فشار دادم و سع یرا رو میدندان ها دنشید

 که من نیا دنیمسلط شوم؛ چون معلوم نبود با فهم  خودم

 ی صندل ی. رو اوردیسرم ب ییچه بال دم،یرا فهم  یچ همه

 و از دستم گرفت و گفت:  نشست

 ی دون ی! فشارت م؟یست یچرا مواضب خودت ن زمی عز -

 بود؟! چند
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 م ینگفتم. از مر یز یزدم و چ یلبخند یسخت به

 م ی. مردیلرز  یبدنم م تی و از ترس و عصبان دمیترس یم

 شد و گفت:  نیانگار متوجه ا هم

 ! پرستار رو صدا کنم.یلرز  یتو م  ایال -

 گفتم:  ی لحن آرام و خشدار  با

 نه خوبم.  -

 . ادی . حالت سر جاش بیبخرم بخور   یز یمن برم چ -

 را تکان دادم که از اتاق خارج شد.  سرم

 

 کم ی پنجاه و  پارت

 یوار یاز اتاق، بغضم همچون د میاز خارج شدن مر بعد

 ی محبوسم در کمال ناباور  یشکست و اشک ها مرتفع

 ی عوض می. مردیکش یرا به شور  میآلود گونه ها لیس

 شده بود که از آغوش گرم مادرم دور بمانم! باعث  باعث

 خاک سرد شود! باعث شده بود از  یبود پدرم طعمه  شده

 به دنیعشقم محروم بشوم! رس ی نافذ مشک یها چشم

 من چون دیشا ایآن قدر سخت بود!  یعن ی یخوشبخت

 یست. مگر من چه گناها زانیکنم از من گر یم  طلبش

 دهم!  یتاوان م  نیچن نیکه ا کردم
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 را مهار کردم   میاشک ها یشد و به تند نییبال پا  رهیدستگ

 که در دست  یا ین یبا س می. مردم یکش یقینفس عم  و

 ی را رو  ینیانسان صفت! س طانیوارد اتاق شد. ش داشت

 شد. خواست کمکم  کمی کنار تخت گذاشت و نزد  یصندل

 گفتم:  یول نمیتا بش  کند

 تونم!  یخودم م -

 و  دمیتخت خودم را بال کش یرا تکان داد. رو   سرش

 زد. یگذاشت و لبخند میپا  یرا رو ینی. سنشستم

 کردم و مشغول خوردن سوپ شدم. از ی"تشکر"

 کرد و یم  یاتاق احساس ناامن نیدر ا حضورش

 میگلو یو درشت میحج ی. بغض همانند گردودمیترس یم

 نییرفت نه پا   یبود و نه بال م دهیبه اسارت کش را

 سوپ را همراه بغضم قورت دادم. بعد  یآمد. به سخت یم

 را برداشت و گفت:   ینی س میمر خوردن

 باشه؟  امیبرم از شرکت زنگ زدم! زود م دیمن با زمی عز -

 زد و از اتاق خارج شد. با  یگفتم که لبخند ی"باشه"ا

 ی را از بدبخت  میو چشم ها دمیکش یق ینفس عم رفتنش

 هم فشار دادم.  یرو

 *** 
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 در کل شب، خشک شده  دنیخواب یور  کی نیتنم از ا تمام

 سوخت. سرم به  یم هیاز شدت گر میو چشم ها بود

 کرد و اعصابم را  یکه خورده بود درد م یضربه ا خاطر 

 و با هزار نفس نفس برگشتم تا  یکرد. به سخت  یم خورد

 در،  یکینزد  ییقدم ها دنیشن یچپ بخوابم که صدا  به

 از دلم یانگار بند میمر دنیانداخت. با د نیگوشم طن در

 کردم بر خودم مسلط بشوم . در اتاق  ی سع یشد؛ ول پاره

 بست و گفت:  را

 حاضر   ایرو انجام دادم ب  صتیترخ یسالم گلم . کار ها -

 . میبر شو

 از کمد کنار  میبلند شدم. مر می دادم و از جا ی"سالم"

 را برداشت و کمک کرد تا مانتو و  میلباس ها پنجره

 جه ینت نی را تنم کنم. کل شب فکر کردم و به ا  شلوارم

 دن یبا فهم میو گرنه مر رمیکمک بگ سیکه از پل  دمیرس

 شدم مسلًما من را هم زیکه من متوجه همه چ نیا

 به سر  ینبات  ی. در زندگ میکشت. از اتاق خارج شد یم

 و سر و صدا بودم و نه یبردم؛ نه متوجه شلوغ یم

 پوشان به آن  دیسف دنیداشتم که به دو یعالقه ا چندان

 خارج  مارستانیطرف را دنبال کنم! از ب نیو ا  طرف
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 شدم و حرکت  میمر نِ یسوار ماش  یو به سخت میشد

 یی ها زیچ ی رفتم و همه  یم یفردا به کالنتر  دی. بامیکرد

 توانستند مادرم را  دیکرد؛ شا یم  فیدانستم تعر یم که

 کنج لبم نشست. بعد ده  یفکر لبخند نیکنند. با ا دایپ هم

 توانستم  یم  دی! شانمیتوانستم مادرم را بب  یم دیشا سال

 دهم و آن عطر  یرا در آغوش گرمش جا خودم

 کنم. آن قدر غرق فکر بودم  میها  هیرا وارد ر زشیانگ دل

 . دستم رام یدیبه دم در خانه ام رس یمتوجه نشدم ک که

 آرام گفتم:  ی با لحن میام گذاشتم و رو به مر یشانیپ یرو

 . خداحافظ.میممنون مر -

 زد و گفت:  یلبخند میمر

 کنم. خداحافظ.  یخواهش م -

 ی طانیاش چه ش یلبخند و مهربان  نیدانستم پشت ا یم

 شدم.  دایپ  نیاست. دستم را مشت کردم و از ماش نهفته

 

 پنجاه و دوم  پارت

 ی ها ابانیبه آسمان خاکستر مانند و دود گرفته و خ چشم

 شهر و  نیسال که به ا کیتهران دوختم. بعد از  شلوغ

 زرد رنگ  یها یاز تاکس ی کیگذاشتم. سوار  یقدم م کشور



 رمز دلت 

183 
 

 در مقابل فرودگاه مهر آباد صف بسته بودند شدم. به  که

 یمادرم افتادم و چشمه  ر،یخاطراتم با پدرم، ام  ادی

 و تلخم بودم که  نیری. آن قدر غرق افکار ش دیجوش  اشکم

 را حساب  هی. کرامیدیبه خانه ام رس ینشدم ک متوجه

 د یشدم. کل اده یپ  یو پس از گفتن متشکرم از تاکس کردم

 اط ی ام برداشتم و در را باز کردم. وارد ح یشک م فیاز ک را

 اطرافم را از یخانه شدم و به گوشه به گوشه  بزرگ

 زدم و آرام آرام به سمت  یز یگذراندم. لبخند غم انگ چشم

 به سمت  شهیحرکت کردم. در را باز کردم و مثل هم خانه

 ی قیحرکت کردم. از پله ها بال رفتم و نفس عم اتاقم

 و با  دمیتختم دراز کش   یقم شدم و رو. وارد اتادمیکش

 به خواب فرو رفتم.  میلباس ها همان

 *** 

 که  یرنگ  اهیس یمانتو نیاول م،ی درون کمد لباس ها از

 از کمد  یاه یو تنم کردم. شال س  دم یکش رونی را ب دمید

 و سرم کردم و از ساختمان خانه ام به سرعت  برداشتم

 را از نگهبان  موت ی شدم و ر اط یشدم. وارد ح  خارج

 یساعت جلو میشدم. بعد ن نمی سوار ماش گرفتم،

 شدم.  دا یپ  نیرا نگه داشتم و از ماش نیماش  یکالنتر 
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 ی جوان  سیکه داخل رفتم، وارد اتاقک شدم و به پل نیهم

 گر یو د  یدم و گوشدر آن جا نشسته بود، سالم کر که

 دادم. از اتاقک خارج شدم و با  لی ام را تحو یفلز  لیوسا

 نشسته بود به سمتش  زیکه پشت م یمرد مسن دنید

 و گفتم:  رفتم

 . به خاطر موضوع قتل پدرم اومدم. ریسالم، وقت به خ  -

 را تکان داد و گفت:   سرش

 مراجعه کن. یمیکر  یسالم. به اتاق آقا -

 کردم و به طرف اتاق حرکت کردم و در را زدم. با  یتشکر 

 ی پر استرس یوارد شدم. با صدا  یکس  دییبفرما دنیشن

 : گفتم

 . ریسالم وقتتون بخ  -

 را تکان داد و گفت:   سرش

 .نی نی بش دییسالم بفرما  -

 که نشان داد نشستم و از استرس  یقهوه ا  ی یصندل یرو

 که دمیکش  یقیکردم. نفس عم  یدستم باز  یناخن ها با

 به ق یدادن. در سکوت، دق  حی کردم به توض شروع

 حرفم گفت:  انیداد که با پا یگوش م  میها حرف

 دم دستمون یلیدل  دیبا یمتوجه حرف هاتون شدم ول  -
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 . میباش داشته

 فکر کردن گفت:  یمدت بعد

 مالقات  می. شما با خانم مرمیکش یم ینقشه ا هی -

 و...  نیشد یکه متوجه همه چ نیگ ی و بهشون م  نیکن یم

 دادم. بدنم سرد  یگوش م شیدقت به تک تک جمله ها با

 ! بعد تمام شدنمیبود، مخصوًصا دست ها شده

 مادرم افتادم و با عجله گفتم:  ادیبه   شیها حرف

 کردن تا اگه از ما  دشیو تهد دنیبه مادرم هم نقشه کش -

 خاطر  رسونن. مادرم هم به یم بی به ما آس رهی نگ فاصله

 دایمادرم رو هم پ نیتون یانگار مجبور شده بره. م ما

 ن؟ یکن

 و گفت:  دیکش  شی ها شیبر ر یدست

 ن یخبر یازشون ب  یبود و از ک یالبته اسم مادرتون چ  -

 .می باش   رشی گیتا پ  نیبگ

 عمل  یبود. ده سال قبل برا  ین یام رای اسم مادرم الم -

 به اصفهان رفت و از آن  شیها  ضیاز مر یکی  یجراح 

 . میندار یازش خبر  روز

 را تکان داد و گفت:   سرش

 .میش  یم ری گیپ -
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 و گفتم:   دمیکش یق یعم  نفس

 نقشمون. یاجرا یبرا نید یممنون پس اطالع م -

 گفت:  تی جد با

 . نیبله منتظر بمون  -

 زدم و گفتم:  یزور   لبخند

 ممنونم. خداحافظ. یل یخ -

 یگفت و از اتاق خارج شدم. با قدم ها ی"خداحافظ"

 ی از کالنتر  لم،یوسا  گریو د یبعد از گرفتن گوش لرزان

 کردم بر خودم  یو سع  دمیکش یقی شدم. نفس عم  خارج

 مکت ین یمغزم بدجور سردرگم بود. رو  یبشوم ول  مسلط

 را  یحرکت چی رو نشستم. جسمم توان انجام ه ادهیپ  یآب

 دانم چند یگذشتند . نم  یاز کنارم م  یادی . افراد زنداشت

 به  یجا نشسته ام اما وقت نیحرکت ا  یهست ب یساعت

 بلند شدم  می رفت. از جا  یم یک یآمدم هوا رو به تار خودم

 رفتم و سوار شدم.   نیسمت ماش به

 

 پنجاه و سوم  پارت

 «  ای رون »

 به پرتگاه پر ارتفاع انداختم و آب دهنم را قورت  ینگاه
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 . دیلرز یم  یاز ترس و نگران  ی. مردمک چشم هادادم

 پر موجش کردم و با  ییایدر یبه چشم ها ینگاه

 کردم تا باورم کند. دست  یداشتم التماس م میها چشم

 با میدر چشم ها رهیگذاشت و خ   میبازو یرا رو راستش

 نداخت گفت: ا یکه رعشه به تنم م آرامش

 بگو ساکت یز یچ هی! بگو! دمیبگو من اشتباه د ایرون  -

 !نباش

 قبل  یآرامش، آرامش نیگفت ا یدر درونم م  ییصدا کی

 طوفان است. با تپه تپه گفتم:  از

 خواستم... یآرتام... باورم کن... من نخواستم... من م -

 شد! به  یچ دمیروش افتادم و... نفهم  هویکنم...   کمکش

 گم.  ی... راست... مخدا

 فشرد و گفت:  شتریکه در دستش بود را ب بازوام 

 بود؟  ی تصادف یعنی  ؟یتو نخواست یعنی -

 بیبه پرتگاه مرتفع انداختم و س ی ترس و دلهره نگاه با

 گفتم:  یخشه دار   ی. با صدادیلرز میگلو

 آره... به خدا...  -

 کرد. دنی شروع به لرز  دیزد که بدنم مثل ب یداد چنان

 با   ایبود آره؟! رون یمن خرم آره؟! که تصادف یکر کردف -
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 یسع یدیخوب من رو د  یتو رو ؟ی دینکن! فهم  یباز  من

 !اد یسگم بال ب  یرو  نکن

 چیبه سکسکه افتاده بودم. آراتام را ه هیشدت گر از

 بود! یعصب  یل یبودم. خ دهیند  یجور عصب نیا وقت

 کرد. با  یقرمز شده بود و با خشم نگاهم م شیها چشم

 لرزانم گفتم:  یصدا

 کنم... آروم   ی... تو؟ خواهش میگ  ی... میآرتام چ -

 ... بود چرا...یترسم. گفتم که... تصادف ی... من م باش

 آخه! باشه... غلط کردم... تو رو خدا  یدی... مطولش

 باش!  آروم

 داد زد:  یبلند یصدا با

 !یکرد وونمید ای رون ایرون دم؟یمن طولش م -

 کنده شود. فشار دستش   شیخواست از جا  یانگار م قلبم

 از  سیشود. کل صورتم خ یم شتریب  شتریب  میبازو یرو

 کردم. هوا سرد بود و  یبود و آرام آرام هق هق م اشک

 ن ییبخورد و به پا زی ل میپا دمیترس   ی! میخیجا  همه

 شوم. با التماس گفتم:  پرت 

 خونه آروم   می. برمیجا بر نیکنم از ا یآرتام خواهش م  -

 ! تو رو خدا بس یکن یاشتباه م یدار  ن ی. ببمیبزن حرف
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 ! مگه انتکاریاون خ شیبرم پ ضمی. مگه من مرکن

 کنم.  یچه قدر دوستت دارم! خواهش م  یدون  ینم

 من دور شد و با حرص گفت:  از

 باور کنم ها به چشم هام ی! به چکنم یهه من اشتباه م -

 ی فی چه قدر آدم کث نمی ب یتازه م  ای به تو! تموم شد رون ای

 خوام  ینم گهیگم کن! د می! برو گورت رو از زندگیهست

 دم  یبرنگرد وگرنه قول نم گهی ! برو دنمیروتم بب یحت

 . برو...ارمیسرت ن  ییبال

 دستم را دیکش یقیعم  ری کردم. قلبم ت یزده نگاه  وحشت

 کردم.  یام گذاشتم و ناباور نگاهش م نهیچپ س  سمت

 را به اسارت  میو درشت گلو میحج   ییمثل گردو بغض

 میبود. هر کلمه اش در سرم اکو شد و پلک ها دهیکش

 قلبم یها دنیکش ری کرد. هر لحظه شدت ت  یم ینیسنگ

 توان حمل  میشود و بدتم شل تر! انگار پاها  یم شتریب

 را برگرداند تا برود. با ترس  شیرا نداشت. آرتام رو وزنم

 ز یل میرفتن سرم پا  جیبه سمتش بروم که با گ خواستم

 داد آرتام گوشم را یپرت شدم. صدا  ییاز جا خورد

 ی ز یچ گرید میکرد و با بسته شدن چشم ها نوازش

 . دمینفهم
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 پنجاه و چهارم  پارت

 آرتام «  »

 نامعلوم بر  ینقطه ا یتار بودند و تنها به رو میها چشم

 مثل می بودند. اشک ها  رهیخ  مارستانیب  دیسف وارید

 اد یچوشان از چشمانم روان بود. تپش قلبم ز یا چشمه

 کنده سود. بدنم کرخت  شیخواست از جا یو انگار م  بود

 د افتاده بود.و سر یفلز  یها یصندل یجان، بر رو  یب و

 التماس کردن نداشتم، تمام آن چه را که یبرا  یینا گرید

 شدن  میخبر وخ  دنیچنته به کنار گذاشته بودم، با شن در

 ینداشتم برا  یتوان گریبود. د دهیبه اتمام رس   ایرون وضع

 به سر  ینبات  یزدم و لعنت کردن خودم. در زندگ ضجه

 اطرافم را متوجه بودم  یو سر صدا  یبردم، نه شلوغ یم

 د یسف  دنیهم داشتم که دو ینه آن چنان عالقه ا و

 طرف و آن طرف را دنبال کنم.  نیبه ا مارستانیب  پوشان

 بلند شدم و به سمت  میاز جا عی باز شدن در اتاق سر با

 از ته چاه ایکه گو  ییرفتم. در همان حال با صدا دکتر

 آمد گفتم:  یم رونیب

 شده دکتر؟  یچ -
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 شد. با هر   یلرزانم، با هر لحظه مکثش لرزان تر م نگاه

 غرق ترم  می حدس و گمان ها یای در در دش،یترد لحظه

 جانم بال  مینفس ها نیآخر یکه برا  یکرد، طور  یم

 تنفس در فضا  یبرا یژن یاکس گریآمد و انگار که د یم

 زد،  یکه در چشمانش موج م یموجود نبود. تاسف میبرا

 یو همه دست به دست هم داده بودند که ته مانده ها همه

 جانم را هم بال بکشند. قبل از آن که خأل موجود  ی رهیش

 که از دهان مرد مسن  یتنها کلمه ا رد،ی فضا جانم را بگ در

 از  یبود رو یآمد آب سرد رونیب میپوش روبه رو دیسف

 شد.  ری سراز سرم

 مشکل رو  مغز داشتن یز ی متأسفانه کما رفتن. خونر -

 اما... میکرد حل

 گرفتم.  میدست ها نینشستم و سرم را ب نی زم یرو

 حال و روز افتاده بود. لعنت  نیبه خاطر من به ا عشقم

 گرفته بود. با  هی! نفسم از شدت گرزدانی من! لعنت به  به

 سرم را بلند کردم و به  میبازوها یرو یدست نشستن

 کرد چشم دوختم. ینگاهم م یکه با غم و مهربان  مادرم

 امتناع خودم را در آغوش مادرم پرت کردم و از ته  بدون

 نداشت! مادرم  یتیاهم میغرور برا گریزار زدم. د دل
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 به هم  یموها  یرو  یدر آرام کردنم داشت. دست یسع

 ی نشستم. با صدا یصندل  یو با هم رو دیام کش خورده

 دارم زمزمه کردم:  بغض

 مامان رفت کما! مسببش منم. من باعث شدم. اگه  -

 افتاد.  یاتفاق ها نم نیاز ا کی چی ه میرفت یجا نم  اون

 باز شدن در اتاق عمل حرفم نصفه ماند و چشمانم قفل  با

 ده یها خواب یعشقم شد. مثل پر  ی دهیرنگ پر صورت

 شد و چهره ام  شتر یب دنشی! شدت درد قلبم با دبود

 تر! به سمت اتاق مخصوص بردند و من و مادرم  گرفته

 .میرد شد ی. از راهرو امیبه دنبالشان به راه افتاد هم

 ورود به ما ندادند. یرا وارد اتاق کردند و اجازه  ای رون

 . فکر کنم می و منتظر ماند مینشست یصندل  یاتاق رو کنار

 دادم صبر بود! یانجام م دیکه با ی به بعد تنها کار  نیا از

 بود.  شتریشدت درد قلبم ب یکرد؛ ول   یبه شدت درد م  سرم

 

 پنجاه و پنجم  پارت

 شده بودم که مادرم  ایرون  ی رهی کوچک خ  ی شهیش از

 دستم گذاشت و گفت:  یرا رو دستش

 جام.  نیهوا بخور. من ا  کمی  رونیپسرم برو ب  -
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 سخت بود  یآزاد داشتم؛ ول یبه هوا  یاز یهم ن واقًعا

 م یانداختم و از جا ای بر رون ی! نگاه آخر ای کندن از رون دل

 زد و گفت:   یشدم. مادرم لبخند کم جان بلند

 شه نگران نباش.  یخوب م -

 که با عجله به سمتمان زدانی دنی تکان دادم. با د یسر 

 آمد خشم تمام وجودم را در برگرفت و دستم را مشت یم

 و با خشم زمزمه کرد:  ستادیا. مقابلم کردم

 ی چرا رو ؟یکارش کرد  یها؟ چ یسرش آورد  ییچه بال -

 ی بگو بگو چ اقتیل  یکشمت به خدا. ب یتخته! م اون

 ؟ یکرد کارش

 و گفتم:  دمییهم سا یرا رو میها دندان

 داره؟ اصاًل تو از کجا  یربط  یبه تو چه؟ به تو چ -

 هان؟!  یدیفهم

 صورت در هم رفته اش گفت:  با

 رو هم  ای عملش بوده. رون یدختر خالم پرستاره. تو -

 شناخته بهم خبر داد. یم

 و بغض دارش ادامه  یتکان داد و با همان لحن عصب یسر 

 :داد

 کار  یبشه من چ شی زیاگه چ ؟یلعنت  یکارش کرد یچ -
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 اون... یکنم؟ من ب  یم

 را قطع کردم و تشر زدم:  حرفش

 ! تو رو خدایکرد انتشی مهم بود برات که خ یلیهه خ -

 یاعصابم خورده گمشو از جلو  یکاف یاندازه  به

 !؟یدی! فهمنجا یا یاومد نمیهم نب گهیبار د هیهام.  چشم

 گمشو.  برو

 خشم کنارم زد و گفت:  با

 نداره. یربط  چیبه تو ه -

 و گفتم:  دمیاز خشم کش یق یعم  نفس

 ی رو ادیز  یندارم دار   تیکار تی ماریبه خاطر ب نیبب  -

 برو گفتم .   یکن یم

 شیچشم دوخت و اشک از چشم ها ایبه رون شهیش از

 چ یشد. با حرص از راهرو خارج شدم. مادرم آن جا ه روان

 ن ییکردم. از پله ها پا اطینداشت. به سمت ح  یا ینگران

 ی و سع دمیکش یق یشدم. نفس عم  اطیو وارد ح آمدم

 بغضم را محار کنم. کردم

 ا یداخل شدم و به سمت اتاق رون  قهیاز چند دق بعد

 زدانی یگرفته  یکردم و وارد راهرو شدم که صدا حرکت

 . دیگوشم رس به
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 جور بشه. من  نیخواستم ا  یخوام. نم  یمعذرت م ایرون  -

 دونستم! خدا لعنتم کنه! کاش اون حماقت رو  یم چه

 کاش! ببخش منه احمق رو! باز ناراحتت  یکردم! ا ینم

 خواستم.  یباور کن نم  یباز بهت صدمه زدم ول کردم،

 را گرفت و از خشم میچشم ها یخون جلو  شیحرف ها با

 ا یرون ی. من چطور حرف هادمیکش  یم یق یعم  یها نفس

 گناه بود. من چطور آن حرف ها  ی ب  ایباور نکردم؟! رون  را

 ه عشق پاک تر از گلمبه عشقم گفتم؟! من چطور ب را

 را محار  د یچشمم چک یکه از گوشه   یزدم. اشک تهمت

 حرکت کردم. از بازواش گرفتم به  زدانی و به سمت  کردم

 توجه به صورت متعجبش  یخودم برگرداندم. ب سمت

 افتاد. با  نی زم یزدم که از شدت ضربه رو  یمحکم مشت

 گفتم: داد

 که الن یراحت شد؟! هان؟! راحت شد التیشرف خ   یب -

 ؟یوضعه! راحت شد نیا یتو

 اش گرفتم و بلندش کردم و گفتم:  قهی از

 رو بگو. زود باش تا نکشتمت.  یبگو همه چ -

 زد و با نفرت نگاهم کرد و زمزمه کرد:   یپوزخند

 که مال من بشه هر  نیبه خاطر ا ضم یدروغ گفتم که مر -
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 از  ای رو بدون آرتام خان رون نیکنم. ا یکردم و م یکار 

 مونه. نه تو نه یم یهم مال من بود مال من هم باق اول

 . رهی تونه اون رو از من بگ ینم یا گهید کس

 جا نبود با وردش با بهت نگاهمان  نیکه تا حال ا مادرم

 و از بازوام گرفت و گفت:  کرد

 آروم باش. آروم باش قربونت  ؟یکن  یکار م یپسرم چ  -

 . رمب

 لبش را با پشت دستش پاک کرد و با  یخون گوشه  زدانی

 سر  نی زم یپر از نفرتش از راهرو خارج شد. رو یها چشم

 یرو می دادم. اشک ها هیتک  واریو سرم را به د خوردم

 صورتم در حال روان شدن بود. دستم را مشت  ی جاده

 و بر خودم لعنت فرستادم. مادرم نگران کنارم  کردم

 از کی چ یمتوجه ه یزد؛ ول  یبودم و حرف م  نشسته

 شدم.  ینم  شیها حرف

 

 پنجاه و ششم پارت

 ماه بعد «  کی »

 عاشق بود کردم و  ای به دست گل قرمز رنگ که رون ینگاه

 به فروشنده گفتم:  رو
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 . نیکن  یخانم اون دسته گل قرمز رو لطف م -

 زد و گفت:  یسن لبخند  انیم خانم

 بله البته! -

 گل ها کردم و بو  کیرا دستم داد و سرم را نزد گل

 ن یکنج لبم نشست. انگار ا ی. ناخواسته لبخنددمیکش

 گل ها هم  نیاز ا ایداد؛ البته رون ی را م  ایرون یها بو گل

 داد که یدرونم را قلقلک م یبود. حس باتری و ز  خوشبوتر

 را باز  شیبایز یشود! آن چشم ها یبلند م ای رون  امروز

 زند! سرم را  یرا م  بشیدل فر یکند! باز آن لبخند ها یم

 دادم و بعد از پرداخت پولش از مغازه خارج شدم.  تکان

 ی کنار  یرنگم شدم و گل را به صندل  دیسف نیماش سوار

 . گذاشتم

 نگه داشتم  مارستان یدر ب یرا جلو ن یساعت ماش مین بعد

 ی قیشدم. نفس عم  دایپ نیبا برداشتن گل از ماش و

 حرکت  ایبه اتاق رون  ایبلند شدن رون  یو با آرزو دمیکش

 شهیاز ش جانی کردم. از راهرو عبور کردم و با ه حرکت

 باز در همان حال بود! پرستار  یچشم دوخت؛ ول ای رون به

 را  ای به تن داشت ، سرم رون یا یرتکه روپوش صو  یجوان

 از اتاق خارج شدم به سمتش رفتم و  یکرد. وقت  یم چک
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 : گفتم

 سالم خانم، حال نامزدم چطوره؟  -

 زد و گفت:  یلبخند

 . ستین ینگران یسالم، نرماله جا -

 تکان دادم و گفتم: یسر 

 شش؟ یشه برم پ  یم -

 گفتم:  عیاعتراض کند که سر خواست

 !قهیکنم فقط چند دق یخواهش م -

 تکان داد و گفت:  یسر 

 تا لباس مخصوص رو بهتون بدم. انیباشه با من ب  -

 لباس  ضیهمراه پرستار به سمت اتاق تعو  یخوشحال با

 رنگ را باز کرد  یقهوه ا یاز اتاق ها یکی . در میکرد حرکت

 ی کنار پنجره  دی. پرستار به سمت کمد سف میوارد شد و

 رونیرا ب یاز لباس مخصوص آب  یکی رفت و  کوچک

 و دستم داد دیکردم که از اتاق خارج شد. » تشکر « . کش  ی

 آن لباس ها و زدن ماسک از اتاق خارج  دنیاز پوش  بعد

 . گل را از میحرکت کرد  ایو به سمت اتاق رون شدم

 راهرو برداشتم و خواستم در اتاق را باز کنم که  یصندل

 گفت:  دیبا تاک   پرستار
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 !قهینره فقط چند دق ادتونی -

 کنار تخت  یصندل  یتکان دادم و وارد اتاق شدم. رو یسر 

 را در  فشیو گل را کنار تخت گذاشتم. دست ظر نشستم

 ر یشدم. ز رهی اش خ دهیگرفتم و به صورت رنگ پر دست

 ردم: با بغض زمزمه ک لب

 ی دون ی! مگهی! بلند شد دطونیش  یخواب یچه قدر م -

 خفته! یبایاسمت رو گذاشتم ز  یدون یقدر دلتنگم! م چه

 کردم و ادامه دادم: یحرف مکث  نیا با

 کنم بلند  یخواهش م   ای! رونیباتر ی البته تو از اون هم ز -

 تو  یمن اشتباه کردم که بهت باور نکردم؛ ول  دی! ببخش شو

 جور مجازاتم نکن!  نیا

 بود را محار کردم و  دهیچشمم چک یکه از گوشه  یاشک

 دادم:  ادامه

 خوش رنگتم! یچه قدر دلتنگ اون چشم ها یدون  یم -

 کنم بلند شو! یچه قدر دلتنگ صداتم! خواهش م یدون یم

 که چه قدر ی ون د یجور عذابم نده که طاقت ندارم! م نیا

 پس بلند شو به خاطر من! باشه؟! ای دارم رون دوستت

 بلند شو! ای شد رون زیصبرم لبر  یکاسه  گهید

 را پاک کردم و گفتم:  میها اشک
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 باره! بلند شو  یبرف م نی! ببیمگه عاشق برف نبود  -

 !گهید میبر

 روان میانداختم و اجازه دادم اشک ها نییرا پا سرم

 و دم گوشش   دمیاش را بوس یشانی! بلند شدم و پشود

 کردم:  زمزمه

 کنم بلند شو! یخواهش م -

 نشستم. سرم را  یفلز  یصندل یاتاق خارج شدم و رو  از

 دستانم گرفتم و زمزمه کردم:  نیب

 !زدانی خدا لعنتم کنه! لعنت بر  -

 سرم را بلند کردم و به میشانه ها  یرو  ینشستن دست با

 زد و  یو مهربان پدرم نگاه کردم. لبخند دهیچروک صورت

 : گفت 

 حل  یهمه چ یشه پسرم صبر کن! صبر کن یدرست م  -

 شه! یم

 آب  یرا در بر گرفته بود! به سخت میگلو یمی حج بغض

 را همراه با بغض دردناکم قورت دادم و گفتم:  دهنم

 من اون وقت  ؟ینشه چ داریب ای! تونم ینم گهیبابا من د -

 منه! ری کنم! همش تقص یزندگ   چطور

 مثل شهیتکان داد و کنارم نشست. با پدرم هم یسر  پدرم
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 بازواش گذاشتم و آرام و  ی! سرم را رومیدوست بود دو

 از سر  ی! اشک یدیاز سر ناام ی. اشک ختمیاشک ر آرام

 و... یاز سر دلتنگ ی! اشک یمان یپش

 هم ینبود! انگار نه انگار دختر  ایرون یاز خوانواده  یخبر 

 ا یچاره رون  یبودند؟! ب  یها چطور مادر و پدر  نی! ادارند

 کیبود! سخت بود اضافه بودن در  دهیهمه زجر کش  نیا

 نه... دیروز خوش د  شیپدر ی ! نه در خانه خوانواده

 ! به خاطر شکستن میرحم یکرد! به خاطر ب  یدرد م قلبم

 !نمی زتریعز قلب

 خارج شدم.   المیپدرم از فکر و خ یصدا با

 جام نگران نباش!  نیتو برو خونه من ا یآرتام خسته ا -

 زنم.  یشد بهت زنگ م یز یچ اگه

 سخت بودن یداشتم؛ ول  اجیخواب و استراحت احت به

 ن ی آخر یبلند شدم. برا  میتکان دادم و از جا ی. سر رفتن

 نگاه کردم و از راهرو  ای کوچک به رون ی شهیاز ش بار

 شدم.   خارج

 

 پنجاه و هفتم پارت

 را باز کردم و  میچشم ها دیچی پ یکه در سرم م  ییصدا با
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 ام توجه ام را  یزنگ گوش یمنبع صدا شدم. صدا یایجو

 کنار تخت برداشتم و با  یرا از عسل یکرد. گوش  جلب

 اتصال را ی دکمه عیصفحه اش سر  یاسم بابا رو دنید

 و جواب دادم:  زدم

 شده؟! یز ی سالم بابا چ -

 گفت:  شیخنده ها  انیدر م  پدرم

 چشماش رو باز کرد. ایبده پسرم رون یمژدگون -

 جانیبلند شدم و با ه  میاز جا عیگرد شد و سر میها چشم

 : گفتم

 بابا؟!  یگ ی راس م -

 با خنده گفت:  پدرم

 زنه!  یکه عروس گلم تو رو صدا م   ایآره زود ب -

 را قطع کردم. با عجله کمد  یو گوش دمیته دل خند از

 را  دمیسف شرت یت یرا باز کردم سرسر  میها لباس 

 از  نمیماش  چیو تنم کردم و بعد از برداشتن سوئ برداشتم

 آمدم و از خانه  نییاز پله ها پا ع یخارج شدم. سر اتاق

 مارستان یشدم و به سمت ب  نی شدم. سوار ماش  خارج

 کردم.  حرکت

 را نگه داشتم   نیماش مارستانیدر ب یساعت جلو مین بعد
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 ا یبه سمت اتاق رون ادی ز تی بدون توجه به جمع عیسر و

 اتاق شدم و از پنجره به اتاق  یکردم. وارد راهرو  حرکت

 را  یگوش دهی نبود. ترس  چکسیه یچشم دوختم؛ ول  ای رون

 شلوارم درآوردم و به پدرم زنگ زدم. بعد چند  بیج از

 جواب داد:  بوق

 ن؟ یی. کجاستی که اتاقش ن  ای بابا رون -

 !نهییپا  یبردن. طبقه  یبه اتاق معمول ای آرتام رون -

 ن ییگفتم و تماس را قطع کردم. از پله ها پا ی"باشه"ا

 در یپدرم جلو دنیو به اطراف نگاه کردم. با د امدم

 رفتم و گفتم: به سمتش   یاتاق

 به هوش اومد؟  یک -

 کرد و گفت:  یخنده ا تک

 برو تو تا وقت مالقات  میبر ایشه ب  یم  یساعت کی -

 .نگذشته

 رنگ اتاق را باز کردم. با  یرا تکان دادم و در قهوه ا سرم

 زد و  یبود لبخند دهیکه مثل فرشته ها خواب ایرون دنید

 کنار تخت نشستم. عشق من بالخره  یفلز  یصندل یرو

 یهوش اومده بود! دستش را در دستم گرفتم و بوسه ا به

 گفتم:  یبغض دار  یلب با صدا ری کاشتم. ز شیرو
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 ی ! خدا رو شکر تو رو از من نگرفت. کمایممنونم رون -

 . سرم را عقب دمیبوس ی قیاش را عم یشان یشدم و پ  خم

 گفتم:  یپلک زدنش با خوشحال  دنیو با د دمیکش

 .نمیخوشگلتو بب  یباز کن چشم ها زمیعز ایرون  -

 را باز کرد و نگاهم کرد. چه قدر دلتنگ شیچشم ها آرام

 که  دمیشده بودم! گونه اش را بوس  شیرنگ چشم ها نیا

 وجودم را در برگرفت! با  یبد یاخم نگاهم کرد. دلهره  با

 گفتم:  دیلرز یکه م ییصدا

 ا؟ ی شده رون یچ -

 سخت بود! آب دهنش را قورت   شیحرف زدن برا انگار

 آمد گفت:  یکه انگار از ته چاه م  ییو با صدا داد

 کردم.  انتی بهت خ یکن  یآره! باز فکر م یباز باورم ندار  -

 شد و  یکه انگار خنجر  دیچشمم چک یاز گوشه  یاشک

 قلبم اصابت کرد! با همان لحن ادامه داد:  یرو

 نها نذار! کنم من رو ت یآرتام خواهش م  -

 بود قلبم را لرزاند و باعث شد اشک از  شیدر صدا یبغض

 روان شود. گونه اش را نوازش کردم و گفتم:  میها چشم

 بودم وگرنه مگه   ی! من اون روز عصبای رون دیببخش -

 .دیکنم! ببخش  یشه من بودن فرشته ام زندگ یم
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 و  ختمیاش گذاشتم و آرام آرام اشک ر نهیس یرا رو سرم

 مزمه کردم: لب ز ریز

 !یممنونم که من رو تنها نذاشت  ا،یممنونم رون -

 و گفت:  دیکش م یموها یرا رو دستش

 توهم ترکم یرم اگه قول بد یوقت از کنارت نم چیه -

 !ینکن 

 شدم و  رهی را بلند کردم و به صورت غرق اشکش خ  سرم

 : گفتم

 هم خراب شد ترکت  ایدن  یشد؛ حت  یدم! هر چ یقول م -

 کنم.  ینم

 زد.  یلبخند

 

 پنجاه و هشتم  پارت

 «  ایال »

 ی نشسته بودم و از خوشخال یکالنتر  یِ فلز  یصندل یرو

 شد؛  ریبالخره دستگ می. مردمیگنج یپوست خودم نم  در

 اش را نشان داد. یع یواق یما رو یتوسط نقشه  البته

 برگشت به خانه ام دعوت کردم و همه هیاز ترک  یوقت

 بود به او گفتم. اول ها انکار  دهی را که آن روز شن یز یچ
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 و بعد خواست با چاقو به من حمله کند؛ اما چون کرد

 صحنه  نیا دنیها در خانه ام پنهان شده بودند با د سیپل

 ادم ی  زشی کردند. هنوز هم آن نگاه نفرت انگ رشیدستگ

 رود. چه قدر احمق بودم که باورش کرده بودم! ینم

 بار بعد چند سال نیاول  یکه امروز برا نیا یادآور ی با

 منتظر به در چشم دوختم. تپش قلبم از  نمی ب یرا م  مادرم

 دادم. با ی را تکان م میشده بود و پاها شتریب  جانیه

 شد،  یکه وارد کالنتر  بایو زپوش   کی ش یزن دنید

 که ده سال بود یبلند شدم و به مادر  میزده از جا جانیه

 نفس  ییبای بودمش چشم دوختم. اصاًل از آن ز دهیند

 یاز گوشه  ی اشک یکم نشده بود. ناخواسته قطره   رشیگ

 گونه ام سرخورد. نگاهش با نگاهم  یو رو دیچک چشمم

 کرد.  یاش نگاهم م ییایدر یخورد و با آن چشم ها گره

 ی ز یچ چیصورتش شده بود و متوجه ه خیم میها چشم

 و آن هم مثل من دیچک  یاشک م  شی. از چشم هانبودم

 به سمتش برداشتم   یحرکت نداشت. آرام آرام قدم توان

 بلند کردم  ی. دستم را به سختستادمیا شی در چند قدم و

 م. انگشتم را به همراه دستمبعد چند سال لمسش کرد و

 مرا در آغوش  هیاز ثان یو در کسر  د یطرف خودش کش به
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 عطرش جا داد. آخم را در گلو خفه کردم تا  خوش

 باز  می. تا زخمهازدیتهوع نشود و به جانش بر میها عقده

 . تنها کلمه "مامان" ازردی دردش بگ دنشانیو با د نشود

 . دیجه ورن یب  یدلتنگ یاراده از رو ی ب میلب ها انیم

 .میخت یر یو اشک م  میبود دهیرا در آغوش کش گریهمد

 دختر  یلب کلمه  ری زد و ز یتند تند بر سرم بوسه م مادرم

 کرد. بعد چند سال بالخره در یرا تکرار م خوشگلم

 روز ها  نی که ا یز یبودم. چ دهیبه آرامش رس  آغوشش

 را   زشیمحتاجش بودم. با تمام توانم عطر دل انگ سخت

 رهی خ گریو به هم د میکردم. از هم جدا شد میها هیر وارد

 یگونه اش گذاشتم و به آرام ی. دستم را رومیشد

 را پاک کردم. خم شدم و گونه اش را محکم   شیها اشک

 خواستم ساعت ها به مادرم چشم بدوزم و   ی. مدمیبوس

 بغض  یوقفه ببوسم اش! دستم را گرفتم و با صدا یب

 زمزمه کرد:  یدار 

 دخترم من... دیببخش -

 که انگار از ته چاه ییرا قطع کردم و با صدا حرفش

 آمد گفتم:  یم

 دونم! چطور به خاطر  یرو م ی! همه چیدونم مامان یم -
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 م ینیکه ما صدمه نب نیابه خاطر  ،یاز خودت گذشت ما

 دونم.  یرو م ی! همه چیما رو ترک کن یشد مجبور

 خودم را در آغوشش پرت کردم و محکم بغلش کردم.   باز

 *** 

 مادرم  یپاها یو سرم را رو میاتاقم نشسته بود در

 ی سرم را رو شهیام بود! هم یبودم. عادت کودک گذاشته

 گذاشتم و ساعت ها با هم حرف  یمادرم م  یپاها

 ما قصد دل کندن از یشب بود؛ ول   ی. ساعت دومیزد یم

 شد بعد ده سال مادرم را  ی. مگر ممیرا نداشت گریهمد

 در میموها انیو دل از او بکنم؟! دست مادرم م  نمی بب

 ناب درونم را فرا گرفته بود! یبود و آرامش حرکت

 که مرا به عالم خواب دعوت کرد و با گرم شدن  یآرامش

 فرو رفتم.  ین یریبه خواب ش میها چشم

 

 

 پنجاه و نهم  پارت

 دو روز بعد «  »

 ستادهیبود ا  یدر آن بستر  ریکه ام یمارستان یب  مقابل

 من تمام  یشدند ول یاز کنارم رد م  یادی. افراد زبودم
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 از  ری بود. امروز ام مارستانی ب یبه در ورود حواسم

 شود، البته با هزار حرف و  یم  یمرخص مارستانیب

 و  دمیکش یق یداد. نفس عم تی رضا ری دکتر ام التماسم

 کردم. استرس مثل  مارستانیب   دیسف یبه نما ینگاه

 همه نیبعد ا  ری به جانم افتاده بود. از واکنش ام خوره

 به صورتم  یحت  دی! شادمیترس یکه افتاده بود م یاتفاقات 

 کردم تا مرا  یرا م  میتمام سع  یکرد؛ ول ینگاه نم هم

 ی در انتظار دارم؛ ول یدانستم راه سخت ی. مببخشد

 که با  دمیجو  یدستم را م ی. از استرس ناخن هادیارز یم

 تند شد. چه قدر شکسته شده بود!  مینفس ها ریام دنید

 زد، الن یم  شهیکه هم ییها شی و ر دهیژول شیموها

 سابق ریرا در بر گرفته بود. انگار اصاًل همان ام صورتش

 بار  یو برا دی چشمم چک یاز گوشه  ی! ناخواسته اشکنبود

 که کردم لعنت فرستادم. در  یبر خوردم و حماقت هزارم

 . دیکش یم  قیبود و نفس عم  ستادهیا مارستانیب  یورود

 شممچ یبه سمتش برداشتم و وقت  یلرزانم قدم یپاها با

 توجه از کنارم رد  یام شد و بعد ب ره یخ  یمن افتاد، کم به

 را به میدرشت گلو ییکه مثل گردو  یبغض  ی. به سختشد

 بود را قورت دادم و باز به سمتش رفتم و  دهیکش  اسارت
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 : گفتم

 کم. یدم. خواهش م یم حی رو توض یهمه چ سایوا ریام -

 به من توجه کند، راهش را ادامه داد.  یکه زره ا نیا بدون

 بود. او دهیکش یاز صورتم را به شور  لیمثل س میها اشک

 کردم تا  یرفت و من دنبالش افتاده بودم و التماس م یم

 دفعه کیانگار کر شده بود.  یگوش کند؛ ول میحرف ها به

 با داد گفت:   ًبای و تقر ستادیا

 رو   نیتونن حرف بزنن ا یها! مرده ها نم یخوا  یم یچ -

 یچ  یکه سرم آورد یی. بعد از اون همه بالهابفهم

 برو  ؟یر یجونم رو بگ یخوا یدفعه م نیباز؟ ا یخوا یم

 برو... دست از سر جنازه ام بردار!  ؟یدیفهم

 قلبم فرو برد.  یرا رو یانگار خنجر  شیحرف ها نیا با

 ام بلند  هیهق هق گر یدهنم گذاشتم تا صدا یرا رو دستم

 ! انگار همان دیبار ینفرت م شیاز چشم ها گری. دنشود

 سرشار از عشقش قلبم را  ینبود که با چشم ها ریام

 به عنوان تاسف تکان داد و به راهش یلرزاند. سر  یم

 داد.  ادامه

 *** 

 اشک  یمبل کنار مادرم نشسته بودم و مثل ابر بهار  یرو
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 در  یکرد و سع یرا نوازش م  می. مادرم موها ختمیر یم

 گرفت! با  یدل من آرام م  نیمگر ا  یکردنم داشت؛ ول  آرام

 گرفته و مملو از بغض زمزمه کردم:  یصدا

 کار کنم تا من رو ببخشه؟ یکار کنم؟ چ یمامان ، چ -

 با اون  یشه؟! روز   یپر از نفرت بود! باورت م چشماش

 الن  یول د؛ی لرز یم کرد که قلبم ینگام م  یجور  چشماش

 شه  یدشمنش روبه روشه! باورم نم نیبزرگ تر انگار

 !مامان

 ام بلند شد و با همان لحن ادامه دادم: هیهق گر هق

 ن یباعث شد تا ا ی! اون لعنتهیعوض میمر ریهمش تقص  -

 ! اون باعث شد که عشقم اون جور سرد ادیها بر سرم ب بال

 کنه! ازش متنفرم! از خودمم متنفرم که باورش  نگام

 . کردم

 میشانه ها هیصورتم گذاشتم و از شدت گر یرا رو دستم

 کرد.  دنیبه لرز شروع

 

 شصتم  پارت

 ماه بعد  دو

 «  ریام »
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 را دم در خانه پارک کردم، بدون  نی که ماش نیاز ا بعد

 را از  دیشدم و به طرف خانه رفتم. کل دایپ  ایبه ال توجه

 و در را باز کردم و  دمیکش رونیام ب یشلوار مشک  بیج

 اول وارد شود. دامن کلوش لباس  ایماندم ال منتظر

 بلند کردم و وارد خانه شد. با لبخند به یرا کم  عروسش

 کرد. نقش   یشده در کل خانه را نگاه م دهیچ یها شمع

 را  یجهنم واقع  گریکردن از امروز تمام بود و د یباز 

 دادم.  یم نشانش

 . دیخشم نگاهم، رنگش پر دنیسمتم برگشت و با د  به

 لبش نشسته بود یخانه رو یها نیتزئ  دنیکه با د یلبخند

 پر از شک نگاهم کرد. حق داشت!  یشد و با چشم ها  محو

 کرد همه  یکرده بودم، فکرشم نم یکه من باز   ینقش با

 شود!  یشب اول شروع م  نیاز هم یچ

 رفتم و شمرده شمرده گفتم:   جلوتر

 ، یکه باهام کرد یبخشمت نه! با اون کار   یم یفکر کرد -

 انتقام یتو دختر! فکر نکرد یبخشمت! چه قدر خام یم

 من که بعد یفکر نکرد رم؟یگ ی کردنت رو ازت م  ترک

 سوزونم؟  یسوختم تو رو هم م رفتنت

 گرد شده اش نگاهم کرد و کاماًل داشت  یچشم ها با
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 تر و جسور تر  یترس انگار من و قو نیو ا دیلرز یم

 ن،یهم خالص شدن از شر آن نقاب سنگ دیکرد. شا یم

 عملم را بالتر برده بود! یآزاد

 خوبه.  یل یاوضاع حافظه ات چطوره؟ مال من که خ -

 ! یچی. هرهینم  ادمیاز  یچیه

 ی پر از اشک بود و حت  شیزد و چشم ها ینفس م نفس

 دانست چه در  یزد انگار خودش هم م  یهم نم حرف

 هست.  انتظارش

 که ی لحن نی لباسم با خونسرد تر یباز کردن دکمه ها  نیح

 کند ادامه دادم: یدانستم وحشتزده ترش م  یم خوب

 . یوقشه تاوان کارات رو پس بد گهیحال د -

 خره به خودش آمد. آب اش بال قهی از سکوت چند دق بعد

 را قورت داد و عقب عقب رفت. چند بار دهنش و  دهنش

 هدف باز و بسته کرد و آخر سر گفت:  یب

 بهم ..  میدادم. مر حی... من که برات... توض نی! بب ستایوا -

 دونستم... تو من رو... یگفت... من چه م دورغ

 ... ی... خودت گفتی... بوددهیبخش

 کرد و محکم از  ری به دامن لباسش گ شی لحظه پا همان

 خورد و حرفش نصفه ماند. من هم که نیبه زم  پشت



 رمز دلت 

214 
 

 افتادن طعمه ام!  ری پلنگ بودم و منتظر گ کی انگار

 انهیبلند رفتم سمتش و  لباسش را وحش یها قدم

 مشتم در

 که خودم با دقت تمام انتخابش  ی. همان لباس گرفتم

 بودم!  کرده

 که در  یی! حرفادیاهد بگوخو ینداشت که چه م یتیاهم

 به گوش دادن یاز ی ن گریبودم و د دهیشن ادیمدت ز نیا

 . نبود

 که دمشیبلندش کردم و به طرف خودم کش یجور 

 . دیپاره شدن پارچه به گوشم رس یصدا

 از کدوم  یکه دوست دار  نیبدونم. جز ا یز ی خوام چ  ینم -

 بزنم؟  شتیآت نقطه

 کرد که انگشتم و رو پوست  یداشت نگاهم م وحشتزده

 ی دم دستم نبود؛ ول نهیبه حرکت درآوردم. آ گردنش

 توانستم حس کنم که چهره ام آن قدر ترسناک  یم خودم

 دم یرا کش شی . بازودیلرز یشدت داشت م نیکه به ا شده

 و داد کردنش بلندش کردم و از  غی به ج  تی اهم یب و

 تخت پرتش  یو. در اتاق را باز کردم و ر میها بال رفت پله

 پرت کردم. نگاه یرا درآوردم و گوشه ا راهنمی . پکردم
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 به صورتم دوخت و با  راهنمی اش را از پ وحشتزده

 واقًعا  یعنیاشک بود؛  سی نگاهم کرد. صورتش خ التماس

 و  تی درجه از خشم و عصبان  نیکرد من با ا یم  فکر

 خواهش دنی چند قطره اشک و شن  دنیبه محض د  نفرت

 ! با تپه تمه گفت: دیآ یالتماس دلم به رحم م و

 یخواست یاگه... اگه م یتو... تو چرا قبول کرد  -

 . دمتی... بخش یچرا... گفت  ؟یرفتار کن  یجور  نیا

 بال دادم و با تمسخر گفتم:  ییابرو

 از حماقت خودته! من که گفته یکه چرا گول خورد  نیا -

 عشق گریبخشمت. گفته بودم که د ی وقت نم چیه بودم

 ی دیتو چسب  یخوامت ول ینم گهینداره و د   ییمعنا میبرا

 . بهم

 ی ! انگار برادی اشکش خشک یمات شد و چشمه  نگاهش

 . دیکش ینفس هم نم  یحت هیثان چند

 را با خشم درآوردم و خواست دربرود ک   لباسش

 و  دمیکش یق ی. نفس عم

 نیکردم. چه قدر عاشق ا میها ه یعطرش را وارد ر یبو

 داد! هر یتاوان کارش را پس م   دیبا  یبودم؛ ول شیبو

 گذرم. اگر  یقدر هم دوستش داشته باشم از کارش نم  چه
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 کردم که   یم یبا تمام توانم سع مینبود  طیشرا نیا در

 ...ی بشود ول شی شب زندگ  نیتر  ییایرو امشب،

 

 کمی شصت و  پارت

 «  ایال »

 شد   یباعث م  د،یچی پ یشر شر آب که در سرم م  یصدا با

 میپلک ها یل  یپر بکشد. با کرخت میخواب از چشم ها که

 خواب آلود اطرافم را برنداز  یباز کردم و با چشمان  را

 از  ی اشک یقطره  شبیخاطرات د یآور  ادی . با کردم

 کرد و کوفته بود. پتو را تا  ی. تمام بدنم درد مدیچک گوشه

 ام در اتاق  هیهق هق گر یو صدا  دمیسرم بال کش یبال

 نگاه  ری شدن پتو وحشت زده به ام دهی. با کش دیچ یپ

 در هم گفت:  ی. با اخم هاکردم

 خوام ببرمت   یاماده شو م عی! سرری واسه من آب غره نگ -

 که بهت خوش بگذره.  ییجا هی

 با تپه پته گفتم: بود سکته کنم.   کیترس نزد از

 م؟ یبر یخوا یکجا م  -

 و با خشم گفت:  دیرا در هم کش شیها اخم

 . فقط پنج یاماده بش یفرصت دار  قهیفقط پنج دق -
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 !قهیدق

 که زد ی اعتراض باز کردم .که با تو دهن  یرا برا دهنم

 به خون یبه چشم ها میشدم و با چشمان باران  خفه

 اش نگاه کردم.  نشسته

 و اطاعت  یشنو   یگم تو فقط م یاز امروز به بعد من م  -

 ؟ یدی. فهمیکن یم

 سرم را با بغض تکان دادم. با گفتن  دنیفهم  یمعن به

 به یرفت. دست رونیاز اتاق ب  عیتازه اولشه" سر  نی"آفر

 و از دردش صورتم جمع  دمیبود کش یلبم که خون  گوشه

 تنم یاکه داستم لباس ساده  ییبا دردها  عیسر یل ی. خشد

 ن ییاز پله ها پا یرفتم. به سخت رونیو از اتاق ب  کردم

 داد بود و منتظرم  کهی ت نیو در را باز کردم. به ماش آمدم

 هلم داد و   نیبه سمتم آمد و به داخل ماش دنمی. با دبود

 .میدر را بست. خودش هم سوار شد و حرکت کرد محکم

 ی. با چشم هامیدیرس  ریساعت به باغ ام مین بعد

 ره یانداختم که با اخم به جلو خ  ری به ام یام نگاه یاشک

 شد و در  دای کلبه پارک کرد و پ یرا جلو نی بود. ماش شده

 من را باز کرد و با خشم گفت:  سمت

 شو زود! ادهیپ -
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 شدم. با هول دادنم  دایپ  نیلرزانم از ماش یدست و پا با

 جلو نعره زد:  به

 نده زنده چالت نکردم.جا ز نیتا هم  فتی راه ب -

 . منختمیر  یدهنم گذاشته بودم و اشک م  یرا رو دستم

 به سمت پشت کلبه برد و قفل اتاقچه را باز کرد. قلبم  را

 . دنیام از ترس و اضتراب شروع کرد به کوب نهیس در

 بازو ام گرفت و داخل اتاقک هولم داد. با ترس و  از

 اتاق نصبًتا   کیرا چرخاندم.  میمردمک چشم ها وحشت

 س یسرو کیبود و با  مانیبود که کفش س یک یکوچ

 که داشت به سمتم یموش بزرگ دنی! با دیبهداشت

 ر یخودم را به آغوش ام هیزدم و با گر  یبلند غی آمد. ج یم

 کمرش را گرفتم.  میکردم و محکم با دست ها پرت 

 اش گذاشتم. با  نهیس یطور سرم را رو نیهم یا هیثان چند

 شده بود گفتم:  لیکه به هق هق تبد ییصدا

 من رو  ،یپرست  یکه م یتو رو خدا، تو رو به هر کس ریام -

 ترسم.  یجا ببر! من...من.. م نیا از

 از دور کمرش من را از خودش دور  م یباز کردن دست ها با

 زد و به شدت هلم داد. نتوانستم تعادلم را ی. پوزخندکرد

 کمرم  ی هیدر ناح  یافتادم. درد بد  نیزم یکنم و رو حفظ
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 دم یکش یکه درد م  یکردم. بدون توجه به من احساس

 : گفت 

 رو بهت نشون  یبه بعد جهنم واقع نی ! از ا نهیهم اقتتیل -

 دم. یم

 رفت و  رونی ب  یبه من، از انبار  یبا نگاه پر از حقارت  ریام

 بلند  میرا قفل کرد. با داد اسمش را صدا زدم و از جا در

 و داد غی به در زدم و شروع کردم و به ج ی. مشتشدم

 و  دمیکش  یبلند غیج میبه مچ پا  یز ی. با برخورد چزدن

 که کنارم بود را با پا به گوشه اتاقچه هل دادم. یموش

 نشستم نی زم  یو داد کردن خسته شدم رو  غیاز ج  یوقت

 ام کل اتاقچه  هیهق هق گر یدر خودم جمع شدم. صدا و

 که با  یچند هفته قبل افتادم. روز   ادیدر بر گرفته بود.  را

 با چه  ری و ام میرفته بود  یلباس عروس  دیخر یبرا ریام

 روز ید  یرا انتخاب کرده بود؛ ول میس عروسلبا  یدقت

 در  شتریو ب   دمیکش یپاره کرد. آه کهیلباس را ت  همان

 انتقام گرفتن  یبرا شی جمع شدم. مگر تمام کارها خودم

 را  یداشتم و تمام سع یمن دست بر نم  یمن بود! ول از

 کرد تا مرا ببخشد.  یم

 *** 
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 خراب شده چراغ  نی! اکیشده بود و همه جا تار شب

 نخورده بودم و بدنم ضعف یز ینداشت. از صبح چ  هم

 از ترس  یشود؛ ول  یداشت بسته م میبود. چشم ها کرده

 د یلرز یم دیتوانستم بخوابم. تمام تنم مثل ب یها نم  موش

 شود.  یروان م میبدون اجازه از چشم ها میاشک ها و

 کردم بر خودم  یگذاشتم و سع میزانوها یرا رو سرم

 مگر خدا من  یشوم. از ته دل خدا را صدا زدم؛ ول  لطمس

 م یمر ر،یبودم! از خودم، ام  ی! از همه حرصدید یهم م را

 نوشته بود. میبرا  یسرنوشت نیاز خدا که همچن یحت و

 

 شصت و دوم  پارت

 رعد و برق رعشه به تنم یو صدا دی بار  یبه شدت م باران

 ی ها کیاتاقک نبود. نزد نیهم که در ا یانداخت. بخار  یم

 سرد حاکم بود. در خودم جمع شده یبود و هنوز هوا دیع

 خورد و رفته  یاز شدت سرما به هم م میو دندان ها بودم

 ل یهمچنان مثل س  میشد. اشک ها یحال تر م   یبدنم ب رفته

 بسته میچشم ها  ادیز یصورتم روان بود و از خستگ از

 به میکم کم چشم هانمانده بود و  میبرا  یشود. توان یم

 شدم... یخبر  یرفت و وارد عالم ب یاهیس
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 *** 

 . دیگونه ام را بوس یاحساس کردم کس یدار یخواب ب نیب

 مادرم، لبخند  دنیرا باز کردم. با د م یزدم و چشم ها  یپلک

 میگلو یاتفاقات بغض دردناک یادآور یزدم. با   یجان کم

 کردم  یو سع دمیکش یق ی. نفس عمدیبه اسارت کش را

 . مادرم می بود ری کنم. در اتاق مشترک من و ام محارش

 گونه ام کاشت و گفت:  یرو یا بوسه

 گفت انگار  ری جا ام نیاومدم ا یوقت  زم؟یعز یخوب  -

 بد شد.  حالت

 گفتم: یگرفته ا یتکان دادم و با صدا  سر

 سرما خوردم.  کمیآره ، انگار  -

 سرم را نوازش کرد و گفت:  یموها

 یکه گلم. ه یکن   یصاًل به پوششت توجه نممامان جان ا  -

 بپوش!  یگرم تر  یگم لباس ها یم

 نگفتم.  یز یغر زدنش هاش زدم و چ نیبه ا یخنده ا تک

 برات سوپ درست کردم پاشو بخور!  -

 ی را رو  ینیشدم که مادرم س   ز یخ  مین میدر جا یکم

 داشت. مشغول یخوب یل یخ یگذاشت. سوپ بو میپاها

 خوش مزه بود.  یل یشدم ، خ خوردن
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 اش شدم. رهی سرم را بلند کردم و خ ری ام یصدا با

 زم؟ یعز یبهتر شد -

 را  میکرد. بغض گو یم یجا نقش باز  نیمادرم ا چون

 داد. یحرف زدن به من را نم یزده بود و اجازه   چنگ

 گفتم. کنارم  ی"بله" ا یتکان دادم و به سخت یسر  مجبور

 دنمان ی. مادرم با ددیتخت نشست و سرم رو بوس یرو

 زد و از اتاق خارج شد. سرم را بلند کردم و یلبخند

 ی کردم. با حالت خاص ریام یرا قفل چشم ها یها چشم

 ک یرا نزد ش یلرزاند. لب ها یکرد و قلبم را م یم نگاهم

 گفت:  یآرام یکرد و با صدا گوشم

 کن یخودت رو قو کمی ! ییحرف ها نیجون تر از ا  یب -

 !ادی به سرت ب نیبدتر از ا یقراره بالها چون

 از شدت استرس شروع به  میزد و دست و پا  یپوزخند

 کرد. خواست از تخت بلند شود که دستش را  دنیلرز

 زدم و با بغض زمزمه کردم:  چنگ

 بالها رو  ن یا یخواست یاگه م دمت؟یبخش یچرا گفت  -

 ؟یدار  هنوز هم دوستم  یچرا گفت یار یب  سرم

 زد و گفت:   یپوزخند

 کنم. ی! من هم نابودت میسال تمام نابودم کرد کی -
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 غلط کردم و هر روز  یکنم که با تمام توانت بگ یم یکار 

 !یمرگ کن  یآرزو

 و دستش را رها  دیچشمم چک یاز گوشه  یاشک ی قطره

 احساس بود که تمام  یسرد و ب  یجور  شی. چشم هاکردم

 انداخت. از اتاق خارج شد و من را  یرا به لرزه م وجودم

 آغوش درد پرتاب کرد. در

 

 شصت و سوم  پارت

 سه روز بعد «  »

 و آرتام بود. چه قدر خوش حال ا ی رون یروز عروس  امروز،

 میبرا ریکه ام  ی. به لباسدندیکه بالخره به هم رس بودم

 راهنیپ  کیبود تا امشب بپوشم نگاه کردم.  گرفته

 رنگ که تا زانو تنگ بود و از زانو تا مچ پا کلوش   ییمویل

 که نیشد. پشت لباس تا کمر لخت بود. در کل با ا یم

 ی رو از رو راهنی داشت . پ یخاص  ییبایبود اما ز ساده

 نشستم و بعد از  نهیآ ی. جلودمی برداشتم و پوش  تخت

 م یبر چشم ها یرنگ  یمویل  ییمویل ی هیکرم پودر سا زدن

 . بعد از دمیمال میبر لب ها یرنگ  یو رژ صورت دمیکش و

 به خودم  یقد ی نهییبلند شدم و در آ  میکارم از جا اتمام
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 ب یبود و با رنگ تنم ترک ییبایلباس ز یلیکردم. خ  نگاه

 شده ره یکرده بود. با لبخند به خودم خ  جادی ا یخوب

 در هم وارد  یبا اخم ها  ریناگهان در باز شد و امکه  بودم

 که تنش  یام شد. به لباس رهیحرکت خ   یب  دنمیو با د شد

 راهن یبه همراه پ یکت و شلوار مشک   کینگاه کردم.  بود

 لب هام نشست.  یرو  یمحشر بود! لبخند پشی! ت ییمویل

 و دی شونه هام کش  یرو یشد و دست کمینزد یکم

 : گفت 

 . میبر -

 که  یخور نگاهش کردم، انتظار داشتم در مورد لباس دل

 کلمه هم حرف نزد.  کی یحت  ی؛ ول دیبگو یز یچ  دمیپوش

 بر   یکه شال  نیرنگم را تنم کردم و بعد از ا  یصورت یمانتو

 .می انداختم، با هم از اتاق خارج شد میموها یرو

 نیا دم یترس  یبود! م  بیعج ری سه روز رفتار ام نیا

 دم یکش یقیسکوت قبل از طوفان باشد. نفس عم  سکوت،

 را به نیماش ری شدم. ام ریام یمدل بال نیسوار ماش  و

 در هم بود و من  شیراند. کل راه اخم ها یمهمان  سمت

 شده بودم.   رهی خ  رونیبه ب  متفکر

 *** 
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 مبل نشسته بودم و به مهمان ها که یرو ری ام کنار

 پخش  یک یچشم دوخته بودم. آهنگ رمانت دندیرقص یم

 برگشتم و گفتم:  ریو با ذوق به طرف ام شد

 !م؟یبرقص  -

 گفت:  یبال داد و با لحن خشن ییابرو

 اعصاب ندارم!  -

 شدم.   رهیو به رستوران خ دمیاز حرص کش یق یعم  نفس

 یا رهیها به شکل دا زیبود و م یبزرگ   ًبای تقر رستوران

 بود و دکور   دیها به رنگ سف واریشده بودند. کل د دهیچ

 بلند شدم و به سمت  میداشت. از جا  یا ییطال

 لباس حرکت کردم. در  ضیکنار اتاق تعو ییدستشو

 را باز کردم و وارد شدم.  شییطال

 د یبه خودم نگاه کردم. با نهیرا شستم و در آ میها دست

 . با نفس آوردم  یرا باز به دست م ر یکرد و دل ام یم صبر

 خارج شدم. به سمت  ییاز دستشو دمیکه کش ی قیعم

 شد و گفت:  کمینزد ی رفتم که پسر   یم ریام

 ! ایال -

 که کنارم بود، یپسر  دنیسرش را بلند کرد و با د ریام

 بلند شد. کنارم  شی کرد و از جا ی ظیغل  یلیخ اخم
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 یدوستش را دور کمرم حلقه کرد و با صدا ستاد،یا

 گفت:  یخشن

 به خانوم من؟! ی! چرا زل زده؟یچ شتیفرما -

 به خودش آمد و رو به من با  ریام یانگار با صدا پسره

 گفت :  تعجب

 ممکنه! ریغ نیا ؟یتو... تو ازدواج کرد -

 گرد شده ام نگاهش یشد. با چشم ها شتریب یل یخ  تعجبم

 . کردم

 دوخت.  میاش را به چشم ها یآب یچشم ها پسره

 جا و ازدواج  نیا یبرگشت هیاز ترک ؟یچطور تونست ایال -

 !؟یگرد یبعد پنج ماه برم یبود  یمگه نگفت ؟یکرد

 دور کمرم لحظه لحظه سفت تر  ریام  یحلقه شده  دست

 زمزمه کردم:  یلرزان  ی! با صداشتری شود و ترس من ب یم

 که مگه شما من رو  نیشناسم و ا  یمن شما رو نم -

 ! اصاًل از کجا ن؟یزن  یطور حرف م  نیکه ا نیشناس  یم

 بودم؟! هیکه ترک نیدون یم

 نگاهم کرد گفت:  متعجب

 !اد؟ینم  ادتیمن رو  یعنی -

 بال دادم و خواستم از کنارش رد شوم که بازوام  ییابرو
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 لبمدر حصار دستش گرفت. از ترس و اضطراب ق را

 ام نهیس یخواست از قفسه   یزد که انگار م  یم یجور 

 بزند.  رونیب

 دست پسر را از بازوام برداشت و محکم فشار داد، ریام

 گفت:  خشن

 ها؟! یزن یبه زن من دست م یتو به چه حق  -

 به  یگرگ زخم کی نینگا کردم که ع ری ترس به ام با

 من و او در  نیکرد. در واقع نگاهش ب  ینگاه م پسره

 خون شده بود و یبود. چشمانش کاسه  نوسان

 تند!  شی ها نفس

 دهنم را از ترس قورت دادم. آب

 حتًما!  نیشناسم. اشتباه گرفت  یمن شما رو نم -

 بال داد و گفت:  ییابرو

 !م؟یشناس ینم  یچ یعن یواقًعا حالت خوبه  -

 شد و  نیخش زم به پسر زد پ  ریکه ام  یمشت محکم  با

 مجسمه ها نیع ینصفه ماند. از ترس و استر  حرفش

 ی کاف یبه اندازه  ریشده بودم. ام خکوبیم میجا سرم

 ی حرف ها نیبود و حال با ا یترک کردنش عصب  یبرا

 کرد! بدنم از شدت اضطراب  یم ستمیحتًما سر به ن پسر
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 پسره دست   ری . امدمیکش  ینفس م یو به سخت  دیلرز یم

 داد.  یداشت و فحش م یزدن پسر برنم از

 وحشتناک  یصحنه   نیدورمان جمع شده بودند و ا ی همه

 آمد و از بازواش  ری کردند. آرتام به سمت ام ینگاه م را

 ی . نگاهدی پسر کنار کش یرا از رو ر یام ی. به سخت گرفت

 انداختم و بعد به صورت و  ریام ی خون   یبا دست ها به

 شده بود و   نیبود! پسره هم پخش زم  که سرخ گردنش

 توان باز نگه داشتن یبود. حت یو صورتش خون سر

 را صدا زدم که با چشمان  ری را هم نداشت. ام شیها چشم

 ی سرد و خشن یاش نگاهم کرد. با صدا یو عصبان سرخ

 : گفت 

 ن یصبر کن و بب  ا،ی حرف نزن! صبر کن فقط ال یک یتو  -

 !ارمی سرت م ییبالها چه

 

 شصت و چهارم  پارت

 توجه یحرفش نفسم قطع شد . ب  نیچند لحظه با ا انگار

 حالم از بازوام گرفت و با برداشتن مانتو و شالم از  به

 بش ی را از ج   نیماش چیی. سومیخارج شد رستوران

 را باز کرد. به شدت من را به سمت   نیو در ماش  درآورد
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 ه یهل داد و خودش هم سوار شد. از شدت گر نیماش

 ی ام اتاقچه  هیهق هق گر یو صدا دیلرز یم میها نهشا

 . دمیزد از جا پر ریکه ام یرا پر کرده بود با داد  نیماش

 ، یر  یم یذار   یفقط خفه شو! حال من رو م ایخفه شو ال -

 آره!  یکن یو اون عشق و حال م نیجا با ا اون

 *** 

 دستم گرفت و من را کشان کشان و بدون توجه به از

 عاشقش  یروز   کیکه  یداخل باغ کشاند. باغ میها تقال

 به تنم انداخته یچنان رعشه ا دنشیالن با د یول بود؛

 خورد. به سمت   یاز ترس به هم م میکه دندان ها بود

 روح از تنم  کر،یسگ ها غول پ دنیو با د  میکلبه رفت پشت

 . با تپه تپهدمیشروع کرد به لرز می شد و دست و پا جدا

 : گفتم

 ! تو رو خدا... غلط؟ی... کار کن ی... چیخوا  ی... مریام -

 ... کردم

 کلبه  واریکه وصل به د یا لهیبستن هر دو دستم به م با

 سگ ها رفت و  یحرفم ناتمام ماند. به سمت اتاقچه  بود،

 گفت:   یکی ستریدرش رو شل کرد و با لبخند ه  یکم

 تقال نکنن  یها از گشنگ  نیکه ا یار ی شانس ب دیتا فردا با -
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 در باز بشه. که

 آرام از من  یکرد و با قدم ها   بشیرا وارد ج   شیها دست

 غ یدست و پا زدم و با تمام توانم چ یشد. با بدبخت دور

 : زدم

 ! ریام -

 و بغض  رونیاز باغ خارج شد. رفت از باغ ب  یرحم یب  با

 .دیرفت، رفت و غرور خورد شده ام ند دیام ند شکسته

 بالتر رفت و از سرما و ترس به  میهق هق ها یصدا

 د یب نی نگاه کردم. از سرما و ترس ع صی ها حر سگ

 کردم و  یرا حس نم میدندان ها گری. ددمیلرز یم داشتم

 دند. کبود ش میزدم که لب ها  یم حدس

 *** 

 رفته بود و باغ وحشتناک شده بود. یک یرو به تار هوا

 ی سگ ها به گوشم خورد و با چشم ها ینفس ها یصدا

 تا باز شدنش  یز ی سگ ها نگاه کردم. چ یبازم به جا مهین

 شدم.  یم  کهیت کهی شک نداشتم ت گرید قیو تا دقا نبود

 ی ، پوزخند تلخ  دیچشمم چک یاز گوشه  یاشک ی قطره

 توانستم از دستش یجا بود! نم نیتا ا نمانی . عشق بزدم

 آمد،  یکه بر سرم م ییبالها نیشوم، چون همه ا ناراحت
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 بود. خودم کردم که لعنت بر خودم باد! من بودم که حقم

 نیبه ا نمانیرا با شکستن غرورش، دلش، عشق ب ریام

 دادم. یمکرده بودم و الن تاوانش را پس   لیتبد ولیه

 احساس! نه قدرت باز  یبدنم خشک شده بود و ب کل

 را داشتم نه قدرت فرار کردن. فقط میدست ها کردن

 سگ ها نی داشتم خوراک ا ی! به راحتختمی ر یم اشک

 جور  نیشدم. مرگ من هم ا یم

 که انگار  ییسوزناک و ابر ها  یهوا  ریخورده بود! در ز رقم

 بسته بود و با خشم فراوان  خی ریآن ها هم مثل دل ام دل

 ی! لب هاختند ی ر یم  نینابود شدنم، برفشان را زم یبرا

 ان یرو به هم چسباندم و به بدنم که بخاطر جر خشکم

 شدم. برف با شدت  رهی خون کبود شده بود، خ نداشتن

 یها ییو لل ختیر یصورتم م   یو رو دیبار یم یادیز

 زدم و به  یکرد. پوزخند  یگوشم نوازش م بار ابر ها، مرگ

 در شکستن  یسع صانهیشدم. حر رهی در سگ ها خ قفل

 زده ام خی یگونه   یبا سرعت رو می داشتند. اشک ها قفل

 از  اهی. در با شدت باز شد و پنج تا سگ گنده و سختندیر

 حس شده  یآمدند. آن قدر از سرما بدنم ب  رونی ب زندانشان

 توانستم خودم را جمع کنم. یکه نم بود
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 و سر و   ختیر  یبدنم م یبرف با شدت رو یها دانه

 کرد. سگ ها با دو به سمتم آمدند، یم سی را خ  صورتم

 ام بال  نهیس  یزد که قفسه  یاز شدت ترس چنان م قلبم

 را به کف دستم فشار دادم و  میشد. ناخن ها  یم نییپا

 رگ خودم هم گذاشتم تا شاهد م یرا محکم رو  یها چشم

 بود  ینفس  نی آخر نیا دیشا دم،یکش یقی . نفس عمنشوم

 کردم. چه قدر سخت بود به دست یم میها هیوارد ر که

 تا  اوردیو دلت دوام ن یر ی بم ،یکه عاشقش هست یکس

 خودم بافته   یبرا یعاشقانه ا یها  ای! چه رویکن  نشی نفر

 به  یسگ زیت یچه بر سرم آمد! با فرو رفتن دندان ها بودم

 و از  دمی کش یاز ته دل غیتوانم ج نیبا آخر م،یپا ساق

 رفت و سگ ها از یاهیس میو ضعف، چشم ها  وحشت

 محو شدند ... دمید یجلو

 

 شصت و پنجم  پارت

 را میتوانستم چشم ها یبودند و نم  دهیبهم چسب میها پلک

 تکان دادم و به  یکنم. انگشت اشاره ام را به آرام  باز

 سرم  یرا از هم باز کردم. نور لمپ بال  میپلک ها یسخت

 هم فشار دهم. یرا ببندم و رو میچشم ها عیشد سر باعث
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 خواست  یداشتم، دلم نم یکوفته بود و حس کرخت  بدنم

 خواستم. یرا تکان بدهم اما دهنم خشک بود و آب م بدنم

 یی شک شده ام را از هم فاصله دادم و با صداخ یها لب

 : دم یآمد نال یانگار ته چاه م که

 آب. -

 . با دهیآب به لبم چسب وانیل دمیشدن لبم فهم  سیخ  با

 ی نفس راحت وانیو با دور شدن ل  دمیآب خنک را نوش ولع

 .دمیکش

 را از هم باز  میپلک ها یل یگرم شدن دستم به آرام با

 شب عشقم نگاه کردم.  رنگ یو به چشم ها کردم

 اد یاحساس بود. با  یب شه،یباز مثل هم شیها چشم

 چنگ زد و اشک در  میبه گلو یبغض بد شب،ید اتفاقات

 که حاصل  یجمع شد. با لحن مظلوم و خشدار  میها چشم

 بود پچ زدم:  میگلو درد

 چرا  یمن رو بکش یخواست ی! تو که م؟یچرا نجاتم داد -

 من  گهیرو ادامه بدم؟! تو که د ینکبت یزندگ  نیا یگذاشت

 زنده بمونم؟! یچرا گذاشت یخواست ینم  رو

 بلند شد. شی نگفت، دستش را مشت کرد و از جا یز یچ

 شدن  دهیکوب یهم فشار دادم که صدا یرا رو میها چشم
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 زدم و آب دهنم را ی. پوزخند تلخ دیبه گوشم رس در

 م یگلو در یقورت دادم. سوز وحشتناک میبغض گلو همراه

 یکه لباس ها  نیو بدنم توان حرکت کردن نداشت. با ا بود

 بود و  سیانگار هنوز کل وجودم خ  یتنم بود ول خشک،

 فکر کردن را یذهنم اجازه  گری. ددیلرز یاز سرما م  تنم

 راه  یخبر  یبه عالم ب مینداد و با گرم شدن چشم ها میبرا

 .افتمی

 *** 

 شدم و با تعجب به  داریاز خواب ب یدیشد یتکان ها با

 شدم. با لحن  رهی کرد، خ یکه با حرص نگاهم م یر یام

 و آرام گفتم:  متعجب

 ه؟یچ -

 حرص تشر زد:  با

 من نه  نی ! ببیزن یبه خواب م  یهه! حال خودت رو الک -

 دارو  نی. حال هم بلند شو و ادنینه خر  دنمیناز کش اهل

 ! یکوفت کن، تب دار  رو

 ی هیدر ناح  ید یو سوزش شد دیام از شدت بغض لرز چانه

 شدم و  زی خ  مین یاحساس کردم. ناچار و به سخت قلبم

 آن  یشدم ول رهیخ شیرا خوردم. با عجز به چشم ها دارو
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 را بغل   ریتوجه به من از تاق خارج شد . بالش ام  بودن

 عطرش را وارد یو بو دمیکش یق ینفس عم کردم،

 ی داشت! چه احساس خوب  یکردم. چه آرامش میها هیر

 بغل  یکردم، به جا ی! اگر آن حماقت احمقانه را نم بود

 بزرگ  یبالشش، در آغوش امنش بودم. قطره ها کردن

 که یروان شد. آن شب هم تا لحظه ا میاز چشم ها اشک

 ی اش را به رو ییو انوار طال دیپشت پنجره دو  آفتاب

 به خواب میدم پلک ها کیداد،  هی و مردمانش هد نیزم

 نشد. بسته

 

 شصت و ششم  پارت

 «  ریام »

 را باز کردم و وارد خانه شدم. به سمت حال حرکت  در

 مبل  یام را در آوردم و رو یکت مشک  یو با کرخت کردم

 بود. با حرص  دهینبود! حتًما خواب ایاز ال  ی. خبر انداختم

 کهپله ها بال رفتم و آن قدر محکم در را باز کردم  از

 ی بیمه یپشتش خورد و صدا واریو محکم به د برگشت

 معلوم بود  شی که از چشم ها ییایکه ال یکرد؛ طور  جادیا

 تخت نشست. یرو مهیو سراس دیبوده از جاش پر  خواب
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 زدم:   ادیفر یطرفش رفتم و عصب  به

 ! گمشو برو غذا ؟یواسه خوش گذرون یجا اومد نیا -

 کن.  درست

 و  دمیدستش را کش یب تفاوتش عص یحالت ب  دنید با

 یها یکاش  ی. رومیخودم از اتاق خارج شد دنبال

 ی کردم تا کارها دیتاک دیپرتش کردم و با تهد آشپزخونه

 ی ول  دم؛یرا انجام بدهد. برق اشک رو در چشماش د خانه

 نکردم . آن پسر  یبود که توجه ا ادی قدر حرصم ز آن

 را اعتراف کرد که زیبا هزار زور و کتک همه چ بالخره

 در زندان میبود. مر  میمر یشناخت و از آدم ها یرا نم  ایال

 را  شیداشت و تمام سع  یدست از سرمان بر نم هم

 نگفتم  ای اتفاقات را به ال نیکرد تا ما را جدا کند. ا یم

 یآزارش دهم. رو  شتریبهانه ب نیخواستم به ا یم چون

 که سرم رو به  ینشستم و درحال  ونیزتلو یجلو مبل

 چفت  یاز پشت دندان ها یدادم عصب یم  هیمبل تک یپشت

 : دمیام غر شده

 باشه!  زیم  یغذات آماده رو گهیساعت د هیتا  -

 انگار  یول د؛ی رس  یبه گوشم م  زشیر یهق هق ها یصدا

 کردم  یرا بستم و سع میسنگ شده بود. چشم ها دلم
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 تفاوت باشم.  یبه حال و روزش ب نسبت

 «  ایال »

 ها درد گرفته بود، سوزش  نتی از برخورد با کاب کمرم

 به کمر دردناکم   یکردم. دست یپشتم احساس م  یبی عج

 جمع شده گوشه آشپزخانه نشستم. یو با صورت  دمیکش

 دهنم را یجلو  میام بال رفت و با دست ها هیهق گر هق

 با   دمیترس یام بال بلند نشود. م هیگر یکه صدا گرفتم

 به گوشه ی. چند لحظه اادیباز سراغم ب میصدا دنیشن

 فرستادم  یبودم و بر طالع نحسم لعنت م  رهی خ  آشپزخانه

 متورمم را که یکه چشم ها  یبه خودم آمدم و درحال که

 را باز   خجالی کردم در  یقرمز شده بودند، پاک م هیگر از

 بسته کیبپزم.  یسبز  گرفتم قورمه میو تصم کردم

 کردم  سیکه برنج ها را خ نیآوردم و بعد ا رونیب  گوشت

 را  زیعجله غذا را درست کردم. با تمام شدن کارم م با

 قصد خارج شدن از آشپزخونه را  دهیخم یو با کمر  دمیچ

 که در چهارچوب آشپزخانه یر یام دنیکه با د داشتم

 کرد. دنیشروع به لرز میداده بود دست ها هیتک

 شد و دم  کمی را پشت دستم پاک کردم که نزد میها اشک

 پچ زد:  گوشم



 رمز دلت 

238 
 

 کوچولو.  نیآفر -

 شدم و بعد به  شیحرکت غرق چشم ها یلحظه ب  چند

 از کنارش رد شدم و به سمت اتاقم حرکت کردم.  سرعت 

 

 شصت و هفتم پارت

 شده بودم و  رهی شمال خ یبه جاده ها نی ماش یپنجره  از

 بود. مثاًل به ماه  یدر هم مشغول رانندگ یبا اخم ها ریام

 انگار نه انگار که تازه ازدواج کرده یول  م؛یرفت  یم عسل

 شده بود  شیسرد بود و چشم ها شهیمثل هم ری. اممیبود

 حال  نیکه به ا یکردم روز  ی! فکرش را هم نمخی یگو دو

 ملو از غم و. حالم دگرگون بود و قلبم ممیفتی روز ب و

 پنجره ی شه یسرم را به ش دمیکش یسوزناک ی! آهغصه

 بودم و  دهی نخواب یهم درست حساب  شبیدادم. د هیتک

 هم افتادند یرو می. پلک هاختیر یم میاز چشم ها خواب

 فرو رفتم. ین یری به خواب ش و

 *** 

 را باز  میهراسان چشم ها یوحشتناک یصدا دنیشن  با

 که به در ریام دنیو اطرافم را برانداز کردم. با د کردم

 اش نگاهم  یعصب یداده بود با چشم ها هیتک نیماش
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 حرکتم نیا دنیشدم. با د  دایپ نیاز ماش دهیکرد، ترس یم

 را از  مانیچمدان ها یحرف  چیزد و بدون ه   یپوزخند

 دنیبرداشت. به اطرافم نگاه کردم و با د نیماش  پشت

 از سر  یلبخند اهیس  یلوکس با نما  یهتل چند طبقه  کی

 نقش بست. اطراف هتل پر از  می لب ها یبر رو تی رضا

 پر  نگیبود و پارک  دیع یها کیبود. چون نزد  بای ز درختان

 به سمت هتل  ریمدل بال و ساده! ام یها نیاز ماش  بود

 دنبالش به راه افتادم. وارد هتل  کردم و من هم به حرکت

 از ذوق برق  میداخل هتل انگار چشم ها دنیو با د میشد

 یی بایز یبود و طرح ها  اهیها به رنگ س واری. کل دزد

 ی بی هم ترک لشیکرد. دکور و وسا یم  ییخود نما شانیرو

 به سمت پرسنل هتل   ریبود. ام دیو سف   اهیس یرنگ ها از

 به من انداخت.  یو بعد از انجام تدارکات نگاه  رفت

 . میشدم و با هم به سمت آسانسور حرکت کرد کشینزد

 با  ری. اممیو خارج شد  ستادیسوم ا یدر طبقه  آسانسور

 زد  یم ادیرا فر یکه خستگ ییدر هم و چشم ها یها اخم

 .میرنگ اتاق ها را باز کرد و وارد شد  اهیس یاز در ها یکی

 را در آورد که دستم  شیکمکش کنم تا کت قهوه ا خواستم

 : د یپس زد و غر را
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 دست نجست رو به من نزن! -

 رفته بود. بغض  ادمیهم از  دنیآن لحظه نفس کش انگار

 یاز گوشه  یو ناخودآگاه اشک دی را به اسارت کش میگلو

 یکنار در ورد یی. هولم داد و وارد دستشودیچک چشمم

 همچنان  می. ناباور به در چشم دوختم و اشک هاشد

 بود. با پشت دستم دهیکش  یرا به شور  میها گونه

 نشستم. به من گفته نیزم  یرا پاک کردم و رو میها اشک

 کرد؟! قلبم   یفکر را م نینجس؟! واقًعا در موردم هم بود

 حرص و   یرا از رو مین هافکر مچاله شد و دندا نیا از

 یرو هم فشار دادم، از شدت هق هق به سخت یناراحت 

 بلند شدم و با همان حال مانتو  می. از جادمیکش یم  نفس

 قرمز  یتخت دو نفره   یپرت کردم و رو ییرا جا شالم

 هم گذاشتم تا یدردناکم را رو ی. چشم ها دمیکش دراز

 دردها تازه  نیدانستم که ا ینم یول  رم؛ی آرام بگ یکم

 کار بود.  شروع

 

 شصت و هشتم پارت

 شان یبرف رو یپر از درختان که هنوز دانه ها  یجنگل در

 را داخل  می . دست هامیزد یکرد، قدم م یم یینما خود
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 کرده بودم و با لذت اطرافم را میاسی یپالتو

 از  یبود. بخش یو بزرگ  بای ز یلی. جنگل خ ستمینگر یم

 یبودند و منظره  نیاز زم رونی خت بدر یها شهیر

 ی اخم شهی مثل هم  ریکرده بودند. ام جادیرا ا یا ییایرو

 از  یبی عج ی جا بسته بود و امروز رفتارها شی ابروها نیب

 خونسرد و مرموز بود و  ییجورا کیداد.  ینشان م خود

 نگاهم  ینیترساند. انگار متوجه سنگ  یحالتش مرا م نیا

 به جلوام نگاه  الیخ یبه من انداخت. ب ینگاه  میو ن شد

 ر ی را از ذهنم دور کنم. ز  یمنف یکردم فکرها ی و سع کردم

 را جا به جا کرد اهشیس ینگاهش کردم که کوله  یچشم

 .دمییهم سا ی را رو میزد. از حرص دندان ها یپوزخند و

 کرد؟!  یطور رفتار م  نیا چرا

 که اطرافش پر از درخت  ییبایساعت به آبشار ز مین بعد

 که یتخت سنگ یو رو دمیکش یق ی. نفس عم میرسد بود

 غروب بود و  یها کینزد ًبای آبشار بود نشستم. تقر کنار

 ی کوله اش را رو ریبود. ام شهی از هم باترینور ز  تابش

 گذاشت و مرموز گفت:  نیزم

 ؟یهست زیسوپرا یآماده  -

 ی پوزخندبال انداختم.  یینگاهش کردم و ابرو مشکوک
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 از  یکوله اش را باز کرد و طناب و چشم بند  پیو ز زد

 گرد شده ام نگاهش  ی. با چشم هادیکش رونی ب  درونش

 رحمانه یشده بود و ب شتری. ضربان قلبم ناخوآگاه بکردم

 کم ی. آهسته نزددیکوب  یام م نهیس  یرا به قفسه   خودش

 و گفت:  شد

 ! یتازه شروع کاره، تا مونده که بترس -

 .دیاز شدت ترس لرز میسرد و مردمک چشم ها بدنم

 خودش را به من عیبلند شوم که سر میاز جا خواستم

 قرار  شیرا در حسار دست ها میو چفت دست ها رساند

 . بغض دی چی پ می. طناب را محکم دور مچ دست هاداد

 ه یبه گر شی را چنبر زد و مقابل چشم ها میگلو ینیسنگ

 کوتاه رد ترحم را در  یل یکوتاه، خ یا هیثان ی. براافتادم

 حس کوتاه بود که به   نیخواندم؛ اما آن قدر عمر ا نگاهش

 از  یسراب  ایبود  قتیبودم حق دهیکه د یز یافتادم چ شک

 ! قت؟یحق

 لرزانم زمزمه کردم:  یچانه  با

 ! ؟یکار کن یچ یخوا  یم ریام -

 نمناکم دوخت و  یرا به چشم ها شیوحش یها چشم

 از  یاشک ینگفت. سرم را تکان دادم و قطره  یز یچ
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 .دیچشمم چک ی گوشه

 قدر عذابم نده! نیکنم ا یخواهش م  ریام -

 م یچشم ها یکرد و چشم بند را رو یکی ستریه ی خنده

 ام کل فضا را در بر گرفته بود و هی. هق هق گرگذاشت

 به مچ ی طناب ری . امدیلرز یم هی از شدت گر میها شانه

 به گوشه شی دور شدن قدم ها یبست و صدا میپاها

 زدم:  غی . به تمام توانم ج دیرس

 کنم نرو.  یخواهش م  ریام -

 کرد. تنم  یم  شتریشدت ترسم را ب  ن یو ا دمید ی نم یز یچ

 بود به  میکه رو یاز فشار  میو دندان ها دیلرز یم  دیب مثل

 خورد.  یم هم

 *** 

 زوزه گرگ ها  ی صدا  یدانستم چند ساعت گذشته، ول ینم

 به تنم انداخته بود. یجغدها رعشه ا  بیمه یصدا و

 از شدت ترس و استرس تند شده بود و  میها نفس

 روان بود. از وحشت در  میمحابا از چشم ها یب میها اشک

 هق هق  یکردم صدا یم یجمع شده بودم و سع خودم

 مرا در وسط جنگل  ریشد ام  یام بلند نشود. باورم نم هیگر

 درنده تنها گذاشته وانیگرگ ها و هزاران ح انیم بزرگ،
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 بال ها را سرم  نی بسته بود که ا خیآن قدر قلبش  یعنی. بود

 کرده  لشیتبد ولیه نیآورد؟! البته من خودم به ا یم

 خورد. با   یبه هم م یزندگ  نیحالم از خودم و ا بودم،

 خ یشد بدنم  ی م کمینزد یز یکه انگار چ ییصدا دنیشن

 ادم یهم از  دنینفس کش یو انگار چند لحظه ا  بست

 ی فرابنفش غی خورد چ میکه به پا یز ی . با برخورد چرفت

 که حنجره ام درد گرفت... دمیکش

 

 شصت و نهم  پارت

 کرد، از ترس در  یبرخورد م میبه پاها  یز ی چ همچنان

 کردن هم  هیگر یبرا ینا گریجمع شده بودم. د خودم

 کردم هر آن ممکن  ینمانده بود و احساس م  یباق  میبرا

 قلبم از شدت  دم،یکش ینفس م یسکته کنم. به سخت  بود

 گرگ  ایسگ  هیشب یوانی شد. انگار ح یفشروه م  استرس

 شد. آرام  یم خیتنم س یبا فکر گرگ هم موها ی. حتبود

 ی لب با صدا ری در خودم جمع شدم. ز شتریزدم و ب یقه

 زمزمه کردم  ی : لرزان《کنم.  یرحم کن! التماس م ایخدا

 کمکم کنه ، تو رو خدا یکی ! ؟یی. مامان، کجا》

 را  شیقدم ها یخشکم زد! صدا یکس  یخنده  یصدا با
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 شد. با در آمدن  یم شتر یب  شتریو ضربان قلبم ب دمیشن یم

 نمناکم را از هم یچشم ها عیچشم بندم سر یدفعه  کی

 که با مسخره کنان یر ی بر ام یک یآن تار انیو در م گشودم

 ره یکه کنارش بود خ  یبزرگ یکرد و سگ مشک یم نگاهم

 گرد شده بود.  می. از تعجب دهنم باز ماند و چشم هاشدم

 که از  یکرد؟! من یم یداشت با من باز  ری ساعت ام چند

 یاز گوشه   یزدم و اشک  یدم! پلکدر حال سکته بو  ترس

 رحم باشد؟! یهمه ب نیتوانست ا ی. چه قدر مدیچک چشمم

 نییو سرم را پا  دمینگاهم را از نگاهش دزد دلخور

 بودم. خم تیوضع نیشد که الن در ا ی. باورم نم انداختم

 را از حصار طناب آزاد کرد. مچ  میو دست ها شد

 ی ق یقرمز شده بودند. نفس عم یکم  دم،یرا مال میها دستم

 در مسلط کردن خودم داشتم. طناب  یو سع دمیکش

 بلند  میاز جا ری توجه به ام  یرا خودم باز کردم و ب میپاها

 .می. در سکوت با هم به سمت هتل حرکت کردشدم

 و استرس خشک شده بود و به  هیاز شدت گر میگلو

 بودم چه بماند به جر و بحث  ستادهیسر پا ا یسخت

 .دنکر

 *** 
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 غرق خواب   ری بودم. ام دهیدراز کش  ریتخت همراه ام یرو

 و من به سقف چشم دوخته بودم. هنوز هم آن بود

 انداخت.  یرفت و بدنم را به لرزه م  ینم  ادمی از  اتفاقات

 دردناکم روان بود. یبدون امتناع از چشم ها میها اشک

 بودم را در دستم فشردم و  دهیکش  میکه رو یدیسف یپتو

 ی دادم تا صدا یهم فشار م یرا محکم رو میها دندان

 م یچشم ها ی ام بلند نشود. پشت دستم را محکم رو هیگر

 و به  دمیرا مهار کردم. به پهلو چرخ  میو اشک ها دمیکش

 رحم شده  ی ب ادی روز ها ز نیچشم دوختم. ا ری ام صورت

 ! کاش شده بودم شی چه قدر دلتنگ محبت ها بود،

 رفتم و عشقم را  یکاش نم یکردم! آ  یوقت ترکش نم  چیه

 ی کردم. آه دردناک ینم  لیتبد میروبه رو  یولیه نیا به

 را بستم و با هزار تا افسوس به  میو چشم ها دمیکش

 فرو رفتم. خواب

 

 هفتادم  پارت

 ر یتخت مخصوص کنار استخر نشسته بودم و به ام یرو

 استخر  ریکرد چشم دوخته بودم. ام یداشت شنا م که

 کرده بود  ه یکرا یچند ساعت  یبرا  ینسبًتا بزرگ یخصوص 
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 به یدر استخر نبود. نگاه یا گهیبه جز من و او کس د و

 زدم. یکه تنم بود انداختم و لبخند یبنفش رنگ یویما

 خود   شیرو  ییبایز  یداشت و طرح ها یخوب یلی خ رنگ

 رنگ یآب یآمدم و حوله   رونیاز آب ب ری کرد. ام یم  یینما

 تختش برداشت و دور گردنش  یرا از رو  یکوچک

 شد و گفت:  کمی. نزدانداخت

 م؟ یشنا کن یای چرا نم -

 ده سالم بود یاز شنا نداشتم. وقت یخوب   ی خاطره

 عرق شوم و از آن روز ترس از شنا و  ایبود در در کینزد

 و سرم را به عنوان مخالفت تکان  دم یداشتم. لب برچ آب

 زد و از مچ دستم گرفت و وادارم  یپوزخند ری. امدادم

 حرص  یدنبالش به سمت استخر بروم. از رو کرد

  کردم تا دستم را از. تقالدمییهم سا یرا رو میها دندان

 دفعه دستم را رها کرد و  کیدستش مهار کنم که  حصار

 آب  ری تعادل نداشتم محکم داخل آب پرت شدم و ز چون

 عمق آب  ی بگذارم ول نی زم یرو میرفتم. خواستم پا فرو

 بود. از ترس تمام بدنم فلج شد. با ترس و لرز دست  ادیز

 بود. دهیفا  یب  یزدم تا مانع غرق شدنم شوم ول  یپا م و

 را ژنی. اکسدیآب کش یاز بازوام گرفت و مرا رو یدست
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 ی کردم و نفس نفس زدم. با دستم بازو میها هیر وارد

 دستم را ول کرد  ریرا محکم گرفتم و فشار دادم. ام ریام

 دست  عی آب فرو بروم که سر ریبود دوباره ز  کینزد که

 گفتم:  غیرا چنگ زدم و با ج ریام

 تو رو خدا ولم نکن. ریام -

 . باز دست پا دیکش رونی دوستش ب یرا با زور از رو دستم

 توانستم یو در آخر خسته خودم را رها کردم. نم  زدم

 باز شد که آب  ژنیاکس یبکشم و دهنم ناخداگاه برا  نفس

 بسته شد می نفس چشم ها یدهنم شد. از تنگ وارد یادیز

 شدم.  یخبر   یوارد عالم ب و

 *** 

 زدم   یپلک ی با کرخت میبه چشم ها دیتابش نور خورش  با

 دهیتخت دراز کش یاطرافم را برانداز کردم . در اتاق رو و

 که نیا ی ادآور یبه ذهنم فشار آوردم و با   ی. کمبودم

 یاز گوشه  یاشک  یبود در آب غرق شوم، قطره  کینزد

 ام خس خس  نهیس دم،یکش  یقی. نفس عمدیچک چشمم

 یکردم. سرفه ا یحس م میدر گلو یکرد و درد کم یم

 و  دمیکش  میشانیپ یبر رو یشدم. دست زی خ میو ن  کردم

 تنم  دیلباس خواب سف کیانداختم.  میبه لباس ها ینگاه
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 عوض  ن یشده ام را با ا  سیلباس خ ری احتماًل ام بود،

 یا ین یبا س ر یبودم که ام میگلو دنی بود. مشغول مال کرده

 حالتم دنیآب وارد اتاق شد و با د  وانیکاسه و ل یحاو

 م یرا جلو ین یتخت کنارم نشست و س  یزد. رو یشخندین

 سوپ به مشامم  یکردم و بو ین یبه س  ی. نگاهگذاشت

 ی ل یا خوردم، طمع خ. قاشق را برداشتم و سوپ ردیچ یپ

 ر ی داشت. همچنان مشغول خوردن سوپ شدم و ام یخوب

 سوپ با   یکرد. بعد از خوردن همه  ینگاهم م رهیخ

 تشکر کردم.  ری دور دهنم را پاک کردم و از ام دستمال

 از  ینیبا برداشتن س یحرف  چیتکان داد و بدون ه یسر 

 خارج شد.  اتاق

 

 کم یهفتاد و  پارت

 مثل ریو ام میروز بود که از شمال برگشته بود دو

 داد. مشغول پختن غذا یآزارم م یبا هر روش  شهیهم

 لرزانم  یو دست و پا دمیزنگ در از جا پر یبا صدا بودم

 گذاشتم و باز  رهیدستگ یسمت در رفتم. دستم را رو به

 زدم. مثل   خیافتاد و  شی. چشمم که به چشم هاکردم

 ساس سرد بود . وارد شد و در اح یب شیچشم ها شهیهم
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 پشت سرش بست. با تپه تپه گفتم:  را

 .ی سالم... خسته نباش -

 را تکان داد. خواستم به سمت آشپزخانه بروم که   سرش

 ن یدستم گرفت و من را به طرف خودش برگرداند و ب از

 کنار سرم   واریکرد و دستش به د  یزندان  واریو د خودش

 انداخت و سرش  یام نگاه  دهیترس ی. به چشم هاگذاشت

 

 ضد و  یرفتار ها  نیشد و سمت اتاق خوابمان رفت. ا جدا

 انداخت. سرم را تکان  یبدجور به تنم رعشه م  ضشینق

 که درست  یدیو وارد آشپزخانه شدم. سوپ سف دادم

 سیبرنج را هم به د ختم،یبودم را به کاسه ر  کرده

 یبادمجان را هم به ظرف مهی و خورشت ق دمیکش

 دور کمرم  ر یام یکه دست ها دمی چ ی. سفره را ممختیر

 شد   حلقه

 ی به جا شی کارها نیقورت دادم. از ا یاز به سخت را

 چون  دم؛یترس یمرا م شتری ب دیای که خوشم ب نیا

 قبل از طوفان هست. ولم کرد و  یدانستم که آرامش یم

 ی نشست. با تعجب نگاهش کردم که پوزخند یصندل یرو

 گفت:  یو با لحن سرد زد
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 خواستم باهات  یهر کار  ی. عروسکمری به خودت نگ -

 کنم. یم

 و  دمییرا به هم سا میحرفش از حرص دندان ها نیا با

 ی را به کف دستم فشار دادم. بغض مزاحم میها ناخون

 کرده بود و مانع نفس ریگ میاستخوان به قلو مثل

 ش ی کارها نیرا دوست داشتم! ا ریشد. من ام یم نمدیکش

 ناراحت شوم و   دیخاطر حماقت خودم بود. من نبا به

 ی رو دم،یکش  یقیخودم را کنترل کنم. نفس عم  دیبا

 نشستم و مشغول خوردن سوپ شدم که با داد  یصندل

 : دم یپر میاز جا ریام

 ! نه طمع داره نه نمک!یدرست کرد  هیچ نیا -

 کم بود درست؛  یتعجب و ترس نگاهش کرد. نمکش کم با

 بلند شد و  تی نه تا آن حد که سرم داد بزند! با عصبان  یول

 گرفت و وادارم کرد من هم بلند شوم. از درد  میبازو از

 من دنم،یتوجه به درد کش یب  یصورتم جمع شد ول  میبازو

 غ را باز کرد کهآب دا یبه سمت گاز برد. در کتر  را

 از ترس و تعجب گرد شد. با لحن ملتمس و  میها چشم

 گفتم:  یدار  بغض

 تو رو خدا... خواهش ر؟یام یکار کن  یچ یخوا یم -
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 ! دیکنم... ولم کن... غلط کردم... ... ببخش یم

 کرد.  یکی ستریه یخنده  م،یتوجه به التماس ها بدون

 چنان  یرا از حصار دستش رها کنم؛ ول  میبازو خواستم

 به   یچاره گ یتوانستم تکان بخورم. از ب  یبود که نم گرفته

 کردم که از دستش رها شوم  یافتادم بود و تقال م هیگر

 زدم   یغی. از سوزش و درد دستم چنان ج

 بلند شروع  یاحساس کردم حنجره ام پاره شد. با صدا  که

 کردن و قلبم از همه حقارت فشرده شد. هیبه گر کردم

 و دلم را لرزاند. با  دیدستم تا مغز و استخوانم رس درد

 سرد  یها یکاش  یدست متورم و قرمز شده ام، رو دنید

 ی حالم پوزخند نیبه ا ریو از ته دل زار زدم. ام نشستم

 با تمسخر گفت:  زد

 خانم کوچولو اوف شد؟   یآخ -

 داد:دامه  یو خشن یبا لحن جد بعد

 ! ری! حال هم واسه آب غره نگنهی به بعد هم نیاز ا -

 را بغل  می را گفت و از آشپزخانه خارج شد. زانو ها نیا

 ی بود ول ادیگذاشتم. درد دستم ز شان یو سرم را رو کردم

 ی درد قلبم! از ته دل خدا را صدا زدم؛ ول یبه اندازه  نه

 طور شد؟  نیمن ا ی. چرا زندگدید یخدا هم من را نم  انگار
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 خشم عشقم شدم که  یدادند و من قربان بمیهمه فر چرا

 یکند؟ چرا همه  ینابودم م شیروز با کار ها و رفتار ها هر

 آزارم به  یکه حت  یمن  د؟یایسرم من ب دیها با یبدبخت

 ی . متنفر بودم از خودم و حماقت هادیرس یهم نم مورچه

 . لعنت فتمی ب  حال و روز نیام که باعث شد به ا احمقانه

 ی جور بدبختم کرد! تا دم صبح رو  نیکه ا یمیمر به

 کردم و لعنت فرستادم به هیسرد، گر یها یکاش  نیهم

 نشان میخوشش را برا  یبار هم رو  کیکه  ییایدن نیا

 بود. نداده

 

 هفتاد و دوم  پارت

 هم یرا از درد رو میحساس سوزش دستم پلک ها با

 ی ها یکاش ی دادم، دردش طاقت فرسا بود. بدنم رو فشار

 را  میکرد. پاها  یبدنم درد م یخشک شده بود و همه  سرد

 گذاشتم. بغض  شانیشکمم جمع کردم و سرم را رو داخل

 دن یبه درد آورده بود و هر آن امکان ترک میگلو مزاحم

 که از چشمم روان شد راه یاشک یقطره  نی. با اول داشت

 ام  هیآلودم باز کرد. هق هق آرام گر لی س یهااشک  یبرا را

 . با دیلرز ی م  یشده بود و چانه ام از شدت ناراحت بلند
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 را  میبا پشت دست سالمم اشک ها  دهیزنگ در ترس یصدا

 بلند شدم. به سمت در رفتم و  میاز جا عیکردم و سر پاک

 آب دهنم را با صدا  یر یتصو فونیمادرم از آ دنید با

 دادم. با دست لرزانم در را باز کردم که مادرم بعد  قورت

 زدم و خودم را در  یوارد خانه شد. لبخند زور  قهیدق چند

 ی رو یخوش عطرش انداختم. با محبت دست  آغوش

 از من فاصله  یبر سرم زد. کم یو بوسه ا دیکش میموها

 در هم را  شی اخم ها میچشم ها یقرمز  دنیو با د گرفته

 .دیکش

 !ا؟یچشم هات چرا قرمزه ال -

 یو نگاهم را از نگاه ها دیلرز  میچشم ها مردمک

 . دمیدزد مشکوکش

 مامان! ستی ن یز یچ -

 که با ردینگران خواست دست متورمم را بگ  مادرم

 گفتم و صورتم از درد جمع شد.  یز ی دستش آخ ر برخورد

 به دستم نگاه کرد و با تپه تپه گفت:  نگران

 وضع افتاده؟! نی دستت چرا به ا ایال -

 را  دیکه به ذهنم رس یدروغ نیو اول  دمیکش یق یعم  نفس

 : گفتم
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 یکردم دستم به کتر  یدرست م ییداشتم چا شبید -

 . ختیدستم ر ی و آب داغش رو خورد

 ر ی درشت شده و مشکوکش نگاهم کرد و ز یچشم ها با

 .دیکش  ینیه لب

 !؟یست یدخترم چرا مواظب خودت ن -

 انداختم که از دست سالمم گرفت و مرا نییرا پا سرم

 ی مبل تک یخودش به سمت هال کشاند. من را رو  دنبال

 و گفت:  نشاند

 خونه؟   نیپماد دار -

 را به عنوان مخالفت تکان دادم که گفت:  سرم

 مطبم!  میاده شو بربرو آم -

 بلند شدم  می گفتم. از جا یو به اجبار "باشه"ا دمیکش یآه

 در را  یرفتم. به آرام ری به سمت اتاق مشترک من و ام و

 دهیسرش کش  یکه پتو را تا رو یر ی ام دنیکردم و با د باز

 ع یجمع شد. سر میو غرق خواب بود اشک در چشم ها بود

 و  دیسف ی مانتو نیرا باز کردم و اول  میکمد لباس ها در

 برداشتم و از اتاق خارج شدم. شالم را  یا یمشک شال

 مانتو شدم. دنیمبل گذاشتم و مشغول پوش یرو

 سخت بود . مادرم از یلیدست خ کیبا  دنیپوش
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 به سمتم آمد کمک کرد تا  دنمیخارج شد و با د  آشپزخانه

 ام که  یآماده شدم گوش یو شالم را بر تنم کنم. وقت مانتو

 مبل ها بود برداشتم و همراه مادرم از  یجلو ز یم یرو

 . میخارج شد خانه

 *** 

 ی شده ام انداختم و آه سوزناک یچی به دست باندپ  ینگاه

 مانتوام در  بیرا از ج   دی. کلدمیشدت غم و غصه کش  از

 داشت در  ضی و در را باز کردم. مادرم چون مر آوردم

 به خانه آمدم بودم.   یمانده بود و من با تاکس مطب

 دن یام را درآوردم و وارد هال شدم . با د یمشک یها کفش

 ش یدست ها  نیمبل نشسته بود و سرش را ب  یکه رو ریام

 کرد ضربان  ی"نه" را تکرار م  یلب کلمه  ری بود و ز گرفته

 کردم  یو سرفه ا دمیکش یق ینفس عم شدت گرفت. قلبم

 بلند شد. شی سرش را به سمتم چرخاند و از جا عیسر که

 یو بعد با چشم ها  دیکش یاز سر آسودگ یق ینفس عم اول

 خون نشسته اش نگاهم کرد. به سمتم هجوم آورد که  به

 مضطربم  یترس چند قدم به عقب رفتم و با چشم ها  از

 م. با سرعت رگ گردن باد کرده اش چشم دوخت به

 گونه ام یبر رو یمحکم  یلیرا به من رساند، س  خودش
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 ی شدم. ناباور دستم را رو نی آورد و پخش زم  فرود

 هم دنیچند لحظه نفس کش یام گذاشتم و انگار برا گونه

 رفت.  ادمی از

 ها؟! با  یرفت رونیخراب شده ب نیاز ا ی با اجازه ک -

 ! ؟یک ی اجازه

 ها گرفتم و به یکه زد، نگاهم متعجبم را از کاش  یداد با

 از  یک یحرکت  کی وحشتناکش دوختم. با  یها چشم

 بلندم کرد و دنبال خودش  میرا گرفت و از جا میبازوها

 سمت پله ها کشاند. به

 

 هفتاد و سوم  پارت

 اتاق را باز کرد و داخل پرتم کرد و چون تعادل نداشتم در

 روان میوقفه از چشم ها یب میافتادم. اشک ها نی زم یرو

 آب دهنم را قورت دادم و تپه تپه گفتم:  بود،

 دکتر! خواهش می... به خدا با... مامانم... رفتریام -

 کنم... آروم باش!  یم

 بلندم کرد!  نیزم یرا در مشتش گرفت و از رو میموها

 از میو احساس کردم که موها دی در سرم پبچ یبد درد

 ام  نهیکردم و نفسم در س یآرام یکنده شدند. ناله   شهیر
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 زد.  مهیخ میتخت پرتم کرد و رو یشد. رو حبس

 باز  یآره؟! فکر کرد یر  یم  رونیاجازه از من ب  یحال ب  -

 یمرد  ی! فقط و فقط وقت؟یاز دستم در بر  یتون یم

 ، یذارم بر   یوقت نم  چی! ه؟یدیفهم  یترکم کن   یتون یم

 وقت!  چیه

 از ترس و تعجب درشت شد و با دست سالمم  میها چشم

 توجه به من مانتوام را از  ی ب یرا چنگ زدم؛ ول دستش

 شدت  میو هق هق ها دمیکش یبلند نیجر داد که ه تنم

 . با 

 و تقال کردم تا ولم کند که با  دمیاش کوب  نهیبه س مشت

 . دست سوخته ام از شدت فشرده شدن 

 دستش درد گرفت بود   انیم در

 تر شد.  یجر  که

 توان مقاوت و تقال را هم نداشتم، فقط به سقف گرید

 ری. امختمیر یدوخته بودم و آرام آرام اشک م  چشم

 ی و پشتش را به من کرد و پتو را رو  دیدراز کش کنارم

 روز ها به شکستن جسم و روحم عادت   نی. ادیکش خودش

 یهم برا  دیشده بود. شا یعاد میبودم و انگار برا کرده

 نیداشت ا انیهم جر میدر رگ ها یکه حت یعشق
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 یکردم. بدنم کوفته بود و چشم ها یها را تحمل م  شکنجه

 دمیکه کش ی شود. با نفس کالفه ا  یبه خود بسته م خود

 شدم. یخبر   یهم افتاد و وارد عالم ب یرو میها چشم

 *** 

 را باز  میچشم ها دیچ یپ  یکه در سرم م یبی عج یصدا با

 بلند شدم و از کمد  میاز جا یزدم. با کرخت یو پلک  کردم

 را برداشتم و تنم کردم .  یلباس خواب قرمز  م،یها لباس 

 یدر را وا کردم. صدا یبه سمت در برداشتم و کم یقدم

 خانه را در برگرفته بود. آرام به و شکستن کل ادیفر

 ی بلند نیدر آن وضع ه ریام دنیپله ها رفتم که با د سمت

 که به  یز یهر چ ری و ضربان قلبم شدت گرفت. ام دمیکش

 را از  مینیی. لب پا دیکوب یم نیرا بر زم  دیرس یم دستش

 یگاز گرفتم، به اتاق برگشت و در را بستم. رو ترس

 دهنم گذاشتم. انگار واقًعا  ینشستم و دستم را رو تخت

 را با ترک   ریکرده بود! من ام دا یپ  یمشکل روح ریام

 از شدت ترس و  ینابودش کرده بودم. اشک ها کردنش

 چند یبود. برا دهیکش یصورتم را به شور  یناراحت 

 یجز صدا  دیشم نرسبه گو یی صدا چیه یا قهیدق

 آمد. نفسم در  یبود که انگار از پله ها بال م شیها قدم
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 ر ی . زدیام کوب نهی وقفه در س  یام حبس شد و قلبم ب نهیس

 تکرار کردم:  یلرزان  یبا صدا لب

 خودم رو ببازم.  دیخودم رو ببازم...نبا  دینبا -

 ظاهر  میبرهنه جلو یبا بال تنه  ریبه شدت باز شد و ام در

 .شد

 

 هفتاد و چهارم  پارت

 گرسنه نگاهم یر ی سرخ، مثل ش  یچشم ها و صورت  با

 ر ی تخت بلند شدم. ام یو از رو دمیکرد. از نگاهش ترس یم

 : دیشده اش غر دیکل  ییدندان ها با

 کنم. یکشمت، نابودت م یم -

 هم نداشتم با لکنت حرفم را  دنمیترس توان نفس کش  از

 زبان آورد.  بر

 ... شده؟!یچ -

 ی و رو دیکه نثار گونه ام کرد برق از سرم پر  یا یل یس با

 به سمتم پرت کرد و  یفرود آمدم. چند دسته عکس تخت

 زد: داد

 ؟ یکن یم  انتیبه من خ  رون؟یب یر   یاجازه م یحال ب  -

 مرگ  یکنم که هر روز آرزو یم ی! کار ای کنم ال یم نابودت
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 !یکن

 میبه عکس ها انداختم و از تعجب سرجا  ینگاه

 چطور ممکن بود؟! نیشدم. ا  خکوبیم

 »فلش بک«  

 یدفعه پسر   کیآلودم غرق شده بودم که  نیافکار حز در

 و مرا به سمت خودش برگرداند. از  دیراستم را کش دست

 با چشم و یحرکت ماندم؛ پسر   یب  یتعجب کم  شدت

 بود! یلغر   ًبای و تقر یمشک  یوابر

 ی دستم را از حسار دستش رها کردم و او وقت یعصب

 انداخت و گفت:  نییسرش را پا د،یرا د  صورتم

 خواستم   یخوام، فکر کردم نامزدمه م یمعذرت م  -

 کنم.  رشیغافلگ

 لب زمزمه کردم:  ریتکان دادم و ز ی حرفش سر  دنیشن  با

 . ادی یم  شی اشکال نداره، پ -

 به قدم زدنم ادامه دادم. یحرف اضافه ا چیه بدون

 »حال«  

 شده بود،  ریباران اس ریکه ز  یهمانند گنجشک  بدنم

 ی شود. همه  یبدنم رفته رفته سردتر م  یو دما دیلرز یم

 عکس ها شکار لحظه ها بود! نگاهم را از عکس ها  نیا



 رمز دلت 

262 
 

 شیچشم دوختم. چشم ها ریو با التماس به ام گرفتم

 کردم هر آن ممکن  یقرمز شده بود که احساس م یجور 

 راستش به یدفعه با پا  کیخون از آن ها چکه کند.  است

 بود   شیکه رو ییها لیو وسا نهیضربه زد و آ  شی آرا زیم

 شکستند، درست مثل قلب من که با هر  یب یمه  یصدا با

 شکست.   یکردنش م نیتوه

 کشمت!   یم ایال -

 یو از ترس، گوشه   دیکه زد چهار ستون بونم لرز یداد با

 که به دستش یز ی در خودم مچاله شدم. هر چ تخت

 زد  یم ییکرد و چنان داد ها یپرت م  نیرا بر زم  دیرس یم

 می! اشک هادیلرز یخانه هم م یها وارید یحت که

 یمحابا در حال روان شدن بود و با تمام توانم سع یب

 کیکنم.  یر یجلوگ میاوج گرفتن هق هق ها کردم از یم

 ش یپا یپاشنه   یدست از شکستن برداشت و رو دفعه

 و بعد به   ستیمرا نگر شیو اول با نگاه طوفان  دیچرخ

 بلند شدم و خواستم به عیحمله ور شد. از ترس سر سمتم

 را در جنگش  میاز بازوها یکی  ریدر بروم که ام سمت

 : دیو غر گرفت

 اون پسره آره؟!  شی پ یبر  یخوا  یها؟! م یر  یکجا م  -
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 ؟ی باز ترکم کن  یخوا یم

 شدم و  رهی خ میبر چشمان وحشت زده و باران  یا هیثان

 گوشم آورد و ادامه داد: کیرا نزد لبانش

 هم تو هم خودم رو سر به  یباز ترکم کن یاگه بخوا ایال -

 ؟ید یکنم، فهم یم  ستین

 که  دیلرز یکرد و بدنم جور  یکی ستریه ی خنده

 کرد درد  یزد و با کار  یاش شد، پوزخند صدا دار  متوجه

 و...  دیچی تمام بدنم پ در

 

 هفتاد و پنجم پارت

 ن ی زم یپرتم کرد دستانم را رو نیزم  یتمام قدرتش رو با

 از  یبلند  غیوارد بدنم نشود. ج شهیش  یتا تکه ها گذاشتم

 و   یسی. خام حبس شد نهیو نفسم در س دمیکش  ترس

 کردم. با   یاحساس م میدر دست ها یدیشد سوزش

 انداختم، میبه دست ها ینگاه دهیدر هم کش ی افهیق

 بر دستم فرو رفته بود. سرم را بلند  نهیآ یها شهیش  کهیت

 نگاهم شد و ینیچشم دوختم. متوجه سنگ ری به ام کردم

 به من  ینگاه  میاحساسش ن یسرد و ب  یچشم ها با

 و غمناکم  نهیاز ک دایهو یچشم ها دن یو بعد با د انداخت
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 کم شیرفتار ها نی. انگار احساس کرد که با ادیپر رنگش

 هم یرا رو میکرد. پلک ها یم  زاری مرا از خودش ب کم

 بارانش را بر  ن،ی حز یهمچون ابر  میو چشم ها فشردم

 صورتم روان کرد. تمام بدنم از شدت درد به لرزه  یرو

 از پرت شدن بر  گریرکت نداشت. بدنم دو توان ح افتاده

 خسته شده و انگار تحملش تمام شده بود؛ نی زم یرو

 زد. با  یم  ادیرا فر شی صدا یب  انیبا دردش عص چون

 انداختم و با  میرو به رو یشدن در نگاه دهیکوب یصدا

 از شدت اندوه  یمواجه شدم. پوزخند ری ام یخال یجا

 بلند  نیزم یاز رو ینقش بست. به سخت میلب ها یرو

 رساندم. درش را باز کردم و  سیو خودم را به سرو  شدم

 کوچک بر صورت  ی نهیجانم وارد شدم. از آ  یب  یپاها با

 م یآلود و خسته ام چشم دوختم. چه قدر چشم ها نیحز

 آن ستارگان گریبر خود گرفته بود! د  یروح  یب رنگ

 نبود و انگار از شدت  یاثر  می در چشم ها درخشان

 ی غمناک من آن ها هم خاموش شده بودند. از کمد بال دل

 و  دمیکش رونی را ب هیاول یکمک ها یجعبه  ییروشو

 . با احساس ختمیدستم ر یقسمت زخم ها یرا رو نیبتاد

 صورتم گرفته شد و  دیچیکه در دستم پ یق یعم سوزش
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 . پس از اتمام کارم با پشت دستم رددمیکش یدردناک آخ

 خارج شدم.  ییرا پاک کردم و از دستشو میها اشک

 سوخت. به سمت تخت  یم  غیاز شدت بغض و ج میگلو

 شهیبالش هم ی. سرم را رودمی دراز کش  شی و رو رفتم

 گذاشتم یرا رو میگذاشتم و چشم ها میاز اشک ها سیخ

 .ردی دل دردناکم آرام بگ نیا یکم تا

 *** 

 شد که با  یم  نیری ش  یایوارد رو میکم داشت چشم ها کم

 دن یشدم. با د زی خ مین  میدر جا عی باز شدن در سر یصدا

 نگاهم دهی در هم کش یبا ابروها  شهیکه مثل هم یر یام

 کرد آب دهنم را از ترس قورت دادم و نگاهم را از یم

 حرکتم زد و   نیبه ا یشخندی. ندمینگاهش دزد طوفان

 را  میبر سمتم برداشت. از ترس بغض گلو یآرام قدم  آرام

 ی موها یزده و در خودم جمع شدم. دستش را بر رو چنگ

 گوشم آورد و پچ زد:  کیو سرش را نزد  دیکش شانمیپر

 ؟یدزد یچرا نگاهت رو از من م -

 و تنم از ترس و دلهره  دیلختم کش یبازو یرا رو دستش

 تش گرفت و دفعه محکم بازوام را در مش کی. دیلرز

 : دیغر
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 ها؟! چرا؟ من بهت اجازه دادم ازم یترس  یچرا ازم م  -

 ! ؟یبترس

 حلقه زد و میانداختم، اشک در چشم ها نییرا پا سرم

 . چانه ام در محکم گرفت و سرم را دیدستش چک  یرو

 را بر نگاه پر از خشمش دوختم. میکرد. نگاه اشک  بلند

 رون ی خونه ب  نیپات رو از ا یبه بعد حق ندار   نیاز ا ایال -

 که عقلت سر  ارمی سرت م ییو گرنه بال  ؟یدیفهم یبذار 

 .ادی ب  جاش

 ام را با تمام قدرتش ول کرد و به سرعت از اتاق  چانه

 ی و صدا دمیاز سر حرص کش یغی شد. ناخوآگاه ج  خارج

 اتاق را فرا گرفت.  یام فضا هیگر یهق ها هق

 

 هفتاد و ششم پارت

 »دو روز بعد«  

 رنگم را بر تنم کردم و از حمام  دی تن پوش سف  ی حوله

 و مشغول خشک ستادمیا یقد ی نهی آ یشدم. جلو  خارج

 زنگ یکوچک بودم که صدا یبا حوله  میموها کردن

 تخت گذاشتم  یتوجه ام را جلب کرد. حوله را رو میگوش

 یرو  ایبرداشتم. اسم رون یعسل  یرا از رو  یگوش و
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 مهمان  ی کرد. لبخند کوچک یم  ییاش خودنما صفحه

 اتصال را زدم.  یشد و دکمه  میها لب

 هیها  یاز ما نکن  یادیمعرفت  یب ؟ یجان خوب  ایسالم ال -

 ! وقت

 و گفتم:  دمیخند

 روز ها  نیا گهید دیخوبم، ببخش  زمی عز  یسالم مرس -

 شلوغ بود.  سرم

 گفت و ادامه داد: یآهان

 ! ؟یکن یکار م یحال چه خبرا چ  -

 تخت نشستم و در همان حال گفتم:  یرو

 ی کنم، تو چ یاز حموم خارج شدم موهام رو خشک م -

 ؟ یکن  یم کار

 و زمزمه کرد: دیکش یآه

 روز ها سرش  نیتو خونه! آرتام هم ا  دمیوال پوس یچ یه -

 به کارهاش.  شلوغه

 عشق من خب کار داره... -

 و  دمیکش یبلند ینیاز دستم ه  یشدن گوش  دهیکش با

 در هم یبا اخم ها  ری به پشت سرم نگاه کردم. ام عیسر

 کرد. یبه خون نشسته اش نگاهم م یو چشم ها دهیکش
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 شکسته شدنش در  یپرت کرد و صدا یرا به سمت یگوش

 د دهنم گذاشتم و دا ی. دستم را از ترس رودیچی پ اتاق

 : زدم

 !؟ی کن  یکار م   یچ ریام -

 و گفت:  دییهم سا یرا رو شیها دندان

 ها؟!  یزد یحرف م یبا ک  -

 دهنم را قورت دادم و لکنت گفتم:  آب

 باشه؟   یزدم، قراره ک یحرف م ای با رون -

 فهمم که با  ینم  یمن احمقم آره؟! فکر کرد یفکر کرد -

 آره؟! یبا اون بر  یخوا ی! م؟یرن  یپسرت حرف م  دوست

 ؟ یر  یم  یذار  یمثل اون دفعه سرم کاله م یکرد فکر

 که زد تمام تنم به لرزه افتاد و ناخودآگاه چانه ام یداد با

 که انگار قصد  دیتپ  یم  ی. قلبم جور دیشدت بغض لرز از

 را در مشتش  شیبزند. موها رونی ام ب نهیاز س داشت

 لب تکرار  ری و شروع به قدم زدن در اتاق کرد و ز گرفت

 کرد:  یم

 خواد بره.  یباز م  -

 ترس وحشت در خودم جمع شدم و بغض دردناکم از

 قهیکرد. بعد چند دق دنیامتناع شکست و شروع به بار یب
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 که مملو از خشم بود ییو به چشم ها ستادیا شی جا سر

 ده یرسدفعه به سمتم حمله ور شد. ت کیو  ستینگر مرا

 خودش را به من رساند و  عیکه سر  دمیرا عقب کش خودم

 را میدر مشتش گرفت. با تمام توانش موها میموها

 از دهنم یبلند  غیو ج   دیچی که در سرم پ یو با درد دیکش

 گونه ام فرود آورد و داد زد:  یبر رو یا یلیشد. س  خارج

 ! ای... صدات رو نشنوم السیه -

 تخت بلندم کرد.  یو از رو دیرا کش میموها

 مردم، دست از سرم بردار.  گهیبسه د  یولم کن روان -

 نگاه کرد و بعد  میاشک یحرکت در چشم ها یلحظه ب  کی

 صورتش قرمز شد. بازوام را در تی شدت عصبان از

 گرفت و مرا به سمت حمام کشاند. وحشت زده  مشتش

 ا . حوله ام ردمیکش یبلند  یها غیرا چنگ زدم و ج دستش

 و ناگهان دیدوش کش  ریتنم درآورد و مرا محکم ز از

 از من فاصله گرفت. عیرا باز کرد و خودش هم سر دوش

 با پوزخند   ری بزند. ام خیتنم باعث شد تنم  یسرد رو آب

 بود که ناخودآگاه از  ادی آب آن نقدر ز یکرد. سرما نگاهم

 را در چنگش  میآمدم. جفت بازو ها رونیدوش ب  ریز

 نگاهم کرد. شخندین و با  گرفت
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 نیبه ا ی! تو باعث شدوونمید هیمن  یگ یآره راست م -

 و بعد ولم   ی. من رو عاشق خودت کردفتمی و روز ب حال

 !؟یدینابود بشم فهم  ی. تو باعث شدیکرد

 خورد و  یبه هم م  یو ناراحت یاز شدت سرد میها دندان

 به من  ینیعقب نش ی. اجازه دیچ یپ  یدر حمام م شیصدا

 دوش آب سرد محکم نگهم داشته بود. ریداد و در ز ینم

 و زار  هیکردم خون در تنم منجمد شد، با گر  یم حس

 : گفتم

 خ ی... تو رو به خدا ولم کن! دارم ریام -

 ... ولم کن.میکنم! اصاًل من روان  ی زنم....التماست م  یم

 کرد. به  یسردش نگاهم م یبا پوزخند و چشم ها همچنان

 نفس حس کردم تمام بدنم  کیبا  دمی کش  یس منف  یسخت

 شد.  یخال  میپاها ریو ز لمس

 

 هفتاد و هفتم  پارت

 از  نمیکه کمکم کرد داخل وان آب گرم بش نیبعد ا ریام

 از وان بلند  یبه سخت قهیخارج شد. بعد چند دق  حمام

 حوله لنگان لنگان از حمام خارج شدم.  دنیو با پوش  شدم

 کرد هر آن ممکن هست  یو حساس م زدیلر یم میپاها
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 یو چشم ها  دمیتخت دراز کش ی شوم. رو نیزم  پخش

 دنیتوان پوش  یهم گذاشتم. حت یام را رو خسته

 گرم میچشم ها ادیز یرا هم نداشتم. از خستگ میها لباس 

 فرو رفتم. یق یشد و به خواب عم و

 *** 

 هفته بعد«  کی»

 رفتم. امروز   نییرا پشت گوشم زدم و از پله ها پا میموها

 در دلم  یوصف نشدن  یبود و شور و شوق   ریتولد ام روز

 برگذار  یزد. امشب به مناسبت روز تولدش جشن یم موج

 را دعوت کرده  مان یها لیکردم و اکثر دوست ها و فام یم

 میبرا ریکه ام یا یشدم و گوش ییرای. وارد اتاق پذبودم

 مبل برداشتم و به یجلو یعسل زی بود را از م دهیخر

 زنگ زدم که بعد چند بوق جواب داد:  ای رون

 ا؟ یسالم، جانم ال -

 زدم.  شی مهربان نیبه ا یلبخند

 رو من سفارش دادم لطًفا وقت  کیک  زم،ی سالم عز -

 ش؟ یاریم اومدن

 ؟ یسفارش داد یفروش ین یریچشم گلم به کدوم ش  -

 ی به خانه  یگفتن آدرس تماس را قطع کردم و نگاه بعد
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 ز ی م یرو یقرمز  یشده انداختم. شمع و گل برگ ها نیتزئ 

 یها ین ی ریبودم. انواع دسر ها و ش  دهیدر چ یورود و

 کرد. یم  ییخودنما یغذا خور  زی م یرو رنگارنگ

 تدارکات را انجام داده بودم یکه همه  نیاز ا خوشحال

 یدر رشته  ینشست. با صدا  میلب ها یبر رو یپهن  لبخند

 دن یپاره شد، به سمتش رفتم و در را وا دادم. با د افکارم

 ی رو یدستش بود لبخند یا یمشک فیکه ک  یجوان زن

 جلوه گر شد. وارد خانه شد و گفت:  میها لب

 من النازم. زمی سالم عز -

 . نیسالم خوش اومد -

 که گفتم:  میکرد و با هم وارد هال شد یتشکر 

 ن؟ ی دار لیم یچ -

 را در دستش جا به جا کرد و گفت:  فشیک

 خوام.  ینم  یز ی گلم چ یمرس -

 کردم. تیگفتم و الناز را به سمت اتاقم هدا ی"باشه"ا 

 نشستم.  شمی آرا زی م یجلو  یصندل  یرو  م،یاتاق شد وارد

 کردنم  شیگذاشت و مشغول آرا زمیم یرا رو فشی ک الناز

 .شد

 کردنم برداشت و گفت:  شیساعت دست از آرا مین بعد
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 . ادیخوشت م  نیتموم شد، بب  -

 شدم. خط  رهی به خودم خ نهیرا گشودم و در آ میها چشم

 حاکم بود و   میبر چشم ها  یرنگ یصورت  ی هیو سا چشم

 نقش بسته بود. میلب ها یام بر رو هیهمرنگ با سا یرژ 

 زدم و  تی از سر رضا یبود، لبخند ییبایساده و ز شیآرا

 : گفتم

 خوبه! یلیدستتون درد نکنه، خ  -

 میگفت و مشغول اتو کردن موها یکنم" ی"خواهش م

 .شد

 

 هفتاد و هشتم پارت

 که ریزده به در چشم دوختم. ام جانی در ه کیت  یصدا با

 ی ما متعجب نگاهمان کرد. قدم دنیخانه شد و با د وارد

 گفتم:  یبرداشتم و با نشاط سمتش

 . زمیتولدت مبارک باشه عز -

 . با دیرا در هم کش شی به لباسم انداخت و اخم ها ینگاه

 زد  یخورد. لبخند ساختگ یو بدنم تکان   دیدلم لرز نگاهش

 در مشتش گرفت  میاز بازوها یکی.  دیمرا در آغوش کش و

 : دیغر یآرام یگوشم با صدا ریز و
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 نیهمه مرد ا نیا نیرسم. ب یبعدا به حسابت م ایال -

 خاره آره؟ خودت  یها؟ تنت م  یدیپوش  هیلباس چه

 نبر.  ادتیرو از  نیا یخواست

 آب دهنم را با صدا قورت دادم و تنم مور مور  دهیترس

 ی بلند بود ول یها نیبلند با آست راهن یپ  کی. لباسم شد

 داشت. از کنارم رد شد و مشغوِل تشکر کردن  یباز  ی قهی

 بودم ستادهیشد. در همان حال ا انی دوستان و اطراف به

 مادرم  یرا نداشتم. با صدا  یحرکت چیاز ترس توان ه و

 اش شدم. مادرم  رهی را از در سوق دادم و خ نگاهم

 لب زمزمه کرد:  رینگاهم کرد و ز  مشکوک

 شده؟!  یز یچ -

 . دمیبر دامن لباسم کش یگفتم و دست ی"نه"ا

 ده؟ یچرا رنگت پر ایال -

 . دمیدزد شیو نگاهم را از چشم ها  دمیلبم را گز ی گوشه

 با یز  یلیرنگ بر تن داشت و خ یبلند آب   یراهنی پ مادرم

 مشت دیلرز  ی بود. دستم را که از شدت استرس م شده

 بود ستادهی ا یغذا خور  زی که کنار م ری و به سمت ام کردم

 شده بود.  رهی خ  نیدر هم بود و بر زم شی. اخم هارفتم

 گفتم:  یلرزان یو با صدا ستادمیا کنارش
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 رم لباسم رو عوض  یمن الن م  دی... ببخشنی بب ریام -

 کنم. یم

 از کنارش رد بشوم که مچ دستم را گرفت و با  خواستم

 نسبًتا بلند گفت:  یصدا

 عوضش   ستیلزم ن گهید دنیکه همه بدنت رو د نیبعد ا -

 !یکن

 متوجه  یآهنگ بلند بود و کس یرا شکر که صدا خدا

 و  دیلز یاز استرس م مینشد. مردمک چشم ها ریام یصدا

 نگاه کردنش را هم نداشتم. بغض دردناکم را به جرعت

 قورت دادم و به سمت آشپزخانه حرکت کردم. یسخت

 یی ضرفشو ری ز نتیدهنم گذاشتم و از کاب  یرا رو دستم

 یو سع  دمیبرداشتم. آب را جرعه جرعه نوش یوانیل

 یی استرس و ترس را از خودم دور کنم. چاقو نیا کردم

 ُاپن برداشتم  یروبان قرمز بسته بودم را از رو  شیرو که

 در آوردم و به سمت هال رفتم. همه خجالیرا از   کیک و

 زدم   یجمع شدند. لبخند زور  یغذا خور  زی م یرو دنمید با

 و آرتام که   ایرون  یگذاشتم. نگاهم رو زی م یرا رو  کیک و

 ا ی بودند و آرتام دستش را دور کمر رون ستادهیهم ا کنار

 که  یچند لحظه به محبت یکرده بود ثابت ماند. برا حلقه
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 نگاهم  ینی متوجه سنگ ایبود حسادت کردم. رون نشانیب

 ی بر رو ین یری د شو من چشم دوخت و بعد لبخن شد

 انداختم. نیی نشست. خجالت زده سرم را پا شیها لب

 ش یشد که بدون نگاه کردن به چشم ها کمی نزد ریام

 را دستش دادم. چاقو

 *** 

 ی از رفتن تمام مهمان ها در رابستم و نفس راحت  بعد

 ریام دنی. برگشتم تا به سمت اتاق بروم که با ددمیکش

 شیام حبس شد. چشم ها نهینفس در س میروبه رو در

 ی تند. ناخواسته اشک شیخون شده بود و نفس ها ی کاسه

 کرد. دستش   دنیو بدنم شروع به لرز دیچک میچشم ها از

 از درد گفتم  یبازوام گذاشتم محکم فشار داد. آخ  یرو را

 اتو شده ام در چنگش گرفت  یموها گرشیبا درست د که

 . دمیاز درد کش یغیبار ج  نی. ادیمحکم کش و

 فقط خفه شو! ایخفه شو ال -

 دادش تمام تنم به رعشه افتاد و دستش را چنگ زدم و  با

 التماس گفتم:  با

 خواستم... فقط یکنم... من م ی... خواهش م ریام -

 ... اصاًل من غلط کردم! من...دی کنم. ببخش خوشحالت
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 شدنم به سمت پله ها حرفم نصفه ماند و فقط  دهیکش با

 ی حرف  چ یدانستم ه ی. مختی ر میاز چشم ها اشک

 کردم، پس سکوت  یم  شیعصبان  شتر یکرد ب ینم  آرامش

 شدم.  شی کارها عیو مط کردم

 

 هفتاد و نهم  پارت

 بالفاصله بعد بستن در مرا به  ریکه ام  میاتاق شد داخل

 حلقه کمیدن بارداد و دست تنومندش را دور گر هیتک  در

 به شدت ترسناک بود و  شیو فشار داد. چشم ها کرد

 نگاه کردنش را نداشتم. جرات

 هان؟ به من که دیمرد ها تموم تنت رو د یخوشت همه  -

 ن یمردها با ا یجلو یول  میحضرت مر یش  یم  یرس یم

 !یر  یور و اون ور م نیا وضع

 دادش تمام تنم به لرزه افتاد و نفسم به خاطر فشار  با

 از  ی اشک یشد. از سر عاجز  یداشت قطع م  دستش

 ی گونه ام روان شد. به سخت یو رو  دیچشمم چک ی گوشه

 ی کردم صورتم به کبود یو احساس م  دمیکش یم  نفس

 ر یهم فشردم و بر دست ام یبود. چشمانم را رو  زده

 زدم. چنگ
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 شم!  یکنم... دارم خفه.... م ی... خواهش م ریام -

 کرد و حصار دستش را دور گردنم  یکی ستریه ی خنده

 حال شدم و  یب  یژن یاکس  یبار از شدت ب نیتر کرد. ا محکم

 شد که با فرود آمدنم   یکم کم داشت بسته م میها چشم

 کردم و آخ میها هیرا وارد ر ژنیاکس نی زم یرو  بر

 که حالم  نی. بعد ا دیجه رونیب میلب ها انی از م یدردناک

 که بر لب   یدوختم. پوزخند ریجا آمد نگاهم را بر ام به

 نیآورد. خسته شده بودم از ا یقلبم را به درد م  داشت

 عشق داشت  نیبه ا دمیام یها لیقند دیشا ای! یتوجه  یب

 تحمل  یبرا  یتوان گریهم د دیشد! شا یکم خاموش م  کم

 انداختم و نیی نمانده بود . سرم را پا  میشکنجه ها برا نیا

 شوند . با  یجار  میگونه ها یبر رو  میدادم اشک ها اجازه

 یبه در انداختم. از رو ینگاه میشدن در ن دهیکوب یصدا

 لباس نحس را از تنم در آوروم. با  نیبلد شدم و ا نیزم

 یاس یبه سمت کمد لباسم رفتم و لباس خواب  

 نه یو تنم کردم. به سمت آ برداشتم نشانیرا از ب  رنگم

 یکه به کبود ریام یو بر گردنم که رد انگشت ها رفتم

 را با پشت   دیکه از چشمم چک یشدم. اشک  رهیزد خ  یم

 و آن قدر اشک   دمیتخت دراز کش  یمهار کردم. رو دستم
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 شدم.  یخبر   یگرم شد و وارد عالم ب میکه چشم ها ختمیر

 *** 

 به بدنم دادم. وارد   یو تاب چیآمدم و پ  نییپله ها پا از

 در باز بالکن متعجب  دنیشدم و با د ییرایپذ اتاق

 توجه ام را جلب کرد.  ریام یدر شدم و صدا  کینزد

 تونم حرف بزنم بعًدا بهت  یسالم، الن خونه هستم نم -

 زنم.  یم زنگ

 در دلم موج زد. ب یعج یحس  کی بال دادم و  ییابرو

 بود. پر   بیعج  یول کنم  فشی توانستم توص یکه نم  یحس

 و....  ینگران   ت،یاز مشکوک  بود

 به من انداخت  ینگاه مین دنمیکه وارد خانه شد با د ریام

 توجه کنارم زد و به سمت آشپزخانه حرکت کرد.  یبعد ب  و

 یز ی چ نیزد؟ چرا همچن  یبود باهاش حرف م یاون ک -

 تونست الن حرف بزنه؟  یبود؟ چرا نم  گفته

 ی قیسوال ها بود. نفس عم نیمملو از امثال ا ذهنم

 را از خودم دور کنم؛  ی منف یکردم فکرها یو سع دمیکش

 مسائل! نیباز هم سخت بود فکر نکردن به ا یول

 

 هشتادم  پارت
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 لرزانم را مشت کردم و به قدم زدنم ادامه  یها دست

 . سه ساعت بود که سانت به سانت هال را از دادم

 بعد از آن اتفاق به خانه ریقدم زده بودم. ام استرس

 انداختم وارید یبه ساعت رو یبود. دوباره نگاه امدهین

 کم مانده بود به  یداد. از استر  یشب را نشان م یسه  که

 داد نه به   یجواب م  میبه تماس ها ری. نه امفتمی ب هیگر

 را چنبر زده بود را به میکه گلو یآمد. بغض یم خانه

 د یتپ  یمبل نشستم. قلبم چنان م یقورت داد و رو  یسخت

 ام را داشت. بغض دردناکم  نهیانگار قصد شکافتن س که

 شکل  نیشد که آخرش با بدتر یم  شتریبه لحظه ب لحظه

 کرد.  دنیمحابا شروع به بار  یب میو اشک ها دیترک

 شانی را در شکمم جمع کردم و سرم را رو میزانوها

 هق یو صدا دیلرز یم میشانه ها  هی. از شدت گرگذاشتم

 خانه را در بر گرفته بود. یکل فضا  میها هیگر هق

 رفت و هزاران فکر   یم یاهیاز استرس به س میها چشم

 شتم که دا یزد. حالت تهوع ا یدر مغزم موج م  یمنف

 را میآمد و گلو یمعده ام بال م دیبود. اس دهیرا بر امانم

 را میآمد و گلو یمعده ام بال م دیبود. اس دهیرا بر امانم

 بلند شدم وارد  میاز جا عیکه زدم سر یسوزاند. با عق یم
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 کنار آشپزخانه شدم و تمام محتوات معده ام ییدستشو

 به صورت رنگ   نهیبه صورتم زدم و از آ یآمد. آب  بال

 نشستم نی زم یرو ییام چشم دوختم. کنار روشو دهیپر

 سبقت گرفت.  میو اشک ها دمیکش یغ یبا تمام توانم ج و

 خارج شدم.   ییبلند شدم و از دستشو میاز جا یسخت به

 قهیچشم دوختم. بعد چند دقمبل نشستم و به در  یرو

 شود که  یبسته م  یخواب یاز شدت ب  شیکم چشم ها کم

 ی ر یبلند شدم و به ام میاز جا عیباز شدن در سر یصدا با

 ش یتلو خوران وارد خانه شد چشم دوختم. لباس ها که

 چشمم یاز گوشه  یخمار! اشک  شیبود و چشم ها  نامنظم

 به سمتش برداشتم و یو قلبم مچاله شد. قدم دیچک

 که عطر  میکمکش کنم تا به اتاقمان برو خواستم

 عطر زنانه بود! با   کیانگار  د،یچ ی به مشام پ یا بهیغر

 نگاه کردم که کنارم زد و  ریبه ام دهیدر هم کش یها اخم

 گفت:  یا دهیلحن کش با

 ! ؟یکن یچرا اون جور نگاهم م ه؟یچ -

 ال یبا خ  ی رفته بود. حت ادمیهم از  ندینفس کش انگار

 باشد مرا به جنون  یا گهیجز من عاشق کس د ریکه ام نیا

 لب با خودم گفت:  ریرساند. ز یم



 رمز دلت 

282 
 

   یاحساس نی که همچن  هیاز خستگ  دی! شااینشو ال ونهی»د

 کنه.« ینم  انتیوقت بهم خ  چیه ری! امکردم

 ی قیعم یانداختم و نفس  ریام یخال  یبه جا ینگاه

 را از سرم دور  یمنف  یفکرها نی کردم ا یو سع دمیکش

 که ریام دنیبه سمت اتاقمان رفتم و با د ر ی. دنبال امکنم

 و از کمد  دمیکش یداشت آه  شیها  یدر درآوردن لبا یسع

 و  دمیکش رونیب  ری ام یبرا  یمشک یدست لباس راحت  کی

 ض یلباس ها تعو نیتنش را با ا یکردم تا لباس ها  کمکش

 را  فشیکث  یو من لباس ها دیتخت دراز کش ی. روکند

 یی . وارد دستشوندازمیب ییتا به لباسشو برداشتم

 را چک کردم تا  ری شلوار ام یها  بیشدم و ج  اتاقمان

 د یرس دشیسف راهنیدورنش نباشد . نوبت که به پ یز یچ

 کرد  یم یی اش خودنما قهی یکه رو یرد قرمز  دنید با

 . با دیلرز میشم هاام حبس شد و مردمک چ نهیدر س نفس

 و لباس را داخل  دمیام کش یشانی پ  یبر رو  یدست حرص

 روز ها مشکوک شده بودم؟! نیانداختم. چرا ا ییلباسشو

 م یو بعد از اتمام کارها دمییهم سا یرا رو میها دندان

 . دمیدراز کش ری تخت کنار ام یرو

 



 رمز دلت 

283 
 

 کم یهشتاد و  پارت

 ده یامانم را بر جهی روز بود که حالت تهوع و سر گ چند

 گفتم  یم لیلغرتر شدم. اوا  یکردم کم یو احساس م بود

 ی حت گر ید یباشد ول  یاز سر استرس و ناراحت  دیشا

 ده یتخت دراز کش یحرکت کردن هم نداشتم. رو توان

 ی دردناکم گذاشته بودم. سع یمعده ا یو دستم را رو بود

 ی که با صدا دیایحالم جا ب دیا شاداشتم ت  دنیخواب در

 تخت بلند  یو با انجاز از رو  دمیکش یدر پوف کالفه ا زنگ

 ن ی شد به هم یتار م میرفت و چشم ها یم جی. سرم گ شدم

 گذاشتم و آرام آرام از پله ها وارید یدستم را رو خاطر 

 مادرم در  دنیآمدم و در را باز کردم. با د نییپا

 ی رفت و با خوشحال  نیاز ب می در آن کالفگ چهارچوب

 پرت کردم و عطرش را  زشیرا در آغوش دل انگ خودم

 بر یو بوسه ا دیکردم. مادرم کمرم را مال میها هیر وارد

 سرم کاشت.  یرو

 مامانم.  یخوش اومد یل یخ -

 نقش بست و گفت:  شیلب ها  یبر رو یلبخند

 دلم لک زده برات.  می دو روز از هم دور بود -

 لب  ری به آغوشش فشردم و ز شتریرا ب  خودم
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 زمزمه کردم. ی"نی"همچن

 . در را بستم ومیو وارد خانه شد میهم جدا شد از

 در معده ام یبه سمت هال بروم که درد بد خواستم

 کردم و بال  ییخودم را وارد دستشو عی و سر دیچ یپ

 گفت:  یو م دیکوب  ی. مادرم نگران بر در مآوردم

 ! یدر رو باز کن سکتم داد نیا ایال یوایشد اخه؟! ا یچ -

 خارج شدم. مادرم با  ییرا شستم و از دستشو  صورتم

 د یگونه اش کوب یام دستش را رو دهیصورت رنگ پر دنید

 گفت:  و

 چه وضعه؟!  ن یا ایخاک بر سرم! ال -

 حال گفتم: یبگذاشتم و  میشان یپ یرا رو دستم

 و تهوع  جهی چند روزه دارم از سرگ  نیدونم مامان ا ینم -

 . رمی م یم دارم

 گفت:  یراستم را در دستش گرفت و با لحن شاد دست

 ؟؟ینکنه حامله ا ایال -

 که نیلحظه با بهت به مادرم نگاه کردم و بعد با فکر ا کی

 زده گفتم:   جانیشوم ه یدارم مادر م دیشا

 .میبد شی آزما میمامان پس بر -

 و گفت:   دیمرا در آغوش کش یبا خوشحال  مادرم
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 ی عالئم  نیشم! البته ا  یمن دارم مادر بزرگ م یعنی یوا -

 . میبده مطمئن بش شی آزما میبر یول یحتًما حامله ا یدار  که

 که یا جهی . با وجود سرگدمیگنج یپوست خودم نم  در

 از پله ها بال رفتم و وارد اتاقم شدم. کمد را  عیسر داشتم

 که به چشمم خورد را برداشتم یمانتوا نیکردم و اول باز

 همرانگ با مانتوام را هم سرم ی. شال کالباس دمیپوش و

 ستاره یبه صورتم خندان و چشم ها نهیو از آ کردم

 یشدم! از مرد یچشم دوختم. من داشتم مادر م بارانم

 و نشاط از تمام  یبود حامله بودم. شاد امی تمام دن که

 شکمم گذاشتم و یبود. دستم را رو انی صورتم نما یاجزا

 لبم نقش بست. مادر شدن  یگوشه   یبر رو یلبخند

 نبود که حامله ام  یداشت! هنوز قطع ی قدر حس خوب چه

 زد. مطمئن  یناب در دلم موج م جان ی ه کی ینه؛ ول هی

 . دیبخش ی حامله بودنم مرا م دنیبا فهم  ریکه ام بودم

 ز یم یکه رو میو با برداشتن گوش  دمیکش یق یعم  نفس

 بود از اتاق خارج شدم. شمیآرا

 

 هشتاد و دوم  پارت

 »چهار روز بعد«  



 رمز دلت 

286 
 

 ن یچمشک زنان بر زم  دیخوب بود و خورش یلیخ یهوا

 کاسته یهوا کم  ینوروز بود و سرد دی. فردا ع دیتاب  یم

 که صورتم را دربر گرفته بود در   یبود. لبخند پهن شده

 تست  شیرا باز کردم و وارد شدم. امروز جواب آزما  خانه

 با  میرا گرفتم و جوابش مثبت بود. ما داشت میحاملگ

 با  ری. مطمئن بودم که ام میشد  یمادر و پدر م  ریام

 عاشق  ر ی شد. ام یخوشحال م  یل یخبر خ نیا دنیشن

 ه یشب یخواهد دختر  یگفت م یم  شهیها بود و هم بچه

 در آوردم و  میرا از پا میمشک یداشته باشد. کفش ها من

 که داشت کپ اسپرت  ریام دنیهال شدم. با د وارد

 قلبم شروع به  جانی کرد از ه یرا بر تنش م  شیمشک

 در هم یکرد. نگاهش به من افتاد و با اخم ها  دنیتپ

 گفت:  دهیکش

 تو مگه قرار نبود  یراست تا بنا گوشت بازه؟! شتیچرا ن -

 ؟ یتا ساعت چهار خونه باش  تو

 بال رفته گفتم: یدهنم را قورت دادم و با ابرو آب

 کردم خوب!  ری ساعت د میفقط ن -

 ی را از رو  نشیماش  چییگرداند و سکوت کرد. سو چشم

 مبل برداشت و گفت:  یجلو یعسل
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 ! فقط امروز رونی از خونه نرو ب گهی رم سر کار د یمن م -

 مامات کارت داشت اجازه دادم  یکه گفت نیخاطر ا به

 ؟ یدیهوا برت نداره ، فهم ،یبر 

 گفت و از خانه خارج شد. یتکان دادم که "خوبه"ا یسر 

 .میرا بگو  میهست خبر حاملگ دی خواستم فردا که ع یم

 شکمم گذاشتم و گفتم:  یرا رو دستم

 شه! بابات من رو   یدرست م ی فردا همه چ ی مامان -

 . میش یخوشبخت م  میکه زنده ا یبخشه و تا روز  یم

 گاز گرفتم و به سمت اتاقم جانی لبم را از ه ی گوشه

 کردم.  حرکت

 ض ی قرمز تعو  یلباس راحت  کیرا با  م یکه لباس ها نیا بعد

 آمدم و وارد آشمزخانه شدم. نییاز پله پا کردم

 را از  زشایدرست کنم پس مواد مورد ن کیخواستم ک یم

 برداشتم و مشغول به کار شدم. خجالیو  نتیکاب

 از درست کردن مواد را داخل ظرف مخصوص بعد

 را به  میزده دست ها جانیو داخل فر گذاشتم. ه ختیر

 و گفتم:  دمیکوب هم

 خوب شد نه؟ یل یخ  کمونی ک ی مامان -

 را داخل  فیکث یرا را شستم و ظرف ها میها دستم
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 جا دادم. ییظرفشو نیماش

 *** 

 زنگ در توجه ام را  یسفره بودم که صدا دنیچ مشغول

 صورتم  یکه جلو ییکرد. کمرم را صاف کردم موها جلب

 بود را پشت گوشم فرستادم. آرام آرام به سمت در  افتاده

 اد ی را فر یکه خستگ  یبا صورت  ریو در را وا دادم. ام  رفتم

 زد وارد خانه شد.  یم

 . یسالم، خسته نباش  -

 داد و کتش را در آورد به دستم داد. هنوز هم آن ی"سالم"

 با  ریپاک نشده بود و که ام میلب ها یپهن از رو لبخند

 بال رفته گفت:  یابرو

 امروز چه مرگته تو؟!  -

 انداختم و ناراحت از حرفش به آشپزخانه  نییرا پا سرم

 لب زمزمه ریشکمم گذاشتم و ز ی. دستم را رورفتم

 : کردم

 شه تو اصاًل خودت رو ناراحت نکن   یدرست م  یهمه چ -

 ؟ یمامان  باشه

 به یهم شد  وونهید ؟یزن  یچرا با خودت حرف م  -

 !یسالمت
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 به یآب دهنم را قورت دادم که سر  دهیترس ری ام یصدا با

 ی تآسف تکان داد و از آشپزخانه خارج شد. پوف عنوان

 برنج و خورشت کرفس با مرغ  دنیاز کش و بعد دمیکش

 حرکت کردم. یی رایظرف ها به سمت اتاق پذ به

 

 هشتاد و سوم  پارت

 گذاشتم و با لذت به دسرها و  زیرا روز م  کیک

 ی که درست کرده بودم چشم دوختم. نگاه ییها ینی ریش

 د یرا جمع کردم. با میانداختم و لب ها میلباس ها به

 کردم. از پله ها بال رفتم و وارد  یم  ضی را تعو میها لباس 

 که  یآب راهنیپ  دنیشدم. در کمد را باز کردم و با د اتاقم

 ی داشت برداشتم و تنم کردم. جلو یباز  ی قهیکوتاه و  قد

 شدم.  رهی براقم به خودم خ یبا چشم ها ستادمیا نهیآ

 کرده بود و جادی ا ییبایبا تنم تضاد ز یل یلباس خ رنگ

 ز یم یجلو  یصندل  یه بودن. رومن دوخت یبرا انگار

 . بعددم ینشستم و کرم پودر را بر صورتم مال  شمیآرا

 لژ لب  دمیکش یبر چشم ها یکه خط چشم نازک  نیا

 را هم می. موهادمیمال میلب ها ی بر رو  یکمرنگ یصورت 

 که یبر زن  یبستم و بعد اتمام کارم چشمک یاسب دم
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 شد زدم. از اتاق خارج شدم و  ی پاک نم شی از لب ها خنده

 شدم و  ییرا یآمدم. وارد اتاق پز میی آرام از پله ها پا  آرام

 با  جان ی نشستم. از استرس و ه یمبل راحت  یرو

 در دلم موج ی بی حس عج کیکردم و  یم یباز  میها ناخن

 بلند شدم و با  میاز جا عیزنگ در سر یزد. با صدا یم

 که ریام دنیدم. با د به سمت در رفتم و در را وا دا جانیه

 زدم و گفتم:  یداشت لبخند یخسته ا صورت

 . زمی عز  یخسته نباش -

 ر یرا ز میسر تا پا دهیبال پر ییخانه شد و با ابروها وارد

 گفت. با هم وارد اتاق  یلب "سالم" ری گذراند و ز نظر

 که پر از  یغذاخور  زیم دنیبا د ری و ام میشد ییرایپذ

 ها بود گفت:  ین یریو انواع ش  دسر

 هست؟  یامروز مگه مراسم  -

 را به عنوان مخالفت تکان دادم و گفتم:  سرم

 درست کردم.  یجور  نیهم -

 را هم میگفت. دستم ها ی"آهان" یمشکوک یصدا با

 و گفتم:  دمیمال

 بهت بگم.   دیهست که با یموضوع  هی ریام -

 ؟ یچ -
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 زنگ یکه صدا  میبگو یز یدهن باز کنم و چ خواستم

 ب یرا از ج یگوش  ریمانع حرف زدنم شد. ام ر یام یگوش

 به صفحه اش انداخت و تماس  یدر آورد و نگاه شلوارش

 وصل کرد.  را

 ن؟ ییسالم، بله بفرما -

 ن یماش یپوشه تو  نیبله بله حتًما چند لحظه صبر کن  -

 کنم.  یم لیمیبراتون ا ارمیبرم ب مونده

 را قطع کرد و گفت:  یگوش

 .می حرف بزن  امیپوشه رو بردارم ب  نیبرم از ماش  -

 از  ریلب گفتم. ام ریز یو "باشه"ا  دمیلبم را گز ی گوشه

 بسته شدن در  یخارج شد و بعد صدا ییرایپذ اتاق

 دم یکش یقی نفس عم میزنگ گوش  ی. با صدادیرس گوشم

 را برداشتم و با   یمبل گوش یجلو  یعسل زیم  یاز رو و

 بال دادم.  ییناشناس از تعجب ابرو یشماره  کی دنید

 . دیبه گوشم رس  یزن یاتصال را زدم که صدا ی دکمه

 بردار  ری خراب دست از سر ام یمن رو دختره  نیبب  -

 بهش  یدیکنه چسب نی ع ؟یفهم  یخوادت م   ینم خوب؟

 خواد خب پس  یمن رو م  ریام ؟یخوا یاز جونمون م یچ

 ! هر روز ین ی ب یبد م  گم کن وگرنه مونیرو از زندگ   گورت



 رمز دلت 

292 
 

 . قبلمیرو دوس دار  گهیآغوش منه اون، ما هم د یتو

 دادم. در آغوش  یم  نشی هم من تسک یعوض یتو اومدن

 رو به  مونیزندگ یاومد  یتو یگرفت ول  یآروم م  من

 !یختیر هم

 شد و بر قلبم  یسرم خراب م ا یهر حرفش انگار دن  با

 هم نداشتم دن یرفت. توان نفس کش یفرو م  ییخنجرها

 کردم بدنم  یبود. احساس م  ستادهیمثل مجسمه ثابت ا و

 را در می گلو ی. بغض وحشتناک دیلرز یشده و م سرد

 داد که یفشار م  یگرفته بود و رفته رفته جور  مشتش

 که  یاشک یقطره   نیقصد خفه کردنم داشت. با اول انگار

 م یدر پ یپ یاشک ها  یراه را برا دی چشمم چک یگوشه  از

 زدم. بعد یاز شدت تعجب و غم پلک هم نم ی کرد. حت باز

 بالخره به خودم آمدم.  قهیچند دق از

 که یدیانشاءاهلل! فهم یمرد ؟یعوض  یشد یچ یهو -

 گفتم؟  یچ

 به همراه بغض دردناکم قورت دادم  یدهانم را با صدا آب

 آمد زمزمه کردم:  یکه انگار از ته چاه م ییبا صدا و

 اصاًل مگه چطور ممکنه شوهر من با  ن؟یهست یشما ک  -

 باشه؟  شما
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 ی ع یانداخت و درد فج نیپوزخندش به گوشم طن یصدا

 . دیچی قلبم پ هیناح  در

 که  یخودت بدون  دیبا گهیمن روژانم، اون رو د -

 یو دنبال زن ها ینگه دار  یشوهرت رو راض ینتونست

 افتاده.  هگید

 به تنم یشد و لرز  یبدنم رفته رفته سرتر م  یدما

 تماس را قطع کردم و دستم را ی انداخت. به سخت یم

 به  دنیتوان نفس کش میدهنم گذاشتم. هق هق ها یرو

 حرف  ادیکردم.  یم یداد و احساس خفگ یرا نم من

 ر یدر بالکن افتادم و بعد آن شب که د شی مخف یها زدن

 که بر تنش نشسته بود!  یخانه آمده بود. عطر زنانه ا به

 بود! راهنشیپ ی قهی یرنگ رژ رو  هیکه شب یقرمز  ی لکه

 و  دمیکش یخفه ا  غیبود! ج  انشیخ یو همه نشانه  همه

 تحمل  ریام یشدت گرفت. من شکنجه ها میها اشک

 را  انتیخ  یرا هم ول  شیرهای تحق یکردم حت یم

 پا گذاشتم ری وقت ! بس بود که هر چه غرورم را ز چیه

 بودم! دهیکش نه یرا به س  شیکارها ی. بس بود که همه بود

 بچه را داشت نه من را   نیا اقتینه ل  ریبس بود! ام گرید

 بود و بس!  انتکاریخ کیوار عاشقش بود!  وانهید که
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 هشتاد و چهارم  پارت

 را پس زدم و چشمم به میاشک ها پشت دستم محکم با

 و تمام  دمیکش یخفه ا  غیافتاد. ج زی م یرو یها دسر

 پرت  نیزم یکه درست کرده بودم را رو  ییها لیوسا

 بود و قلبم  یصورتم جار  یناخواسته رو می. اشک هاکردم

 خراب  نیهم ا هیثان کی گری. ددیکش یم یق یعم یها ریت

 و وارد اتاق شدم.  دم یماندم. به سمت پله ها دو ینم شده

 را از داخل کمدم در آوردم و مشغول برداشتن  چمدانم

 را داخل چمدان میشدم. لباس ها میضرور لیوسا

 و  دمی باز شدن در اتاق را شن  یگذاشتم که صدا یم

 شد. انیدر چهارچوب در نما ر ی آن قامت ام متعاقب

 چرا ظرف ها رو...  ایال -

 جمله اش نصفه ماند و وحشت زده به من  یادامه  مدنید با

 چمدان چشم دوخت. در مقابل چشمان بهت زده اش به و

 درنگ نکردم. به حالت دو  یخود ادامه دادم و لحظه ا کار

 را به من رساند و داد زد: خود

 ؟ یر  یکجا م  ؟یکن یم  یچه غلط  یدار  ایال -

 زمزمه کردم:  ینسبًتا بلند و بغض دار  ییصدا با
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 با  دوارمی کنم که برم. ام یهام رو جمع م لی دارم وسا -

 .یدختره خوشبخت بش اون

 را در مشتش گرفت.  بازوام 

 یو پات رو از خونه بذار  یبر  ییجا یتو حق ندار  -

 خونه  نیتو هم  دیو تا آخر عمر با ی. تو زن من رونیب

 ؟یدیفهم  ،یبمون

 ش یها  نیس یر کردم. دستم را روسپ نهیس  مقابلش

 نیا یجلو دی نبا گریو به عقب هلش دادم. من د گذاشتم

 دادم:  یاز خودم ضعف نشان م مرد

 ی فکر کرد ؟ی فهم یم ،یبه من دستور بد یتو حق ندار  -

 در برار  یآره؟! گفت نمیش  یمن ساکت م یکن یم  یکار  هر

 اقا  ری گم آره؟ خ ینم  یچی کارهام سکوت کرد باز ه ی همه

 ... یکشم ول یم نهی رو به س زی همه ج ریام

 ادامه دادم:  یلرزان یرا قورت دادم و با صدا بغضم

 نیبا وجود ا  ی! من چطور یلعنت یکرد  انتیتو به من خ  -

 ازت  گهید یدون یخونه بمونم؟ م نیا  یهات تو یتفاوت یب

 خوام طالق... ی! م متنفرم

 که بر صورتم فرود آمد حرفم نصفه ماند و  ییلیس با

 .دیچشمم چک یاز گوشه  یاشک ی قطره
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 غلط ؟یدی فهم  یش  یاز من متنفر م  یخور  یتو گوه م -

 خدا یبه خداوند ای ! الیر یطالق بگ  یخوا  یکه م یکن یم

 ذارم ازم طالق   ینم  یکشم هم خودم رو ول یتو رو م هم

 ؟ یدیفهم یر یبگ

 اوردم یخودم ن یبه رو یول دیرزکه زد تمام تنم ل یداد با

 اش زدم و گفتم:  نهیبه س یمشت و

 وقت  چی! هریام ینی ب ی! بد م یبکن یتون   ینم  یغلط چیه -

 نی! ایتو واسم مرد گهیرو بدون که د  نیبخشمت! ا ینم

 خوامت!  ینم  گهیتموم شد، من د  گهیواسم مرد! د عشق

 یقرمز شده بود رو تیکه از شدت عصبان  یصورت  با

 از اتاق  عی پرتم کرد و با بهت نگاهش کردم. سر تخت

 قفل شدن در به  یشد و درد را بست و بعد صدا  خارج

 تخت  یو از رو دم یکش یغی. وحشت زده جدیرس گوشم

 و با  دمیبر در کوب  میشدم، به سمت در رفتم و با پا بلند

 گفتم: داد

 رو به زور نگاه  من یتون  یدر رو باز کن تو نم نیا ریام -

 !یدار 

 ! یبر   یتون یجا نم  چیه ؟یدیبس کن! بس کن فهم ایال -

 که من  یگوشت فرو کن تا روز  یرو تو نیجا! ا چیه
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 ! تو زنیبذار  رونی خونه ب  نیذارم پات رو از ا  یام نم زنده

 ! یمون یتا آخر هم زن من م یمن

 دادم. هیسر خوردم و سرم را به در تک نی زم یرو

 توان  گریآلود در حال روان شدن بود و د لیس میها اشک

 ی را نداشتم . روحم، چسمم، قلبم و تمام جا  یحرکت چیه

 شکمم گذاشتم و یبدنم شکسته بود. دستم را رو یجا

 لب گفتم:  ریز

 خودم را  ی! اگه تو نبوددیناام  یلیخستم، خ  یل یخ -

 شدم. به خاطر تو   یخالص م یزندگ نیکشتم و از ا یم

 دم. یمونم قول م یم یشده قو هم

 درشت  یهم فشردم و قطره   یرا محکم رو  میها چشم

 . دیاز چشمم چک یاشک

 

 هشتاد و پنجم  پارت

 را از هم میچشم ها میموها ی در ل یگردش دست با

 به نور عادت کند. با  میزدم تا چشم ها یو پلک  گشودم

 را نوازش  می کرد و موها یکه مهربان نگاهم م ریام دنید

 شدم و از او  زی خ  مین عیسر دهیکرد متعجب و ترس  یم

 شی که رو یبه تخت ریگرفتم. نگاهم را از ام فاصله
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 به خواب  نیزم  یبودم سوق دادم. مگر من رو نشستم

 تخت گذاشته یمرا رو رینرفته بودم؟! احتماًل ام فرو

 دستم نشست با تعجب و دلهره  یکه رو   ری. دست امبود

 کیکرده بود!  ریی کردم. انگار رفتار و نگاهش تغ نگاهش

 و نگران آور! بیعج   ییجورا

 ناهار سفارش  میبلند شو بر یدی وقته خواب  یلیخ  ایال -

 . میبخور دادم

 رون یبال دادم و دستم را محکم از دستش ب  ییابرو

 گفتم: یبلند  یو با صدا آوردم

 جا  نیخوام ا  ی! نم؟یفهم  یجا برم م نیاز ا خوام یم -

 کارم بمونم! مطمئن انتیشوهر خ  ش یخوام پ  ینم  بمونم،

 مانعم  یتون یشم و تو نم  یروز هم ازت جدا م  هی باش

 ؟ یفهم یم یبش

 نقش بست و دادمه دادم: میلبم ها یرو  یپوزخند

 که ی! مگه تو نبود؟یمهربون شد  هویدر ضمن تو چرا  -

 انت یکه به من خ ی! مگه تو نبود؟یاز من متنفر  یگفت یم

 !؟یکرد

 به خودم گرفتم و زمزمه کردم:   یمتفکر  حالت

 بود؟! آهان! روژان  یچ یکه باهاش بود یاسم دختر  -
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 که یزن  شی پ یاون؟ چرا نشست ش ی پ یر  ی. چرا نم بود

 ؟ یمتنفر  ازش

 در هم رفت و دوباره دستم را محکم در دستش صورتش

 و گفت:  گرفت

 نکن.  یباف  الینکردم با خودت خ انتیمن بهت خ  ایال -

 و گفت:   دیدهنش را قورت و نگاهش را از من دز آب

 آروم و بدون دغدغه باهات  یخوام زندگ یم گهیمن د -

 کنم گذشته رو فرواموش  یخواهش م  ایباشم. ال داشته

 من  گهیبه خاطر تو د نیخستم! بب  یلیمن خ گهید میکن

 دهیبه هم پاش  مونیخورم. نذار زندگ  یهام رو هم م قرص

 خوام واسه اون رفتارهام و   ی! من معذرت مبشه

 هام!  حرف

 ادامه داد:  یشد و با لبخند کمرنگ رهیخ میچشم ها در

 م یپاشو بر میبود نشد کنار هم باش دیهم که ع  روزید -

 . دمیبا هم بگر رونیب

 قه قه زدن  را از دستش جدا کردم و شروع کردم به  دستم

 ترسده و متعجبش به  ی! با چشم هادنیبلند بلند خند و

 من را احمق فرض کرده ریچشم دوخت. واقًعا ام حرکاتم

 !بود
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 عقب هلش دادم و تشر زدم:  به

 انت ی آره؟ که بهم خ یتو من رو احمق فرض کرد -

 هه من هم باور کردم!  ؟یمونیکه از کارهات پش ؟ینکرد

 یاز من؟ چ یخوا یم ی! چدتهیهم روش جد نیا

 از جونم؟ دست از سرم بردار خب، چون من یخوا یم

 توان تحمل شکنجه هات رو دارم نه گهی! نه دخستم

 !رهاتی تحق

 مرا از  عیتخت بلند شدم که سر  ی گرداندم و از رو چشم

 ادیدر آغوشش گرفت. ضربان قلبم ناخواسته ز پشت

 . دیکوب ی ام م نهی بود و با سرعت خودش را به س شده

 که میکردم از آغوشش در آ یرا بستم و سع میها چشم

 گوشم زمزمه کرد:  ری تر مرا در آغوشش فشرد و ز محکم

 بس کن! به خدا من بهت  گهیکنم د یخواهش م  ایال -

 ارم یخواستم حرصت رو بر ب ی نکردم فقط م انتیخ

 ا یخوامت ال ی م یلی! باور کن من دوست دارم! خ نیهم

 گه یدم د ی کنم با من سرد نباش! قول م یم خواهش

 بعد رفتنت  ی دیتو که د ایکنم! ال یوقت ناراحتت نم  چیه

 ی خوا یو م یازم متنفر  یگفت یحالم بد شد! وقت  چطور

 تو  ی! به خدا من بایال  دمیترس  یلیخ  یر ی طالق بگ ازم
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 حرف رفتن رو هم نزن! گهیکنم د ی تونم خواهش م ینم

 ود قلبم را به دردب شیکه در صدا یمشهود یبغض

 دم یترس ی اعتماد نداشتم. م ریبه ام  گرید یآورد ول یم

 ی باشد و باز عذابم دهد. حرف ها  دشیجد یهم باز  نیا

 رفت و با روح و روانم  ینم  ادمیلحظه هم از  کیزن  آن

 ر ی شکمم بود و انگار ام یکرد. دستش درست رو یم یباز 

 ی از گوشه  یاشک  یبچه اش را حس کرده بود! قطره  هم

 ر ی گرمش تنم را لرزاند. به ام یگونه ام فرود آمد. و نفس ها یو رو دیچک چشمم

 کنارش باشم! عشقم را گریخواستم د  ینداشتم، نم اعتماد

 رفتم. آمدنم  یم شهیهم یکردم و برا یقلبم دفن م در

 ی به سخت .میبا هم باش  میتوانست یبود ما نم اشتباه

 توجه به  یخارج کردم و ب  ری را از آغوش ام خودم

 حرکت کردم. در  ییاش به سمت دستشو رهی خ یها نگاه

 به خودم در   ییروشو یکوچک بال ی نهیبستم و از آ را

 دانستم که به یکرد! م انتیبه من خ ری نگاه کردم. ام نهیآ

 را انکار کردم. با   انتشی نگه داشتنم در کنارش خ خاطر 

 آب را باز کردم،  ری را پس زدم و ش می دستم اشک ها پشت

 ییاز دستشو قینفس عم کیبه صورتم زدم و با   یآب

 تخت نشسته بود و سرش را در  یرو  ریشدم. ام  خارج
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 سرش را بلند  دنیگرفته بود که با د ش یدست ها انیم

 از  دم،ی گردنم کش یبر رو یام شد. دست رهیو خ  کرد

 به سمتم بردارد که به طرف  یبلند و خواست قدم  شیجا

 ر یدر گذاشتم که ام ی رهیدستگ  یرفتم. دستم را رو در

 گرداند   برم

 بار  نیاز من جدا شد. آب دهنم را قورت دادم و ا  که

 سرعت از اتاق خارج شدم.  به

 

 هشتاد و ششم  پارت

 به یشده بود و جور  ادیقلبم ناخواسته ز یها تپش

 ام را نهی که انگار قصد شکافتن س دیکوب  یام م نهیس

 به  قینفس عم کیقلبم گذاشتم و با  ی. دستم را روداشت

 سبب شده بود  نیداشتم و ا جهیپله ها رفتم. سرگ سمت

 ن ییبگذارم و آرام آرام از پله ها پا وارید یرا رو دستم

 در دنی. خواستم به سمت آشپزخانه بروم که با دمیایب

 و با استرس به  دمیبم را جول  یاز راهرو گوشه  خانه

 باشد. با  امدهی ن نییپا  ریها نگاه کردم که مبادا ام پله

 ی نسبًتا تند به سمت در رفتم و دستم را رو یها قدم

 با باز نشدن در  یول  دمیکش نییگذاشتم و پا رهیگ دست
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 و  دمیکش  یدر را قفل کرده بود. آه ریشدم که ام متوجه

 هم فشردم. یحرص رو یرا از رو میها چشم

 ذارم  یکه من زنده ام نم ینکن تا وقت تی خودت رو اذ -

 و  یبار شرع  نی! مخصوًصا که ایو بر   یترکم کن دوباره

 ! یزنم شد قانون

 و سبب  دیبال پر میشانه ها دهیترس  ریام یصدا دنیشن  با

 زل  ریام نیغمگ یبگردم و به چشم ها ری به سمت ام شد

 ن ییلبم را ناخواسته گاز گرفتم و سرم را پا ی. گوشه بزدم

 ی ک یبا دو قدم بزرگ خودش را به رساند و  ری. امانداختم

 ی را در مشتش گرفت. با احساس دستش رو میبازوها از

 نافذش  یام ناچار سرم را بلند کردم و به چشم ها چانه

 ع یصورتم کرد که سر کیشدم. صورتش را نزد  رهیخ

 که وارد  یاش گذاشتم و با فشار  نهیس یآزادم را رو دست

 حرکتم آب  نیچند سانت از من فاصله گرفت. با ا کردم

 شد. نیی بال پا شیگلو بیرا قورت داد و س دهنش

 چند با بگم که دستت ه؟یها چ یمسخره باز  نیا ریام -

 انتکار یخ هی شی خوام پ یبه من نزن! چند بار بگم نم رو

 رو نابود  نمونیعشق ب  نیکه ا یکن  ی! چرا قبول نمبمونم؟

 آروم  کمیبس کن خب؟ بس کن تا هم من هم تو  ؟یکرد
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 وقت  چیکه من و تو ه  یدرک کن یخوا  ی. چرا نممیریبگ

 ! باشه قبول من اشتباه کردم رفتم؛ م؟یما باش میتون  ینم

 هم نگاه نکردم! اما با  یبه پسر  ی حداقل جز تو حت  یول

 یعنی !ی کرد انتیکه من زنت بودم بهم خ نیا وجود

 دوست  یارزش بود که اجازه بد  ی قدر در چشمت ب اون

 مون ی به من به زنت زنگ بزنه بگه پات رو از زندگ دخترت 

 بکش!  رونیب

 از بغض دردناکم بود ادامه  یکه ناش  یلرزان یچانه  با

 :دادم

 چرا؟  یدون ینگاهت کنم! م یتونم حت ینم گهیمن د -

 افتم که چه   یاون زن م یحرف ها  ادی دنتیبا هر د چون

 شد! چه طور تمام روح و قلبم نابود  مالیغرورم پا جور

 تونم ببخشمت.  یباز من نم یکن  ی! هر کار شد

 اتمام حرفم سرم را بلند کردم و به صورتش چشم  با

 شدت   انگری غمناک و نم دارش ب ی. چشم هادوختم

 تلخ  یقتیحق میتک تک حرف ها ی حرفم بود ول  ینیسنگ

 ی هم فشرد و بعد با صدا یرا رو شی پلک ها ری! امبود

 زمزمه کردم:   یبم

 که من  یشم! تا زمان  یمن منصرف نم یهم بگ یهر چ -
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 نکردم اجازه  انتیکه بهت خ یو باورم کرد یدیبخش رو

 رو بدون! نی. تو هم ایخونه خارج بش  نیدم از ا ینم

 از من دور شد. پوزخند  عیسر یرا رها کرد و قدم ها بازوام 

 نقش بست و با احساس حالت تهوع  میلب ها یرو  یتلخ

 دهنم گذاشتم و خودم را یجمع شد، دستم را رو  صورتم

 یدیرساندم. معده ام سوز شد ییسرعت به دستشو با

 آب را باز کردم  ریرفت. ش  یم جیو سرم به شدت گ داشت

 آب را  ریکه به در خود ش یبه صورتم زدم. با تقه ا  یآب و

 گفتم. یلب "بله"ا  ریو ز بستم

 !یلعنت گهیدر رو باز کن د نیا هو؟یچت شد  ایال -

 زدم و از با دستمال یشخندی ن رینگران ام یصدا با

 خارج  ییصورتم را خشک کردم و از دستشو یکاغذ

 به سمت هال رفتم  رینگران ام یتوجه به نگاه ها  ی. بشدم

 مبل تک نفره نشستم . یرو و

 دکتر؟  میبر یخوا ی م ایچت شد اخه! ال -

 را به عنوان مخالفت تکان دادم و گفتم:  سرم

 !ست یخوام لزم ن  ینم -

 گفتم:  یبال دادم و با پوزخند ییابرو

 کرت یغول پ یسگ ها یمگه تو من رو طعمه  ریام -
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 !؟ینگرانم شد هو ی شد  یچ یکرد ینم

 انداخت و گفت:  نییسرش را پا ریام

 دونم که اشتباه یم  ؟یقده بهم طعنه نزن نیشه ا یم -

 خوام جبران کنم.  یم یول  کردم

 لب گفتم:  ریز

 ! به غرورت بر نخوره ؟یجبران کن یخوا یهه که م -

 !هو؟ی

 اش  قهیشف  یبر رو یو دست دیکش ینفس کالفه ا ریام

 .دیکش

 ! یحق دار  یبگ  یهر چ -

 چشم ینامعلوم  یزدم و در سکوت به نقطه   یپوزخند

 .دوختم

 

 هشتاد و هفتم  پارت

 روز بعد«  »سه

 و به شکمم چشم دوخته بودم. لبخند  ستادهیا نهیآ مقابل

 که بعد نیلبم نقش بسته بود و با فکر ا  یگوشه  یکوچک

 جان یلبم را از ه یشد گوشه  یماه شکمم برآمده م چند

 . از حمام خارج مد یشکمم کش  یو دستم را رو زدمیگ



 رمز دلت 

307 
 

 بودم. احساس  شده

 مرا نیشکمم نسبت به قبل سفت تر شده و ا یکرد کم  یم

 به سمت کمد رفتم و یقیآورد. بعد دقا یوجد م به

 که تا زانو بود به چشمم خورد و  یگشاد قرمز رنگ راهنیپ

 که تنم کردم سشوار را هم از کمد  نیداشتم. بعد ا برش

 میمشغول خشک کردن موها نهیو در مقابل آ برداشتم

 متعجب سشوار را میگوش  امکیپ ی. با صداشدم

 را از  یگذاشتم. گوش شمیآرا زیم  یکردم و رو  خاموش

 ی شماره   دنیکنار تخت برداشتم و با د  یعسل ز یم یرو

 ع یفرستاده بود، سر یاز تلگرام عکس میکه برا یناشناس 

 آن عکس قلبم به تپش  دنیرا دانلود کردم و با د  عکس

 به  تی از شدت عصبان میو احساس کردم گونه ها افتاد

 د، یلرز یرفت. تنم م ادمیهم از  دنی زد و نفس کش   یسرخ

 باران بود. تار بودن ریکه تنها ز  یقنجشک همچون

 بود. قلبم میشدن اشک ها رینشان از سراز میها چشم

 موجود  یبار خرد شد مثل غرورم که حت نیهزارم  یبرا

 یرو جهیبرده بودم. با احساس سرگ  ادیرا هم از  بودنش

نشسته بود. شوهرم به جز من   ر یدر کنار ام یبه عکس چشم دوختم. دختر  گرینشستم و بار د تخت
 را  یگر یزن د یدست ها
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 یرا رو  یبود! گوش گرفته

 و اجازه دمی تخت دراز کش  یپرت کردم با شکم رو تخت

 وقت  چیشود. ه ریگونه ام سراز یبر رو  میاشک ها دادم

 ی نکرده بودم. حرف ها ییقدر احساس حقارت و تنها نیا

 ک ی یشود و آن عکس که حت  یزن در سرم اکو م آن

 در  یرفت. با صدا یچشمانم کنار نم  یها از جلو لحظه

 ر یشدم و به ام زی خ  مین دهیکه به شدت باز شد ترس اتاق

 ام بود چشم  رهی متعجب و نگرانش خ یبا چشم ها که

 ع یو سر دیچی حس نفرت در وجودم پ   دنشی. با ددوختم

 نبودم  یراض یسوق دادم. حت یگر یرا به سمت د نگاهم

 سمتم یچند لحظه هم به صورتش نگاه کنم. قدم  یبرا

 و گفت:  برداشت

 نکنه حالت  ؟یکن  یم هیگر یده؟ چرا دار چت ش ایال -

 آره؟ ستین خوب

 بلند شدم و از  میاز جا عیتخت نشست که سر یرو  کنارم

 شد و  شتریب  ریحرکتم تعجب ام   نیفاصله گرفتم. با ا او

 ام شد.  رهینسبًتا گرد شده خ یچشم ها با

 !ری ام یقدر پست باش نیکردم ا ی ازت متنفرم! فکر نم  -

 بخشمت!  یکه زنده ام نم یتا روز  گهید
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 بلند شد. با دو قام بزرگ   شیو از جا دیاز رخش پر رنگ

 بازوام گذاشت.  یرا به من رساند و دستش را رو  خودش

 خودم را از حصار دستش جدا کنم که فشار خواستم

 بر بازوام وارد کرد و گفت:  یتر  محکم

 ا یال ؟یزن  یحرف ها رو م  نیشد آخه؟! چرا ا یباز چ  ایال -

 !میکنم تا تو ببخش یم یمن هر کار  نیبب  گهیکن د بس

 دور  ریو با تمام قدرتم خودم را از ام  دمیکش یخفه ا  غیج

 . کردم

 ی هم بلد یا گهید زیچ  انتیها تو؟! تو جز خ ی گ یم یچ -

 گه یزن د هیجز من به  یچطور تونست ی! عوضمگه؟

 ها؟  یبزن دست

 را پس زدم و در مقابل  میپشت دستم اشک ها با

 بهت زده اش ادامه دادم: یها چشم

 ! ؟یفهم ی م تی نیخوام بب  یاتاق! نم نیبرو گمشو از ا -

 ی ملتمس یگذاشت و با صدا شی شانیپ  یرا رو دستش

 : گفت 

 ی کنم بس کن! چند بار بهت بگم برا یخواهش م  ایال -

 !؟ی درک کن یخوا یدادنت بود. چرا نم حرص

 تخت برداشتم و  یرا از رو یگوشرا مشت کردم و   دستم
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 گرفتم. سمتش

 دست گهیزن د هیبه  یحرص دادنمه؟! رفت یهم برا نیا -

 ! ینگاه کرد گهیزن د هی! جز من به ریتو ام یزد

 به عکس زل زد و چند بار دهنش  دهیرنگ پر یصورت  با

 . امدین رونی ب  شیاز لب ها ییصدا یو بسته شد ول  باز

 تخت پرت کرد و دستم را گرفت  یرا رو  یدفعه گوش کی

 مرا در آغوشش گرفت.  و

 بهش دست هم  یمن حت ستیدرست ن  نیباور کن ا -

 خواهش   ای گم ال یبه جون مادرم قسم درست م نزدم

 کنم باورم کن! یم

 میبرا گرید ینشان از بغضش بود ول  شی صدا لرزش

 که میای ب  رونی نداشت. خواستم از آغوشس ب یتیاهم

 ی در ل یقی تر مرا در آغوشش فشرد و نفس عم محکم

 .دیکش میموها

 کنم باور کن من فقط تو رو دوست  یخواهش م  ایال -

 . تو رهیتو رو بگ یتونه جا  یکس نم چیو دارم! ه داشتم

 تنش  یاز پاره  یشه کس ی! مگه میروح و قلب من   تمام

 کنم حرف از رفتن نزن.  ی بشه! خواهش م جدا

 از چشمانم روان یو اشک  دیلرزام از شدت بغض   چانه
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 یبر رد اشک ها یاز من فاصله گرفت و بوسه ا ی. کمشد

 دو برابر من بود و ری گونه ام کاشت. قدرت ام یرو

 بود. دهی فا یدور کردنش از خودم ب  یبرا میها تالش

 

 هشتاد و هشتم پارت

 کردم تا از آغوشش خارج شوم که با احساس  یم تقال

 صورتم جمع شد و  دیچ یشکمم پ هیکه در ناح  یدرد

 لب زمزمه کردم ری ز یشکمم گذاشتم. آخ یرا رو دستم

 ن یاز من فاصله گرفت و نگاهش را ب  ینگران کم  ریام که

 خودم را یو صورتم گرداند. کنارش زدم و به سخت  دستم

 تخت رساندم. دلم غوغا بود و ترس مثل خوره به به

 هنوز در  یاافتاده بود. ترس از دست دادن بچه  جانم

 یانداخت. گوشه  ینگرفته بودم بدنم را به لرزه م آغوشم

 . دمیتخت دراز کش  یو رو  دمیرا گز لبم

 کنه؟! یشده؟ کجات درد م  یچ ایال -

 هم یچشمانم را رو ریتوجه به لحن نگران و لرزان ام یب

 شدن تخت  نیی . با بال پارمیآرام بگ  یتا کم گذاشتم

 را باز  میباز چشم ها یول کنارم نشست  ری که ام دمیفهم

 ر ینگاهش هم کنم. ام یخواستم حت  یدر واقع نم نکردم،
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 من در سکوت مطلقم یول دیپرس ی حالم را م  هیهر ثان  در

 ی قیبه خواب عم ی. با کاسته شدن دردم از خستگ بودم

 رفتم.  فرو

  *** 

 و به صورت غرق خواب  دمیلبم را گز یاسترس گوشه  از

 ی بود ول  بشی در، در ج دیشدم. احتماًل کل رهیخ  ریام

 فکرها  نی . در هماورمیتوانستم به دستش ب یم  چطور

 و پشتش را به من کرد. با  دیتخت غلت یرو  ریکه ام بودم

 زده  جانی شلوارش بود ه بیکه در ج ییدهایکل دنید

 در  بشی را از ج   دهایحرکت کل ک ی کرد و در  نگاهشان

 تخت بلند شدم، در کمدم  یآهسته از رو ی. با حرکات آوردم

 که به چشمم خورد را  یمانتو و شال  ن یباز کردم و اول را

 تخت از اتاق  یاز رو میو با برداشتن گوش دمیکش رونیب

 شده بود و  دتریشد  یلیشدم. ضربان قلبم خ  خارج

 سرد  میکردم که دست ها یسخت! احساس م میها نفس

 ن ییآرام از پله ها پا  داشت. آرام ی ف ی و بدنم لرز خف شده

 ی را رو می و گوش  دهایو بعد به سمت در رفتم. کل آمدم

 و   دمیرنگم را پوش یقهوه ا یگذاشتم، مانتو یکفش  یجا

 امتحان یکی  یکی  دهایهم رنگش را بر سرم کردم. کل شال
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 م یلرزش دستم ها  یکنم ول دایدر را پ دیکردم تا کل یم

 به پشتم نگاه هیو رو کرده بود. هر ثان  ری تمرکزم را ز تمام

 شده و دنبالم نگردد. با سر  داریب  ریکردم تا مبادا ام یم

 را   دیکل عی. سردمیلب کش  ری ز ینیاز دستم ه دیکل خوردن

 ی و با استرس باز کارم را از سر گرفتم. با صدا برداشتم

 ی و آسودگ  یاز سر خوش حال ینفس دیکل  دنیچرخ

 بار با تمام توانم شروع  نیشدم. ا و از خانه خارج  دمیکش

 به پشت سرم هم نگاه نکردم. ی کردم و حت دنیدو به

 از افراد همچنان  یمتعجب بعض  یتوجه به نگاه ها یب

 و دست  ستادمیشدم. ا یاصل  ابانیکه وارد خ دمیدو یم

 تا  دمیکش ییدر پ یپ یکمر گذاشتم. نفس ها یرو را

 کنم. قی قلبم نرمان و آرامش را بر وجودم تزر ضربان

 ب یرا از ج یآمد گوش  شی حالم سر جا  یکه کم نیهم

 در آوردم و خواستم به مادرم زنگ بزنم که با مانتوام

 خشک شدم و نفسم میسر جا میروبه رو  یصحنه  دنید

 چند لحظه قطع  شد. یبرا

 

 هشتاد و نهم  پارت

 بود یترس و نگران از دایکه هو ییدهن باز و چشم ها با
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 ره ی داده و خ هیتک نیکه غضب آلود به ماش یر یام به

 زد و  یکرد چشم دوختم. سرم از استرس نبض م نگاهم

 ک یکشاند. در  یم یتلخ یمرا به خلسه  ریام یها نگاه

 عقب رفتم و بعد با تمام سرعتم  ی چند قدم یآن میتصم

 هم به اهویدر آن ه  ریام یکردم. صدا دنیبه دو شروع

 انداخت.  یم  نیطن میها گوش

 ! یاز دستم در بر  ی تون ینم  سایوا ایال -

 ک یو  دمیاز کوچه ها دو یکی توجه همچنان به سمت  یب

 نکردم.  غیهم در لحظه

 شدن بازوام   دهیشدم که با کش یکم داشتم خسته م  کم

 که با  یر یو به ام دمیکش  یگوش خراش غی ج  یکس توسط

 م یورتم زول زده بود نبه خون نشسته به ص یها چشم

 انداختم. ینگاه

 بشم یعصب  یخوا  یم ؟یسگم کن یخوا یچرا م ایال -

 شه؟ هان؟!  یخوب م ارمی سر خودم و خودت ب ییبال

 . نفس در دیعربده زد که چهار ستون بونم لرز چنان

 نگاه کردم.  ریلرزان به ام یام حبس شد و با چشم ها نهیس

 کردم بازوام را از حصار  یتوجه به من که تقال م یب

 کشاند.  یمرا دنبالش م ارمی در ب دستش
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 . امیخوام باهات ب  ی ولم کن نم ریام -

 حرکت برگشت و چنان نگاهم کرد که چند لحظه  کی در

 ی چانه ام را گرفت و جلو گرشی زد. با دست د خشکم

 داد زد:  صورتم

 نیاز ا گهی بار د هیکنم  یم دیتاک  نیبب  گهیبار د هی ایال -

 کنم که تا آخر عمرت  یم یکار  یار یها در ب یباز  مسخره

 غلط کردم! مفهومه؟!  یبگ

 ی که رو ری و بر دست ام دیاز چشمم چک یترس اشک  از

 ام بود فرود آمد. چشم گرداند و دوباره مرا دنبال  چانه

 کردم و در سکوت به  یتقال نم گریکشاند. د خودش

 در  ریام میدی رس  نیکه به ماش  نیم. همافتاده بود دنبالش

 که سرم را  یشاگرد را باز کردم و من هم در حال سمت

 شدم.  نی سوار ماش ختمیر یانداخته و اشک م نییپا

 از داشبورد در آورد و در مقابل  یشد و کراوات خم

 وحشت زده ام مچ هر دو دستم را به یها چشم

 در وصل بود بست. با  یکه به سقف بال یا رهیدستگ

 : دم یکش غ یگرد شده از تعجبم ج یها چشم

 که  رتمیمگه من اس ؟یکن ی کار م  یچ یدار  ریام -

 ؟ی بند  یهام رو م دست
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 را که انجام داد. سرش را به سمتم برگرداند چنان کارش

 . ختیام شد که از ترس قلبم ر رهیخ

 تو   یول یازم جدا بش ی! بهت گفتم حق ندار یتو زن من -

 خوام جبران کنم یبهت گفتم م یلعنت  ؟یکار کرد یچ

 بهت بدم که   یدرس دیبا ؟یمن رو رفت یتو گذاشت  یول

 . یتکرارش نکن گهید

 یبهت زوه ام نگاهش کردم. تحمل هم حد یچشمان  با

 ن یشدم با ا یم  یواقًعا داشتم روان  گریو من د داشت

 !شی رفتارها

 را دور زد.  نیماش عیرا بست و سر در

 گفتم:  یلرزان  یشد با صدا نیسوار ماش یوقت

 خوامت. مگه  یکه نم یدرک کن  یخوا  یچرا نم ریام -

 کارهات  نیبا ا  یعوض یکرد انتی! تو بهم خ زوره؟

 بخشمت! یوقت نم  چیه

 خون از  یبه خون نشسته اش را به چشم ها یها چشم

 گفت:  یرفته ا  لیتحل یدوخت و با صدا اشکم

 ی ! آره زوره خب؟ وقتادی ! صدات در نای رو الببر صدات   -

 زوره!  یعن ی یزنم

 ام را محکم در مشتش گرفت و من را سمت خودش  چانه
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 .کشاند

 

 نودم  پارت

 در  ییدر تنم نشسته بود و درد طاقت فرسا یبد  ترس

 ی با سرعت سرسام آور   نیکردم. ماش ی احساس م دستانم

 که  دیچی پ یم  نی ام در ماش هیهق هق گر یرفت و صدا یم

 داد زد:  ریام ناگهان

 !اد؟ی گم صدات درد ن یمگه نم ایال -

 چند لحظه یشد و برا دهینفسم بر  شتریدادش ب از

 آخر زده بود. میواقًعا به س ری زد. ام خشکم

 خانه نگه داشت. یرا جلو  نیساعت ماش میبعد ن بالخره

 را که میشد و به سمتم آمد. دست ها ادهیپ  نیماش از

 در هم یرا با صورت میبود را باز کرد. مچ دست ها بسته

 گفت:  ری که ام دمیمال

 . نییپا  ایب -

 ی بر رو میبشوم و از ترس اشک ها ادهینداشتم پ جرات

 یحرکت چیه دید یوقت  ریشد. ام یام روان م گونه

 را در مشتش گرفت و مرا  میاز بازوها  یکی کنم  ینم

 و دنبال خودش به سمت خانه روانه کرد. دیکش رونیب
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 شلوارش در آورد در را باز کرد و  بی را از ج  دیکه کل نیهم

 ر یو بعد ام میرفت  ییرای . به سمت پذمیهم وارد شد با

 آورد با  یکه کتش را در م یکاناپه هلم داد و در حال  یرو

 گفت:  یرفته ا لی تحل یصدا

 آره؟  یکن  یاز دستم فرار م دهیرس  ییحال کارت به جا -

 یاما سع دم یکه دوباره لرز یزد جور  ادیفر ًبای "آره" را تقر

 به خودم مسلط باشم. آب دهنم را همراه با بغض  کردم

 زمزمه کردم:  یلرزان  یشده ام قورت دادم و با صدا سخت

 !یمانعم بش یتون  یرم و تو نم   یاول و آخر که م -

 ام شد که ته رهیخ  یچشمان سرخ شده و نمناکش جور  با

 . ختیفرو ر دلم

 زانو زد. میبار کنار پاها  نیرا از نگاهش دزدم که ا نگاهم

 ام را در دستش گرفت و وادارم کرد سرم را بلند  چانه

 شدم که  رهیخ  شیو نگاهش کنم. ناچار به چشم ها کرده

 وار پچ زد:  زمزمه

 آخه؟! من  یبفهم  یخوا  یچرا نم  ا،یمن دوست دارم ال -

 قطره اشکت رو ندارم  هی دنیبرات، من طاقت د مر یم یم

 درکم کن!  ،یدرکم کن لعنت ی! تو عشق منایال

 چشمان نمناکش غرق شدم و گفتم:  در
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 رو درک کن!  نیببخشمت تو هم ا گهیتونم د  یمن نم -

 که وحشت زده خودم را  دیرا کامل به سمتم کش  خودش

 . بدنش با بدنم برخورد کرد که با چشمان دمیکش عقب

 نگاهم را بر صورتش چرخاندم.  لرزانم

 ی شم! هر کار   یوقت از دست تو خسته نم چیمن ه -

 وقت  جیمن ه یبگو ول یخوا یم یبکن، هر چ  یخوا یم

 دارم.  یاز دوست داشتنت بر نم  دست

 ریکه ام دیگونه ام چک یرا باز عجز بستم . اشکانم ناخواسته بر رو چشمانم

 گفتم:  یلرزان  یلب با صدا ریداد . ز لی صورتش را به سمت گونه ام تما یکم

 کنم بس کن!  یخواهش م  ریام -

 چشمانم شد.  رهی از من فاصله گرفت و ملتمس خ یکم

 که باز هم از دستت بدم. خواهش  دمیترس   یلیخ  ایال -

 کنم بذار آروم شم. یم

 و  زیر یاو بوسه ها یتکان دادم ول   یرا به عنوان منف  سرم

 صورتم از سر گرفت.  یرا بر تمام اجازه   درشتش

 

 کم ی نود و  پارت

 که ری ام یو به گوش دمیاسترس انگشت اشاره ام را جو از

 همهبه مامانم  دیشدم. با رهی بود خ   یعسل ز یم یرو
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 بود که نیشر شر آب نشانگر ا یگفتم. صدا یرا م  اتفاقات

 ی ناگهان  میتصم کیهنوز مشغول حمام کردن بود. با  ریام

 لرزانم وارد یرا برداشتم و با دست ها ری ام تلفن

 از  میمادرم را گرفتم. نفس ها یشدم، شماره  نیمخاطب 

 تند و تپش قلبم شدت گرفته بود. بعد از چند استرس

 انداخت.  نیمادرم به گوشم طن یصدا بوق

 جان.   ریسالم ام -

 . ایمامان منم ال -

 را همراه آب دهنم قورت دادم و ادامه دادم: بغضم

 جا نجات بده.  نیمامان تو رو خدا من رو از ا -

 مکث گفت:  ه یبعد از چند ثان مادرم

 کرده؟  تتیاذ  ریشده؟ ام  یچ ایال -

 دستم پس زدم را با پشت   دیگونه ام چک یکه بر رو یاشک

 جواب دادم:  و

 کنه! یم تمیاذ میکه ازدواج کرد  یروز  نیمامان از اول  -

 تو  یول  میکرد و خواستم جدا ش انتیهم بهم خ  حال

 کنم نجاتم بده بعًدا همه یحبسم کرده! خواهش م خونه

 دم.  یم  حیرو بهت توض  یچ

 زد  یدر آن موج م تی که تعجب و عصبان   ییبا صدا مادرم
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 : گفت 

 ام ی م سی! باشه الن با پل؟یتو چرا بهم تا الن نگفت ایال -

 یخدا یجا نگران نباش! نترس باشه؟ تو حامله ا  اون

 !ادیسر بچت م ییبال نکرده

 آمد زمزمه کردم:  یکه انگار از ته چاه م ییصدا با

 تونم تحمل کنم. ینم گهیمن د ایباشه فقط زود ب  -

 گفت و تماس را قطع کرد.  ی"باشه"ا  یسرسر  مادرم

 ع یلرزانم را به در حمام دوختم و بعد سر یها چشم

 کیگذاشتم. به سمت کمدم رفتم و  شی را سر جا یگوش

 را برداشتم و تنم  یرنگ  یاسی راهن یو پ  یمشک  شلوار

 از ترس   ین یبازوام ه  یبر رو ی. با نشستن دستکردم

 دیکه ترسم را د ری و به پشت سرم نگاه کردم. ام دمیکش

 بازوام برداشتم و گفت:   یرا از رو دستش

 خواستم بترسونمت.  ینم  دیببخش -

 تن  یرا تکان دادم و سکوت کردم. نگاهم به حوله  سرم

 که تنش بود انداختم و گفتم:  یپوش

 تو هم لباس هات رو بپوش.  رونی رم ب یمن م -

 که نگاهش کنم از کنارش رد و از اتاق خارج نیا بدون

 قلبم که به شدت  ی. در را بستم و دستم را بر روشدم
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 م یچشم ها  دمیکه کش یق یگذاشتم. با نفس عم دیتپ یم

 شد. بسته

 سرد شده ام را  یبه سمت پله ها برداشتم و دست ها یقدم

 آمدم و وارد هال نیی کردم. آرام آرام از پله ها پا مشت

 شکمم  یمبل تنک نفره نشستم و دست را رو ی. روشدم

 لب زمزمه کردم:  ریو ز گذاشتم

 . زمیده عز ینجاتمون م ادیبعد م کمی مامان بزرگ  -

 ن یو شلوار ج  یمشک راهنیپ کیبا    ریبعد ام قهیدق چند

 زد  یلبخند دنمیآمد و با د نییبر تنش بود از پله ها پا که

 گفت:  و

 ؟یخوا  یم یخوام غذا سفارش بدم. تو چ  یگلم م -

 که با   یو در حال  دمیدزد شیرا از چشم ها نگاهم

 لب گفتم:  ریکردم ز یم یباز  میها ناخن

 خورم.  ینم  یز یمن چ -

 ی ک یسرم را بلند نکردم.  یول  دمیرا شن  شیقدم ها یصدا

 را در دست تنومندش گرفت و گفت:  میبازوها از

 خوام  یمن م نی! ببا؟یال  یکن یرفتار م   نیچرا همچن -

 ی کنم دست از لجباز  یرو جبران کنم. خواهش م  کارهام

 .میرو بکن   مونیبذار زندگ  بردار
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 و حرص به   تی کردم صورتم از شدت عصبان یم  احساس

 زد.  یقرمز 

 

 نود و دوم  پارت

 اش مشت  نهیس یجا برخواستم و با تمام توانم بر رو از

 .زدم

 ها؟! کدوم؟ تو نابودمون  یزن یحرف م یاز کدوم زندگ  -

 ی خوا یرو م  یچ یکرد انتیبهم خ ؟یفهم  یم یکرد

 ی خوا یکه م  یگذاشت یهم باق ییای! مگه ال؟یکن جبران

 ا یرو بدون که ال نیخب؟! ا ی! تو من رو کشتیکن جبران

 واست مرد. شهیهم یبرا

 ب یچشمان ناباور و بهت زده اش نگاهم کرد و س با

 شد. مچ هر دو دستم را گرفت و مرا در  نییبال پا شیگلو

 گونه ام یبر رو  لیپرت کرد. اشکانم مثل س آغوشش

 ر یرا دستم مشت کردم. ام ری ام راهنیآمد و پ  فرود

 در  یپ یمن را در آغوشش گرفته بود و بوسه ها سخت

 کاشت. ی م میموها یبر رو یپ

 خواستم به خدا  یکنم . نم یخواهش م ای من رو ببخش ال -

 گلم!   دیقده ناراحتت کنم. ببخش نیخواستم ا ینم
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 و زمان نیتوجه به زم  یکردم و ب ی م ری س یگر یعالم د در

 دادم. یجا ری بار خودم را در آغوش ام نیآخر یبرا

 خارج و به  ری از آغوش ام یزنگ در به آرام یصدا با

 ازدواج از اول هم نیشدم. ا  رهیآشک آلودش خ صورتش

 آن یهمه   گری! دریعشق من و ام یبرا یان یبود، پا انیپا

 ی ران یو سبب و مالیبود پا نمانی که ب یو عالقه ا عشق

 که نیاز من فاصله گرفت و بعد ا ری شده بود. ام مانی زندگ

 را با پشت دستش پاک کرده به سمت در   شیها اشک

 بر  یحکم م ی لهیکه در را وا داد مادرم س نیو هم  رفت

 فرود آورد. صورتش

 ها؟! یار ی بالها رو بر سر دخترم ب نیا یچطور تونست  -

 من  ؟یکن  یخونه زندان یدخترم رو تو یتونست چطور

 اعتماد کردم، دخترم رو به دستت سپردم که بهت

 ؟ یکن  نابودش

 توانستم حدس بزنم که  یم یبه من بود ول  ریام پشت

 شده بود.  یمان یو پش  یمملو از شرمندگ شیها چشم

 به سمتم آمدم و مرا در  دنمیرا کنار زد و با د ری ام مادرم

 ام در خانه  هیگر یهق هق ها ی. صدادیکش آغوشش

 از  ی. کم ختی ر یاشک م  میو مادرم هم پا به پا دیچی پ یم
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 به یدست بند یس یکه پل ریجدا شدم و به ام مادرم

 شدند  یاز خانه خارج م  بست نگاه کردم.  یم شیها دست

 کرد. میآخر برگشت و نگاهش را قفل چشم ها یلحظه  که

 ! با ینیو التماس و غمگ یپر بود از شرمندگ چشمانش

 دلم انگار از غم منفجر شد و ناخواسته سرم را  دنشید

 انداختم.  نییپا

 . درمیو وارد اتاقم شد میکمک مادرم از پله ها بال رفت با

 را  یرنگ یسرمه ا یمانتو نشانیرا وا داد و از ب کمدم

 . مانتو را از دستش گرفتم و بر تنم کردم.دیکش رونیب

 را میرا تار کرده و بغض دردناکم گلو  دمید یپرده  میاشکها

 را بر سرم کرد و   یبود. مادرم شال دهیاسارت کش به

 .دی از اشکم کش سیخ یگونه ها  یبر رو یدست

 تموم شد!  یهمه چ  نیگلم بب گهیبسه د -

 از  یاشک درشت یو قطره  دیام از شدت بغض لرز چانه

 . دیچک  نییپا چشمم

 

 نود و سوم  پارت

 شده بودم.   رهی خ  دیو به سقف سف  دهیتخت دراز کش یرو

 و  دمیتخت غلت یشد. رو یانگار از غم منفجر م دلم
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 مانع آرام گرفتنم الیفکر خ  یرا بستم ول میها چشم

 م یسوختند و پلک ها یم  هیاز شدت گر میشد. چشم ها یم

 شکمم  ی و دستم را رو دمیکش  یکرد. آه  یم ینیسنگ

 نیا انیبچه ! م  نیشد در ا یخالصه م  دمی. تنها امگذاشتم

 نقش بست. مشغول میلب ها یرو ی بغض لبخند پهن همه

 حال و هوا  نی از ا یکم  دیزدن با بچه ام شدم که شا حرف

 باز شدن در نگاهم را به سمتش یاشوم. با صد  خارج

 ام  رهی از اندوهش خ دایهو یدادم. مادرم با چشم ها سوق

 تخت نشست. یبود. قدم سمتم برداشت و کنارم رو شده

 بر  یدادم. مادرم دست هیشدم و به تاج تخت تک  زی خ  زین

 و گفت:  دیکش میموها یرو

 ر ی ام نیب  یاتفاقات یچ ید ی م حیتوض یاگه حوصله دار  -

 تو افتاده؟ و

 شروع کردم به قینفس عم  کیرا بستم و با  یها چشم

 که تا به حال رخ داده بود. یاتفاقات  یهمه  حیتوض

 کردم من  یم  یسع یدون  یکه م نیقبل از ازدواجمون هم  -

 که با هم به یببخشه. بعد چند ماه درست روز  رو

 ! اوندهیبهم گفت که من رو بخش  میرفته بود رستوران

 م یرس یاز ته خوش حال شدم که بالخره به هم م روز
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 جشن ازدواجمون   یباطل بود. روز  الی همش خ یول

 که به خونمون رفتم...  یوقت

 درشت  ییکه مثل گردو یدهنم را همراه با بغض آب

 ی را احاطه کرده بود قورت دادم وبا بغض کوتاه میگلو

 دادم:  ادامه

 فقط به  دنشیاون رفتارها و بخش یگفت که همه بهم  -

 خواست انتقام ترک کردنم  یگرفتن انتقام بود. م خاطر 

 ی خونواده  هیخواستم با هم   یمن م یول  رهی بگ رو

 . صبح من رو میبش خوشبخت

 داخل باغش حبس کرد.  یانبار  به

 چند لحظه قطع!  یاز چشمم روان شد و نفسم برا یاشک

 نمناک مادرم  یغرق در چشم هارا پس زدم و  میها اشک

 دادم:  ادامه

 ی جلو یو آرتام بود پسر  ای که جشن ازدواج رون یروز  -

 ه یترک یمن باهاش تو ییرو گرفت و گفت که گو راهم

 ی حرف ها  دنیبا شن ری! اممیداشتم و دوست بود رابطه

 که نیشد و فکر کرد که بعد ا   یعصب   یلیپسر خ  اون

 و با اون پسر بودم. من رو  هیکردم و رفتم به ترک ترکش

 به باغش برد و...   باز
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 رون یب میکه از لب ها یکرد با هر کلمه ا یم  احساس

 .دمیشن  یخورد شدن قلبم را م یصدا دیجه  یم

 یدست هام و پاهام رو بست و بعد ِدر سگ ها -

 رو هم شل کرد. چه قدر التماس کردم تا من   کرشیپ غول

 با  یرها نکنه ول  یوحش یاون سگ ها ونیاون جا، م رو

 من رو اون جا رها کرد و رفت. بعد چند  شی رحم یب  تموم

 سگ ها تونستند در رو بشکنن. به سمتم حمله ساعت

 و... کردن

 بال  یرنگم را کم   اهیشلوار س یکردم و پاچه  یمکث

 د یکش  ینیسگ ها ه یرد دندان ها دن ی. مادرم با ددمیکش

 شد. ره یخ  میگرد شده اش به پاها یبا چشم ها و

 . میکه به ماه عسل رفت یحال وقت  -

 زدم و گفتم:   یپوزخند

 اون درست  یول میبه سمت جنگل رفت   یرو ادهیپ  یبرا -

 با دست و چشم بسته ترکم  کیوسط جنگل و شب تار در

 قلبم شکسته  یل ی! خدمیترس  یل یو رفت. مامان خ کرد

 بود که عاشقانه  یر یشد که اون همون ام ی! باورم نم شد

 نیها به کنار! همه ا نی. حال امیرو دوست داشت هم

 دم یکه فهم یروز  ی ول دمیکش  نهیرو به س  رفتارهاش



 رمز دلت 

329 
 

 خبر  ریخواستم به ام یسرم خراب شد. م ایدن حاملم

 بهم زنگ زد و گفت که اون و  یدختر  یشدنم رو بدم ول  حامله

 گهیراه هاش رو هم د  یبا هم رابطه دارن. حال بد و ب ریام

 همه  نینتونستم ا گهیموضوع د نی ا دنیگم. با فهم ینم

 بدم غرورم شکسته بشه. تموم لباس هام رو جمع  اجازه

 اون روز تو خونه حبسم  ریام یو خواستم برم ول  کردم

 .کرد

 یهق هق ها یشم و صدانتوانستم خود دار با گرید

 . با فرو رفتن در آغوش مادرم دیچ یام در اتاق پ  هیگر

 را دور گردنش حلقه کردم و شروع کردم به میها دست

 کرد و مدام  یم هیگر می. مادرم هم پا به پاختنیر اشک

 ن یتسک شیاز کارها کی چیه یکرد؛ ول  یم نوازشم

 شد.  ینم میدردها

 

 نود و چهارم  پارت

 ر« ی»ام

 »دو هفته بعد«  

 دلتنگش  یل یچشم دوخته بودم . خ ایپنجره به اتاق ال  از

 . با دیکوب  یام م نهی که قلبم به شدت بر س ی! جور بودم
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 .دمیکش یقیخانه نفس عم  یشدن تمام چراغ ها  خاموش

 پنجره ها گذاشتم و آرام آرام به  یها لهیم یرا رو دستم

 ا یال بالکن اتاق یبال حرکت کردم. دستم را رو سمت

 . تمامدمیخودم را بال کش یو به سخت گذاشتم

 و  دمیگلو خند یفکر تو نیمثل دزدها بود! با ا میرفتارها

 ک یت یدر تراس گذاشتم. با صدا ی  رهیدستگ یرا رو دستم

 و وارد اتاق  دمیکش  یاز سر آسودگ یشدن در نفس باز

 تنش بود و  یرنگ  دیکه لباس خواب سف  ای ال دنی. با دشدم

 یبر رو  یکنار رفته بود لبخند ش یپتو از رو یکم

 نقش بست. درست مثل فرشته ها شده بود! میها لب

 ی سبک به سمتش حرکت کردم و دستم را رو یقدم ها با

 و آب دهنم را با صدا قورت دادم. دمیکش بازوش

 رونیلمس تنش تنگ شده بود. نفسم را ب  یقدر دلم برا چه

 ا واردو عطر تنش ر دادم

 خورد و  یکردم. به صورتش نگاه کردم که تکان  میها هیر

 دستش را دهیترس دنمیرا از هم گشود. با د شیها چشم

 کرد مرا از خودش دور کند.  یام گذاشت سع نهیس یرو

 توانستم  یدهنش گذاشته بودم نم یدستم را رو چون

 باعث  شیچشم ها یس ی. خدیگو یبشوم که چه م متوجه
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 . همان طور کهردی بود که صورتم نم اشکش را بگ شد

 کاشتم در گوشش  یم شیگونه ها یبر رو ییها بوسه

 کردم:  زمزمه

 شانس بهم بده بذار جبران کنم. هیکنم   یخواهش م  ایال -

 گفتم: شیدر چشم ها رهیرا بلند کردم و خ  سرم

 به خدا نفسم به نفست بنده!  -

 ادامه دادم: یادیالتماس ز با

 تنهام نذار!  -

 نگاهم کرد که یو بغض دارش جور  سی خ یچشم ها با

 به درد آمد.  قلبم

 نزن باشه؟  غی دارم اما ج یدستم رو برم -

 کیدستم را برداشتم که  یرا تکان داد. به آرام  سرش

 تشر زد:   تی و عصبان هیبا گر دیکش  یقینفس عم  دفعه

 ؟ یکن یم  یجا چه غلط نیتو ا -

 دم. یتو جون م یبه خدا ب ا،ی من رو ببخش ال -

 کار را تمام  دیبا  یاز تعجب گرد شد؛ ول چشمانش

 مت یبه ق  یگفتم حت  یرا م میکردم و همه حرف ها یم

 کردن خودم! کیکوچ

 بگم غلط کردم خوبه؟ بگم گوه خورم؟  -
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 زدند و ناباور نگاهش را  یصورتم دو دو م یرو  چشمانش

 م را قورت دادم و با لکنت لب گرفت! آب دهن یمن نم از

 : زدم

 نداره و دهی من فا یمونیغلط کردن و پش نیدونم ا یم -

 ... یول ست؛ین یز ی که من بهت دادم چ ییزجرا  دربرابر

 باعث شد دکمه  یاحساس خفگ دم،یام کش قهیبه  یدست

 ی ق ینفس عم کیرا با فشار باز کنم. با  راهنمیپ  ییبال

 دادم:  ادامه

 !شمیپ  یو برگرد یبهمون بد  یشانس هی دوارمیام -

 خنده  کیدفعه با شل کی  ینزد؛ ول یحرف چیه هیثان چند

 دیچ یکه در اتاق پ  بلندش

 دانم چند یامانش شدم. نم  یب یخنده ها  رهی خ متعجب

 من انگار سال ها گذشت. ناراحت  یبرا  یبود ول قهیدق

 شدم. نگاهش تا به من  کشیستریه یخنده ها  رهیخ

 دستش را ی گرفت. به سخت  یافتاد باز خنده از سر م یم

 لب زد:  دهیبر دهیدهنش گرفت و بر یجلو

 که سرم  ییبا اون بالها یکن  یواقًعا تو فکر م ریام -

 جا  نی. الن انمتیخوام بب ینم گهیببخشمت؟ برو د یآورد

 ! زود گورت رو گم کن وگرنه ؟یهم جرمه متوجه اومدنت
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 زنم.  یزنگ م  سیالن به پل نیهم

 را که به گلوم فشار   یکشيدم تا بتوانم بغض یعميق  نفس

 آورد سبک کنم. آرام به سمتش رفتم و گفتم: یم

 بزرگ  ی تو رو خدا گوش کن. من يه اشتباه خيل  ایال -

 کنم يه فرصت، فقط  یازت خواهش م یقبول! ول  کردم،

 سگفرصت واسه جبران بهم بده! به خدا عين   يه

 .پشيمونم

 بر   یمحکم یام گذاشت و فشار  نهی س یرا رو دستش

 ام وارد آورد.  نهیس

 نيا جلو!  -

 تسليم بال بردم و  یرا به نشانه  دستم

 : گفتم

 کردم  ی! من يه غلطیکن  یهيس! الن مامانت رو بيدار م -

 کنم کمکم کن!   یالن سعي دارم جعمش کنم! خواهش م و

 به دادم برس! نذار عشقمون از هم بپاشه! به خدا ایال

 !ارمی ی! بدون تو دووم نمیدارم. تموم زندگيم دوست

 

 نود و پنجم  پارت

 کرد مرا کنار بزند گفت:  یم یکه سع یدر حال تی عصبان با
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 .ستمیزنت ن  گهیمن د -

 ادامه داد:   تی داد و با عصبان هلم

 ! یبرو کنار خفم کرد -

 ی لرزان یفرو بردم و با صدا  میموها انیرا در م دستانم

 کردم:  زمزمه

 من که طالقت ندادم. یاما هنوز زنم -

 گفت:   یرفته ا لیلحن تحل  با

 دلت رو  خودیشه، ب  یتموم م زیهمه چ گهیچند روز د -

 نزن! صابون

 کرد گفتم:   یرا نوازش م  شی که بازو  یالتماس در حال با

 بهم بده.  کی شانس کوچ هیکنم فقط  یخواهش م  ایال -

 ملتمسم نگاه کرد و با  یچشم ها رهی خ  تی عصبان با

 تمام گفت:  یرحم  یب

 نه تو رو دوست دارم نه حاضرم بهت شانس  گهیمن د -

 . بدم

 به بازوام زد گفت:   یمحکم مشت

 !گهیبرو د -

 ن ی آخر یرا چنبره زده بود برا میکه گلو یبغض مشهود با

 رتش گرداندم و به سمت بالکن حرکت نگاهم را در صو بار
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 . کردم

 *** 

 و  دمیکوب یم  واریبر د  یدر پ یگره شده ام را پ یها مشت

 م یاشک یرا با تمام وجودم داد زدم. چشم ها ایال اسم

 ام نهیو قلبم با درد به س  دهیکش یرا به شور   صورتم

 ن یزم  یو بر رو دمیکوب  واریبار به د نی. سرم را ادیکوب یم

 آمدم.  فرود

 ره،  یازت متنفره! داره م گهید ای ال یاحمق راحت شد -

 کنه! یترکم م داره

 گذاشتم.  می زانوها یاز درد قلبم زدم و سرم را بر رو یداد

 تخت  یبلند شدم و طبق معمول رو  میاز جا یکرخت با

 هم فشردم تا  یرا محکم رو میو چسم ها  دهیکش دراز

 زدم و   یتخت غلط یاز درد چشمانم کاسته شود. رو یکم

 آوردم  ایکه بر سر ال ییبالها ادیرا بغل کردم. با   ایال  بالش

 ا ی بالش ال یو رو  دیچشمم چک یاز گوشه  یاشک ی قطره

 را کنار خودم  ای رحم بودنم ال یکرد با ب ی. فکر مختیر

 را خراب کردم. الن  ایخودم و ال یزندگ   یباشم؛ ول داشته

 که من هر روز و هر  نینه ا میکرد یم ی عاشقانه زندگ دیبا

 یدر از خلسه  یکردم. با صدا یزهر م  شیرا برا  شبش
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 بلند شدم و از  میخارج شدم ، به زحمت از جا اندوهناکم

 ی آمدم. به سمت در رفته و دستم را بر رو نییها پا پله

 بغلش  ریز یپوشه اکه  یسرباز  دنیگذاشتم. با د رهیدستگ

 قلبم مچاله شد. دستم را محکم به قاب در َبند کردم،  بود،

 . حدس دیرس  یم میکوبش بلند قلبم به گوش ها یصدا

 سخت  میبود برا  یاز طرف چه کس  هیاحضار نیکه ا نیا

 انداخت.  یفکرش هم به تنم لرزه م ی! حتنبود

 لب گفت و از  ریز یتوجه به حال خرابم "سالم" بدون

 و به سمتم دی کش رونی ب یدر دستش برگه ا یپوشه ها نیب

 جرات  یلرزان برگه را گرفتم، حت  ی. با دست ها گرفت

 کردن به برگه را هم نداشتم. با امضا کردن برگه نگاه

 جواب ماند، رفت.  یکه باز ب  یکوتاه ی، با خدافظ  لیتحو

 ن یزم یسست شد و رو  مینار در پاهارا بستم و ک  در

 را باز کردم. با   میدست ها نیبرگه مچاله شده ب نشستم،

 طالق اشک در چشمانم حلقه  یدادگاه برا هیاحضار دنید

 . تلو دمیکش  یبرگه را هزار تکه کردم و داد بلند  ی. عصبزد

 خوران بلند شدم و به طرف اتاقم رفتم. وارد تلو

 آب را باز کردم و مشت پر آب به   ری شده و ش ییدستشو

 خودم در  دن ی. سرم را که بال گرفتم، با ددمیپاش صورتم
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 ها به او  یکه مثل روان  یوقت اینگاه مظلوم ال  ادی نهییآ

 که  دمیکوب  نهییبه آ  یکردم افتادم. مشت محکم تعرض

 را در دستم حس کردم. با  شهی ش  یرفتن تکه ها فرو

 را به میدست خون دهیبر یجمع شده و نفس ها یصورت 

 ها با خودم  وانهیلب مثل د ریدادم. ز هیتک ییروشو لبه

 کردم:  یم زمزمه

 مال منه!  ای. ال امیکوتاه ب   دینبا -

 را از کمد  هیاول  یفکر با دست سالمم جعبه کمک ها نیا با

 توجه  یرا ب ن یو بتاد دمیکش رونیب  ییروشو یبال کوچک

 ی قی. با حس سوزش عم ختمیزخم دستم ر یرو میمستق

 صورتم از درد جمع شد. البته درد  دیچیدر دستم پ که

 درد ها بود. بعد از اتمام کارم از نیاز ا شتریب قلبم

 را باز کردم و با   میخارج شدم. در کمد لباس ها ییدستشو

 ی را رو میدندان ها یشدت ناراحت  از  ای ال یلباس ها دنید

 برداشتم و در کمد  یدیسف  راهنیپ  عیفشار دادم و سر هم

 کردم.  یم  یرا راض  ایهر طور هم شده ال دیبستم. با را

 

 نود و ششم پارت

 در  ایو رون   ایال دنیبودم که با د ای ال یخانه  یها کینزد
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 ی حت دنشی را کم کردم. با د  نیسرعت ماش یرو کم ادهیپ

 قلبم به یشدت گرفته  یتپش ها یفاصله هم صدا  نیا از

 انداخت. کوچه خلوت بود و جز چند نفر،  نیطن گوشم

 که  نینبود. به دنبالشان افتادم و بعد ا انینما یا گهید کس

 اده یرا نگه داشتم و پ  نیماش دند یدر خانه اش رس به

 ی ق ی. نفس عمدید ینمپشتش به من بود و مرا  ای. الشدم

 ا یرا صدا زدم. ال ایاسم ال یبلند ًبایتقر  یو با صدا دمیکش

 یخکوب شد و برا  یم شی انگار سر جا میصدا  نیشند با

 نکرد. سمتم برگشت و با  یحرکت چیه یا قهیدق چند

 شد. چشمانش مملو  رهی پر اشکش به صورتم خ چشمان

 تابانش که خنجر به  یدهایهنوز مروار یاشک بود؛ ول  از

 بود. آب دهنش را قورت داد و  دهینبار ردی ب یفرو م  قلبم

 یشد. چند قدم  نییبال پا شیقلو بیحرکتش س نیا با

 سمتش برداشتم و لبانم را با زبانم تر کردم.  به

 م؟ یشه چند لحظه صحبت کن   یم ایال -

 عنوان مخالفت تکان داد. نگاهم را به هیرا   سرش

 به در نظاره گر ما بود سوق دادم و رو به  هیکه تک ییای رون

 زمزمه کردم:  یبم  یبا صدا ایال

 کنم.  یخواهش م قهیفقط چند دق -
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 به سمتش رفتم که دست لرزانش را جلوام  گریقدم د چند

 : د یغر یو عصب  گرفت

 جا! نیبرو از ا  میبه زندگ  یگند زد یبسه هرچ -

 َورم  یشان یپ  یلرزانش را در صورتم چرخاند و رو نگاه

 ی نگاهش رنگ نگران هیچند ثان یام مکث کرد . برا  کرده

 را از  دی. کلدینگاهش را از صورتم دزد عیسر یول  گرفت؛

 رنگش در آورد و در را باز کرد. تازه چشمم به اهیس فیک

 بر تن داشت و  یرنگ یآب یافتاد، مانتو شیها لباس 

 را دو چندان کرده بود. خواست داخل خانه   شییبا یز

 دست تنومندم کردم.  ریمچ دستش را اس عیکه سر بشود

 به طرفم برگشت و تشر زد:  یعصب  ایال

 به من دست نزن! -

 کردم  یکه دستش باز در دستانم بود و لمسش م نیا از

 خوب در تمام وجودم موج زد. حس

 !یولم کن لعنت  -

 که دستش  نیا یخارج شدم و به جا نمیری ش یسه خل از

 داخل خانه هلش دادم. با  ایول کنم بدون توجه به رون را

 گرد شده و با نفس نفس نگاهم کرد که در رو  یها چشم

 قفلش کردم.  واریخودم و د   نیو ب بستم
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 وقت ازت   چیکنم ه یم  دیوقت تاک چیمن ه ای ال نیبب  -

 ؟ید یفهم رمیگ  ینم طالق

 زد و گفت:  ی تلخ  پوزخند

 !رمی گ یمن ازت طالق م  ینخوا یتو بخوا -

 شد. بغض  یمنفجر م شییاعتنا یب  نیداشت از ا قلبم

 کردم  یچنگ انداخت که سع میباز به گلو یدردناک

 ی ام گذاشت و فشار  نهیس یکنم. دستش را رو مهارش

 ا یکرد! ال وارد

 نفس  یحرکت سر جاش خشکش زده بود و فقط صدا یب

 دفعه به شدت هلم کی. دیرس یبه گوشم م  قشیعم یها

 بر گونه ام فرود آورد.  یمحکم یِ لیو س داد

 نگاهم را بر چشمان خشمناکش چرخاندم که با  ناباور

 قدرتش کنارم زد و در را گشود و گفت:  تمام

 !رونیاز خونم گمشو ب -

 را میکه گلو یکردم بر بغض یرا مشت کردم و سع دستم

 محکم از خانه خارج  یوم. با قدم هافشورد غلبه بش یم

 پدال گاز فشردم  یرا رو میشدم. پا نمیو سوار ماش  شده

 راندم.  ی نامعلوم  یرا به جا نی با تمام سرعت ماش  و
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 نود و هفتم پارت

 به دست یزنگ زدم و خواستم تا برا   ایآن روز به رون بعد

 به من کمک کند و او هم خدا را شکر  ایدل ال آوردن

 را  ایال  ایبودم رون دهیکه کش یداد. طبق نقشه ا تی رضا

 یخواستم برا یآورد. فقط م یخواستم م یکه م  ییجا

 کرده باشم. در  یکردن دلش نسبت به خودم اقدام نرم

 ی که چشم ها  نیا الیخ  یو حت  دمیگنج  یخودم نم پوست

 و تنش را لمس کنم مرا  نمی بب کیرا دوباره از نزد قشنگش

 کرده  میتدارکات را تنظ یآورد. با دقت همه  یوجد م به

 به دور و بر  یرا چنگ زدم و نگاه کل  می. کالفه موهابودم

 دوستم را اجاره  یرو به راه بود! کافه  زیهمه چ انداختم،

 دو تا دِور کافه را  ییبایز یو با شمع ها و گل برگ ها کرده

 . با دیچی پ یخوش گل ها در مشامم م  یبودم. بو آراسته

 لب  ریلبم نقش بست و ز یبر گوشه  یلبخند ایال  فکر

 کردم:  زمزمه

 گل هاست.  نیو خوش بوتر از ا باتری من ز یایال -

 مربع شکل  زیو چند م رهیکافه به شکل دا ی پنجره

 و  ستمیاطرافم را نگر تیشده بود. با رضا دهیچ ییبایز

 و  ستمیاطرافم را نگر تیشده بود. با رضا دهیچ ییبایز
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 فراموش  یخواستم روز  یشدم. م  ایآمدن ال منتظر

 که با  دمیکش یق یدرست کنم. نفس عم ایال یبرا ینشدن

 و  دمیکالفه دور خودم چرخ ایو رون ای ال یصدا دنیشن

 درست   دنشیکردم به خودم مسلط باشم. با د یسع

 ه بود و خشکش زد  شیدر کافه که مبهوت سرجا یجلو

 ی . درحال دیچی زد استرس در تمام وجودم پ یهم نم پلک

 که  یچرخاند با حرف  ی نگاهش را متعجب به اطراف م که

 از ترس چند قدم به سمتش برداشتم.  زد

 نقشه بود! هیها  نیا یهه! پس همه  -

 و من چرخاند   ایرون نیگره خورده نگاهش را ب  یابروها با

 ناباور لب زد:  و

 ! یآورده باش نیا شیجا و پ  نیشه من رو ا یباورم نم -

 خواست به   یبا نگران  ایچشم و ابرو مرا نشان داد. رون با

 ی گرفت و عصب ش یحرکت کند که دستش را جلو  طرفش

 : دیغر

 انتظار رو نداشتم.  نیازت ا ایرون  -

 عقب برگردد و از کافه خارج بشود که با چند  خواست

 رساندم و دستش را از پشت  ایبزرگ خودم را به ال  قدم

 .گرفتم



 رمز دلت 

343 
 

 انتظارش را نداشت به طرفم برگشت و در آغوشم  چون

 کرد از من جدا شود با سر  یکه تقال م یرفت. درحال  فرو

 ا یبگذارد. با رفتن رون  مانی اشاره کردم که تنها ای رون به

 حرکت  ز یطور که در آغوشم قفل بود به طرف م  همان

 ی صندل یکنم رو   شیکه از خودم جدا نیبدون او   کردم

 ش ی از لب ها یکه حرف  نی. بدون انشستم

 . آرام دستانم را از دورش دیکش یق یشود نفس عم   خارج

 از من فاصله گرفت و رو  عیسر یکردم که بعد از مکث  باز

 به خون نشسته اش یچشم ها دنی. با دستادیا میرو به

 سرم را تکان دادم. با  یدیو از ناام ختیدلم فرو ر ته

 دفعه با  کی انداخت و  زیم یرو کی به ک ینگاه خشم

 کیکه تمام وجودش را فرا گرفته بود با  یتیعصبان 

 ن ی زم یچشمان بهت زده ام رو یبلندش کرد و جلو حرکت

 : دم یلرزانم را تکون داد و با بهت نال ی. لب ها دیکوب

 ! ایال -

 داد و با حرص لب زد:  جلوام تکون یرا عصب  دستش

 ش یمرد تو کشت ایال ؟یدیفهم  اریاسم من رو به زبونت ن -

 !یلعنت

 ی را نداشتم و انگار آن لحظه حت یحرف  چیگفتن ه قدرت
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 نفس من بود ایرفته بود. ال ادمیهم  دنیکش  نفس

 نفس بکشم؟  شیتوانستم با دور یطور م چه

 

 نود و هشتم پارت

 و هرگز ردی از من طالق بگ ا یکه ال نیفکر ا نیا با

 که  یت یبشوم سرم نبض زد و با عصبان کشیتوانم نزد ینم

 بلند شدم.   میاز جا عیلحظه در وجود جرقه زد بود سر آن

 که بتواند ن یقبل ا یچند قدم عقب رفت؛ ول دهیترس ایال

 را دنبال خودم به  ای بکند از مچ دستش گرفت و ال یکار 

 را گشودم و مقابل ها  نی کشاندم. در ماش نیماش  سمت

 یبهت زده  یو نگاه ها ای درشت شده از تعجب ال یها چشم

 کردم.   نیسوار ماش  یرا به سخت  ا یال ا،ی رون

 خوام باهات   یولم کن نم ؟یکن ی کار م  یچ یدار  ریام -

 . امیب  ییجا

 من بدون امتناع به کار و  یول د؛ی ام کوب نهی بر س یمشت

 بر  یدر پ  یپ  ایدر را بستم و قفل کردم. ال شیها حرف

 گفت:  یو م  دیکوب یم  نیماش ی شهیش

 !یببر  ییمن رو به زور جا  یتون ی در رو باز کن نم  نیا -

 پدال گاز فشردم.  یرا رو میشدم و پا   نیماش سوار
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 را بشنوم. کارش به ای بلند ال ینفس ها یتوانستم صدا یم

 . لعنت بر دی ترس یبود که از من، از عشق م دهیرس  ییجا

 احمقانه ام! یو حماقت ها من

 اون جا تا  ارمی  یو روژان رو هم م ییجا  میر یالن م ایال -

 گه یکنم د یبده. خواهش م  حی رو برات توض یچ همه

 بردار. من تو رو دوست دارم و   یاز سر لج باز  دست

 پس آروم باش تا  یم من رو دوست دار که تو ه مطمئنم

 خودم رو اثبات کنم، باشه؟  من

 هم  دیشا ایشود  یمن نم فیانگار متوجه شد که حر ایال

 در سکوت از پنجره به  دیایبار قصد کرد تا کوتاه ب نیا

 بالخره  دم،یکش یاز سر آسودگ  ی شد. نفس رهی خ رونیب

 دن یتوانستم خودم را اثبات کنم تا مانع از هم پاش یم

 بشوم.  مانی زندگ

 در باغ متوقف کردم و  یرا جلو نی ساعت ماش میاز ن بعد

 گفتم:  ای به ال رو

 شو.  ادهی خواهًشا پ -

 و نگران به صورتم چشم  دهی رنگ پر  یبا صورت ایال

 شد.  ادهیپ  نیاز ماش یو بعد مکث کوتاه  دوخت

 ی کنم لبخند شی که توانسته بودم راض نیحال از ا  خوش
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 باغ  یالینقش بست. با هم به سمت و میلب ها یرو  بر

 بود!  شهی باغ مثل هم ییبایو ز  عتی. طب میکرد حرکت

 با  ایشلوارم در آورده و در را گشودم. ال ب یدر را از ج دیکل

 آرام وارد خانه شد و من هم پشت سرش وارد  یها قدم

 و در را بستم. شده

 دا یجا منتظر بمون من برم روژان رو پ نیتو الن ا ایال -

 بده! خواهش حی رو برات توض یهمه چ ادی تا ب کنم

 باشه؟  ام،یمنتظر بمون تا ب  کمی  زمی کنم عز یم

 سرش را تکان داد و گفت:  ایال

 که فکر  ی از اون رشتیخستم! ب یل یبه خدا خ ریام -

 گهیهمه درد و غصه رو ندارم. د نیطاقت ا گهی. د یکن یم

 که بهت  هی شانس نیآخر نیجسم و روحم خستس. ا هم

 و گرنه  یخودت رو ثابت کن  یکه بتون  دوارمیدم ام یم

 . یکن دامی پ ی تا آخر عمرت نتون  یرم که حت   یم یجور 

 نقش بست. چند قدم میلب ها یبر رو  ینیغمگ  لبخند

 بر  یشدم و دستش را در دستم گرفتم. بوسه ا کشینزد

 کاشتم و گفتم:  دستش

 که بهم یرو درست کنم! مرس یدم همه چ یبهت قول م -

 . یداد شانس
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 زد و گفت:  ی لبخند کم جان متقاباًل 

 خودم هم... یشانس رو هم برا  نیا -

 .سوق داد ن یبه زم میکرد و نگاهش را از چشم ها یمکث

 : دمیمتعجب پرس  دهیبال پر یابروها با

 ؟یهم چ -

 گفت.  یدم" ی م  حیلب "بعًدا توض  ری را تکان داد و ز  سرش

 و متعجب به صورتش زل زده بودم.   کنجکاو

 دم تو فعاًل به فکر اثبات خودت  یم  حی گم بعًدا توض یم -

 . باش

 که دستم را جلوام گرفت و  رمشی در آغوشم بگ خواستم

 : گفت 

 نشو!  کمیکنم نزد  یخواهش م رینه ام -

 یلب "باشه"ا ریو ز دمینگاهم را از صورتم دزد نیغمگ

 . دوباره به سمت در رفته و از خانه خارج شدم. با گفتم

 از خانه فرار کنه در را قفل و با  ای که نکنه ال نیا فکر

 چییوحرکت کردم. س نیمحکم به طرف ماش  یها قدم

 هم  یرا رو  یرا زدم و سوار شدم. چشم ها  نیماش

 کردم تا  یکرده و وادارش م  دایروژان را پ دیبا گذاشتم،

 دهد. نفسم را آه مانند  حیتوض ا ی ال یرا برا  قیحقا  تمام
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 را روشن کردم.  نیدادم و ماش  رونیب

 

 نود و نهم  پارت

 ا« ی»ال 

 بودم تا روژان  رینشسته و منتظر ام یراحت  یمبل ها یرو

 منجر شده بود ی. استرس و نگران اوردیجا ب نیا را

 کردم و  ی. احساس سرما مچدی در معدم بپ ییها سوزش

 استرس  نیدانستم که ا یخودم جمع شده بودم. م در

 دستم خودم نبود. نفس  یخود و بچه ام سم بود؛ ول یبرا

 شوم . با   کردم بر خودم مسلط ی و سع  دمیکش ی قیعم

 ینکرده لبخند انتی واقًعا به من خ  ریام دیکه شا نیا فکر

 سه یخانواده  م یتوانست یم  یعنیلب هام نشست؛  یرو  بر

 عاشق  ری! مطمئن بودم که امم؟یخوش حال شو   ی نفره

 که به  یشانس  نیها بود! با خودم فکر کردم که آخر بچه

 پدر بزرگ  یدادم فقط به خاطر بچه ام بود تا ب ریام

 که کل وجودم را فرا  یتوانستم عشق ی! من نمنشود؟

 در  یداشتم حت ریکه به ام یبود را انکار کنم. عشق گرفته

 و  دمیکش یداشت. آه انیوجودم جر یرگ ها تمام

 در،  دیچرخش کل یهم فشردم. با صدا یرا رو میها چشم
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 لرزانم از یصدا آب دهنم را قورت دادم و با زانوها پر

 و روژان با هم وارد خانه شدند و  ریبرخواستم. ام میجا

 داشت با  ییبای صورت روژان بود. صورت ز  خیمن م نگاه

 اندام متناسب! سرش را  ننی و همچ  یمشک  یو ابرو چشم

 رنگش را در دستش اهیس فی انداخته بود و ک ریز به

 چشم ریفشرد. نگاهم را از روژان سوق دادم و به ام یم

 ی بود و صورت  ش یلب ها یبر رو ی. لبخند کج دوختم

 ! قدم قدم به یداشت هم خوشحال  یهم رنگ نگران  انگار

 . ستادندیآمدند و درست جلوام ا سمتم

 کن.  فیرو تعر یروژان همه چ -

 در هم یخم هادر صورت روژان با ا  رهیبود که خ  ریام

 بود  ریرا گفت. روژان همچنان که سرش به ز نیا دهیتن

 زمزمه  یآرام یدهنش را با صدا قورت داد و با صدا آب

 : کرد

 برات فرستادم فتوشاپ بود.  یمن اون روز که عکس  -

 و مال من بشه. من  رهیازت طالق بگ ریخواستم ام یم

 می! اون دوست دانشگاهادی ز یلیرو دوست دارم، خ  ریام

 ون یخواستم احساسم رو باهاش در م  یم شهیو هم بود

 اومد ریکه ام یجرئتش رو نداشتم. همون روز  یول  بذارم؛
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 حرص دادنت با من باشه نور  یخواد برا  یگفت که م بهم

 تونستم دلش رو به دست  دیتو دلم روشن شد که شا دیام

 . ارمیب

 ش ی انگار سخت بود برا د،یکش یقی کرد و نفس عم یمکث

 نرم و  ریدادن اتفاقات! قلب من هم نسبت به ام حیتوض

 شد.  یکه در وجودم بود خاموش م ینگران آن

 تونم یباهات قفل شده من نم ریدونستم که دل ام ینم -

 . ارمی یوقت به دست ب  چیه

 و قرمز  سی دفعه بلند کرد و با چشمان خ  کیرا   سرش

 در  رهیشد. خ ینگاهم کرد که ته دلم خال  یاش جور  شده

 با نفرت زمزمه کرد:  میها چشم

 جز تو  ریام ی مال من بود؛ ول ریام یاگه نبود یلعنت یتو -

 خوامش.... ی! من منهیب   یرو نم یا گهید کس

 ی و کم  دیلرز شی روژان از ترس شانه ها ریداد ام با

 گرد شد.  شیها چشم

 چرت  ستی مجبور ن ای خفو شو روژان خوب خفه شو! ال -

 تو رو بشنوه حال هم گورت رو از خونم گم یپرت ها و

 .کن

 در دلم یروژان بود حس بد یلب ها یکه رو یپوزخند
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 فش یاز ک یروژان اسلحه ا  یحرکت آن  ک ینشاند. در  یم

 گرد شد و  میو به سمتم گرفت. چشم ها دیکش رونیب

 که انگار قصد شکافتن  دیام کوب نهیبه س  یجور  قلبم

 ی تند شده بود و با چشم ها میام را داشت. نفس ها نهیس

 که اسلحه را به سمتم گرفته بود نگاه یزده به روژان بهت

 حالتم قلبم را  نیا دنیکردم. پوزخند روژان از د یم

 ی کرد. قطره  دنیو بدنم از آن لحظه شروع به لرز لرزاند

 گونه ام یو بر رو  دیچک نییچشمم پا یاز گوشه  یاشک

 من و روژان در  ن ی ب ری ام یوحشت زده  یآمد. نگاه ها فرود

 ی خورد؛ ول یتکان م  یگردش بود و دهنش مثل ماه حال

 . انگار آن لحظه دیجه  ینم رونیب  شیاز لب ها ییصدا

 قلب من و  یکوبش ها یبود و صدا ستادهیها ا هیثان

 کرد.  یو زمان حکومت م نیبر زم  ریتند ام یها نفس

 بود گفت:   شیکه در لب ها یشخندیبا ن  روژان

 وقت  چیباشم تو هم ه ر یتونم با ام یحال که من نم  -

 . یتون  ینم

 بسته یماشه گذاشت و من با چشم ها یرا رو دستش

 .دمیکش  یفرا بنفش غیج
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 صدم  پارت

 م ینی به ب ین یچ دیچ یپ یتند الکل که در مشامم م یبو با

 به جیرا از هم گشودم. گ میچشم ها یو به آرام دادم

 چشم دوختم و به ذهنم فشار آوردم تا  دیسف یوارهاید

 که اسحله را به یروژان ادی. با اورم ی ب ادیرا به   اتفافات

 م ین دهیو ترس دمیکش ی"نیلب "ه ریگرفته بود ز سمتم

 م یو نفس ها دیکوب  یام م نهی شدم. قلبم محکم بر س  زیخ

 شکمم گذاشتم از وحشت  یشده بود. دستم را رو تنگ

 شروع به  میبچه ام را از دست داده ام اشک ها دیکه شا نیا

 که وارد  یدر به کس یدفعه  کیکرد. با باز شدن  دنیچک

 با چشمان بهت زده اش وارد  ریشدم. ام  رهیشد خ  اتاق

 خودم را به من رساند. عیسر  یشد و با قدم ها اتاق

 دادم و سرم را به یا در آغوشش جاخودم ر ناخواسته

 آغوش و عطر تنش  یاس گذاشتم. چه قدر دلم برا نهیس

 شده بود! تنگ

 . ستین  یز ی ! آروم باش چ؟یکن  یم هیچرا گر زمی عز -

 بند  میشد و اشک ها قیناخودآگاه در وجودم تزر آرامش

 .آمد

 یجام؟ روژان چ نیسرم اومد؟ چرا ا ییبال  یچ ریام -
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 شد؟

 انداخت و گفت:  ریسرش را به ز ریام

 رو انجام بده اسلحه رو ازش  یکه بتونه کار  نیقبل ا -

 برخورد کرد، تو هم از استرس از   واریو گلوله به د گرفتم

 زنگ زدم روژان رو بردن. من هم تو سی . به پلیرفت حال

 آوردم.  مارستانیبه ب  رو

 انداختم و سکوت  ری سرم را ز دهیدر هم تن  یاخم ها با

 . کردم

 ! ا؟یال  یچرا بهم نگفت -

 متعجب سرم را بلند کرده و به  ری ام یگرفته  یصدا با

 شدم.  رهی غم آلودش خ چشمان

 رو بهت نگفتم؟ یچ -

 ی صورتم چرخاند و بعد مکث یبه تمام اجازه   ینگاه

 : گفت 

 !؟یکه حامله ا نیا -

 ر ی. امدمیرا گاز گرفته نگاهم را از نگاهش دزد  نمییپا لب

 چانه ام  یکرد و دستش را رو کم یخودش را نزد یکم

 . وادارم کرد دوباره به چشمانش نگاه کنم، با اخم گذاشت

 جا خوش کرده بود زمزمه  شیابروها نیکه بر ب یکوچک
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 : کرد

 خبر  نیکه ا یقده از من متنفر بود نیا یعنی ا؟یچرا ال -

 از دکتر خبر حامله بودنت رو  دیمن چرا با ؟یادبهم ند رو

 دونم باعث  یکردم، م  یادیدونم اشتباه ز ی! مبشنوم؟

 ی دونم؛ ول  یها رو م  نیهمه ا یاز دستم دلخور باش شدم

 اون بچم.  یمن بابا ایال

 نقش بست و  شیلب ها یبر رو یکرد و لبخند کج  یمکث

 داد:  ادامه

 . میش یمامان و بابا م میما دار -

 شکمم گذاشت و نوازش کرد.  یرا رو دستش

 ، یکنم که ناراحت بش ینم یوقت کار  چیه گهیبه خدا د -

 یی برام معنا گهید ای دن یکنم. تو نباش  تتیبرسه که اذ چه

 اضافه مونی کوچلو به زندگ  یفرشته  هی. الن هم که نداره

 ی شه به خاطر هر سه تامون بهم شانس بده تا همه چ یم

 از نو بسازم، باشه؟  رو

 ی شد و در حال یم  ریسراز میگونه ها یشوقم بر رو اشکان

 نشسته بودم خودم را در  میلب ها یبر رو یلبخند که

 انداختم و در گوشش گفتم:  آغوشش

 باشه.  -
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 یحرفم محکم مرا به خودش فشرد و بوسه ها دنیشن  با

 بر سر و صورتم نشاند. یمتعدد

 تو  یهر چ یتو بخوا یبه بعد از چ نیاز ا زمی عز  یمرس -

 . یبگ

 را با لذت وارد   نشیو در سکوت عطر دلنش دمیخند

 کردم.  میها هیر

 

 کم یصد و  پارت

 سال بعد«  کی» 

 صحبت چمن ها نشسته و گرم  یو مادرم بر رو  ایرون   کنار

 به پشتم نگاه کردم و به یکم  ریکه با صدا زدن ام میبود

 که در آغوشش بود چشم دوختم. لبخند  رسامی و ام ریام

 نقش بست و با لذت به دو تا  میلب ها یبر رو یدنگ کم

 که  یکنارم نشست و در حال ریشدم. ام رهی خ میزندگ  مرد

 کرد گفت:  یم  یباز   رسامیکوچک ام یدست ها با

 آقا پسر انگار گشنشه. نیا -

 بر یسام را در آغوشم گرفتم. بوسه ا ری زدم و ام یلبخند

 کردم.  میها  هیگونه اش کاشتم و عطر تنش را وارد ر یرو

 و مادرم گفتم: ای به رون رو
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 .امیبدم ب ری ش  رسامیبا اجازتون من برم به ام -

 می زد و سرش را تکان داد. از جا یلبخند مادرم

 به سمت داخل کلبه حرکت کردم. ری و با ام برخواسته

 دستش ر یباز کرد و داخل کلبه شدم. ام میدر را برا ریام

 ی. رو میکمرم گذاشت و با هم وارد اتاقمان شد  یرو را

 را به سمت بال   راهنمیکه پ ینشستم و در حال  تخت

 گفتم:   ری رو به ام دمیکش یم

 شه.  یگرسنه اش م یچه قدر هم شکموعه! ه -

 داد. هیبا خنده سرش را تکان داد و به تاج تخت تک ریام

 شدم.   رسامیدادن به ام ریدادم و مشغول ش هیتک ریام به

 لباسم گذاشته بود و یکوچکش را رو یها دست

 نازش را بسته بود. یها چشم

 ن یتا به ا دمی کش ییها یسال قبل که چه سخت کیفکر  با

 ردم. مادرم بار شکر ک  نیهزارم یبرسم، خدا را برا  مرحله

 از آن که تصور  شیام ب  دهیرا بخش  ریام دیکه فهم  یوقت

 داد. تمام  تی بالخره رضا یشد؛ ول ی کردم عصب یم

 از آن روز  ریو پسرم! ام  ریشد در ام  یمن خالصه م یزندگ

 مانی همسر را داشت. هر دو نینقش بهتر میبرا

 چیبالخره بدون ه یول م؛یدیکش  یادیز یها یسخت
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 را میموها ری. اممیکنار هم بمان میتوانست یا دغدغه

 عاشقانه کنار گوشم یکرد و زمزمه ها یم  نوازش

 ی آب یتخت خواباندم و پتو یسام را رو ری خواند. ام یم

 را مرتب کردم و گفتم:  راهنمی. پدمیکش شی را رو رنگش

 .مین یرو صدا کنم سفره رو بچ ای رون  میبر -

 م یشانیپ یبر رو یبلند شد و بوسه ا  شیاز جا ریام

 را از در صدا زدم تا  ای و رون می. از اتاق خارج شدکاشت

 ر یبلند شده و ز یو مادرم از جا  ای . رونمینیرا بچ  سفره

 کوچک را جمع کردند و به سمت خانه حرکت کردند.  انداز

 گاز  یبال نتیاز کاب  یسیآشپزخانه شدم و د وارد

 ا یرنج به ظرف شدم. رون ب دنیو مشغول کش برداشتم

 بر  مهیخورشت ق دنیآمد و او هم مشغول کش  کنارم

 ی غذاخور  زیم  یبرداشتم و رو یدیسف  یشد. سفره  ظرف

 نشستم و با بگو و بخند  زی پشت م یکردم. همگ پهن

 ر، یآرتام، ام ا،یبه رون ی. نگاهمیخوردن شد مشغول

 میدیکش یاد ی ز یها یانداختم. تک تکمان سخت مامانم

 مادرم که مجبور شد سال ها از من دور بماند؛  مخصوًصا

 میدر کنار هم بود یو خوش  یبا خوب  یکه همگ نی هم یول

 چنگ میبر گلو یپدرم بغض  ادی بود. با   یکاف میبرا
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 لب زمزمه کردم:  ریو ز انداخت

 ! ییبابا یکاش بود -

 بر بغضم  یدر پ یپ یرا بستم و بعد از نفس ها میها چشم

 ها  ادی روند و در  یها م یبود بعض نی هم  یدگکردم. زن غلبه

 و من از خدا شکر  یرا بدان  تیقدر داشته ها دیماند با یم

 م یها آرامش را بر زندگ یآن سخت یکه بعد همه  گذارم

 کرد.  حاکم

 . انیپا
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