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 رمان های عاشقانه  :آرایی صفحه و طراحی

 

   سایت آدرس

 

   : ROMANKADE_COM@ تلگرام کانال

 

 است محفوظ رمان های عاشقانه  نزد کتاب این حقوق تمامی

 

 

 

 فــرهــــاد یبـ ـــنیــریشــ 

 

 )سارا حقگو( دخترک آریاییقــلمِ:  بـه

 sara_7081: یکاربر نام

 عاشقانه یانجمن رمان ها عضو

 

 ...طنتینه از جنس ش ستیدختر یقصه  قصه،

 

 تمام و کمال... ییِ بایاز جنس ز نه

 

http://www.romankade./
https://t.me/romanhayeasheghane


 شیرین بی فرهاد

 
4 

 

 از جنس ثروت... نه

 

 از جنس اجبار... نه

 

 از جنس لجاجت... نه

 

 از جنس غرور... نه

 

 !یاز جنس سادگ بلکه

 

 نه از جنس غرور... یپسر و

 

 مدهوش کننده... تِ یاز جنس جذاب نه

 

 از جنس ثروت... نه

 

 از جنس اجبار... نه

 

 از جنس هوس... نه
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 !یاز جنس سادگ بلکه

 

 مانند فرهاد! یو پسر نیریمانند ش یدختر

 

 ند؟یآ یم قیفا ییشوند و بر جدا یموفق م یو فرهاد در راه عاشق نیریش نیاما ا و

 

 دو را بتازاند! نیکه سرنوشت تا کجا قصد دارد ا دید دیبا

 

 خشم و نفرت؟ ایشود  یم روزیعشق و محبت پ یروین ایآ

 

 ...دیما همراه باش با

 

 

 ادر کاسا و ناولها یالساق هایا ایاال "

 "هاافتاد مشکل یعشق آسان نمود اول ول که
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هر چه در خودش تلنبار  ن،ییپا زدیبر یهل محکم، که دلم هر کیخواهد!  یتابم! دلم تاب م یوقت است که ب یلیخ

 کرده را...

زد! نفسم را آه  یبه جانم م یاش چه آتش یالیخ یب نیدانست که ا یروزگار خواب بود و نم یها یرحم یاز ب فارغ

کنج لبم جا  یکوتاه! پوزخند یلیکوتاه بود! خ یِ تراژد کی ،یدادم و از جا برخاستم. کاش زندگ رونیب نهیمانند از س

 کند؟ مسلمًا نه! یما عمل م یو اراده  لیبه م ایخوش کرد. مگر دن

 هیچرخد تا پا یها جان بدهد. آن قدر م یهجوم بدبخت ریو ز دیبه لرزه در آ تیها یچرخد تا خوشبخت یقدر م آن

 است! نیات فرسوده شود و به اندوه مبدل شود! تلخ است اما رسم روزگار چن یآرامِش زندگ یها

نوشتن  یاست. جوهرش تمام شده و نا دهیپرت کردم. او هم مانند من خسته شده و کنار کش زیم یرا رو خودکارم

 ام را ندارم! یتاب نوشتِن کتاب زندگ گریندارد. همچون من که د

 چند سال مونس و همدمم بوده است! نیکه در ا یدفتر مقابلم چشم دوختم. دفتر به

 میرحمانه به گلو یب ،یفروغم جان گرفت و رژه رفت. بغض مانند عقرب یچشمانِ ب شیهم خاطرات آن سال ها پ باز

 ام... یبر لب نشاندم و شروع کردم به ورق زدن کتاب زندگ یچنگ انداخت. لبخند تلخ

 

 منم؟  نیم. انگریستبه خود  نهیآ در

 خدمتکار که قرار است زن ارباب و خانم عمارت شود؟ یسویگ همان

زد. قطعًا هر  یشور م م چرا اما دلمستدان ید! نمیرس یبه نظر م بایز زیداد. چه قدر همه چ نتیچهره ام را ز یلبخند

! حس دوگانه نیکرد، اما من نه شاد بودم و نه غمگ یم ریدر آسمان ها س یمن بود، از فرط خوشحال یجا یگریکس د

 زد. یداشتم که به دلشوره ام دامن م یا

آراسته، جذاب تر  یو موها ینگاهم را از خود پس گرفتم و معطوف او کردم. با آن کت و شلوار مشک ،یسام یصدا با

کردم هر آن ممکن است، قلبم  یدر قلبم برپا کرد که حس م یچنان تالطم شیرایکرد! نگاهِ گ یجلوه م شهیاز هم

 ام را بشکافد! نهیس

  :دیآمد و با خنده پرس میدوختم. به سو نیو نگاهم را به زم اوردمین تاب
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 انما؟خانم خ یدزد یو ازم مرچرا نگاهت 

 زدم و گفتم: یلبخند

 شن. یم بتتیغ یمتوجه  هیتو اتاق؟ االن بق یچرا اومد

 حلقه کرد و کنار گوشم نجوا کرد: فمیمردانه اش را دور کمر ظر یها دست

 سو؟یگ

 لرزان پاسخ دادم: ییکشد! با صدا یکردم از آن ها آتش زبانه م یاز شدت شرم سرخ شدند. حس م میها گونه

 جانم؟

 یدستانش را تنگ تر کرد و همان طور که لبش را به الله  یکرد و باز قلبم را لرزاند! حلقه  جذابش را نثارم لبخند

 چسباند، زمزمه کرد: یگوشم م

 دختر؟ یهست یقدر خواستن نیآخه تو چرا ا

 گوشم نشاند و افزود: یبر الله  یا بوسه

 هوم؟

تاالپ  یصدا دمیترس یکه م دیتپ یتند م یدرتابم به ق یسوزاند. قلبِ ب یگرم و پر حرارتش، پوستم را م یها نفس

قرار  یب یصورتم را قاب گرفت و با لحن شیتلوپش به گوش او هم برسد! خواستم خودم را عقب بکشم که با دست ها

 گفت:

 جا کنارم بمون! نیهم

بر جا ثابت ماندم. حس  یعکس العمل چیه یب  کرد. دنمیآن که مجال حرف زدن به من بدهد، شروع به بوس یب سپس

 داشتم! یبیعج

 نه؟ ایخواستم  یم او را واقعا مستدان ینم
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کردم. دوستش داشتم اما شرم مانع از حرف  یاو را همسر خود تصور م م،یاهایدر رو یآمد و از بچگ یاو خوشم م از

خجالت زده ام دوخت و خواست بار  کرد و ازم فاصله گرفت. نگاِه مخمورش را به نگاهِ میشد. سر انجام رها یزدنم م

 :دمیو با عجز نال دمیشود که خود را عقب کش کمینزد گرید

 االن نه! یسام

من  ش،یپ یتوانم در برابر او مقاومت کنم. به هر حال تا چند هفته  یدانستم نم یرنگ تعجب گرفت. م نگاهش

شده بود که فرصت  یسپر عیسر یبه قدر زیعمارت بود. حال حکم نامزد او را داشتم. همه چ نیخدمتکار و او ارباب ا

 باک وجود داشت؟ یچه جا گرید ،یسام شنهادیرا از من سلب کرد. با وجود پ دنیشیهرگونه اند

 یحت یفبود به پاسخ من رممکنیداد و غ یاول بله را م یشک در همان وهله  یمن بود، ب یهم جا یگریدختر د هر

 فکر کند!

هم  یشد. عالوه بر قدرت و ثروت، ظاهر جذاب یتنها پسر ارباب بزرگ بود و بعد از او، مالک روستا محسوب م یسام

 یاز جانب او م ینگاه میکرد. تمام دختران روستا، در حسرت ن یرا به خود جلب م یا نندهیداشت که نگاه هر ب

سقف با  کی ریبود که در کنار او و ز نیا هیآمدم. تنها تفاوت من با بق یاز آن ها به حساب م یکیسوختند و من هم 

شوکه شده بودم که فقط  یدارم. به حد ادیخوب به  یلیکرد را خ یکه از من خواستگار یکردم. روز یم یاو زندگ

 رها کردم. یو او را همان طور منتظر و مشتاق بر جا ستمیگر

 :دیپرس یبا کنجکاو یبر لبانم جا خوش کرد. سام یآن روز ها، لبخند یادآوری با

 ؟یخند یچرا م

 یکه اندک یاش چسباندم و با لحن یشانیام را به پ یشانیرا دور گردنش حلقه کردم. پ میرفتم و دست ها شیسو به

 :دمیاش بود پرس یعشوه و ناز هم چاشن

 ک؟یاجازه ندارم بخندم ارباب کوچ

 ربود پاسخ داد: یکه هوش از سرم م یرا باال انداخت و با همان لبخند جذاب شیابرو یتا کی

 بانو؟ سویبه خرج دادم گ یجسارت نیچن یو من هم غالم شما. بنده ک دیکه شما ملکه ا عالًف
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پر  یو با لحن دیآمد. من را به آغوش کش یداد خوشم م یکه بهم م یاز لقب شهی. همدیاو هم خند ،دمیناز خند با

 ساس گفت:اح

 خنده هات همه کسم؟ نیبا ا یآر یبه روزم م یچ یدون یم

 . عاشق کردن را بلد بود و چه قدر در مدهوش کردن مِن عاشق ماهر بود!دمیو سرخوش خند مستانه

 .دیکش یکه انتظارمان را م یا ندهیشده بود. فقط من بودم و او و آ تیاهم یب مانیو مکان برا زمان

 

مهربان او، مقابلم نقش بست. به آغوش گرمش پناه بردم.  یاز هم گشودم که چهره  دهید ،یاحساس نوازش دست با

که متعلق به تنها مرد  ییبایز یقیضربان قلبش گوش سپردم. موس ینمودم و به صدا یاش مخف نهیسرم را درون س

 که حکم یام بود. مرد یزندگ

 را داشت! میها ایرو ی شاهزاده

 دانست که چه به روز قلبم آورده است. یهمان طور که مالک روستا بود، مالک قلب منم بود و خودش نم او

شد و آرزو  قی. حس آرامش به قلبم تزردیآن نفس کش انیفرو کرد و با ولع م میموها یسرش را ال شهیهم مانند

بودم  نیزم یدختر کره نی، من خوشبخت ترآرامش و در کنار او بودن را از دست ندهم. آن روز ها نیکردم که هرگز ا

 ها کوتاه است! یو چه قدر عمر خوشبخت

 که گفت: شیو به دنبالش صدا دیچیجذابش در گوشم پ ی خنده

 بشه؟ داریخواد ب یمن نم یملکه 

 نچ!-

 ؟یتخت خواب گرم و نرم دل بکن نیاز ا یخوا ینم-

 نشست و گفت: شی. سر جادمیجوابش خند در

 ها! هیرفته امروز چه روز ادتیکه  نیخانم خانما. مثل ا یش داریب دیاما با
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 گفت: اقیپر اشت یشدم که با لحن رهیبه او خ جیو گ کنجکاو

 ...ارهیامروز روز وصال 

رو داشتم  شیکه پ یدیجد یحال، به زندگ نیشروع به بشکن زدن و آواز خواندن کرد. قهقهه زدم و در ع سپس

 عمارت؟  نیشد و من هم خانم ا یامروز او همسر من م یعنی. دمیشیاند

 داشت و هم دلشوره!   یکه هم رنگ شاد یداشتم. حس یخاص حس

داشتم  می. هنوز چند ساعت وقت داشتم. تصمدیایب شگریاز صرف صبحانه، به اتاقم بازگشتم و منتظر شدم تا آرا پس

 یکه در چند قدم یآبشار یفوراً حاضر شدم و به سو نیبزنم. بنابرا یام سر یشگیگاه هم یبار به مخف نیآخر یبرا

 روستا قرار داشت، گام برداشتم.

داد؛ اما دلچسب  یآب پوستم را قلقلک م یرودخانه نشستم و دستم را درون آب زالل و شفاف فرو کردم. خنک کنار

 بود!

دانستم چرا حس دلشوره، آن هم در روز  ی. نمدیخراش یرا م میگلو یبغض لعنت نیداشتم. از صبح ا یبیعج حس

 یدر روز عروس یکدام عروس ،بودم بیدلتنگ بودم! چه قدر غر ،داشت دنیبار یکرد! دلم هوا ینم میام رها یعروس

 ماند؟  یکس م یاش تنها و ب

کند؟ پدرم کجا بود تا دستم را در  یخوشبخت یآرزو میدانه دخترش باشد و برا کیکجا بود تا شاهد ازدواج  مادرم

 بگذارد و من را به دست او بسپارد؟  یدست سام

 پر کند. میمادرم را برا یخال یتوانست جا یبود که او هم نم یکس من بعد از خدا، سام همه

 من بود تا بشکافد و تمام یاشاره از سو کیبغضم منتظر  ییدادم. گو دنیمجال بار میو به اشک ها دمیکش یآه

 !زدیبر رونیام را از چشمانم ب یدلتنگ
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باال رساندم. اگر  یخود را به طبقه  مهیبه آن، سراس دنیعمارت قدم برداشتم و پس از رس یآهسته به سو یگام ها با

 شد! یگران تمام م میبرا د،یگرد یم بتمیغ یمتوجه  یسام

 یکردم متوجه  یشده بودم و خدا خدا م ساعت دل تنگش مین نیهم یاتاق مشترکمان پرواز کردم. ط یسو به

 نشود مگرنه کالهم پس معرکه بود! میچشم ها یسرخ

 مانعم شد. مات و مبهوت به صدا گوش سپردم:  ییبکشم که صدا نییرا پا رهیو خواستم دستگ ستادمیدر اتاق ا پشت

 بره؟ یکن یردش م یرو ک یدهات یاون دختره 

 ! ینه سام. دمیشکستن قلبم را به وضوح شن یصدا

 کرد؟ یدر بسته و کنار او چه م نیپشت ا بهیداد؟ آن زِن غر یرا نم نشیسکوت کرده بود و جواب توه چرا

 ؟یاوک ،ینگران نباش هان ،کنه یعمارت گورش و گم م نیامروز از ا-

 یمرگ در گوشم م ام، همچون ناقوس یآن هم در اتاق نامزدم و در روز عروس ،یزن یمستانه  یقهقهه ها یصدا

 بودم! ستادهیاتاق، ا یو من، صامت و مسخ شده پشت در بسته  دیچیپ

مسئله سوء  نیخواستم تا ا یرخت بر بست و احساس ضعف، تمام وجودم را فرا گرفت. در دل از خدا م میاز پاها توان

شد!  رانیو میکاخ آرزو ها کبارهیدر آغوش نامزدم، به  بهیآن زنِ غر دنینباشد، اما با گشودن در و د شیب یتفاهم

شدند.  یروان م میآن که دست خودم باشد، بر گونه ها یب میزد و اشک ها یم شین میتمام به گلو یرحم یبغض با ب

 .دیلرز یتند و نامنظم شده بود و بدنم آشکارا م مینفس ها

کرد و دم بر  یغرورم را نظاره م کرد. خرد شدنم و له شدن یم میچنان جا خورد که در سکوت تماشا دنمیبا د یسام

و  ختیآب باشد، فرو ر یکه رو یخودم و او ساخته بودم، مانند خانه ا یکه برا یقشنگ یایام و دن یآورد. زندگ ینم

 شکسته! یمن ماندم با قلب

که قرار بود  ینامزدم بود. نامزد انتیکس بودنم اضافه شد و آن هم خ یبودن، کلفت بودن و ب میتیبه  دیجد یدرد

 !میامروز شوهرم شود و به عقد هم در آورده شو

 :دیرا برانداز کرد و غر میسر تا پا ز،یرآمیبا آن نگاهِ تحق دخترک

 ؟یندادن قبل از ورود به اتاق در بزن ادیبه تو  ،یپاپت یدختره 
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از خودش  ش،یغرق در آرا یو چهره  بلوند یبا آن موها .بود نهیکه ماالمال از ک ینگاه ،را معطوف او کردم نگاهم

حسادت در وجودم روشن شد. مگر من چه از او کم  یکرد. شعله ها یم یدلبر یسام یساخته بود و برا یعروسک

 !زیزدم؛ همه چ یداشتم؟ پوزخند

و من  دید یتار م هیاز فرط گر میگر گرفتم. چشم ها شانیکینزد ، ازبودند یدر وضع بد ،ثابت ماند شانیبر رو نگاهم

 یتخت دو نفره مان بودم. سام یعشقم، در اتاق خودمان و رو انتیو تار اشک، نظاره گر خ رهیت یاز پشت پرده 

 باالخره به حرف آمد و با بهت لب زد:

 سو؟یگ

 را زدودم و زمزمه کردم: میها اشک

 مرد! سویگ

شکست و چه قدر  یسکوت راهرو را م پرتاب کردم و با سرعت از اتاق خارج شدم. هق هقم نیزم یام را بر رو حلقه

 !ستیگر یاش م یکس یب یکه برا یدخترک یها هیگر یتلخ بود صدا

ام را داخلش  یضرور لیو وسا میاتاق خودم رفتم و چمدان کوچکم را برداشتم. چند دست از لباس ها یسو به

کردم فرار بود. فرار  یکه فکر م یزیرفتم. در آن لحظه به تنها چ یم دیدست خودم نبود اما با مینهادم. کنترل کار ها

در  شیبه نما میچشم ها یجلو شیپ یقیدقا یصحنه  تنها! حس نفرت وجودم را فرا گرفته بود و یخانه و سام نیاز ا

او را  شیها یو آن دختر با عشوه گر دندیلول یاسفبارش با آن دختر! در هم م تیاو و وضع انتیخ یآمد. صحنه  یم

 زدم: ادیرا بستم و با تمام قوا نفرتم را فر میبه زانو در آورده بود. چشم ها

 !عوضی ی کهیزت متنفرم مرتا
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 ختمیر یکه اشک م یشد. در حال انیدر چهارچوبش نما یاتاق با شدت تمام باز شد و به دنبالش قامت سام درب

 :دمیپرس

 آره؟ ؟یبه روزم آورد یچ ینیبب یاومد ؟ینیخرد شدنم رو بب یاومد هیچ

. اعترافش دیلرز یگرفتم و قلبم م یشد. هنوز هم از نگاهش گر م رهیتفاوت به چهره ام خ یحال ب نیو در ع متعجب

داد و  لمیتحو یرا نداشت. پوزخند ایر یحس خالص و ب نیا اقتیل یسخت بود اما هنوز هم عاشقش بودم؛ اما سام

 :دیبه من توپ یعصب

 زده به سرت؟ ؟یچ یعنیها  یبچه باز نیا

 یرفتم و او هم به دنبالم م رونیتوجه به او، اتاق را ترک کردم. دوان دوان از عمارت ب یرا به دست گرفتم و ب چمدانم

 یشده بودم و او هم تالش ری. نگاهش تا عمق وجودم را سوزاند. تحقستادمیکرد و به ناچار ا رمیاس اطی. در حدیدو

 کرد؟ یدفاع م یو دهات یدختر پاپت کیمعشوقه اش از  یجلو دیچرا با، کرد. مسخره بود یدفاع کردن از من نم یبرا

 دستم رو ول کن!-

 :ختیافکارم را برهم ر شیشد. صدا یمن خوشحال م تیبا آزار و اذ ییگو ،بود و او هم دست بردار نبود دهیفا یب تقال

 !ریآروم بگ قهیچه مرگته؟ دو دق

 زدم: ادیشدم و فر رهیانزجار به او خ با

 تف به شرفت!، خوره یحالم ازت بهم م

 چیه ؟یسام یرو به هم زد میبهت وابسته شم؟ چرا زندگ یکرد یچرا کار ،یخواست یاگه من رو نم ؟یداد میباز چرا

 پشتته! شهیمن هم نیبد، نفر یلیخ م،یبخشمت، بد شکوند یوقت نم

 !دمیخواستم رس یکه م یزیمن به چ-

 پر از تمسخر افزود: یاشاره کرد و با لحن یدر خروج به

 !یحاال هم هر

 لرزان زمزمه کردم: ییعقب رفتم و با صدا ی. قدمدیغرورم را به آتش کش گرید بار
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ونم به ت یکردم با تو م یفکر م ،حاضر بودم جونمم برات بدم ،با تمام وجودم دوست داشتم ،من عاشقت بودم

 .یرو نابود کرد زیهمه چ، زیهمه چ ریز یوقته باهام قهره برسم اما تو، تو زد یلیکه خ یا یخوشبخت

 شه! یدو ماهه که اونم تا فردا فسخ م ی غهیص هینبوده به جز  نمونیب یزیچ-

نقش بر  بافتم و چه طور تک تکشان یم ییها ایام نباشم. چه رو یشاهد نابود نیاز ا شتریرا بستم تا ب میها چشم

 !یسام یِبود ظاهر واقع نیآب شده بودند . ا

 یکه عاشقش بودم و او مرا فقط برا یبود مرد نیرا داشتم. ا یاسباب باز کیحکم  شیبود و من برا میایکه دن یکس

مچاله ام کرد و به سطل زباله  یبود، مانند دستمال دهیسر رس میخواست و حال که مهلت انقضا یاش م یسرگرم

 انداخت!

 !کیمنتظر اون روز باش ارباب کوچ ،رهیگ یآه من دامنت رو م یروز هی-

 

 

 

 

 یزیپش گرانیمتعجب و کنجکاو د ی. نگاه هادمیو چمدان زبان بسته را هم به دنبال خود کش دمیتوجه به او دو یب

برخورد کردم و  یکجا بودم که با کس اصالً ایدانستم چه قدر از روستا فاصله گرفته بودم  ینداشتند. نم تیاهم میبرا

باز هم روان  میچهره ام از درد درهم شد و اشک ها، دیچیپ میدر مچ پا یدرد بد ،خوردم نیچون حواسم نبود زم

سرم را باال گرفتم و نگاهِ اشک آلودم را نثارش کردم. خم  ،یپسر جوان یقصد بند آمدن نداشتند. با صدا ییگو، شدند

 :دیپرس یشد و با نگران

 حالتون خوبه خانم؟

 گفتم: ریرفتم. سر به ز یم دیاما با ،بود دهیامانم را بر میجا برخاستم. درد پا از

 متوجه شما نشدم!، خوام یمعذرت م
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 .دور کمرم حلقه شد یبه جلو برداشتم که درد مچم امانم نداد و در حال سقوط بودم که دست یقدم سپس

 .برسونم دیتا هر جا که خواست نیتونم شما رو با ماش ی. من مدیحرکت کن دیتون یوضع که نم نیبا ا-

 شده بود، پاسخ دادم: دمیعا یکیکه از آن همه نزد یاز او فاصله گرفتم و با شرم عیسر

 شم. یمزاحم شما نم ،نه ممنونم

 جاده پارک شده بود، اشاره کرد و گفت: یکه آن سو ینیماش به

 .دییبفرما !هیچه حرف نیا

به او اعتماد کردم. خواستم  لیدانم چرا و به چه دل یو به دنبالش رفتم. نم دمیکش یاز لحن آمرانه اش، پوف یعصب

 هیگر یجلو و کنار راننده جا خوش کردم. به قدر یصندل یکه با دست به جلو اشاره کرد و به ناچار رو نمیعقب بنش

 :دیام شد که پرس یناخوش احوال یمتوجه  یی. گودندید یباز ماندن نداشتند و تار م ینا میکرده بودم که چشم ها

 م؟یبر دیخوا یم که،یدرمانگاه نزد ست؟یحالتون خوب ن

 بر لب نشاندم و پاسخ دادم: یپوزخند

 درمانگاه که سهله!، بده نشیتونه تسک یخدا هم نم یحال من رو حت

 د؟یبر دیخواست یسر و وضع کجا م نیبا ا-

 :دیپرس یزد و با کنجکاو یدادم. لبخند مرموز هیتک شهیباال انداختم و سرم را به ش یا شانه

 درسته؟ ،یباش سویگ دیتو با

 :دیو نگران نگاهش کردم که پرس متعجب

 راهت سبز شدم؟ یام و چرا جلو یمن ک یبپرس یخوا ینم

 :دمیاش پرس یناگهان رییتغ نیاز ا متعجب

 ؟یدون یاسم من رو از کجا م ؟یهست یتو ک
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 زدم: ادیو فر اوردمیسکوت براندازم کرد. تاب ن در

 ؟یهست ینکنه تو هم دوست همون عوض ؟یگ ینم یچیچرا ه

کرد. از  ریو مردانه اش اس یقو یرا زد و مچ دستم را در دست ها یپرت کنم که قفل مرکز رونیخود را به ب خواستم

 زد: ادیبرافروخته فر ی. با چهره ادمیشرم گر گرفتم و دستم را پس کش

 ؟یآر یدر م یباز وونهیچرا د

 :دمیو با عجز نال دیاشک از گونه ام چک یا قطره

 ؟یهست یبگو ک ؟یخوا یاز جونم م یچ

 را به رو به رو دوخت و پاسخ داد: نگاهش

 جهنم نجاتت بدم. نی. در واقع گفت از اششیآقا رهام دستور داده تو رو ببرم پ

 

 

 

 ه؟یرهام ک-

 آقا رهام!-

 لرزان نجوا کردم: ییصدا با

 منه؟ یکاره  یاون؟ اون چ شیپ یبر یمن و م یاصال تو چرا دار ه؟یرهام ک

و رمن  نیبا خبر بود و واسه هم یسام یِطانیش یرهام از نقشه  ،نه ای شیدیدونم تا حاال د ینم ،رهامم اریمن دست-

 ،آد یسرت نم ییبال ،اون جات امنه شیپ ،نباش یزیببرم. نگران چ رازیدنبالت و تو رو با خودم به ش امیمأمور کرد تا ب

 باشه؟ ،فقط به من اعتماد کن

 و گفت: دینگاهش کردم و به فکر فرو رفتم. خند جیگ
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 ،اومده مشکوک شده یاز وقت، خبرم. رهام تازه از آلمان برگشته یب زیمنم مثل تو از همه چ ،نگاهم نکن یاون طور

 دونه! یو خدا مرچراش  ،یزیبراش عز یلیدوستت داره و خ یلیدونم که خ یو مر نیفقط ا

و با ارزش  زیشناختم، عز یسر سوزن هم او را نم یاندازه  یکه حت یکس یشدم. من چرا برا رهیبه او خ متعجب

 بودم؟

شده بود و من از  رییام دستخوش تغ یروز زندگ کی یسپردم. در ط ریباال انداختم و خودم را به دست تقد یشانه ا

 شوکه بودم!  یناگهان رییتغ نیا

 مرد اعتماد کردم؟  نیاز ابهام محو بود. چرا به ا یدر هاله ا قیرفت و حقا یجواب در ذهنم رژه م یسوال ب هزاران

 یم شیاراده تو را مجبور به اطاعت از خو یبود و ب یداشت، اما جد یجذاب یبه چهره اش انداختم. چهره  ینگاه

کرد و  یجذب م شیمرا به سو یبیبودم. حس عج دهیفهم شیرا از اخم ها نیبود و من ا نیکرد! مغرور نبود، اما سنگ

 :دیکرد و پرس حسنگاهم را  ینیشد چشم بسته به او اعتماد کنم. سنگ یباعث م

 اومده؟ شیپ یمشکل

 گفتم: ریشدم و سر به ز دستپاچه

 نه.

 شباهت داشت. شخندیبه ن شتریزد که ب یلبخند

 یدونست یالبد تو هم نم اره؟یممکن بود سرت ب ییچه بال یدونست یم چیه ؟یازدواج کن یبا سام یخواست یچرا م-

 نه؟، یاز طعمه هاش یکیکه 

 :دمیپرس کنجکاو

 ؟یدون یم یتو راجع به اون چ

 را باال انداخت و گفت: شیابرو یتا کی متعجب

 یاسباب باز هیبه تمام معناست! دخترا براش نقش  ادیش هی ه؟یاون چه جونور یهمه سال متوجه نشد نیتو واقعا تو ا

 بار مصرفن. کیدخترا  یهمه  ،یرو دارن. در واقع از نظر سام
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 گرفته گفتم: ییو با صدا دمیورچ لب

 یبودن رو فراموش م میتیکنار اون درد ، کردم یم یهام با عشق به اون زندگ یکس یتو اوج ب ،من دوستش داشتم

 یباور هام. اون لعنت یشد رو همه  دهیاون دختر، خط بطالن کش دنیاما امروز با د ،کردم. به ظاهر دوستم داشت

 رو نابود کرد. میزندگ

 ؟یبر یخواست یتنها کجا م-

 دونم! ینم-

 و گفت: دیخند

 خودتونه؟ نه دختر جون! یروستا نیشهر مثل هم یفکر کرد

 به من انداخت و افزود: ینگاه مین

 !ییکوچولو یلیتو هنوز خ

 کرد؟ یو نشناخته مرا قضاوت م دهی. او چه طور نددمیرا درهم کش میها سگرمه

 خوره. یم ستیچند سالته؟ بهت نوزده ب، خب ناراحت نشو یلیخ-

 ؟یپرس یچرا م یدون یم یوقت-

 :دمینکردم و پرس ی. توجهدیجوابم خند در

 چه قدر راهه؟ رازیتا ش

 .یتا اون موقع بخواب یتون یچهار پنج ساعت. م بایتقر-

 بر هم فشردم و نجوا کردم: دهید

 رو داشته باشم! دمیجد هیرو به رو شدن با زندگ یبخوابم تا انرژ دیآره. با
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 :کرد یشد و داغ قلبم را تازه م یدر گوشم نجوا م ییهمچون الال یقیموس ینگفت و ضبط را روشن کرد. صدا یزیچ

  اریب ادتیبه 

 اریب ادتیو ر میکس یو ب سکوت

 اریب ادتیو ر میبغض لعنت اون

 اریب ادتیو رهام  یزار هیگر اون

 ادیب نیآسمون اگه زم یگفت یآد م یم ادتی

 ادیدوست دارم ز یعشقم شهیهم

 آد یدروغ تو خوشم م نیاز ا هنوز

 بخشمت یم

 دمتیم یپرست یکه م یاون کس به

 دمتیمهربون ند نکهیرم با ا یم

 دنتیکشه منو ند یم نکهیا با

 بخشمت یم

 کنمیساده م هیرو با بغض و گر تو

 کنم یخالصه م اتیادگاری تو

 کنم یعاشق التیرم که با خ یم

 برام به اون که با توئه حسادت کنم سخته
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 تو عادت کنم یخال یجا به

 کنم انتیخاطراتمون خ به

 هق هق شده یعمر هیدلم با عکس تو  حرف

 دوباره عاشق شده دنشید با

 شده قیدقا نیعمرم ا تمام

 بخشمت یم

 دمتیم یپرست یکه م یاون کس به

 دمتیمهربون ند نکهیرم با ا یم

 دنتیکشه منو ند یم نکهیا با

 بخشمت یم

 کنمیساده م هیرو با بغض و گر تو

 کنم یخالصه م اتیادگاری تو

 کنم یعاشق التیرم که با خ یم

 «سامان جلیلی ،حرف دلم»

 یبه رقص در آمدند و در ذهنم جوالن دادند. چه روز ها میچشم ها شیپ یگریپس از د یکیبه نوبت و  خاطراتم

 داشتم!  یخوش

چون و چرا  یدوستش داشتم که حاضر بودم ب یفقط من بودم و او. به حد نم،یریکوچک و ش یایروز ها در دن آن

 کنم! مشیتقد یجانم را هم دو دست

و رنگ باختند. تنها  دندیخوبم پر کش یرا به نفرت داد. تمام حس ها شیو عشق، جا دیقلبم لرز انتش،یخ یتداع با

 سوال در ذهنم جان گرفت: کی
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 چرا تظاهر به دوست داشتنم کرد؟

 داد!  یجلوه م زیغم انگ ب،یرا عج نیماش یبود و فضا ختهیخواننده در آم یهقم با صدا هق

پرداخت. به گمانم او هم دلش به حال  یاش م یکرد و در سکوت به رانندگ ینم یکه او اعتراض نیبودم از ا متعجب

 سوخت. یمن م

پر از غمم،  یهر چند کوتاه، زندگ یچند ساعت یفرو رفتم. برا نیریش یکم کم گرم شد و به خلسه ا میها چشم

 دلچسب سپرد. یرا به خواب شیجا

 

 .دمیاطرافم را کاو یاز هم گشودم و با کنجکاو دهیهمان فرد ناشناس، د یصدا با

 .میدیرس ؟یشد داریب-

 م،یساختمان رو به رو دنیشدم. با د ادهیپ نیبه بدنم دادم و از ماش یمثبت جنباندم. کش و قوس یبه نشانه  یسر

اسم او را هم  یزده ام را معطوف او کردم. خنده دار بود، اما حت رتیباز ماند و نگاهِ ح رتیدهانم از شدت تعجب و ح

 بودم؟ پردهخودم را دست او س یدانستم، آن وقت بر چه اساس ینم

 را به دست گرفت و گفت: چمدانم

 که بهت گفتم. یخونه ماله آقا رهامه. همون نیا

 بپرسم که مانعم شد. یزیچباز کردم تا  زبان

 ،برسونم رازیفقط موظف بودم تو رو به ش ،دونم ینم یزیچ نیاز ا شتریمن ب، سواالتت و از خودش بپرس ی هیبق-

 !نیهم

 با دست به خانه اشاره کرد و گفت: سپس

 .اینبالم بد
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از او وارد شوم.  شیتا من پ ستادیرا گشود و به انتظار ا یبه دنبالش رفتم و وارد خانه شدم. در ورود یمخالفت چیه یب

کرده بود و از دانستِن  لمیرا تحم ی. سرنوشت مبهمم ترس بددیتپ یم شهیقلبم از شدت اضطراب تند تر از هم

 عاقبتم عاجز بودم!

 :لب زمزمه کردم ریو ز دمیکش یقیعم نفس

 تو! دیبه ام ایخدا

از عمارت ارباب هم بزرگ تر  یخانه حت نی. استمیبه اطراف نگر دم،یلرز یکه از استرس م یو در حال ستادمیاو ا کنار

 جا تعلق دارم! نیکرد که من به ا یدر قلبم نجوا م یبیتر بود. حس عج بایو ز

بود دوختم. همان فرد ناشناس،  ستادهیکه مقابلم ا یو به پسر دمینگاهم را از اطراف دزد ،یدیفرد جد یصدا با

 آهسته کنار گوشم زمزمه کرد:

 .شونهیآقا رهام که بهت گفتم ا

شدم.  رهیاضطرابم شد و با پلک زدن بهم فهماند که آرام باشم. به رهام خ ینثارش کردم که متوجه  یزورک یلبخند

 نیکرده بودم و ا داینسبت به او پ یبیکرد. کشش عج داریدر وجودم پد یحس خاص تگرش،یآن نگاه مهربان و حما

 ! دیگنج یام هم نم لهیدر مخ

 سال است که کنارش هستم. یشناسم و سال ها یکردم او را م یم حس

 ام دارد؟ یدر زندگ یمرد چه نقش نیدانستم ا یبود و نم انیدر جر یگنگ ریام در مس یزندگ

توأم با  و غمِ ی. دلتنگمیشد رهیخ گریکدیدر سکوت به  یطوالن یقی. دقاستادیام ا یقدم کیآمد و در  میسو به

 . در مقابل، نگاه من فقط و فقط کنجکاو بود و بس!دمیرا خوب فهم نیزد و من ا یمحبت در نگاهش موج م

 بر لبش نقش بست و گفت: یمهربان لبخند

 !زمیعز یخودت خوش اومد یبه خونه 

در  ییساخت. ندا یمتعجب م ب،یبودنش مرا عج یمیرا باال انداختم و متعجب به او زل زدم. صم میابرو یتا کی

 خبرم! یاو ب تیدارد، اما من از هو یام نقش پر رنگ یمرد در زندگ نیزد که ا یم ادیدرونم فر
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 گفت: یبود کرد و با قدردان رهیبه آن مرد ناشناس که در سکوت به ما خ رو

 !ییآقا یلیممنونم پرهام جان. دمت گرم خ

 پاسخ داد: ریزد و سر به ز یلبخند خجول پرهام

 تونم برم؟ یم، کنم آقا یم خواهش

 ما را ترک کرد. یتکان داد و او پس از خداحافظ یسر رهام

که مرا  یمرد نیافتاد و به ا یجواب مانند خوره به جانم افتاده بودند. چرا پرهام، آقا آقا از دهانش نم یب یها سوال

 گذاشت؟  یداده بود احترام م لشیتحو

 بود؟ یاو چه کس مگر

 شناخت؟ یرا از کجا و چه طور م من

 کرد. در نگاهش براق شدم: یداد و تمرکزم را سلب م ینگاهش آزارم م یِنیسنگ

 د؟یبد حیشه بهم توض یجا چه خبره؟ م نیا

 :دیمرموز پرس یو با لحن دیخند رهام

 نه؟ یکنجکاو یلیخ

 اشاره کرد و گفت: منیتکان دادم که به نش یسر یعصب

 گم. یاون جا. بهت م میبر ایب

 جا خوش کرد و من هم با فاصله کنارش نشستم. یمبل یشدم. رو منیهمراهش وارد نش به

 

 

 :دیرا برانداز کرد و سپس پرس میتا پا سر
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 ؟یبشنو یچ یدوست دار

 من براتون مهمه؟ یِ و چرا زندگ دیهست یشما ک نکهیا، قتیحق-

 اما چرا؟، بود مانهیصم ب،یعج شیسوزاند. رفتار ها یاش، مرا م یخونسرد نینثارم کرد. خونسرد بود و ا یلبخند

 شد و لب زد: رهینامعلوم خ ینقطه ا به

تر از اون چه که  کینزد، کمیبهت نزد یلیحد بدون که من خ نیبهت بگم. در هم یادیز زیتونم چ یمن فعاًل نم

 ! یو بکنرفکرش 

که  نی. من از ایدر موردم کن یناجور یتصورت از من بد باشه و فکرا خوام یگذره اما نم یم یدونم تو ذهنت چ ینم

 اما االن نه! یفهم یرو م نیروز ا هیندارم.  یبهت کمک کردم قصد بد

 شدم. قیدق شیچشم ها در

 باشه! االتمیخ یزاده  نایا دیشا ،یدونم چ یبا شما دارم اما نم یکنم نسبت خاص یحس م-

 ؟یکن یم یفکر نیچرا همچ-

 دوختم و با بغض پاسخ دادم: یگرید یرا به سو نگاهم

 !یچون من تنها کسم مادرم بود و بعد از اون هم سام

 زد؟  یدر آن موج نم یاما چرا ترحم، دانستم ینگاهِ پر از غم را خوب م نیا یکردم نگاهش رنگ غم گرفت. معنا حس

 پاسخ در معرض انفجار است! یکردم سرم از هجوم سواالت ب یم حس

 متوجه شد که گفت: ییگو

من هستم جات  یو بدون که تا وقتر نی. ایایتا با خودت کنار ب یفکر نکن. بهتره االن استراحت کن یچیفعالً به ه

 .ارهیسرت ب ییتونه بال یهم نم یاحد چیامنه و ه

به  یرا صدا زد. دخترک یاز من برخاست و خدمتکار تیبر لب نشاندم و از جا برخاستم. او هم به تبع یمحو لبخند

 باال اشاره کرد. یخوش آمد گفت. به طبقه  یآمد و با مهربان میسو
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 طرف. نیاز ا دییبفرما-

 رهام برگشتم و گفتم: یسو به

که  یحس، کمیکنم به شما نزد یحس م قاً یدونم، اما عم ینسبت خودم با شما رو نم نکهیممنونم بابت کمکتون. با ا

 شه بهتون اعتماد کنم! یناخودآگاه باعث م

 !یام بود خانم فهیوظ-

کم  یزیو گفت: اگه چ ستادیا یباال رفتم. پشت در اتاق یافکندم و به همراه آن دخترک به طبقه  ریسر به ز نیشرمگ

 .دیخبرم کن هیکاف ،من در خدمتم د،یو کسر داشت

 فشردم. مانهیرا صم دستش

 یبرا یخوب یدوستا میتون یما م ،یکن فاینقش خواهر رو برام ا یتو بتون دیشا ،رو ندارم یمن کس ،با من راحت باش-

 نه؟ م،یباش گهیهمد

 :دمیو پرس دمیداد. خند نتیچهره اش را ز یخجول لبخند

 ه؟یاسمت چ

 رها هستم خانم.-

 به او تشر زدم: یتصنع یاخم با

ظاهر و ، اما بدون منم مثل خودتم ،فهمم یخانم خانم گفتن رو نم نیا یگفتم که با من راحت باش. فلسفه ، بابا یا

 نه؟ مگه ،میبا هم ندار یفرق ادیز نیپس بب، کردم یمنم تو عمارت کار م روزیتا د ،یکیباطن 

 دوخت و گفت: به من چشم میمستق

 !شونهیدستور ا ،ستیمن ن ریتقص ،آخه آقا گفته

 نثارم کرد و با خنده افزود: یچشمک

 .یش یگفتن رو هم بعدًا متوجه م خانم خانم نیا یفلسفه 
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 چند سالته؟ نمیخب، حاال بگو بب یلیخ-

 .ستمیمن ب ،میکنم هم سن باش یفکر م-

 درسته!-

 تکان داد و گفت: یسر

 باشه؟ ،خبرم کن یداشت اجیاحت یزیتو هم برو استراحت کن. اگه چ، به کارم برسم نییرم پا یمن فعاًل م

 چشم رهاجون!-

حال  نیاتاِق ساده و در ع ،اتاق را از نظر گذراندم یایاتاق را گشودم و پس از تشکر از او وارد اتاق شدم. زوا در

 بود! دیتم اتاق سف ،بود یکیش

 متعجب زمزمه کردم:

 من! یرنگ مورد عالقه 

 با خبر بود؟ قمیاز عال یچه کس اما

راز  نیکنند. ا میدست از سرم بردارند و رها افکاِر خوره مانندم دیکردم تا شا لیرا چند بار به چپ و راست متما سرم

 خبرم؟  یکه من از آن ب ستیپنهان چ

بار  یلعنت یاما آن صحنه ، هم فشردم یرا رو میو طاق باز، به سقف چشم دوختم. پلک ها دمیتخت دراز کش یرو بر

 یب ،جا خوش کرد میدر گلو گریبار د نه،یریبغضِ درا سوزاند و آن  میزنده شد. اشک چشم ها دگانمیدر برابر د گرید

 صدا!  یب یآر ،ستمیگر یصدا م

 شیپاک کردن اشک ها یرا برا یاست که کس یکس ی! هق هق برازمیر یصدا و در اوج سکوت م یرا ب میها اشک

 دارد!

 هرگز! ،بستم یهرگز به او دل نم کاش

ام را  ندهیکه گذشته و آ یام. نقطه ا ستادهیا یاز زندگ یمبهم یام و در نقطه  دهیکردم به آخر خط رس یم حس

 پنهان است! نیب نیمدفون شده در ا یتحت الشعاع قرار داده است و راز
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 است؟  یداد. رهام چه کس نتیلبانم را ز یاراده لبخند یدر ذهنم نقش بست. ب تگریآن نگاِه مهربان و حما ریتصو

 ! یلیخ، است کیبه من نزد یلیم اما هر که هست، خستدان ینم

آن که خودم بدانم به او پناه آورده بودم؛ اما چرا او  یب ،یپناه ی. من در اوج بدیکش یاو م یمرموز مرا به سو ییروین

 ! کاش!دمیفهم یام دارد؟ کاش م یدر زندگ یگاهیکنم؟ او چه جا یخطاب نم بهیرا غر

 

 

که  یا یصندل یدادم و رو لشیتحو یکه مقابل استخر بود اشاره کرد. لبخند یچهار نفره ا زیما، به م دنیبا د رهام

تفاوت  یبرادرانه اش ب یتوانستم نسبت به محبت ها یاو قرار داشت جا خوش کردم. دست خودم نبود. نم یرو به رو

در  ،شد دهیکش او یبه سو اریاخت یشد. نگاهم ب رهیخ افباشم. پرهام هم کنار او جا خوش کرد و در سکوت به اطر

نبودم.  یقاعده مستثن نیتفاوت بود و من هم از ا یب زینسبت به همه چ ییگو، زد یموج نم یاحساس چینگاهش ه

نگاهش قلبم را  ی. سردمیغرق شد گریکدیم چه قدر در نگاه ستدان ینگاهم را حس کرد و به من زل زد. نم ینیسنگ

دانستم، اما از  یمن داشت؟ نم یبرا یتیاو چه اهم یِ و سرد یتفاوت یاما چرا؟ ب، نگاهش متفاوت بود جنس ،آزرد یم

 اش! یاز سرد ،شدم یم ریاو دلگ

 یدوختم. با صدا یگرید یبر چهره نشاندم و نگاهم را به جا یاعصابم بود. ناخودآگاه اخم یمسخره اش رو پوزخند

 .میبرداشت گریکدیرهام، هر دو دست از جدال با 

 سو؟یگ-

 :را معطوف به او کردم و پاسخ دادم پرسشگرم نگاه

 بله؟

 نظر گرفت. ریرا در هم گره کرد و با نگاه جذابش مرا ز شیها دست

 خوام باهات حرف بزنم! یم-

 .دییمن سراپا گوشم، بفرما-
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 کوتاه گفت: یو پس از مکث دیخند

. در واقع خودت هم جز مالک یکن یم یخونه زندگ نیبه بعد، در کنار من و تو ا نیاز ا یدون یهمون طور که خودت م

خواد  یات خراب بشه، دلم م ندهیخوام به خاطر اون مردک، آ یتو بر عهده منه. نم تیمسئول نیبنا بر ا ،یخونه هست

 یراحت یخواد دوباره از دستت بدم. برا یدلم نم یشمیکردم اما حاال که پ داتیپ ریگذشته رو برات جبران کنم. من د

 یتا وقت ،وقت چیه ،یگرد یبر نم یو کلفت گر یوقت به اون عمارت لعنت چیه گهیکنم. د یم یتو هر کار شیو آسا

 تو! یشم خونواده  یبعد من م نیاز ا یرو گفتم تا بدون نایا ،وارد کنه یتونه بهت صدمه ا یکس نم چیمن زنده ام ه

حاال او هر کس  ،تنها نبودم گریبود که د نیمهم ا ،مهم نبود لشیشدم. دل رهیسکوت به نگاه قاطع و مهربانش خ در

 ییسویمن گ، شد ی. باورم نمرمیبگ یو انتقامم را از سام ستمیخودم با یپا یتوانستم رو یخواست باشد. م یکه م

بودم.  افتهیام را  یشده بودم و باالخره هم که منج بعد هم بازیچه ی دست اربابو  کرد یعمارت را م یبودم که کلفت

 ی. پس از سال ها غربت، مرفتمیرا پذ شیچون و چرا حرف ها یدر وجودش نهفته بود که ب یدانستم چه راز ینم

 من شده بود! یرهام منج، تنها نبودم گریکنم. د هیتک یتوانستم به کس

 دوختم. نینگاهم را به زمو  حلقه زد میشوق در چشم ها اشک

شما و  ونیو تا آخر عمر مدر میمن زندگ، دیبهم لطف کرد یلیخ ،دونم چه طور ازتون تشکر کنم آقا رهام ینم-

 ممنونم!، هاتون هستم یخوب

 نثارم کرد. یپر مهر لبخند

 وسط هنوز پنهونه! نیا یزیچ هیکنم، اما  یخواهش م-

 ؟یچ-

 !یخواد بدون یکه دلت م ییزایهمون چ-

 دادن کرد: حینگاهش کردم که شروع به توض گنگ

 هم ازش با خبره. یکه عالوه بر من، سام یقیحقا، مدفونههنوز  قیاز حقا یسر هی

 دانست؟ یپرهام چه؟ چرا او نم پس

 فقط شما؟ آخه چرا؟-
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 پاسخ داد: قاطعانه

 !یعوض ادیآره، فقط من و اون ش

 مهم شده بود؟  میدانست. چرا اعمال و رفتارش برا یپرهام نم پس

 کردم؟  یم یاو کنجکاو یدرباره  چرا

 بود و بس! یزدم. فقط کنجکاو یام را فشردم. پوزخند قهیشق کالفه

 ماند! یم یباق یکاش کنجکاو اما

  

 

 کرد و هم زمان با برخاستن، رو به رهام گفت: یمصلحت یسرفه ا پرهام

 شم آقا. یمزاحم نم

 :دیسپس رو به من کرد و پرس ست،یتکان داد و رفتن او را نگر یآشکار به من اشاره کرد. رهام سر یبا حرص و

 نه؟ ،یراحت تر باش یطور نیفکر کنم ا

 نداره. یمن فرق یبرا-

 . یبدون دیهم با گهیموضوع د هی ،که گفتم به کنار ییحرف ها ،خب یلیخ-

 نگاهش کردم که ادامه داد: کنجکاو

 !لتیدر مورد ادامه تحص

 :دمیاز حدقه در آمده پرس ییرنگ تعجب گرفت و با چشم ها نگاهم

  ل؟یادامه تحص

 پاسخ داد: یو با خونسرد دیخند جذاب
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 دختر خوب؟ یچرا تعجب کرد ،آره

 ادیموضوع ز نیکنم ا یشده رو برات فراهم کنم. فکر نم غیکه ازت در ییها زیخواد تموم چ یدلم م ،یشمیکه پ حاال

 ست؟یطور ن نیباشه، ا بیعج

 .دمیخند تلخ

ها فقط  چارهیآخه درس خوندن فقط مال آقا زاده هاست، ما بدبخت ب ،هم به زور و زحمت گرفتم پلمیمن همون د-

 کار ها؟ نیآخه من رو چه به ا، میاونا رو کن یِکلفت دیبا

 کیاون ها فقط  سو،یگفت: گذشته رو فراموش کن گ زیپر عطوفت، اما تحکم آم ینثارم کرد و با لحن یمهربان لبخند

   ؟یریگ یچرا خودت رو دست کم م ،هاست نیاز ا شتریب یحقت از زندگتو ، اجبار بودن

 چه بود؟ یام بود. سهم من از زندگ یشگیهم یعقده ها و حسرت ها انگریکه ب یچنگ زد، بغض میآشنا به گلو یبغض

  ست؟یچ یسهم من از زندگ ی. به راستدیبار یو غم م یاز تک تکشان تلخ ،ذهنم تمام خاطراتم را مرور کردم در

 .دیکش رونیسر و ته ام ب یاو مرا از افکار ب یصدا

! حس کن دوباره متولد یو ازش لذت ببر یمثبت نگاه کن دید هیبا  یبه بعد، به زندگ نیخوام از ا یازت م سو،یگ-

 نکن.  تیگذشته و اتفاقاتش، خودت رو اذ یادآوریخود با  یکردنه، پس ب یزندگ یشانس تو برا نیآخر نیو ا یشد

فرستاده بود و  میخدا برا دیکه شا یا یمنج ،ام باشد یزندگ یِتوانست تنها منج یمرد م نیدادم. ا لشیتحو یلبخند

 ! ریهم تقد دیشا

 آبوت و بابا لنگ دراز است! یمن هم مانند جود تیکردم، حکا یم چرا اما حس مستدان ینم

 داشت؟ تیواقع ایبود  ایرو کی نیا ایآ

بابا  یبودم و به جا افتهی ینجات قیشناور بودم، غر میها ایکه در رو یدر روزگار ،یهم همچون آن دختر مو فرفر من

 لنگ دراز قصه ها، رهام در مقابلم قرار داشت!

 :دیشد و پرس کیرهام تحر یافکار خودم خنده ام گرفت که کنجکاو از

 شده؟ یزیچ
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 بگم. یزیچ هیخواستم  یفقط م، نه-

 بانو! دییبفرما-

 بودم چه وقت بود؟ دهیکه خند یبار نیداد. آخر نتیخشک و ترک برداشته ام را ز یلب ها یلبخند ناخودآگاه

 و نجوا کردم: ختمیم. تمام احساسم را در نگاهم رستدان ینم

 !یلیاز خ شتریب یلیخ د،یخوب یلیشما خ

 شد. لیبه سمت من متما یو کم دیخند

 من! یفرشته کوچولو ینیب یرو هم خوب م هیبق ،یچون خودت خوب-

 گرفتم و با خجالت گفتم: گر

 ممنونم! ،دیشما لطف دار

 جا برخاست و رو به من گفت: از

 !یامسال کنکور بد نیهم یتون یهم هست، چون م ی. خوب موقعلتیتحص یبهتره برم دنبال کارا

 نه؟  ایدواند. آماده بودم  شهیدر وجودم ر استرس

 ام سبز شده بود!  یوسط زندگ ییکهویام،  یاتفاقات زندگ یهم مانند همه  درس

 مثبت تکان دادم. یبه نشانه  یسر

 نکنم! دتونیناام دوارمیام-

 مگه نه؟ ،ییحرف ها نیتر از ا یتو قو-

بود و با  ستادهیخانه به راه افتاد. پرهام مقابل در ا ینگفت و در سکوت به سو یزیمرددم را از او گرفتم. او هم چ نگاه

 :دیرهام پرس دنید

 آقا؟ دیبر یم فیتشر
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 شد پاسخ داد: یکه وارد خانه م یدر حال رهام

 .دیرو ببر خر سویاول من رو برسون، بعد گ ،رو آماده کن نیماش، آره

 چشم آقا.-

باال رفتم و  یتوجه به او، وارد خانه شدم. به طبقه  یرفت. ب لیاتومب یبه من انداخت و به سرعت به سو ینگاه مین

 گوشم را نوازش داد: شیرایگ یِ به در نواختم که صدا ی. ضربه استادمیمقابل اتاق رهام ا

 .دییبفرما

 یبه من انداخت و با مهربان ینگاه نهییبست. از آ یبود و کراواتش را م ستادهیا نهییآ یاتاق شدم. رو به رو وارد

 :دیپرس

 ؟یخوا یم یزیچ

 ؟یچ یبرا د؟یخر دیو بفرسترقراره من -

جا به  نیدر ا یزندگ یدر ضمن برا ،یرو از نو بخر زایچ یسر هی دیبا نیبنابرا ،یاوردیبا خودت ن یادیز لیتو که وسا-

 . یدار اجیها احت زیچ یلیخ

 تکان دادم و خواستم از اتاق خارج شوم که گفت: یسر

 .ادیبه رها بگو حاضر شه باهات ب

 د؟یآ یمگه شما نم-

 بره. یم دیتو. پرهام شما رو هر جا که خواست یرم دنبال کار ها یمن م، زمینه عز-

و از اتاق  دمیکش یام حضور داشت؟ کالفه آه یزندگ یدر هم رفتند. چرا او در تمام لحظه ها میاخم ها ناخودآگاه

 خارج شدم.
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 انتیکه خ یداد؛ همان یگذشته سوق م یکه مرا به سو یشدم و در افکارم فرو رفتم. افکار رهیشهر خ یِ آسمان ابر به

 کرد. یم یاو را تداع

کردن در  یزندگ یشهر بودم و آرزو نی. چه قدر عاشق ادیپر از عابر و شلوغ شهر را کاو ابانیخسته و زارم، خ نگاه

نقش بر  یتفاوت نسبت به تمام آرزو ها یب ،تفاوت بودم یبود، ب افتهیتحقق  میاما  اکنون که آرزو ،جا را داشتم نیا

 که نابود شدند!  یآب

کرد.  یمبدل م ینوران یآن، شهر را به بهشت یِاش را بر سر شهر نگاه داشته بود و تجل ییو طال یچتر نوران د،یخورش

 شهر، شهر شعر و راز بود! نیکه ا یبه راست

بود.  دهیآن قرار داشتند، بخش ی هیکه در حاش ییو ساختمان ها ابانیبه خ یخاص یجلوه  د،ینور خورش ٔ  تاللو

داد، شور و  یرا نشان م "هیحافظ"که مقصد  ییدر وجودم خاموش بود. تابلو اقیاشت یبود که هنوز هم شعله  بیعج

 کرد! داریرا در کالبد خسته و  افسرده ام پد یشعف خاص

 :دمیاو را نام یریوصف ناپذ اقیاشتبر لبانم جا خوش کرد و با  یمحو لبخند

 پرهام؟

 به من انداخت و پاسخ داد: یجلو نگاه ی نهیآ از

 له خانم؟ب

 کوچک کردن مرا داشت؟ قصد

 ! دمیفهم یاش را م یسرد لیدل کاش

  د؟ینام ینم سویمانند روز اول مرا گ چرا

 :دمیتوجه به لحن سردش پرس یب

 م؟یکار دار یلیتو بازار خ

 د؟یبر یم فیتشر ییجا-

 ملتمس لب زدم: یجنباندم و با لحن یسر
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 اون جا رو کرده! یدلم هوا ه؟یحافظ میشه بر یم

 گریبرق زدند و بار د یاز فرط شاد میتکان داد. چشم ها رفتنیبه نشانه پذ یرا باال پراند و سر شیابرو یتا کی

 ستاره باران شدند!

اش داد. چرا  یاما نگاهش را از من بر گرفت و حواسش را به رانندگ دند،یخند شینگاهش کردم. چشم ها یقدردان با

 با من را نداشت؟ ییارویتاب رو

 بودم؟ یرفتار نیدر حقش کرده بودم که سزاوار چن ییچه جفا مگر

  دم؟یرنج یاش م یرفتار خودم در شگفت بودم. چرا از سرد از

 بود!  بیعج

 :دیزد و پرس میبه پهلو یسقلمه ا رها

 شد پس؟ یچ ،یایب رونیاصالً ب یخواست ینمتو که 

 .دمیخند سرخوش

 شهر فوق العاده اس! نیاز قبل. ا شتریب یهنوزم دارم، حت ،دوست داشتم یلیرو خ رازیش-

بود  یرا دوست داشتم. خاک شیبر گونه ام نشاند. چه قدر خواهرانه ها یپر مهر یرنگ محبت گرفت و بوسه  نگاهش

 و مهربان!

 کرد. یاو م ی فتهیش شیاز پ شیبودنش مرا ب ایر یب

 ،اما االن تو رو دارم ،خواهر به دلم مونده بود هی یسال ها آرزو نیخوش حالم که باهات آشنا شدم. تو تموم ا سو،یگ-

 از بودنت!  یمرس

 را گرم و خواهرانه فشردم. شیها دست

 داشتم رها. اجیمنم به بودنت احت-

 بودم! یبابت حضورش شکرگزار م دی. بادمیکش یکرد و نگاهش را به عابران دوخت. آه نثارم یلبخند
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دادم آن  یاجازه م دیبود. نبا دهیام تاب یزندگ یها یکیتار یبود که به رو یدیام یاو کور سو ،ییگرداب تنها نیا در

 کند.  ساقط یببرد و از هست نیرا هم از ب میآرزو ها یبود، ته مانده  میرحم که قاتل آرزو ها ینامرد ب

 !دیش ادهی. پمیدیشد، رو به ما گفت: رس یم ادهیکه پ یافکارم خارج شدم. پرهام در حال یایاز دن ل،یتوقف اتومب با

 .میدوند، پشت سرش به راه افتاد یکه دنبال مادرشان م یکوچک یو همچون جوجه ها میشد ادهیپ یحرف چیه یب

 چیه یآباد قرار داشت، قدم برداشت و ما هم ب فیعف ابانیکه در خ یو بزرگ کیش دیمرکز خر یبه سو پرهام

را  گرانید اریاخت یبود که ب بایو ز کیشد. آن قدر ش دهیساختمان کش ی. نگاهم به سومیبه دنبالش رفت یمخالفت

 کرد! یمحو خود م

 فارس. یستاره  دیخر مرکز

خود  یو همه را به سو دیدرخش یدر شهر م یبود. همچون ستاره ا دایهو یخودش و نامش به آسان انیم شباهت

 کرد!  یجذب م

 دست از بر انداز کردن ساختمان برداشتم. یمرا به خودم آورد. با ناراحت شیصدا

رو از قلم  یزیچ ،نره ها ادتی ،آقا رو هم فراموش نکن یسفارس ها، که الزم داشت بخر یزیرها با خانم برو و هر چ-

 !یننداز

 تکان داد. یسر رها

 ؟یآ یتو نم ،چشم، حواسم هست-

 نه! -

 بر لبانش جا خوش کرد. یپوزخند

 دم تو مسائل زنونه دخالت نکنم. یم حیترج-

کردم آرام باشم. نگاه پر حرصم  یاما سع، را در وجودم روشن کرد تیعصبان یخفته  یشعله ها زش،یتمسخر آم لحن

 را روانه اش کردم.

 !یخوش باش-
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 پسر چرا با من مشکل داشت؟ نیساختمان قدم برداشتم. ا یرها را فشردم و با عجله به سو یبازو

 عقل!  یپسرک ب ،نبود دنیوجه قابل فهم چیبه ه، کردم ینم درکش

 کم بود که او هم اضافه شد؟  میها بتیمص

 :دیکه رها متعجب پرس دمیکش یآه کالفه

 هو؟ی یشد یچ

 چشه؟! ستیمعلوم ن، آره یپسر کفر آدم رو در م نیا ،یچیه-

 .دیخند

 !الیخ یب-

 دخترانه داشت اشاره کرد. یکه لباس ها یکیبوت به

 اون جا، معطل نکن. میبر ایب-

 بود و متفاوت!  بایشدم. داخل ساختمان هم مانند ظاهرش ز دیاش کردم و مشغول خر یهمراه یمخالفت چیه یب

 بود. متیلوکس و گران ق اریکه بس ینُه طبقه ا دیمرکز خر کی

 .دیرس یکننده به نظر م جیگ یکم ،ییجا نیدر چن دیها در آن قرار داشت و خر کیو اقسام بوت انواع

 

 فه؟یانجام وظ ایکار ها در حقم لطف بود  نیدانستم که ا یرهام متعجب بودم و هنوز هم نم یِولخرج از

 بدهم. یگذاشت من هم نظر یکم نبود، البته اگر رها م یو پنجاه واحد تجار چهارصد

هم به  یداشت. توجه یبر م یمعطل چیه یشود، ب ازیممکن است بعداً ن ایاست و  ازیکرد ن یرا که فکر م یزیچ هر

 کردم؟ یجبران م دیرا چگونه با یهمه خوب نینداشتند. ا یا دهیمن هم فا ینداشت و اعتراض ها متشیق

 ام مبهم و نامعلوم بود! یرهام در زندگ گاهیشوکه بودم و جا دمیجد یاز زندگ همچنان
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 .میو کوفته از ساختمان خارج شد خسته

آمد و  مانیمن و رها، به سو دنیاطراف بود. با د یمشغول تماشا یداده بود و با ژست جذاب هیتک لشیبه اتومب پرهام

منصرفم  شیداد. خواستم سوار شوم که صدا یجا را از دستمان گرفت و درون صندوق دیخر یبالفاصله ساک ها

 کرد.

 خانم؟ سویگ-

 بله؟-

 ه؟یحافظ دیبر دیخواست یمگه نم-

 :دمیو با شوق فراوان پرس دمیخند

 م؟یر یاالن م

 گرفت. یکنج لبش جا یکمرنگ لبخند

 م؟یبر ادهینداره پ یداره، از نظر شما اشکال یرو ادهیپ قهیدق ستیحدود ب ،ستیآره، دور ن-

 رفتم. شیسو به

 هاش! ابونیخ یداره، حت تیشهر برام جذاب نیا ینقطه به نقطه  ،ستین یمشکل-

 :دیتکان داد و پرس یسر

 آد؟ یرها نم

 برده بودم؟  ادیهول بودنم خنده ام گرفت. چه طور او را از  از

 رفت ازش بپرسم. ادمیاوه! -

 بود گفتم: رهیبه من خ یرا گشودم و رو به رها که با کنجکاو لیاتومب درب

 ؟یآ یتو نم ه،یرم حافظ یمن با پرهام م ،یرها جون
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 راه رفتن ندارم. یمن نا ،برو زمینه عز-

 !یکرد هیخودته. کل مغازه ها رو تخل ریتقص-

 .دیخند

 کن. تیخودش شکا شیبرو پ ،میبرات کم نذار یزیخب حاال. آقا گفته چ-

 نثارش کردم. یغره ا چشم

 باشه من رفتم.-

 ها. ینکن ریسالمت. دبرو به -

 کردم و همراه پرهام به راه افتادم. یاو خداحافظ از

هم  شیها زییپا یشهر حت نیگذراندم. ا یرا از نظر م رازیش یبایز یها ابانیداشتم و خ یاو قدم بر م یبه شانه  شانه

 و دلچسب بود! یخواستن

از  یداشت. از دور عده ا یام شده بود و کنار من قدم بر م یکه ناخواسته وارد زندگ یرا به او دوختم؛ به مرد نگاهم

که حواسش به من بود، فاصله را هم  نیشدم اما، او در همان ح لیبه سمت او متما ی. کمدمیجوان را د یپسر ها

پر از عابر و  ابانیرا به خ نمینگاهِ غمگ گریو بار د اوردمین مخود یشدم، اما به رو ریاش دلگ یکرد. از سرد یم تیرعا

را  میحد هوا نیتا ا یکه کس نیداشتم از ا یقوت قلب بود. حس خوب میدوختم. حضورش در کنارم، برا رازیش یِ زییپا

مراقب را در  کیو  بانینقش پشت ش،یها یتفاوت یکه با تمام ب یمرد بود؛ مرد کیکه آن شخص هم  نیداشت و ا

 !ستمیتنها ن گریگفت د یآورد که م یم دیرا در وجودم پد یکرد و حس یم فایام ا یزندگ

 

 

 حکم فرما بود، توسط او شکسته شد. نمانیکه ب یسخت سکوت

 !دیاومدن نداشت رونیبه ب یلیظاهراً تما د؟یستیخسته ن-

 تفاوت!  یشدم؛ ب یمثل خودش م دیپر از تمسخرش باز هم قلبم را فشرد. با لحن
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 هاش خسته بشه؟ محاله! ابونیتو خ یرو ادهیشهر و پ نیشه آدم از ا یدرسته، اما مگه م-

گرفتن از او را  یشیدر پ یماهر است و سع بیعج بشیکند و رق یرا داشتم که دوئل م یرا برگرداندم. حس کس میرو

. دیایکردم تا حساب کار دستش ب یهمچون خودش رفتار م دیزدن مرا داشت، پس من هم با نیدر زم یدارد. او سع

 پسرک مضحک! 

 زد. مشکلش با من چه بود؟ ینگاهش، تمرکزم را بر هم م یِنیسنگ

 رنج و عذابش بودم؟ چرا؟ هیاش سبز شده بودم، چرا ما یسرعت وسط زندگ نیکه به ا یمن

 آوردند! یچرا ها مرا از پا در م نیا آخر

توانست من را از  یاو م دیبودند. شا یدر ذهنم غوطه ور بودند و ابهامات هنوز هم بر قوت خود باق یاریبس سواالت

 !دیبکشد، البته فقط شا رونیزدم نجات دهد و ب یکه در آن دست و پا م یبرزخ نیا

در وجودم  یریدادند و خش خششان لذت وصف ناپذ یجان م میپاها ریکه ز یگناه یب یبرگ ها یاز رو نگاهم

به خود گرفته بود و آرام،  یمتفکر یسُر خورد. چهره  میروز ها نیا نِ یمرد سرد و سنگ یکرد، بر رو یم داریپد

 گذرد. یچه در ذهنش م دمیفهم یم اشدر فکر بود و ک شهیداشت. مانند هم یمردانه و جذاب قدم بر م کنیول

 سوال بپرسم؟ هیتونم  یم-

 آن که به من بنگرد، پاسخ داد: یب

 .دییبفرما

 !یتفاوت یباز هم فاصله و ب یعنیلحن سرد  نیا و

 :دمیندادم و پرس یتیاهم

 د؟یدون یآقا رهام رو م یکار ها لیشما دل

 گن. ینم یزیچ یبه کس شونیخصوص یآقا در مورد کار ها، نه-

 بر قلب زخم خورده ام بود. یشتریاش همچون ن یسرد
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 !یفقط اندک، کرد یتر با من صحبت م میمال یو اندک دیفهم یم کاش

 :گفتم معترض

 آخه... یول

 را قطع کرد. حرفم

 خانم! ستیبه شما ن یاطالع رسان فمی. من وظدیخودشون بپرسبهتره از -

 افکندم. آهسته لب زدم: ریگر گرفتم و سر به ز مشینگاهِ مستق از

 .دیتر کینزد شونیکردم شما از همه به ا یقصد جسارت نداشتم، فقط فکر م ،خوام یمعذرت م

 بر لب راند. یپوزخند

 هسرمای و سسٔ  بگم که آقا مو دیشما رو رفع کنن. در ضمن، راجع به امروز با یها یخودشون بتونن کنجکاو دیشا-

 گذار اون مرکز هستن.

 از فرط تعجب باز مانده بود. باز هم شوک!  دهانم

 .ستادیا یافتادم و قلبم از کار نم یاز پا نم یدر پ یپ یشوک ها نیشده بودم که با ا یقو یقدر به

 ست؟ین یا گهیسوال د-

 !هیرحم بود؛ مانند بق یتکان دهم. او هم ب ینف یتوانستم سرم را به نشانه  فقط

 . چه قدر احمق بودم!دیکوب یبر سرم م یرا همچون پتک میها یبدبخت یرحم یهم مانند روزگار، با ب او

نجات  شیها یو سرد یتفاوت یطوفان ب ریو مرا از ز دیرس یم یبیتوانستم از او متنفر باشم. کاش دست غ یم کاش

 توانستم در برابر او مقاوم باشم؟  یداد. چه طور م یم

 فیتواند از خودش دفاع کند، ضع یاست و نم فیمادرش ضع یبودم که در مقابل سرزنش ها یدختر بچه ا مانند

 گرفتم؟ یم دهیناد د،یکش یشدم. چه طور آن نگاهش را که وجودم را به آتش م یتر م فیبودم و در مقابل او ضع

 از آن نگاهش! امان!  امان
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 هیکند. نگاهم را از قامت مردانه اش برگرفتم و به باغ حافظ هیته طیو منتظر ماندم تا او بل ستادمیا یدر ورود یجلو

 یو معمار دهیقرار داشت؛ درختان سر به فلک کش هیو چهار راه حافظ اتیدوختم. آرامگاه در حد فاصل چهار راه ادب

 کرانش بود!  یاز عظمت ب یآن، حاک یمیجالب و قد

کردم. مسافت  یو با دست اشاره کرد وارد باغ شوم. آرام گام برداشتم و با نگاهم اطراف را بررس ستادیکنارم ا پرهام

کهن  یرنگارنگ در وسطش و درخت ها یکوتاه، با گل ها ریمس نیبود و ا میرو شیباغ پ یتا قسمت اصل یکوتاه

 یزدم و با تمام وجود، هوا یآورد. لبخند یشده بود و آرامش و سکونش آدم را به وجد م نیسال در دو طرفش مز

بود که در تمام سال  افتهیدر کالبد خسته ام حضور  یفرستادم. ناخودآگاه آرامش میها هیپاک آن جا را به درون ر

. در ستادمیپله ها ا کیکردم و نزد یرا ط ریمس نیآهسته، اما محکم ا یام تجربه نکرده بودم. با گام ها یزندگ یها

مقابلم به آرامگاه. از پله  ریشد و مس یبود که سه تا از آن ها به طرف باغ و حوض ها ختم م ییها ریطرفم مس ارچه

 زل زدم.  میبه رو به رو یها باال رفتم و با شعف خاص

ندادم و پس از باال رفتن از پله ها  یتیبر لبش بود. اهم یداشت و لبخند محو یگام بر م ریپشت سرم و سر به ز پرهام

بسته شدند.  میپلک ها اریاخت یو آرامش، وجودم آرام گرفت و ب ییبایشدم. از آن همه ز هیحافظ یوارد قسمت اصل

حوض جا خوش  یلبه  یداشت، قدم برداشتم. رو رکه در سمت راست قرا یحوض یو به سو دمیکش یقینفس عم

. دمیدلچسب آن را به جان خر یداد و من سرما یآب، پوستم را نوازش م یِدم. خنککردم و دستم را درونش فرو بر

 .دیاز پشت سرم به گوش رس شیصدا

 !دیخانم، بهتره عجله کن-

و در  بایز یام به معمارجا برخاستم و همراه او وارد آرامگاه شدم. او مشغول فاتحه دادن بود، اما من تمام توجه از

آن  فیو از توص دیگنج یاش در قالب واژه ها نم ییبایبود که ز بایز یآن جا بود. به قدر یحال محسور کننده  نیع

مقبره رفتم و من هم در کنار پرهام مشغول فاتحه دادن  یسو بهتماشا کردن اطراف،  ریدل س کیعاجز بودم. پس از 

توجه به او،  یشد. ب یگریدو صحبت با فرد  وانیاز آرامگاه رفت و مشغول خواندن د یگریشدم. او به قسمت د

از خواندن  ،یپسرک یآرامگاه حک شده بودند. با صدا یمقبره و ستون ها یکه رو یشروع کردم به خواندن اشعار

 باشد.  ریحدس زدم که فالگ ستم؛یدل کندم و به او نگر راشعا



 شیرین بی فرهاد

 
42 

 

 خانم؟-

 .دمیمجعدش کش یبه موها یدست

 زم؟یبله عز-

 زد. یبانمک لبخند

 ؟دیریگ یفال نم-

نشستم و او هم کنارم نشست.  یپله ا یمثبت تکان دادم و به همراه او از آرامگاه خارج شدم. رو یبه نشانه  یسر

 را به دستم داد و گفت: وانید

 . دیبزن یخودتون تفأل ی. برادییبفرما

 بلند خواندم: یکردم و سپس آن را گشودم. با صدا تیبر هم فشردم. ن دهیرا به دست گرفتم و د وانید

 

 ریبنما و مرا گو که ز جان دل برگ یرو

 

 ریشمع آتش پروانه به جان گو درگ شیپ

 

 غیو مدار آب در نیلب تشنه ما ب در

 

 ریو ز خاکش برگ یآ شیسر کشته خو بر

 

 و زرش میار نبود س ریمگ شیدرو ترک
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 ریشمار اشک و رخش را زر گ میغمت س در

 

 بنواز و بساز ار نبود عود چه باک چنگ

 

 ریعشق و دلم عود و تنم مجمر گ آتشم

 

 و ز سر خرقه برانداز و برقص یسماع آ در

 

 رینه با گوشه رو و خرقه ما در سر گ ور

 

 درکش یبرکش ز سر و باده صاف صوف

 

 ریدر بر گ یمبریدر باز و به زر س میس

 

 شو و هر دو جهان دشمن باش اریگو  دوست

 

 ریلشکر گ نیزم یگو پشت مکن رو بخت
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 با ما باش یدوست دم یرفتن مکن ا لیم

 

 ریو به کف ساغر گ یطرب جو یلب جو بر

 

 از برم و ز آتش و آب دل و چشم ریگ رفته

 

 ریزرد و لبم خشک و کنارم تر گ امگونه

 

 آراسته کن بزم و بگو واعظ را حافظ

 

 ریمجلسم و ترک سر منبر گ نیبب که

 

 کرد. یمعن میرا به دست او دادم و او هم برا وانید

شود. اگر  یعمرت با نور جمال او روشن م کیتار یو کلبه  یآور یخوشحال باش که گمشده ات را به دست م-

 دواری. امردیگ یخزان را م یبهار عمر جا یسان نخواهد ماند و به زود نیبد شهیگردون به مراد تو نبود، بدان که هم

 .دیه وصل خواهد انجامباش که فراق ب

 

 یدواریدلچسب وجودم را در بر گرفت. پسرک با ام یآرامش اریاخت یاز سر شوق بر لبانم نقش بست و ب یلبخند

 به من انداخت و لب زد: ینگاه

 .دینگران نباش
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پاسخ  ست،ینگر یمن را م یبه دلم نشست. از جا برخاستم و رو به او که با مهربان بیبخش بود و عج یتسل لحنش

 دادم:

 !ستمین

 ما آمد و رو به من گفت: یاز من برخاست. پرهام به سو تیو به تبع دیخند

 .میخانم، بهتره بر

مردانه و  شیخارج شدم. قدم ها هیاز او، پشت سر پرهام از حافظ یتشکر کردم و پس از خداحافظ ریپسرک فالگ از

خواست سر به  یتوانستم خودم را به او برسانم. از لحن سرد و آمرانه اش لجم گرفته بود و دلم م یبلند بودند و نم

 کرد. یهم در مقابل من تظاهر م دیمتفاوت بود و شا نیزم یرو یمرد ها یبا تمام ییبود؛ گو بیتنش نباشد. عج

 و چشم به من دوخت. ستادیا د،یکه رس ابانیخ به

 اومده؟ شیپ یمشکل د؟یر یچرا عقب تر راه م-

 .ستادمیا کنارش

 ! یکه شما عجله دار نیمثل ا-

 افزودم: یزیشد که با لحن تمسخرآم رهیبه من خ متعجب

 شه لطف کن و آروم تر برو. یاگه م

: پس شما هم دیاز پشت سرم به گوش رس شیگرفتم. صدا شیراهم را در پ ندازم،یبه او ب یآن که نگاه یب سپس

 نداره! یا دهیفا یلجباز د،یتر و هماهنگ با من قدم بردار آروم

به من بدهد، مرا  یآن که فرصت هر گونه اعتراض یکرد و ب ریرا اس میزدم و خواستم تند تر بروم که بازو ها یپوزخند

 به دنبال خودش کشاند.

را رها  میدست ها لیاتومببه  دنیبه مقصد سکوت کردم. عاقبت، پس از رس دنیتماس دستش گر گرفتم و تا رس از

 یِام را مهار کردم و در صندل یدر شگفت بودم. کنجکاو ضشیضد و نق یکرد و خودش، زود تر سوار شد. از رفتار ها
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غرق شدن در  یبود برا یسکوت فرصت نیو ا دنز یحرف یبه منزل، کس دنیعقب، کنار رها جا خوش کردم. تا رس

 کجا بود؟  یسام یعنی ،یشگیافکار هم

 فکر مرا در ذهن بپروراند! یبود حت محال

 یلیسخت بود، خ میرفت. باورش برا ینم رونیاز فکرم ب یاو لحظه ا ادیافکندم.  ریچنگ زد و سر به ز میبه گلو بغض

 سخت! 

تلخ ، یشو یکه توسط عشق و تنها مونست به باد تمسخر گرفته و از خانه ات فرار نیحس ممکن بود؛ ا نیتر تلخ

 تلخ تر از زهر! یحت، بود

حاالت  نیهم روان شدند. دست خودم نبود، ا گریگونه ام سر خورد و به دنبالش قطرات د یاشک بر رو یا قطره

 !یلعنت یِسام، بودند یسام یِو غم بار دست خودم نبود و همه از صدقه سر یعصب

 :دیپرس یبه من انداخت و با نگران یجلو نگاه نهیاز آ پرهام

 حالتون خوبه؟

 نگران شد و رو به پرهام گفت: انم،یصورت گر دنیبه سمتم برگشت و با د رها

 زن کنار، حالش بده، بدو.ب

 شد. رها دستم را فشرد. ادهیرا نگه داشت و خودش پ لیاتومب مهیسراس پرهام

 ؟یشد یچ ییهوی ،یتو که خوب بود ؟یکن یم هیدلم؟ چرا گر زیشده عز یچ-

شد و در سمت من را  ادهیپ لیبرد. رها از اتومب یم لیام را هم تحل یبود و همان اندک انرژ دهیامانم را بر جهیسرگ

 .ستمیبا میتوانستم سر پاها یاما نم ،شدم ادهیهم گشود. به کمک او پ

 ،ام یو تار بود، درست همانند زندگ رهیت دگانم،یدر مقابل د زیزد و همه چ ینبض م بیام را فشردم. سرم عج قهیشق

 اما تلخ! دم،یخند

 کدام؟ یبه راست ؟یزندگ کدام

 اما من هم کور شده بودم و هم کر! ،اسمم را صدا زد یدر پ یبر صورتم نواخت و پ یا یلیس رها
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چطور، اما از  دمیبه خود گرفته بود. نفهم ینداشت. سرم به دوران افتاده بود و دهانم طعم گس ستادنیقدرت ا زانوانم

شد و بعد  انینما میچشم ها ینگرانِ پرهام جلو یرها و چهره  ی هیگر ریلحظه، فقط تصو نیپا افتادم و در آخر

 مطلق! یِاهیس

 

 

کردم  یم یشد. هر چه سع یانداز م نیدر فضا طن یمبهم و نامفهوم یصدا ها ،یبود و هر از گاه کیجا تار همه

 بود. دهیفا یب م،یچشم بگشا

پلک  اریاخت ی. بدیتاب یوقفه م یرا نشانه گرفته بود و ب دگانمید یدیاز هم گشودم. نور شد یرا با تأن میها پلک

که  یساختند؛ اما به هر جان کندن یدشوار م میوزنم را نداشتند و حرکت را برا دنیتحمل به دوش کش میبستم. پاها

 یو صدا ها یکیاز تار گری. دستمینگر . موشکافانه به اطرافدمیراس نور دور کردم و کنار کش ریبود خودم را از ت

کردم  یمقابلم، آه از نهادم برخاست. از هجوم افکارم به تنگ آمده بودم. حس م ریکو دنینبود. با د یمبهم خبر

 !یذهنم گنگ است، گنگ و خال

 او متوقفم کرد. یبرداشتم که صدا میسرابِ رو به رو یبه سو یقدم

 سو؟یگ-

اما او ناگهان عقب رفت و کم کم از نظر محو شد. اشک  دم،یآغوش گرفتنش دو بازگشتم و به شوق در شیسو به

 چه قدر جانکاه بود! یی. غم جدادیفروغم لغز یب یِدر چشم ها یکس یو ب یدیناام

 ام! یبود. پوچ همچون زندگ یپوچ و تو خال شیدروغ بود و حرف ها شیها دیمرا پس زده بود، وعده وع دوباره

 افکند. نیلرزانم در فضا طن یگشودم و صدا لب

 چرا؟ ؟یچرا رفت ؟یکجا رفت ؟یسام-

بودنم در  فیهمه ضع نیزد. از ا یدر بدنم موج م یبیشدم. ضعف عج نینقش بر زم میو با زانو ها دیحرفم را بر هیگر

 عجب بودم.

 شده بودم؟  ریچه حد تحق تا
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 .دیاز دور دست ها به گوشم رس شیصدا

 !یدهات ی. دختره زاریب سو،یگ زارمیازت ب-

  ؟یهست یچه تحفه ا یکرد فکر

 شدنم را نشنوم! ریخرد شدن و تحق ،کردم تا نشنوم میرا حصار گوش ها میها دست

 !دندیخند یام م یبه زبون ،دیچیپ یدر فضا م ،یمستانه اش به همراه آن دخترِک لعنت یها خنده

 زدم: ادیفر انیمانند خوره به جانِ مغزم افتاده بودند. گر شانیها ریتحق

 ازتون متنفرم، متنفر!

از هم گشودم. رها مضطرب و نگران کنارم نشسته بود و  دهیخودم، د غِیج یو تار شد و با صدا رهیباره همه جا ت کی

 ام پرداخت. یبه دلدار ست،یگر یکه م یدر حال

 .و نگاه کنرمن  زمیعز سو؟یگ ،تموم شد گهید، یدیدلم کابوس د زیعز ستین یزیچ-

درشت و  یزدم و دهانم از شدت وحشت خشک شده بود. دانه ها یقورت دادم. نفس نفس م یدهانم را به سخت بزاق

 !سیخ سِ یخ ،بود سیام روان بودند و تمام تنم خ یشانیپ یسرد عرق رو

 دستم داد. یآب وانیل رها

 چیو ه یاالن تو اتاق خودت ن،یکارش. بب یکابوس بود که تموم شد و رفت پ هی. اون فقط یو بخور خواهرر نیا ایب-

 کنه. ینم دتیهم تهد یخطر

 :دمیبه ساعت نگاه کردم و پرس مهیزد و هنوز هم ضعف داشتم. سراس یبه شدت نبض م سرم

 هوشم؟ یچند ساعته که ب

 سه ساعت! باًیتقر-

 کرد، لب زد: یرا نوازش م شانمیپر سوانِ یکه گ یرنگ محبت گرفت و در حال نگاهش
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مونه. چرا خودت رو  ینم یازت باق یچیه گهید یادامه بد یطور نیاگه ا سو،یگ یشد فیضع یلیچند روز خ نیاو ت

 !ورغصه نخ، رهیگ ی. مطمئن باش هر جور شده حال اون مردک رو مختهیبهم ر یآقا حساب ؟ید یزجر م

گرم و پر مهرش فشرد و  یدر دست ها دندیلرز یرا که از شدت سرما م میبر لب نشاندم. دست ها یرمق یب لبخند

 شروع به مالمتم کرد.

 ما رو! یترسوند ی. حسابمینگرانت بود یهم من و هم پرهام بدجور ،آخه دختر جون ینصف جونم کرد-

 ! یاز دلگرم زیلبر، کرد زیوجودم را لبر یاش، حس خوب یهمه مهربان نیا از

 یروزگار به تنگ آمد یها یرحم یو ب یزندگ یها یاز باز که هرگاه یاست، حس ینیریبا ارزش بودن، حس ش حس

 یباز نیو در ا یبخور نیتا مبادا زم ردیگ یو دستت را م دیآ یدواند، به سراغت م شهیو حِس باختن در وجودت ر

 ! یها، بازنده خطاب شو

 بودم! ونشانیقدر مدکردم و چه  یحس را با تمام وجودم تجربه م نیبود و من به لطف رهام و رها، ا یدلچسب حس

 یب یام آشنا تر بودند. در لحظه ها یزندگ یبودنشان، از تمام آشنا ها بهیکه با وجود غر یکسان یمحبت ها ونیمد

که هنوز هم  یخانه ا بندیخانه ساختند. پا نیا بندیمرا پا شانیهایخود گرفتند و با مهربان تِ یچتر حما ریمرا ز یکس

 دارم! قو چرا به آن تعل ستیدر آن چ گاهمیدانستم جا ینم

 

 

 ورود رهام، رها از جا برخاست و رو به او گفت: با

 االن به هوش اومدن. نیخانم هم هم ،آقا دیبه موقع اومد

 :دیبراندازم کرد و پرس یتخت، کنارم نشست. با نگران یآمد و رو میسو به

 سو؟یحالت بهتره گ

 فراوان دو رگه شده بود زمزمه کردم: یها هیکه در اثر گر ییصدا با

 .دیخوبم. نگران نباش
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 اش بود، لب زد: یشماتت هم چاشن یمهمان چهره اش کرد و با همان لحن مهربان که البته اندک یتصنع یاخم

  ؟یآر یخودت رو از پا در م یپس چرا دار ،یمگه قرار نبود گذشته رو فراموش کن ؟یکن یکار م یبا خودت چ یدار

همان  ،چنگ زد میرحمانه به گلو یبا او را نداشتم. باز هم بغض ب ییارویو نگاهم را از او بر گرفتم. تاب رو دمیگز لب

 بودم. آه خدا!  فیکس و ضع یکرد. چه قدر ب ینم میرها یکه لحظه ا یمیبغض بدخ

 یاسباب شاد شتریکار هات ب نیتو با ا یول م،یریبگ یتا انتقامت رو از سام یبه من کمک کن یتا بتون یباش یقو دیبا-

باز  ،یبر شیبا احساس پ یاگه بخوا ،خودت یِحداقل در مورد زندگ ،سویباش گ یکم منطق هی. یکن یاون رو فراهم م

شه از  یشبه نم کیدونم عشق رو  یم ،کنم یدرکت م من. یش یبد تر م یکه هست ینیو از ا یخور یهم صدمه م

 ید یگوش م نم،یوضع بب نیطاقت ندارم تو رو تو ا ،برام مهم تره زیاز همه چ تیسالمت ،یتالش کن دیبا یبرد ول ادی

 گم؟ یم یچ

 او به خود آمدم. یچه وقت روان شدند که با صدا میاشک ها دمینفهم

 کیدرست، عشقت  یدید انتیدرست، خ یباش! زخم خورد یقو، یایبه خودت ب دیاما با ،یکن تا سبک بش هیگر-

رو بدون که  نیا ،من پشتتم، یعملش برسون یهاست رو به سزا نیکه مسبب تمام ا یکس دیطرفه بود درست، اما با

 دم! یبره، بهت قول م نییآب خوش از گلوش پا هی کهیعمرًا بذارم اون مرت، یستیتنها ن

را که مجبور  ی! غمِ مردنمیافکند تا غم نگاهش را نب ریسکوت اتاق را پر کرد. رهام سر به ز میها هیگر نیحز یِ نوا

 بود تودار باشد و غرور مردانه اش را حفظ کند!

دانم چرا او را در  یو نم دیفهم یبود، درد مرا از همه بهتر م میکه رو به رو یا بهیغر نی. ادیکش یخاطر من رنج م به

بهتر از او  یگاه بودن، چه کس هیتک یبود. برا یپناه یسخت و ب یمن در روز ها یِدانستم. او حام یم کیغم خود شر

 وجود داشت؟

 یرا م نیدانستم و حسم ا یاما م، است کیحد به من نزد نیو چرا تا ا ستیدانستم نسبتش با من چ یکه نم یکس

 محارم من است! نِیگفت که او محرم تر

 

به واهلل  ،اشک ها و احساس پاک تو رو نداره نیا اقتیل یآخه؟ اون لعنت یکار کرد یخوشگلت چ یبا چشم ها نیبب-

 که نداره.
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گم شه.  گهید یعطر ها یبپره و ال به ال عیکه سر ستیشه. عشق مثل عطر ن یتونم، نم ینم ست،یدست خودم ن-

سنگدل  هیکه عاشق  هیآره. گناه من چ یکنه و تو رو به زانو در م یم ریکه کل قلبت رو تسخ قهیعشق اون قدر عم

دل زبون نفهم  نیام گرفت. آخه چرا؟ ا دهیدر حقش نکرده بودم پس چرا ناد یا یبد چیاحساس شدم؟ من که ه یب

شه، به هر  یدل تنگ باشه عقل و منطق سرش نم یوقت، اش شدم چهیکه باز، خواد یو نمرفهمه که اون من  یمن نم

عاشقِ دل تنگ رو قانع  هیتونه  ینم یو برهان لیدل چیه ،رفع بشه شیکنه و دل تنگ دایزنه تا مجنونش رو پ یم یدر

دستمال راحت  هیمثل  ،شکنه یصدا م یشه و ب یتونه. عاشقِ دل تنگ فقط تو خودش مچاله م یمن ؟یفهم یم ،کنه

 داره یترک بر م شهیکه راحت و مثل ش فهیضع یاون قدر ،که قلبش هم له بشه ،که له بشه یاون قدر، شه یمچاله م

 ،ینکن قانعش کن یسع پس! یلی! خفهیضع یلیعاشقِ دل تنگ خ،کنه. یم یو اون ترک ها هم فقط خودش رو زخم

 نکن. یسع

که  ییداد. تا جا یمهابا در آغوشم گرفت و مرا در پناه آغوش امنش جا یحرفم شد. رهام ب یهقم مانع از ادامه  هق

 یبود که مرا به سو یداشت. به او اعتماد داشتم. حس مرموز در آرام کردنم یو او هم سع ختمیدر توانم بود اشک ر

و  دمیدراز کش میو سر دردم اوج گرفته بود. سر جا دید یم تار هیاز فرط گر میکشاند. از او جدا شدم. چشم ها یاو م

را  یکیاما حال،  ،زیرا بستم. خسته بودم، خسته از در جا زدن، خسته از همه چ می. چشم هادیکش میاو هم پتو را رو

مهربان او  وشرا در آغ میروزگار به او پناه ببرم و عقده ها یها یرحم یتوانستم از ب یگاهم بود و م هیداشتم که تک

 بود! ی. گر چه سخت بود اما با وجود او شدنستادمیا یخودم م یپا یرو دی. بامیبگشا

 .دیچیدر گوشم پ شهیمهربان تر از هم شیصدا

 کس! چیه ،شه کیتونه بهت نزد یکس نم چیمن هستم ه ینباش. تا وقت یچینگران ه-

 و آهسته لب زدم: ختمیام را در نگاهم ر یقدردان تمام

 !یکن ینم یکه پشتم رو خال یمرس

 تر شد. قیعم لبخندش

رو از اون  مطمئن باش تقاصت، رو در حقت تموم کنم یبرادر دیبا ،یتو هم مثل خواهر من ،خانم کوچولو فمهیوظ نیا-

عشقِ  نیا دیزخم رو مهمون قلبت کرد. تو هم با نیقلبت پا گذاشت و ا یکه رو یهمون ،رمیگ یخبر م یاز خدا ب

 .یبسپر ینافرجام رو به فراموش

 تونم... ینم-
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 را قطع کرد: حرفم

زخم رو، خودت  نیا یبتون دیبا، یکه بتون یکن یسع دیپس با ،ییحرف ها نیتر از ا یتو قو ،نره ادتی ،یبتون دیبا

 !دیبا، یمداوا کن

 دیکنم. با یشد خال یتوانستم ذهنم را از هر چه که مربوط به او م یم دیبر گونه ام سر خورد. با یاشک سمج ی قطره

 بردم.  یم ادیخاطراتش را از 

عشق خط بطالن  نیا یرو دیکنم. با رونیام ب یکردم او را از زندگ یم یسع دیجا برخاست و از اتاق خارج شد. با از

 . عشقِ نافرجام!دمیکش یم

 گشت:  یناگهان شعر فروغ بر زبانم جار ،یداریخواب و ب انیم در

 من همه از عشق است! یِ زخم ها و

 

شدم.  یمعرفت م یدل تنگ آن ب یبرگشته بود. هنوز هم گاه یبه روال عاد شیام، کم و ب یماه گذشت و زندگ چند

 را با او تجربه کردم.  میکه عاشقانه ها یکس

 :دیکش رونیام ب یشگیباز هم مرا از گرداب افکار هم ش،یصدا

 خانم، حواستون هست؟

زد و  یهم در ذهنم پرسه م یدر اوج شلوغ یکرد و حت ینم میرها یاو، لحظه ا الِ یو سر تکان دادم. خ دمیکش یآه

 دیسخت! شا یلیکه ساده دل بست؛ اما سخت دل کند، خ ی. قلبدیکش یتابم م یخاطراتش، نبود او را به رخِ قلب ب

و آن همه سوزش و درد را به  یکن یم شیباره جدا کیجدا کردنش درد دارد، اما  یدان یکه م یبه مانند چسب زخم

 یسوختم و دم بر نم یبودم و حال، هر روز با سوختنِ آن، م دهی. من هم سوزش قلبم را به جان خریخر یجان م

کردم و فقط رهام  یتفاوت پنهان م یبه ظاهر ب یچهره  نیرا پشت ا میشده بودم؛ تمام درد ها یماهر گریآوردم. باز

 دانست. یحالم را م

 دم! یم حیبار چندمه که توض یبرا نیا-
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لرز بر تنم  یشد که گاه یم یجد یو به او چشم دوختم. چهره اش در مواقع درس دادن، به قدر دمیکش یپوف کالفه

 داشت. ینشاند و ترس برم م یم

 را به کتاب دوختم و لب زدم: نگاهم

 خوام، خب ادامه بده. یمعذرت م

که گاه گاه واژه ها را  ییگوش سپردم. صدا شیدادن درس و من فقط به صدا حیتوجه به من، شروع کرد به توض یب

 یکه شعر را به سبک خود م ییداشت جمالت و مطالب را در ذهنم بنشاند. صدا یسع یکرد و با پافشار یم یهج

هم  اتینشاند. عاقبت، درسِ ادب یرا بر ذهنم م رکوله بار افکا گریداد و بار د یخواند و اشعارش، روحم را نوازش م

 :دیاو بود، پرس خِ یتمام شد و رو به من که نگاهم م

 بدم. حیهست باز هم توض یاگه اشکال د؟یمشکل ندار ییجا

 .هیامروز کاف ینه! برا-

 کردم افزودم: یرا ترک م اطیکه ح یجا برخاستم و در حال از

 ره، سمت کنکوره! یکه نم ییکنکور. ذهنم تنها جا نیمسخره اس ا یلیحوصلم سر رفت. خ

 !دیلرز اشیبه ندرت و ناگهان یخنده ها نی. قلبم از ادیو مردانه خند جذاب

 کنجکاوش، به خودم آمدم و فوراً نگاهم را از او گرفتم.شد. با نگاهِ  یجذاب تر م دیخند یم یزدم. وقت یلبخند

 . دیش ی! مطمئنم که قبول منهیشه، اما تالش و پشتکارتون هم قابل تحس یحواستون پرت م یگاه-

 و گفتم: دمیخند

 شم. یم خیاز طرف تو و رهام توب یخدا. اگه نشم مطمئنم حساب دیبه ام

 :دمیشدم و پرس رهیزد خ یکه برق م شیچشم ها به

 مگه نه؟

 تکان داد. سر
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 !دیشک نکن-

کرد. من در  یخودش جذب م یبود و مرا به سو یقو ب،ینگاهش عج سیدر نگاهش غرق شدم. مغناط گریبار د 

توانستم خودم را از  یزدم و نم ینگاهش دست و پا م اهِ یس یایبودم که در در یمقابل نگاهش، همچون شناگر ناوارد

 !دبو بیعج میبرا ب،یدر مقابل او عج یخطر غرق شدن نجات دهم. ناتوان

 

 

 :دیکش رونیبرزخ نگاه او ب ریبود که مرا از ز یبیرهام، مانند دستِ غ یصدا

 سو؟یگ

 :دیرفتم که پرس شیسو به

 تموم شد؟

 من پاسخ داد:  یبه جا پرهام

 .هیکاف یمرور جزئ هی م،یفشرده کار کن دیفقط چند روز مونده. نبا

 گفت: یبا دقت چهره ام را از نظر گذراند و با لحن پر عطوفت رهام

 .یو به خودت استرس وارد کن یکن تیخودت و اذ ادیز دیپس نبا ،یشد فیضع یلیحق با پرهامه. خ

 نگران نباش. -

 و افزودم: دمیخند

 بادمجون بم آفت نداره!

شد و از همان  لیمتما نییبه سمت پا شیکه لب ها دمیاما پرهام خنده اش را کنترل کرد. فقط من د د،یخند رهام

اعصابم  یرو شیشد او را بفهمم. رفتار ها یکردم. کاش م یپوزخند مانندش را نثارم کرد. درکش نم یلبخند ها
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 یهم حس یسام یقهر و دعواها یکه حت یشدم. من یم ریبودنش دلگ یدانم چرا، اما از سرد و جد یبودند و نم

 کرد. ینم جادیدرونم ا

از هر چه مرد متنفر  دی. بارمیانتقام بگ یباشم تا از سام یقو دیاز کنکاش خودم برداشتم و وارد خانه شدم. با دست

 بشوم اما پرهام...

 .  دیرها، من را از قعر افکارم رهان یصدا

 جون. آقا کارت داره، تو تراس منتظرته. سویگ-

 گرد کردم. عقب

 چرا؟-

 باال انداخت و پاسخ داد: یا شانه

 !هیگفتن که خصوص

تحت فشار  یچند ماه حساب نیآمده بودم که آن هم نشد. در ا دنیخواب ریدِل س کیاز نهادم برخاست. به قصد  آه

ام  یمدت ها بود که آرامش از زندگ ییبود. گو دهیبه خود ند یرنگ استراحت درست و حساب یبودم و مغزم لحظه ا

 آن شده بود.  نیگزیرخت بسته و اضطراب جا

بود.  میپاها ریخانه و به خصوص تراسش داشتم. از آن جا،  شهر ز نینسبت به ا یتراس رفتم. حس خوب یسو به

 ییایرو ،یشب بهارشهر را در آن  یآن ها، فضا یکرده بود و رنگارنگ جادیا ییبایز یشهر، هارمون های چراغ ٔ  تاللو

 داد! یجلوه م

سر بلند کرد و  دنمی. با ددمیرا عقب کش یا یکه رهام پشت آن نشسته بود قدم برداشتم و صندل یزیم یسو به

مهربانش موج  شهیدر آن نگاهِ هم دیو ترد یاست اما چرا؟ نگران نیکردم غمگ ینثارم کرد. حس م یجان مهیلبخند ن

دانستم  یشناختم و م یام را مانند کف دستم م یگگاه زند هیشناختم. من مرد و تک یمرد را خوب م نیزد. من ا یم

 لشیکند. دل یکارد و غم سراسر وجودش را احاطه م یرا در قلب او م یکه مربوط به من شود، بذر نگران یهر موضوع

 من و او دارد. وندیدر پ شهیراز، ر نیدانستم که ا یاما م ،مبهم بود میهنوز هم برا

 کرد، زمزمه کرد: یم یطور که با فنجاِن قهوه اش باز همان



 شیرین بی فرهاد

 
56 

 

 !دهیکنم وقتش رس یفکر م سو،یگ

 :دمیخبر از همه جا پرس یب

 شم! یمتوجه نم ؟یوقتِ چ

 آمده بود؟ نمیتر زیبر جانم نشست. چه بر سر عز ی. لرز بددیخند تلخ

 حلقه زد.  میبغض کردم و اشک در چشم ها ار،یاخت یب

 :دمیکه از شدت بغض، دورگه و لرزان شده بود پرس ییصدا با

 ؟یگ ینم یچیکنه رهام؟ چرا ه یم تتیقدر اذ نیا یچ

 را از فنجان برگرفت و به من دوخت. نگاهش

بگو و هم خودت رو راحت کن،  ،یگ یاما نم یرو بهم بگ یموضوع هیکه  یکه اومدم، با خودت در کلنجار یاز روز اول-

 ن...ک یخواهش م، هم من رو

 :دیرا بر حرفم

 ؟یبدون یخوا یپس م

 لب زد: ریو سر به ز دیکش یمثبت جنباندم. آه یرا به نشانه  سرم

 گرده به چند سال قبل از تولد من!  یماجرا بر م

 به او چشم دوختم که افزود: متعجب

دو طرف با هم مشکل داشتن.  یخاندان هر دو با هم دشمن بودن و ابا اجداد یو رادمهر عاشقِ هم بودن ول یتیگ

و بکشن! تو روستا اعالم ردن اون  یشن که دخترشون از پسر اون خاندان حامله شده، دستور م یمتوجه م یوقت

اما ارباب  ،رهیم یخالف اون رو انجام بده م یاش پناه بده و اگه کسو بچه یتیگحق نداره به  یکرده بودن که کس

همون خاله سولماز  ای یتیشه خدمتکار عمارت رادمهر. خواهر گ یم یتیو گ نییاپ یبره روستا یو مراون  انهیمخف

همه رو  یِشومه و زندگ یتیگ یگفتن که بچه  یموضوع از خواهرش متنفره! همه م نیهم عاشق ارباب بود و سر هم

 بهم زده. 
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 کوتاه ادامه داد: یو پس از مکث دیکش یقیعم نفس

که توسط  یتیدختر شدن. ارباب پس از مرگ گ هیو رادمهر صاحب  یتیگ ،یتیاومدن پسر گ ایچهار سال بعد از به دن

وسط  نیکنه. ا یسولماز رو عقد م یعنی ،یتیتر گ کیو انتقام، خواهر کوچ نهیخاندانش انجام شده بود، به خاطر ک

شه  یره و رادمهر م یبر باد م نداشتن خاندانشون یکنن و پس از مرگ اون ها، چون پسر یدق م درشونپدر و ما

دور باشه!  ییسپرد تا از اون عمارت کذا ریزن و مرد فق هیرو به  یتیپسر گ یمالک هر دو روستا. سولماز با حقه باز

 دور باشه. رانیا از لیتحص یساله شد فرستادنش آلمان تا به بهونه  جدهیهم که ه یوقت

 

و  ختیر یصورت اشک م یروان بودند. مات و مبهوت به او چشم دوختم. به پهنا میوقفه بر گونه ها یب میها اشک

 .دیکش یم ریت یرحم یهمه ب نیشکست. قلبم از ا یهق هقِ مردانه اش، آن سکوت مرگبار را م

 یام کنند. رهام دست ها وانهیدست به دست هم داده بودند تا د زیهمه چ ییشدند. گو یدر ذهنم اکو م شیها حرف

 .و لرزانم را فشردسرد 

راحت شد؟ تو  التیحاال خ ؟یدیکه به قوِل همه شوم بود، منم! شن یو اون پسر سویگ یاون دختر کوچولو، تو بود-

 !یمن یخواهر کوچولو

کردم. هضم آن همه  یم لیو تحل هیرا در ذهنم تجز شیحرف ها ختم،یر یکه اشک م یجا برخاستم و در حال از

بودم که از  یچه کار کرده بودند؟ من صاحب عمارت مانیرادمهر، سولماز! با زندگ ،یتیآسان نبود! گ میشوک برا

 رحم بودم؟  یخوِر آن زِن ب یکردم و تو سر یاش را م یکلفت یکودک

 یب یکه در روز ها یا بهیغر نیام بود و ا یگرفته بود، برادر ناتن یرحم که مرا به باز یب ادیکه خاله ام بود! آن ش یزن

 ام؟ یپناهم شده بود، برادر تن یکس

حلقه  میدور گلو یدست ییگو ،مشکل شده بود میبرا دنیخبر بودم. نفس کش یهمه سال از وجودش ب نیکه ا یبرادر

ام را از  یدر پ یپ یو سرفه ها دمیام مشت کوب نهیبه قفسه س میدر خفه کردنم داشت. با دست ها یشده بود و سع

 سر گرفتم.

 یِ کیرفت و تار یاهیس میچشم ها رد،یآمد و رها و پرهام را فراخواند. قبل از آن که در آغوشم بگ به طرفم مهیسآسر

 شده بود، مرا ربود! یعاد میروز ها برا نیکه ا یمطلق
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بر هم  دهی. آهسته پلک گشودم اما نور المپ چشمم را زد و فورًا ددندیچیپ یدر گوشم م یگنگ و نامفهوم یها صدا

 بود! رممکنیغ ،یداریب یفشردم. تالش برا

رهام در کنارم  نیرا باز کردم و صورت نگران و اندوهگ میگونه ام احساس کردم. چشم ها یرا بر رو یدست یگرما

 :دیگونه ام را نوازش کرد و پرس گریشد. بار د انینما

 ؟یبهتر

 کرد و رو به رها گفت: نثارم یتکان دادن سر اکتفا کردم. لبخند به

 نگاه بنداز. هیفکر کنم سرم تموم شده. 

بود و مانند  ستادهیا ی. پرهام گوشه ادیگفت و مشغول در آوردن سرم شد.  نگاهم سر تا سر اتاق را کاو یچشم رها

 بود. عیو مط ریسر به ز شه،یهم

 هم داشت؟  یتیاما مگر اهم ،دمیاش نسبت به خودم رنج یتفاوت یب از

 گرفت؟ یاز کجا سر چشمه م ضمیضد و نق یحس ها نیخودم هم نامعلوم بود. ا یبرا یسوال، حت نیا پاسخ

  د؟یکش یاو م یمرا به سو ییروین چه

 !دمیفهم یبر سر قلبم آمده بود؛ کاش م چه

 ؟یبگ یزیچ یخوا ینم-

 پاسخ دادم: یفیضع یرا با زبانم تر کردم و با صدا میها لب

 هیاعتراف کنم که از روز اول هم  دیبا یبود رهام، ول میشوک زندگ نیشوک، بزرگ تر نیبگم. ا دیبا یدونم چ ینم

 یشد و ب یم دهیاما بند بند وجودم به سمت تو کش ،دونستم یخودم نم دیزد! شا یم وندیو به تو پرمن  یبیحس عج

 !هیدونستم علتش چ یکه تا امروز نم قیمحبت عم هی ب،یحس عج هیشدم.  یمجذوبت م اریاخت
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 زیعز میآن که بدانم، از همان اول برا یمرد ب نی. ادمینثارش کردم و چهره اش را کاو ی. لبخنددیو مردانه خند آرام

 بود! 

 :دیکنجکاو پرس د،یام را که د رهیخ نگاهِ

 شده؟ یچ

 شدم و گفتم: زیخ مین میجا سر

 !یلیاز خ شتریب یلیخوش حالم، خ یلیخ

 نیقدم شد. خودم را در آغوش بهتر شیپ دنمیدر آغوش کش یکه من جلو بروم، خودش برا نیاز ا شیو پ دیخند

به حرکت در آورد و  سوانمیگ یشد رها کردم. دستش را نوازش گر بر رو یم یام که اکنون برادرم تلق یمرد زندگ

 کنار گوشم، با همان لحن بم و مهربانش زمزمه کرد:

 ییبال دمیترس یم ،تو بود شیآلمان بودم فکرم پ یوقت یحت ،تو فکر تو بودم شهیهم .سویمنم مثل تو خوش حالم گ

تونم با  یو م یراحته که کنارم المیخ گهیاما االن د ،کردم ریدونم چه قدر د ینم، برسم ریکه د نیا ای ارنیسرت ب

و مادر پست تر از  زیهمه چ یب یِدم انتقام خودمون رو از اون سام یبهت قول م م،یکنم. حاال که با هم یآرامش زندگ

 .رمیگ یخودش م

 .دمیرا عقب کش خودم

 یتو یاضافه  یحکم اون مهره  ش،یچون من تو زندگ ،خواست یاز اولش هم من رو نم، آد یاون دنبال من نم-

 کنه و به هدفش برسه! رونمیتر ب عیشطرنج رو داشتم که قصد داشت هر چه سر

 شونیهدف اصل ن،ی. اون دو نفر، هدفشون به دست آوردن مال و منال رادمهر و مامانه. بنابراهم مطمئن نباش یلیخ-

 راحته.  الشیکنه من تو همون کشور موندگار شدم و از بابت من خ یسولماز فکر م ،ما هستش ینابود

 از چه بود؟ یترسِ ناشناخته حاک نیسر تا سر وجودم را فرا گرفت. ا وحشت

 یها لمیشباهت به ف یکه ب یا یباز ،کرده بود یباز نیدادم. رادمهر، من را ناخواسته وارد ا یخودم را نجات م دیبا

 نبود! یسیاکشن و پل
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 پرهام، نگاهم را به او دوختم. یصدا با

 تونم برم؟ یآقا، من م-

 برخاست و رو به او گفت: شیاز جا رهام

 .امینه صبر کن منم باهات ب

 تکان داد و نگاهش را به من دوخت.  یسر

 .امیفعال استراحت کن تا من ب سو،یگ-

 :برخاستم و معترض گفتم میجا از

 .مارستانمیکنم تو ب یحس م ،دمیخسته شدم از بس خواب

 .دیخند

 .یآ یاز پا در م عیسر یکه با هر اتفاق یشد فیقدر ضع نیا ،خودته ریتقص زمیخب عز-

توپش پر است، اما  یو حساب ستیمن و رهام خوشنود ن تیمیکردم از صم یداد. حس م یاو عذابم م ی رهیخ نگاهِ

 چرا؟

 به او داشت؟ یموضوع چه دخل نیا

 برات دارم. یزحمت هیپرهام جان، -

 آقا. دییبفرما-

 .رونیرو ببر ب سویتو گ یول مارستان،یرم ب یمن م-

 گذرا به من انداخت. ینگاه

 رو کجا ببرم؟ شونیچشم آقا، فقط ا-
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 هر جا که خودش خواست. -

 برود که رهام گفت: رونیخواست از اتاق ب پرهام

 سفارش نکنم ها. مواظبش باش. گهیدر ضمن، د

 حواسم هست. ،چشم آقا-

 بود؟ زانیرا گفت و با شتاب از اتاق خارج شد. چرا از من گر نیا

 را داشتم که ذهنش را بخوانم! نیا ییتوانا کاش

 آمد و گفت: میبه سو رهام

باشه؟ مبادا دست از پا خطا ، که گفت بهش گوش بده یپس هر چ، توئه گاردیبه بعد باد نیپرهام از ا سو،یگ یراست

 کنن. یم دایرد تو رو پ ،یسام یمطمئنم آدما ،. جونت در خطرهیکن

 :دمیمعترض پرس یو با لحن دمیرا درهم کش میها سگرمه

 چرا پرهام؟

 تو رو به عهده داره.  تیپرهام مسئول ،من فعال اونه، البته خود خونه هم محافظ داره نانیتنها فرد قابل اطم-

 :دیلنگد. کنجکاو پرس یکار م یجا کیمتوجه شد که  ییافکندم. گو ریاز نهادم برخاست و سر به ز آه

 ؟یمسئله دار نیبا ا یتو مشکل

 نه.-

 باشه. ادتیهم  گهید زیچ هی-

 به او چشم دوختم که افزود: منتظر

 کس!  چیه سو؟یگ یمتوجه ،من و تو با خبر بشه نیب یاز رابطه  دینبا یکس

 چه جورَش بود؟ گرید نیگشاد شده بودند! ا رتیاز فرط تعجب و ح میها چشم
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 رها و پرهام؟ یحت-

 پاسخ داد: قاطع

 رها و پرهام! یحت

 زود! یلی! خدیرس یم انیزود به پا یلیها، خ یموش و گربه باز نیتکان دادم. کاش ا میتفه یبه معنا یسر

 کرد. لیام را به دست گرفت و سرم را به طرف باال متما چانه

 من؟ یکوچولو یچرا دمغ شد-

 از نگاهش مشهود بود. یبه خوب نیا د وزد. او هم نگران بو یو ترس در نگاهم سوسو م غم

 یطعمه  ،یسر نیکشه! ا ینم یرو شروع کنه، تا برنده نشه دست از باز یا یباز هی یوقت یسام! ترسم رهام یم-

 ترسم کـ... یم ،منم یباز نیا

 دلگرم کننده نجوا کرد: یرا قطع کرد و با لحن حرفم

بشه، اون منم!  ینفر قربان هیوسط  نیاگه ا یحت ،سویآخه؟ من تا تهش باهاتم گ یترس یم یمن هستم، از چ یوقت

 یجنازه  یاز رو دیتو، اول با یِ نابود یمطمئن باش برا ،ذارم اون مردک دستش بهت بخوره ینموقت  چیه ؟یدیفهم

 .شهمن رد ب

 اش را در بر گرفت. یشانیپ یتصنع یسمج بر گونه ام روان شد. اخم یشدند و قطره اشک یباران چشمانم

 کنم. یم هتیتنب یوگرنه بدجور ،یکن هیگر یحق ندار-

 گونه به سمتم گرفت. دیو انگشت اشاره اش را تهد دیهم خند . اودمیخند ه،یگر انیم

 ره تو هم. یوگرنه کالهمون م، هیگر یب هیگر ا،از االن گفته باشم ه، نیآفر-

 خب!  یلیخ-
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 و گفت: دیپاش میبه رو یلبخند

 تکرار نکنم ها! گهیمواظب خودت باش، د

در افکارش غرق بود.  ر،یبود و همان طور سر به ز منیتکان دادم و به همراه او از اتاق خارج شدم. پرهام در نش یسر

 رهام، از جا برخاست. یبا صدا

 . مارستانیرم ب یپرهام جان، من م-

 به من انداخت و ادامه داد: ینگاه

 حواست بهش باشه.، سپرم یرو به تو م سویگ

 حواسم هست آقا.-

 .پس فعالً باشه-

 :دیآمد و پرس میجست. پرهام به سو رونیبا ما از خانه ب یرا گفت و پس از خداحافظ نیا

 خانم؟ دیبه رها خبر داد

 یکرد حرص م یکه من را خانم خطاب م نیدانستم چرا، اما از ا یاعصابم بود و نم یطرز صحبت کردنش رو نیا

 خوردم! 

 نبود. ندیچندان خوشا ،یتحول و دگرگون نیکرده بودم و ا رییتغ بیروز ها عج نیکردم ا یاوقات فکر م یگاه

 رهیخ شیرو به رو ریکه به مس ی. استارت زد و در حالمیشد لیو سوار اتومب میآمد رونیکه آمد، هر سه از خانه ب رها

 بود، رو به من گفت:

 د؟یکن یم شنهادیرو پ ییخانم؟ شما جا میکجا بر

 آن که به او نگاه کنم، پاسخ دادم: یب

 مناسبه برو.  یکن یکه فکر م ییدونم. هر جا ینم

 را معطوف رها کرد. نگاهش
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 ؟یندار یتو نظر-

 آد. یهم خوشش م سویمطمئنم گ ،باغ ارم میخوبه خب! بر عتیبهار، فقط طب یهوا نیتو ا-

 .دمیخند

 آد. یاتاقم و خروار خروار کتاب دور و برم خوشم م یواریاز چهار د ریبه غ ییمن از هر جا-

 .دیهم خند او

 !ستیخانم آرت دهیاز شما بع-

وجود  یاریبس یراز ها ییتفاوت او متمرکز کردم. در نگاهش گو یب یاکتفا کردم و نگاهم را بر چهره  یلبخند به

 دانستم!  ی... نمایتفاوت بود  یدانم نسبت به من ب یداشت که برمال کردنش آسان نبود. نم

 را پارک کند. لشیتا پرهام اتومب میستادیا ی. به همراه رها، گوشه امیشد ادهیپارک، پ یِورود یجلو

 سو؟یگ-

 نبود! شیب یهم توهم دیاست. شا بمانیدر تعق یکردم شخص یدوختم. حس م ابانیرا به خ نگاهم

 زد و تشر زد: میبه بازو یضربه ا رها

 م ها.با تواَ 

 شده؟ یچ-

 .دیکش یپوف کالفه

 ؟یکن ینگاه م یحواست کجاست؟ به چ-

آهسته  دم،یکاو یکه اطرافم را م ی. در حالمیاو، وارد باغ شد دنیآمد. با رس یبه طرف ما م ابانیخ یاز آن سو پرهام

 لب زدم:

 .فتهیب یاتفاق بد هیترسم  یزنه رها، م یو مشکوکه! دلم شور م یعاد ریغ یزیچ هیکنم  یحس م
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 :دیپرس متعجب

 ؟یشد وونهیمشکوکه؟ د یچ ؟یچ یعنیوا 

 دنبالمونه. نیماش هی م،یراه افتاد ینشدم. از وقت وونهید-

 متوقف شد. شیجا سر

 .میخب بهتره به پرهام بگ ؟یگ یم یجد-

 را فشردم. شیبرداشت که بازو یپرهام گام یسو به

 رهام دلم شور افتاده. یتوهم باشه. با حرف ها دینه رها، شا-

 نگاهم کرد که گفتم: دیترد با

 نگران نباش!

 :دیپرس یآمد و با کنجکاو میبه سو پرهام

 ؟دیآ یشده؟ پس چرا نم یچ

 کرد، پاسخ داد: یکه حرکت م یزود تر به خودش آمد و در حال رها

 .میبر ست،ین یزیچ

 

 

 :دیچیزمزمه وار در گوشم پ شیآمد. صدا میبه سو پرهام

 شه.  یببره! برامون دردسر م ییموضوع بو نیاز ا دینبا. رها دینگران باش ستیالزم ن

 داد. یلرزاند و آزارم م یداغش با پوستم، تنم را م ی. برخورد نفس هادمیعقب کش یرا کم خودم

 شه؟ پس... یچرا؟ مگه رها عضو اون خونه محسوب نم-
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 :دیحرفم پر انیم

 دستور آقاست!

 زد و گفت: ینگاهش کردم. پوزخند یو عصب کالفه

 آقا، بنده مأمورم و معذور! یبرا دیخودتون رو ببر یسوال و جواب ها

 مشخصه!-

 به او زدم و از کنارش رد شدم.  یا تنه

رفتم و نشستم. پرهام رو  یمکتین یاش، به سو یناگهان بتیاز غ یاز رها نبود. عصب یرا از نظر گذراندم. خبر اطرافم

 .ستادیا میبه رو

 د؟یخسته شد-

 !یشعور و از خود راض یکردم. حوصله اش را نداشتم. پسرک ب سکوت

 نشست. کنارم

 ؟یساده به خودت حرومش کن یِلجباز هیکه به خاطر  ستین ییجا نیروز قشنگ و همچ نیا فهیح-

 سرد بود! یگرم و گاه یمنطق را که گاه یپسرک مجهول و ب نیکردم؛ ا ینم درکش

 داشت؟  یستیخودش رودربا با

 داشت؟  یهدف چه

 داد؟ یم یا یگاهش چه معن یگاه و ب یمحبت ها نیمرا به خاک بمالد پس ا یخواست پوزه  یم اگر

 افکار مغشوشم بود. یبر رو یبه مانند خط بطالن شیصدا

 رها احتمااًل اون جاست. ،داخل باغ میبهتره بر-
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فراموش کرده  ییزد و گو یباغ پرسه م یجا یاو، شروع به قدم زدن کردم. نگاهش در جا یو شانه به شانه  برخاستم

 بود که من در کنارش هستم!

 او را فشردم. یپروا، بازو ی. بدمیرا از دور د رها

 اون جاست.، اوناهاش-

 ریو مس دمیاش معذب شدم و گر گرفتم. دستم را پس کش رهی. از نگاهِ خدیخند ینگاهم کرد، نگاهش م متعجب

 بم و مردانه اش قلبم را لرزاند. یو صدا دینگاهم را منحرف کردم. آرام خند

 مراقب خودت باش کوچولو.-

 و در دل به خودم لعنت فرستادم. دمیگز لب

 هنوز هم سر حرفم هستم.-

 ؟یچه حرف-

 اش را نثارم کرد. یشگیهم پوزخند

 .ی! هنوز مونده تا بزرگ شیبچه ا یلیخ-

 کند!  رمی. باز هم قصد داشت تحقدمیرا در هم کش میها سگرمه

 نیشدم. ا یم لیزبان تبد یو ب یدختر دست و پا چلفت کیجسور به  یسویچرا در مقابل او، از آن گ دمیفهم ینم

 داشت؟  ییتحوالت چه معنا

 داشتم! یناگفته ام در معرض فشار بود. کاش راه فرار یاز شدت هجوم افکار و حرف ها سرم

 ! یبرد یپناه م یگریکس د ای گرید یااز خودت به ج ،یشد اگر در مواقع خستگ یخوب م چه

شدم که چند قدم آن طرف تر  یمرد یرها رفتم. حس کردم نگران است. تازه متوجه  یتند کردم و شتابان به سو پا

صبح در بطنم در  یاز دلشوره  یحاک ی. ترسدیزد. رنگ از رخسارم پر یموج م نهیبود. در نگاهش خشم و ک ستادهیا

 حال جوانه زدن بود.
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 حق با تو بود! سو،یگ-

نفسم تنگ شد و  یکمرم حس کردم. لحظه ا یاسلحه را رو یِبه رها بدهم،  سرد یکه فرصت کنم پاسخ نیاز ا شیپ

بر تنم انداخت: صدات در  یپر خشونت مرد از پشت سرم، رعشه ا یرا از ترس بستم. صدا میبه شماره افتاد. پلک ها

 کنم. یگلوله حرومت م هی ادیب

. رها زدیر یباالخره زهرش را م یدانستم سام یم ،نبود لیدل یبست و به لرزه افتاد. پس دلشوره ام ب خیوجودم  کل

بود  یبرگ برنده ا نیو ا میشده بود یباغ مخف ینقطه  نیو به ما چشم دوخته بود. در خلوت تر ستیگر یترسان م

 آن مرد! یبرا

 پرهام کجا بود؟  پس

 یتاب است، بال بال م یپرواز ب یشکسته اش قصد فرار دارد و برا یکه با بال ها یام، همچون پرنده ا نهیدر س قلبم

بهم دست داد. حس  یکرد. حس بد یم کیماشه، گوشخراش بود و دلشوره ام را تحر دنِ یکش ی. صدادیلرز یزد و م

 ام بود!  یشدن مرگم و وداع با زندگ کیاز نزد یکه حاک یبد

دانستم چند  یکه داشتم. نم یشدند، اما نه به خاطر خودم، به خاطر سرنوشت شوم یم ریوقفه سراز یب میها اشک

 زیپرت شد و به دنبال آن، پرهام با آن مرد گالو نیزم یآخر اسلحه بر رو یشد، اما درست در لحظه  یسپر قهیدق

 شد.

. چهار شانه تر و نمیقاتلم را بب یتوانستم چهره  یعقب رفتم و با ترس به آن صحنه چشم دوختم. اکنون م عقب

 آمد! یتر از پرهام بود و مسلمًا پرهام از پس او بر نم یکلیه

 شده بود. دیرنگم از شدت ترس مانند گچ سف میتوانستم بگو یجرأت م به

و با خشم به آن مرد  دیلبش که پاره شده بود کش یبه گوشه  یپرت شد. دست یخون آلود گوشه ا یبا صورت پرهام

ام را معطوف  یآن را به طرف من نشانه گرفت. نگاِه باران گر،یشد و بار د کیشد. مرد لنگ لنگان به اسلحه نزد رهیخ

را  یتماشاچ کیفقط حکم  د،یلرز ی. رها که از ترس مبودمن و مرد در نوسان  نیبه پرهام کردم که نگاه نگرانش ب

 داشت.

 رحم و مروت در کارش نبود! ،خواندم یفاتحه ام را م دیًا باقطع ،یبرابر خشم سام در

 برخاست. شیبه خود داد و از جا ی. پرهام تکاندیماشه را کش گرید بار
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گلوله به هوا برخاست و سکوتِ مرگ بار  کیشل یرا بستم. صدا میاتفاق افتاد. چشم ها هیدر عرض چند ثان زیچ همه

 یگلوله منحرف شد و به او اصابت کرد. صدا ریشد، مس میو سپر بال ستادیا میپرهام جلو ،فضا را در هم شکست

 بودم، اما پرهام؟ زندهمن  ،چشم گشودم یمردانه اش تنم را لرزاند. با ناباور ادیفر

 یزانوانم افتادم و ب یگلوله شانه اش را هدف گرفته بود. رو، دیچیپ یاز درد به خود م ،گشت نینقش بر زم میپا شیپ

. ختیرها در هم آم یتابانه  یب یها هیگر یاش را لمس کردم. هق هقم شدت گرفت و با صدا یزخم یشانه  اریاخت

 شده بود! یپرهام به خاطر حفظ جان من، قربان

شانه اش گذاشتم و در  ینبودم. سرم را بر رو شیو قادر به کنترل خو دیلرز یاز شدت استرس و ترس م میو پا دست

غِم از دست دادن و  ،ینداشتم. از طرف تیوضع نیاو را در ا دنی. تاب دستمیگر یکه او را در آغوش داشتم م یحال

 فشرد! یلرزاند و م ینبود او قلبم را م

پرهام  یِتوانست کمکم کند و منج یلحظه، فقط حضور رهام م نیرا به دستم داد. در ا لمیو موبا دیدو میبه سو رها

 باشد.

 :دیچیکه مرحم جانم بود در گوشم پ شیبوق را که رد کرد، صدا نیوقفه، شماره اش را گرفتم. دوم یب

 ؟یجانم خواهر

 زمزمه کردم: یفیضع یتوانستم لب از لب باز کنم. با صدا یم یبه سکسکه افتاده بودم و به سخت هیفرط گر از

 خودت رو برسون. عیرهام سر

 :دیو مضطرب پرس نگران

  ست؟ین شتیمگه پرهام  پ د؟ییشما ها کجا زم؟یشده عز یچ

 فقط خودت رو برسون. جوِن پرهام در خطره!-

 .افتیرا گفتم و پس از گفتن آدرس، تماس خاتمه  نیا
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 میحرکت بر سر جا یو پس از او، اورژانس آمد، پرهام را بردند و من همچنان ب دیرهام رس یدانستم چه زمان ینم

 مانده بودم!  

 را گرفت و کنار گوشم نجوا کرد: میزوبا ریز رهام

 .مارستانیب میبر دیدلم، با زیبلند شو عز، میپاشو بر

 شه؟ یپرهام خوب م-

 نثارم کرد. یلبخند

 .ششیپ میحرفا، بهتره بر نیا یفعاًل به جا ،نگران نباش-

 لب گفتم: ریرا فشردم و ز شیبازو

 .میبر

 کرد. یم یتاب ی. نگران پرهام بودم و قلبم بمیبه راه افتاد مارستانیب یو به سو میرفت لشیاتومب یسو به

مدت  نیخاطراتمان در ا یادآوریبا او داشتم. با  یسر ناسازگار شهیرا به خاطر من گرو گذاشته بود، اما من هم جانش

 رفت! یاش قنج م یواشکیو  یپوست ریز ی. دلم از محبت هابر لبانم نقش بست یرمق یکوتاه، لبخند ب

راهرو روانه شدم. دلم  یاتاق عمل رفت و من هم به دنبالش به انتها یرهام فورًا به سو م،یدیکه رس مارستانیب به

 !دیکرد، با یم داینجات پ دیکرد. او با یم یقرار یب دنشید یبرا

 در دوختم، ورود ممنوع! یمنفور رو یدر نشستم و نگاهم را به تابلو پشت

 خواست؟  یاز جانم چه م یرا از سر گرفتم. سام ستنیگر گریو بار د دمیکش یآه

 ام داشت؟  یدر زندگ یاو چه نقش مم،یو نامزد قد دیجد یهمان پسر خاله  ای یسام

زدنش  نیدر زم یاحاطه اش کرده اند و سع گرید یهستم که مهره ها یحرکت یکردم همچون سرباز ب یم حس

 شود! یدانستم عاقبت به کجا ختم م یکه نم یزدن نیدارند، زم

 و نگاهِ نگرانش در مقابلم قرار داشت.  دیرهام با روپوش سف م،سرم را باال گرفت ،بر شانه ام نشست یدست
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 .شینیو سالم بب حیصح گهیدم چند ساعت د یدلم، پرهام حالش خوبه! قول م زینگران نباش عز-

 ؟ من عذاب وجدان دارم رهام، اون به خاطر من...آد یم رونیاز اتاق عمل ب یک-

 .دیچیخلوت پ یام در آن راهرو هیگر یحرفم شد و صدا یهق، مانع از ادامه  هق

 فکر نکن. زایچ نیبه ا سو،یبس کن گ-

 غم و غصه تنها گذاشت.  ایدن کیبه اتاق بازگشت و مرا با  گرینگفتم. او هم بار د یزیچ

 

 

 یکه حس م یکس یبسته دست به دعا بودم، دعا برا یکرده بود و من پشت در ها یساعت در اتاق عمل سپر چند

 ربود! یکرد و غمِ نبودنش جانم را م یم یقرار یب شیدشمنم است، اما حال دلم برا نیکردم بزرگ تر

آن که خودم بدانم به بودنش عادت کرده بودم و با احساسات ضد و  یشدم. ب یماند تا من دلگرم م یزنده م دیبا او

 شیو به آغوش خو دیکه مرا از چنگال او رهان یبود، کس یمقابل سام یبودم. پرهام نقطه  بانیدست به گر ضمینق

 دعوت کرد. 

بر لب نشاند و با  یحال لبخند نیبا ا د،یبار یاز چهره اش م یرفتم. خستگ شیآمدن رهام، از جا برخاستم و به سو با

 پر عطوفت نجوا کرد: یلحن

 خدا رو شکر خطر رفع شد، نگران نباش!

 را زدودم. جلو تر آمد و چانه ام را فشرد. باالجبار سرم را باال گرفتم و در نگاه مهربانش غرق شدم. میها اشک

 باشه؟ شش،یپ میر یش اومد، با هم مبه هو یاشک هات رو پاک کن خواهر خوشگلم. پرهام حالش خوبه، وقت گهید-

 آغوشش شتافتم و لب زدم: به

 !دمیترس یلیخ

 و سپس زمزمه کرد: دیکش یآه
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 دیبه بعد با نینداره. از ا یبا اون، اصال عواقب خوب ی! بهت گفته بودم بازیلیخطرناکن، خ یلیو افرادش خ یسام

 که به هدفش برسه. یکنه تا وقت ینم ینیمطمئنًا عقب نش ،میحواسمون رو جمع کن یلیخ

 :دمیزدم و پرس یپوزخند

 و هدفش هم منم؟

دانستم  یو م دمیترس یزد م یکه غم در آن موج م ینگاه مشک نیرنگ غم گرفت. ترس برم داشت. من از ا نگاهش

 در راه است.  یشوم یاتفاق ها

ها و محافظ هات و  گاردیتعداد باد دیبا نیبنابرا ،خوره یدانشگاهت به مشکل بر م ،یتو خونه حبس بش یتون ینم-

 کنم. ادیرو ز

 ست؟ین یراه فرار چیه ،یخوره داداش یبهم م یباز سیدزد و پل نیحالم داره از ا-

 لب زد: زیغم انگ یو با لحن دیام را بوس یشانیپ

جونم تموم شه، ازت  متیاگه به ق یحت ارن،یسرت ب ییذارم بال یدلم. نم زیعز میکن یشه، درستش م یدرست م

 کنم. یمراقبت م

 دونه؟ یارباب م-

 نگاهم کرد. انتظار نداشت که او را پدر خطاب کنم؟ متعجب

 تفاوت بود!  یفرزندانش ب یکه نسبت به زندگ یمرد یبود برا یبیغر یچه واژه  پدر،

گرم  یزیچ هیکنه، االن هم احتمااًل سرش رو با  ینم یخاله و سام یها یباز ریوقت خودش رو درگ چیرادمهر ه-

 .ستیبراش مهم ن یچیه گهیکنه. هر چند اون فقط عشق مامان کورش کرده و د یبه اطرافش نم یکردن که توجه

 شه که اون خوش حاله؟ یما خوش حال م دنیمامان از عذاب کش-

 سکوت تلخ بود، تلخ تر از تلخ! کینداشت؛ پاسخ تمام سواالت من  ی. پاسخدیکش شیبه موها یدست کالفه

 قدر خودخواه باشه؟  نیعاشق ا هیشه  یمگه م ،ستیعشق ن نیدر ضمن، ا-  
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و فقط به اون توجه  نهیب یگن عاشق چشم هاش کوره! فقط عشقش رو م یم یول و،سیگ میدرکش کن میتون یما نم-

شه و اگه  یم نیچون عشق با وجودش عج ،کشه یبشن و بگن غلطه، اون بازم کنار نم جیبس ایاگه کل دن یداره. حت

تونه عشقش رو  یکه نم نهیبه خاطر هم، از وجودش رو کنار گذاشته کهیت هیبخواد رو احساسش سرپوش بذاره، انگار 

 !ریخودخواهه! چون فقط خودش و اون براش مهمن و الغ، نهیاز خودش سوا بب

 گفتم: زیطعنه آم یو با لحن دمیخند

 ها.  یمورد دار نیدر ا یادیز یتجربه هاظاهراً تو هم 

 ام زد و با خنده پاسخ داد: ینیبه ب یگرفت. ضربه ا طنتیرنگ ش نگاهش

 فکر و ذکرت، درس و مشق باشه.  دیخانم کوچولو. فکرت رو مشغول نکن، تو االن با ومدهیحرف ها به تو ن نیا

 و گفت: دی. خنددمیرا درهم کش میام دادم و سگرمه ها ینیبه ب ینیچ

 شد کوچولو؟ یوکا

 شد. یباشه بابا، اوک-

 کرد و گفت: تیهدا یصندل یرا به سو من

 .شتیآرم پ ی. رها هم مامیتا ب نیبش

 شی. چه قدر دلم براهوشیدر بود و ب نیشدم. پرهام پشت ا رهیورود ممنوع خ یتکان دادم و به همان تابلو یسر

 تنگ شده بود!

 یکردم عاشق سام یکرد. فکر م یرا تجربه م یدیجد یقلبم حس ها ،بودند بهیغر میحس ها برا نیبود. ا بیعج

 نبود!  دیجد یحس ها نیبا ا اسیاگر بود که قابل ق، هستم، اما حِس من عشق نبود

 نبودند! شیب یانیهذ میگرفتم، حرف ها میاز پا یشگونین

 و عشق؟ من

 فهیو از سر انجام وظ یچشم داشت چیه یکه ب یبه کس یبود، وابستگ یفقط وابستگ ،یهم... آر دیبود. شا رممکنیغ

 کرده بودم؟ یچه برداشت شیها یبرادرم را داشت. آن وقت من از سرد قِیرف نیمراقبم بود و حکم بهتر



 شیرین بی فرهاد

 
74 

 

 گرفت؟ یو بهانه اش را م دیلرز یم شیبودم پس چرا قلبم برا دهیاز او ند یخوش یکه رو من

 خواست؟ یو برهان م لیدانم نداشتند. مگر دوست داشتن دل یجز نم یچرا ها، پاسخ نیا

 !  نه

 رها، به عقب برگشتم: یصدا با

 ؟ییجا نیتو ا

 ؟یتو کجا رفته بود ؟مگه قرار بود کجا باشم-

 پاسخ داد: رینشست و سر به ز یصندل یرو

 هنوز؟ ومدهیتازه سرُمم تموم شده. پرهام به هوش ن

 هنوز نه.-

 کرده بود، قرمز بودند و پف داشتند. هر چند وضع من هم بهتر از او نبود!  هیاز بس گر شینشست. چشم ها کنارم

 سو؟یگ-

 جانم؟-

 ی. میدیتو هم اندازه پرهام زجر کش ،یشد تیاذ یلی. امروز خستیخونه، حالت اصال خوب ن یرفت یگم تو م یم-

 خونه بهتر بود. یرفت

 رم. یم دمیکه پرهام رو سالم د نیبعد از ا-

 :دیبهم انداخت و پرس یمعنادار نگاه

 ؟یگاردتیحد نگران باد نیتا ا

 .اورمیخودم ن یکردم به رو یانداخت و من سع یم کهیدر قلبم فرو رفت. داشت ت یشتریاش همچون ن طعنه
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پرهام،  یشد، االن به جا یمن نم یشد. اگه اون نبود و سپر بال یهم بود، مثل من نگران م یا گهیهر کس د عتاً یطب-

 من تو اون اتاق بودم.

 برام! بهیعج-

 باشه! بیهم جزو عجا یکردم نگران یفکر نم-

 را فشرد. میبازو

 ؟یکن یمسخره م ،زنم یباهات حرف م یدارم جد سویگ-

 رها؟ ینکرد دایپ یمناسب تر تیموقع ؟یکن یم دایمن رو پ ینگران لیدل یدار تیوضع نیتو ا-

 طور لحنش: نیرنگ ندامت گرفت و هم نگاهش

 ...یخوام، ول یمعذرت م

 را فشردم و گفتم: شیها دست

 ،رو توش راه بدم یکیکه هر روز  ستی. قلب منم کاروانسرا نستمیرها، من بچه ن ینگران باش ستیالزم ن ست،یمهم ن

 باش!مطمئن ، و بعد همه جا جار بزنم امیکنم با خودم کنار ب یم یداشته باشم، اول سع یبه کس یاگر هم حس

 جا برخاستم که گفت: از

 نبود، آخه... نیمن منظورم ا

 را قطع کردم: حرفش

 !الیخ یبود، ب یهر چ

 آمد. می. رهام به سومیآمدن مجدد رهام، هر دو سکوت کرد با

 شد؟ یچ-

 . شینیبب یتون یم-
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بود که  یچه حس نیشد. ا یتر م دیداشتم، تپش قلبم شد یکه بر م ی. با هر قدممیشد ژهیو یبخش مراقبت ها وارد

 داشت؟ یدست از سرم بر نم

  ؟یدلتنگ ایبودند، اشک شوق بود  ریسراز میآن که بدانم، از گونه ها یب میها اشک

جواب بودم.  یمبهم و ب یروز ها، مغزم از انبوه ندانستن ها در معرض فشار بود. پر از سوال ها نیدانستم. ا ینم

مرحم و  نیگفت زمان بهتر یم شهیداشتم که رهام هم ادیرا به دست زمان بسپارم، به  زیدادم همه چ یم حیترج

 حالل مشکالت است!

 طور بود. نیواقعاً ا دیشا

 :دیرا گشود و پرس بدر

 ؟یشد مونینکنه پش

 خودم آمدم. به

 ؟یآ یتو نم، نه-

 !قهیبرم کار دارم، فقط چند دق دینه من با-

بود که در  ینکردم. مهم کس یانواع و اقسام دستگاه ها، گوشم را آزرد. توجه یاتاق شدم و در را بستم. صدا وارد

و  دیکش یپر م شیآن که خودم بدانم به سو یبود و قلبم، ب دهیهوش آرم یحرکت و ب یصدا ها، ب نیانبوه ا انیم

 کرد.  یم یقرار یب شیبرا

 تخت رفتم. یبه سو یتأن با

آن نگاه مرموزش که حالم را  یدلم برا ،بسته بود شیو کنار تختش نشستم. چشم ها دمیرا عقب کش یصندل

 چه مرگم است! دمیفهم یکاش م ،کرد تنگ شده بود یدگرگون م
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سوزن  یدستش که جا یرو ی. دستش را فشردم. کبوددندیغلط میاشک، نرم نرمک بر گونه ها نیبلور یها قطره

 یقلبم را فشرد. دستش را محکم تر گرفتم و سرم را رو یکرد، مانند چنگک یم ییآن خودنما یشمار رو یب یها

 تخت گذاشتم.

 تنگ شده بود؟ واقعاً چرا؟  یخیمرد سرد و  نیا یدلم برا چرا

در  زیچ کیهم تنگ بود! بدون او، انگار  مانیها یلجباز یدلم برا یرا داشت. حت رشیبه د رید یمحبت ها یهوا دلم

 نقص را جبران کند! نیتوانست ا یفقط حضور او مو  شد یام کم بود و دچار نقص م یزندگ

 شدم. رهیبه او خ گری. سرم را بلند کردم و بار ددندیدستش چک یبر رو میها اشک

سست و لرزان  یچهره اش را از نظر گذراندم. با قدم ها گریبروم، اما ناخودآگاه بار د رونیجا برخاستم. خواستم ب از

 ی مهیخواستم عطر بودنش را ضم یرا بستم. م میتخت رفتم. صورتم را مماس صورتش قرار دادم و پلک ها یبه سو

 !شینبودنش کنم، عطر حضورش و نفس ها

غم  ی. با لحندیغلط شیچشم ها یشد و بر رو ریاز گونه ام سراز یاش کاشتم. قطره اشکِ سمج یشانیبر پ یا بوسه

 کنار گوشش نجوا کردم: ز،یانگ

و برگرد،  ایس زود به هوش ب، پرو گم کردم میاز زندگ کهیت هیانگار ، کم دارم یزیچ هیدونم چرا، اما بدون تو  ینم

 چند ساعت طول بکشه. نیاز ا شتریها ب یگدل تن نیبرگرد و نذار ا

 لب زدم: ستمیگر یکه م یعقب رفتم و در حال عقب

 خداحافظ!

نداشتند. دلم  تیاهم میبرا گرانیکنجکاو د یخارج شدم. نگاه ها مارستانیاتاق خارج شدم و دوان دوان از ب از

 !هیگر ریدل س کیخواست و  یم ییتنها

 مهم نبود! میهم برا یباران یو هوا مکتین یِسیخ ی. حتدمیرا به آغوش کش مینشستم و زانو ها یمکتین یرو

 داد! یبود و فضا را رقت بار جلوه م ختهیرعد و برق و باران در هم آم یهقم با صدا هق

 !مبتال شده بودم یبه چه درد دمیفهم یکاش م



 شیرین بی فرهاد

 
78 

 

 .اورمیخواستم عالقه ام را به زبان ب ینم ،خواستم باورش کنم یدانستم و نم یهم م دیشا

شعر بر  نیا اریاخت یدانستم چرا، اما ب یسال، در ذهنم جان گرفت. نم کی نیبا هم بودنمان در ا یتک لحظه ها تک

 گشت: یزبانم جار

 جست؟! انیعشق کجا بود که ناگه به م نیا

 یبافق یوحش#

 

 

 .یسرد نیدختر؟ هوا به ا یجا نشست نیچرا ا-

 شده بود؟ دای. او از کجا سر و کله اش پستمیخوردم و به عقب نگر کهی

 نشست و موشکافانه براندازم کرد. کنارم

 !یلرز یاز سرما م یدار-

 شد. یاز حسم خبر دار م دیکس نبا چیه د،یفهم یم دیرا زدودم. نبا میها اشک

 .ستیسردم ن-

 !یندار یبه خدا که تو عقل درست و حساب-

 رها خانم. یکن یم یآور ادیقدر  نیکه ا یمرس-

  ؟یدیپرهام رو د ؟یشد میج هویحرفا، چرا  نیا الیخ یب-

با من  یتوانست مشکل یبود که نداشتم، پس نم یزد. او همانند خواهر یدر نگاهش موج م یکردم. نگران نگاهش

 شد. یمشکوک م دیداشته باشد، نبا

 بخورم. ییهوا هی امی. بعدش گفتم بدمیآره د-
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 داد و گفت: لمیتحو یپوزخند

 کنه. یرو ثابت م نیخالف ا ونتیاما نگاه گر

 معلومه چته؟ چیه ،یشد نیبدب زیبه همه چ یادیرها بس کن. تو امروز ز-

 زانو زد و دستم را فشرد. نیزم یرو م،یو از جا برخاست. رو به رو دیرا در هم کش شیها سگرمه

 هیفهمم  یم ستم،یبه خدا که من احمق ن ؟یشد یطور نیتو چرا ا یشه بگ یم یخواهر من، ول ستین میزیمن چ-

 ؟یقراره بفهمه پس خواهر یهست، من نفهمم ک تیزیچ

 ممکن بود! ریاز او، غ یزل زدم. پنهان کار شیچشم ها به

آن را، اما دوباره کنارم نشست و در آغوشم  انیغم م ندیرا برگرداندم تا نب میحلقه بست. رو میدر چشم ها اشک

 را از سر گرفتم. ستنیگرفت. سرم را بر رو شانه اش نهادم و گر

 .یجون به لبم کرد ،تو دلته؟ مرگ رها بگو یدردت به جونم، بگو چ-

افکارش را  قیخواست از زبان خودم، تصد یدانست من چه مرگم شده و م یقلبم را فشرد. او قطعًا م ش،یصدا بغض

 بداند و بفهمد!

فکر ، سال بهش عادت کردم، وابسته شدم کی نیتو ا ،دلم براش تنگ شده ،چم شده قاً یدونم دق یرها، خودمم نم-

 ینم ،قرارم یقلب ب یشه رو یدونستم اگه نباشه، درد نبودش زخم م ینم ،داغونم کنهطور  نیکردم نبودنش، ا ینم

 خوامم بدونم!  یحس مزخرف رو، نم نیدونم اسم ا

 را نوازش کرد. سوانمیگ

هم  گهیو تا چند ساعت د مارستانهیو سالم، تو ب حیاون صح ؟یقدر دل نگرون نیرها به فدات آخه خوشگلکم، چرا ا-

 حس کجاش مزخرفه؟  نیدر ضمن، ا، ستین ینگران یآد، پس جا یشکر به هوش م یخدا

 بخورم. گهید یکیضربه نخوردم که االن از  یهمه جاش! کم از سام-
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شه و اون ازدواج هم  یتو محسوب م یاون در واقع برادر ناتن ،ستیبا پرهام ن اسیاصال قابل ق یحست به سام-

به  دینبا، سویکنه گ یاش فرق م هیپرهام قض، ینداشت یبه سام یاما مطمئنم عشق ،یبوده! درسته ضربه خورد یورص

 ؟یکرد، متوجه ا یرو قربان ندهیتلخ، حال و آ یگذشته  کیخاطر 

 جا برخاستم و پاسخ دادم: از

 غلطه!  شهیحس از بن و ر نیحس رو تو خودم بکشم رها، ا نیا دیمن با

 رفتم و قبل از آمدن او، وارد شدم. مارستانیب یکه به سو دیبگو یزیچ خواست

 

 شدم.  رهیو در سکوت به او خ ستادمی. به ناچار ادیرا از پشت کش دستم

 خودت؟  یبرا یر یکجا م نییپا یزده به سرت؟ سرت رو انداخت-

 رها. یکن حتمیخوام نص ینم-

خود و  یآسمون با هم فرق دارن، چرا بتا  نیاز زم یپرهام و سام ،گم یرو بهت م قتیدارم حق ،ستین حتینص نیا-

 ؟یتون یاصال مگه م ؟یریبگ دهیحس رو ناد نیا یخوا یجهت م یب

 یام را م یتمام سع دی. حق با او بود، اما من بادیبه دادم نخواهد رس یبار، فراموش نیتوانستم. مطمئن بودم که ا ینم

 ! دیبا ،کردم

 کردم و مصمم گفتم: نگاهش

 تونم. یآره م

 لب زمزمه کرد: ریبود، ز رهیراهرو خ یکه به انتها ینشست و در حال یصندل یرو

 !وونهید یدختره 

 تونم.  یکنم که م یبهت ثابت م-

 مشغول گفت و گو بود. یکه با پرستار دمینگفت. رهام را د یزیو چ دیکش یپوف یعصب
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 شک کنه.  یزیخوام رهام به چ یرو درست کن، نم افتیرها ق-

 هنوز هم از من دلخور بود. کنارش نشستم. یعنی نینشان نداد و ا یواکنش

 اصال من غلط کردم، خوبه؟ ،گهیم رها، اخم هات رو باز کن دبا تواَ -

من ، دانستم نگران من است یم ،کرد یم دادیدر نگاهش ب ینگران ،را از اطراف بر گرفت و به من معطوف کرد نگاهش

 هم نگران بودم!

 نمود!  یممکن م ریکه ناگهان در دلم النه کرد و حال، نابود کردنش غ یحس نیخاطر ا به

 !سویگ یکله شق یلیخ-

 بود. یاش کاف یدل خوش کردن و رفع دلخور یبرا نیگرچه تلخ، اما هم دم،یخند

 .میآمدن رهام، از آن حال و هوا فاصله گرفت با

 خونه. دیشما که هنوز نرفت-

 .ستنین لیخودشون ما شونیا یول م،یواال آقا من به خانم گفتم بر-

 :دیمرموز نگاهم کرد و پرس رهام

  ؟یاستراحت کن دیمگه بهت نگفتم با سو؟یگ یچرا نرفت

واقعا حق  دیتوانستم بر اطرافم تمرکز کنم. شا یبودند و نم افتهی انیجور فکر در ذهنم جر کیندادم. هزار و  یپاسخ

 داشتم! ازین ییبا رهام بود و به تنها

آم دنبالت و با  یم ینگران پرهام هم نباش، فردا اگه خواست ،منتظره نییدلم. به راننده هم گفتم اومده پا زیبرو عز-

 قبوله؟ مارستان،یب میگرد یهم بر م

 جا برخاستم. از

 ؟یایب ید یباشه قبول! قول م-

 .دیام را بوس یشانیپ
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 قولِ قول! -

 بر لب نشاندم و گفتم: یا مهینصفه ن لبخند

 خداحافظ تا فردا. ،پس من رفتم

 کرد. یهم همزمان با من برخاست و خداحافظ رها

 .سویمواظب خودت باش گ-

 .چشم. فعالً-

 یرهام، ما را به سو یخارج شدم. راننده  مارستانیتکان داد و با نگاهش ما را بدرقه کرد. همراه رها از ب یسر

 الیاز خ یمغز خال کیداشتم و  ازین ییفقط به تنها ط،یشرا نیسوار شدم. در ا یحرف چیه یکرد. ب تیهدا لیاتومب

 !هودهیافکار ب و

بودم که درکم  ونشیگفت، چه قدر مد ینم یزیگذاشته بود و چ یکه مرا به حال خود باق دیفهم یرها حالم را م ییگو

 کرد. یم

 اتاقم رفتم. یبا عجله به سو م،یدیخانه که رس به

 سو؟یگ-

 و گفت: ستادیا میبه رو رو

 ی. پرهام که خوب شه و تو هم برید یفقط خودت رو عذاب م یالک یفکر ها نیبا ا ،یفکر نکن یزیکن به چ یسع

 بهم؟ ید یقول م ،پس نگران نباش ،شه یها عوض م زیچ یلیدانشگاه، خ

 :دیتکان دادن سر اکتفا کردم. خواستم به اتاق بروم که پرس به

 شت؟یپ امیب یخوا یم

 تنها باشم. خوام یم-

 ترسم... یم ست،یحالت خوب ن یول-
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 :دمیحرفش پر انیم

 خوبم نترس! 

 در را بستم. ریاتاق شدم و پس از گفتن شب بخ وارد

 بود! یتختم رفتم. خسته بودم، اما کاش تنها دغدغه ام خستگ یو به سو دمیکش یقیعم نفس

از  دیزدم. با یها چرخ یقیموس ستیرا برداشتم و در ل لمیتخت ولو کردم. موبا یهمان لباس ها، خودم را رو با

 نبود! یاگر چه شدن، آمدم یم رونیفکرش ب

 ! بدون فکر به پرهام!هیچند ثان یبرا یخواستم حت یرا بستم. آرامش م میکردم و چشم ها یرا پل یآهنگ

 او سوق داد: یذهنم را به سو گردی بار ٬خواننده یصدا

 کنم عشقه  یحس م

 رو بغل کرده امیدنکه  یدرد

 من یو هوا حال

 گرده یبر نم یبرنگرد تا

 یازم دور یوقت

 رو قلب من آواره یدلتنگ

 جا برم فکرت  هر

 ذاره یشب تنهام نم هی یحت

 دلم با تو خوشه حال

 کشه  یصدام رو م بغضت

 عشقه نیا
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 یرم مقصد یکه م هرجا

 یاومد ایمن به دن با

 عشقه نیا

 کنم  یبهت فکر م یوقت

 رمیگ یکنم عطر تو رو م یم حس

 من از تصور  یحت

 رمیم یم یکن یبه من فکر م نکهیا

 یازم دور یوقت

 کنم هوا کمه یجهنمه حس م امیدن

 جا برم دورم هر

 غربت تموم عالمه یدور یبر هرجا

 زنه  یازت دورم قلبم نم یوقت

 حال هر شب منه نیا

 دره یبدون تو زندون ب ایدن

 سره هیشه  یم هیکه گر بغضه

 دلم با تو خوشه  حال

 کشه  یصدام رو م بغضت

 عشقه نیا

 یرم مقصد یکه م هرجا
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  یاومد ایمن به دن با

 عشقه نیا

 کنم یبهت فکر م یوقت

 رمیگ یکنم عطر تو رو م یم حس

 من از تصور  یحت

 رمیم یم یکن یبه من فکر م نکهیا

 «مسیح و آرشماه عسل، »

 

بود و فقط نور  یخوفناک یکی. همه جا غرق در تارنمیتوانستم چهره اش را بب یاما نم د،یرس یبه گوش م شیصدا

 کردم: شیصدا گری. بار ددمیچیخورد. از شدت سرما به خودم پ یبه چشم م یفیضع

  ؟ییپرهام کجا

دراز  شیدلگرمم کرد. خواستم دستم را به سو یاندک ر،یناپذ انیپا یِکیبه جلو برداشتم. برق نگاهش در آن تار یقدم

 ییمانند جو میقلبم را به ترس و اضطراب وا داشت. اشک ها گریو بار د دیچینعره اش در فضا پ ،شد دیکنم که ناپد

 زمزمه کردم:، دیلرز یتنم م ،شدند یروان، جار

 پرهام! ؟یکجا رفت ؟پرهام

و استرس  یاز شدت فشار عصب میدر آن فضا، ترساندم. دست ها یسام یمستانه  یگلوله و خنده ها کیشل یصدا

 بخش گوشم را نوازش داد: آرامش یهمچون نغمه ا شی. باز هم نتوانستم نجاتش دهم. صدادندیلرز یم

 برو، خودت رو نجات بده. سویگ

 برهوت!  کیمحو شد، من بودم و  زیهمه چ ناگهان
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 ادیبار با تمام قوا فر نیآخر یسخت تر بود! برا میشدن از جان دادن هم برا داریداد، اما انگار ب یمرتب تکانم م یدست

 زدم:

 پرهام...

راحت شد از  المینگران رهام و رها، خ یچهره  دنی. با دختمیر یزدم و شر شر عرق م ینفس نفس م دم،یخواب پر از

 نبوده اند! شیب یآن ها کابوس ی که همه نیا

 لب زمزمه کردم: ریز

 شکرت! ایخدا

 دهنده نجوا کرد: نیتسک یتخت نشست و با لحن یرو رهام

 و سالم برگشته خونه.  حی! پرهام صحیدیدلم، کابوس د زینترس عز

 . چه قدر از خدا ممنون بودم! دمیکش یحرف، ناباور به او زل زدم. آه نیا دنیشن با

  ن؟یبهتر از ا یخبر چه

 گفتم: انیآغوشش شتافتم و گر به

 نکنه خوابم... دمیترس یم دم،یترس یم یلیخ ،یداداش یمرس

 را قطع کرد: حرفم

  ن؟یبهتر از ا یچ د،یکه هم تو، هم پرهام سالم نهیاالن مهم ا ،اون اتفاق ها گذشته یهمه  ،فکر نکن زایچ نیبه ا

و نابود نکند،  ستیکشد و تا طعمه اش را ن یها عقب نم یراحت نیبه ا یدانستم سام یمن باز هم نگران بودم. م اما

 مطمئن بودم! ،رود یکنار نم

 باش! نیخورن؟ واقع ب یبه چه درد م یواه یها دیام نیا ،رهام نهیش ینم کاریب یسام-

اگه اون  م؟یبش میمگه قراره ما تسل ؟یآخرش که چ ،یکن یم ینگر یمنف یکه فقط دار ییتو نیا نم،یمن واقع ب-

 . میکن یم شیکردنه، پس ما هم همراه یقصدش باز
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 ؟یهمراه ؟یباز، قابل فهم نبودند شینگاهش گنگ بود و حرف ها ،نگاهش کردم ریو متح متعجب

 !رهیبا دمِ ش یباز نیا-

 شه! یبه کشتن ما دو تا نم یباشه راض یهر چه قدر هم عوض ،ستین بهیاون برادرمونه! غر-

 و گفتم: دمیخند

 یبه خودشم رحم نم یثروت و قدرت و مال و منال ارباب وسط باشه، حت یپا یوقت یسام، نباش نیقدر خوش ب نیا

 !شیکنه چه برسه به برادر و خواهر ناتن

 کوتاه گفت: یو پس از مکث دیکش یقینفس عم ،پنجره رفت یجا برخاست و به سو از

 نداره. تیکار ،یاگه باهاش مدارا کن سو،یمن باهاش بزرگ شدم گ

 :دمیپرس کالفه

 ه؟یهدفت چ

 .یسهمت بجنگ یبرا دیبه موقعش با م،یریمدت آروم بگ هیقراره -

 برگشت و ادامه داد: میسو به

 !یبه بابا رو بزن یکار، مجبور نیا یو برا

 با او؟  یاز توان من خارج بود، همکار گرید نیشدم. ا رهیبهت به او خ با

 به ظاهر پدرم!  ای ارباب

 رهام؟ حالت خوبه؟ یگ یم ونیهذ یدار-

 ،یباش یتو هر چ، ستیقابل اعتماد تر از بابا ن یکس ،یاون عمارت لعنت ی. تویقبولش کن یتو ناچار !حالم خوبهمن -

کمکت هم کنه تا  دیشا یطور نیا ،کنه و به قتلت فکر کنه تتیتونه اذ یپس نم ؟یفهم یدختِر عشقش، م ،یدخترش

 . یرو شکست بد یخاله و سام

 رو انتخاب کنم، درسته؟ یکیبد و بد تر  نیکه ب یگ یبهم م یتو دار-
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 ارزه. یم یبد، به نفع خودته! هر چند که دردسر داره ول ی نهیگز ،طوره نیهم قایدق-

 رادمهر؟ به عنوان دخترش؟ خنده داره!  شیبرم پ دیمن با-

 نگاهم کرد. نیغمگ

 متاسفانه!-

تونم باهاش کنار  یکه من نم یهمون طور ،کنم من رو قبول کنه یکنه؟ فکر نم یبه بچه هاش فکر م رادمهر اصالً-

 تونه! یاونم نم ام،یب

 نه؟  ایکنه  دایپ صلهیف دیبا یطور هی هیقض نیباالخره ا ،اواًل رادمهر نه و بابا، در ضمن، کار نشد نداره-

 کردم؟ یچه کار م دینگاهش کردم. من با دیترد با

 کردم که هرگز من را نخواست، محال بود! یرا به عنوان پدرم قبول م یمرد دیبا

 

 بخش لب زد: یتسل یگر و مردانه اش فشرد و با لحن تیحما یرا در دست ها میکنارم نشست. دست ها دوباره

پسش بر . تو از هیشدن یول اد،یآره سخته اونم ز، دونم سخته برات یم ،یدونم نگران یخواهر خوشگلم، م سو،یگ نیبب

 گهیطرف د دیتو با ،یو شروع کن یبجنب دیبا الحا نینبود؟ پس هم یمگه هدفت انتقام از سام، من مطمئنم ،یآ یم

و  میبش میخواد که ما تسل یرو م نیاون ا ،یکن یمثل خودش باهاش باز دیتو هم با ،یریرو به دست بگ یباز نیا ی

نه به خاطر خودمون! به خاطر مامان، به خاطر بابا. رادمهر  م،یبجنگ دیبا ست،یشکست هدف ما ن یکنار، ول میبکش

 یتونه دخترش رو تنها ول کنه. سام یپس نم، ستیسال ها سکوت کرده باشه، اما دلش از سنگ ن نیتموم ا دیشا

 .یریپس بگ یحقت رو از سام دینصف اون روستا مال توئه! با ا،یبه خودت ب سویتک و تنهاست با خاله. گ

 یم دیگرفتم. با یرا م یینها میتصم دیتمرکز کنم. با شیحرف ها یتوانستم بر رو یمغشوش بودند و نم افکارم

 مامان!  یرهام، برا یبرا دم،یجنگ

او را شکست  دیو مادرش باشم. من با یام توسط سام یزندگ یِدست بگذارم و شاهد نابود یتوانستم دست رو ینم

 !دیکردم، با یخودم م بیدادم و برد را نص یم
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 :دیبه دستم وارد کرد و پرس یفیخف فشار

 نه؟ ای یهست ؟یبگ یزیچ یخوا ینم

 نثارش کردم و پاسخ دادم: یرمق یب لبخند

 هستم! ،یهستم داداش

 زد و زمزمه کرد: سوانمیبر گ یاز گلش شکفته شد و دوباره مرا به آغوشش برگرداند. بوسه ا گل

 کنه. ینم دمونیتهد یخطر چیپس ه م،ینباش، من و تو پشت هم یچی. نگران هیمرس ،یخواهر یمرس

اش  یرحم یگوشخراش پرهام. قلبم از ب یها ادیو فر یسام ی. خنده هادمیشیبه کابوسم اند گریکردم و بار د سکوت

 و گفت: دیاشک در چشمانم حلقه زد. رهام خند گری. بار ددیکش ریت

 رهقدر آبغو نیکه حالش خوبه و ا ینیخودت بب یپرهام، تا با چشما شیپ میبر ایآخه. ب یدختر تو چه قدر لوس

 .یرینگ

کردم. نگران بود، نگران  یحس م ینگاه رها را به خوب ینیو به همراهش از اتاق خارج شدم. سنگ دمیخند هیگر انیم

 حس تازه شکفته ام!  نیمن و ا

بود که خودخواه  بیقط پرهام بود و خودم. عجحس و عالقه ام فکر کنم. مهم ف نیا گریخواستم به جوانب د ینم

 گرفته بودم!  دهیناد یرا که عشق در من به وجود آورده بود و من با ساده لوح یتحوالت دمیفهم یشده بودم. اکنون م

 زنگ خورد و با گفتنِ لشیکرد و خودش هم خواست وارد شود که موبا تیاتاق شدم. رهام مرا به داخل اتاق هدا وارد

 نه؟  ایام بود  یدانستم از خوش شانس یمن را تنها گذاشت. نم "گردم یزود بر م"

نگذشته بود،  یقبل داریاز د یچند ساعت دیکنم. شا شیتماشا ریدل س کیرا باال گرفتم و به خودم جرأت دادم  سرم

 مانده بود! یام، بر قوت خود باق یاما باز هم شدت دلتنگ

چه  ،کردم یتخت نشستم و با دقت چهره اش را وارس یبرد. رو یآرام به سر م یبسته بودند و در خواب شیها چشم

 کوچک!  یقدر در خواب قشنگ و معصوم بود، همچون پسر بچه ها

 م!دست خودم نبود، گویی برای اولین بار بود که می دیدمش. دلم برای مظلومیتش ضعف رفت. لبخندی زدم، شاید دیوانه شده بود

ا با تأنی نزدیکش شدم. دلم برای در آغوش گرفتنش و یک دل سیر گریستن در آغوشش تنگ شده بود. فرصت را غنیمت شمردم و بی هیچ تعللی سرم ر

ز بابت ابر روی سینه اش نهادم و پلک هایم را بستم. صدای ضربان قلبش، موجب دلگرمی ام بود و آرامش را بر وجودم حاکم می کرد، خیالم راحت بود 
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 بودنش، دیگر تمام ترس ها و نگرانی هایم خاتمه یافته بودند و چه قدر سرمست بودم از این حس نابی که به خاطر حضور او داشتم.

 دست هایش را فشردم و زمزمه کردم:

 کاش یه روز تو هم دل تنگم شی، کاش درک کنی این احساسم رو!

اشک نگاهش کردم. هنوز یک روز از قولی که به رها داده بودم نگذشته بود و من قولم را شکسته  آهی کشیدم و از او فاصله گرفتم. از پشت پرده ی

 بودم. حق با رها بود، مگر عشق فراموش شدنی است؟

 ست!محاِل خنده داری

ی بهبودش بیاندیشم، هر چه این روز ها دلم، بی بهانه هوایش را می کرد، بی بهانه هوای عاشقی به سرش می زد و من نمی توانستم چاره ای برا

گریز  سرکوبش می کردم، بیشتر سرکشی می کرد، می دانستم عاقبت، این افسار گسیخته کار دستم خواهد داد و مرا در دام عاشقی خواهد افکند، دیگر

 ناممکن بود! 

قلبم، آن قدر زخم خورده بودم که بگویم هر چه بادا سرم را نزدیک گوشش بردم. باختم را پذیرا بودم و می خواستم به ندای درونم گوش کنم، به صدای 

 باد!

 نفس عمیقی کشیدم و با لحنی عاشقانه، عاشقانه ای از شاملو را برایش نجوا کردم:

 گرما یعنی نفس هاِی تو، دست هاِی تو، آغوش تو، من به خورشید ایمان ندارم...

 در پیش گرفتم که با رهام رو در رو شدم. متعجب پرسید:خودم را عقب کشیدم و از اتاق بیرون آمدم. مسیر اتاقم را 

 کجا؟

 دلم نیومد بیدارش کنم، واسه همین اومدم بیرون.-

 لبخندی زد و گفت:

 باشه، راستی؟

 جانم؟-

 خیره نگاهم کرد و پرسید:

 حواست هست که هفته ی بعد کنکور داری؟

 حیرت زده پرسیدم:

 هفته ی بعد؟

 با خنده پرسید:

 رفته؟نکنه یادت 

 با اتفاقات این چند روز، کنکور رو به کل فراموش کرده بودم.-

 عیبی نداره! من که می دونم تو و پرهام تمام تالشتون رو کردید.-

 بدون پرهام چی کار کنم؟ کل سال رو آخه با اون پیش رفتم.-

 ن چیزی نباش!من که هستم. در ضمن پرهام تا فردا خوب می شه و بازم می تونه بهت کمک کنه، نگرا-

 سری تکان دادم و گفتم:

 باشه.

 به اتاقم رفتم. چه طور متوجه ی گذر زمان نشده بودم؟

دت کرده آهی کشیدم. به کتاب هایم نگاهی انداختم. تمام روز های این یک سال و درس خواندن با پرهام، در ذهنم نمایان شدند. چه قدر به حضورش عا

 او و خودم! بودم. قول داده بودم موفق شوم، به

ی یافت. آن باید به هدفم می رسیدم، هدفی که از بچگی آرزویش را داشتم، اما همیشه برایم غیرممکن و محال بود. باید موفق می شدم تا رویایم تحقق م

 !زمان، بی شک می توانستم به سامی و امثال او که سد راهم بودند دهن کجی کنم

                                                                           *** 

هر چه که بود، بذر  ،مانند دلشوره یداشتم، حس یاتاقش قدم برداشتم. حس بد یلرزان به سو یو با تن مضطرب

 و وحشت را در قلبم کاشته بود. یدیناام

. نمیسال تالش خود را به همراه پرهام بب کی جیرفتم تا نتا یرها سراغم آمده بود و حال، به همراه او م ش،یپ یقیدقا

 دستش مهربانانه بر شانه ام نشست. نگاه دلسوزانه اش را به من دوخت و گفت:
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  ؟یشونیقدر پر نیچرا ا زم،یآروم باش عز

تحکم  یرا زدود و با لحن دندیبار یتب دارم م یامان بر گونه ها یشان نبودم و بلحظه متوجه نیکه تا ا ییها اشک

 اما پر عطوفت افزود: ز،یآم

 هیگم که قض یدم و م یاالن به آقا خبر م نیبه خدا هم ،یکن تیخودت رو اذ یطور نیا یاگه بخوا سو،یگ نیبب

 کنه. یدانشگاه رو منتف

 !هیعیاسترس طب نینه، نه! به خدا من خوبم. خب ا_

نشسته بود و نگران انتظارمان را  توریاتاق روانه کرد. پرهام پشت مان یرا با محبت و محکم فشرد و مرا به سو دستم

بد  یباره، تمام حس ها کی دنشیکرده بود. با د شیداده بود و ساعدش را حصار چشم ها هیتک ی. به صندلدیکش یم

 یو دلگرم کننده وجودم را در بر گرفت. حت بدلچس یآن، حس یاز وجودم رخت بستند و جا شیچند لحظه پ

از دور داشتنش! چه قدر دوستش  نیام بود، چه قدر دلم به بودنش خوش بود، به هم یحضورش هم باعث دلگرم

 شده بودم!  وانهیپاک د ،ناخودآگاه بر لبم جا خوش کرد یدانست. لبخند یداشتم و او نم

 :دیوار پرستابش بودم. رها با دست تکانم داد و زمزمه  یدانست و من ب یطور بود، او نم نیهم قطعاً

 چرا خشکت زده؟

او برخالف من،  یآمد. چهره  میپرهام رفتم. از حضورمان مطلع شد و به سو یرا جمع و جور کردم و به سو خودم

 یتیاو چه اهم یام برا ندهیمن نگران بود. آ یکرد. برا یم دادیدر نگاه او هم ب ینگران کنیبشاش و خندان بود، ول

 داشت؟ 

 مرد سرمست بودم!  نیا یِاز نگران تینها یبود و من ب نگرانم

 .یایکه خودت ب یشد، نگاه نکردم تا وقت تیوارد سا جیاالن نتا نی. همیخوش اومد-

 :دینگران از کنارم به گوش رس شیلپ تاپ رفتم. لرزش بدنم کاماًل مشهود بود. صدا یسو به

 ؟یلرز یحالت خوبه؟ چرا م

 خوبم!-
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 خودم نگاه کنم؟ یخوا یم-

 گذاشت. نگاهش کردم و ملتمس گفتم: ینم میتنها یلحظه ا یلعنت یبرخاستم. آن دلشوره  میجا از

 من طاقتش رو ندارم.  ؟یشه خودت نگاه کن یم

 .نیرها بش شیباشه، تو برو پ-

 تخت نشستم و مضطرب به او زل زدم. اگر قبول نشده باشم؟  یرو

به  میبه شکست را هم نداشتم و برا دنیشیتاب اند یافکندم. حت ریرا حصار سرم قرار دادم و سر به ز میها دست

 کابوس بود! یمنزله 

 بود!  رممکنیغ یکرده بود و پشتم بود. گفته بود خودم را نبازم، ول دوارمیسال را پرهام ام کی نیا تمام

 خواهرانه اش نهادم. یشانه ها یکنارم بود، سرم را رو رها

در ضمن مگه رهام نگفته بود  ،ینکن خواهر یتاب یقدر ب نی! افتهیباشه اتفاق مکه مصلحت  ینگران نباش. هر چ-

 خودته؟  یوارد بشه، عواقبش پا یلطمه ا تیاگه به سالمت

 تخت بلند شدم. یو از رو دمیرا عقب کش خودم

 قدر تکرارش نکن. اَه! نیدونم، لطفاً ا یرو م نایا یهمه -

 کرد: میاز جا برخاست و خندان صدا پرهام

 جا، بدو! نیا ایب سو؟یگ

 رفتم. شی. با عجله به سوستمیبه او نگر هراسان

 شده؟ ی... چیچ-

 !نیخودت بب ایب-

 یدر درونم به پا شده بود و گر گرفته بودم. نم یکرد. ولوله ا تیهدا وتریکامپ زیم یرا فشرد و مرا به سو میبازو

 از حد او به من؟  شیب یِکینزدبر  ایکنکورم تمرکز کنم  ی جهیبر نت دیدانستم با
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 یرا بر سرش خال میشد تمام عقده ها یبه من نداشت. کاش م یحس چیکه ه یلرزاند در حال یقدر قلبم را م نیا چرا

موجبات  شتریاو ب رم،یبگ دهیکردم حسم را ناد یم یبزنم. هر چه سع ادیکنم و هر چه که در دل انباشته ام را فر

 ساخت.  یآتش، آتش قلبم را شعله ور تر م یرو زمیآورد و مانند ه یماحساسم را فراهم  یِسرکش

 چشم دوختم، خشکم زد! توریاو فاصله گرفتم و به صفحه مان از

 لب گفتم: ریو تعجب به شماره افتاده بود. قلبم را لمس کردم و ز رتیاز فرط ح نفسم

 امکان نداره! نیا ا،یخدا

 من!  یخدا یباور نداشتم، قبول شده بودم؟ وا دمید یشدند. آن چه را که م ریمحابا سراز یب میها اشک

 زدم: ادیو فر دمیکش یغیج

 من تونستم! ، شه! قبول شدم یمن، باورم نم یخدا یقبول شدم! وا

در  یبودم. از فرط شاد رهیبه صفحه خ ریبه او نداشتم و متح یاما من توجه د،یخند یبود و م ستادهیکنارم ا پرهام

دانستم چه شد که زمان و مکان را از دست دادم و خودم را در آغوش او پرت کردم.  ی. نمدمیگنج یپوست خود نم

 و گفت: دیبلند خند

 ؟یدیترس یم یالک یدید

 کیلحظه ها را با او شر نیدادم. چه قدر خوب بود که او را داشتم تا ا یگوش م شیو به حرف ها ختمیر یم اشک

 ونیکند. چه قدر مد لیام را تکم یتوانست خوشحال یم قیدقا نیاش در ا یبانیشوم. تنها، حضور او در کنارم و پشت

 بودم.  شیزحمت ها

را  شینکرد، دست ها یاو هم مخالفت ستم،یام گر یو دلتنگ یاش نهادم و به وسعت تمام شاد نهیس یرا بر رو سرم

به حرکت در آورد  میموها یرا نوازش وار بر رو شیسرم گذاشت، دست ها یرا بر رو دور کمرم حلقه کرد و چانه اش

 و نجوا کرد:

اگه رهام بفهمه چه قدر  یدون ی! نمیها رو دار نیبهتر اقتیتو ل ،یش یدونستم موفق م یم، برات خوشحالم یلیخ

. بهت یاز پسش بر اومد ییتو تنها ،یو باال بر یکن یرو ط تیموفق یپله  نیاول یتو تونست سو،یشه. گ یخوشحال م

 !میکن یما بهت افتخار م یکنم، همه  یافتخار م
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 مگه نه؟ ،یدون یو خودتم م نیتونستم موفق بشم! ا یتو نبود من نم یاگه کمک ها-

 ختر خوب!بودم د لهیمن فقط وس ،یتو مزد تالش ها و زحمات خودت رو گرفت-

 ازت تشکر کنم پرهام. یچه طور دونم ی! نمیبابت همه چ ی! مرسیمرس-

 بوده! فمینکردم. همه اش وظ یمن کار-

در قبال کمک به من  یحس چیکرد، مگر نه ه ی. او فقط به دستور رهام عمل ماوردمیخودم ن یگرفت، اما به رو دلم

 بود! فیو رفع تکل فهینداشت. همه اش انجام وظ

 کلمه!  نیلعنت به ا، خورد یبودم و حالم از آن بهم م کلمه متنفر نی... چه قدر از افهی... وظفهیوظ

 بودم! یو عصبان نیاز خودم شرمگ رم،یوافر را بگ جانیخودم و آن ه یکه نتوانسته بودم جلو نیاو جدا شدم. از ا از

 شیام را برا یمکنونات قلب دیبرد و من هم نبا یم یبه حسم پ دیوجه، نبا چیدل به خودم لعنت فرستادم. او به ه در

 وجه!  چیکردم. به ه یکردم و دست دلم را رو م یبازگو م

 گفتم: نیو شرمگ دمیگز لب

 معذر... ،زده شدم جانی! دست خودم نبود، هدیببخش

 را قطع کرد: حرفم

 ؟یبه رهام خبر بد یخوا ی. نمیدار یکنم که چه حس یدرک م ست،یمهم ن

شدم که  رهیکه به او خبر دادم، دوباره نشستم و به لپ تاپ خ نیتماس گرفتم. پس از ا تکان دادم و با رهام یسر

مبدل شده  تیآرزو نمانده و به واقع گریداد که د یکرد و به من قوت قلب م یم انیآرزو بود، نما روزیهدفم را که تا د

 است! 

 نیتنها بگذارد و من چه قدر از داشتن چن لحظه مرا نیخواست در ا یقول داده بود زود خودش را برساند. نم رهام

 یکرد که آن دخترک کلفت و ترسو یفکرش را م یشده بود. چه کس یسپر زیهمه چ عیمسرور بودم! چه سر یبرادر

 در اجتماع حاضر شود؟ شجوبه عنوان دان ندهیبرسد و از ماه آ گاهیجا نیبه ا یعمارت، روز
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 دیگرفتم. تک تکشان با یآن خانه م یِ ام را از اهال یام و کودک یزندگ یانتقام تمام سال ها دیزدم. با یپوزخند

 یگرفتند. کسان یبودم و همچون برده مرا به کار م شانیاسباب سرگرم یکه روز یدادند، همان کسان یتقاص پس م

 بردند! یاستفاده را م سوء تیام نها یکس یکردند و از ب یکه مرا مورد تمسخر واقع م

از آن ها در  شتریرا، ب دندیکش یبه رخ م شهیکه هم یاز آن ها هم باالتر بودم. ثروت یدار بود. اکنون، من حت خنده

آن دخترک رنجوِر  گریام بود. د ییپشتم بود و مونس تنها شهیداشتم که هم یتنها نبودم، برادر گریداشتم. د اریاخت

 !امیبودم، خود واقع سویاالن گ گوش به فرمان نبودم. من یِ و دست و پا چلفت یاحساسات

کننده بود؛  ریو متح بیتاجر شهر، دختر ارباب و مالک روستا. چه قدر چرخش چرخ گردون عج نیبزرگ تر خواهرِ 

 را از عرش به فرش برساند و بالعکس!  یتوانست کس یچند ساعت، م یدر فاصله  ،منتظره ریغ یدرست مانند اتفاق

 شدم و زمزمه کردم: رهیاز غرور بر لب نشاندم. دوباره به صفحه خ یحاک یلبخند

 !رازیهنر دانشگاه ش

اشک همچنان بر  ی. قطره هاافتمی یم یافتنیدست ن ییو آن را آرزو افتی یدر خواب تحقق م شهیکه هم ییایرو

 دادم.  یکنار زدنشان از خود نشان نم یبرا یگونه ام روان بودند و تالش

 هزار مرتبه شکرت. ایشکرت. خدا ایخدا-

 یرفتم. رهام جعبه ها نییپا یاز جا برخاستم و دوان دوان به طبقه  اقیرهام، با اشت لیاتومب یصدا دنیشن با

که در  یدسته گل بزرگ دنیآشپزخانه کرد. از د ی داد و او را روانه لیرا که در دست داشت، به رها تحو یا ینیریش

 دستش بود، شوکه شدم! 

 گشود. می. خندان و سرخوش آغوشش را به رودمیاو دو یزده به سو جانیه

 گم عشق داداش، ممنونم ازت خواهر خوشگلم. یم کیبهت تبر-

 گرفت. میو گل را به سو دیگونه ام را بوس یخوش حال با

 گل! یبه خواهر نازم، گل برا میتقد-

 ه؟یچ یگل برا-
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 و گفت: دیام را کش گونه

 ره ها! یم ادمی یفکر نکن ،یبد ینیریش دیالبته خودت هم با گه،ید تیقبول یِ نیریش

 اش بودم، لب زدم: ییبایکه مصحور ز یرا از دستش گرفتم و تشکر کردم. در حال گل

 من عاشقه رز زردم؟ یدونست یخوشگلن! از کجا م یلیخ ،یداداش یمرس

 کرد. یتصنع یاخم

 .رمیبرم بم دیاگه من خواهر خودم رو نشناسم که با-

 گفتم: معترض

 حرفا نزن. نیحداقل امروز از ا ر،یعه زبونت رو گاز بگ

 .دیام را بوس گونه

 غلط کردم اصالً، خوبه؟ ،به چشم یا-

 اوهوم.-

 .دیرس ی. چهره اش در هم بود و آشفته به نظر ممیپرهام، هر دو به سمت او برگشت یصدا با

 سالن. دیببر فیآقا، رها گفت شام حاضره. تشر-

 .میآ یبرو. ما هم االن متو -

 شدم. یحلقه کردم و به همراه او وارد سالن غذا خور شیرا دور بازو دستم

 !ستیپرهام چ یعلت آشفتگ دمیفهم یم کاش

 گفت: دنمیبا د رها

 .یتو که همه رو جون به لب کرد، مبارکت باشه

 اش گفتم: ییو به صدد دلجو دمیخند
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 کن و ببخش، باشه؟ یتو خانم یکردم، ول تتیاذ یلیمدت خ نیدونم تو ا ی. مییرها دیببخش

 و پاسخ داد: دیخند

 !وونهید یسر جات دختره  نیشه من نبخشمت آخه؟ بش یمگه م

 یم ینشسته بود و به راحت میگرفت. پرهام رو به رو یو نشستم. رهام هم در کنارم جا دمیرا عقب کش یا یصندل

کرد، اما آهسته  یم جادیرا ا یناهنجار یو صدا دیکوب یم زیم یرو ینظر داشته باشم. عصب ریتوانستم حرکاتش را ز

 بیدلخور است. عج یزیاز چ دیرس یبود. به نظر م رهیخ نیکرد. غرق در افکارش، به زم ینم یاعتراض یبود و کس

 !دیرس یرو به راه به نظر م شیبود چرا که او تا چند ساعت پ

 جز تحمل نداشتم. یبودم و چاره ا زاریمشکوکش ب یو رفتار ها یناگهان یها رییتغ نی. از ادمیو کالفه لب گز یعصب

 :دیبا انگشتانم شدم که رهام پرس یباز مشغول

 ؟یخور یچرا غذات رو نم سو؟یگ

 کردم. یم یباز میخودم آمدم. همه مشغول بودند و تنها من با غذا به

 دونم چرا؟! یندارم، نم لیم-

 :دیبار رها پرس نیا

 ؟یاومده؟ نکنه دوست ندار شیپ یمشکل

 پاسخ دادم: یزورک یجنباندم و با لبخند ینف یبه نشانه  یسر

 !هیفکر کنم از شدت خوش حال، ره ینم نییاز گلوم پا یچیدونم چرا ه ینه، نم

 آخه. یبه خودت فشار آورد یلیامروز خ-

 شماتت بار ادامه داد: یبا لحن رهام

 درسته؟ ،یهم استرس به خودت وارد کرد یحتما کل

 تکان دادم. دستم را فشرد. یسر
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 !یفکر کنم بهتر باشه استراحت کن-

 آره.-

 جا برخاستم که رها گفت: از

 !ینخورد یزیآخه تو که هنوز چ

 که نداره؟ ینداره، فکر کنم استراحت کنم بهتر باشه برام. اشکال یبیع-

 نگاهم کرد. مهربان

 .یچه اشکال زم،ینه عز-

 نگاهم کرد و گفت: رهیخ رهام

 هات برطرف شدن. ینگران یهمه  ،یبخواب یتون یراحت م الیبا خ گهیاز امشب د

 .ستین یزیهام چ ینگران ی هیدر برابر بق نیمطمئن نباش! ا ادیز-

 گفت: نیو غمگ دیکش یآه

 .دونم! فعالً بهش فکر نکن، برو بخواب یم

 باال بازگشتم. ینثارشان کردم و به طبقه  یریبه خ شب

 

و در کمال تعجب پرهام را  ستمیانداز شد. کنجکاو به عقب نگر نیدر راهرو طن زین یگریشخص د یقدم ها یصدا

 ایدانستم کارم درست بود  یکرد تا در مورد علت رفتارش بپرسم. نم یوادارم م یاتاقش رفت. حس یکه به سو دمید

 نه؟ 

 هم قلبم!  دیدست خودم نبود، شا میکنترل پاها ییشدم، گو دهیاتاقش کش یبه سو اریاخت یب

 کرد؟  یخود عمل م لیبود که افسار عقلم را به دست گرفته بود و به م ییرویچه ن نیا
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 بم و آهسته اش گوشم را نوازش داد: یِنواختم. صدا ببه در یو ضربه ا دمیکش یقیعم نفس

 .دییبفرما

در  ایبود  رهیبود، به آسمان خ ستادهیپنجره و پشت به من ا. کنار ستادمیرا گشودم و در چهارچوب در ا بدر

 افکارش غرق بود؟ 

 گشت؟ یبه دنبال چه م یکیتار انیم در

 گشت: یبر زبانم جار اریاخت یکلنجار با خودم، جلو رفتم، اسمش ب یاز کم پس

 پرهام؟

 بازگشت. میگرفت و متعجب به سو واریاش را از د هیتک

 نجا؟یتو... تو ا-

 خوام باهات حرف بزنم. یم-

 اش را به خود گرفت، آرام و تلخ، اما چرا؟ یشگیخودش آمد و باز هم حالت هم به

 ترساند!  یمرا م نیکرد و ا یم دادیدر نگاهش ب یخشم و دلخور برق

 شدم. رهیو ظلمت خ یکیو مثل خودش به آسمانِ غرق در تار ستادمیا کنارش

 ؟یخوا یم یچ-

 ! آخه...یدلخور یزیکنم از چ یتو خودت؟ حس م یرفت هویموقع شام حواسم بهت بود. چرا -

 برگرد اتاقت.-

 رو بشنوم. نیکه ا ومدمیمن ن-

 بدهکار باشم خانم! یجواب یکنم بابت رفتارم به کس یفکر نم-

 گذاشتم. شیبازو یرا بر رو دستم
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 !نینگران شدم، هم تییهوی یفقط به خاطر ناراحت ،منم نگفتم قصد دخالت دارم-

 برگشت. میدستم را پس زد و به سو یعصب

 از جونم؟  یخوا یم یدست از سرم بردار دختر، چ-

 عقب رفتم. یزده قدم وحشت

 من... من...-

 ری. جرأت نگاه کردن به او را نداشتم و همچنان سر به زمیبند انگشت فاصله داشت کیشد، فقط به اندازه  کمینزد

 زد: ادیرا فشرد و فر میو مردانه اش شانه ها یقو یبودم. با دست ها

آخه؟  یش یزخمم م یچرا همش نمک رو رم؟یبه درد خودم بم یذار یچرا نم ،. راحتم بذاریدست از سرم بردار لعنت

 نیا ستین متنفرم. الزم بیو فر ایو ر یی. از دو روچیمن نپ یقدر به پر و پا نیهان؟ ا یچشمام یجلو شهیچرا هم

 ی هیخواد دا ی. نمیافت یاز چشمم م شتریکار فقط ب نیبا ا ،یو خودت رو معصوم جلوه بد یکن ییقدر مظلوم نما

  ؟یدی. ولم کن، فهمیمهربون تر از مادر بش

 زد: ادیتر فر یداد و عصب تکانم

 تمومش کن! ؟یدیمسخره رو، فهم شینما نیتمومش کن ا

زد  یو خشم، نفس نفس م تیبه او که از فرط عصبان ریاز شدت ترس بند آمده بود و فقط سر تکان دادم. متح زبانم

آمد  یباال م یکرد. نفسم به سخت یرا سد م میچنبره زده بود و راه گلو میرحمانه در گلو یشدم. بغض باز هم ب رهیخ

 در خفه کردنم داشت!  یسع یدست ییو گو

توانستم باور کنم، محال بود،  یکردم، نم یشدند و سرم به دوران افتاده بود. باور نم یو مدر مغزم اک شیها حرف

 پرهام!

رحمانه بر سرم فرود  یب ،یهمچون پتک شی. حرف هادیکش یو مغزم سوت م دندیچیپ یدر سرم م یمختلف اصوات

 آمدند:

من نقش  یجلو ستین ازین، شناسم یمثل تو رو خوب م یخوش خط و خال یمار ها، من همه رو از برم دختر جون

  ؟یفهم یم ،یکن یباز
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و آسمان معلق بودم. کاش او  نیزم نیب ییرفت و در جا یم یاهیس میخواستم بفهمم! چشم ها ی! نمدمیفهم ینم نه

 کرد!  یرا تمام م فیاراج نیو ا دیفهم یحالم را م

را  نیاما ا دم،یفهم ی. نمدمیفهم ینم زیچ چیبال بودم و هکه در آسمان معلق باشد، آزاد و سبک یحباب همچون

ام  یشرافتم و مهم تر از همه خودم قمار کرده ام، با سادگ تم،یهو م،یعشق، با شخصت نیکه با ا دمیفهم یخوب م

 قمار کرده بودم!

 

 

 

سلب شده بود.  بودند و قدرت راه رفتن از من دهیچسب نیبه زم میپاها ییگرفتم، اما گو یرفتم. از او فاصله م یم دیبا

 یاو خرد شوم. رو یمهم نبود که جلو می. براستمیگر یامان م یکردم و ب ینم میزدودن اشک ها یبرا یتالش گرید

از خود  یواکنش چیهمان جا خشکم زده بود و ه شیها حرفاما من مات  د،یکش یم گاریتخت نشسته بود و کالفه س

 دادم. ینشان نم

 کرد؟  یزد، چرا هر لحظه رنگ عوض م یدر نگاهش موج م یشدم، نگران رهیخ شیآمد. به چشم ها میسو به

 شدم!  یخالص م شیرفتار ها نیو از ا دمیفهم یم کاش

  ؟یخوب سو؟یگ-

 دیرا بر سرم آوار کرده بود و من با ایدن ش،یشدم. او با حرف ها یخوب م دیخوب بودم، با یرفت، ول یم جیگ سرم

 ! یبودم. چه خوب بودنِ مضحک یخوب م

 بود. چرا سرد بودم؟  خی میها دست

عاطفه بود.  یرحم و ب یب ،ی. او هم مثل سامدمیکش یمرده بودم و فقط نفس م شیوقت پ یلیمرده بودم، من خ دیشا

 نبودم.  ایدن نیدر ا یینشستم، گو نیزم یسست شدند و رو میطور بود. پاها نیقطعاً هم

 گم حالت خوبه؟  ینگاهم کن، م سو؟یگ-
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 زد: ادیداد و فر تکانم

 م!با تواَ  سویگ

 کینباشم،  شیشاهد شکستن خو گریبخوابم و د شهیهم یشد برا یباز ماندن نداشتند. کاش م ینا میها چشم

 !یشگیو هم قیخواب عم

 :دیلرز یم شیدستش، وجودم را گرم کرد. صدا یرا فشرد. گرما میها دست

 سو؟یتو رو خدا نگاهم کن، گ سو؟یگ

صورتم  ش،یکردم. با دست ها یکرد و من در سکوت نگاهش م یم میصدا شانیو نگاهش کردم. آشفته و پر دمیخند

 را قاب گرفت و نجوا کرد:

کردم  یخبط هی ینکن، مِن عوض یطور نیا یلعنت ،کردم یرو ادهیقبول دارم ز ،سوینکن گ یطور نیتو رو خدا با من ا

 گم؟ یم یچ یشنو یم سویتو ببخش، گ

 زمزمه کردم: یفیضع یصورتم کنار زدم. با صدا یو دستش را از رو دمیرا عقب کش خودم

حاال خوش  ،یکه موفق شد ینابودم کن یخواست یم یتو هم مثل سام ،یتو برد ؟ید یقدر عذابم م نیولم کن. چرا ا

 حال باش.

 زد: ادیفر یعصب

 قدر چرند نگو! نیا

به  مهیرنگ شد. سراس یو ب اهیس میچشم ها شیپ زیرفت و همه چ جیزدم و خواستم بلند شوم که سرم گ یپوزخند

 !دمینفهم زیچ چیه گریبلند کرد و د نیزم یبود و عاقبت، مرا از رو دهیفا یآمد و مرا در آغوش گرفت. تقال ب میسو
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 بود!  یزیاز هر چ یشدم. ذهنم ته زیخ مین میکه به هوش آمدم، هنوز در اتاق پرهام بودم. سر جا یزمان

 یآمد. آه ادمی روزیتمام اتفاقات د دنش،ینشسته بود و همان جا خوابش برده بود. با د نیزم یکنار تخت، رو پرهام

نرفته بود. چه قدر بدبخت بودم که  نیاز ب روزید ی جهیتخت بلند شوم، اما باز هم سرگ یو خواستم از رو دمیکش

 ینم رونیاز ذهنم ب یلحظه ا شیداد. حرف ها یم یمرا باز یشدم و هر کس به نحو یم گرانیآلت دست د شهیهم

 یاو اشک م یبرا دینبا گریکردم، د یشدن را صادر م ریاجازه سراز دیحلقه زد، اما نبا میرفت. اشک در چشم ها

 ! دینبا ختم،یر

  سو؟یگ-

خمار بودند. سر به  شیکرد و چشم ها ی. خواب آلود نگاهم مدمیشده بود که من نفهم داریب یسمتش برگشتم، ک به

نگاهم کرد و  یباختم. از جا برخاست و به طرفم آمد، با نگران یدر مقابل نگاهش دلم را م گریبار د دیافکندم، نبا ریز

 :دیپرس

  ؟یخوب

 تو مهمه؟  یمگه حال من برا-

 و گفت: دیکش یپوف کالفه

 کنم فراموشش کن.  یدست خودم نبود، خواهش م یکردم ول تتیاذ شبیقبول دارم د

زدم:  ادیفر ی. عصبدیخودش کش یمرا به سو گریاز اتاق خارج شدم. پشت سرم آمد و بار د ش،یتوجه به حرف ها یب

بهم  یآرامش جنابعال گهیرم که د یحاال هم دارم م ؟یبرم گم شم؟ نگفت یمگه نگفت ؟یخوا یاز جونم م یچته؟ چ

 نخوره و خدشه دار نشه!

 هیغلط کردم، حالم خوب نبود  غمبریبه پ ریغلط کردم، به پ ؟یقسم بخورم که باور کن یه چخوام. ب یمعذرت م-

 سر هم کردم گفتم.  یمزخرف

 عقب هلش دادم. به

رم  یمنم، االنم م یکه گفت یکنم، اصاًل هر چ یم ینقش باز م،یرم. آره من عوض یحاال هم من م ،یحرف دلت رو زد-

 . یتا راحت بش
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 اتاقم رفتم.  یبه سو انیبدهد که فوراً از اتاقش خارج شدم و گر یپاسخ خواست

سوخت. چه  یتخت پرت کردم و به حال بخت بد خودم زار زدم. خنده دار بود، اما دلم به حال خودم م یرا رو خودم

من جرم  یبرا یهم خوش دیشا، دید یبه خود م یرنگ خوش دینبا یلحظه ا ییمعنا بود، گو یام پوچ و ب یقدر زندگ

 شد! یمحسوب م

 انداختم و گفتم: ی، قرص را به گوشه ابدر ی. با صدادمیخواب یم دیرا برداشتم. با یآرام بخش قرص

 .دییبفرما

 زد و گفت: یلبخند دنمینشستم. با د میو سر جا دمیکش یرها، نفس آسوده ا دنید با

 ؟یبود دهیخانم خانما، چند وقت بود که نخواب یشد داریچه عجب ب

 خسته بودم، هنوزم هستم. یلیخ-

 :دینشست و پرس کنارم

 ؟یچند ساعته خواب یدون یاقعا؟ مو

 کردم و سر تکان دادم. یتصنع یا خنده

 

 :دینگاهم کرد و پرس قیدق

 حالت خوبه؟

 آره. -

 ؟یمطمئن-

 و گفتم: دمیکش میبه موها یزد. کالفه دست یموج م شیدر صدا دیترد

 ؟ییبد باشم رها دیمن خوبم. چرا با
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 فکر کردم... یجور نیهم ،یچیه-

 فکر نکن، من خوبم. یخودیب-

 و افزودم: دمیخند سپس

 نترس، بادمجون بم آفت نداره!

 و گفت: دیهم که ظاهرًا حرفم را باور کرده بود، خند او

 خواستم بهت بگم. یم یرفت چ ادمی یقدر حرف زد نی! اوونهید

 ن؟یاز ا ریغ یداشت یوقت صبح چه کار نیخب، ا یببر صبحونه یمن رو برا یخواست یم-

 بهت بگم. دیهم با گهید زیچ هی ن،ییپا میاون که آره. حاال بر-

 باشه.-

مگر نه  دیفهم یم یزیرها چ دینشستم و مشغول خوردن صبحانه شدم. نبا زیپشت م م،یهم به آشپزخانه رفت با

 داشت. یدست از سرم بر نم

 گردن. یهم بر م گهید یامروز خدمه ها سو،یگ یراست-

 :دمیپرس متعجب

 جا چند تا خدمه داره؟ نیمگه ا

 .نتتیدوست داره بب یلیگرده، خ یچهار تا. مامان منم امروز بر م-

 هستن؟ یک گهید یدو تا یجداً؟ چه خوب! راست-

 .یش یآن باهاشون آشنا م یدو تا دختر جوونن. حاال م-

 تکان دادم و به فکر فرو رفتم. پس خود رهام کجا بود؟ یسر

 رها؟-
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 جانم؟-

 رهام کجاست؟-

 کار واجب باهات داشت.  هی یبرگرده. راست گهیاالن هاست که د مارستان،یسر ب هیرفت -

 :دمیپرس کنجکاو

 ؟یچه کار

 مهم باشه.  یلیمربوط به تو و پرهامه، فکر کنم خ هیهر چ یدونم واال، ول ینم-

 شانس!  نیرفتار کنم. لعنت به ا یتوانستم در مقابل رهام با پرهام عاد یو پرهام؟ من چه طور م من

 جا برخاستم و رو به رها گفتم: از

 هر وقت رهام اومد بهش بگو من اون جام. اط،یرم تو ح یمن م

 باشه.-

به حال  یفکر دیخلوت را دوست داشتم. با نیگرفتم. چه قدر ا یانبوه درختان جا انیرفتم و در م یپشت اطیح به

 او سخت بود! یکردن برا ی. چه قدر نقش بازدیفهم یم شبمانیاز بحث د یزیچ دیکردم. مسلماً رهام نبا یخودم م

 یدر ذهنم تداع شیشد و حرف ها انیاو باز هم در ذهنم نما ریبر هم فشردم. تصو دهیو د دمیچمن دراز کش یرو

 تفاوت باشم و فراموشش کنم؟  یتوانستم نسبت به او ب یچرا نم د،یگرد

 یفراموش م دیو بخشش داشت، با یفراموش یتقاضا یرحم یرا زده بود و حال با ب شی. او حرف هادمیکش یآه

 جور بود؟  کیشد. چرا هر لحظه  یکردم اما نم

باور  دیکدام رفتارش را باشود.  لیتبد یگریتوانست به شخص د یثبات نداشت و در عرض چند ساعت م رفتارش

 کردم؟  یم

 طلب بخشش کردن امروزش را؟  ای شبشید یها حرف
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 لیحال باز هم دوستش داشتم و چه قدر مسخره بود، دل نیبا ا یکنم، ول رونیحس را از قلبم ب نیتوانستم ا یم کاش

 هم مگر وجود داشت؟ نیمزخرف تر از ا یزینفر بود، چ کیام فقط  یحال بدم و خوشحال

ندهم. کنارم نشست،  یتیکردم اهم یچشم گشودم و به اطراف نگاه کردم. خودش بود. سع ،یکس یقدم ها یصدا با

 کرد: میصدا یو با لحن دردمند دیبه گردنش کش یکالفه دست

  سو؟یگ

 تفاوت! یشدم و ب یرحم م یمثل خودش ب دیباز هم قلبم را لرزاند. با لحنش

 جواب دادم: سرد

 ؟یکارم دار یچ

 کردم، تو رو خدا تمومش کن. یمن که ازت معذرت خواه-

خودت  یو برا یداد یم لمیمزخرفات رو تحو نیگرده؟ اون لحظه که ا یتو، غرور شکستم بر م یِ با معذرت خواه-

 هان؟ ؟یکن یخرد م یرحم ینفر رو با ب هی یکه دار یفکر نکرد ،یبافت یداستان م

 یتو ببخش، اگه آقا بفهمه برا یکردم ول یدونم غلط اضاف یم ،اعصابم خرد بود ،دست خودم نبود یحق با توئه، ول-

 شه. یهر جفتمون بد م

 :دمینگاهش کردم و پرس یعصب

حالم  ،یکه فقط به فکر منافع خودت یهست یعوض هی یخودت؟ متاسفم برات! تو هم مثل سام ایشه  یمن بد م یبرا

 خوره. یازت بهم م

اما  د،یرس یزد، از پشت سرم به گوش م یم میصدا یدر پ یکه پ شیرا گفتم و به سرعت از او دور شدم. صدا نیا

 :دیپرس دنمینکردم و وارد خانه شدم. رها با د یتوجه

 ؟یکن یم هیشده؟ چرا گر یچ سویگ

 کرد. راه دستم را گرفت و متوقفم نیگرفتم، اما در ب شیاتاقم را در پ ریتوجه به او مس یب

 حرف بزن. سویگ ؟یکن یم هیگم چته؟ چرا گر یبهت م-
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 من خوبم رها، ولم کن. -

 

 

 

 بهت گفته؟ یزیشده؟ پرهام چ یچ نمیبگو بب ؟یولت کنم که خودت رو داغون کن-

بازگو  شیرا برا یزی. حالم خراب تر از آن بود که بخواهم چستمیخودم را در آغوشش جا دادم و گر یحرف چیه یب

 خودش متوجه شد که گفت:  ییکنم. گو

راه خطر داره  نی. بهت گفتم ایعذاب نکش یطور نیتا ا یگفت یکاش به آقا م ،یکش یهمه درد م نیبرات که ا رمیبم

عاشق،  هیدرد داره و هزار تا دردسر.  ش،یقشنگ یبه اندازه  یقشنگ باشه ول دی. عشق شایقبولش کن دیبا یول

با  سویاحساسش. گ یبه تنش بماله و بجنگه برا ومشکالت ر یهمه  هیپ دیداره، با یعشق قدم بر م ریتو مس یوقت

 ؟یدیفهم ،یریبگ میو تصم یعاقالنه فکر کن دیشه، با یحل نم یزیچ ،یزار هیگر

 .دمیتکان دادم و خودم را عقب کش یسر

 شو. المیخ یخوام تنها باشم، ب یرها م-

 رسه. یرو درست کن، االن آقا م افتیبرو ق-

 خب! یلیخ-

سرحال نبود و چهره اش گرفته بود، با  شهیاتاقم رفتم و پس از آماده شدن، به استقبال رهام رفتم. برخالف هم به

 :دمیکنارش نشستم و پرس ینگران

 ؟یشده داداش یچ

 نثارم کرد: یرمق یب لبخند

 !نیدلم، فقط خستم هم زیعز ستین یچیه
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 خب نگو. ،یچرا ناراحت یبگ یخوا یاگه نم ،یدروغ بگ ستیالزم ن-

 را فشرد. دستم

 خوام باهات حرف بزنم. یحتمًا رها بهت گفته که م سو،یگ-

 قدر مهمه؟ نیا یچ ؟یدر مورد چ یآره، ول-

 . پرهام کجاست؟یفهم یحاال خودت م-

 باال انداختم و گفتم:  یا شانه

 !اطهیدونم، فکر کنم تو ح ینم

 جا برخاست و گفت:  از

 .میزن یهمون جا حرف م اط،یتو ح میما هم بر پس

 مربوط به من و پرهام بود؟ یاسترس گرفته بودم،چه موضوع مهم اریاخت یب

 قدر مصمم است!  نیاز چه قرار است و چرا او ا انیجر دمیفهم یرفت. کاش م یتر م عیجلو تر از من و سر رهام

 یقبل ی. پرهام هنوز همان جامیافکار غوطه ور بودم. وارد همان محوطه شد نیکردم و در هم یسر او حرکت م پشت

 نشسته بود و در افکارش غرق بود. 

 زد: شیرفت و صدا شیبه سو رهام

 پرهام؟

 از جا برخاست و دستپاچه پاسخ داد: متعجب

 بله آقا؟ 

 حرف بزنم. سویخوام با تو و گ یم ،یپشت اطیح میبر ایب-

 مضطربانه گفت:  یبا لحن پرهام
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 آم. ی...چشم االن مچشم

کردم، او هم مثل من کنجکاو بود.  یحس م ینگاهش را به خوب یِنیرفت و من هم پشت سرش به راه رفتم. سنگ رهام

 خودش بود، فقط خودش! تیباز هم نگران موقع

گرفتم. رهام  ینار رهام جاو در ک زیتوجه به او، پشت م یزدم و ب یشد. زهر خند یم یجمله دائم در ذهنم تداع نیا

 گذرا به ما انداخت و سپس لب زد: ینگاه

 کنم رها بهتون گفته باشه! موضوع راجع به شما دو نفره. فکر

 :دمیتکان دادم و پرس یسر

 قدر مهمه که مربوط به ما دوتاست؟ نیا یچ

 یدونم چه طور یطور عمل کنم. واقعاً نم نیمجبورم ا یلیبنا به دال یول سو،یخوام شما رو تحت فشار بذارم گ ینم-

 کنم! لیتحم سو،یرو به شما ها، مخصوصًا به تو گ یزیبراتون عنوانش کنم، سخته برام بخوام چ

از من نداشت، رنگش  ی. پرهام هم دست کمدندیلرز یم میشدم. دست ها رهیبرم داشت و مضطرب به او خ ترس

 است! مانیکرد موضوع مربوط به دعوا یفکر م دیکرد، شا یبود و نگران به من نگاه م دهیپر

مردک اعتماد کرد، اون هنوز به هدفش  نیشه به ا یهنوز دست از سرت بر نداشتن. حق با تو بود که نم یافراد سام-

. دهینرس یا جهیبه نت یکه قصد کشتن تو رو داشت، ول هیهنوز هم دنبال همون فرد سیکشه! پل یو عقب نم دهینرس

 . میبکش رونیتو ب یپاش رو از زندگ شهیهم یبرا میتا بتون یاز دست سام یخالص یبرا میاه دارر کیما فقط 

 :میدیو پرهام هم زمان پرس من

 ه؟یراه چ اون

 گوش سپردم: شیافکندم و به ادامه صحبت ها ریزد. معذب از نگاهش، سر به ز یلبخند رهام

 !سویراه ازدواج توئه گ اون
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 زدم: ادیفر ریجا برخاستم و متح از

 ازدواج؟ ؟یچ

 تنم را به لرزش وا داشته بود. نگران سر تکان داد و گفت: ،یبود و باز هم فشار عصب دهیپر رنگم

 گم. یبرات م نیباش، بش آروم

 اجبار نشستم. دستم را فشرد و ادامه داد: به

مورد  نیتو ا یکنم ول یمن حق ندارم تو رو مجبور به کار دونم ی. میموقت یازدواج! ول ،یدیدرست شن سو،یآره گ

 کشه. یکنار م یسام یطور نیفعالً تنها راه چاره ازدواج توئه، ا ،من شرمندتم

 زدم: ادیفر یعصب

حرف هاست  نیتر از ا یکشه آره؟ اون عوض یمسائل مهمه؟ اگه من ازدواج کنم اونم کنار م نیاون براش ا یکرد فکر

 باشه. بندیپا زایچ نیکه به ا

 الشیخ یسام یطور نی. اسویگ میکار رو انجام بد نیا س،یبا پل یتو و همکار یو سالمت تیبه خاطر امن میما مجبور-

اونا از خداشونه که  اً یزنه، ثان یو فکر رفتن به روستا به سرت نم یشهر موندگار شد نیتو ا گهیشه که تو د یراحت م

دونم  یخوام، م یتو رو م یرفتار کن. من فقط خوشبخت یمنطقکنم  ی. خواهش میبش الشونیخ یو ب یتو ازدواج کن

 !یدرکم کن دوارمی. اممیندار یا گهید یچاره  یول یازدواج رو به کل زد دیتو ق

 داشت؟  یچرا دست از سرم بر نم یاضطراب لعنت نیکردم. ا یام را حس م یدگیوضوح رنگ پر به

 دیرا فشرد. من با میقصد دور شدن نداشت. بغض گلو ییافکنده بود و گو هیام سا یبر زندگ یجغد شوم همچون

 شد؟  یکردم؟ پس پرهام چه م یازدواج م

 و در دل گفتم: دمیگز لب

 ن؟یبهتر از ا یشو! چه راه الشیخ یپس ب ،یقرار بود اون رو فراموش کن تو
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بود. به خاطر من؟ محال بود. ازدواج  دایاز نگاهش هو یبه خوب نیبود و ا نیرا به پرهام دوختم. غمگ انمیگر نگاه

 کرد؟  یبه حال او م ینکردن من چه فرق ایکردن 

 کرد. یرا ثابت م نیخالف ا یزیشد، اما نگاهش چ یخوشحال هم م دیشا

 !نیازت دارم، فقط هم یخواهش هیبار  نیو آخر نیاول یبرا ن،ینکن. بب هیگر سویگ-

 و به تو ادا کنم. نمیبتونم د یطور نیا دیکنم، شا یقبول م یتو بگ یرهام. باشه هر چ ونمیبه تو مد یلیمن خ-

 گفت: زیشماتت آم یکرد و با لحن یاخم

 گهید ،کار ها رو انجام بدم نیبود تا برات ا فمیدر ضمن، من وظ ؟یدیفهم ،یرو به من ادا کن ینیازت نخواستم دِ من

 جمله رو تکرار نکن.  نیا

 باشه. -

 

 

 :دیبار پرهام پرس نیا

 به من داره؟ یازدواج خانم چه ارتباط یول آقا،

 زد و پاسخ داد: یلبخند مرموز رهام

 گم االن، صبر داشته باش پسر. یم

رهام، مرا از قعر  ی! صداردیگ یتاب مرا نشانه م یبا نگاهش، قلب ب دیفهم ی. کاش مستیمرا نگر گریبار د پرهام

 :دیکش رونیافکارم ب

 سو؟یگ

 جانم؟-
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و ناراحت بود. چه  نیفشرد، به خاطر من غمگ ینهفته بود و قلبم را م یشدم. ته نگاهش، غم رهیخ شیچشم ها به

دادم و با خواسته اش موافقت  یانجام م یکار شیها یجبران خوب یبرا دیمرد را عذاب داده بودم، پس با نیقدر من ا

 .آماده کرده بودم زیهر چ یکردم. خودم را برا یم

 ازت دارم. یخواهش هی-

 ؟یچه خواهش-

 و گفت: دیکش یآسوده ا نفس

 پرهام ازدواج کن! با

امکان نداشت. چرا  نیکرد. نه ا یبودم. منتظر به من نگاه م رهیبه او خ ریدهانم باز مانده بود و متح رت،یشدت ح از

 پرهام؟

 کردم؟ یم لیخودم را به او تحم دیاش را داشتم، با یحاال که قصد فراموش چرا

 لرزان نجوا کردم: ییصدا با

 چرا اون؟ ی...ولیول پرهام؟

تونم چشم بسته بهش اعتماد کنم  یکه م هیمن وجود نداره، اون تنها کس یقابل اعتماد تر از پرهام برا یچون کس-

 دردونه ام رو دستش بسپارم. زیو عز

 دادند؟ یم یچرا همه مرا باز ا،یدرهم بود؟ خدا زی. چرا همه چدمیکش یقیعم نفس

 خوشحال؟  ایناراحت است  دمیفهم یاز من نداشت، آشکارا نگران بود و نم ی. او هم دست کمستمیپرهام نگر به

 شد؟  ی. سرانجام چه مدمیشیاند ینامعلوم و مبهم خودم م ی ندهیو فقط به آ دمیفهم ینم زیچ چیه

 شدم؟  یتباه م دیبا یبه خاطر سام یک تا

 بود! یراه فرار کاش

 رو به او کرد و گفت: رهام
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 نیکن و روم رو زم یبارم در حقم مردونگ نیا ،یآر یدونم رو حرفم نه نم یراحته پرهام، م المیاز بابت تو خ من

 ؟یازدواج کن سویبا گ یحاضر، ننداز

دارم  یچ. هر ونمیکنم آقا. من جونم رو به شما مد یم متونیبرو برگشت تقد یمن ب د،یشما از من جونم رو هم بخوا-

 هاتون انجام بدم.  یجبران خوب یتونم برا یکه م هیکار نیتر کیکوچ نیاز شماست، پس ا

 کرد؟  یم فهیزدم و با تمسخر نگاهش کردم. باز هم انجام وظ یشخندین

کرد و به خاطر رهام،  یم تیبه من دارد، او فقط در قبالم احساس مسئول یکردم حس یاحمق بودم که فکر م چه

 کرد! یرا هم فدا مجانش  یحت

 توجه به من، مشغول صحبت با رهام شد. یاش را نثارم کرد و ب یشگیبود. پوزخند هم رهیهم به من خ او

 محضر. میر یپس، فردا صبح م-

  انیبه پا زیهمه چ یزود نیکردند. به ا یخال میرا بر رو یسطل آب سرد ییحرف، گو نیا با

 بودند؟ دهیبود و به توافق رس دهیرس

 زمزمه کردم: دمیشن یکه خودم هم به زور م یفیضع یصدا با

 فردا؟ نیهم

 :دیشد و نگران پرس کمیتوجه به حرفم، نزد یب

 خوبه؟  حالت

 را فشرد. دستم

  ؟یقدر سرد نیچرا ا-

 کرد. یما را نظاره م یحرف چیه یو از جا برخاستم. او هم برخاست، اما پرهام ب دمیرا پس کش دستم

 گفت: یکرد و عصب ریرا اس میبروم که بازو خواستم

 من هنوز حرفم تموم نشده. ؟یر یم یدار کجا
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 خوام برم. یاالن هم م ،یولم کن. حرفت رو زد-

 پر عطوفت نجوا کرد: یرا نوازش کرد و با لحن میمنتظر ادامه حرفش شدم. موها ریبه ز سر

 هیبده، بق تیازدواج رضا نیرو درست کنم. تو فقط به ا یدم همه چ یدل من، باشه؟ قول م زینباش عز یچینگران ه

 یشناختمش، تو فکر کرد بخو یلیچند سال خ نیتو ا ه،یپرهام پسر خوب ،یش ینم مونیاش با من. مطمئن باش پش

تره! مطمئن  زیپرهام بعد از تو، از همه برام عز، زمیبدم؟ نه عز یآدم الابال هیمن خواهرم رو از سر راه آوردم که به 

 . ستیتو ن یکس بهتر از اون برا چیباش ه

رو به  یمن دوست ندارم کس، آره یرو حرفت نه نم یدون یچون م ،یکن یکار م نیاون رو مجبور به ا یتو دار یول-

 کنم، مخصوصاً پرهام! لیخودم تحم

 :دیشد و پرس رهیموشکافانه به من خ رهام

 ه؟یمنظورت چ

 گرفتم و قصد رفتن کردم که گفت: گر

 . نمیبب سایوا

 ولم کن رهام اَه!-

 گفتم صبر کن، کارت دارم.-

 گفتم حاال. یزیچ هیشو.  الیخ یب-

کرد و مرا به دنبال خودش، به داخل عمارت کشاند. از استرس و خجالت  ریاس گریتوجه به حرفم، دستم را بار د یب

 دادم؟ یبه او م دیبا ی. حاال چه جوابدیلرز یم میدست و پا

 کالهم پس معرکه بود!  د،یفهم یرهام م اگر

 شدم. رهینشستم و در سکوت به او خ د،یعقب کش میرا برا یا یتراس شد و صندل وارد

 گهیطور د هیتا حاال  شبیمتوجه رفتارتون نشدم؟ از د یتو و پرهامه؟ فکر کرد نیب یچ ؟یگفت یم یخب! داشت-

 .دیکن یرفتار م
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 کردم و پاسخ دادم: لیرا به عقب متما سوانمیگ یطره ا کالفه

 اس! شهیرفتار ما مثل هم، رهام، باور کن ستیمن و اون ن نیب یزیچ

 برگرداندم. یو از او رو دمیطرز نگاهش خجالت کش از

 . یازت انتظار دارم با من رو راست باش-

 من باهات رو راستم.-

دلت قابل  یحرف ها یتو من رو برا یعنیکنه،  یباشم که خواهرم باهاش درد و دل م ینفر نیخواد من اول یدلم م-

 سو؟یگ یدون ینم

  

 

 ؟یزن یحرف م یاز چ یتو دار ؟یچه حرف-

کنم  یفکر م یهر چ یده، ول یآزارت م یموضوع هیکنم  ی. حس میو تو خودت یوقته تودار شد یلیتو خ سویگ-

حداقل  یول ،یرو بهم بگ قتیقرار داده، حاال هم ازت انتظار ندارم حق ریقدر تو رو تخت تاث نیا یشم چ یمتوجه نم

 من رو خر فرض نکن!

 دم،یدو شیتراس رفت که به خودم آمدم و به سو یِدر خروج یدلخور به سو و یرا گفت و از جا برخاست. عصب نیا

 دستش را فشردم و ملتمس گفتم:

 دم بهت بگم، فقط بهم فرصت بده! یحالم بده، تو بد ترم نکن. قول م یحرف نزن. به اندازه کاف یطور نیا رهام

 داد. یقرار، مرا در آغوشش جا یسمتم برگشت و ب به

که  یبدم، به شرط حیرو برات توض زیفرصت مناسب همه چ هیدم تو  یقول م یبهت بگم ول یزیتونم االن چ ینم-

 ؟یباشه داداش ،یو دلخور نباش یازم رو بر نگردون گهید

 و گفت: دیخند
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 شما و اوامرتون هستم.  عیخوشگلم. امر، امر شماست خانم، بنده مط چشم

 .دمیکوب شیبه بازو یمشت

 !وونهید-

 سو؟یگ-

 جانم؟-

 شه. یدلم برات تنگ م-

 :دمیبه او زل زدم و پرس متعجب

 ؟یبر ییقراره جا مگه

 حرفم تکان داد. قیتصد یبه معنا یسر

 ؟ییهویکجا؟ چرا -

 حاال. نییپا میگم برات، بر یم-

 شه؟ یم یدانشگاه چ یآم، راست یتو برو من بعد م-

 .یگرد یو بر م یر یپرهامه، با خودش م یبر عهده  شی. باقنایثبت نام و ا یامروز رفتم دنبال کارا-

 نشستم. یصندل یتکان دادم و پس از رفتن او، دوباره رو یسر

کرد.  یم دیو هجوم افکار مختلف، سر دردم را تشد دیچیپ یرهام، در مغزم م یدرد کالفه ام کرده بود. حرف ها سر

کردم. قلبم  یبا پرهام ازدواج م دیسال و چند ماه به آن فکر نکرده بودم. با کی نیا یبود که ط یازدواج تنها موضوع

 ! نیغمگ ایشاد باشم  دیدانستم با ی. نماندمبر لب نش یلبخند اریاخت یو ب دیلرز شهیاند نیاز ا

متفاوت بود،  هیشدم، اما قض یپا بند نم یرو یشد، از شدت خوشحال یپرهام مطرح م یاگر از سو دیخبر شا نیا

 موضوع بدانم!  نیتوانستم حس پرهام را نسبت به ا یکرده بود. کاش م لیمن و پرهام را به هم تحم یرهام به نوع
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نمود، اما  یم یمنطق ریازدواج غ یبرا لیدل نیکرد، گرچه ا یم فهیو به قول خودش انجام وظ دوستم نداشت او

 چه قدر تلخ است!  قتیبود و حق قتیحق

 یبا وجود حرف ها یکه دوستش داشتم. حت یداشتم. قرار بود همسر او شوم، همان کس یگرفته بود و حس بد دلم

کردم که من  یفکر م نی. دائم به ادمیفهم یرا نم شیحرف ها یباشم. معنا توانستم از او متنفر یباز هم نم شب،ید

 کرده ام!  یو کجا نقش باز یک

شدم. او  یحال و روز گرفتار نم نیگرفت، به ا ینم دهیکرد و قلب عاشقم را ناد یتر رفتار م میمال یاگر اندک دیشا

 یکردم، اما مگر م یبه حضورش عادت م دیرفتارش نداشت. به هر حال، با یبرا یهیکرده بود و توج یفقط عذرخواه

 شد در مقابل او سکوت کنم و عالقه ام را بروز ندهم؟

دانستم مبارزه با قلب و احساس،  یخودم را هم کالفه کرده بود. با خودم هم در جدال بودم. م یاحساس حت نیا

چه  د،یفهم یشدن پرهام بود. اگر رهام م ایابراز عالقه ام و جو یکه به منزله  یشود، باخت یآخرش به باخت ختم م

 شد؟  یم

 :دمیو غر دمیکش میبه موها یدست کالفه

 فردا قراره شوهرم بشه!  ،یو از طرف ستیهستم که عاشقم ن یعاشق کس ا،یخدا یِ چه مبارزه ا نیا

 ! نیاست! مسخره تر ینوع عاشق نیطرفه مسخره تر کیشک، عشق  یب

برهم هم افکار درهم و  نیشدم، ا یمطلق غرق م یکیاگر در تار دیرا بستم. شا مینهادم و چشم ها زیم یرا رو سرم

 ! دوارمیداشتند، البته ام یدست از سرم بر م

توانست  یم دیکرد و شا یکه آرامم م یزیتنها چ نم،یغمگ ایکردم به وسعت تمام دن یحس م دم،یکش یقیعم نفس

 بکاهد، شعر بود!  از اندوهم یکم

 از فروغ را زمزمه کردم: یشعر نیغمگ

 روم خسته و افسرده و زار یم

 شیخو رانهیمنزلگه و یسو

 برم از شهر شما یخدا م به
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 شیخو وانهیو د دهیشور دل

 برم تا که در آن نقطه دور یم

 دهم از رنگ نگاه شیشستشو

 دهم از لکه عشق شیشستشو

 و تباه جایهمه خواهش ب نیز

 برم تا ز تو دورش سازم یم

 حال دیجلوه ام یتو ا ز

 برم زنده بگورش سازم یم

 پس نکند باد وصال نیاز ا تا

 رقصد اشک یلرزد، م یم ناله

 من زمیبگذار که بگر آه

 چشمه جوشان گناه یتو ا از

 من زمیآن به که بپره دیشا

 بودم یغنچه شاد بخدا

 دیعشق آمد و از شاخم چ دست

 آه شدم صد افسوس شعله

 دیلبم باز بر آن لب نرس که

 بست میبند سفر پا عاقبت

 دل نیروم خنده به لب، خون یم
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 روم از دل من دست بدار یم

 حاصل! یعبث ب دیام یا

 

 

 

 

 ؟یهم که دار یطبع شاعر-

 گفتم: یقلبم گذاشتم و عصب یوحشت سرم را بلند کردم و به او چشم دوختم. دستم را رو با

 ؟یندا بد هیقبل اومدن  یتون ینم! دمیترس

 داد و خونسرد گفت: هیتک زیام، به م یطرفم آمد و کنار صندل به

 کنم اعالم ورود کنم خانم!  یم یدفعه بعد سع از

 یطپش قلبم را به وضوح م یدانستم سرخ شده ام. صدا یاش معذب شده بودم و م رهیندادم. از نگاه خ یپاسخ

 و نگران بودم مبادا او هم بشنود و رازم برمال شود!  دمیشن

 افکندم.  ریبه ز سر

 ن؟یقدر غمگ نی! حاال چرا ایدونستم به شعر عالقه دار ینم-

 خوام تنها باشم، رهام بهت نگفت؟ یجا؟ کارت رو بگو و برو. فکر کنم گفته بودم م نیا یاومد یواسه چ-

 تون. اومدم خدمت شونیاتفاقاً من به دستور ا-

 افزود: زیتمسخر آم ینثارم کرد و با لحن یپوزخند

 داشته باشم! یکس یبه اجازه  ازیام ن ندهیکنم واسه حرف زدن با همسر آ یضمن، فکر نم در
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 را کنترل کنم، گفتم: میکردم تن صدا یم یکه سع یاز جا برخاستم. در حال ریگر گرفتم و با تغ زشیآم رینگاه تحق از

 یچ ؟یدقم بش نهیو آ یکن رمیتحق یدار یهم از االن، چرا سع نیا شبت،یاون از رفتار د ه؟یحرفا چ نیاز ا هدفت

 تو... یکار رو کردم. ول نیگورم رو گم کنم، منم هم یاز جونم؟ گفت یخوا یم

 را قطع کرد: حرفم

 ؟یدی! فهمیمنتظر عواقبش هم باش دیبا ،یکن یم یکار یندارم. وقت یهدف من

 یکردم که خودم ب یندونسته چه گناه ؟یکن یرفتار م یطور نیکردم که تو با من ا یمن چه گناه ه؟یمنظورت چ-

 خبرم؟ بگو پرهام!

 :دیرا از من گرفت و غر نگاهش

 شه. ینم دتیاز طرف من عا یزیچون چ ،ینکن بفهم یسع

 رفت اضافه کرد: یم یخروجرب که به طرف د یحال در

 ! ندهیهمسر آ نمتیب یم فردا

 پرهام؟-

: چرا درخواست رهام رو دمیبود که قلبم را لرزاند. کنجکاو پرس یزینگفت. در نگاهش چ یزیطرفم برگشت، اما چ به

 ؟یقبول کرد

هاش، در  یجبران خوب یدر حقم لطف کرده، منم برا یلیاون خ ونم،یمد یلیگم. من به آقا خ یبار گفتم، دوباره م هی-

 کنم، ازدواج که سهله! یم مشیتقد یاعتراض چیه یجونم رو ب یکه ازم بخواد، حت یازاش هر چ

 گفتم: یلرزان ی. با صداندیام را نب هیشد، نگاهم را از  او برگرفتم تا گر میباز هم مهمان چشم ها اشک

 . باشه

 :دیکرد و پرس ریتوجه به او، با عجله از کنارش رد شدم، اما دستم را اس یو نگران نگاهم کرد. ب متعجب

  ؟یخوب سویگ
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 ! یبود و نه حرص ینه خشم ش،یپ یبر خالف لحظات شیصدا در

 یبودم، کم م فیدر مقابل او ضع شهیکه هم نیشدم به خاطر ا یاوقات از خودم متنفر م یهق هق افتاده بودم. گاه به

 نبودم! میآوردم و قادر به کنترل اشک ها

 شدم.  رهیبه او خ نیرا زدود. متعجب و شرمگ میو اشک ها دیگونه ام کش یرا نوازش گونه بر رو انگشتش

 

 

 

 آتش شده و در معرض سوختن است.  یکردم تمام تنم همچون کوره ا یم حس

. درکت یاز عشقت ازدواج کن ریبه غ یخواد با کس یچون دلت نم یموضوع ناراحت نیدونم از ا ینکن، م هیگر گهید-

وارد  تیعاد یِبه زندگ یبهت برسه و لطمه ا یبیآس چیذارم ه یچند ماه، نم نینگران نباش، چون ا یکنم، ول یم

 ناراحت نباش.  گهیبشه، پس د

 :دمیپرس رانیح

 عشق؟ ؟یگ یم یدار یچ

 ! دمیترس یآورد، م ینگاهِ دلخور که تمام تار و پود وجودم را به لرزه در م نیشد. از ا نیکردم نگاهش غمگ حس

راحت باشه. من طبق دستور آقا، فقط اسم  التیفقط خواستم بهت بگم از بابت من خ ،یخواد انکارش کن ینم-

 !شتری! نه کمتر و نه بنیکشم، هم یم دکیشوهرت رو 

کشاند. چهره ام از درد در هم  یم یام را به مرز نابود یحرف ها، هست نیدانست با ا ی. کاش مدیکش یم ریت قلبم

 رفت و معترض گفتم:

 پرهام تو اشتباه... یول

 را قطع کرد و زمزمه کرد: حرفم
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 .نگو. فعالً یچیه

 گذاشت. منظورش از عشق چه بود؟  یباق یحرف، مرا تنها و مات و مبهوت بر جا نیپس گفتن ا و

پر  یحرف ها نیاز چه قرار است و مقصودش از ا انیجر دمیفهم یشده بود. کاش م دهیچیقدر پ نیا زیهمه چ چرا

 !ستیچ هیو کنا شین

دانستم  یعالقه دارم و نم یگریکرد به کس د یاو فکر م رد،یگ یاش از کجا سرچشمه م یدلخور دمیفهم سرانجام

 نجات دهم! یگمراه نیشد او را از ا ی. کاش مستیآن فرد ک

کنجکاو به آن ها دو دختر جوان،  دنیبرگشتم. پرهام و رها گرم صحبت بودند. با د نییپا یجا برخاستم و به طبقه  از

آمدند و  میمن، به سو دنیدو دختر بودند. با د نیکرد هم یکه رها از آن ها صحبت م ییپس خدمه ها ستم،ینگر

 خوش آمد گفتند. 

 خانم.  دیخوش اومد-

 نگاهم کرد و گفت: طنتیبود، با ش ستادهیکه در کنارش ا یگرید دختر

 کرد.  یم فیاز شما تعر یلیخ آقا

 :دمیزدم و پرس یلبخند

 بد؟ ایخوب بود  فیتعر حاال

 :دیهم خند او

 کردم.  یکه فکر م دیهست یخوب! بزنم به تخته خوشگل تر از اون فیمعلومه، تعر خب

کردم و سپس مشغول صحبت  یرفتم. مادر رها هم آمده بود. با او هم احوال پرس منیاو تشکر کردم و به طرف نش از

کرد. رها کنجکاو و  یطور رفتار م نیبه پرهام نکنم و کمتر با او رو در رو شوم. او هم هم یکردم توجه یم یشدم. سع

 نظر داشت. ریمتعجب ما دو نفر را ز

 :دیپس از رفتن مادرش، کنارم نشست و پرس عاقبت،

 د؟یکن یم نیشما ها چتونه؟ چرا همچ نم،یبب
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 مامان بزرگ! ینگران شد یخود یباز ب ست،ین میزیمن چ-

 :دیغر یعصب

 یرفتار کرد یطور هی، یصالً به پرهام نگاه نکرد، احواسم به توئه یاومد یزود باش بگو چه مرگته! از وقت ،یخودت خر

 د؟ینکنه دعوا کرد نمیانگار وجود نداشته، بب

 و زمزمه کردم: دمیکش یآه

 !میدعوا کرده بود کاش

 بلند تر بگو منم بشنوم خب. -

 :دیتمام شد، متعجب پرس میحرف ها یشرح دادم و او هم فقط گوش داد. وقت شیرا برا عیوقا تمام

 ؟یرو دوست دار یکنه کس یفکر م واقعا

 کنه، مطمئنه! یفکر نم-

، که پروندش بسته شده یسام ،یعاشق بش یکه بخوا یدیپسره پاک خل شده. آخه تو، تو عمرت چند تا پسر د-

 مونه... یفقط م

 گفت: ادیکرد و سپس با فر یمکث

 رهام؟ آقا

 :دمیپرس متعجب

 رهام؟  ؟یگ یم یدار یچ

 ام زد و گفت: یشانیبه پ یضربه ا یعصب

 بشر. نیا هیچه خنگ د،یکنه تو و آقا عاشق هم یجا وجود دارن. اون فکر م نیگم فقط آقا و پرهام ا یاحمق جون، م

 بود؟  دهی. چه طور به فکر خودم نرسستمیزده به او نگر رتیح
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کنم، او فکر  هیگر ایدانستم بخندم  یکرد. نم یم یاش را سر من خال یبه خاطر رهام از من دلخور بود و دق دل پرهام

 کرد!  یم یاز من دلخور بود و بد رفتار لیدل نیکرد من عاشق رهامم و به هم یم

سوء تفاهم ها برطرف  یطور نیا ست،یکنه ن یتو و رهام اصال اون طور که فکر م یرابطه  یگفت یکاش بهش م یول-

 . سویشد گ یم

 زد. میبه پهلو یا ضربه

 م ها! حواست به منه؟دختر با تواَ یه-

 نگاهش کردم. رانیو ح جیگ

 ؟یگ یم یچ-

 داداشته خب. یآقا جا یگفت یگم بهش م یم-

 :دیجا برخاستم که دستم را گرفت و پرس از

 ؟یکن یچرا فرار م سو؟یگ یر یکجا م

 .رمیبه درد خودم بم ولم کن رها، بذار-

 نگاهم کرد. یعصب

رو  قتیحق دیتو با ،یآماده کن یزیهر چ یخودت رو برا دیخودته. بهت گفته بودم با تیاز خر یکش یم یهر چ-

 !یبهش بگ

 زدم: ادیرا پس زدم و کالفه فر دستش

 تونم! ینم ؟یفهم یتونم رها، م ینم

 زد: ادیهم مثل خودم فر او

 ؟یموضوع عشقت رو تباه کن نیبه خاطر ا یخوا یم یتا ک ؟یتون یکه نم یچ یعنی

 بفهم! یموضوع رو بفهمه، بفهم لعنت نیا یکس دیرهام گفته به جز خودمون نبا-
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 . کنارم نشست.ستمیمبل نشستم. دستم را حصار سرم کردم و گر یرو

 !قتهیتنها راه چاره گفتن حق یدونم تند رفتم ول ی. مدیببخش سو،ینکن گ هیگر-

 

 

 

 

 

 

 را پس زدم و گفتم: میها اشک

 شه، من به رهام قول دادم. ینم

ها  یقراره فردا عروس بش ینکن، ناسالمت هیگر گهی. حاال ددیکش یجا نم نیکار به ا دیشا یگفت یاگه از اول بهش م-

 خل! یدختره 

 :دمیو پرس دمیخند

 رها؟ هیچه نوع عروس شدن گهید نیا

 میبر هم فشردم. شروع به نوازش موها دهیگذاشتم و د شیپاها یرا زدود. سرم را رو مینگاهم کرد و اشک ها مهربان

 کرد و گفت:

 !نیهم ،یکن یازدواج م یدوستش دار یبا کس یفکر کن که دار نیبه ا فقط

 اما اون...-

 را قطع کرد و مهربان زمزمه کرد: حرفم
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 یآسون نیفکر کن به ا، شه یاز فردا اون مال خودت م ،داره یراه حل یزیهر چ ،شه، غصه نخور فدات شم یم درست

 پس خوش حال باش! سو،یگ یرس یبهش م یدار

 ینقطه  یو من رو دیابی یرا م هیمثبت قض یجنبه  شهیرا مرور کردم. او هم شینگفتم و در سکوت حرف ها یزیچ

 کردم. یتمرکز م یمنف

 رو بهش بگو. زیهمه چ صبر کن چند روز از ازدواجتون بگذره، بعد آروم آروم-

 !یلیسخته رها، خ یلیخ-

 فکر نکن. یچیچشمات رو ببند و به ه-

 ...یول-

 آخه بچه! یزن یبگو چشم، چه قدر حرف م-

 و گفتم: دمیخند

 رها؟

 جانم؟-

 که دارمت! نیافتم. خوشحالم از ا یمامانم م ادی یکنارم یوقت ،یخوب یلیتو خ-

 ها. یکن یلوسم م ی. دارزمیاز خودته عز یخوب-

 !گهید یجنبه ا یب-

 گرم شدند و رخوت وجودم را در بر گرفت. مینگفت. کم کم چشم ها یزیو چ دیخند

به ساعت انداختم. با  یشدم و نگاه زیخ میاز رها نبود. ن یتخت خودم بودم و خبر یشدم، رو داریکه ب یهنگام

 شدم: رهیرهام، به او خ یصدا

 باالخره؟ یشد داریب

 تو؟ یاومد یک ،یداداش ریصبح بخ-



 شیرین بی فرهاد

 
128 

 

 و گفت: دیکش میبه موها ینشست. دست کنارم

 خوب نبوده، آره؟ ادیگفت حالت ز یکنم. رها م دارتیب ومدیدلم ن ،یاومدم خواب بود یوقت

 اوهوم.-

 اش، من هم ناراحت شدم. دستش را فشردم. یناراحت دنیو نگاهش را از من بر گرفت. از د دیکش یآه

 شده؟ یزیچ-

 دلم.  زینه عز-

 ؟یپس چرا ناراحت-

  ؟یبخش یمن رو م سویگ-

 خبر بودم؟ یقلبم را به درد آورد. چه بر سر برادرم آمده بود که من از آن ب نش،یشدم. لحن غمگ رهیبه او خ متعجب

 ام را به او دادم و سوالم را بر زبان راندم: هیتک

 ؟یکار کرد یمگه چ ؟یداداش چرا

 .سویواقعًا شرمندم گ یدونم اصالً دوستش ندار یکنم که م یم یکه دارم تو رو به مجبور به کار نیاز ا-

 چون بهت اعتماد دارم. ستمینباش، من ناراحت ن یزی. نگران چستیهم به بخشش ن یازیکنم، ن یمن درکت م-

 :دینثارم کرد و پرس یلبخند

 من؟ یکه چه قدر دوست دارم کوچولو یدون یم

 بر گونه ام نشاند و گفت: یسر تکان دادم. مهربانانه بوسه ا و دمیخند

 گه؟ید یآماده ا، میبر دیبا گهیساعت د میپاشو حاضر شو تا ن ،یپس خواهر خب

 آماده ام نترس.-

 جست. رونیتکان داد و از اتاق ب یسر
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 نهیآ یشدم. پس از حاضر شدن، جلو دنشانیآماده کرده بود برداشتم و مشغول پوش میرا که رها برا ییها لباس

که  نیپرهام نبود، اما من خوشحال بودم از ا لیازدواج به م نیا دیشدم. شا رهیبه خودم خ یو با شعف خاص ستادمیا

 دوست داشته شدن امتحان کنم! یبرا اتوانستم شانسم ر یم دیشدم و شا یم شیتر از پ کیبه او نزد

ساده  نیبه خودم انداختم، در ع یآن را به اتمام رساندم. نگاه یبر صورتم نشاندم و با رژ لب قرمز یمیمال شیآرا

قاب  ییبایبودم که اندامم را به طرز ز دهیبه همراه شلوار هم رنگش پوش یرنگ دیسف یکت یبودم. مانتو کیبودن، ش

کرده بودند. سر  لیرا تکم پمیهم ت ییطال دیسف ریو شال حر یپاشنه ده سانت یتنم بود، کفش ها پیگرفته بود و ک

 بود.  دهیبه چهره ام بخش یخاص ییبایز ،یدیسف نیبودم و ا دیتا پا سف

به سمتم  دنمیمنتظرم بود و با د نییپا یو سپس از اتاق خارج شدم. رهام طبقه  ستمیبار خودم را نگر نیآخر یبرا

 :دیآمد، خندان پرس

  ؟یخودت سویگ

 :دمیکردم و پرس یاخم

 باشه؟  یقرار بود ک پس

 سرشار از محبت زمزمه کرد: یگشود و با لحن میرا به رو آغوشش

 من! یکوچولو یعشق داداش، چه خانم شد یخوشگل شد یلیخ

 خانم بودم آقا!-

 خنده گفت: با

 منکرش لعنت! بر

 

 و گفت: دیرا کش دستم

 .ادیصبحونت رو بخور تا پرهام هم ب میبر
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آن دو گوش  ینثار رها کردم و مشغول خوردن صبحانه شدم. به ظاهر به حرف ها یریآشپزخانه شدم، صبح بخ وارد

از  شتریکردم ب ی. حس مدمیکش یصبرانه انتظار آمدنش را م یزد و ب یپرهام پرسه م یدادم، اما فکرم در حوال یم

 ندیناخوشا میبرا نیو ا میم دور تر شده بوده ازکردم  یحس م یبه نوع روز،یدلتنگم. پس از بحث د شیبرا شهیهم

 بود!

 :دیصورتم تکان داد و پرس یدستش را جلو رها

 ؟ییکجا سویگ

 پاسخ دادم: دستپاچه

 جا. چیه بله؟

 :دیدادم که پرس لشیتحو یزورک یکرد. لبخند ینگاهم م نگران

 خانم خانما. ستیجا ن نیاصاًل حواست ا ؟یگم بهتر یم

 ؟یقدر نگران نی. چرا اخب، آره خوبم دیببخش-

 :دیحرفمان پر انیم رهام

 .دیایپسره کجاست، شما هم زود تر ب نیا نمیبرم بب من

 زد و گفت: ی. پس از رفتن او، رها پوزخندمیگفت یدو باشه ا هر

 دهد از سر درون! یرخساره خبر م رنگ

 رها به خدا خوبم!-

. یکن یرو هم فراموش م شیچند روز پ یو دعوا یکن یرفتار م یعیدر مقابل اون، امروز هم طب یباش یقرار بود قو-

کنه از امروز  یفرق م زیهمه چ یچه مدت! ول ستیمعلوم ن ،یواقع ای یبه هر حال اون از امروز شوهرته، حاال الک

 . سویگ

که فکر  یمشت افکار هیز من دلخوره به خاطر اون ا یبه دل ندارم رها، ول یا نهی. من از اون کیگ یم یفهمم چ یم-

 کنه درسته! یم
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 یکن یسع دیتو هم با یشه، ول یموضوع برمال م نیفهمه. هر وقت که آقا صالح دونست ا یرو م قتیباالخره حق-

 از چه قراره، باشه؟ انیکه جر یو قانعش کن یباهاش حرف بزن

ترسم، از پس  یسر سوزن هم دوستم نداره، عالقم رو ابراز کنم رها؟ م یکه اندازه  یبه کس یسخته برام. چه طور-

 نیدوستش داشته باشم و ا یواشکیدم  یم حیترسم! ترج یم یلیغرورم و قلبم! خ یزده شدن، از خرد شدن دوباره 

 قلبم چال کنم. یعشق رو تو

 ! یماه زمان دار شیداره و تو ش ازیبه زمان ن ست،یسخت ن-

 :دمیپرس متعجب

 ؟یدون یاز کجا م تو

 کرد، گفت: یرا جمع م زیکه م یکردم دستپاچه شده است. از جا برخاست و در حال حس

 حاال. برو آقا منتظرته. الیخ یب

 ؟یآ یتو هم م-

 . زمیآره عز-

 و گفت: دیخند سپس

 سو؟یگ یراست

 جانم؟ -

 طرفم آمد و کنار گوشم نجوا کرد: به

 ؟یسره کن هیکار شازده رو  یتو، نکنه قصد دار یخوشگل و تو دل برو شد چه

 گفتم: ریزدم و سر به ز یتلخ لبخند

 هم دلت خوشه ها. تو

 گرفت. میاز بازو یشگونین
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 .نمیذوق! بدو برو بب یب ومدهیکردن هم بهت ن فیتعر-

 که پر حرص تر از قبل گفت: دمیخند

 !گهید برو

 .ایب یچشم. زود-

و همان  دیجد یاز خدمه ها یکی دا،یش یبروم که با صدا منیآمدم و خواستم به طرف نش رونیآشپزخانه ب از

 به عقب برگشتم: ،یروزیدخترک د

 خانم، آقا و پرهام تو کتابخونه منتظرتونن! سویگ

 چرا اون جا؟-

 دونم واال. ینم-

 یسر در م شیزد؟ کاش از کار ها ینگاهش کردم و سپس به طرف کتابخانه رفتم. چرا رهام مشکوک م کنجکاو

 آوردم!

داد. دلم  یرهام گوش م یبه حرف ها رینگاهش کردم که سر به ز یچشم ریبه در نواختم و در را گشودم. ز یا ضربه

 یبه او کنم، سالم ینگاه نیتر کیکه کوچ نیو بدون ا دمیکش یقیآمد. نفس عم ی. چه قدر کت و شلوار به او مدیلرز

 یکردم. حس م یحس م ینگاهش را به خوب ینی. سنگمکه مقابل او قرار داشت جا خوش کرد یا یصندل یگفتم و رو

 نگاهش در حال ذوب شدن هستم!  ریکردم ز

توانستم به حس  یکرد. از نگاهش نم یرا باال گرفتم و به خودم جرأت دادم نگاهش کنم. نگاهمان با هم تالق سرم

در  قهیدانستم چند دق یکرد. نم یمرا مبهوت خود م ییرویو همچون نببرم، نگاهش نامفهوم بود  یاش پ یدرون

 :میرهام به خود آمد یکه با صدا میبود رهیهمان حالت به هم خ

 شه! یوقت نم گهیرو بهتون بگم، چون شب د یموضوع هیخواستم قبل از رفتن  یم

 بودم.  رهیخونسرد بود، اما من نگران به رهام خ پرهام
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 دیمن، با ابیبود، چون در غ نیکه به فکر ازدواج شما افتادم هم هم یلیاز دال یکی. ستمین رانیا یماه شیمن ش-

 و اون فرد هم اگه شوهرش باشه که چه بهتر!  رهیرو به عهده بگ سویگ تیباشه که مسئول یکی

 :دمیپرس یو با نگران اوردمین طاقت

 رهام؟ یبر یخوا یکجا م تو

کشه، واسه  یطول م ی! کارم چند ماهنیبرگردم برل دیبا یکار یعقب افتاده و معامله ها یاز کار ها یسر هی یبرا-

 واسه رفتن ندارم.  یا یراحته و نگران المیاز بابت تو خ گهیصبر کردم تا امروز بهت خبر بدم. االن د نیهم

 :دمیلرزان پرس ییشدند و با صدا انیباز هم گر چشمانم

 قدر مهمه؟  نیکه ا هیچه کار نیا

جز  یبرم و چاره ا دیبا یخودمم سخته ول ی. برایکردن رو کنار بذار هیو گر یباش یازت خواهش کردم که قو سویگ-

تموم  دیکنه و تو هم با یمن رو پر م هیخال یچون پرهام جا ینگران باش ستیدر ضمن، الزم ن زم،یرفتن ندارم عز

 بهم؟ ید یدانشگاهت، قول م یبرا یتمرکزت رو بذار

 مثبت تکان دادم که گفت: یبه نشانه  یام، سر یباطن لیخالف م بر

 نشده. ریمحضر تا د میهم بهتره بر حاال

 

مغشوش شده بودند و  ی. افکارم حسابمیمحضر روانه شد یو پس از آمدن رها، به سو میاز جا برخاست یهمگ

 کردم. یطور تصور م نیهم من ا دیشا ایتفاوت بود،  یبر وجودم حاکم بود، اما پرهام ب یاضطراب بد

 یدیشد ی جهیشدم. رهام و رها زود تر از ما وارد ساختمان شدند. سرگ ادهیبه خودم آمدم و پ لیتوقف اتومب با

و  رمیاما نتوانستم سرم را باال بگ دم،یرا شن شیقدم ها یرفت. صدا یم یاهیچشمانم س یداشتم و هر از گاه

 :دیشد و نگران پرس کمینگاهش کنم. نزد میمستق

 ؟یلرز یخوبه؟ چرا م حالت
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 ی. گرمارمیدادم. با دست چانه ام را فشرد و باالجبار وادارم کرد تا سرم را باال بگ هیتک لیندادم و به اتومب یپاسخ

که قصد داشتم  نیکردم. با ا یدر دلم بر پا کرده بود. هجوم خون به صورتم را به وضوح حس م یدستش آشوب

 نیداشت که ا یی! عشق چه جادودیلرز یم شیدلم برا وفراموشش کنم، اما باز هم در مقابلش بازنده بودم و دست 

 زد؟  یرقم م میگرفت و باخت را برا یم یشیطور از منطقم پ

 قدر سرده؟ نینه؟ چرا تنت ا ای یخوب دمینگاهم کن، ازت پرس-

عشق را  نیو ا دهیکش یام را به نابود یکه تمام هست یافسونگر یشدم. همان چشم ها رهیخ شیچشم ها به

بردم تا اشک به  یآزرد، اما تمام تالشم را به کار م یرا م میدر قلبم نشانده بودند. بغض گلو میبدخ یهمچون تومور

 ایمن است  بینستم او نصدا یداشتم، نم یدنداشتم. حس ب ستنیگر یبرا یرمق یحت گرید اورد،یچشمانم هجوم ن

 نه؟ 

 حال، مال من نباشد!  نیبود در کنارم باشد و در ع سخت

 نیبودن در ح کیو چه قدر تلخ بود نزد میشد یگفته بود شاد باشم، چون از امروز به بعد من و او، زن و شوهر م رها

 ! یدور

در دل دارد و هزاران هزار  یزالل، اندوه نیکردم آن مشک یشد و اشک مهمان چشمانم شد. حس م روزیهم غم پ باز

توانستم حرف دلم را به زبان  یزالل نبود و گرد غم در آن نشسته بود. کاش م گریاست، د دایحرف ناگفته در آن هو

 ! کاش!اورمیب

گونه ام نهاد و اشک را مهار کرد، بهت زده به او  یشد. انگشتش را رو ریاشک بر گونه ام سراز یقطره  نیاول

 ام کند؟  وانهی. قصد داشت دستمیرنگ

 دیکش یم شیکرد. چرا با پا پ یم میعطش رها یکشاند و در نقطه  یبود، من را تا مرز جنون م نیکارش هم شهیهم

 زد؟  یو با دست پس م

 با خودش هم سر جنگ داشت! ییگو

جفت چشمام مواظبت باشم، پس  نیمن قسم خوردم که ع سو؟یگ یکن یم هیقدر تحمل من برات سخته که گر نیا-

 ه؟یچ یبرا تینگران گهید

 زمزمه کردم: انیگر ستم،یگر یکه م یرا بستم و در حال میها چشم
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 تو! ؟یدیفهم ،ییمن تو مشکل

 زد: یشخندین

  من؟

 زد. یدر نگاهش موج م یشد، کنجکاو رهیرا کم تر کردم. متعجب به من خ نمانیب یشدم و فاصله  کشینزد

 

 و در نگاهش براق شدم: ستادمیاش ا نهیبه س نهیس

بذار روشنت کنم آقا، من  یول ،یبفهم یخوا یو نم یهم خبر دار دیشا ؟یخبر ندار یچیتو از ه یبگ یخوا یم یعنی

کردم اون قدر  ی! فکر نمریوالغ هیخواهر برادر واقع هیمن و رهام، درست مثل  ی. رابطه ستمین یکس چیعاشق ه

تموم  یرحم یدونم، اون وقت تو با ب یخودم م ادر. من رهام رو مثل بریرو درک نکن انتیکه حس اطراف یاحمق باش

 ستم،یکس ن چیعاشق ه یمنه لعنت یبفهم یخوا یآخه چرا نم م؟یکه ما عاشق هم یگ یو م یکن یمن رو قضاوت م

 یا آخر عمرم سکوت محقت بود ت ؟یدینفر! فهم هینفر،  هیبه جز  ست،ین میکس تو زندگ چینه رهام! ه ،ینه سام

 هینفهم، من فقط  یبفهم خواست یگم، خواست ی. االن بهت مدهیجام رس نیبه ا گهید یول گفتم، ینم یچیکردم و ه

 که... یبهم فکر هم نکنه، کس یحت دیکه شا ینفر رو دوست دارم، کس

وقفه پشت هم  یو ب عیتند حرف زده بودم و جمالت را سر ینگاهش کردم. به قدر یو عصب دمیکش یقیعم نفس

 آمد. یکرده بودم که نفسم باال نم فیرد

گذاشت و  لیاتومب یزدم و خواستم وارد محضر شوم، اما دستش را بر رو شیبه رو یکرد. پوزخند ینگاهم م ناباور

 محاصره شده بودم. ییبست. گو میراه را به رو

 جا آخر خط است. نیندارم و ا یراه فرار گریدانستم د یقرار داشت. م میبود و او هم جلو لیبه اتومب پشتم

  ه؟ینفر ک هیاون -

بود و قدرت حرف زدن از من سلب  دهیگفتم، اما زبانم به سقف دهانم چسب یم دیافکندم. با ریگرفتم و سر به ز گر

 یشد. به قدر کمینشاند و نزد میبازو یبه طرف من سوق داد و بر رو ل،یاتومب یبدنه  یشده بود. دستش را از رو

 کرد.  یام م فهسوزاند و کال یصورتم را م ش،ینفس ها یبود که گرما کمینزد
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  ه؟یسکوت نکن، بگو اون ک سو،یبهم بگو گ-

 :دیوارد کرد و غر میبه بازو یپاسخش را بدهم. فشار یتوانستم به راحت یداد و نم یاش عذابم م رهیخ نگاه

 ؟ید یم می! چرا بازیبگو و خالصم کن لعنت دِ

 زدم: ادیفر نیرا پس زدم و خشمگ دستش

کنم مجبور باشم به تو جواب پس بدم، اون  ی. در ضمن، فکر نمیکن یم یباز یکه دار ییتو نیآقا، ا ریتو؟ نخ ای من

 حیبده، منم ترج میباز یقدر عالقم رو ندونه و ه یکس ینداره، چون وقت یتیبرام اهم گهیکه بوده د یشخص هر ک

 ده.  ینم رییرو تغ قتینگفتن من حق ای فتندم حسم رو تو قلبم خاک کنم و از دور داشته باشمش. گ یم

ثابت ماندم. خشکم زده بود. ضربان قلبم لحظه به  یاش به صورتم، همچون برق گرفته ها بر جا یشانیبرخورد پ با

بخواند و دلم را رسوا  میقلبم را از چشم ها تا مبادا راز دمیدزد یو من مضطرب نگاهم را از او م افتی یلحظه شدت م

 کند!

 ! زود باش حرف بزن. سویقدر لقمه رو دور سرت نچرخون گ نیا-

 به تو ربط...-

 لبم گذاشت و حرفم را قطع کرد: یسبابه اش را بر رو انگشت

 نرو دختر، بگو هم من رو راحت کن هم خودت رو! طفره

بار و  کیشدم، به قول معروف مرگ  یگفتم و خالص م یم دی. بادمیلرز یعرق بود و همچنان م سیتنم خ تمام

 بار!  کیهم  ونیش

 اون...اون...-

 :دیحرفم پر انیم کالفه

 .هیقدر سخته گفتنش؟ بگو اون ک نیکلمه ا هی ؟ید یکشش م چرا

ام حس  نهیکه تماس چانه ام را با س یانداختم، به نحو نییکه امکان داشت پا ییرا زدودم و سرم را تا جا میها اشک

 کردم! یم
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 هیو هر بار به  یروز آروم برام نذاشت هی ،یگذاشت میپات رو تو زندگ یکه از وقت یلعنت یتو ؟یدیفهم ،ییاون تو-

 یکه تا مدت ها شوکه بودم، م میشکوند یطور هیهات! هر دفعه  یبار با سرد هی ر،یبار با تحق هی ،یعذابم داد یقیطر

 رمیتحق شهیبذارم. هم نیشب آروم سرم رو زم هی. نشد فهمم یفرق روز و شبم رو نم گهید یاومد یاز وقت ؟یفهم

 . یو فرداش دوباره لهم کرد یکرد مییهوا رتیبه د رید یبا محبت ها شهیهم ،یقضاوتم کرد شهیهم ،یکرد

 یشد. رو رهیعقب رفت و مات و مبهوت به من خ یام شدت گرفت و نتوانستم حرفم را ادامه دهم. پرهام قدم هیگر

 داد. ینشان نم یواکنش چیکرد و ه ی. او همچنان نگاهم مستمیگر رینشستم و سر به ز نیزم

 

فرصت استفاده کردم و به سرعت از او دور شدم. فوراً به خودش آمد و به دنبالم وارد محضر شد. اواسط راهرو،  از

 و گفت: دیدستم را از پشت کش

 صبر کن! سویگ

 :دیبر لب نشاند و پرس یشدم. لبخند محو رهیو منتظر به او خ ستادمیا

 ؟یر یقدر تند راه م نیکفش ها چه طور ا نیا با

و همان طور که دستم را در دست داشت، کنار  ستادینثارش کردم. کنارم ا یتصنع یام را قورت دادم و اخم خنده

 گوشم زمزمه کرد:

 سو؟یگ

 سوزانند!  یکردم تمام تنم را م یکردند و حس م یبرخورد م میسوزان به گوش ها یهمچون آتش شیها نفس

 جواب دادم: اریاخت یب

 جانم؟

 شیشدم. خنده ها رهیخ نیحرصم گرفته بود و خجالت زده به زم میجا ی. از حرف زدن بدیو مردانه خند آرام

 آورد!  یقرارم م یخنده ها چه به روز قلب ب نیدانست با ا یفشرد. کاش م یقلبم را م یهمچون چنگک

 :دیچیزمزمه وار در گوشم پ شیصدا
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 !یچشمات رو ببند کاش

 :دمیپرس متعجب

 چرا؟

 یبودم. ب رهیخ شیو همچنان مسخ شده به چشم ها رمیکرد. قادر نبودم نگاهم را از او پس بگ یلبخند نگاهم م با

 نجوا کرد: یدست از شکنجه ام برداشت و با لحن خاص. سر انجام دمیکش یصبرانه انتظار پاسخش را م

 قدر دلم نلرزه! نیا تا

او را فراهم کرده بود. خودم را جمع و  یموجبات خنده  نیشدم. حتم داشتم سرخ شده ام و هم رهیبه او خ رانیح

 . دیچیخنده اش در فضا پ یوارد محضر شدم. صدا عاً یجور کردم و سر

 به سمتم آمد. دنمیبا د رهام

 تو؟ دو ساعته حاج آقا منتظره! ییکجا-

 و گفتم: دمیگز لب

 .دیببخش

 یمشکل چیه گریو د دهیپر کش میکردم تمام استرس ها یکرد. حس م تیاتاق عقد هدا ینگفت و مرا به سو یزیچ

 نداشتم.

کرد و  یم نگاهم نهیی. پرهام از آمیمخصوص عروس و داماد جا خوش کرد یهم آمد و به سفارش رهام، بر جا پرهام

نشان دهم و  یعکس العمل چیتوانستم ه یزد. نم یموج م طنتیکرد. در نگاهش ش ینثارم م یلبخند یگه گاه

 نظاره گر بودند. یبودند و به نوع ستادهیا یکنار. رها و رهام به عنوان شاهد، دمیکوب یم نیزم یرا بر رو میپا یعصب

 ازدواج قرار گرفتم!  ریدر مس یسادگ نیکردم که به ا یداشتم. هنوز هم باور نم دلشوره

زد. آهسته و  یدر نگاهش موج م شیو تشو یقبل، نگران یقیشدم. او هم بر خالف دقا رهیو به پرهام خ دمیکش یآه

 که فقط  من بشنوم گفت: یطور

 باش! آروم
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 ی قهیچند دق یرا خواند. تمام حواسم در پ یعرب یعقد کرد و جمالت یحاج آقا شروع به خواندن خطبه  سرانجام

 پرهام به خودم آمدم. یمتوجه نشدم. با صدا شیاز حرف ها یزیقبل بود و چ

 بگو. سویگ-

 بودم، پاسخ دادم: رهیکه به رهام خ یو در حال دمیکش یقیعم نفس

 .قَبِلْتُ

 جمالت را تکرار کرد و پس از پاسخ دادن پرهام، من رسماً همسر او شدم!  گرید بار

 معمول اتاق را ترک کرد. یها کیرا امضا کردند. حاج آقا هم پس از تبر ییو رها به عنوان شاهد، برگه ها رهام

 

 به پشتم زد و گفت: یدر آغوشش گرفتم. دست اریاخت یبه طرفم آمد، ب رهام

 ...یول یدونم ازم دلخور یخب قسمت نشد. م یازدواجت برنامه ها داشتم ول ی. برامیباشه خواهر مبارکت

 و حرفش را قطع کردم: دمیرا درهم کش میها سگرمه

 .یبه موقعش اجرا کن یتون یرهام، اون برنامه ها رو هم م ستمیناراحت ن من

 :دیرا باال پراند و متعجب پرس ابروانش

 سو؟یآره گ ؟یناراحت بود یا گهید زیتو به خاطر چ یعنی

 یبرا یقانع کننده ا لیتوانستم دل یزد. چه طور م یدر نگاهش موج م یتکان دادم. کنجکاو دییتا یبه نشانه  یسر

 بر گونه ام نشاند و کنار گوشم نجوا کرد: یپر مهر یکنم؟ بوسه  انیام ب یناراحت

 .زمیاومد، همون موقع بهم بگو عز شی. هر وقت فرصتش پیخواد االن بهم بگ یخب، نم یلیخ

 :دمیو پرس دمیخند

 گه؟یفرصت د همون
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 خنده گفت: با

 همون فرصت. آره

 ادامه داد: سپس

 آقاتون بر نخورده! رتیبرم تا به غ گهید من

 نگاهش کردم. متعجب

 !یاز کوچولو بودن کنار بکش دهیوقتش رس گهیگلم. د یبه مزدوج شدن عادت کن دیبا گهیخب؟ د هیچ-

 پاسخ دادم: ریکه از فرط شرم سرخ شده بودم، سر به ز یحال در

 رهام. گهینکن د تیاذ عه

 تر بغلم کرد و خندان گفت: محکم

 کشه خانم خانما. ی! تو رو خدا نگاهش کن، چه خجالتم موونهیکردم د یشوخ

 بحثمان شد. یرها، مانع از ادامه  یبدهم که صدا ینثارش کردم و خواستم جواب دندان شکن یغره ا چشم

 به هم ها! دید یم یخوب دل و قلوه ا-

 عبوس را به خود گرفت. یپرهام در هم رفت و باز هم همان چهره  یحرف، اخم ها نیا با

 به من انداخت. به طرفش رفتم. ینگاه معنادار رها

 . زمیمبارکت باشه عز-

 :دمیرا فشردم و پرس دستش

 کرد؟ یاون طور چرا

بهش زمان بده، اون فعالً با  یمشکوکه ول یلیدرسته خ ست،ین لیم یاونم نسبت به تو ب. سویبهت که گفتم گ-

 و دچار سوء تفاهم شده! رهیخودش درگ
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 و زمزمه کردم: دمیاز ته دل کش یآه

 تموم شد رها! گهید

 :دیپرس دیمتعجبش را به من دوخت و با ترد نگاه

 !یگ یم یآرم تو چ یمن که سر در نم ؟یچ یعنی

 رو به پرهام گفتم.  زیامروز همه چمن -

 و لب زد: دیکش یفیخف غیج

 شه! ینم باورم

 رو بهش بگم.  قتیباور کن! در واقع مجبور شدم حق-

 ؟یکه مجبور شد یچ یعنی-

 داشت. یگفتم بازم دست از سرم بر نم یمنگنه گذاشته بود و خب، اگه نم یاون من رو ال-

 حاال؟ یبهش گفت یچ-

بود و در افکارش غرق بود. سپس، رو به رها کردم و تمام حرف  ستادهیگذرا به پرهام انداختم که کنار پنجره ا ینگاه

 یبازگو کردم. پس از اتمام حرفم، نفس آسوده ا شیمن و پرهام رد و بدل شده بود را برا نیب شیپ یکه چند ییها

 و نگاهم را به او دوختم. دمیکش

 ...یول یکرد یکار خوب یبگم، از طرف یدونم چ یواقعا نم سویگ-

 ؟ینگران رهام-

 تکان داد. دییتا یبه نشانه  یسر

 گم. یرو بهش م زیزنم و همه چ یبه مرور، با اونم حرف م-

 پس؟ یبگ یخوا یم یک ست،ین رازیش یآقا چند ماه یول-
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 که برگشت! یوقت-

 ! نبود یزدم. شش ماه فرصت کم رونیاز او فاصله گرفتم و از محضر ب دمیشیاند یکه به حرفش م یدر حال سپس

 کردم؟ یم یدر کنار پرهام سپر دیچند ماه را با نیتمام ا یعنی

 و زمزمه کردم: دمیبه صورتم کش یدست کالفه

 بابا؟! یکار کنم خدا؟ ا یچ حاال

 .دیاز پشت سرم به گوش رس شیصدا

 ؟یسادیجا وا نیچرا ا-

 .دمیکش یاو، نفس آسوده ا دنیاز جا برخاستم و با د رانیح

 کجا رفتن؟ هی. بقیطور نیهم-

 گشود: میرا برا لیاتومب در

 سفرش رو انجام بده. رها رو هم خودش رسوند. یرفته کارا آقا

 زد، افزود: یکه استارت م یرا بستم. او هم سوار شد و در حال درب

 گرده. یزود بر م یلیخ ،ینگرانش باش ستین الزم

 م؟یر یاالن کجا م-

 ثبت نام دانشگاه. یبرا میبر دیخونه، بعد با میر یاول م-

برده بودم. واقعاً  ادیدانشگاه را به کل از  ر،ی. با اتفاقات اخدمینپرس یزیچ گریبه خانه د دنیتکان دادم و تا رس یسر

 هوش و حواس درس هم بخوانم؟ نیاز من انتظار داشتند با ا

 دار بود! خنده
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 .گهید یواحد و کارا نییواسه تع میر یشه. با هم م یاز شنبه شروع م-

 گفتم: زیآم هیکنا یلحن با

 !گاردیباد یکنم خودم تنها هم بتونم برم آقا فکر

 آورد پاسخ داد: یکه حرصم را در م یطعنه ام شد و با لبخند ی متوجه

 ،یآقا رو فراموش کرده باش یکنم. فکر نکنم حرف ها تیهمراه یر یموظفم هر جا که م گارد،یهم به عنوان باد بنده

 درسته؟

 نگاهش کردم و زمزمه کردم: یعصب

 شعور! یب ی پسره

رد و بدل نشد.  نمانیب یحرف نیکوچک تر ر،یخانه راند. در طول مس یرا به سو لیتوجه به من، اتومب یو ب دیخند

نگاهش کردم. در افکارش غوطه ور بود.  یرکیز ریخسته شده بود. ز یشگیاو هم مثل من از بحث و جدل هم دیشا

 !شدیاند یبه چه م دمیفهم یکاش م

 شده؟ یزیچ-

 :دمیپرس متعجب

 بشه؟ یزیچ قراره

 داد: لمیتحو یشخندین

 !یکن ینگاهم م یطور نیکردم شاخ در آوردم که ا فکر

 .رمیگ یحتما اول اجازه م یبعد یدفعه  دینگاه کردن هم جرمه؟ ببخش-

 ؟یهست یقدر عصبان نیچرا ا-

 دست بردار نبود! ییرا بستم، اما گو میدادم و پلک ها هیتک شهیرا ندادم، سرم را به ش جوابش

 و پرخاشگرن؟ یقدر عصب نیا شونیدخترا روز عروس یهمه -
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 را کنترل کنم گفتم: میکردم تن صدا یم یکه سع یو در حال دمیگز لب

 کنارشون نباشه، نه! داماد پر چونه هیکه  یوقت تا

 :دمیپرس زیتمسخرآم یزدم و با لحن یاش پرداخت. پوزخند یسر داد و در سکوت به رانندگ یبلند ی خنده

 ؟یشد آقا پرهام؟ کم آورد یچ

جذابش  یبه من دوخت و از همان لبخند ها می. نگاهش را مستقمیدیبه خانه رس یک دمیتوقف کرد. نفهم ابانیخ کنار

 داد. لمیتحو

 ست؟یطور ن نیر کنم آتش بس به نفع هر دومون باشه، افک-

 حرفش گفتم: دییو در تا دمیخند

 با توئه، قبوله! حق

 پس آتش بس!-

 یشدم. قلبم باز هم ب رهیو متعجب به او خ دینثارم کرد. لبخند بر لبانم ماس یرا گفت و به دنبال حرفش، چشمک نیا

 کرد! ینم یقدر با قلب عاشقم باز نیو ا دیفهم ی. کاش حالم را مدیتپ یقرار م

 پرواز کردم. یخانه رفتم، به نوع یشدم و به سو ادهیپ لیاز اتومب بالفاصله

 .میگرفت شیو مقصد دانشگاه را در پ میشد لیباز هم سوار اتومب مان،یلباس ها ضیاز تعو پس

 پارک کرد و رو به من گفت: یرا کنار لیاتومب

 .امیجا بمون تا ب نیهم

 ام؟یب دیمن نبا-

 .ستین یاجیفعالً احت-

و در دل خدا را  ستمیدانشگاه را نگر یدانشگاه روانه شد. با شوق منظره  یتکان دادم. در را بست و به سو یسر

 شباهت به معجزه نبود! یاتفاق، ب نیا ابم؟یجا راه  نیبه ا یکرد که من هم روز یفکرش را م یسپاس گفتم. چه کس
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 آمدنش نشده بودم. یدست از افکارم برداشتم. اصاًل متوجه  ش،یصدا با

 کرده بود. فیرو از قبل رد زیآقا همه چ-

 کار؟ یچ یپس تو اومد-

 مونده بود که انجامش دادم. یجزئ یکار ها یسر هی-

 :دمیتکان دادم و پرس یسر

 خونه؟ میگرد یبر م االن

 به حرکت در آورد. یرا به سمت مقصد نامعلوم لیبدهد، اتومب یآن که پاسخ یزد و ب یمرموز لبخند

زد. ترس برم داشت، اما به  یو پرهام الم تا کام حرف نم میشد یبودم. کم کم از شهر خارج م رهیبه اطرافم خ متعجب

 او اعتماد داشتم. 

 :دمیباشد پرس یکردم عاد یم یکه سع ییصدا با

 پرهام؟ میر یم میدار کجا

 حرکاتش هستم؟ نیا ی فتهیدانست ش ی. مدیکش شیبه موها یو دست دیخند

 کردنم داشت. وانهیدر د یدانست و سع یداشتم م حتم

 م؟یر یم میگم کجا دار یبا تو بودم مثالً، م-

 چالوس!-

 زدم: ادیفر رانهیغافلگ

 ؟یچ یجا برا اون

 زد. یدر نگاهش موج م یاریبس یرا کاهش داد و نگاه خاصش را به من دوخت، ناگفته ها سرعتش

 !یفهم یم میبرس یوقت-
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 :دمیو غر دمیگز لب

 ؟یآدم حرف بزن نیع یریم ینکن، م یقدر با اعصاب من باز نیا

 زد: یا قهقهه

 ها خانم کوچولو! یادب باش یقدر ب نیآد ا ینم بهت

 را درآوردم: شینگاهش کردم و زمزمه وار ادا یعصب

 کوچولو. خانم

 .دیخند دوباره

 خب؟ یخور یچرا حرص م زم،یگم عز یخب بهت م یلیخ-

 کردم. یبه او نم یبودم و توجه رهیخ رونیبه ب نهیبه س دست

 شمال. میر یم نیبه خاطر هم م،یمدت از شهر دور باش هیآقا گفته -

 اصالً خودش چرا نگفت؟ ؟یچرا بهم نگفته بود-

 پاسخ داد: یآرام یشد. با صدا نیکردم لحنش غمگ حس

 صالح ندونسته! حتما

 نه؟ م،یگفته از شهر دور ش یسامبه خاطر -

 گفت: یبه ابروانش افکند و عصب یا گره

 .یکن رشیخواد تو فکرت رو درگ ینم ،یهر چ حاال

 شد؟ یعصب یاسم سام دنیآوردم؛ چرا با شن یبودم. سر در نم رهیبه حرکات چهره اش خ متعجب

 

 ؟یتو به من اعتماد ندار سویگ-
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 قلبم را به درد آورد. از دست من ناراحت بود، اما چرا؟ ش،یصدا حزن

 زدم؟ یحرف نیهمچ یمن ک-

 یایاز غم پوشانده بود و در آن در یاش شد. چهره اش را هاله ا یتکان داد و در سکوت مشغول رانندگ یسر

 درد! یوجودم را مبر قلبم چنبره زده و عمق  یافع یکردم همچون مار یجانکاه نهفته بود که حس م یغم ن،یمشک

 برگرداندم تا متوجه نگاه اشکبارم نشود. شهیدر چشمانم حلقه بست. سرم را به طرف ش اشک

 کنه! زتیخواد سوپرا یکه م یقدر براش مهم نی. امیآقا خودش گفت فعاًل بهت نگ ست،یمن ن ریتقص-

 بر قلبم فرو رفت. یشتریکالمش، مانند ن شین

 پرهام؟ یزن یطعنه م یدار-

 شو. الیخ یب م،یدوباره دعوا کن یخوام مثل اون سر ینم-

 کارت کردم؟ یمگه چ ،یزن یباهام حرف م هیو کنا شیبا ن ینگفتم. تو دار یزیمن که چ-

 ندارم. گهیبه دو کردن با تو رو د یکی. حوصله سویبس کن گ-

 شیرا باور کرده و تمام شک و شبهه ها دم محضرم یکردم حرف ها یرا برگرداندم. فکر م میزدم و رو یپوزخند

 !یعبث دیبرطرف شده اند. چه ام

 !ومدهین شیما پ نیب یاصالً فکر کن بحث ،یکن یامروز صبح رو فراموش م یحرف ها-

 رو بهت گفتم. قتیحق یمن که همه  ه؟یکارا چ نیهدفت از ا-

 کنم! یفکر نم قت؟یحق-

 کوتاه گفتم: یو پس از مکث دمییرا به هم سا میها دندان

 !ستیکنم تو حالت خوب ن فکر

امروز رو کاًل فراموش کن  انیدر ضمن همون طور که گفتم جر ،ینگرانم باش ستی. الزم نزمیمن حالم کامالً خوبه عز-

 اصاًل در موردش حرف نزن. ای
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 شدنش شدم. ریاشک بر گونه ام افتاد، اما به سرعت آن را زدودم و مانع سراز یقطره  نیاول

 رحم نباش پرهام! یقدر ب نیا-

 باشد، چه برسد به او. دهیبه گوش خودم هم رس یکردم حت یآهسته و گرفته بود که گمان نم یبه قدر میصدا

 بر بدنم نشاند. یتلخش، لرز ی خنده

 !یگ یجوک م یتو؟ دار ایرحمم  یمن ب-

 پرهام؟-

 حرفم آمد: انیم

 واقعًا که! ؟یحاال هم طلبکار ،یبهم ضربه زد یکاف یشو. به اندازه  ساکت

 .یدوست داشته شدن رو ندار اقتیتو ل ه،یچ یدون یبهت زدم؟ اصاًل م یفهمم، من چه ضربه ا یمن حرفات رو نم-

 زدم: ادیفر انینگاهم کرد که گر ناباور

 .دیکرباس هیهمتون سر و ته  ،یمثل سام یپس فطرت یِعوض هیهم  تو

 رهیمقصد راند. وحشت زده به جلو خ یرا بر پدال گاز فشرد و با سرعت هر چه تمام تر به سو شینداد. پا یپاسخ

مبدل شد که  یبهشت بود، به جهنم یبه منزله  میبرا شهیکه هم یکنم. جاده چالوس یتوانستم اعتراض یبودم و نم

 رقم زد! میپرهام برا

در عشق  شهیخورد. چرا هم یبهم م زیشدن دادم. حالم از همه چ ریمجال سراز میرا بستم و به اشک ها میها پلک

 بازنده بودم؟

 میکه پلک ها ینکبت بارم خالص شوم. در حال یِ از زندگ یقیدقا دیکردم بخوابم تا شا یو سع دمیاز ته دل کش یآه

 :را زمزمه کردم که کاماًل وصف حالم بود یشدند، شعر یکم کم گرم م

 درد! انیخواهم شد از پا یمرا خواهد ربود، من ته یناگهان، خواب

 فروغ فرخزاد#
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 ینیسنگ میبودند که بر چشم ها ییهمچون وزنه ها میبلند شدن نداشتم. پلک ها یکرد که نا یدرد م یبه قدر تنم

 کردند! یم

مغزم هنوز به کار  یی. گوستمیو منگ به اطرافم نگر جیشدم. گ زیخ مین میسر جا ،یهمه رخوت و سست نیاز ا یعصب

پس پرهام کجا بود؟ اصالً خودم کجا  دم،یکش ینفس آسوده ا ش،یچند ساعت پ یایآوردن قضا ادیبود. با به  فتادهین

 بودم؟!

کردم من هم به همراه مادر  یآمدم که آرزو م یمعنا به ستوه م یمرارت بار و ب یزندگ نیاز ا یاوقات به قدر یگاه

 شدم! یمردم و راحت م یم

آب بدهم.  یاتاق قدم برداشتم تا سر و گوش یآمدم. به طرف پنجره  نییاز تخت پا یو به سخت دمیکش یقیعم فسن

. از فکر تنها میبود دهیپس به شمال رس ا،یبود و در ایکرد در یشدم. تا چشم کار م رهیخ رونیب یمتعجب به فضا

 دمیفهم یسر و ته اش را نداشتم. نم یو ب یالک یجر و بحث ها ی. حوصله دیبودن با پرهام، چهار ستون بدنم لرز

 اش برد. یبه احوال درون یشد پ یمجهول بود که نم یبه قدر ست؛یکار ها چ نیمقصودش از ا

روح بود که  یپژمرده و ب ی. چهره ام به قدرستادمیا نهیآ یاز خارج شدن جلو شیبروم، اما پ رونیاز اتاق ب خواستم

 و زمزمه کردم: دمیشوکه شدم. لب گز دنمیخودم از د

 آد؟ یداره به روزم م یچ

به  الیجستم. و رونیو از اتاق ب دمیکش سوانمیبه گ ی. کالفه شانه ادیتنم لرز شیاز سرما دم،یبه صورتم کش یدست

رفتم و به گوشه و کنار  نییپا یچیمارپ یو ناراحت از پله ها یکرد. عصب یبزرگ بود که آدم خودش را گم م یقدر

آن قرار  یآماده بر رو یکه صبحانه  زیم دنیو با د برگشتماز پرهام نبود. به آشپزخانه  یاما خبر دم،یسرک کش الیو

 ینشستم و با ولع شروع به خوردن کردم. صدا زیاو، پشت م یناگهان بتیاز غ الیخ یداشت، متعجب وارد شدم. ب

برخاستم و  زیکرد. شک نداشتم که خودش است. از پشت م کیام را تحر یکاوشد، کنج اطیکه وارد ح یلیاتومب

گرفته و آشفته اش  یچهره  دنیبود. با د ستادهیا یآمدم. پرهام مقابل در ورود رونیآشپزخانه ب زا مهیسراس

 :دیبه طرفم آمد و پرس دنم،یمتعجب شدم. با د

 ؟یشد داریوقته که ب یلیخ
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 ؟یشه. کجا رفته بود یم یا قهینه، چند دق-

 اپن گذاشت و پاسخ داد: یکه دستش بود را رو ییها سهیک

 نکردم.  دارتیب نیواسه هم یخسته شده بود یلیخ روزیکردم. د یم دیخر الیواسه و دیبا

رفتم و نشستم. او هم پشت سرم آمد و رو  یمبل یرا از سر گرفته بود. کالفه به سو ضشیضد و نق یهم رفتار ها باز

 :دیپرس نکهیتا ا میشد رهیدر سکوت به هم خ یقینشست. دقا میبه رو

 بهتر شد؟ حالت

 زدم: یتلخند

 به لطف شما بهترم! آره

 :دینظرم گرفته بود پرس ریکه موشکافانه ز یپا انداخت و در حال یرو پا

 ؟یخراب کن یخود یب یکه امروز رو هم با بحث ها یندار قصد

 نه من! یتو شروع کرد-

 خب. یخودت هم بود ول ریخوام گرچه تقص یهم معذرت م شبی. بابت دیحاال هر چ-

 :دمیو پرس دمیخند اریاخت یب

 ه؟یچه نوع معذرت خواه گهید نیا

 .دیهم خند او

 از نوِع مختص به من!-

 .دیکاو یرا باال انداختم و در نگاهش غرق شدم. نگاهش مرموز بود و مرا م میابرو یتا کی

 .میقرار بود با هم حرف بزن-

 !میکن یکار رو م نیهم میدار-
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 خاست گفت: یکه بر م یزد و در حال یلبخند

 ساحل؟ می. برگهیموضوع د هی یدرباره  یدونم، ول یم

حکم فرما  نمانیکه ب ی. سکوتمیداشت یخارج شدم. آرام در کنار هم گام بر م الیجا برخاستم و به همراهش از و از

 شد. یو آواز پرندگان شکسته م ایبود، توسط امواج در

 ؟یبهم بگ یخواست یم یچ-

و با هم مسالمت  میبهتره هر دو آتش بس اعالم کن یعنیکنه،  دایادامه پ نیاز ا شتریبحث ها ب نیخوام ا یمن نم-

 ؟یموافق م،یهر دو خاتمه اش بد دیو حاال هم با میجنگ اعصاب رو هر دو راه انداخت نی. امیرفتار کن زیآم

 تکان دادم: یسر

 که من ساکت باشم؟ یانتظار ندار یکن یتو شروع م یندارم. وقت یمشکل من

 و گفت: دیخند

ندارم، شما هم اعصاب بنده رو  یبه جنابعال یکار گهیخب، من د یلیآد دختر. خ یکس بر نم چیزبون تو ه نیپس ا از

 زم؟ینکن، قبوله عز یخط خط

 :دیو کالفه نگاهش کردم که پرس ستادمیا

 شده؟ یچ

 .میحق با توئه! بهتره دوستانه رفتار کن ،یچیه-

 .ستادیا میهم رو به رو او

 ما. میهست یبیچه زن و شوهر عج-

 

 :دیپرس بیعج یتر آمد و با لحن کینزد

 نه؟ مگه
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مخالف  ریبه عقب برداشتم و مس یام را حفظ کنم. قدم یکردم خوددار یم یهراس داشتم و سع یکیآن همه نزد از

 یمرا به سمت خودش برگرداند. به قدر رانهیحرکت غافلگ کیو با  دیگرفتم که دستم را از پشت کش شیاو را در پ

بردم. دستپاچه شده بودم و  نیرا از ب ماننیب یحرکتش تند و شتاب زده بود که به آغوشش پرت شدم و فاصله 

باال  یرا بستم. تپش قلبم به قدر میکردم و چشم ها یاش مخف نهیجرأت نگاه کردن به او را نداشتم. سرم را در س

 هیو عطرش را به درون ر دمیکش یقیکرد. نفس عم یسرسام آورش کالفه ام م یو صدا دیچیپ یبود که در مغزم م

 عطر تنش و آن ادکلن سرد و تلخ را دوست داشتم. درفرستادم. چه ق میها

زمزمه وار در  شیتر آورد. صدا نییبود. سرش را پا رهیحرکت به من خ یکمرم خشک شده بود و ب یبر رو دستش

 :دیچیگوشم پ

 !سویگ

. دیمردانه و پر زورش کمرم را به اسارت کش یبا دست ها یعقب بروم که محکم تر نگهم داشت و به نوع خواستم

 یکرد؟ انبوه چرا ها یام م وانهی. چرا دست بردار نبود؟ چرا دختمیر یو شر شر عرق م دیلرز یتنم از تماس دستش م

 متوحش نجوا کردم: ییاش نهادم و با صدا نهیس یآوردند. دستم را بر رو یجواب به ذهنم هجوم م یب

 کن، بذار برم. ولم

 !یذارم فرار کن ینم گهیبار د نیاما ا ،یفرار کرد شهیهم-

آوردم و  یشک کم م یشد، ب یم یمنوال سپر نیبه هم تی. اگر وضعشیبودم. نه راه پس داشتم و نه راه پ یعصب

که نه دوست داشتنش آشکار بود و نه تنفرش.  یوار عاشقش بودم. مرد وانهیکه د یمرد میشدم، تسل یاو م میتسل

 رد؟یتوانست مرا بپذ یچه طور م د،بو بانیست به گرکه با خودش هم در جدال بود و با احساساتش د یکس

 خوردم.  یخودم را م یچوب ندانم کار دیدادم که دادم و حال با یحسم را بروز م دینبا

عشق و عطش  یزد. شراره ها یموج م دیو ترد یچانه ام گذاشت و سرم را باال گرفت. در نگاهش دو دل ریرا ز دستش

عشق  نیو در برهوت ا دیکش یکردم باز هم پس م یتوانستم باورش کنم. اگر باورش م یدر نگاهش واضح بود، اما نم

به  دیمن هم نبا رد،یرا بپذ تیکند و واقع انیرا ب اشتوانست خواسته  یکرد. او آدم عاشق شدن نبود. نم یم میرها

 کردم. یم خی یخودم را سنگ رو شیاز پ شیدادم و ب یم دانیم یکس نیچن
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 دیمروار یسوزاند. قطره ها یسوزان آن ها، پوستم را م یو گرما دندیلغز ینوازش گرانه بر صورتم م شیها انگشت

 یبرا ییشدند، گو یتب دارم جار یوقفه بر گونه ها یآمدند و سرانجام ب یبه رقص در م میاشک در چشم ها یگونه 

 گرفتند. یم یشیپ گریکدیو از  دندیجنب یشدن م ریسراز

 بم و گرفته اش گفت: یرنگ غم به خود گرفت و با صدا نگاهش

 ؟یفهم یدم، م یمن با هر قطره اشکت جون م یول ستین تیهات. تو حال هیگر نیبا ا یخستم کرد سو،ینکن گ هیگر

 زدم: ادیفر انیگر

با خودت هم  ی. تو حتهیآرم هدفت چ ی. من از دست تو خسته شدم، خسته! سر در نمیروان یکن پسره  ولم

 پرهام چه برسه به من. یریدرگ

ام کرد و زمزمه  یشانیاش را مماس پ یشانیشد. پ ختهیلبم، مهر سکوت بر لبانم آو یقرار گرفتن انگشتش بر رو با

 کرد:

چه  یدون ی. نمیکرد میمن خوب بودم تو روان، دختر یکرد رمیتو درگ ی. ولرمیمن درگ ،یگ ی. تو درست مسویگ آره

 یکه نم نیچرا؟ به خاطر ا یدون یم رمیمن درگ سویکه با خودت و احساست باشه. گ یاونم وقت دن،یقدر سخته جنگ

حست رو تو خودت خفه  ،یباعث شه عقب بکش یعو مان یبش یاحساس ری. سخته درگارمیتونم حسم رو به زبون ب

 یفرساست که کم کم جون خودم رو هم مو طاقت  ادهیز یبه قدر شی! سختیلیسخته خ یلیخ ش،یو بکش یکن

 کنه! یو نابودم م رهیگ

من و او وجود  نیب یشدند. آن مانع چه بود؟ چه مانع یدر ذهنم تکرار م شیبه او زل زدم. دانه به دانه حرف ها ناباور

 داشت؟

 حد سخت بود؟ نیزبان آوردن حسش تا ا به

 را با دستش کنار زد و افزود: میها اشک

 هوم؟ ،یکارت کردم که ازم خسته شد یمن چ سو،یبگو گتو بهم  حاال

 است. شهیتر از هم یکردم ذهنم ته یم حس

 پرهام...-
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 خاص گفت: ینثارم کرد. مات چهره اش بودم که با لحن یلبخند

 پرهام؟ جانِ

 

 

خواست  یفشرد. دلم م یقلبم را م نشیغمگ یتنم شدت گرفته بود و قادر به کنترل خودم نبودم. چهره  لرزش

 بزنم و هر چه که در دل تلنبار کرده ام را بازگو کنم. ادیفر

 :دیکرد و پرس کیرا به گوشم نزد سرش

 ست؟یحالت خوب ن سو؟یگ یلرز یم چرا

و  دیفهم ی. کاش مدیکش یقیکه باد آن ها را به رقص وا داشته بود فرو کرد و نفس عم سوانمیگ یرا در ال به ال سرش

 !دیکش یخود به هر سو نم لیافسار قلبم را به م

 سردته؟-

 گفتم: دهیبر دهیاراده بد شده بود. بر یرا دور گردنش حلقه کردم. حالم دست خودم نبود و ب میها دست

 سرده... پرهام؟ یلیبده... خ حالم

 و نگران تر از قبل گفت: دیام را بوس گونه

 جانم بگو. زم؟یعز جانم

 یاز پا در م یحادثه ا نیمقاوم نبودم و با کوچک تر گریوقت بود که د یلیتمام وجودم را فرا گرفته بود. خ ضعف

 آمدم.

 تو حالت بده. سو،یگ الیو میبهتره برگرد-

 کردم: شیصدا انیگر

 پرهام؟
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 گفت: دیلرز یم یاز شدت نگران شیکه صدا ینکرد و در حال یتوجه

 کار رو نکن. نیباهام ا سویکردم، شرمندتم. گ تتیدونم اذ یدلم، م زیکردم، به خدا غلط کردم. اشتباه کردم عز غلط

 شد. یقابل تحمل م ریغ میپا ماندن برا یشدند و رو یکم کم از دور گردنش باز م میها دست

 زد: ادیفر ریمتح

 ؟ید یهمه زجرم م نیبگو. آخه چرا ا یزیچ هیحرف بزن،  یلعنت سویگ سو؟یگ

 افتم. یدارم م سم،یتونم وا یپرهام نم-

 برگرداند. الیمرا به درون و مهیبلندم کرد و سراس نیزم یانداخت و از رو میپاها ریدست ز نگران

 برده بودم که در آغوش او هستم. ادیاز  یحالم بد بود که حت یقدر به

 یتخت گذاشت. دستش را فشردم و با صدا یاتاق را با لگد گشود و با عجله به طرف تخت رفت، با دقت مرا رو در

 گفتم: یفیضع

 نرو! امپره

 تخت نشست.  یو رو دیبه صورتش کش یشد. کالفه دست رهیبه من خ ناباور

که  یاو هم قصد جدا شدن از من را نداشت. در خودم مچاله شدم و در حال ییبود؛ گو ریهمچنان در دستم اس دستش

 نجوا کردم: دمیلرز یاز سرما م

 ؟یمون یم شمیپ

 گرفت، گفت: یکه مرا در آغوش م یو در حال دیدراز کش کنارم

 مونم. یم یهر وقت که بخوا تا

که  یزیچ نی. آخردیکش یبر هم فشردم. خواب کم کم مرا در آغوش م دهیاز آغوش گرم و پر مهرش، د مست

 بر گوشم نشست: شهیتر از هم کیاو بود که نزد یصدا دم،یشن

 وونه؟ید یمن چه طور بهت بگم که دوست دارم دختره  آخه
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 نهادم. یخبر یپا به عالم ب و

 

انداختم. پرهام کنارم به  یشده بود به اطراف نگاه رمیبانگیکه گر یوافر یِ جیرا آهسته گشودم و با گ میها پلک

 ادیجمله اش را به  نینشستم و در سکوت به او چشم دوختم. هنوز آخر میو فارغ از همه جا خواب بود. سر جا یآرام

از سر شوق بر لبانم نقش بست. پس حق با رها  یلبخند ر،فک نیداشتنم اعتراف کرده بود. با اداشتم. او به دوست 

 کرد، اما آن مانع چه بود؟ یگفت او را وادار به سکوت م یکه از آن سخن م یبود، او دوستم داشت و آن مانع

در کالبدم  یکردم. حس شعف خاص اش فرو بردم و نوازششان یدست مشک کیپرپشت و  یرا درون موها دستم

 .میایدرونم فائق ب جانیتوانستم بر ه یشده بود و نم داریپد

 وجود نداشت! ی. کاش مانعدمیدستم را پس کش عاً یکرد و سر ینیمرا وادار به عقب نش ش،یپلک ها لرزش

 دوستش داشته باشم؟ یتوانستم از حضورش بهره مند شوم و فقط پنهان ینم چرا

 شد و نگران چشم به من دوخت. زیخ مین شیجا سر

 ؟یتو خوب سویگ-

مبهوت  ییکردم، گو ینگاهش م رهیآن که خودم هم بدانم خ ی. بدیلرز یم یاز شدت استرس و نگران شیصدا

 نگاهش مرا به خلسه فرو برده بود! یباز هم جادو ینگاهش شده بودم. به عبارت

 لب گفت: ریو ز دیکش شانشیپر یبه موها یدست یعصب

 خوابم برد؟ ی! من کیلعنت

 :دمیپرس متعجب

 ؟یقرار بود نخواب مگه

و ترس را مهمانم کرده  جانیه گریبه من انداخت. طرز نگاهش، بار د یبه ساعت کرد و سپس نگاه معنا دار ینگاه

 بود.

 برخاست و پاسخ داد: شیجا از
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 .یگفت یم ونیو مدام هذ یبد بود، تب داشت یلیصبح باال سرت نشسته بودم. حالت خ یها یکیتا نزد شبید

 که افزود: ستمینگر یزده به او م بهت

 خوابم برد اصالً! یک دمینفهم

 ام، تب شب هنگامم بود؟ یجیعلت گ پس

 :دمیپرس ریمتح

 تب کرده بودم؟ چه طور خودم متوجه نشدم! من

 زد. یلبخند

 بد بود. یلیچون حالت خ-

 و به طرفش رفتم. طرف درب رفت که به خودم آمدم به

 پرهام؟-

 و پاسخ داد: ستادیا

 جانم؟

 :دمیو من من کنان پرس دمیرا از او دزد نگاهم

 بود؟ یچ یکه گفت ی... از مانع... مانعمنظورت

 گفت: ریمتوقف شد و سر به ز رهیدستگ یبر رو دستش

 .یبهتره فراموشش کن ،یچیه

 ملتمس گفتم: یفشرد، فشردم و با لحن یم رهیدستگ یبر رو یتر رفتم و دستش را که عصب کینزد

تو  دیشه، پس منم با یموضوع مربوط به جفتمون م نیهمه ندونستن. ا نیرو خدا بهم بگو، خسته شدم از ا تو

 باشم، مگه نه؟ میدونستنش سه
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شد،  یتر م کیآمد و نزد یبه عقب برداشتم. همان طور که او جلو تر م یرا بست و به طرفم آمد. ناخودآگاه قدم درب

نه  ت،ینبود، نه عصبان دایهو یزیثابت ماندم. از نگاهش چ واریرفتم که عاقبت با برخورد کمرم به د یمن عقب تر م

 !یو نه دلخور یناراحت

 همان طور با نگاهِ نامفهومش به من زل زد. یقیو دقا ستادیا میبه رو رو

 ؟یحرف بزن یخوا ینم-

گرفت. کالفه  یرا به باز سوانمیپشت سرم نهاد و با دست چپش گ وارید یتر آمد و دست راستش را بر رو کینزد

 نیزد و از ا یبه ستوه آمده بودم. کاش حرف م یکیهمه نزد نیقصد حرف زدن نداشت. از ا ییزدم، اما او گو شیصدا

 کرد! یخالصم م یو کنجکاو یهمه کالفگ

آورد و با  یشد قلبم را به درد م یکه از نگاهش ساطع م یغم زیاز هر چ شیاما ب دم،ید یخشم را در نگاهش م برق

 نیقلبم حک شده بودند و با هر بار غمگ یبر صفحه  ییو زالل، گو اهیس دیرفت. آن دو مروار یروح و روانم کلنجار م

 .شد یقلبم افزوده م یبر زخم ها یشدن و کدر شدنشان، زخم

 کیرا گشود و در  میحرکت ساده، کش موها کیحرکت داد. با  و به طرف باال دیکش رونیب میموها یرا از ال دستش

 رها شد. میشانه ها یبال بر روو سبک شانیپر میچشم بر هم زدن موها

 زمزمه کرد: بیغر ینثارم کرد و با لحن یلبخند

 قشنگ تره! یطور نیا

را به  سوانمیو عطر گ دیکش یقیدر کالبد خسته و عاشقم دواند. نفس عم یو نگاه مرموزش حس خوب شیصدا لحن

 وانه؟ید ایدانستم عاشق است  یبودم، نم رهیخ بشیغر بیفرو برد. در سکوت به او و حرکات عج شیها هیدرون ر

 دمیاز طرف تو عا یچیپس حداقل بذار برم. خسته شدم از بس منتظر موندم و ه ،یبگ یزیچ یخوا یپرهام اگه نم-

 بذار برم. ،یبگ یزینشد. اصاًل نخواستم چ

 نگاهش کردم و گفتم: یبود. عصب رممکنیفرار از دست او غ ییبه خودم دادم، اما گو یتکان

 گفتم بذار من... بهت
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 یسی. مات و مبهوت، همچون تندختیرا بر لبانم آو یرا در نطفه خفه کرد و مهر خاموش میصدا م،یداغ شدن لب ها با

 ماتم برد! گرید یبه عبارت ایروح بر جا ثابت ماندم  یب

 

را به  میدست ها رانهیحرکت غافلگ کیهجوم آورده بودند را زدودم و با  میکه به قصد بارش به چشم ها ییها اشک

به من چشم  نشیبه عقب برداشت و با نگاه خمار و غمگ یو او را به عقب هل دادم. قدم دمیستبرش کوب یها نهیس

به لرزش  یاز شدت بهت و ناباور میرم کرده بود. صدایغافلگ اش یناگهان یبودم. بوسه  رهیزده به او خ رتیدوخت. ح

 در آمده بود:

 ؟یکار کرد یتو چ پرهام

 جیاست. گ نهیگز نیکردم فرار بهتر یاز جانب او باشم به طرف درب رفتم، فکر م یآن که منتظر عکس العمل یب

 بردم! یسر مموهوم به  ییایرفتم و در رو یکردم در خواب راه م یکه حس م یبودم، به حد

 یاولم برگرداند. همچنان در شوک به سر م یو مرا به جا دیدستم را از پشت کش م،یکه درب را بگشا نیاز ا شیپ

  بردم!

 .ستمیبه اشک نشسته ام او را نگر ینشست و با چشم ها میدر گلو یچارگیاز سر ب یبغض

 متنفرم!دونم چرا بهت اعتماد کردم. ازت  ی! نمیلیپرهام، خ یپست یلیخ-

 ادامه دادم: ادیدادم و با فر دنیمجال بار میاشک ها به

 پس فطرت! یِمتنفرم عوض ازت

 خودش هم کارش را باور نداشت.  ییشده بود، گو رهیوارم خ وانهیبه من و حرکات د ناباور

به  انیرا که همان طور گر یاش نهاد و من نهیس یسرم را بر رو زم،یکه از دستش بگر نیاز ا شیسمتم آمد و پ به

 .ستمیگر یصدا م یمخالفت نداشتم و فقط ب یداد، نا یداده بودم در آغوشش جا هیسرد و سخت تک وارید

در آغوشش ماندم.  زانیزدم، عاقبت از پا در آمدم و اشک ر یم ادیو فر دمیکوب یاش مشت م نهیبه س یدر پ یپ

 نشاند و نجوا گونه گفت: میبر موها یبوسه ا
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 یها تیبودم موقعپی الواطی اگه من  ،ی. دست خودم نبود، اشتباه متوجه شدسوینداشتم گ یخدا قصد بد به

در ضمن  رون،یب زیخزعبالت رو از ذهنت بر نیپس ا سو؟یگ یفهم یداشتم تا ازت سوء استفاده کنم، م یشتریب

شه. خودت  یبه تو مانعم م حسم یبشم، ول کتیحق دارم نزد یبازخواست چیو من بدون ه یاالنشم تو زنم نیهم

رو بدون  نیرو برات بگم، فقط ا یزیکنم ازم نخواه چ ی. خواهش مسویگ یدار تیبرام اهم یا گهید زیاز هر چ شتریب

 ینم یرو بهت دارم، ول یکه تو بهم دار یدلم، من صد برابر اون حس زیعز ستین یکن یاون طور که تو فکر م یچیه

 نیآره. در ح یداره من رو از پا در م یا گهید زیاز هر چ شتریعشق ب نی. استیتو مرام من ن انتیکنم، خ انتیتونم خ

دونم چه طور  ینم زم؟یعز یفهم یمن، م یِجیمرگ تدر یعنیفاجعه،  یعنی نیتونم داشته باشمت و ا ینم یکینزد

 .یبدم تا قانع بش حیبرات توض دیبا

 گفتم: انیگر

 وجود داره؟ آخه ما که... یچه مشکل گهیدادم پرهام، پس د حیرو برات توض زیکه همه چ من

 را قطع کرد: حرفم

 کنم درک کن. ی! خواهش میصور یول میدونم. آره من و تو، شرعاً، رسمًا و قانونًا زن و شوهر یدونم نفسم، م یم

 کرد. یو پر حسرت نگاهم م نیغمگ یرا باال گرفتم و به او زل زدم که با نگاه سرم

 را دور گردنش حلقه کردم و گفتم: میها دست

 یکینزد نیما در ح یِتونه باعث دور یم یتونه وجود داشته باشه پرهام؟ چ یم یچه مانع گهیمهم تر؟ د نیاز ا لیدل

 باشه، هوم؟

 زد و زمزمه کرد: یتلخند

 من! یکوچولو یدرکش کن یتون ینم تو

 یدر حال ست،ین شیب یلحظات خواب خوش نیکردم تمام ا یدستش دور کمرم، ضربان قلبم را باال برد. حس م یگرما

 محض بود. تیکه واقع

 شانه اش گذاشتم. یرا رو سرم

 خب تو بهم بگو تا درک کنم!-
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 یرحمانه در قلبم فرو م یبود که ب یخنجر ییو سکوت تلخش، گو یناراحت نیو سکوت کرد. ا دیکش یقیعم نفس

 رفت!

 .میستیتن هم ن یشه، من و تو وصله  یبگم، باشه؟ فقط بدون که نم ازم نخواه سویگ-

 دستانم را تنگ تر کردم. ی حلقه

 .میفکر کن یالک یزایبه چ ستی. الزم نستیبه جز تو مهم ن یچیمن ه یبرا-

 ؟یخانم یزن یگم تو باز حرف خودت رو م یم یمن که هر چ-

 :دمیو پرس دمیخند

 حرف من درسته؟ یقبول کرد پس

 کرد و گفت: یتصنع یاخم

 ته؟یتو، حال یکن یام م وونهید یدار

 باال انداختم و خنده کنان پاسخ دادم: یا شانه

 !یدونم که نباش یم دیبع

 طور! نیعه؟ که ا-

 ؟یاوهوم، پس چ-

 کرد. کیام را تحر یاش، کنجکاو انهی. نگاه موذدیخند

 

 ؟یکن ینگاهم م یطور نیچرا ا-

کرد.  یآشفته ترم م جانیبر گونه ام نشاند. تنم دوباره داغ شده بود و حس خجالت توأم با ه یزیر یو بوسه  دیخند

 :دیچیزمزمه وار در گوشم پ شیصدا
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 بذاره خانوم کوچولو! شیهاش رو به نما یباز وونهیخواد د یامشب م وونهید نیا

 :دمیپرس متعجب

 خوبه؟ حالت

به ارمغان داشت که حاضر  میبرا یبه خودش فشرد. آغوشش حس خوب شتریسرم گذاشت و من را ب یاش را رو چانه

 کنم، اما هنوز هم مبهوت ابراز عالقه اش بودم. ضیتعو یزینبودم آن را با چ

 و من بد باشم؟ یباش شمیشه تو پ یآره من خوبم، مگه م-

 ؟یگ یسوال بپرسم راستش رو بهم م هیپرهام -

 بارم باشه؟ نیدوم نیدروغ گفتم که ا یمن ک-

 کردم و سپس گفتم: یمکث

 به اجبار رهام؟ ای یازدواج موافقت کرد نیخودت با ا لیبه م تو

 :دیو غر دیکش یقیعم نفس

 !یا گهید یفرد اضافه  چینه ه ،یخوام از خودمون حرف بزن یبعد، امشب فقط م یحرف ها رو بذار برا نیا

 من که... یول ؟یکن یتو به رهام حسادت م-

 گرفت، پاسخ داد: یکه از من فاصله م یو در حال دیحرفم پر انیم یعصب

 شو، باشه؟ هیقض نیا الیخ یپس ب ،یدون یرو خودتم نم ییزایچ هی یول یکن لطفاً. آره تو گفت بس

 نگاهش کردم که گفت: نیغمگ

 ؟یفهم یفاصله؟ من مجبورم، م نیواسه من آسونه ا ینگاهم نکن، فکر کرد یطور نیا یلعنت

 آخه؟ یاجبارچه -

 .دیکوب واریبه د یضربه ا کالفه
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 !یازت خواهش کردم نپرس-

 یسوال تنها گذاشت. کاش م ایدن کیرفت و مرا با  رونیآن که مجال صحبت کردن به من بدهد از اتاق ب یب سپس

 است! یچرا مجبور به دور دمیفهم

 رونیبر لب نشاندم. از اتاق ب یو لبخند دیقلبم لرز عاشقانه اش یبودم. از تصور نجوا ها شیپ یقیدر شوک دقا هنوز

کرد. به طرفش  یرا زمزمه م یزیبود و چشم بسته چ دهیمبل لم یبرگشتم. پرهام رو نییپا یبه طبقه  عاً یرفتم و سر

 کردم: شیرفتم و صدا

 پرهام؟

 ثابت ماند. میگشود و نگاه مخمورش بر رو چشم

 نکنم. یکنجکاو گهیدم د یقراره، پس باهام بد تا نکن. قول مموضوع از چه  یگ یبهم م یخوا یاگه نم-

 :دیآمد پرس یکه به طرفم م ینثارم کرد و در حال یمظلومانه بود که خودم هم دلم سوخت. پوزخند یبه قدر لحنم

 ؟یگاردتیجونت خبر داره که عاشق باد رهام

رنگ عوض  عی. چه سرندیرا نب میرا برگرداندم تا اشک ها میگرفت. رو یم دهیرحم بود که عالقه ام را ناد یقدر ب چه

 تفاوت و خونسرد باشد؟ یتوانست نسبت به عشق خودش ب یکرد، چه طور م یم

 :دیو پرس ستادیا مقابلم

 دونه؟ یم

 جواب پس بدم. یبه خاطر حسم به کس ستمیمن مجبور ن-

 را باال انداخت. شیابرو یتا کی

 عه جداً؟-

 اره کردم و با پوزخند گفتم:دستش اش یحلقه  به

 !گاردمینه باد یشوهرم یضمن آقا، جنابعال در
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 زد که افزودم: یلبخند

 تونه بگه که چرا عاشق شوهرم شدم. ینم یکس پس

 رهام؟ یحت-

 اون! یحت-

 فشرد و گفت: یرا به گرم دستم

 خانوم کوچولو عاشقم شده، هوم؟ نیخوش بخت باشم که ا یلیخ دیمن با پس

 بکشم که با تحکم گفت: رونیکردم و خواستم دستم را از دستش ب یاخم

 شد؟ رفهمیش ،یخور یامشب از جات جم نم شما

 پس قراره کجا باشم؟-

 اش اشاره کرد و خندان گفت: نهیس به

 بغل شوهرت! تو

 داد و نجواگونه گفت: ی. مرا در آغوشش جادیانداختم که بلند تر خند نییزده سرم را پا خجالت

 ؟یرو آرومش کن وونهید نیا یتون یم

 کرد ادامه داد: یبلند م نیزم یکه من را از رو یو در حال دیکش میبه موها یدست

 شه! یعاشق فقط با تو آروم م ی وونهید نیا آخه

سرم بود و دست  ریدستش ز کیو شتاب زده اش دستم را دور گردنش حلقه کردم.  یاز حرکت ناگهان متعجب

کردم که  یاش مخف نهی. گر گرفته سرم را درون سدیکاو یقرار و کالفه اش من را م ی. نگاه بمیپاها ریز گرشید

 :دیپرس

 ؟یتون یم
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 پرهام تو...-

 کرد: کمیرا نزد صورتش

 کنه. دایادامه پ نیاز ا شتریفاصله ب نینگو. نذار ا یچیه

 نثارش کردم. یلبخند

 رو عشقه، مگه نه خانم؟ . فقط خودمونهیتو فقط بخند باشه؟ اصالً گور پدر بق-

 .دمیخند

 ؟یدونست یم ،یا وونهیپرهام تو واقعاً د-

 شدم دختر. وونهیتوئه که د ریتواَم خب! تقص ی وونهید-

 و کنار گوشش زمزمه کردم: دمیزبر و مردانه اش را بوس ی گونه

 !یاز اون چه که فکرش رو بکن شتریدارم پرهام، ب دوست

 رفت گفت: یاز پله ها باال م یکه به آرام یحال در

 ترم نکن. وونهید

 .دیکه او هم خند دمیخند

 آخ قربون خنده هات خوشگلم!-

 نینبود و تمام ا ایشوم، اما رو یم داریخوش ب یایرو نیبعد از ا یقیاست و دقا ایاتفاقات رو نیکردم تمام ا یم حس

 عاشق پرهام! یبود چهره  نیبود. ا تیها واقع

 

 یبد یبه درب اتاق زد و پس از گشودن آن، وارد اتاق شد. از تصور آن چه که در شرف وقوع بود، دلهره  یلگد

 بود! ینیب شیپ رقابلیاو غ یها یوانگیوجودم را فرا گرفت. د
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و با دست  دیرا نوازش گرانه بر صورتم کش شی. انگشت هادیتخت نهاد و خودش هم کنارم دراز کش یمرا رو یآرام به

 گرفت. یرا به باز میموها گرشید

 یلیخ یگذاشت میتو پات رو تو زندگ ی. وقتهیدونستم عشق چ ینم یحت ،یبش میکه تو وارد زندگ نیتا قبل از ا-

 نبود. یاتفاق دارمونیروستا، د یخودم! اون روز تو ی! حتسویعوض شد گ زایچ

 نگاهش کردم. متعجب

اون روز کنار چشمه  یزدم، البته اول به دستور آقا اومده بودم، اما وقت یشد که اون اطراف پرسه م یم یهفته ا هی-

نگاه  هیوقت به عشق تو  چی! هدیدختر لرز هی یبار قلبم برا نیاول یحس کردم برا یشد ول یدونم چ ینم دمت،ید

به  اریاخت یبتو وجودت بود که  یدونم چ ی. نمختیتو تموم باور هام به هم ر دنیبا د یول سویاعتقاد نداشتم گ

من زود تر از تو  سویتو! آره گ دنید یعمارت برا یاومدم حوال یشد که هر روز م یجور نیشدم. ا یم دهیطرفت کش

 رو باختم. هیقاف

 نگاهش کردم. چه طور حضور او را درک نکرده بودم؟ ناباور

 دمت؟ید یو من نم یبود شمیتونم باور کنم، پرهام تو پ ینم-

 و گفت: دیخند

 به حالت نداشت. یهم فرق یدید یپس اگه م یشناخت یخب تو که من رو نم زم،یعز آره

طرفه است. از تصور  کیکردم عشقم  یعاشقش شدم. چه ساده بودم که فکر م شیاز پ شیب ش،یحرف ها دنیشن با

 نیکردم در کنار او، خوشبخت تر یبر وجودم حاکم شد، حس م ینیریکه او هم دلش را به من باخته حس ش نیا

 که معشوقت هم عاشقت باشد؟ نیبهتر از ا یزیدختر جهانم! چه چ

 :دیلبخندم پرس دنیخوب بود. پرهام با د یداد. وجودم پر از حس ها نتیلبانم را ز یپهن لبخند

 ؟یخند یم چرا

 یاهیکه با وجود س یدر ظلمت نگاهش غرق شوم، ظلمت استیدن ایخواست تا دن یرا به نگاهش دوختم. دلم م نگاهم

 کرد! یم نیرا رنگ میایاش دن
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 نیداد و در ع یپوست دستم را قلقلک م ششیصورت زبرش به حرکت در آوردم، ته ر یبر رو یرا به آرام دستم

 کرد. یم بمیرا نص یحال، حس دلچسب

 پرهام؟-

که دست  یام کرد و در حال یشانیبر آن نشاند. گونه اش را مماس پ یصورتش بود، فشرد و بوسه ا یرا که رو دستم

 کرد، پاسخ داد: یرا دور کمرم حلقه م گرشید

 پرهام؟ جانِ

 و زمزمه وار گفت: دیرا بوس میرا بستم که پلک ها میها پلک

و  نمیطاقت ندارم بش ارم،یتونم بدون تو دووم ب یمن نم ؟یفهم ی! مینه موقت ،یمن باش شیخواد تا ابد پ یم دلم

 شاهد از دست دادنت باشم.

 نه؟یاز ا ریمنم همون جاست، مگه غ یجا ،یبرم، هر جا که تو باش ییجا ستیمن قرار ن-

 .سویمانع وجود داره گ ایدن هیمن و تو  نیب-

 .میتک تک مانع ها رو از سر راهمون کنار بزن میتون یما با هم م-

 ! ینیخوش ب یادیتو ز-

 مگه نه؟ ه،یزیدونم قدرت عشق باال تر از هر چ یچون م نمیمن خوش ب-

 مرد قصد جانم را کرده بود؟ نیام را سوزاند. ا یشانیپ شیکه هرم نفس ها دیکش یقیعم نفس

 و بس! نیخوام فقط به تو فکر کنم، هم یم-

 و گفتم: دمیخند آهسته

 .اریو برهان ن لیدل یخود یب پس

 را فشردم که نجوا کرد: شیبر تنم نشاند. بازو یفیمواجم، لرز خف سوانِیگ یبر رو شیلب ها یِداغ

 من؟ یسویگ یشه تا ابد مال من باش یم یچ
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 و مرا در بند خود گرفت. دیچیرا دور تنم پ شیدست ها یدستانش را دور کمرم محکم تر کرد و به آرام ی حلقه

 

 کردم: شیو ملتمس صدا دمیکش یقیعم نفس

 نکن. یطور نیا

 بر کمرم وارد کرد: یفیخف فشار

 خوام از دستت بدم! ینم گهید

را به  شیمات و مبهوت خو ،یکرد و من همچون عروسک ریسراز میرا بر سر و رو شیرا گفت و باران بوسه ها نیا

 در مقابلش خلع سالح شده بودم! یدست او سپردم، به نوع

 بر لبم نشاند و زمزمه کرد: یکوتاه ی بوسه

 ؟یش یمن م مال

 رفته؟ ادتیط مال توَام! من فق-

 شد. رهیخ میچشم ها به

 !یلعنت یدون یهات، نم یبا نگاهت، صدات، با دلبر ،یخودت کرد ریچند وقته من رو اس یدون ینم-

 و ادامه داد: دیکش میبه موها یدست

 تو. یچشمات قصد جونم رو کرد نیتابتم من آخه! با ا یچه قدر ب یدون ینم

مدت  نیا یبود. در عجب بودم  که ط دایهو یعشق در نگاهش به آسان ینگاهش قلبم را لرزاند. شعله ها یتمنا

 گرفتم! دهیچگونه عشق او را ند

 از عشقش گوشم را نوازش داد: زیلبر ی. صدادیگوشم را بوس ی الله

 قصدِ تو! یجانم فدا ؟یجانم را کرده ا قصد
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مرد تنها متعلق به من بود و مهر  نیسخت بود، اما ا میرا از نظر گذراندم. باورش برا پروا چهره اش یزدم و ب یلبخند

 بود! انیعالوه بر شناسنامه اش، در قلبش هم نما تمیمالک

 شهیهم ید یزده! قول م وندیتونه از هم جدامون کنه چون سرنوشت من و تو رو به هم پ ینم یزیچ چیه گهید-

 ؟یطور عاشقم بمون نیهم

که نامش در  یکس یخنده ها باستیدلچسب کشاند، چه ز یبار قلبم را به لرزش نیهزارم یمردانه اش، برا ی خنده

 قلبت حک شده است! یجا یجا

 یزیچ چیمونه و با ه یتو قلبت ثابت م شهیاگه نداشته باشمت، عشق اول، جاش هم یعاشقتم حت شهیمن هم-

 !سویگ ستین یشوخ نیو کمتر از فردا، ا روزیاز د شتریکنه. عاشقتم، ب ینم رییتغ

 .دمیآغوشش را به جان خر یو گرما دمیفراغ بال خند با

 .شهیم ریجا تو دلم سراز کی ایدن یها یکنم تموم خوش یحس م یخند یم یوقت-

او را به طرف خودم  دم،یمن فاصله گرفت و از جا برخاست، خواست به طرف درب برود که دستش را از پشت کش از

 .دمیدر آغوشش خز گریبرگرداندم و بار د

 نرو پرهام!-

 را دورم حلقه کرد و گفت: دستش

 ...یخودت نخوا یوقت یول سو،یمونم گ یبمون م یتو بگ اگه

 لبش نهادم و با بغض گفتم: یرا بر رو انگشتم

 منه. شیتو فقط پ یجا ،یخوام بر ینم

 و گفت: دیخند

 زم؟یخب عز یش یناراحت مخانمم، چرا  چشم

تخت، تعادلم را از دست دادم و  یتخت سوق داد. با برخورد به لبه  یمرا به سو گرینگاهش کردم که بار د ملتمسانه

 تخت پرت شدم، اما او همچنان من را در آغوش داشت و خودش هم به همراه من پرت شد. یبر رو



 شیرین بی فرهاد

 
170 

 

 :دیکرد. ملتمسانه پرس یتنم، وجودم را گرم م یدستش بر رو ی. گرمادمیکش یقیرا بستم و نفس عم میها چشم

 ؟یش یمن م مال

کوچک  یشدم. ب میمرد عاشقم تسل یلبخندش من هم لبخند زدم و در مقابل تمنا دنیسکوت نگاهش کردم. با د در

از کف  اریماالمال از عشقش، اخت یخودم را به دست او و آغوش پر مهرش سپردم. در مقابل نجوا ها یاعتراض نیتر

 شدم. مشیدادم و سرانجام تسل

 

که تمام وجودم را در  یشدم. ضعف زیخ مین میانداختم و سپس سر جا میرو به رو یِ واریبه ساعت د یآلود نگاه خواب

را باال انداختم و  میابرو یتا کیپرهام،  یِ خال یجا دنیحرکت کنم. با د یشد که به راحت یبر گرفته بود، مانع از آن م

 متعجب گفتم:

 وقت صبح؟ نیکجا رفته ا یعنی

به خودم دادم  یدر هم، تکان یکرد. با چهره ا یم دیاو هم دردم را تشد بتیسوهان اعصابم بود و غ دم،یدرد شد دل

 :دمیپرس یگرفته ا یاز جا برخاستم. سالنه سالنه از اتاق خارج شدم. با صدا یو به آرام

 ؟ییکجا پرهام؟

. ستمیآمدم و کنجکاو اطراف را نگر نییشد از پله ها پا یکه م یقینمود، اما به هر طر یدردم طاقت فرسا م گرچه

 پس او کجا بود؟

 از پشت سرم، مرا از جا پراند: شیصدا

 ؟یشد داریب

سوالم را بر زبان ام دو برابر شد.  یاو و وضع آشفته اش، کنجکاو دنیاش، سر چرخاندم. با د یاز حضور ناگهان ریمتح

 راندم:

 ؟یشونیقدر پر نیپرهام؟ چرا ا هیچه وضع نیا

 جواب! یسواِل ب ایدن کیزد. من ماندم و  رونیب الیتوجه به سوالم، از و یکرد و ب یخنده ا تک
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 گرفت؟ یو مرموزانه اش از کجا نشأت م یناگهان رییتغ نیرو به راه بود پس ا شبیکه تا د او

نشستم و به او  زیرو آورده بود را فرو خوردم و مغموم به آشپزخانه رفتم. پشت م میکه به قصد شکستن به گلو یبغض

سوال در کلنجار بودم که  نیبه خوردن صبحانه نداشتم. دائم با ا یلی. با وجود ضعف و دل درد فراوانم، مدمیشیاند

 با من کرده است؟ یرفتار نیچرا پرهام چن

 !ینخورد یچیتو که هنوز ه-

 :دیطرفم آمد و کنجکاو پرس به

 شده؟ یچ

 گفتم: زیتمسخرآم یزدم و با لحن یپوزخند

 زد؟ بتونیغ هویسر صبح  یبپرسم نه تو! چرا جنابعال دیرو من با نیا

 به من بنگرد، پاسخ داد: میآن که مستق یجا خوش کرد و ب یصندل یرو

 .ستین مهم

 و نامطمئن نگاهم کرد: نگران

 ؟یخوبه؟ درد ندار حالت

با او را نداشتم.  ییارویافکندم. تاب رو ریاز فرط شرم صورتم گلگون شد و سر به ز ش،یپ یچند اناتیجر یآور ادی با

 هنوز آن چه را که رخ داده بود باور نکرده بودم! ییگو

 را فشرد و افزود: دستم

 .سویدکتر گ میبر یدار یمشکل اگه

 گفتم: یفیضع یصدا با

 .ستین یازین خوبم،

 !دهیپر یلیرنگت خ-
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اش چه  یدانستم علت آشفتگ یزد، اما هنوز هم نم یدر نگاهش موج م یخودم جرأت دادم و نگاهش کردم. نگران به

 بود؟

 زدم: شیو از جا برخاست. من هم پشت سرش رفتم و صدا دیرا از من دزد نگاهش

 پرهام؟

 :دمیتر رفتم و پرس کی. نزدستادیا منتظر

 اما چرا؟ ،یکن یازم فرار م یدار ؟یکن یم یجور نیچرا ا تو

 انداخت و نجوا کرد: نییرا پا سرش

 اشتباهِ بزرگ! هیاونم  م،یجفتمون اشتباه کرد سو،یکردم گ اشتباه

 ؟یاز فرط تعجب درشت شدند. چه اشتباه میها چشم

 را فشردم: دستش

 تو حالت خوبه؟ ه؟یاز اشتباه چ منظورت

 سر داد: نهیاز اعماق س یآه نیغمگ

رو درست به  یمنِ پست فطرت نتونستم ازت مراقبت کنم، من رسم امانت دار یول سو،یدست من گ یامانت بود تو

من و تو هر دو با هم  ؟یفهم یحرفم بزنم، م ریکه ز یوادارم کرد یلعنت یتموم قول و قرارام. تو ریزدم ز اوردم،یجا ن

هان؟ من  سو؟یآقا نگاه کنم گ یمن چه طور تو رو ه،جبران نموند یبرا یو حاال هم راه میگناه شد نیمرتکب ا

 نتونستم مراقبت باشم.

 یشدند و آزارم م یبر سرم آوار م یهمچون پتک شیشدم. حرف ها رهیبه او خ رتیباز از فرط ح یو با دهان ریمتح

 را بفهمم؟! شیتوانستم حرف ها یدادند. منظورش از اشتباه چه بود؟ چرا نم

و  یخارج از توانم بود. عصب گرید نیکرد. نه، ا یام م یخورد و عصب یامانت، مدام در گوشم زنگ م ی واژه

 زدم: ادیپرخاشگرانه فر
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 یخود یفهمم چرا ب یآخه! نم یپرهام؟ کدوم اشتباه؟ کدوم گناه؟ چه امانت یگ یم یدار یهست چ تیحال اصالً

 ده؟ یم یا یحرف ها چه معن نیفهممت، ا یکنم، نم یرکت نم. پرهام من واقعًا دید یخودت رو متهم جلوه م یدار

 :دیبم و گرفته اش نال یو با صدا دیگز لب

 رو! نیبفهم ا سو،یکردم گ ینامرد

 م،یشدن اشک ها ریاز سراز شیتر شدند، اما پ اریاخت یب میبه طرف درب رفت. چشم ها مهیرا گفت و سراس نیا

 حرف ها بود! نیمرد مجهول تر از ا نی. ادمیکنارشان زدم و به دنبال او به طرف ساحل دو

 را چنگ زدم: شیرا که گشود، بازو لشیاتومب درب

شدن سر صبحت و تنها  بیتا منم بفهمم؟ اون از غ یزن یپرهام؟ چرا حرف هات رو واضح نم یکن یفرار م یدار چرا

 با من آخه؟ یکن یم یطور نیاالنت، چرا ا اتیچرنداز  نمیگذاشتن من تو اون حال، ا

 زد: ادیکه از فرط خشم سرخ بودند به من چشم دوخت و فر ییرا به هم کوفت و با چشم ها لیدرب اتومب نیخشمگ

دست من. تو با کارات مجبورم  یتو امانت بود ،یتو وسوسه ام کرد یلعنت م،یوضع نیتوئه که ما االن تو ا ریتقص

 امونیمن و تو دن م،یستیتن هم ن یوصله  م،یستیکنم. صد بار بهت گفتم من و تو مال هم ن انتیکه به امانت خ یکرد

چشم  یکردم، تو وادارم کرد انتیخ چارهیبه اون ب یو مِن لعنت یبود گهید یکیبا هم فرق داره دختر جون، تو سهم 

 !یعشقِ لعنت نیببندم، تو و ا یرو همه چ

 

 کرد و آهسته تر گفت: یمکث

 عشق، لعنت! نیلعنت به ا سو،یشرفه از پشت بستم، لعنت بهت گ یآدم نامرد و ب یکه دست هر چ یبه من لعنت

 زمزمه کردم: ناباورانه

 ؟یگ یم یدار یچ پرهام

 گفت: یلبم نهاد و عصب یرا رو انگشتش

 پرهام! یپرهام ب گهیپرهام ُمرده، د ؟یدیفهم ار،ی! ساکت شو، اسم من رو نسیه
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 امیداغ و سرخ از خشمم را الت یرا آغاز کردند و گونه ها دنیسرتقانه و با وجود مخالفت سر سختم بار میها اشک

خواستم  یهم خودم نم دیشا دم،یفهم یرا نم شیبرده بودم و حرف ها ادیتمام لغات و کلمات را از  یی. گودندیبخش

 بفهمم!

 خش دار شده بود، گفتم: هیکه به خاطر گر ییرا تر کردم و با صدا لبانم

مرتکب  یمن و تو نه جرم یول ه،یفهمم منظورت از امانت و گناه چ ی! نمیو قانون یزنت! شرع ؟یفهم یزنتم م من

 نیزن و شوهر رو به خاطر ساده تر هیرحمِ تو،  یمنطق و ب یبه جز قانوِن ب ی. کدوم قانونیو نه گناه میشد

 یو فقط حرف ها یبست تیواقع یکنه؟ جوابم رو بده پرهام. چرا چشم هات رو رو یمجازات و سرزنش م حقوقشون

 یفهممش و تو م یوسط غلطه که من نم نیا یچ م؟یمگه ما خالف شرع کرد ؟یکن یوار تکرار م نیخودت رو روت

کنه و ما رو از هم منع کنه،  خیتوب یمسئله ا نیخواد ما رو به خاطر چن یم یبهم بگو تا منم متوجه بشم. ک ش؟یفهم

 آخه چرا؟ ؟یرحم یقدر ب نیهات رو بفهمم پرهام، چرا ا حرفتونم  یهان؟ چرا نم

 :دمینال انیگر

و هم من رو؟ تو رو خدا  ید یپا افتاده هم خودت رو عذاب م شیپ یزایپرهام، چرا به خاطر چ یرحم یب یلیخ

 تمومش کن!

 شماتت بار گفت:  یو با لحن دیکش رونیرا از حصار دستانم ب شیبازو

 نگو!  یچیفعاًل ه ؟یدیفهم سو،ینگو گ یچیه

و پر از غمم را به او  یسرش نهادم و صورتش را قاب گرفتم. نگاه باران یبرداشتم، دستانم را دو سو شیبه سو یقدم

 نظاره گر حال زارم بود. یتفاوت یدوختم که با ب

از خودت و احساست هم  یکنه که حت یمجبورت م یپرهام؟ چ هیچ یدر حق خودمون برا یانصاف یهمه ب نیا-

کشم که  یم رونیب تیخودم رو از زندگ یجور هیتا بکشم کنار، به خدا  اریقانع کننده برام ب لیدل هیها؟  ،یبگذر

 !نیتو فقط بهم بگو چرا؟ هم ،یرفتنم نش یخودت هم متوجه  یحت

 یجلوه م زیو از سر دردم فضا را رقت انگ نیصورتش کنار زد. هق هِق غمگ یفشرد و از رو نیرا خشمگ میها دست

 شد؟  یچرا دِل سنگ او نرم نم دمیفهم یداد و نم

 سابقه بود! یمرِد عاشق ب نیدر ا یتفاوت یو ب یرحم یحجم از ب نیا
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به خودم آمدم. اگر تعادلم  عاًیو مردانه اش مرا به طرف عقب هل داد. سر یو با دستان قو دیکش یقینفس عم یعصب

 شدم! یم نیکردم قطعاً نقش بر زم یرا حفظ نم

 برو. سو،یبرو گ-

 من دوستت دارم آخه؟ یبفهم یخوا یرم، چرا نم یجا نم چیمن بدون تو ه-

 را گشود و نگاهش را از من برگرفت: لیاتومب درب

 برو.  فقط

 زدم: ادیرا کنار زدم و فر میاشک ها یعصب یحالت با

هم کثافت  یاز سام یخوره. تو حت یمرده بهم م ی! حالم از هر چیشرف یب ،یپست ،یبا خودته، تو واقعاً نامرد حق

 هات و سنگدل بودنت بازم عاشقتم. یرحم یپرهام. ازت متنفرم، از خودمم متنفرم که با وجود تموم ب یتر

 یچهره  نیماتم زده ام را به او دوختم. ا سُر خوردم. نگاه نیزم یاز شدت ضعف از پا در آمدم و بر رو سرانجام

 به ماسه ها زدم و ضجه زدم: ینامردش را باور نداشتم. چنگ

 خوره، ازت متنفرم پرهام! متنفر! یازت به هم م حالم

. او رفته و مرا با ستمیاش نگر یخال یمات و مبهوت به جا ال،یو خارج شدنش از و لیسرسام آور گاز اتومب یصدا با

 به حال خود رها کرده بود!  ییغم و تنها ایدن کی

گرفتم. به سمت تلفن رفتم  شیرا در پ الیو فرتوت از شدت درد، راه و دهیخم یو نزار از جا برخاستم و با شانه ها زار

 یباشد و چه کس میتوانست مرحم غم ها یهمدم م کیفقط  طیشرا نیرها را گرفتم. در ا یشماره  یتعلل چیه یو ب

 بهتر از او؟

 :دیچیگرم و مهربانش در گوشم پ یصدا نیبود که طن دهیچینپ یبوق در گوش نیسوم هنوز

 بله؟

 اندوه بار گفتم: یپا و آن پا کردم و سپس با لحن نیا یکم

 . ییرها سالم
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 : دیزده پرس ذوق

 یریاز ما نگ یوقت سراغ هیخوش خوشون خودت؟  یپ یو رفت یدیمعرفت، چشم من رو دور د یب یا ؟ییتو سویگ

 ها.

 رها؟-

 قدر گرفته اس؟ نیچرا صدات ا زم؟یجانم عز-

 .دیرس یگرفته به نظر م هیاز فرط گر میرا خش داره کرده بود و صدا میصدا بغض

 رها، کمکم کن.  ستیحالم خوب ن-

 :دیپرس نگران

 اصالً؟ یکرد هیچرا گر ست؟ین شتیپرهام مگه پ ؟یشده خواهر یچ

 حالم ول کرد و رفت! نیمن رو با ا یکرد رها، لعنت نابودم-

 کدوم حال؟ کجا رفته؟  ؟یگ یم یدار یچ-

 :دیندادم که دوباره پرس یجواب

 االن؟ ییکجا تو

 چالوس. یالیو-

 شت؟یپ امیتا ب یصبر کن یتون یم-

آم  یافتم م ینکن، خودم امروز راه م تیرو هم اذ هیبق یخود یدارن. ب ازیبهت ن شتریرها. تو خونه ب ستین یازین-

 .رازیش

 آم، باشه؟  یم یدلم زود زیها. منتظرم بمون عز ینکن یکار نینه نه، اصاًل همچ-

 باشه، رها؟-
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 جانم بگو.-

 ! اگه تو رو نداشتم...یمرس-

 

 و گفت: دیحرفم دو انیم

 کنه حاال! یقدر چرت پرت نگو عشقم، واسه من لفظ قلم صحبت م نیا

 خوش بخت بودم! یخواهر نیشد. چه قدر بابت داشتن چن میمهمان لب ها یا خنده

 ؟یالو؟ کجا رفت-

 ؟ید یجام. مگه تو فرصت حرف زدن هم به آدم م نیهم-

 ؟یندار یرو سرت تلپ بشم، کار امیرو ببندم تا شب ب لمیخب حاال، فعالً من برم بار و بند-

 نه، پس منتظرتم.-

ها،  یریآبغوره بگ یور یدر یسر هیبه خاطر  ینیش یو نم یکن ینم تیخودت رو اذ ی. در ضمن، الکیباشه گل-

 ؟یاوک

 خب بابا، سرم رفت. فعاًل خداحافظ. یلیخ-

 خدانگهدارت. تا شب!-

 گذاشتم. شیو تلفن را سر جا افتیخاتمه  اتصال

 کردم؟ یچه کار م دی. تا شب باستمیهدف به اطراف نگر یو ب سرگردان

 گاهیکه جا یمبل یو در آخر بر رو دیوجب به وجب سالن را کاو نمیمبل نشستم. نگاه غمگ نیتر کینزد یرو

 زدم و گفتم: یاو بود، ثابت ماند. پوزخند یشگیهم

 کار دستم داد! میخوش باور باالخره
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به دور  رانیسرگشته و ح ،ی. همچون گناهگاردیسراسر از غم و خشمش تمام وجودم لرز یحرف ها یادآوری با

را به من محول کرده  راتشیتقص یرحم یدفاع، خلع سالح شده و با کمال ب یو مانند مجرمان ب دیچرخ یخودش م

 امروزش! هو نه ب روزشید یشد؟ نه به رفتار ها یرحم م یحد ب نیبود. چه طور تا ا

دردم، رفتن  نیتسک یکار برا نیشد. بهتر میمهمان لب ها یبر اندامم افکند. لبخند تلخ یرعد و برق، لرزه ا یصدا

 به ساحل بود!

و گه  دیبار یزدم. باران نم نم م رونیب الیبود، به سر کردم و از و یزییپا یو بافتم را که مناسب آن هوا میضخ شال

 هیمرطوب و پاک آن جا را به ر یو هوا دمیکش یقیکرد. نفس عم یش م َ بارشِ آرام یرا هم چاشن یرعد و برق یگاه

 ریو به قطرات باران اجازه دادم تا با فراغ بال مرا ز رفتمگ شیساحل را در پ ریو استنشاق کردم. مس دمیکش میها

 .رندیو شالق مانند خود بگ دیشد زشیر

 یم ریبار بر صورتم سراز نیرها کردم و پلک بستم. قطرات باران ا نیزم یماسه ها، خودم را بر رو یِ سیتوجه به خ یب

فکر کردن را از سر گرفتم.  گری. بغضم را فرو خوردم و بار ددندیبخش یم نیتسک یشدند و التهاب درونم را اندک

 :دمیغر یعصب

 .امیب رونیمزخرفم ب یکم از اون حال و هوا هیخواستم  یسرم م ریخ

 :دمیپس زدم و غر نیکردند، خشمگ یرا تر م میرا که عجوالنه گونه ها میها اشک

 نکن. هیگر ینکن احمق! به خاطر اون عوض هیگر ،یکن هیگر دینبا تو

 :دمیکم کم شدت گرفت و بلند تر از قبل نال میصدا تن

به عنوان زنش هم برات ارزش  یقدر احمق و بزدل نباش، اون رفت و به امون خدا ولت کرد، حت نیا ،ینکن لعنت هیگر

گوشه، آخه  هیتموم پرتت کرد  یِرحم یاستفادت کرد و بعد با بشب  هیبار مصرف،  کی ءیش هینشد، تو رو مثل  قائل

 ت؟یخر یتا ک ،یتلعن یمثل احمق ها عاشق قاتل خودت باش یخوا یم یتا ک

سوزاند.  یو سوزشش قلبم را هم م دیخراش یپوستم را م زمیت یکه ناخن ها یرا مشت کردم، به قدر میها دست

 ضجه زدم:

 ...یاز احساسم سوءاستفاده بشه؟ آخه تا ک دیبا یشدنم رو پس بدم؟ تا کتاوان عاشق  دیبا یتا ک ا،یخدا
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دل  یسوزناک بودند که حت یبه حد میها هیسر دادم، گر هیگر یقرار و زار آوا یب یو با حال دیهقم حرفم را بر هق

 آوردند! یخودم را هم به درد م

 

 یِکیرا به تار شیرفت تا جا یم ییرفت و روشنا یم یرگیدوختم که اندک اندک رو به ت یرا به آسمان الجورد نگاهم

بلند  میکرد، از جا یم دیام هم آن را تشد یبردم و وضع روح یکه هنوز از درد رنج م یبسپارد. در حال رگونیغ

 ختهیغروب در هم آم یِ کرد و رنگش با سرخ یرا در خود غرق م دیکه خورش ستمینگر ایبار آخر به در یشدم. برا

 ایدلچسب و آرام مه یشب دنیفرا رس یبرا زیهمه چ ییگرفتند. گو یسرکشش هم، رفته رفته آرام م یابود، موج ه

 بود!

دو روز مأمن من شده بود رفتم، دستم به طرف  نیکه در ا یبه طرف اتاق گریبرگشتم. بار د الیسست به و یقدم ها با

اتفاقات  یادآوریبا  یکج کردم. حت یگریو راهم را به طرف اتاق د دمیزود دستم را پس کش یلیرفت، اما خ رهیدستگ

را گشودم و تن خسته ام را به تخت  یکه پا به آن مکان بگذارم. درب اتاق نیشد چه برسد به ا یهم حالم بد م روزید

 !دیاضافه گرد الیزود، خواب مانع از هر چه فکر و خ یلیو خ دمیتخت دراز کش یرساندم. رو

 یشدم. پس پرهام چرا بر نم رهیخ ایشده بود. به سمت پنجره رفتم و به در کیشدم، هوا کامالً تار داریکه ب یوقت

 شب هم برنگردد؟! یتنها رها کند و حت انیپا یآمد مرا با آن وضع و درد ب یگشت؟ چه طور دلش م

که  یلیاتومب یرفتم. با صدا نییپا یهدف به طبقه  یو ب دمیکش ینشست. آه میدر گلو یاش، بغض ییاعتنا یب از

راند،  یرا م لیرها که اتومب دنیدرب را گشودم، اما با د یدواریبر لب نشاندم و با ام یشد، لبخند تلخ اطیوارد ح

اندازه  یکه حت دمیکش یرا م یانتظار برگشت مرد قانه. چه احمدمیام خند یالیلبخندم محو شد و در دل به خوش خ

 داد! ینم تیخودش عشقش بودم، اهم یکه به گفته  یسر سوزن به من ی

و  دیبه کمرم کوب یو خودم را در آغوشش جا دادم. جا خورده و خندان، ضربه ا دمیبه طرفش دو یدالوصفیزا یشاد با

 گفت:

 یدختره  نمیبغلم؟ نوچ نوچ! جمع کن خودت رو بب یساله خودت رو انداخت شیپنج ش یبچه ها نیدختر چته ع یه

 ! همش دو روز نبودم ها!یمامان شیتیلوسِ ت

 گرفتم و گفتم: شیاز پهلو یشگونین



 شیرین بی فرهاد

 
180 

 

 داشتم! ازیبهت ن یلیرها، دلم برات تنگ شده بود، خ یشعور یب یلیخ

 و در جوابم گفت: دیام را بوس گونه

 یوقتذره شده بود خواهر خوشگل و دل نازکم. خونه بدون تو سوت و کوره، خدا شاهده، اصالً  هیدلم برات  منم

 .سویره گ یدست و دلم به کار نم ،یستین

 در کالمش مشهود بود، افزود: یکه به خوب یا هیکرد، با کنا یکه من را از خودش جدا م یدر حال سپس

 !یکن ینوا نم یب ی چارهیاز مِن ب یادینباشه  ریمن گ شیکارت پ یدونم تا وقت یکه م من

 داره واال!قدر خودت رو لوس نکن، قباحت  نیخوبه حاال ا-

 گفت: یتصنع یا یدلخور با

 دست که نمک نداره. نیآخ بشکنه ا آخ

 نگاهم را به جانب او کشاند: دایش یصدا ابم،یجواب دادن ب یبرا یاز آن که رخصت شیپ

 جام! نیکه منم ا نیمثل ا یول دا،یببخش یلیخ

 جلو رفتم. یشده بود، نگاه کردم و با شادمان ادهیپ لیبه او که تازه از اتومب متعجب

 شرمنده! ست،یتو، اصاًل متوجه نشدم که رها تنها ن یچه عجب کرد یسالم خانم ،یجون دایش دیببخش یوا یا-

 زد و به طعنه گفت: یزهرخند رها

 ذارن؟ یواسه آدم حواس م ایمگه بعض گه،ید آره

 .میشد یو رو بوس یمشغول احوال پرس دایتوجه به او، با ش یب

و بعدش هم خوراک  میش یمنجمد م میبمون گهیکم د هیداخل،  میببر فیدادنتون تموم شد، تشراگه دل و قلوه -

 گرگ ها!

 .میوارد خانه شد گریکدیو دوشادوش  میدیسه خند هر
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بود و  ونیزیتلو یمشغول تماشا دایبرگشتم. ش منیبعد، با سه فنجان قهوه به نش یقیطرف آشپزخانه رفتم و دقا به

 از رها نبود. یخبر

 مبل نشستم و قهوه را به او تعارف کردم. یرو

 ؟یدیچرا زحمت کش زمیعز یمرس-

 آخه. یچه زحمت-

 .یخودت رو به زحمت بنداز دیمنه، تو نبا ی فهیوظ زایچ نیرفته ا ادتیکه  نیمثل ا-

 کردم و گفتم: یاخم

 کنار چون ممکنه کالهمون بره تو هم! حرف ها رو بذار نی. لطفاً ادایش میبا هم ندار یفرق چیو تو ه من

 زدم و ادامه دادم: ی. لبخنددیخند

به چشم همون خدمتکار  نه،یمن رو بب یشم وگرنه هر ک یاالن فقط به چشم شما دو نفر، خانم خونه محسوب م من

 که؟ یشناسه، متوجه هست یعمارت ارباب م

 نثارم کرد: یلبخند یمهربان با

 تو ذهنم داشتم. یا گهید ریتصو هیاز تو  شهی! همیبخو یلیتو خ سو،یدونم گ یم-

 :دمیزدم و کنجکاوانه پرس یلبخند متقابالً 

 ؟یریتصو چه

! البته تموم تصوراتم غلط از آب در یلوس و از خود راض یلیخ دمیدختر متکبر و ناز نازو و شا هیدونم، مثالً  یچه م-

 اومدن!

 :دمیسر دادم و همان طور خندان پرس یبلند ی خنده

 بد؟ ایبه نظرت خوبم  االن
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 و پاسخ داد: دیزده خند ذوق

مسخره و  الیکشم به خاطر اون همه فکر و خ یاوقات از خودم خجالت م یتموم و کامل! بعض زیدختر همه چ هی

 مزخرف.

 کردم و گفتم: یتشکر

 نکن. تیخودت رو اذ یالک زم،ینداره عز یبیع

 .میستیآمدن رها، هر دو به او نگر با

 :دیپرس یکنارم نشست و عصب غرولندکنان

 پس؟ هیمغز کدوم گور یب یپسره  نیا

 باال انداختم: یشانه ا یناراحت با

 دونم کجاست. یصبح رفته و برنگشته، نم از

 :دیغر د،یکوب یم زیم یکه فنجان را بر رو ینگاهم کرد و در حال خشمناک

 ...ی کهیدونم چه طور به خدمتش برسم، مرت یم خودم

 لب گفت:  ریحرفش را خورد و ز یِباق

 خدا! یا

 .میشام باش ی هیکارا بهتره به فکر ته نیا یخب؟ به جا یخور یقدر حرص م نیرها چرا ا-

 کردم: دییٔ  را تا دایش ی گفته

 .داستیحق با ش آره

 نگاهم کرد: قیعم رها

 !میبا هم حرف بزن دیاز شام با بعد
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 !میباش چارمونیب یفعاًل بهتره به فکر شکم ها یول م،یزن یخب، حرفم م یلیخ-

 یغذاخور زیم یکه رو یدیخر یها سهیک دنی. با دمیبه آشپزخانه رفت، من و رها هم به دنبال او روانه شد دایش

 :دمیقرار داشت، متعجب پرس

 داخل که من متوجه نشدم؟ یرو آورد نایا یک تو

 آورد و گفت: رونیب کیرا از داخل پالست یا بسته

 کن. ییرو راهنما لیوسا یسوال ها، بهم جا نیا یبه جا ،یگرم صحبت بود یموقع که جنابعال همون

 :دمیباال انداختم. شرم زده و من من کنان پرس ییو جگر در دستش، ابرو یگوشت کباب یبسته  دنید با

 ... تو... تو... از کجا...رها

 را قطع کرد: حرفم

 خانم خانما! ستمیافتاده، اون قدر ها هم خنگ ن یحدس زده بودم که چه اتفاق یحدود تا

 انداختم. نییرنگ گرفتند و سرم را پا میها گونه

 نه؟ ای یخورد یزینهار چ نم،یبب-

 کردم! یقدر حالم بد بود که اصالً به غذا فکر هم نم نیا-

 :دیو شماتت بار پرس یعصب

 ؟یاز صبح گرسنه موند یعنی

 دوختم. کالفه گفت: نیرا به زم زانمیخطاکار، به تکان دادن سر اکتفا کردم و نگاه گر یفرد مانند

 فکِر احمق؟ یب یکار کنم دختره  یمن از دست تو چ آخه

 از من گفت: یبانیبه پشت دایش

 حالش رو؟ االن چه وقته سرزنش کردنه آخه. ینیب یبابا، رها مگه نم یا
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 :دیبه من کرد و پرس رو

 آره؟ یداشت هم ضعف

 کنم بهترم. یاالن حس م یضعف داشتم ول یلیآره صبح خ-

 زد: یپوزخند رها

 !یات کاماًل معلومه که بهتر دهیپر یِ از رنگ و رو آره،

 نگاهِ مالمت گونه اش را به او دوخت: دایش

بزن که  خیغر زدن زود تر اون گوشت ها رو س یرنگ به رو نداره، به جا ینیب یرها، خب حاال تو هم، مگه نم عه

 کنه! یرو درک نم تشیو موقع ستیخانم که اصاًل به فکر خودش ن نیکبابش کنم، ا

 فکره تو بگو نه. یگم ب یاون وقت من م-

 قدر هم غر نزن سرم رفت. نیکارت رو بکن، ا-

 را بستم. میگذاشتم و چشم ها زیم یآن دو، سرم را رو یتوجه به بگو مگو یب

 

 .نمیپاشو بب سو،یگ سو،یگ-

 سر بلند کردم: کالفه

 ؟یکه سرم غر بزن یخب؟ اومد چته

 و آمرانه گفت: دیام را عقب کش یصندل

 باش بلند شو. شام حاضره. زود

به ما  یظرف ها بود و توجه ا دنیمشغول چ دایشدم. ش الیو یِپشت اطیبرخاستم و به دنبالش، وارد ح میجا از

 :دمیحوصله غر ینداشت. ب
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 م؟یشد همون جا بخور ینم خب

 هلم داد. زیطرف م به

 نکردم! یقاط یسر جات تا حساب نیمثل بچه آدم بش ؟یرینگ رادیا یزیچ هیدختر، شد از  یزن یچه قدر غر م-

 و خندان گفتم: نشستم

 !زمیعز یهست یهم قاط شیجور نیهم تو

 گفت: داینگاهم کرد که ش یعصب

 .گهیجان، بس کن د رها

 گرفت. یجا یصندل یرو م،یهم رو به رو رها

زدن، االن شدن مثل سگ و گربه! آقا پرهامم که  یواسه هم له له م روزیبشر در عجبم، تا د نیا یواال منم از کار ها-

 ده! یبو م فیپ فیگه پ یرسه م یکه دستش به گوشت نم یقربونش برم شده مثل گربه ا

 بارش را به من دوخت و ادامه داد: هیکنا نگاه

 کنه، حق دارن. یگن خدا در و تخته رو با هم جور م یم راست

 و گفت: دیخند دایش

 ؟یزنه، خودت که بد تر یغر م یگفت یم سویکه به گ تو

 نثارش کرد. یچشم غره ا رها

 !یرو بده من که هالک شدم از گشنگ خیحرف نزن بچه، اون س یادیز-

. متعجب به بشقاب پر دیمن کش یخودش و سپس برا شیها را به دست رها داد. رها هم اول برا خیو س دیخند دایش

 و درمانده گفتم: دمیگذاشته بود نگاه کردم. چهره در هم کش میکه جلو یمانیو پ

 تونم تمومش کنم. ینم ادهیز یلیرها خ یوا-
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به خوردن داشته باشم، مشغول  ییآن که اشتها یو ب دمیکش یقیتوجه به حرفم مشغول خوردن شد. نفس عم یب

 کردم: دایاز برنج را خوردم، رو به ش یمیصرف غذا شدم، پس از آن که ن

 جا ندارم. نیاز ا شتریب یخوش مزه بود، ول یلیجون، خ دایدرد نکنه ش دستت

 نکردم که، نوش جانت. یکار خاص زم،یکنم عز یخواهش م-

 .یآ یوگرنه از پا در م ،یکم به خودت برس هی دیبا ،یشد فیضع یلیخ سو،یتمومش کن گ-

 شه! ینم میزینترس چ ،ییمن خوبم رها-

 :دینگران پرس رها

 ؟یندار جهیسر گ گه؟یکنه د یدرد نم دلت

 خاستم، لب زدم: یکه از جا بر م یو در حال دمیگز لب

 خوبم! نه،

دادم و پا کشان به طرف ساحل  لشانیتحو یآهسته ا ریزد و نگاه دلخورش را از من برگرفت. شب به خ یپوزخند

و  دندیچرخ یمثل پروانه دورم م شانیکه هر دو نی. با ادمیکش یقیانداختم و آه عم ینگاه الیو یرفتم. به در بسته 

شد.  یوجودم را فرا گرفته بود و سبب آزارم م ناعالج یا یماریهمچون ب ییرا داشتند، اما باز هم حس تنها میهوا

 پرهام من را از جا پراند: نیغرش سهمگ یر نداشته بودم که صداب یهنوز قدم

 ؟ییکجا سویگ سو؟یگ

 رها هم آمد: ادیفر یصدا متعاقبش

کنم که به  یم یندارم، کار یبرگرد پرهام. من اعصاب درست و حساب یکه اومد یراه نیرو گم کن و از هم گورت

 !یفتیغلط کردن ب

 :دیغر تیبا عصبان گریو بار د دیبلندش کش مهین شِ یبه ته ر یکالفه دست پرهام

 فقط. ادیب قهیدق هیانصاف بگو  یگفتم بگو کجاست؟ ِد ب بهت



 شیرین بی فرهاد

 
187 

 

 راهت رو بکش و برو. االیاون کجاست،  ستیبه تو مربوط ن-

 زنان گفت: ادیبه دنبالش رفت و فر عاًیکج کرد، اما پرهام سر الیراهش را به طرف و سپس

 زنم! ؟یفهم یاون زنمه! م یلعنت

 :دیاو کوب ی نهیطاقت از کف داد و مشتش را به س رها

زنت نبود، نه؟ فقط به خاطر هدف خودت  یگرفت یم دیهاش رو ند هیو گر یکرد یکه با اون حال زارش ولش م امروز

 یتو با نامرد یبه خودت، به عشقت! اون عاشقته پرهام ول یکرد دوارشیام یخود یو ب یدوستش دار یبهش گفت

نه؟  ایشد  یچ یوگرنه حساب کتابت با آقاست. گرفت یبر رفشط یحت ی. االن هم حق نداریرو داغون کرد شیزندگ

 یاالنشم به خاطر خواسته  نیدم. تا هم ینم یاجازه ا نیبهت چن گهید ،یرو خرد کرد یاون طفل یکاف یبه اندازه 

 به حالت! یوا ،یبه بعد پات رو کج بذار نیسکوت کردم، اما از ا سویگ

 ینیب یگشاد تر از حد معمول شده بودند و پره ها تیخون بارش از فرط عصبان ی. چشم هادیلب گز یعصب پرهام

 و نعره زد: دیکش شانشیپر یبه موها ی. چنگدیلرز یاش م

تونم  یباشه اون زنمه، فقط هم من م یهر چ ؟یکن یدخالت م سویمن و گ یِتو زندگ یرو ببند. تو به چه حق دهنت

 .ادیآدم برو بهش بگو ب یرها خانم؟ حاال هم مثل بچه  یکنم نه تو، گرفت فیتکل نییبراش تع

 گفت: یانداخت و به آرام نییسرش را پا رها

 خوب نبود، رفت ساحل. حالش

ت در دس میگرفتم، اما هنوز جلو نرفته بودم که بازو شیدادم و جهت مخالف پرهام را در پ رییرا تغ رمیسرعت مس به

 بود: نینادم و اندوهگ شیمردانه اش قفل شد. صدا یها

 نرو، صبر کن!-

 و زمزمه کرد: ستادیچشم دوختم. مقابلم ا نیو به زم ستادمی. ادیام از بغض لرز چانه

 خوبه؟ حالت

 بود! یمسخره ا سوال
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 ادامه داد: یو با لحن افسرده ا دیکش یآه

. خودمم ستمین یوضع راض نیمن خودمم از ا سوی. گستمیمیپاش هم وا یکردم ول یدونم. حق با توئه، من نامرد یم

رو قبول  قتیحق دیدونم با یدلم رو روشن کنم، نم فیتونم تکل یزنم، نم یدست و پا م یبرزخ تموم نشدن هیدارم تو 

 بزنم! یخودم رو به خواب خرگوش ایکنم 

 

 نگاهش کردم که دوباره گفت: دهیو رنج کالفه

رو، هم به خودم و هم به تو بقبولونم! من به اجبار و به  نیشد ا ی. کاش مسویگ یستیسهم من ن ،یستیمال من ن تو

نه عشق و نه خودمون  ،یشد یا گهیکه تو از قبل سهم کس د نهیا قتیشم، اما حق یخواست آقا شوهرت محسوب م

خوام به احساسم و  یرو درک کن. نم نیا کنم ی. خواهش ممیتلخ و گزنده رو عوض کن قتیحق نیا میتون یهم نم

 دوست دارم دروغ نگفتم. شتریاز خودمم ب یاگه بگم حت سو،یگ یعشقم نسبت به خودت شک کن

 گرمش فشرد. یزخم برداشته بودند، در دست ها میو فشار ناخن ها میزده ام را که از شدت مشت ها خی یها دست

نداشتم،  یهدف چینداشتم، ه یبه زندگ یدیام چیشناختم، قبل از تو ه! من خودم رو با تو یمن یِ زندگ ،یتو جوِن من-

وسط  نیا یول سو،یگ یتو من رو با عشق آشنا کرد ،یداد یتو بهم زندگ ،یرو بهم برگردوند میاما تو با اومدنت زندگ

 میحق دار ندهیآو فقط تا چند ماه  میراهمون رو از هم جدا کن میکه من و تو مجبور نیدرهم و مبهمه! ا ییزایچ هی

خواستم بهت  ینم ی! من لعنتیفیتو ح م،ینابودش کن یکه الک فهیعشق ح نی! اسویبه خدا گ فهیح م،یکنار هم باش

 عداًخواستم تو رو به خودم وابسته کنم تا ب یدم، نم یکردم تاوانش رو هم م یغلط نیحاال که چن یبشم، ول کینزد

دونستم اگه  یچون خودمم طاقت نداشتم، م رهیپر و بال بگ نیاز ا شتریعشق ب نیخواستم ا ینم ،یدچار عذاب نش

 چیدر واقع پوچم! ه چم،یمن در مقابل تو ه سو،یگ یمحاله بتونم پا پس بکشم. تو نقطه ضعفِ من گهیبشم د کتینزد

فاصله سخت  ،یمن هم سخت بود دور ی. براسویگ دیکرد داز خودم ندارم. تو و عشقت من رو به کل نابو یاراده ا

حاال که  یشه، ول یم یعشق چ نیدونم آخر ا ی. نممیکه به هم فرصت بد میکه کردم، ناچار یغلط نیبا ا یبود، ول

تا رشد کنه  میبهش زمان بد دیپس با م،یریجلوش رو بگ میتون یخواد، ما هم نم یو رشد م ییعشق فرصت رونما نیا

 برسه! سرانجامو به 

 را دور صورتم قاب کرد: شیجلو تر آمد و دست ها یکم

 وجود نداره؟ یمانع چیو ه یهست میقدم هیکه  یمن آسونه فاصله گرفتن از تو در حال یبرا یفکر کرد ،ینفِس من تو
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 زدم: ادیفر نیرا پس زدم، عقب تر رفتم و خشمگ شیدست ها یحرکت آن کیو با  دمیکش یقینفس عم یعصب

نگو  ،یپس نگو دوستم دار یخوا یفقط به خاطر منافع خودت من رو م! تو یا یعوض یدروغ گو هی! تو یگ یم دروغ

 یدار تیالک یتو با دوست دارم ها ،یکن یکار رو م نیهم یبازم دار ،ینفستم، دروغ نگو کثافط، تو نابودم کرد

ندارم، برو  تو یِبه ترحم و دلسوز یازینده، من ن ذابمع نیاز ا شتری! فقط برو، بیکشون یم یرو به مرز نابود میزندگ

 راحتم بذار!

در مقابلش ضعف نشان  دیسرکشم داشتم. نبا یدر کنترل اشک ها یسع یرا خش انداخته بود و عصب میصدا بغض

 بودم! فیدادم، بس بود هر چه قدر که ضع یم

و من را به طرف خودش برگرداند. فشار  دیرا کش میبازو گریبه جلو برداشتم که بار د یکنارش گذشتم و قدم از

و بغض  دمیکردند. چهره در هم کش یم شتریشدند و دردم را ب یم شتریدستم ب یلحظه به لحظه بر رو شیانگشت ها

 آلود لب زدم:

 ولم کن! ،یعوض یرو شکست دستم

 به دستم وارد کرد و گفت: یفیخف فشار

 ها؟ یر یم یدیراهت رو کش کجا

 گم! یبهت م آخ، دستم، ولم کن-

 کرد، گفت: یکه نگران نگاهم م یرا رها کرد و در حال دستم

 !یر یم ورتمهیخودته که رو اعصابم  ری. تقصدیببخش

 :دیپرس یکردم که با مهربان یبغض کرده نگاهش م همچنان

 ؟یدرد دار هنوزم

 نداشت. یآشکار بود، اما درد آنچنان یبه خوب میبازو یبر رو شیانگشت ها یجا

 نه.-

 زد: یلبخند د،یکاو یرا م میکه موشکافانه چشم ها یشد و در حال کمینزد
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 دستت نبود کوچولو! منظورم

 نییکه امکان داشت پا ییمنظورش، فورًا سرخ شدم و گر گرفتم. سرم تا جا دنینگاهش کردم و با فهم متعجب

 یم یده و صورتم را همچون آتشکردم هر چه خون در بدن دارم به صورتم هجوم آور ی. حس مدمیانداختم و لب گز

بود،  دایدر آن هو یخنده به خوب یهاکه رگه  ییرا شکست. با صدا نمانیآرامش سکوت ب یخنده  یسوزاند. صدا

 گفت:

 یلیخ یلیباشه ها! پس اون دختر بل بل زبون و سرتق و خ یقدر خجالت نیمن ا یکردم خانوم کوچولو ینم فکر

 جا بود، کجا رفت هوم؟ نیقبل ا هیچند ثان نیلجباز که تا هم

 :دیندادم که با خنده پرس یجواب

 ش؟یدیند تو

 :دمینال معترض

 !پرهام

 تپش قلبم را شدت داد: گریبار د شیصدا

 دلم؟ جانِ

 :دمیگلکون شده ام کش یبه گونه ها یدست

 !ییپررو یلیخ

 :دیخند دوباره

 اومد! ادتیهم  یا گهید زیچ دیاضافه شد؟ فکر کن شا صفاتم ی هیهم به بق ییپررو گه،یخب د یلیخ

 !ییایح یهم ب یلیخ-

 سر داد. یبلند ی خنده

 .دیتره! شما فقط امر کن کیگردن ما از مو هم بار ،یتعارف نکن خانم ؟یچ گهیبه به، خب د-
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 :دمیو غر دمیرا به شانه اش کوب دستم

 ور بذار من برم. نیا ایب ،یزن یقدر حرف م چه

 را باال انداخت: شیابرو یتا کی

 ؟یحاال! کجا به سالمت یبود

 کردم: اخم

 که من باهات قهرم ها! نیا مثل

 .دیمن را به طرف خودش کش عیحرکت سر کیرا پشت کمرم گذاشت و با  دستش

 

 نجوا کرد: نیدستانش را محکم تر کرد و غمگ یبه عقب هلش دادم که حلقه  یعصب

 نکن! وونمیچه قدر بهت بگم هان؟ دوباره د سو،یگ ریرو ازم نگ نگاهت

 قطرات هم پشت سرش روان شدند. یو باق دیاشک بر گونه ام سر یقطره  نیاول

 ولم کن، برو!-

 شانه اش را باال انداخت و گفت: سرتقانه

 ؟یرو نگفت نیتوئه، مگه خودت هم شیمن پ یرم، جا ینم

 و... ستین شمیکه دلت پ ینه در حال یگفتم، ول-

 حرفم را قطع کرد: عجوالنه

 ادامه نده! سو،یگ نگو

 را به نگاهش دوختم و گفتم: نگاهم

 نداره، برو پرهام. یلیجا بودنت دل نیپس ا ست،یدلت باهام ن ،یخوا یمن رو نم تو
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 افزودم: ستم،یگر یکه م یزد. در حال شیبر رو یکوتاه یام چسباند و بوسه  یشانیداغش را به پ یها لب

هم وجود  ییسویره که گ یم ادتی یو حت یر یبعد دوباره م یول ،یکن یقرار خودت م یرو وابسته و بفقط من  تو

 نکن! یبا قلبم باز یطور نیتوانش رو ندارم، ا دم،یبر گهیرحم نباش، کم تر عذابم بده، به خدا د یقدر ب نیداشته، ا

 رو بفهم. نیتونم ولت کنم ا ینم گهیمن د سو؟یگ یپس قلب من چ-

رو  گریجبرانش همد یبرا ستیالزم ن یول میکرد یاشتباه هیمن و تو  ؟یدیفهم یمنت رو سرم بذار ستیالزم ن-

چون زنتم،  یخوام اجبارًا کنارم باش ینم ،یو در حقم مثاًل لطف کن یسپر کن نهی. منم ازت نخواستم سمیعذاب بد

 خودم تباه شدم. یاحمقانه  اهِچون ابزار دست تو شدم و به خاطر تو و اشتب

 تر آورد: نییبه کمرم وارد کرد و سرش را پا یفشار

 یهست، نذار طور یخط خط یکاف ینده چون اعصابم به اندازه  لمیمزخرفات رو تحو نیا گهیشو، باشه؟ د ساکت

 .میبشم که جفتمون دوست ندار

 تلخه، مگه نه؟ قتیحق-

 برافروخته نگاهم کرد: یو با صورت دیگز لب

 نکن دختر. میبشم، روانسگ  نذار

 انداختم. نییرا با پشت دست پس زدم و سرم را پا اشکم

 دونم و تو! یمن م گهیبعد بشنونم د یدفعه  رون،یب زیچرت و پرت ها رو از ذهنت بر نیا-

 مان کمتر شده بود.چاق کرد و با دست سرم را باال گرفت، فاصله یهق آرامم تنها پاسخم بود. نفس هق

 نکن. هیدلم، مرگ پرهام گر زینکن عز هیگر-

 :دیزد و نال شیبه موها یچنگ کالفه

 !یقدر عذاب نکش نیتا تو ا رهیعقل بم یپرهام ب نیخدا، کاش حداقل ا یا

 گفتم: دهیبر دهیو بر افتیام شدت  هیگر
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 ... شو... مزخرف... نگو!خفه

 انیپا یب یِکینزد نیصورتم کرد و من، گر گرفته از ا کیاو هم حلقه بسته بود. صورتش را نزد یدر چشم ها اشک

و من همچنان پلک بسته  دیبوس یاز اشکم را م سیصورت خ ،یدر پ ی. پدیبسته ام را بوس یپلک بستم. پلک ها

 انداخت: نیکنار گوشم طن ییهمچون الال شی. صداختمیر یاشک م

به  یحت ،یعالقت رو انکار کن یتون یهام نم یباز یبا وجود تمام عوض ،یعاشقم ،یستیکوچولو! تو ازم متنفر ن احمق

 ؟یستین یمرگم هم راض

 .دیکش سوانمیگ انیم یقیعم نفس

 تو، هوم؟ یقدر خوب نیچرا ا-

 را فشردم و زمزمه کردم: شیبازو

 !ادیمثل احمق ها دوست دارم، اونم ز یدونم چرا ول یدونم، نم یاحمقم که عاشقتم، خودمم م یلیخ من

 .دیخند تلخ

 ؟یخانم یدیرو چسب یروان یکله  یآدم قحط بود که منِ ب ایتو! تو کل دن یخودم یکوچولو-

 ام بود، گفتم: یطوالن ی هیاز گر یگرفته که حاک یینگاهش کردم و با صدا دلخور

تاب خودش نکرده بود پرهام. تو واسه  یمن رو ب یطور نیکس ا چیمثل تو قلبم رو نلرزونده بود، ه یکس ایکل دن تو

بازم واسه من حکم  ،یعقل باش یو ب یهر چه قدر هم که به قول خودت روان ،ینیزم یآدِم رو نیمن، خاص تر

اما واسه من  ،یایبه چشم ن یو حت یباش یآدم معمول هی ایواسه کل دن دیپرستمش. شا یکه م یکس ،یمعبودم رو دار

حق با تو باشه و احمق  دیتونم ازت بگذرم، شا یکه نم نهیواسه هم ،یق خدا رو دارمخلو نیو بهتر نیحکم برتر

 به نظر امثال تو احمقانه اس! نیتونه از معشوقش بگذره و ا یعاشق که نم هیعاشقم!  یباشم، ول

و قصد  رفته اند یتا مرز شکستگ میکردم استخوان ها یمحکم که حس م یمحکم تر به خودش فشرد، به قدر مرا

شدم. خسته  رایآغوش گرم را پذ نیدور گردنش حلقه کردم و ا اریاخت یرا ب میداشت در آغوشش حلّم کند. دست ها

 !یاجبار یو فاصله  یشده بودم؛ از دور
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ام بود و حاضر بودم به دست او بار ها بشکنم و خرد شوم، اما او را  یشکست زندگ نیریش میاز دست او برا شکستن

 !وانهیبودم، عاشقِ د وانهیکه د یداشته باشم. به راست تمام و کمال

 عشق باشد! یهم از خصلت ها یوانگید دیشا

 بود، گوشم را نوازش داد: ختهیدر آم ایجوش و خروش امواج در یکه با صدا یآرام و عاشقانه اش، در حال ی زمزمه

 داده ام بر باد  دل

 هر چه بادا باد  بر

 تر از لیلی  مجنون

 تر از فرهاد... شیرین

 پور_نیام_صریق#

 

 یپرهام م اینثار من  یچشم غره ا یداشت و هر از گاه یطرف و آن طرف گام بر م نیو آشفته در هال به ا یعصب رها

بر حال  یریتأث نیتر کیکوچ شیدر آرام کردن او داشت، اما حرف ها یجا خوش کرده و سع یهم گوشه ا دایکرد. ش

 رها نگذاشت!

 کرد، گفت: ینگاهش م یپرهام از جا برخاست و رو به رها که عصب عاقبت

رو هم  سویدست گ گه،یجا د هیرم  یامشب م نیهم ،یرفت دختر. اگه با من مشکل دار جیسرمون گ ن،یبش ایب بسه

 .میکن یشه هم ما زحمت رو کم م یبرم. هم اعصاب تو آروم م یو با خودم م رمیگ یم

 به طرفش برداشت: یگام دایرا اول به من و سپس معطوف به پرهام کرد. ش زشیتمسخرآمزد و نگاهِ  یشخندین رها

 تره، قبوله؟ یمنطق یطور نیا م،یزن یحرف م نیکم بش هی ایجان، ب رها

 :دیو غر دستش را پس زد یعصب رها

 .داینگو ش یزیفعاًل چ تو
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 :دیدوباره به جانب پرهام برگشت و پرس سپس

 تو رو باور کنم، هان؟ یچه طور حرف ها من

 شرم زده پاسخ داد: یافکند و با لحن ریسر به ز پرهام

ثابت کنم. به  سویبده تا خودم رو به تو و گ گهیفرصت د هیکنم به من  یخواهش م یدونم سخته باورش برات، ول یم

عنوانش  یکس یبرا تونم یکه نم هیزیچ هی. تنها مشکل من سوَامیندارم رها، من عاشق گ یتیسوء ن چیخدا من ه

تونم جا بزنم و قبول کردم که  ینم گهیپس د ئولم،مس مونیو زندگ سوی. من در قبال گیرو متوجه بش نیکنم، کاش ا

 یکنم منطق یکه دوباره اون رو از خودم طرد کنم، خواهش م نمیب ینم یلزوم نیاون به گردنِ منه، بنابرا تیمسئول

 برخورد کن!

 گفت: متیزد و با مال یلبخند رها

و  یزیبرام عز یلیدوست داشتم و دارم، خ یبرادر واقع هیسال ها، تو رو مثل  نیدونم، تو ا یرو م زیمن همه چ پرهام

هر دوتون  یوجود من برا نیتره، با ا زیهم برام از خواهر عز سویگ نم،یبب نیشم که تو رو غمگ ینم یوقت راض چیه

اما به نظر من  ه،یچ قاًیدق یزن یکه ازش حرف م یاون مانع مدون یاس و من نم دهیچیپ یلیخ هیقض نینگرانم چون ا

ندارم چون  یحرف نهیاز ا ریاگه غ ،یریبگ دهیناد یتون یکه تو اون مانع رو نم یبراتون بهتره، البته در صورت ییجدا

صباح  دچن نیپس بهتره ا میکدوم از فردامون خبر ندار چی. هیدار یفیو خب در قبالش وظا یبه هر حال تو شوهرش

 گه؟ید یش یمتوجه م م،یکن یسپر یرو هم به درست یزندگ

 مثبت جنباند: یبه نشانه  یسر پرهام

 !یفهمم،  ممنون که به فکرمون یمنظورت رو کامالً م من

 :دیخنده کنان پرس دایش

 ختم قائله؟ گهید پس

 و سپس رها رو به من کرد و گفت: میدیخند یهمگ

 ؟یبا آقا حرف بزن یخوا یم یک سو،یگ

 :دمیپرس کنجکاو
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 ؟یمورد چ در

 !گهیخودت و پرهام د-

 گفتم: نیدوختم و غمگ نیموضوع، چهره ام در هم رفت. نگاهم را به زم نیا یادآوری با

 گم، نگران نباش! یموقعش م به

نداشت، پس من چه طور  یاطالع نیتر کیمن و رهام کوچ نیب یاز رابطه  یواقع خودم هم نگران بودم. پرهام حت در

 کردم؟  یرهام بازگو م یخودم و او را برا نیعشق ب دیبا

 نثارش کردم. یرها تلخند دنیرا در کنارم احساس کردم. سر بلند کردم و با د یکس حضور

 خدا. دیشه به ام یحل م ،ینگران نباش خواهر-

 و متأثر گفتم: دمیورچ لب

 خسته شدم. یهمه کشمکش و پنهان کار نیقعًا از اوا گهی! دیگ یطور باشه که تو م نیهم کاش

مهربان و پر عطوفتش  یبر گونه ام نشاند. به چهره  یبوسه ا یشانه ام گذاشت و با مهربان یرا بر رو دستش

 شدت دوست داشتنم عاجز بودند! انیدختر را دوست داشتم و کلمات از ب نی. چه قدر استمینگر

پرهام و رها، به سرعت  یدرهم رفته  یاخم ها دنی. با ددیبر گونه ام لغز یو درماندگ صالیاز فرط است یاشک قطره

 آن را از گونه ام زدودم. دست رها را فشردم که گفت:

! پاشو جمع کن خودت رو، بسه هر صاریکردم و فالن ب یکار م یمن اگه تو رو نداشتم چ ،یبگ یخوا یم یدونم چ یم

 .یبدبخت رو ذله کرد و منِ یآبغوره گرفت یچ

 گفتم: یو با قدردان دمیرمق خند یب

 !ییحرف ها نیخوب تر از ا تو

 زد. یچشمک

 شوهر تحفه ات. نمیتو و ا نیا گه،یحاال هم پاشو د زم،یدونم عز یخودم م-
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 انداخت که رها گفت: نییسرش را پا یبا شرمندگ پرهام

همه من و  نیپس؟ ا دیکن یمن رو نگاه م نیسادیآق پرهام، چرا وا میدیشما هم د دنیو خجالت کش میما نمرد بَه،

مثل  نیحل و فصل شده نشست زیشکر همه چ یاالن که خدا ن،یو دنبال هم موس موس کرد نیکرد یرو عاص دایش

 د؟یکن یما رو نگاه م یچ

 :دیزدم که غر شیصدا یتصنع یدلخور با

 شما. نیخستم کرد گهیو کوفت! بلند شو د رها

 که پرهام گفت: میدیخند دایدنبال حرفش، خودش هم از جا برخاست و به آشپزخانه برگشت. من و ش به

 .میبرگرد دیفردا با یاستراحت کن یبر دیبا سو،یگه گ یم راست

 کجا؟-

 !گهید رازیش-

 :دیمتعجب پرس دایش

 ؟یزود نیا به

 و گفت: دیخند پرهام

 شه. یکالس هاش از فردا بعد از ظهر شروع م سویچون گ میبرگرد دیکه، با میبود ومدهین یتیواسه صفاس گه،ید آره

 رو ندارم. شیچه زود! اصاًل آمادگ-

 را فشرد و گفت: دستم

 فردا. یفکر کنم فقط دو تا کالس داشته باش زم؟یعز یداشته باش یکه آمادگ یکوه بکن یخوا یم مگه

 

 رو به من کرد: دایش
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 .ینگران باش ستیآم الزم ن یشه بعد، منم باهات م یبد م یداشته باش ینظم یاز روز اول اگه ب سو،یگه گ یم راست

 ؟یچ یتو برا-

 مهربان گفت: یشد و با لبخند رهیسپس پرهام به من خ دند،یبار هر دو بلند خند نیا

 .گهیبره دانشگاه د دیهم با دایها خانومِ حواس پرت! ش یکه کالً از مرحله پرت نیا مثل

 زده گفتم: رتیح

 ؟یچ

کالس هامون  یخب ممکنه بعض یکنه ول یمن فرق م یخونم، البته رشته  یمنم همون دانشگاه درس م زم،یآره عز-

 .میمشترک باشه باالخره با هم

 فراوان به آغوشش شتافتم. یشعف با

 کنم. یم یبیکم تر احساس غر گهید یتو باش یاسترس داشتم! وقت یلیچه قدر خوب، خ یوا-

 یجا و درس م نیآن ا یدور تر م لومتریها از صد ها ک یلیکه، خ ستین یزیدلم، چ زیعز استرس نداشته باش-

و مجبور  یشهر خودت یشه، تازشم تو، تو یکنن که سنگ رو سنگ بند نم یبیخونن، اگه قرار باشه همه مثل تو غر

همون طور که  ،یسیخودت وا یرو پاها دیبا گهیدهم من کنارتم و هم پرهام! تو  ،یدور بش تیاز خونه و زندگ یستین

از  ری! مگه غیش یمطمئنم که موفق م یهست یتو دختر مقاوم و صبور ،یاوردیو خم به ابرو ن یسادیهمه سال وا نیا

 نه؟یا

 :دیلرز یمرتعش شده بود و چانه ام از فشار بغض م میجا خوش کرد. صدا میدر گلو یگذشته، بغض یادآوری با

 ...دید یلحظه ها رو م نیمامانم بود و ا اگه

 نجوا کرد: مانهیو صم دیکش میبه موها یدست ،یبا دلسوز دایش

چون  ،یباش نیهمه غمگ نیا ستین یازیپرهام هم هست که با وجود اون ن م،ی! من و رها کنارتسویگ یستیتنها ن تو

 یمامانت هم مطمئنًا راض ،یگذشته رو نخور یو غصه  یباش یفقط و فقط به شوهرت متک دیبا گهیاز امروز به بعد د

 یراهت م یرو بدرقه  رشیخ یحتمًا دعا یول وتاهه،ک ایکه دستش از دن نیاون با ا ،یخودت رو ناراحت کن ستین
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 یطور نیا ،یبه قلبت رجوع کن هی! فقط کافکهیها شر یها و تلخ یو باهات تو شاد نهیب یکنه و تموم لحظه هات رو م

 !یکیهم بهش نزد یلیخ

 محکم تر در آغوشش گرفتم. گریبار د اریاخت یو ب دیاش، قلبم لرز یو پاک یهمه مهربان نیا از

 که تو و رها رو دارم. نیخوش حالم از ا دا،یش یخوب یلیتو خ-

 :میفاصله گرفت گریکدیپرهام از  یصدا با

 که.  دیکرد شیهند لمیف گه،یبابا بسه د یا

 :دیپرس نانهیب زیو ر دیخند دایش

 شده آره؟ تیآقا پرهام؟ نکنه حسود هیچ

بسته ام را گرم کرد و  خیدستش تمام وجود  یفشرد. گرما شیدستم را در دست ها گریبه طرفم آمد و بار د پرهام

اش بود. چه خوب که او را داشتم و با  یشگیاز حضور هم یکه حاک یکرد، حس خوب قیرا به وجودم تزر یحس خوب

که با تمام وجودم عاشقش بودم و او هم با وجود  یبهتر از کس یگاه هیکنم. چه تک هیتوانستم به او تک یفراغ بال م

 وار عاشقم بود؟ وانهینداشت و د ییها، از دوست داشتنم ابا یتلخ یهمه 

 شیدست به دست بشه خب، چلوند یآد ه یدارم، خوشم نم ارشمیشد، خانم خودمه و اخت میآره اصاًل حسود-

 رو! یطفلک

 :دمیرنگ گرفته نال ییو با گونه ها معترض

 پرهام، زشته! عه

 هیاگه  یشناس یرو نم نایشن، تو ا یرو سرت سوار م یدو تا وروجک رو بد نیگم مگه؟ به ا یجانم؟ خب دروغ م-

 .دایآوردن که اون سرش ناپ یبرات در م یا یخواهر شوهر باز کیبردن  یذره ازم حساب نم

 نشاند. یشانیبر پ یاخم دایش

 گه؟ید میداشت-

 .میآره داشت-
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 رو به من گفت: یقهرگونه نگاهش را از او برگرفت و با مهربان یبا حالت دایش

 !قتیشوهر عت نیخدا به دادت برسه با ا م؟یکن تتیشه ما اذ یمگه م ،یدلمون زیتو عز سو،یگ الیخ یرو ب وونهید نیا

 و گفتم: دمیخند

 !یخوب نیتو هم؟ به ا دا،یش عه

 گه که ماست من ترشه، مگه نه؟ ینم یبقال چیه گه،یآره د-

 که پرهام گفت: دمیخند

 .میش یشما مرخص م یخانم، ما هم با اجازه  دایفکر کنم از وقت خوابت گذشته ش گه،ید خب

 نثار او کرد و گفت: یچشم غره ا دایش

 بابا. برو

که در چند روز، شاهد تک  یاتاق م،یاتاق مشترکمان شد ینثارش کردم و به اتفاق پرهام راه یریخنده شب به خ با

 ما بود! نیب نیریتک حوادث تلخ و ش

 

از شدت درد  میتخت ولو کردم. پاها یو به سرعت خودم را به تخت رساندم و خود را بر رو دمیکش یآسوده ا نفس

پوشاند را کنار زدم و به  یچشمم را م یکه جلو میاز موها یداد. کالفه طره ا یآزارم م یکردند و سر درد بد یگزگز م

 یبود. از حالت نگاهش، تپش قلبم خود به خود و ب رهیخ نبود و متبسم به م ستادهی. کنار پنجره استمیپرهام نگر

که  یدورگه و خش دار یو با صدا دمیفراوان وجودم را فرا گرفت. نگاهم را از او دزد یو شرم افتیجهت شدت 

 :دمیامروزم داشت، پرس یها هیاز گر تیحکا

 ؟یکن ینگاهم م یطور نیا چرا

در مقابلم زانو زد. متعجب از  ینشست و به عبارت نیزم یبر رو م،یپا یو به طرفم آمد. درست جلو دیخند یآرام به

وا  میرا به نوازش موها گرشینهاد و دست د میتشک و کنار پا یدستش را بر رو کیحرکتش نگاهش کردم.  نیا

 نجام لب به سخن گشود:داشت. سرا
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 من... ،یدون یبدم، م لتیو طومار تحو نمیبچ یکبر یصغر یخوام دوباره کل ینم سو،یگ

 نثارش کردم و گفتم: یبخش نانینگاهم کرد. لبخند اطم کالفه

 که تو دلته رو بگو. یباش، هر چ آروم

 یم دیادبم رو رفع و رجوع کنم، البته بعزشت و دور از  یرفتار ها دیدونم چه طور با یکردم و نم تتیاذ یلیمن خ-

 گذاشته باشم! یهم باق یدونم اصاًل راه جبران

 ریاش سراز یشانیپ یبر رو شانشیآشفته و پر یحرکت، موها نیافکند و با ا ریحرف، سر به ز نیاز گفتن ا پس

 لب زدم: نیبه رنگ شبش فرو بردم. در همان ح یِ پنجه در موها اریاخت یو ب دیصحنه لرز نیا دنیشدند. قلبم از د

من اصالً دلم  م،یکرد لیبه هم تحم یبه نوع ای میمتحمل شد یادیز یمدت زجر ها نیهم من و هم تو، تو ا پرهام،

کنم گذشته رو  یکه راجع بهش حرف هم بزنم. ازت خواهش م نیچه برسه به ا ارمیب ادیاون ها رو به  یخواد حت ینم

 یازی. در ضمن، نیو حال رو بچسب یکن یکن ازش دور یکه داشته فراموش که نه، اما حداقل سع ییها یبا تموم تلخ

تو  ،یباشم پرهام، تو عشق من ریتونم ازت دلگ یاگه بخوام هم نم یحت ستم،ین ریچون من ازت دلگ ستیبه جبران ن

وقت  چیکه ه ییایدن ،یرو برام رقم زد ینیریش یایو دن یبرگردوند یمن رو به زندگ یکه به نوع یکه هست یکس

ها  یتو من رو با قشنگ ،یکردن و عاشق شدن رو فهموند یعاشق یوجود داشته باشه، تو به من معن کردم یتصور نم

برد و  نیها رو از ب یاهیشه با عشق، تموم س یو م ستیاون قدرا هم تلخ ن ایکه دن یتو بهم ثابت کرد ،یآشنا کرد

 !ارمیب مانیکه من به مقدس بودن و قدرت عشق ا یکرد یکرد، تو کار یزیرنگ آم یا گهیرو جور د یزندگ

 گفت: یبم و محزون یتابش را به من دوخت و با صدا یب نگاه

عشق خالص و پاک تو باشم.  نیتونستم سزاوار ا یپوچم! کاش م چم،یتو ه یِو پاک یهمه خوب نیمن در مقابل ا سویگ

 هیهر چند که فقط با  سو،یقلب عاشقمه گ نیکنم هم یکنم و از عشقت قدردان متیتونم تقد یکه م یزیتنها چ

با ارزش تر  یزیکنم از قلبم و جونم چ یجونم رو هم فدات کنم، فکر نم یو حت میتو حاضرم تموم هست یاشاره 

 داشته باشم که فدات کنم.

 فشرد و افزود: تنومندش یو با مالطفت در دست ها یرا به نرم میها دست
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 یفاصله ها هم عاشقتم و عاشقت م نیدر دور تر یحت ،یطیو تو هر شرا شهیمن هم سو،ینره گ ادتیرو  نیا فقط

از عشق و  یذره ا یتونه حت ینم یزیچ چیکنم ه یم دیتاک ،یزیچ چیدوستت دارم و ه یلیرو بدون که خ نیمونم! ا

 عالقه ام رو به تو کم کنه!

 دستانم نشاند. یسرشار از محبت بر رو یا بوسه

 هاش! ییبایو ز ایبه وسعت تموم دن سو،یدوست دارم گ-

 نجوا کردم: د،یلرز یکه از فشار بغض م ییو با صدا دیدرخش میدر چشم ها اشک

 یتوقع نیتر کیکوچ یکه زنده ام ب یپرستم، تا روز یو م شیپرست یکه م یدوست دارم، قسم به همون کس منم

 دوست دارم!

 یبلند شد و مرا در پناه آغوش امنش گرفت. آغوش ،یتعلل نیکوچک تر ینقش بست و ب شیبر لب ها یمهربان لبخند

کرد و من چه قدر خالصانه و از اعماق قلبم، صاحبش  یم فایا ایگاِه من را در دن هیتک نینقش تنها و بزرگ تر دیکه شا

 ستودم! یرا م

 

 

                                                           *** 

از آن ها در  یشدم. برخ رهیگذاشتم و به آمد و شد دانشجو ها خ میپا یرا رو هیپا یکتاب کارگاه طراح غرولندکنان،

در فهم مطالب  یرفتند و سرسختانه سع یکه در دست داشتند کلنجار م یبردند و با کتاب یخود به سر م یحال و هوا

درس، مشغول بگو و بخند بودند، بعضاً هم، مثل من از جلسه  هتوجه ب یو ب گوشانهیباز زین گرید یآن داشتند، عده ا

صبرانه و در آن  یزدند. تنها من بودم که ب یگشت م اطیمثال در ح یب یآزمون فارغ شده بودند و با شور و شعف ی

 ی هبود که از جلس ینفرات نیجزو آخر شهی. او همدمیکش یرا م ذیکالفه کننده و استخوان سوز، انتظار پان یسرما

 نداشت! یچندان فینمره اش هم تعر تیبود که وضع یدر حال نیآمد و ا یم رونیامتحان ب

که پا به کالس  یبر لبانم جا خوش کرد. روز اول یرمق یسرسام آورش، لبخند ب یدرمانده و غرغر ها یتصور چهره  از

. او دختر مهربان، شوخ ردیمن و او شکل بگ نیب مانهیو صم یقیعم نیبه ا یا یکردم دوست یگذاشتم، هرگز گمان نم

کرد که به علت دانشگاه  یم یزندگ رازیش یها وستااز ر یکیبود که به همراه مادرش در  یخون گرم اریو بس
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حد و حصر من و او هم  یب یهم علت وابستگ دیمنزل ما نقل مکان کرده بودند. شا کیاز مناطق نزد یکیرفتنش، به 

 .ردیگ یوجود دارد، سرچشمه م نمانیکه ب یو درشت زیر یتفاهم ها نیاز هم

 گرفته و مغمومش، سرم را باال گرفتم: یصدا دنیشن با

 تو الک خودت؟ یکه بازم رفت تو

 شدم، گفتم: یبلند م مکتین یکه از رو یبشاشش دوختم و در حال یکسل و درمانده ام را به چهره  نگاهِ

 !یبدرقه کن یتونست یجلسه رو هم م یو مراقب ها دیتموم اسات یموند یم گهیکم د هی

 گرفت. شیرا در پ یخروج ریکالمم، مس شیتوجه به ن یب

 ؟یآورد نیماش یخواهر من، راست ریقدر سخت نگ نی! االیخ یب-

 آره.-

 برسون. ییجا هیزحمت منم تا  یپس ب-

کردم رفت. درب  یپارک م شهیرا هم لیکه اتومب یاز جانب من باشد، به طرف قسمت یآن که منتظر واکنش یب سپس

 و خودم هم پشت فرمان نشستم. دمیجا خوش کرد. خند یصندل یخودرو را گشود و بر رو یجلو

 .ستی! تعارف معارف تو کارت نگهیبودنتم د لهیپ لهیش یب نیعاشق ا یعنی-

 باال انداخت و گفت: یشانه ا خونسرد

 نه؟یاز ا ریغ م،یو تعارف ندار یسیما هم که با هم رودروا ست،یکه ن بهیغر نیماش

 کردم، گفتم: یرا از محوطه خارج م لیکه اتومب یحال در

 !نهیقزو یسنگ پا ست،یکه ن رو

 گرفت. میاز بازو یشگونیو ن دیخند

 .حتیتو کار نص یو بر یریخواد دوباره ژست ننه بزرگا رو بگ یخب، نم یلیخ-
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 !تیترب یب-

 اصالً ولش کن. گه،یگم د یخب راست م-

 گفت: یبه خود گرفت و با لحن کنجکاو و آغشته به شوخ یمتفکر ی چهره

کردم راننده دربست  یاول که فکر م یدنبالت؟ روزا ومدیشوهر عصا قورت دادت چرا خودش امروز ن نیا ،یراست

 .هینکرده، دربست در خدمت جنابعال یخانمه! البته االن هم همونه فرق

 را عوض کردم و تبسم کنان پاسخ دادم: دنده

 !دیشه؟ تا کور شود هر آن که نتوان د یم تیخانم، حسود ذیپان هیچ

 داد. یگریبه ابروانش افکند و نگاهش را به جهت د ینیچ

 ؟یشد، کم آورد یچ-

 .زمینه عز-

 به خود گرفت و اضافه کرد: یمآبانه ا لسوفیگاه ژست ف آن

 یدر نظر نم تیحاضرجواب یبرا یهیو تنب رمیگ یدفعه رو بهت سخت نم نیگفتن بخشش با بزرگانه! حاال ا میقد از

پلکن  یکنم؟ هزار تا بهتر از اون دور و برم م یداره که بخوام بهش حسود یچ ی. در ضمن، آخه شوهر جنابعالرمیگ

 دم جواب سالمشون رو بدم! یبه خودم زحمت نم یکه من حت

 :دمینثارش کردم و با طعنه پرس یمعنادار نگاه

و  یخودت کرد ریشه، دو ساله اون رو اس یم وونهیمنظورت آقا بابکه؟ اون بدبخت که آخرش از دست تو د نکنه

 پسرعموت! چارهیبذاره! ب ابونیکم مونده عاقبت کارش مثل مجنون بشه و سر به ب ،ید یجواب سر باال بهش م

 به خود گرفت. یحق به جانب ی افهیق

کن، من  یکم ازش طرفدار ؟یقدر جبهه گرفت نیاصاًل تو چرا ا نمیبب ،یکن یخوبه خوبه، الزم نکرده تو براش دلسوز-

 از؟یته پ ای یازیاون؟ اصاًل سر پ ای یفهمم تو طرف من ینم
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سوزه از بس که  یشده، دلم به حالش م یزلزله ا نیدونم چرا عاشق همچ یکدوم، من فقط طرف حقم. نم چیه-

 ! خب گناه داره طفلک!یکرد شیعاص

 را با ناز و ادا باز و بسته کرد. شیکنان گردنش را به حرکت وا داشت و پلک ها غمزه

و... . قربون  یبیو نج یو خوشگل یخانم نیکنه؟ دختر به ا دایخواست پ یخب از خداشم باشه، از من بهتر کجا م-

 ام! یتموم و زن زندگ یخودم برم که همه چ

 بغل خودت بذار وروجک. ریکم تر هندونه ز گهیخب د-

 شد، براندازش کردم و با مالطفت گفتم: یکه تمام محبت و عالقه ام از آن ساطع م ینگاه با

 !ستین یهم شک یمومت زیکه تو همه چ نیا در

 .دیگونه ام را محکم بوس تم،یتوجه به موقع یو ب دیکنان خند ذوق

 ا؟یاون دن یجفتمون رو بفرست یخوا یپشت فرمونم؟ نکنه م ینیب یمگه نم وونه،ید یه-

 !گهیخب ذوق کردم د دینچ! ببخش-

 .ستیذوق کردنتم که مثل آدم ن-

 

و مقابل  دمیچیشد، پ یختم م ذیآن به منزل پان یکه انتها یبن بست ی. داخل کوچه میخانه اش بود کینزد باً یتقر

 توقف کردم. نگیدرب پارک

 ببخش که همه اش اسباب زحمتم. ،یدستت درد نکنه خواهر-

و به ظاهر دلخور کوله اش را برداشت و پس از  ی. عصبستمیو با خنده به او نگر رمیخنده ام را بگ یتوانستم جلو ینم

 شدن، درب را محکم به هم کوفت. ادهیپ

 شه دو کلوم مثل آدم باهات حرف زد. یکه! نم یستیآدم ن-

 آد قربونت برم. یهمه با ادب بودن بهت نم نیآخه ا-
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 زد. ینینمک لبخند

نشده و آقا پرهام من رو به باد فحش نبسته. مواظب خودت باش، به شوهر تحفه ات هم سالم من رو  رتیبرو تا د-

 برسون.

 کردم و معترض شدم: یتصنع یاخم

 !یپان عه

 !شهیما رو خانمِ عاشق پ یخب حاال، نکش-

 نگاهش کردم و گفتم: دهیتر ادا کرده بود. کالفه و رنج ظیرا غل شهیعاشق پ یکلمه  عمداً

 ره تو هم! ینده وگرنه کالهمون م ریقدر هم به شوهر من گ نیتر حرف بزن، ا کم

 :دمیآمد و مضطرب نگاهم کرد. متعجب پرس شهیکه کنار ش ستادمیار درب اعقب گرفتم و دوباره کن دنده

 شده؟ یچ

 مشوش گفت: یو با لحن دیورچ لب

 کنه اَه! یخبر مهمون دعوت م یدونم مامان من چرا ب یما دعوته! نم یشام خونه  بابک

 .دمیخند یشادمان با

 ؟یندار یزحمت رو کم کنم، کار گهیبهت خوش بگذره! من د یحساب دوارمیبهتر؟ ام نیاز ا یخب چ-

و حراف رو  شیریموجود س نیا یوجه حوصله  چیبرم خونه؟ به ه ی! حاال من چه طوریمعرفت یب یلیخ سو،یگ-

هست  یکنه ک یگرفتناش! فکر م افهیق نیآد از ا ی! بدم میاز خود راض یندارم، با اون لفظ قلم حرف زدنش، پسره 

 حاال.

 ه؟یکم زیچ نیمملکته! ا سِیجناب سروان! پل زم،یخب عز ستیهم ن یکم کس-

 :دیتکان داد و غر میرا برا دستش

 کرده! یکه انگار چه کار شاخ یکن یسروان سروان م نیبابا، همچ برو
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قدر پشت سر پسر مردم حرف نزن،  نیا زم،یحرص نخور، طرز حرف زدن و رفتارت رو هم درست کن عز یالک-

آل، مورد پسند و برازنده  دهیمرد ا هیکامالً به عنوان  طه،یو واجد شرا نهیکه اون از هر لحاظ تأم یدون یخودت هم م

چون  یدست بشکونن، نگو که ازش متنفر وکه حاضرن براش سر  ییکسا ستنیخودتون کم ن لیفام نیاس، تو هم

و خونسرد برو خونه،  یعاد یلیهم خ. حاال یتون یمن رو نم یول یخودت رو گول بزن یبتون دیشه، تو شا یباورم نم

همه دختر، دست رو  نیا نیکرده که ب ینکن، آخه اون چه گناه تشیهم اذ یخود یب ،یرفتار کن یعیکن طب یسع

 شده؟ هوم؟ یو عاشق جنابعال شتهخل و چلش گذا یدختر عمو

 کرد، عاقبت گفت: ینگاهم م زانیآو یلب و لوچه ا با

 فردا خداحافظ. تا

 ها. برو تو، هوا سرده. یناراحت باش نمینب-

 صبرانه به طرف خانه راندم. یوارد خانه شد. من هم ب یداد و پس از خداحافظ لمیتحو مهینصفه ن یلبخند

داد،  یمجال ابراز وجود به او را نم یوار عاشقش بود و او حت وانهید یدرست بر خالف من داشت، کس یتیموقع ذیپان

 یجذبش م  شتریگرفت من ب یمن و پرهام وارونه بود. هر چه قدر او فاصله م شیاه پچند م تیکه موقع یدر حال

گذشت. پس از برگشت  یاز تمام آن اتفاقات تلخ و ناگوار م یهر چند که چند ماه افتم،ی یشدم و به طرفش کشش م

آمد،  شیپ نمانیب یکوچک یبحث ها شینماند، ولو که کم و ب یباق یاثر نیتر کیکوچ یاز پرهام قبل گریاز چالوس، د

 هکوتاه بودند و ب زین مانیشد. قهرها یخوش ختم م یانیماجرا خود به خود به پا نیطرف یاما هر بار با اغماض و بردبار

 میو نخواه میرا ندار گریکدی یکدام تاب و تحمل دور چیبود که ه دایپ ای! از شواهد قضادندیکش یچند ساعت هم نم

 گرفت. یبه خود م یشتریام قوت ب یخاطرات، دل تنگ نیداشت! با انگاشتن ا

 ییو جا به جا موتیتوقف کردم و پس از گشودن درب توسط ر نگیپارک یِ به خانه، مقابل در ورود دنیپس از رس لذا

 .دمیبه طرف خانه پر کش یو با شادمان یاتالف وقت نیتر کیکوچ یخودرو، ب

شد و من هر بار به شوق  یام م یروز، موجب دل تنگ یهم در ط یچند ساعت دور نینمود، اما هم یمضحک م دیشا

 کردم. یم یاو، کالس ها را سپر داریو رغبت د

 گفت: ییبه استقبالم آمد و با خوشرو دایکه شدم، ش ییرایپذ وارد

 .زمیعز یخسته نباش سالم
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 سالم خوشگلم.-

 م:رفتم، پاسخ داد یم منیکه به طرف نش یو در حال دمیاش را بوس گونه

 کجا رفتن پس؟ هیخستم، بق یجونم، اتفاقًا حساب دایش یمرس

بر هم فشردم. او هم کنارم نشست و  دهید یمبل لم دادم و از کثرت درماندگ نیو در دسترس تر نیتر کینزد یرو

 در جواب سوالم گفت:

 یتو تراس، آخه داشت با آقا حرف م ایتو اتاقشه  ایباال باشه،  یپرهام هم فکر کنم طبقه  د،یخر یبرا رونیرفته ب رها

 زد.

 :دمیپرس یرا گشودم و با شگفت میپلک ها مضطرب

 زد؟ یبا رهام حرف م یعنی ؟یگ یم یجد

 سرش شلوغه! یلیکه آقا خ نیتماس قطع شد. مثل ا شیپ قهیآره، البته چند دق-

 یو سرما، تند تند نبض م یاز شدت خستگ میها قهیو چهره ام درهم رفت. شق دیته کش کبارهیبه  اقمیاشت تمام

 به راه است. یو طبل زن یکوبیکردم در مغزم مراسم پا یکه حس م یزدند، به حد

 

 فشرد، نجوا کردم: یرا م میکه گلو یسرم کردم و همراه با بغض لیرا حا دستانم

 دارم! ازیبهش ن یلیاومد، حداقل االن که خ ینم شیبراش پ یسفر کار نیبراش تنگ شده، کاش ا یلیخ دلم

 خاست، گفت: یبه آشپزخانه از جا بر م یکه به قصد سرکش یو در حال دیخند الیخ یب

 نیها؟ ا یتازگ یشد ریقدر بهونه گ نیتو چرا ا نمیکه تازه سه ماه هم نشده که رفته! بب چارهیاون ب سویبابا، گ یا

 نیا ،یقدر طوالن نیره، البته نه ا یجور سفر ها م نیبه ا یچون آقا در طول سال حداقل دوبار ه،یما عاد یمسافرتا برا

 قدر نگران نباش. نیااومده. تو هم  شیپ یتر یحتماً موضوع جد یسر

 شدم و به طرفش رفتم: بلند
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 کم استراحت کنم. هیرم باال  ی. من متیممنونم از دلگرم باشه،

 کنم. یپس واسه شام صدات م-

که پشت درب اتاق  یکردم. هنگام یباال رفتم. پله ها را دوان دوان ط یتکان دادم و به طبقه  میتفه یبه نشانه  یسر

که اطراف صورتم را احاطه کرده  شانمیپر سوانِیبه گ یزدم. دست یو التهاب نفس نفس م جانیاز کثرت ه ستادم،یا

نبود. نگاهِ  یو وارد اتاق شدم. از پرهام خبر دمیکش نییرا پا رهیدستگ یو کنارشان زدم. به آرام دمیبودند کش

رفتم، مانتو و  میاز او نبود. کالفه به طرف کمد لباس ها یاثر نیاما کوچک تر د،یرا کاو یمتعجبم سر تا سر اتاِق خال

 تراسزدم که پرهام در  یجستم. حدس م رونیعوض کردم و سپس از اتاق ب یدست لباس راحت کیام را با  یشلوار ل

تراس  یِ گهواره ا یها یاز صندل یکی یگرفتم، حدسم درست بود، پرهام رو شیفوراً راه تراس را در پ نی، بنابراباشد

بر لب نشاندم و آهسته به طرفش رفتم. او  یبود. لبخند رهینشسته بود و غرق در افکارش، به آسمان غروب خ

گذاشتم و  شیچشم ها یرا به رو میو دست ها ستادمیا شپشت سر قاًینبود! دق دنمیپشتش به من بود و قادر به د

 کنار گوشش زمزمه کنان گفتم:

 م؟یمن ک یگفت اگه

 آراِم جانم شد: گریگرفته اش بار د یمردانه و قدر یو صدا دیخند زیر

 !گهید یخودم یخب، تو خانم کوچولو معلومه

نشاند و نگاهِ  شانیبر رو یعطوفتپر مهر و  یرا لمس کرد، بوسه  فمیظر یستبر و تنومندش، دست ها یها دست

 از عشقش را به من دوخت. زیلبر

 ؟یخانم یکرد ریچرا د-

شدم  زانیبار، دستانم را دور گردنش حلقه کردم. سرم را جلو تر بردم و مماس سرش کردم. در واقع از گردنش آو نیا

 :دمیو نال دمیپوستم را قلقلک داد، چهره در هم کش ششیته ر یِ زبر دم،یو گونه اش را بوس

 صورتم! آخ،

 و گفت: دیبلند خند یصدا با

 نشو! لوس



 شیرین بی فرهاد

 
210 

 

نشستم و  شیپا یکرد. رو ی. موشکافانه و با لبخند جذابش مرا برانداز مستادمیا شیو جلو دمیرا عقب کش خودم

 کردم، گفتم: یبه دور گردنش حلقه م گریهمان طور که دستانم را بار د

 لوس کنم پس؟ یک یتو لوس نکنم، برا یاگه خودم رو برا خب

کمرم گذاشت و من را  ینشاند. دست راستش را رو یشانیبر پ یخوردند و اخم وندیحرکتم، ابروانش به هم پ نیا از

آکنده از ناز و غمزه،  یتابانه سر بر شانه اش نهادم و با لحن یو به خودش چسباند. ب دیمحکم تر به آغوشش کش

 زمزمه کردم:

 اخمو! یترسم خب آقا ینگاهم نکن، م یطور نینکنم، ا یطونیدم ش یقول م گهیخب د یلیخ

 رقصاند، جواب داد: یگونه ام م یکه انگشتانش را نوازش گونه بر رو یو در حال دیخند نرم

 خانم کوچولوم اخمو بشم.  یغلط بکنم برا گهیبنده د ،یبرم من آخه. تو عسلک خودم قربونت

برد و وجودم را  یبود که تپش قلبم را باال م یبه او بنگرم. طرز نگاهش طور ماً یام را فشرد و وادارم کرد تا مستق چانه

 به چانه ام وارد کرد و خاطرنشان شد: یفیساخت. فشار خف یم نیریش یدستخوش التهاب

 خانمم؟ ید یچرا حرف گوش نم ر؟یبار بهت گفتم که نگاهت رو ازم نگ چند

بودن با  کیاز نزد ،یکیهمه نزد نیسرخ از شرم و اضطراب نگاهش کردم. هنوز هم با وجود ا یو با گونه ها دمیگز لب

 زدم: شیصدا اریاخت یگرفتم. ب یشدم و گر م یشرم دخترانه م یاو و ابراز احساساتش دچار نوع

 پرهام؟

 جانم؟-

 :دمیظلمت نگاهش غرق شدم و پرس در

 قدر دوست دارم؟ نیچرا ا من

آسماِن شب که ستارگان  ریبلندش فرو بردم. نگاهش نظ مهیمجعد و ن یرا به قصد نوازش در خرمن موها دستم

محبت در آن  یشده بود و شعله ها یگرفت، دچار برق خاص یو درخشانش را در پناه خود م دیچونان مروار یِنوران

 اریاخت یبه دور کمرم محکم تر شد و ب شستاند یمان را هم زدود. حلقه تر شد و حداقل فاصله کیزد. نزد یموج م
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بوسه ی عاشقانه اش را پذیرا ، گردنش را محکم تر فشردم و بر روی گردنش سرید سوانشیدستم از درون امواج گ

آزمند  یِام، شکارچ یزندگ یها زرو نیمرد ا گر،یبه من فهماند و بار د یکالم چیه ی. تمام عشق و عالقه اش را بشدم

ناب و دو  یبود و چه قدر در رقم زدن عاشقانه ها دهیعاشق منِ دلداده شده و من را به دام خود کش و قانون شکنِ 

 ماهر و خبره بود! مانینفره ها

 

 

بر لبم  یکوتاه یقرارم دوخت. بوسه  یو مفتونش را به نگاه مات و ب دهیو نگاه شور دیخودش را عقب کش یاندک

 گرفت، نجوا کرد: یم یقلبم را به بازبمِ و مردانه اش که  ینشاند و با صدا

 کار من آه کردن است. یکنیتو نگاه م تا

 چه نگاه کردن است! نیچشم تو، ا یبه فدا یا

 اریشهر#

 :دی. دستم را محکم فشرد و پرسدمیخودم را عقب کش ینثارش کردم و کم یپر عطوفت لبخند

 کجا؟

 و گفتم: دمیکش میبه موها یحس کردم قلبم از جا کنده شد. دستپاچه دست ستم،یاش نگر یجد یچهره  به

 ؟یجا نگه دار نیکه تا شب من رو هم یخوا ینم

 کرد، خودش هم برخاست و گفت: یبلند م شیپا یکه من را از رو یگشوده شد و در حال یبه لبخند مهربان شیها لب

 ن؟ییپا میدلم، بر زیعز نه

 و در حال مرتب کردن لباسم گفتم: ستادمیا صاف

 نشستن ندارم. یخستم، اصالً نا یلیخ

 و آمرانه گفت: دیرا کش میبازو
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سر  یآر یاز بس به خودت فشار م ،یشد فیضع یادیچند روز ز نیا ،یخانم یبخواب یتون یشکم گرسنه که نم با

 درس و امتحان.

 گفت: انهیشوخش را به جانبم دوخت و موذ نگاه

 دوست ندارم، گفته باشم ها! یزن الغر مردن من

 و قهرآلود گفتم: دمیکش رونیرا از حصار دستش ب میبازو یگرفتم، عصب گر

 ام؟ یپرهام، من الغر مردن یشعور یب یلیخ

 پله متوقفم کرد: یو بر رو دیجلو تر از او به راه افتادم و از تراس خارج شدم. او هم پشت سرم دو سپس

 ؟یر یکجا در م نم،یصبر کن بب یه-

 آن که نگاهش کنم گفتم: یب

 کن! ولم

 را فشرد و گفت: میتوجه به حرفم، دو طرف شانه ها یاو ب اما

 ؟یخانم یکن ینگاهم نم چرا

گرم! از  انیو چه قدر ناتوان بودم در برابر او و قلِب عصبود  ایکار دن نیسخت تر دی. مقاومت در برابر او شادیلرز قلبم

 داد! یمنطقم را هم شکست م یتمردش لجم گرفته بود، حتهمه  نیا

 یکرد. نگران بودنش برا یم دادیدر آن ب یو دلواپس یدوختم که نگران شیچشم ها یِاهیتار از اشکم را به س نگاه

وارد  میبر شانه ها یفیرفت. فشار خف یکه به فکرم بود دلم قنج م نیکرد، از ا یرا در وجودم زنده م یمن، حس خوب

 :دیبود پرس وددر آن مشه ینگران یکه رگه ها یتر میکرد و با لحن مال

 شدن پس؟ یخوشگلت بارون یشده نفسم؟ چرا چشم ها یچ

 زد: میندادم که صدا یجواب

 سو؟یگ
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 رفته بود: لیتحل میصدا

 جان؟

 و گفت: دیخند

 یشوخ هیعشقم؟ غلط کردم به خدا، فقط  یشد؟ از دست من ناراحت شد یچ هویدختر،  ید یسکته ام م آخرش

 بود.

 چشمانم را پاک کردم. سپس گفتم: یو نم گوشه  دمیخند

 یتونه ترسناک و ب یاوقات م یترسم پرهام! عشق واقعًا گاه یبودنم در برابر تو م فیهمه ضع نیوقت ها از ا یبعض

 ترسونه! یمن رو م نیبشه و ا روزیتونه بر عقل و منطقم هم پ یم یرحم! حت یب یلیرحم باشه! خ

 کجاش ترسناکه؟-

که گرفتار عشق بشه، اصاًل  یترسم. آخه قلب یتامم به دست قلبم باشه م اریکه قلبم فرمان صادر کنه و اخت نیاز ا-

و  لیکنه و م یخودش فتوا صادر م یشه، برا یکنه، سرکش م یشه، فقط و فقط با احساس عمل م یمنطق سرش نم

فاتحه  گهیداشته باشه، اون وقت د اریرو در اخت نسانکه قلب عنان ا یاز اون روز یکنه، وا یآدم رو سلب م یاراده 

 اون فرد خوندس! ی

 یتونه با عصاره  یتونه خود خواهم باشه، اون قلب فقط م یقلبِ عاشق، م م،ینگاه کن گهید ی هیزاو هیاگه از -

نداره، قانون عشق  یگناه چیکنه، اون قلب ه یرو ط شیبالندگ ریبر عشق مس هیشه و با تک رابیاحساس و محبت س

 پروا بودنه! یو ب یخودخواه

 گفتم: یمتعجب مهیو با لحن ن دیخود به خود به باال جه میابرو یتا کی

 !یکرد رمیاز عشق جالبه! غافلگ رتیتفس

 ام دوخت: رهیبه نگاه کنجکاو و خزد،  یعشق در آن موج م یزد و نگاِه پر غرورش که شراره ها یلبخند

 کننده بود خانم؟ ریکجاش غافلگ نیکنم، ا یم ریکه وجود داره و قابل لمسه تعب یقتیرو بنا بر حق زیهمه چ من

 دادم، گفتم: یم هیمردانه و محکمش تک یکه سرم را به شانه  نیا نیو در ح دمیخند
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 !ید یم رییرو به نفع خودت تغ هیخب آقا پرهام، خوب قض یلیخ

 را که با خنده همراه بود: شیدستش را پشت کمرم حس کردم و پشت بندش صدا یگرما

 !یدوست داشتن یکوچولو یبدجنس یلیرو باختم خانم خوشگله! خ هیقاف یکه، حساب خالصه

 ؟یشه بدجنس یدوست دارم، اسمش م یهمه و فراتر از هر چ نیکه ا نیچرا بدجنس؟ ا-

 گفت: فتهیش یسرم گذاشت و با لحن یاش را رو چانه

 .رشیز یزن یم یگم بدجنس یها! اون وقت م یبا حرفات دلم رو ببر یهم خوب بلد تو

 که ادامه داد: دمیخند یسرخوش با

مرموز و صد البته خوشگل باختم،  یخانم کوچولو هیدلم رو به  دمیبه خودم اومدم د یوقت یول ،یدونم چه طور ینم

 سو؟یرو دوست داشت گ یوار کس وانهیهمه د نیشه ا یچه طور م

 و نجوا کنان گفت: دیکش میبه موها یفرو فرستادم. دست میها هیو عطر تنش را به اعماق ر دمیکش یقیعم نفس

به جز تو موفق نشده قلبم رو تصاحب  یدختر چیگم که ه یکردم، اما االن م یاعتراف م شیوقت پ یلیخ دیبا دیشا

قرار خودش کرده  یکه من رو مجذوب و ب یهست یو تنها دختر نیکنه و توجهم رو به خودش جلب کنه، تو اول

 !سویگ

 

 کرد و بعد ادامه داد: یمکث

کردم که عشقم رو به تو ثابت کنم و  یسع شهیچون هم ،یمن شده باش یشدت عالقه  یتا به امروز متوجه  دوارمیام

 دونم تا چه حد موفق بودم! ینم

سراسر وجودم را در بر گرفت. سرم را باال گرفتم و نگاهم را به او دوختم،  یو دلچسب نیریصراحت کالمش، حس ش از

 سپس گفتم:

و  یداشتم، تو بود اجیبهش احت میخواستم و تو زندگ یاز خدا م شهیکه هم یپرهام! همون کس ینیمن بهتر یبرا تو

 همه محبت! نیبگم در قبال ا دیبا یدونم چ یکه بابت بودنت در کنارم تشکر کنم، نم نیبود! جز ا یو خواه یهست
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 طرف صورتم را با دستانش قاب گرفت و لبخند زنان گفت: دو

 به پا کنن. شیو دوباره آت انیب از اون دو تا وروجکا یکیاالنه که  ن،ییپا میخجالتم نده نفسم. بهتره بر نیاز ا شتریب

 بودم، پاسخ دادم: دهیرا چسب شیبازو مانهیکه صم یکنان از او جدا شدم و در حال خنده

 .میبر آره

 تر آورد و کنار گوشم زمزمه کرد: نیینشاند. سپس سرش را پا میبر موها یکوتاه ینثارم کرد و بوسه  یچشمک

 !یدوست داشتن یکوچولو دختر

 یو سع ختمیفراوان وجودم را سرشار کرد. تمام عشق و محبتم را در نگاهم ر یو شعف دیبار لرز نیچندم یبرا قلبم

 عالقه ام کنم! تینها یکردم با نگاهم او را متوجه 

 و ادامه داد: دیبوس یام را محکم و طوالن گونه

 !یدوست داشتن ی وونهیبگم، د بهتره

 مانیکوچک و دو نفره ها یها یخوش نی. چه قدر هممیدیخند یشادمانطنز کالمش، خنده ام گرفت و هر دو با  از

آرام و  یا یخلوت عاشقانه با محبوبش و زندگ کیخواست، به جز  یچه م ایعاشق از دن کیو ناب بود. مگر  نیریش

به  دیشا ارشیدر کنار  یکرد، زندگ یم یزندگ هم نیزم ینقطه  نیاگر در دور تر یتوأم با آرامش در کنار او؟ حت

نه  یها یخوش نیشد! افسوس که عمر ا یو مطبوع م نینشدل شیبرا ایدن یها یها و خوش بخت یوسعت تمام خوش

شود و  ینابود م یکه بر اساس ضربه ا دیپاینم یریکه در هوا معلق است و د ستیچندان بزرگ هم همچون حباب

 تواند باشد! یبه ظاهر ساده چه قدر تلخ و کشنده م قتِ یحق نی! و ازدیر یفرو م

 :دیزد و پرس میچشم ها یجلو یبشکن

 خانم؟ ییکجا

 خودم آمدم و گفتم: به

 جا! چیه

 به راه پله کرد: اشاره



 شیرین بی فرهاد

 
216 

 

 م؟یبر

و به ظاهر  یفشردم، به همراهش به آرام یرا م شیبازو گریکه بار د یموافقت تکان دادم و در حال یبه نشانه  یسر

 نی! از ادمیترس یم قتشیبر پاست؟ حق یدانست در درونم چه ولوله ا یم یکردم. چه کس یخونسرد پله ها را ط

 نیا یآرام و حت یِزندگ نیزد که ا یم بینه نرحمانه به م یدر درونم ب یو حس دمیترس یهمه مسرت و سعادت م

مورد بود. و  یمن ب یهم دلهره ها دی! شادمیترس یم نیاز طوفان است و من از ا شیها، در واقع آرامش پ یروزمرگ

 وجود نداشت! کاش! یگرید یکاش پشت پرده خبر ها

و منگ به دهانش چشم دوخته  جیپرتاب شدم. گ تیآمدم و به عالم واقع رونیب االتمیخ یایاز دن دا،یش یصدا با

 در آورم. نگاهش رنگ تعجب داشت: شیبودم تا سر از حرف ها

 تو؟ ییکجا سو؟یگفتم گ یچ یدیفهم اصالً

 پاسخ دادم: دستپاچه

 ؟یگفت یم یداشت یلحظه حواسم پرت شد! چ هی د،یببخش

 .دمیشام رو چ زیفقط گفتم م ،یچیه-

 :دیرا محکم تر فشرد و پرس میبازو پرهام

 زم؟یخوبه عز حالت

 لرزان گفتم: ییتکان دادم و با صدا یسر

 .نی! فقط تو فکر بودم متوجه حرف هاتون نشدم، همخوبم

 زد و گفت: یاز سر آسودگ یلبخند

 کنه! یرو نوش جان م کهیسر وقت غذا که روده بزرگه داره روده کوچ میبر گهید پس

گرفتم، آرام  یکه در آغوشش م یو به طرف آشپزخانه رفتم. رها هم برگشته بود. به سمتش رفتم و در حال دمیخند

 کنار گوشش گفتم:

 !ییبرات تنگ شده بود رها دلم
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 گفت: متعجب

 .میدیرو د گهیدختر؟ ما که صبح هم د یشد وونهید

 احساس! یمن حق ندارم واسه خواهرم دل تنگ بشم؟ ب یعنی-

 .دیخند

خورده، هوم؟  ییعادت نکردم، نکنه سرت به جا تییهویابراز احساسات  نیقربونت برم، خب آخه هنوز به ا یاله-

 خانم؟ سویگ یدیبرام د یدوباره چه خواب

 گفتم: یصندل ینشستن بر رو نیو ح دمیدر هم کش چهره

احساس  یقدر نچسب و ب نیا یگ یبار م هیدونم به کدوم ساز تو برقصم؟  یهم دلت بخواد، من نم یلیبابا، خ برو

کار کنم از دست  یدونم چ ینم ار،یدر ن یقدر لوس باز نیا یگ یکنم م یهم که باهات خوب برخورد م ینباش، وقت

 تو!

 گفت: یبه پشتم کوفت و به شوخ یآرام ی ضربه

آد و  یم شیپ یکه هر وقت مشکل نیآخه نه ا ه،یمنظورم چ یدیفهم یوجب عقل اگه تو کلت بود م هی! وونهید گمشو

 ترسم! یم تیناگهان یموضع ها رییتغ نیاز ا گهید ،یافت یمن بدبخت م ادیکنه  یم ریکارت گ

 و سپس اضافه کرد: دیخند

 !ستیطمع ن یگفتن سالم گرگ ب میقد از

 نثارش کردم. پرهام خطاب به رها گفت: یسر دادم و چشم غره ا یبلند ی خنده

 !یکن، وگرنه با من طرف تیبهت هست ها رها خانم. کم تر خانم من رو اذ حواسم

 گفت: زیتمسخرآم یافکند و با لحن ینیبه ب ینیچ رها

 !ستیهم ن یآش دهن سوز نیخانم تحفت، همچ نی! تو هم با انایمامانم ا یوا

 گفت: ینشاند و عصبان یشانیبر پ یتصنع یاخم پرهام
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 از من گفتن بود، مواظب باش! خالصه

 

 کند! سپس گفت: یمزاحم را از سر باز م یدستش را در هوا تکان داد، انگار که حشره ا رها

 !میخب بابا، من تسل یلیخ

 کرد گفت: یکه شروع به خوردن م یخنده اش را فرو خورد و در حال پرهام

 !خوبه

 گفت: یبرنج را به طرفم گرفت و با مهربان سید دایش

 افته! یبکش سرد شه از دهن م زم؟یعز یچرا معطل پس

دلچسب که بر فضا  یتشکر کردم. شام در سکوت دمیکش یخودم غذا م یکه برا یزدم و در حال شیبه رو یلبخند

ام را  یرها، کنجکاو یدرهم رفته  ی. اخم هااوردین انیبه م یصحبت نیکوچک تر یحاکم بود صرف شد و کس

 رونیزبانش ب ریاش را از ز یاراحتن لیمناسب دل تیموقع کیکرد، اما به زور خودم را نگه داشتم تا در  کیتحر

 :دیکنجکاو پرس دایزنگ تلفن، سکوت ممتد آشپزخانه را در هم شکست. ش یبکشم. صدا

 ه؟یک یعنی

رفت. پرهام هم پس از اتمام  رونیبه تلفن، از آشپزخانه ب ییدنبال حرفش از جا برخاست و به قصد پاسخگو به

 گذاشت و رو به رها گفت: زیم یرا رو وانیل ش،یغذا

 خوش مزه بود! یلیدرد نکنه، خ دستت

 زد و در جوابش گفت: یلبخند رها

 جونت. نوش

مشغول بودم.  میبا غذا ریبه من انداخت که سر به ز یاجمال یبرگشت. رها نگاه ییرایاز جا برخاست و به پذ پرهام

 را صاف کرد و گفت: شیگلو
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 بهت بگم! یزیچ هیخوام  یم سو،یگ

 :دمیپرس کنجکاو

 ؟یچ

 نافذش را به من دوخت و لب زد: نگاه

و بعد دوباره  رازیش ادیشه، ممکنه ب یکم سرش خلوت م هی ندهیآ یگفت هفته  یآقا زنگ زده بود، م که یغروب

 برگرده!

 زدم: ادیفر باًیتقر ،یشادمان با

 ؟یگ یراست م ،یوا

 حرفم تکان داد و ادامه داد: قیبه عالمت تصد یسر

 باهات صحبت کنه. قصد داره یینگم، البته به جز تو! گو یاما گفت فعاًل به کس آره،

 در چه مورد؟-

 دونم، نگفت. ینم-

که به دست اومد باهاش  یفرصت نیکه برگشت در اول یفکر کنم در مورد خودم باشه، چون بهش قول داده بودم وقت-

 رو ندارم رها! شیمن االن آمادگ یدرد و دل کنم، ول

 فشرد: متیرا با مال دستم

ره، به نظر منم  ینم شیاز پ ی. با امروز و فردا کردن که کاریبهش بگ دیدلم؟ باالخره که با زیعز یندار یآمادگ چرا

همه بهتره! تمام  یبرا یطور نیپرهام هم روشن بشه، ا یبرا قتیو حق یبذار ونیرو باهاش در م زیوقتشه که همه چ

 شه. یاونم برطرف م یشک و شبهه ها

 :دمیرا فشردم و نگران پرس دستش
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شم، دوباره مجبور بشم با کابوس هام دست و  داریب یخواب خوش باشه و وقت هیها  نیترسم تموم ا یترسم، م یم

 ؟یکن یپنجه نرم کنم، تو کمکم م

 زد که قوت قلبم داد. میبه رو یبخش نانیاطم لبخند

 !نینترس، فقط مقاوم باش و ادامه بده! هم یزیچ چیاز ه ،یمن پشتتم خواهر-

 پر عطوفت گفتم: یو با لحن دمیرا بوس اش گونه

 ؟یدونست یرو م نی! ایدوست دارم رها، تو فرشته ا یلیخ

 لوس مانند گفت: ینازک کرد و با لحن یچشم پشت

 دونم! یدونم، خوبم م یم زم،یعز آره

 خاست، گفت: یکه از جا بر م یو در حال دیقهقهه زدم. او هم خند اریاخت یموجب خنده ام شد و ب ژستش

 تو! یدلم زیآرزومه، عز تیکن فقط خوش حال باور

 انشیپا یدادم، در جواب محبت ب یقرار م نکیکه بشقاب ها را درون س یاز او بلند شدم و در حال تیهم به تبع من

 گفتم:

 گم! یقلبم م میرو از صم نیحالم که تو رو دارم رها، ا خوش

 د:گرفتن بشقاب ها از دستم، پاسخ دا نیطرفم آمد و ح به

 ؟یکن یکار م یچ نم،یور بب نیا ایب

 .امیظرف شستن ساده هم بر ن هیکه از پس  ستمین یقدر هم دست و پا چلفت نیا گهید-

 کرد، گفت: یم تیاز آشپزخانه هدا رونیکه من را به ب یرا پشت کمرم گذاشت و در حال دستش

 یپرهام و آقا من رو با اردنگ یکن یکار یخوا یمنه، نکنه م ی فهیوظ نیکردم خانم خانما؟ ا یجسارت نیهمچ یک من

 رون؟یاز خونه شوت کنن ب

 و گفتم: دمیخند
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 دم؟ یمن اجازه م یکرد فکر

 کجا مونده پس؟ دایش نیا نمیشوهرت. بب شیبرو پ-

 کنه. یکار م یداره چ نمیبرم بب-

تلفن را به دست داشت،  یکه گوش دایش دنیشدم و با د ییرایتکان داد و مشغول شستن ظرف ها شد. وارد پذ یسر

 :دمیمتعجب پرس

 ؟یزن یحرف م یهم دار هنوز

 و گفت: دیخند

 . آقا زنگ زده، دو بار اتصال قطع شد، تازه وصل شده.یبه موقع اومد چه

 اشاره کرد: یگوش به

 با تو کار داره! ایب

که از  یی. با صدادیتازه در کالبدم دم یرهام، حس کردم روح یزنان به طرفش رفتم و تلفن را برداشتم. با صدا لبخند

 لرزان شده بود، گفتم: یشدت شعف و دلتنگ

 !ایداداشِ دن نیمعرفت تر یبه ب سالم

 و گفت: دیخند

 یخدا م خته،یعالم کار رو سرم ر هیانصاف، به خدا  ینگو ب یطور نیا ؟یحالت چه طوره؟ خوب ،ینفس داداش سالم

 .رمیدونه چه قدر درگ

 شوم، زمزمه کردم: میاشک ها ختنیداشتم مانع ر یکه سع یرا فشرد. در حال میگلو بغض

 دارم! ازیچه قدر بهت ن یدون یپس؟ نم یگرد یبر م یبرات تنگ شده رهام، ک دلم
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 تمیمسئول ریتونم از ز یدر قبال کارم تهعد دارم و نم ست،یبه خدا دست خودم ن زم،یقربون دلت بشم عز یاله-

برگشتم، فکر کنم رها  یشه کرد جز صبر؟ چشم رو هم بذار یچه م یکنم. منم دلم برات تنگ شده ول یشونه خال

 بهت گفته باشه، مگه نه؟

 ؟یآ یم یآره امشب بهم گفت، ک-

 

 کنه که؟ ینم تتیاذ ی! خب چه خبر؟ کسگهید یدم. احتمااًل دو سه هفته  یبهت خبر م یدونم ول یفعالً نم-

نداشته ام رو پر  یخواهرا یچه قدر دوستشون دارم، اونا واقعاً جا یدون یبهم لطف دارن، نم یلیو رها خ داینه، ش-

 هم چند ماهه که بهشون اضافه شده! ذیکنن، البته پان یم

دانشگاه به  یتو ای یکن یبیمن غر ابیدر غ دمیترس یم یلیخ سو،یگ یخو گرفت دتیجد یخوش حالم که به زندگ-

 مالقات کنم. کیخانم شما رو از نزد ذیمشتاقم پان یلی. خیمشکل بر بخور

هوام رو داره، البته  یدوست واقع هیکنه، مثل  یواقعاً بهم کمک م طونشیشاد و ش ی هیاون فوق العاده اس، با روح-

 !هیا یدر کل دختر خاک یو سر به هواس! ول گوشیکم باز هیبماند که 

 . دانشگاه چه طوره؟ ییاز تنها یش ینم تیخوبه پس اذ سو،یگ یکنجکاوم کرد یلیاوم، خ-

 سرم شلوغه! یدانشگاهم خوبه، فعاًل که با درس و امتحان مشغولم، حساب-

 وقته شروع شده؟ یلیخ-

 مونده باشه! ییآخراشه، فکر کنم دو تا باًیتقر-

 گه؟ید یدون یکنم، م یبهت افتخار م ،یخواهر یموفق باش-

 منم نبودم! یتوَام رهام، تو نبود ونیرو مد زمیکنم، من همه چ یاوهوم، منم به داشتن تو افتخار م-

 یبرا یدارم؟ تو نعمت ایدن نیرو تو ا یمن به جز تو مگه ک سو،یگ یمن؟ تو دار و ندار من یکوچولو هیچه حرف نیا-

 خواهر گلم! یمن! آروم جونم

 گفتم: یو به شوخ دمیخند
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 جونت! یبال بگو

 و گفت: دیهم خند او

 بانو! دیینفرما

 :دیشد و پرس یجد دوباره

 ن؟یدیبا پرهام به تفاهم رس نم،یکن بب فیتعر خب

 و به تته پته افتادم: دیلرز قلبم

 بگم؟ ی... خب... چخب

 د؟یبا هم کنار اومد-

 !میگذرون یآره خب، م-

 .میمفصل با هم حرف بزن دیبرگشتم با یخوبه، وقت-

 ؟یدر مورد چ-

 در کالمش مشهود بود گفت: یکه به خوب یطعنه ا با

 رفته؟ ادمی ی! فکر کردیکه قرار بود بهم بگ ییها زیمورد همون چ در

 جواب دادم: یلرزان یصدا با

 !ادمهینه  نه،

 قطع کنم. دیدلم؟ با زیعز یندار یخوبه! فعالً کار-

 برات تنگه! یلیزود برگرد، دلم خ ،ینه، فقط مراقب خودت باش داداش-

 یسر هیکنم زود تر  یم یسع زمی، تو هم مراقب خودت باش، به پرهام هم سالم برسون. باشه عزچشم خوشگلم-

 بهتون بزنم.
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 صبرانه منتظرتم. یباشه، ب-

 .سویمواظب خودت باش گ یلیطور عشقِ داداش. خ نیمنم هم-

 آخه؟ یچرا نگران-

 خب! هیعیزنه برات، طب یدونم دلم شور م ینم-

 ؟یندار یباشه، کار-

 گلم، سالم برسون، خدا نگهدار.نه -

 چشم، خداحافظ.-

تلفن  یرا بر رو یبه خودم آمدم و گوش یشده بودم. با تکان دست خکوبیم میبود و من بر جا دهیرس انیبه پا تماس

 :دیبود، نگران پرس دای. شدمیکوب

 تو؟ یشده؟ خوب یچ

 توجه از کنارش عبور کردم. یمثبت تکان دادم و ب یبه نشانه  یسر

 سو؟یگ-

 آن که به جانبش برگردم، پاسخ دادم: یب

 خستم. یلیرم بخوابم خ ینگران نباش، م ،ییدایش ستین میزیچ

 زد و گفت: یلبخند نامطمئن

 .ریبرو بخواب، شبت بخ باشه،

 .ریشب بخ-

غم در دلم  ایدن کیکردم  یباال و به اتاق مشترک من و پرهام برگشتم. حس م یدرنگ به طبقه  یرا گفتم و ب نیا

گفتم دلم را باخته ام؟ آن هم به پرهام؟ چه طور  یبه رهام م دی. چه طور بازمیتلنبار شده و هر آن ممکن است فرو بر

 کردم؟ یافشا م شیرهام را برا اکردم و نسبتم ب یپرهام آشکار م یرا برا قتیحق دیبا
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تخت نشسته بود،  یبسته شد. پرهام که رو یدب یدرب را به هم کوفتم، درب با صدا تیاتاق شدم و با عصبان وارد

 متعجب نگاهم کرد و گفت:

 در رو که! یشکوند

 تخت نشستم. هراسان نگاهش کردم و شتابزده گفتم: یلبه  یطرفش رفتم و کنارش بر رو به

 .میبا هم حرف بزن دیاون برگرده با یوقت پرهام،

 :دیبود، پرس رهیخ ینامعلوم یکه به نقطه  یزد و در حال یکنجکاو شد. زهرخند نگاهش

 م؟یبزن دیبا یچه حرف خب؟

 رو به من گفت: نیبه من بدهد، از جا برخاست و خشمگ ییبدون آن که مجال پاسخگو سپس

 شه، نه؟ یفسخ م یلعنت ی غهیص نیرهام جونت برگرده ا ینه؟ وقت ،یدیشده؟ االن به حرفم رس یچ

 آوردم! یدر نم شیشدم. سر از حرف ها رهیزده به او خ رتیح

 کدوم حرف؟ ؟یگ یم یدار یچ-

 :دینثارم کرد و غر یپوزخند

 دیگفتم که با یبهت م نیکردم و به خاطر هم یم ینیب شیرو پ یروز نیمن خرم، نه! من از همون اول چن یکرد فکر

 تو... یول میریاز هم فاصله بگ

 نبود گفتم: ادیشباهت به فر یکه ب ییاز جا برخاستم و به طرفش رفتم. با صدا مهیسرآس

رو بهت بگم که  یقتیخوام در حضور رهام همون حق ینرو پرهام، اول بهم گوش بده بعد داد و قال راه بنداز. من م تند

گم،  یرابطمون رو بهش م قتیرهام برگرده من حق یمزخرفات! در ضمن، وقت نیمانع، چه بدونم از ا یگ یتو بهش م

 .ستین غهیبه فسخ ص یازین گهیبعد د

 وار تکرار کرد: نیسر داد و روت یا یعصب ی خنده

 تند نرم؟ یگ یتو به اون ربط داره، اون وقت بهم م هی! تموم زندگسویاش رهام، رهام، رهام! بس کن گ همه
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 :دیزد و غر شیبه موها یچنگ

 یم ،یبدم، تو زن من خوام مفت از دستت یکنم به اون، من نم میتو رو تقد یدست یخوام دست یمن نم یلعنت دِ

 ؟یفهم

 

 :دمیشدم و بهت زده پرس رهیبه او خ ریمتح

 ؟یمن رو به اون بد دیاون؟ چرا با به

و مستأصل نگاهم کرد. غم نگاهش تا عمق وجودم را سوزاند. به طرف پنجره رفت و مشت منقبض شده اش  درمانده

خون بود. از حاالت چهره اش  یبه مانند دو کاسه  شی. رگ گردنش متورم شده بود و چشم هادیکوب شهیش یرا بر رو

 کردم؟ یم نعاو را قا دیبرد. چه طور با تشیبه شدت عصبان یشد پ یم یبه خوب

گرفتم  یاز شوهرم؟ اگر طرف رهام را م ایاز برادرم دفاع کنم  دیدانستم با یاز او نداشت. نم یمن هم دست کم حال

 رفتم. یم شیبا آرامش پ دیساخت. پس با یمکدر م زیمان را ن یکرد و رابطه  یشک من را متهم به گناه ناکرده م یب

شدم و  کشیدود متراکم در هوا بود. نزد یبود و مشغول تماشا دنیکش گاریطرفش رفتم. پشت به من، مشغول س به

اش نهادم،  نهیس یرا از دو طرف بدنش به جلو فرستادم و بر رو میشانه اش نهادم. دست ها یسرم را از پشت بر رو

 در آغوشش گرفته بودم. یبه نوع

 زمزمه کردم: نیغمگ

که  ییها و سوء تفاهم ها یباف الیو فقط بر اساس خ هیچ تیواقع یدون یپرهام؟ تو اصاًل نم یکن یمن رو درک نم چرا

 ،یکن یجهت حکم صادر م یو ب یکن یکه نکردم متهم م یمن رو به گناه یدار ،یکن یاومده قضاوت م شیبرات پ

تا آسمون  نیکه تو ذهنته، از زم یزیبا اون چ هام،من و ر یپرهام، رابطه  یقبل از قصاص انجام بد تیجنا دینبا

قضاوت  یطور نیتو بودم خب هم یدونم منم اگه جا یکنم درکم کن، منم تحت فشارم، م یمنافات داره، خواهش م

 یکه عاشقشم و م یکس ،ییباش. شوهر من تو یمنطق و نیکم واقع ب هیخودم، اما  یها دهیکردم، بنا به د یم

پرهام؟  ارمیتونم بدون تو دووم ب یتونم تو رو ترک کنم؟ من چه طور م یاون وقت من چه طور م ،ییپرستمش تو

 نیبهت گفتم ا شهیبود! هم یو خواه یمن هست یافته، چون تو تنها مرد زندگ یاتفاق نم یزیچ نیمطمئن باش چن

 جهت اعصاب جفتمون رو خرد نکن، قبوله؟ یخود و ب یرو، پس لطفاً ب
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زد، به جانبم برگشت.  یاش کنار م نهیس یرا از رو میگذاشت و همان طور که دست ها یگاریرا در جا س گارشیس

با  شهی. فک مردانه اش که همدیداغ و مذاب، بند بند وجودم را به آتش کش ینگاه کدر و تار از اشکش، همچون سرب

حد  نیکه مرد من تا ا نید و من تمام وجودم از باور ایلرز یبت به هم فشرده و محکم بود، از فشار بغض مغرور و صال

 گرفت! یشکسته است آتش م

. سرم دیمن را به آغوشش کش اریاخت یبه سمتم آمد و ب گریقدم د کیشدند، اما او  زانیدر دو طرف بدنم آو دستانم

 گفتم: یقرار یاش گذاشتم و با ب نهیس یرا رو

 بهت ثابت کنم؟ یدوست دارم، به خدا دوست دارم! چه طور پرهام،

 لب زد: نیبوسه زد و در همان ح سوانمیگ یبر رو یدر پ یاش فشرد و پ نهیرا محکم تر به س سرم

نفس  ینباش ،یترسم. تو نفسِ من یم یکه نباش نیاز نبودت، از نداشتنت، از ا سو،یترسم گ یمن م ،یجوِن من تو

تلخ  یحت ایشه، مثل زهر  یو تلخ م کیبرام کوچ ایتموم دن زم،یر یبه هم م یشه، نباش یم رممکنیبرام غ دنیکش

بدون  یِ! زندگدیبدون ام یِ زندگ ،یجیمرگ تدر یعنیمن،  یشکونه، نبودنت برا یکنه، م یتر، نبودنت من رو نابود م

 بد تر! ؟یفهم یاز مرگ هم بد تره! م یتو، حت

 قیو عم نیرفت و نشان از بغض سنگ یم نییکه لجوجانه باال و پا شیگلو بکِ یس یرا باال گرفتم و بر رو سرم

 کاشتم و نجوا کردم: قیعم یصاحبش داشت، بوسه ا

 !یتو نباش یکنه وقت یها، در مورد من هم صدق م نیا تموم

 زبرش را فشردم. ی بردم و گونه ااش، کمرم را محکم تر در بند گرفت. دستم را باال دهیستبر و ورز بازوان

 ییقسم بخورم؟ به همون خدا ی! به کنیرو برات روشن کنه، هم قتیتا گذر زمان حق یخوام صبر کن یفقط ازت م-

و فقط و  ستنیکدوم از تصوراتت درست ن چیقسم که ه یکسِ من نیتر زیبه جون خودت که عز ش،یپرست یکه م

 !یباورم کن دوارمیتوهمه مضحکه! ام هیفقط 

 زد و گفت: ی. لبخند تلخدیرا فشرد و بوس دستم

! ارمیب ادیو اساس هم باشه به  هیپا یتصور ب هیاگر  یتلخ رو، حت قتیخوام اون حق یخوام بهش فکر کنم، نم ینم

 مگه نه؟ ،یخوام تو رو از دست بدم، تو فقط متعلق به من ینم
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 من محاله پرهام! یبرا یباشه، زندگ نیاز ا ریاگه غ-

به  یحرف چیه یبلند کرد و ب نیزم یگرفت، از رو یکه در آغوش م یزانوانم انداخت و من را در حال ریرا ز دستش

 تخت گذاشت و گفت: یمن را رو یطرف تخت رفت. به آرام

 امروز، فعاًل فقط استراحت کن. یخسته شد یلیخ

 :دمینثارش کردم و دستش را در دست گرفتم و پرس یلبخند

 ؟یخواب ینم تو

که  نیکه ا نیتخت نشست. ح یکه رو دمیبرق رفت و پس از فشردن آن، کنارم آمد. خودم را کنار کش زیطرف پر به

 گشود، گفت: یساعتش را از دور مچش م

 باهات کار دارم. یکه فردا کل بخواب

 :دمیو کنجکاوانه پرس دمیگردنم باال کش یتا رو پتو

 ؟یکار چه

 :دمیکه فردا جمعه است، نال نیا یادآوری با

 ها! یکن دارمیب یاینه پرهام، تو رو خدا سر صبح ن یوا

 گفت: دیکش یکه دراز م یو در حال دیخند

 .میندار یکدوم وقت خال چیدر طول هفته که ه ؟یستیموافق ن یبا دور دور دونفر یعنیکوچولو،  تنبل

 

 :دمیپرس یگذاشتم. با کنجکاو اش نهیس یرا دور کمرش انداختم و سرم را رو دستم

 ه؟یدور دور به چه مناسبت نیا حاال

 !یش یبرات دارم که مطمئنم عاشقش م یعال زیسوپرا هیباشه؟  یمناسبت دیمگه با ،یجور نیهم-
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 تملق گفتم: یو اندک یچاپلوس با

 فقط عاشق توَام! من

 گفت: یو با شکلک بامزه ا دیخند

 خب منم خر شدم! یلیخ

 :دمیاش کوب نهیبه س یمشت

 ه؟یچ زتیسوپرا گه،یپرهام! خب بگو د عه

 گم. یبخواب خانمم، فردا بهت م-

 ؟یبدجنس یلیخ یدونست یم-

 اوهوم!-

رو، پلک بستم و  نیداشتم، از ا اجیاحت یطوالن یآمد و به شدت به خواب یخواب آلود بود. خودم هم خوابم م شیصدا

 آهسته گفتم:

 ها! یکن ینم دارمیصبح زود ب یول باشه،

 خمار جواب داد: یبه کمرم وارد کرد و با لحن یفشار

 بخواب! زم،یعز باشه

 دلچسب فرو رفتم. یرا بستم و به خواب میفورًا چشم ها ریو پس از گفتن شب بخ دمیاش را بوس گونه

 یا ازهیشدم. خم داریب دیتاب یبه صورتم م میپنجره به درون اتاق و مستق یکه از ال یبا نور آفتاِب زمستان صبح،

را پس از شانه زدن  میزدم و از جا برخاستم. موها ی. پرهام هنوز خواب بود. لبخنددمیغلت گریو به جهت د دمیکش

 مواجه شدم. دایرفتم که با ش نییپا اهمان طور باز رها کردم و از اتاق خارج شدم. از پله ه

 ؟یشد زیخانم، سحر خ سویگ ریبه به، صبح بخ-

 جوابش گفتم:و در  دمیخند
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 مگه ساعت چنده؟ ر،یتو هم بخ صبح

 واسه همون تعجب کردم! م،ینه و ن-

 ؟یپرون یخوابم که متلک م یحاال انگار من همه اش تا لنگ ظهر م-

 به شانه ام زد.  یضربه ا یو به شوخ دیخند

 خودت ببخش. یکردم، تو به بزرگ یجسارت هیبنده -

 شه بانو. یاطاعت م-

 :دمیبه دور و برم انداختم و پرس ینگاه سپس

 نشده؟ داریب رها

 چرا، تو آشپزخونه اس.-

 .ششیرم پ یباشه پس من م-

صبحانه  ینشسته بود و دو لپ زیرها که پشت م دنیحرف، راهم را به طرف آشپزخانه کج کردم. با د نیاز گفتن ا پس

 خورد، خنده ام گرفت و گفتم: یم

 نگذره رها خانم! بد

 گفتم: یصندل دنیعقب کش نیرفتم و ح شیمن هول شد و متعجب نگاهم کرد. با خنده به سو دنید با

 !ریبخ صبح

 خودم گرفتم. یبرا ینشستم و لقمه ا یصندل یرو

 ؟یآفتاب از کدوم طرف در اومده خوش خنده شد-

 به من انداخت و افزود: یمشکوک نگاه

 کلک! یا ؟یرو به رو شد نیبه خوردت داده که از ا یآقاتونه؟ چ راتیتأث نکنه
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 :دمیرا در هم کش میها سگرمه

 رها؟ یهات رو از سر گرفت یوراج باز

 گم خب. یراست م-

 .ستمیاتفاقاً اصاًل هم خوش حال ن ،یچیه-

 :دیاش آشفته شد و نگران پرس چهره

 شده؟ نکنه بازم آقا پرهام طوفان به پا کرده؟ یدوباره چ چرا؟

 تکان دادم. دییتأ یبر لب نشاندم و سرم را به نشانه  یپوزخند

 . میراه انداخت یحساب یدعوا هی شبید-

 چرا آخه؟-

جمله گفتم فورًا شروع کرد به همون حرف  هی! تا هیعصب دمیبرگشتم اتاق د یکه با رهام حرف زدم، وقت نیبعد از ا-

 !یمیقد یها

 کنه. ی! مثل آفتاب پرست رنگ عوض مهیسابش چپسره حرف ح نیفهمم ا یکدوم حرف ها؟ آخه من نم-

 نی. منم به هممیاز هم جدا ش میخوره و مجبور یمن و اون هم بهم م یرهام برگرده، رابطه  یکنه وقت یفکر م-

 یرو هم به خودش م قتیدم و حق یم حیخودمون رو براش توض نیب انیمن جر اد،یاون ب یخاطر بهش گفتم که وقت

 رهام براش روشن شه!گم تا نسبت من با 

 ادامه دادم: نیو غمگ دمیکش قیعم یآه

اعصاب  یو الک رمیرو بگ یخود یب یبحث و جدل ها نیا یتونم جلو یکه م نیکردم رها، با ا ریگ یتیبد وضع تو

 شم. یم وونهیسخته رها! دارم کم کم د یلیدست و بالم بستس! خ یتونم! به نوع یجفتمون رو خرد نکنم، اما نم

. تنها راه چاره یرو اعتراف کن یتا آقا برگرده و همه چ یصبر کن یمجبور ه؟یچاره چ یدلم، ول زیکنم عز یم درکت-

 شه. یحل م زیصبره! صبور باش همه چ
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 تحت فشارم. یلی! خیهمه صبور نیخسته شدم از ا-

 را فشرد و گفت: دستم

باشه  یهر چ ،یریاز آقا کمک بگ دیبا هیقض نیتو اآد، البته  ینباش، خدا بزرگه! پرهام هم باالخره سر عقل م نگران

 اون داداشته!

 صبر کردن ها رو ندارم. نیطاقت ا گهیهر چه زود تر برگرده چون د دوارمیآره، ام-

 خاست گفت: یکه از جا بر م ینثارم کرد و در حال یلبخند

 !یز قوره حلوا ساز یصبر کن گر

 و گفتم: دمیخند

 ؟یهم که شد شاعر

 در فنجان پاسخ داد: یچا ختنیر نیزد و ح یبانمک چشمک

 .زمیعز بودم

 نهاد و گفت: زیم یرو میرا جلو فنجان

 نه! ایشده  داریآقاتون ب نیا نمیبرم بب من

 بذار بخوابه خب.-

 کنم. دارشیخودش بهم گفته صبح زود ب-

 دونم کجا! ینم یگردش، ول میآره قراره بر-

 و به طعنه گفت: دیخند

 شانس بده! خدا

 ؟یچشممون بزن یتون یم نیحسود! بب-
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 اس! وونهید نیبه خدا که ا-

 نگاهش کردم: یتصنع یاخم با

 ؟یبگ یطور نیآد ا یدلت م عه،

 جواب داد: زیمرتب کردن م نیباال انداخت و ح یتفاوت شانه ا یب

 ؟یکن یم شمیخوبه حاال طرفدار یلیخ ؟ینوبرش رو آورد نکنه

 کجاش بده؟-

 آره. یداره زود جوش م یکم مخش قاط هیجا، فقط  چیه-

 !نهیتفاوت بش یتونه ب یکه نم هیچ قتینفهمه حق یخب، دچار سوء تفاهم شده، تا وقت ستیاونم ن ریتقص-

 هست! نمیآره خب، ا-

 

و ما را تماشا  ستادهیکه خواب آلود و آشفته کنار اپن ا ستمی. دستپاچه به او نگرمیپرهام، هر دو سکوت کرد یصدا با

 کرد. رها زود تر به خودش آمد. یم

 امروز؟ یسالم! چه خوش خواب شد کیعل-

 :دیام گذاشت و پرس یزد و به طرفمان آمد، دستش را پشت صندل یلبخند پرهام

 زم؟یعز یشد داریب یک

 شد پس؟ یچ ،یبود ختهیشه، تو که واسه صبح برنامه ر یم یا قهیچند دق-

 نشستن جواب داد: نیو ح دیرا عقب کش میکنار یِصندل

 ؟یِچه عجله ا م،یر یحاال م خب

 خنده کنان گفت: رها
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 برم. دیفکر کنم من با گهید خب

 توجه به او مشغول خوردن شد، اما من از جا برخاستم و خطاب به پرهام گفتم: یب پرهام

 رم حاضر شم. یمن م پس

 باشه، برو.-

 منیزدم و دوباره به نش یاسپرت و ساده ا پیرها تشکر کردم و بعد به قصد آماده شدن به اتاقم برگشتم. ت از

 :دیلبخند زنان پرس دنم،یکردن خانه بود، با د زیمشغول تم دایبرگشتم. ش

 ؟یر یم ییباشه، جا ریخ

 جواب دادم: ذ،یپان امکیجواب دادن به پ نیمبل نشستم و ح یرو

 ن؟یآ یشما نم رون،یب میر یبا پرهام م آره،

 گفت: خت،یآو یها م رهیکه پرده را به گ یرفت و در حال هیچهار پا ینثارم کرد. بر رو یمعنادار نگاه

 دیرو سرم با ختهیکار ر یبعدشم کل ؟یکه چ میخلوت دو تا کبوتر عاشق رو بهم بزن میایدلم، آخه من و رها ب زیعز نه

 .رونیره ب یانجام بدم، رها هم احتمااًل با مادرش م

 مامانش کجاست؟ یراست-

 خبر ندارم واال.-

در  ذیبشاش پان شهیهم یاتصال را لمس کردم و صدا یبه من نداد. دکمه  ییمجال پاسخگو لم،یزنگ موبا یصدا

 :دیچیگوشم پ

 بدبخته؟ لهیهر ذلزشته عاشقه شو یاخمو یخانِم غرغرو هی یشماره  نیا د،یببخش سالم

 خنده گفتم: انیم

 ؟یبار مثل آدم حرف بزن هی یریم یسالم زلزله، م کیعل

 تأسف تکان داد. یبه نشانه  یشد و سر رهیبا خنده به من خ دایش
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 خوشگلِ خودم؟ یکه، چه طور یندار اقتیل گهیخب د-

 شما! یها یخوبم به لطف احوال پرس-

 ؟یانداز یم کهیت-

 به شدت در آن مشهود بود افزود: یکه دلخور زیغم انگ یو با لحن دیکش یآه

حاال انگار که  د،یکوزت ازم کار کش نهویمامان خانمم قربونش برم ع  ،یکه من رو رسوند روزیخدا سرم شلوغه! د به

کنه؟ خوبه  یقدر آدم حساب م نیرو ا کهیمرت نیدونم مامانم چرا ا یخونمون! من نم ادیقراره ب یزیچ یشاهزاده ا

نداره!  یطوره فرق نیدوال راست شم، هر چند االنم هم مکرد جلوش مدا یحاال، وگرنه ننم مجبورم م ستیام ن یکس

 زیگه فالن چ یخواد، بعدش م یبار مرض م هیخواد،  یبار کوفت م هیده،  یم یدستور هیره  یره راست م یآقا چپ م

 ختیر یب یبزنمش که نفهمه از کجا خورده اصاًل! پسره  نیگه همچ یم طونهیرو ببر، ش زیچ ساریب ار،یرو برام ب

 !بختبد

 سر دادم و گفتم: یبلند ی خنده

 ؟یازش دار یبعد حرف بزن، چه دل پر ریکم نفس بگ هی ،یپان اوه

 :دیغر یعصب

رو دونه دونه بکنم بدم دستت ها، من اعصاب ندارم حاال تو هم  ساتینکن تموم گ یخانم، کار سویگ یآب بخند رو

 کن! یاز اون مارمولک جانب دار یه

بهت فروخته که باهاش  یتر زمیچه ه چارهیقدر توپت پره؟ اون ب نیاصاًل تو چرا ا زم،ینگفتم هنوز عز یزیمن که چ-

 ؟یسر لج افتاد

 فقط عادت کرده کنگر بخوره لنگر بندازه! ،یچیه-

 گفتم: یجد یو با لحن دمیبه صورتم کش یدست کالفه

ساله  کیو  ستیدختر ب هیبچگونه و دور از منطقه! اصاًل در شأن  یلیجان، قبول کن که تو هم رفتارات خ ذیپان

 یخود ی! چرا بنینداره، فقط عاشق شده، هم یگناه چی. اون هیبرخورد کن هیقض نیتر با ا یکم منطق هی دی! باستین

 ؟یچونیپ یرو م هیقض
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 لرزان شده بود: شیصدا

 تونم تحملش کنم! ینم سو،یتونم گ ینم

 چرا؟-

 شکست. یرا م نمانیهق هق آرامَش سکوت ب یکند، صدا یم هیکردم گر یم حس

 ؟یکن یطرز برخورد عاقالنه اس؟ خودت فکر کن آخه، واقعًا عاقالنه رفتار م نیبه نظرت ا ؟یکن یم هیچرا گر ؟یپان-

 ه؟یکنن، حرف حسابت چ یم هیشن و گر یکه مدام لوس م ریلجوج و بهانه گ یمثل دختر بچه ها یشد

 گفت: یفیضع یرا صاف کرد و با صدا شیصدا

بعد کنجکاو شدم و گوش  یکردم، ول ینم یزد. اولش توجه یکه من تو اتاقم رفتم، داشت با مامانم حرف م شبید

رو با  یتا حاال دلهره و شاد ،یدون یبود! م یحس جالب یکنم، ول انیتونم حس اون لحظه ام رو ب ینم سو،ی. گسادمیوا

کردن،  یم لیرو بهم تحم یحس خاص هیشده بودن و  طدو تا تضاد با هم مخلو ییجورا هیهم تجربه نکرده بودم، 

 ...نیتر نیریش دیبود! شا نیریش یول

 :دمیحرفش، پرس یادامه  دنیشن یزدم و مشتاق برا یلبخند

 ؟یچ نیتر نیریش

 پاسخ داد: د،یلرز یکه از شدت اضطراب و شعف م ییو سپس با صدا دیکش یآسوده ا نفس

 یمن، من نم یکرد! ول یمن رو از مامانم خواستگار شبی! خب راستش، اون دسویاسترس عمرم بود گ نیتر نیریش

 بگم! یچه طور یعنیدونم! 

 بخش گفتم: نانیاطم یو با لحن دمیخند

 هات! یبا لوس باز یکن یم وونهیرو د چارهیو بابک ب یکن یناز م یفقط دار یدوستش دار تو

 :دینال دلخور

 کنم آخه. یدرد و دل م یمن رو باش که دارم با ک سو،یگ عه



 شیرین بی فرهاد

 
237 

 

 لج! یرو دنده  یافتاد یول یرو گفتم، تو دوستش دار قتیخب حق-

 

لرزان و مرتعش  ییشکست. با صدا یسکوت را م نیا ذیپان یها هیگر نیبرقرار شد و فقط طن نمانیسکوت ب یقیدقا

 زمزمه کرد:

 حق با تو باشه! دی... شادی... شاآره

 :دمیپرس انیپا یب یو با شوق دمیخند

 ما بده؟ هوم؟ ی شهیآقا داماد عاشق پ نیقراره بله رو به ا یحاال عروس خانم ک خب،

 و سپس گفت: دیرمق خند یب

 چند ماه وقت گرفتم تا فکر کنم! فعالً

ها و  یهمه مدت که به پات نشست، با تموم تلخ نیا ؟یکن یم تیقدر اون پسر رو اذ نی! چرا ایا وونهیکه د الحق-

لطفًا قهر  ذ؟یپان یاریب ریگ یخوا یپسر آقا تر از کجا م نینکرد. از ا یاعتراض نیتر کیهات ساخت و کوچ یمحل یب

! تو فقط با اون تیهم عاشقته و هم ضامن خوش بخت ابکدور و درست فکر کن. ب زیبچگانه ات رو بر یو کدورت ها

 رو خراب نکن خواهشاً. زیهمه چ یدلم! با بچه باز زیعز یخوش بخت بش یتون یم

 سو؟یگ-

 جانم؟-

 غصه دار نجوا کرد: یلحن با

 کنم عاشق شدم! فکر

 زدم و گفتم: شیفضا را پر کرد. متأثر صدا نشیزد و هق هقِ غمگ هیگر ریز اریاخت یب

 یطور نیکه ا فتادهین ینکرده زبونم الل اتفاق بد یشده؟ خدا یمگه چ ؟یکن یم هیقربونت برم آخه، چرا گر ،یپان

 ؟یکن یم هیگر
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 گرفتم. دهیخودم رو هم ناد یو حت تمشخصی غرورم، و بستم دل کورکورانه چون! سفمٔ  خودم متا یبرا-

 یب دینبا ؟یخودت رو سرزنش کن یکه بخوا آخه؟ دل بستن و دوست داشتن مگه دست خودته هیچه حرف نیا-

تونه  یعاشق م هیارزش نداره!  یزیپش ی! در ضمن، تو عشق، غرور حتیو شماتت کن یخودت رو عذاب بد یخود

قرار  تیغرورت رو اولو دینباعشق،  یتو ،یبراش ارزش نداشته باشه! پان یزیچ چیوجود خودشم فراموش کنه و ه

 دونیرو داره که هم خودت و هم طرف مقابلت رو نابود کنه، اگه بهش م نیا تیقابل ،یبد دونیو اگه بهش م یبد

عشق پا تو قلبت گذاشت و از  یشه! پس وقت یهم م قیعشق عم هی یِتازونه و مسبب نابود یم یبد جور ،یبد

نکن  یپس سع! رهیگ یم میتو تصم یو اون قلبه که به جا ستیخودت ن اب ارتیاخت گهیقلبت وارد شد، د ی چهیدر

 داریاس! به خودت زمان بده تا عشقت پا دهیفا یفرار و انکار ازش ب گهید یعاشق شد یوقت ،یکن تیخودت رو اذ

 نیریبرات ش یها هم برات جاذبه داره و زندگ زیچ نیتر کیکوچ یحت ینیب یاون وقت م ره،یبشه و کم کم وسعت بگ

راه، با قلبت و  نیغرور که سهله! پس تو ا ،یهم بگذر تیبه خاطر اون، از خودت و زندگ یحت یشه، حاضر یم

 زیهر دو تون بهتره! به چ یبرا یطور نینتراش! ا یخود یبه اون، موانع ب دنیرس یعشقت، خالصانه قدم بذار و برا

شانس خوب رو  هیدر واقع  ،یکن یتجربش م یدار کهاالن  ،یپان هیاعتنا باش! عشق حس قشنگ یهم ب یاضاف یها

اش رو  یستگیکه شا رهیگ یتعلق م یشه و به کس ینم یهر فرد بیحس پاک و مقدس، نص نیچون ا ،یدش بینص

 داشته باشه!

 و افزودم: دمیکش یآسوده ا نفس

 !یتوجه از کنارشون نگذر یو ب یمتوجه حرف هام شده باش دوارمیام

 در خود داشت: یوجد خاص شیصدا

 خواهر جونم! یتو فوق العاده ا سو،یبه دلم نشستن گ یلی! خننیریهات قشنگن، ش حرف

و نجوا کنان لب  ستمیبود، نگر یاریمشغول آب رمانیکه توسط باغبان پ اطیزدم. از پنجره به ح یلبخند مسرورانه

 زدم:

 فقط موفق شدم که عشق رو با تموم وجودم لمس کنم! زم،یعز ذِیپان ستمیفوق العاده ن من

کرد.  یم میدایبود و ش دهیدر تار و پود وجودم تن ش،یگفتم چون عشق با تمام قوا یرا بستم. دروغ نم میها چشم

 رحم بود! یاما ب ن،یریعشق، گر چه ش
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 زد: ادیفر باً یفراوان، تقر یشور و ذوق با

فهمم که من واقعاً خوش شانس بودم که تو رو  یبه تمام معنا! االن م یدختر؟ معرکه  یفهم ی! میتو معرکه ا یوا

 کردم. دایپ

 گفتم: یشوخ به

 گم شده بودم؟ مگه

 زد: غیطاقت و غرش کنان ج یب

به هم!  یزیر یدارم، تموم کاسه کوزه هام رو م یبر م یفاز احساس ی! همه اش وقتتیشعور پاراز یب یبش لیذل یاله

 اَه اَه، زود باش قطع کن.

 کنان گفتم: خنده

باهات  دمتی! فردا که دگهیبرم؟ باشه د یگ یهمه بهت مشاوره دادم عوِض تشکر کردن بهم م نیخب، ا یندار اقتیل

 خانم! ذیکنم پان یحساب م هیتصف

 تشکر کرد. شرمزده

مرغ  نیع شبیدستت درد نکنه، حرف هات آرومم کرد، د یدردسرم، ول ی هیدونم همه اش ما یم د،یببخش-

داد، اگه  نیقلبم رو تسک یگم حرف هات حساب یم یجد سو،یقرار بودم گ یب یلیزدم، خ یم سرکنده فقط بال بال

که  یدوست دارم، مرس یلیخزدم.  یو به جون خودم غر م دمیچرخ یدور خودم م فیهنوزم بالتکل یتو نبود

 جان! قیرف یشمیپ

 خوره؟ یم یبه درد چه روز قیپس رف فمه،یدلم، من وظ زیفدات عز-

 سو؟یگ یخالصه بازم دستت درد نکنه، راست-

 بابک، از آن طرف خط، حرفم را قطع کرد. یجوابش را بدهم که صدا خواستم

 ؟ییجان، کجا ذیپان-

 :دیغر یآرام یبا صدا ذیکه پان دمیخند زیر
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 نخند! کوفت

 ؟یبار یخب، برو که آقاتون احضارت کرد، کار یلیچه حالل زاده اس! خ-

 رسم. خوش بگذره گردش! یبعد به خدمتت م نم،یب یم من که فردا تو رو-

 خداحافظ تا فردا. ،یخال یجات حساب-

 ! سالم برسون.یخدافظ-

 چشم، خداحافظ.-

 .دیرس انیکرد و سپس تماس به پا یهم خداحافظ او

 

و  ستادهیا سالن یمبل بلند شدم و به طرفش رفتم. کنار دربِ ورود یخواند، از رو یپرهام که من را فرا م یصدا با

 :دیتر که شدم، لبخند زنان پرس کینگاهِ منتظرش را به من دوخته بود. نزد

 ؟یزد یحرف م یک با

 حلقه کردم و لبخندش را پاسخ دادم. شیرا دور بازو دستم

 !گهید ذیطبق معمول پان-

 گفت حاال؟ یم یچ-

 بود. یعصبان یزد. حساب یدر مورد خواستگارش حرف م-

 تأسف تکان دادم و دوباره گفتم: یبه نشانه  یسر مغموم

. رهیبگ دهیحاضره عشقش و قلبش رو هم ناد یاش حت یلجبازه! حرف فقط حرف خودشه، به خاطر لجباز یلیخ

 نگرانشم پرهام! یلیخ

 میدادم و او هم عاشقانه مشغول نوازش موها هیبودم، سرم را به شانه اش تک دهیطور که دستش را محکم چسب همان

 شد.
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 یو حرف ها یاومد براش کرد یاز دستت بر م یکار کنه، تو که هر کار یدونه چ یدلم، اون خودش بهتر م زیعز-

داره  یلیکه خ میبر دیفعالً با م،یزن یانتخاب با خودشه! بعدًا در موردش مفصل حرف م گهید ،یالزم رو بهش گفت

 شه. یم رمونید

 و قاطع ادامه داد: زیآم دیتهد یکرد. با لحن تیگرمش فشرد و سرم را به طرف باال هدا یام را با دست ها چانه

خوام روز قشنگمون رو به خاطر  ینم ،یخواد اخم هات تو هم باشه و نگران باش یوجه دلم نم چیضمن، به ه در

 خانمم، قبوله؟ میبه هم بزن گرانید

 شد. ریو وصف ناپذ نیریش یتابم ماالمال از حس یلحن پر از عشقش، قلِب ب از

 .یتو بخوا یقبوله، هر چ-

 کرد، گفت: یم تمیسالن هدا یدرِب خروج یکه به سو یبامزه نثارم کرد و در حال یچشمک

 .امیتا منم حاضر شم و ب نییبرو پا تو

 فمیکه بند ک یرفتم و در حال نییاو، از خانه خارج شدم. از پله ها پا یموافقت تکان دادم و به گفته  یبه نشانه  یسر

پرهام در آن جا پارک شده بود، پا تند  لیکه اتومب نگیاز پارک یکردم، به طرف قسمت یدوشم جا به جا م یرا رو

 جلو را اشغال کردم و به انتظار پرهام نشستم. یِرا فشردم و پس از گشودن قفل، صندل چیسوئ یکردم. دکمه 

که کاپشن چرمش را در دست  یشد، در حال یم یمنته نگیکه به پارک یورود یپله ها یبعد، قامت او بر رو یلحظات

اش  یشانیپ یبلند رو یشدم. چند تار مو رهیو متبسم به او خ دمیکش ینفس آسوده ا دنشیداشت، نقش بست. با د

به  یدآگاه گره اکه ناخو یداد. اخم یتر جلوه م یخوردند، چهره اش را جذاب و خواستن یحال تکان م شانیکه پر

 کرد! یتوأم با عشق م یتابم را سرشار از حس خواستن و لذت یابرواِن نسبتًا پهن و مردانه اش افکنده بود، قلِب ب

 :دینشستن، پرس نیسمت راننده را باز کرد و ح درب

 ؟یمنتظر شد یلیخ

 مرتب کردن شالم گفتم: نیجنباندم و ح ینف یبه نشانه  یسر

 ه؟یچ زتیسوپرا نیباالخره ا یخب آقا پرهام، نگفت یلیخ
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 باال انداخت و سپس گفت: یشانه ا انهیو موذ دیخند زیر

 کردنشه نه لو دادنش. ری! مزه اش به همون غافلگگهید زهیسوپرا ز،یدونم که خانم جون، سوپرا ینم

 :دیپر حرصم را به جانبش دوختم که پرس نگاهِ

 خانم کوچولو؟ یشد ملتفت

 کردم. یتفاوت یبرگرداندم و تظاهر به ب شهیرا به طرف ش میرو

 سرم، خب نگو! یفدا-

 لرزاند، لب زد: یکه قلبم را م فتهیو ش بندهیفر یو با لحن دیکنان گونه ام را کش خنده

 ها! یاخم کن نمی! نبنمیها خانمم، حاال بخند، زود باش بب ی! قرار نبود قهر کنگهیبابا، نشد د یا

شکل گرفت، او هم  میبر لب ها یقیلبخند عم اریاخت یطاقت چشم به من دوخته بود. ب ینگاهش کردم که ب عاشقانه

 و زمزمه کرد: دیمتقاباًل خند

 !سویگ ریخنده هات رو ازم نگ نیوقت ا چیه

ا وجودم ر یدستش، سرما یرا به طرف گونه ام آورد و آرام و سرشار از محبت شروع به نوازشش کرد. گرما دستش

 نیکردم و ا یناخواسته وجودم را پر کرد. هنوز هم در مقابلش، احساس شرم م یداد، از تماس دستش، شرم یتسل

 یو دور از باور م بیکردم، عج یرا ابراز م مثالم یعشقِ ب هیپروا گونه عاشقش بودم و هر ثان یطور ب نیکه ا میبرا

ماالمال از عشق و محبت بود، گوشم را نوازش  یِزندگ یِ نیریو ش یخوشبخت یبه مانند نجوا میکه برا شینمود. صدا

 کرد:

دوستت دارم که  یدونه که چه قدر دوستت دارم، به قدر یفقط خدا م سو،یخنده ها و طرز نگاهتم گ نیهم ی وونهید

دوست  یاز همه  ی. حس من حتادیب رونینتونه تو نبرد عشق با من رقابت کنه و سربلند ب یمرد چیکنم ه یحس م

محبوبش رو با  دنیهمون طور که اون طاقت د کنه، یبرابر نشیریعشقم با عشق فرهاد به ش دیداشتن ها فراتره! شا

آدم  هیجز  ستم،ین یچی! بدون تو هسویطورم گ نیداد، منم هم حیعشق ترج یب یِو مرگ رو به زندگ اوردین یگرید

از  یمن حت یبدونِ تو، برا یایکنه. دن میکه مرگ رو به خودش تقد رو داره نیا تیکنه و قابل یکه فقط به مرگ فکر م

شده، اما وجود تو، حضور  نیو حس مرگ عج یاهیسرتاسرش با س یتحمل تره! اون زندگ رقابلیتر و غ شندهجهنم ک
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شب رو به  ییکنه و روشنا یشب رو نابود م یاهیبودنش، س کیکه با تموم کوچ یِستاره ا یتو در کنارم مثل سوسو

 یکنه و نبودنش ب یرو به اون رو م نیا ازرو  میکه زندگ یرو دار یمن حکم همون ستاره ا یکنه، تو برا یم شکشیپ

 .ستیشباهت به فاجعه ن

 

 ادیلمس کرد. نگاِه ملتمسش را که عشق را فر دندیلرز یسردم را که از شدت سرما م یو دست ها دیکش ینیغمگ آه

 به من دوخت. اندینما یحس در آن رخ م نیا یِ زد و غم نافرجام یم

 ،یمن رقم زد یو مرگ رو برا یرو نابود کرد میدر واقع زندگ ،یو ترکم کن یروز بر هیکه اگه  یرو بدون نیخوام ا یم-

 پس...

 گرفته بود، زمزمه کرد: شیکه کم و ب ییبا صدا ریو سر به ز دیکش یقیعم نفس

افته،  یکه به التماس م یبراش با ارزش تره و وقت یزیمرد از هر چ هیکه غرور  یدون یوقت ترکم نکن! خودت م چیه

 یتونم ب یغرورش رو کنار گذاشته و در واقع عشق بر غرورش غلبه کرده، پس بدون که منِ مغرور، در مقابل تو م

 .یکه منظورم رو از حرف هام متوجه شده باش دوارمیمرد باشم! ام نیو عاشق تر نیغرور تر

 :دمیلرزان پرس باًیتقر ییو با صدا واپسدل

 خبرم؟ یافتاده که من از اون ب یپرهام؟ اتفاق یزن یحرف رو م نیا چرا

 و در جوابم گفت: دیخند تلخ

 افتاده باشه که من باهات حرف بزنم؟ یحتمًا اتفاق دیفدات شم، مگه با نه

کردم به  یام رفع نشده بود. سع یفرستادم، اما هنوز هم دلواپس رونیآسوده ب یحبس شده ام را با خاطر نفس

 اش گفتم: یرفع ناراحت یبخش و برا نانیاطم یتوجه باشم، دستش را فشردم و با لحن یموردم ب یب یِنگران

بار عاشق شدم،  کی میزندگ یگم که من تو یگفتم باز هم م شهیهم ؟یکن یفکر م زایچ نیچرا به ا زم،یعز آخه

 دنینفس کش یکه ترکت کنم پرهام، عشقِ تو تموم وجودم رو در بر گرفته و بدون تو حت نمیب ینم یلیتو! دل عاشقه

 یطورم، چه طور نیمنم هم ،یمن رو ندار ورو عدم حض دنیشه، همون طور که تو طاقت ند یم رممکنیهم برام غ
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خودش گرفته و تموم عشق و  اریده و قلبم رو در اخت یم لیاز وجودم رو تشک یمیرو ترک کنم که ن یتونم کس یم

 ده، هوم؟ یعالقه ام رو به خودش اختصاص م

که  ینبود. لبخندم پر رنگ تر شد و در حال یخبر شیپ یقیدقا یِاز آن تلخ گرینرم و مهربان شد. د گریبار د نگاهش

 به ظاهر گله مند گفتم: یکردم، با لحن یبه دستش وارد م یفیفشار خف

 .نمیهم اون اخم هات رو باز کن بب الحا

 کالمم بود، ادامه دادم: یِکه چاشن یبار عشوه کنان و با ناز نینکرد که ا یتوجه

 پرهام، جونِ من! گهینکن د یطور نیا

نشاند. برق  شیبر رو یبوسه ا متیبود، باال برد و با مال شیپا یرا به خنده داد. دستم را که رو شیچهره اش جا اخم

 زدود. یبد را از وجودم م یکرد و تمام حس ها یعشق در ظلمات نگاهش، دلم را گرم م

 ؟یهمه دلبر نیا ستیچه طرز حرف زدنه خوشگلم؟ بس ن نیآخه قربونت برم، ا-

 انداختم که دوباره گفت: نییاش، سرم را پا رهیگرفته از نگاه خ گر

سرتق و لجباز  یسویمن! کدوم رو باور کنم من آخه، اون گ یِخجالت یکوچولو گهید دناتمیخجالت کش نیهم عاشق

 آره؟ یبازم از زبون کم نم یاندازه ول یلپاش گل م قهیلوس رو که دم به د یخانم کوچولو نیا ایرو 

 کوفتم و معترض گفتم: شیبه بازو یخنده ضربه ا با

 خب؟ یکن یقدر مسخره ام م نیپرهام، چرا ا یبد یلیخ

 :دینال یتصنع یو با درد دیهم خند او

 فه؟یها ضع ،یکن یشوهرت بلند م یتا حاال دست رو ی! از کیکه فسقل یآخ، داغونم کرد آخ

 آوردم، گفتم: یرا در م شیکه ادا یآورد، خنده ام گرفت، اما آن را فرو دادم و در حال یرفتارش که حرصم را در م از

 قدر هم که تو دردت گرفت، خودت رو مسخره کن! چه

 نجوا کرد: نگ،یاز پارک لیخارج کردن اتومب نی. حدیدستم را بوس گریو بار د دیتر از قبل خند بلند
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 !وونهید عاشقتم

دادم و  نییپا یرا کم شهیدادم. ش هیو مرطوب بود تک سیکه از نمِ باران خ شهیو سرم را به ش دمیرا پس کش دستم

 یم ریسراز نیزم یبر رو یکردند و به آرام یتم را لمس مباران، پر عطوفت دس زیبردم. قطرات ر رونیدستم را ب

 شدند.

 .یخور یسرما م ،یرو خانم شهیبده باال ش-

 را بستم و لجوجانه گفتم: میها چشم

 شه! ینم میزیچ نترس،

 ؟یرو خراب کن تیامتحان آخر یخوا یدلم، تو که نم زیگم عز یخودت م یمن برا-

 دمش باال. یم گهیکم د هیبابا، باشه  یکار کنم خب عاشق بارونم! ا یچ-

 :دیپرس یفتگیخودش با

 نه؟ ای یمنم هست عاشق

 وجودم را در بر گرفت. یهمه خودخواه بودنش، حس خوب نیا از

 ست؟ین یکاف نیجنون! ا ای یوونگیبه مرز د کینزد دیفراتر از عاشق بودن، شا یحس هی-

گرم و مردانه اش فشرد  یبسته بود، در دست ها خی باً یتقر رون،یب یاستخوان سوز هوا یرا که از تماس سرما دستم

 دنده گذاشت. یو بر رو

وار دوستت دارم  وانهی! دشهیوونگید نیعشق به هم تِ یمن! خاص یسویطور عاشق کنارم بمون گ نیهم شهیهم-

 !نمیریش

کردم و به نم نم باران چشم دوختم که  کرده بودم، مزه مزه افتیرا که از او در یرا گشودم. حس دلچسب میها پلک

کرد، چه عطر  یشد، مشامم را پر م یساطع م نیکه از زم یخاک یکردند. بو یرا تر م شهیش یدر پ یعجوالنه و پ

کنم و در تار  تیهدا میها هیو عشق بود به اعماق ر یدگعطر را که مانند عطر زن نیتا ا دمیکش یقیبود! نفس عم یناب

 داشت و چه قدر که عاشقش بودم! یکنم، چه عطر مست کننده ا یگانیو پود وجودم با
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 بازگرداند: تیکه داشتم به عالم واقع یندیمن را از افکار خوشا ،یقیموس یصدا

 من شمیکیخب  یدار وونهیهمه د نیا

 شم من یلحظه ام جا نم هیتو قلبت  یعنی

 مردم یواسه تو پس واسه ک رمینم من

 «عالم رو بردم هیکه با اسمت دل  من

 لب زمزمه کرد: ریضبط را باال تر برد، سپس خودش هم هماهنگ با خواننده ز یرا عوض کرد و صدا دنده

 دوست دارم به خدا یدل من»

 دوست دارم به خدا یلیخ

 کم نشدا یچیه یقلب یعالقه  نیا از

 یبگم حرفام رو جز تو به ک من

 یخودت میزندگ ی همه

 رسم به خدا یکه از تو خاک تو م یمن

 ستین یدل بکن یمهر تو اون جور که بخوا ی قصه

 ستین یقدره که نابود شدن نیقلبم به تو ا حس

 تو آسمون پر ستاره ات دینفس کش دمیبا

 ات هیسا ریز رهیجوون بگ وونهید نیا یها شهیر

 نهیواسم ا ایتو دن یتو با همه جاها فرق

 نهیزم یجا نیخطر تر یکه آغوش تو ب نیا
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 ذارم یجون رو م نیباشه من ا ونیتو که درم یپا

 رو ندارم! یزیچ یزندگ نیکه باالتر از ا من

 کی یو احساسات خوب دیهمه احساس لرز نیزد، قلبم از ا یموج م ایر یخالص و ب یبم و مردانه اش، عشق یصدا در

 ی. لبخنددیبار چندم بوس یدستش بود، فشرد و برا ریدنده و ز یباره به قلبم هجوم آوردند. دستم را که همچنان رو

و ستاره  زیر یرا به قطره ها شیکه اندک اندک جا ،یتانبه بارانِ زمس رهیاش زدم و همان طور خ یهمه خوب نیبه ا

 :دمیبه جان خر دم،یبال یبابت چه قدر به خود م نیرا که مخاطبش من بودم و از ا شیداد، صدا یمانند برف م

 ست دارم بخدادو یدل من

 دوست دارم بخدا یلیخ

 کم نشدا یچیه یقلب یعالقه  نیا از

 یبگم حرفام رو جز تو به ک من

 یخودت میزندگ ی همه

 رسم به خدا... یکه از تو خاک تو م یمن

 «یسچیطل رضایعلدلی، »

بود.  رایباز پذ یبودم که فرهادش را به کام مرگ نکشانده و عشقش را با آغوش ینیریبا پرهام بود، من هم ش حق

شد. فرهادش جانش بود، تمام  یاش به مرگ مبدل و جانش گرفته م یماند، زندگ یفرهاد م یب یکه اگر روز ینیریش

ماه، بلکه  کی ایروز  کی ینه برا د،یطلب یشده بود و بند بند وجودش او را م نیتار و پود وجودش با عشقِ او عج

 !تیهم تا ابد دیعمرش و شا یتمام یبرا

فرهاد شود و  یعاشق ب نِ یریکه ش یامان از آن روز دند،ییربا یگرفتند و م یکه فرهادش را از او م یامان از روز اما،

 یلحظه ها را م نیو حالوت ا ینیریش انش،یپا یب یِآزرد و تلخ یچه تلخ و گزنده ذهِن خسته ام را م شه،یاند نیا

 رحمانه! یسوزاند! چه ب

وافر  یجانیشد، گل از گلم شکفته شد و با ه یهمان ارتفاعات چمران ختم م ای رازیچمران که به بام ش بلوار دنید با

 بود گفتم: یرو به پرهام که خونسردانه مشغول رانندگ
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 !یپرهام، تو معرکه ا یوا

 :دیخنده پرس با

 وقت چرا؟ اون

 از باران و خلوت را از نظر گذراندم. سیخ ابانِیخ ت،ینها یب یشوق با

 !گهید زتیبه خاطر سوپرا-

 را باال انداخت.  شیابرو یتا کیپر مهرش را نثارم کرد و  نگاه

 به بارون! میآد، اما از شانس بدمون خورد یدونستم خوشت م یم-

 و گفتم: دمیرا به هم کوب میزده دست ها ذوق

 شاعرانه تر هم هست.! تازه شترهیب فشیک یطور نیاتفاقًا ا نه

 گفت: یو با سر کج کردن دیقهقهه خند به

 شده؟! کیمن چه رمانت یکوچولو خانم

 نثارش کردم و معترض شدم: یپر حرص یغره  چشم

 !یباز که شروع کرد عه،

م الم تا کا گهیره تو هم، بنده شکر خوردم، خوبه؟ اصالً د یگم تو اخم هات م یم یبابا، خب خانمم من که هر چ یا-

 زنم، چه طوره؟ یحرف نم

شد  یآن کم کم مرتفع م یکه انتها دیچیپ یکرد. به کوچه ا شیرو شیپ یرا گفت و نگاهش را معطوف به جاده  نیا

 شدن گفت: ادهیپارک کرد و ضمن پ یرا گوشه ا لیو به اصطالح بام نام داشت. اتومب

 جفاکار و خطاکار رو عفو کن بانو! یبنده  نیهم ا حاال

 قهرآلود گفتم: یرا به طرف من دور زد و دربِ سمت من را گشود. بغ کرده و با لحن رشیرا بست. مس درب
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 منم آره؟ یبگ یخوا یم ؟یچ یعنی نیا االن

 و دستش را به طرفم دراز کرد. دیخند یبدجنس با

 من؟ یِبانو ید یافتخار م-

گرفتم که نخندم. دستش را گرفتم و  یخودم را م یخنده ام گرفته بود و به زور جلو بشیو غر بیحرکات عج از

در آغوشش بودم و چه قدر که  ی. به نوعدیشدم. دستش را دور شانه ام انداخت و مرا به طرف خودش کش ادهیپ

 کرد! یدرونم را گرم م یوجودش، سرما یگرما

 ؟یفسقل یبلد یباز کیفقط خودت رمانت یفکر کرد-

خشک و  مهین یاطرافم شدم. فضا یتوجه به سوالش، مشغول تماشا یباال انداختم و ب یشانه ا دم،یخند یرکیز ریز

اطراف  یبه خود گرفته بود. کافه ها و رستوران ها یشکِل آن جا، اکنون از باران انباشته بود و طراوت خاص یابانیب

هوا،  یو سرد یوجود شلوغ هم در فضا متراکم بود. با ینیآرام و دلنش یِقیموس یبود و صدا تیهم مملو از جمع

 بر فضا حاکم بود! یآرامش دلچسب

 :دیبه اطراف پرس ینگاه میاز من فاصله گرفت و با ن یکم پرهام

 م؟ینیجا بش هی یموافق

 

هم و قدم زنان به طرف  یانداختم و شانه به شانه  شیموافقت تکان دادم. دستم را دور بازو یرا به نشانه  سرم

 نینبود. کم کم زم دایدر آن هو تیاز جمع ینشانه ا نیآن جا بود و کوچک تر ینقطه  نیکه در دور تر میرفت یمکتین

 یتر م کی. هر چه به آن محوطه نزدافتی یم شیافزاخود  یشد و ارتفاع هم به نوبه  یم یو بلند یپست یدارا

 یآسمان هم کاسته م تیرفته از شفافزد و رفته  یدر هوا موج م یظی. غبار غلافتی یهوا هم شدت م یسرما م،یشد

 ن،یزم یو پس از برخورد قطراتش بر رو دیبار یداد. باران نم نم م یرا به غرِش آسمان م شیمه آلود جا یشد و هوا

 خاست.  یبر م نیخورده از زم سینا و خاِک خ یبو

بخار مانند از دهانمان خارج  مانیکردم. نفس ها تیهدا میها هیرا به ر عیپاک و بد یو آن هوا دمیکش یقیعم نفس

 بود! یبکر و مطبوع یشد. چه هوا یشد و بعد در مه از نظر گم م یم
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 یسردش را گرم م یدست ها شیکه با نفس ها یجا خوش کرد و در حال سیخ مهیو ن یچوب مکتِ ین یبر رو پرهام

 :دیدور و برم بودم، پرس یالعاده خارق یها ییبایکرد، رو به من که مات و مبهوتِ ز

 ؟ینیش ینم چرا

بردم. دست  نیرا از ب نمانیب یفاصله  بیترت نیمردانه اش نهادم و به ا یشانه  ینشستم، سرم را بر رو کنارش

سرم سر خورده بود و باران با ضربات  یرا دور کمرم انداخت و من را محکم تر به خودش چسباند. شالم از رو شیها

رها  سوانمیگ شانیامواج پر یداغ و پر هرمش را در ال به ال یکرد. نفس ها یرا نمناک م میموها خود، یشالق گونه 

 کرد و کنار گوشم که از فرط سرما سرخ شده بود، زمزمه کرد:

 سردته؟

هم  ایدن یها یبا تمام خوش یآرامشِ در کنار او را حت نیرا بستم. ا میدستش گذاشتم و چشم ها یرا رو دستم

 کردم. ینممعاوضه 

 کنار تو، نه!-

 تر انداختم. نیی. گر گرفتم و سرم را پادیگوشم را با محبت بوس یو الله  دیخند آرام

 ده؟  یوقت کار دستت م هیهات  یدلبر نیا یگ یکوچولو! نم یزن یم یقشنگ یحرف ها-

 پروا گفتم: یباال انداختم. ب یشانه ا الیخ یو خونسرد و ب دمیخند

 !ستیکه کار دستم داده! مهم ن قبالً

 :دیو پرس دیحال به صورت گر گرفته از شرمم خند نیرخم به او بود، با ا میام کرد. ن یشانیرا مماس پ صورتش

 هوم؟ ه،یچ یبرا دنتیهمه خجالت کش نیا ،یخانم آخه

 :دمیو معترض نال دمیگز لب

 پرهام! گهینکن د تیاذ

 . دیکش شیها هیعطرش را به ر یدنیرا به چنگ گرفت و با نفس کش سوانمیاز گ یا طره
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 تو! یآروِم جوِن من-

 گرفتند. یرا به باز سوانمیوار گ نیحرکت روت کی ینوازش وار و ط شیها انگشت

 !یمیزندگ ،یتو، نفسم یمن یسویگ-

 :دیکالبدم دمتازه در  یعاشقانه و روح نواز، جان یا ییهمچون الال شیکرد و صدا یخنده ا تک

 تو، که جاِن جانِ جانى... یجاِن ما و بهتر از ما فدا هزاران

 موالنا#

 

 یپرهام مخف ی نهینشاند. سرم را در س یبر اندامم م یغرِش آسمان لرزه ا ،یداشت و هر از گاه یفیسوز خف هوا

 :دیپرس یکردم که با نگران

 خوبه؟ حالت

. خنده دمیاش را چسب قهیمرا از جا پراند و وحشت زده  ینیسهمگرعد و برق  یجوابش را بدهم که صدا خواستم

 :دیکنان پرس

 تو جوجه؟ یدیقدر ترس نیچرا ا زم؟یشد عز یچ

 .دیاش جدا کرد و بوس قهیرا از  میها دست

 مگه رعد و برقم ترس داره؟ یعه عه، تو رو خدا نگاهش کن! فسقل-

 و آهسته جواب دادم: دمیکش یآسوده ا نفس

 .گهید دمیبود، ترس ییهویآخه  خب

 کرد! یم قیرا به وجودم تزر یمثال یضربان آرام و منظمِ آن، آرامش ب یقلبش بود و صدا یدرست رو سرم
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 یام را باال م یباران پیکه ز یو در حال دمی. خودم را عقب کشافتی یو کم کم سرما شدت م دیوز یزوزه کشان م باد

 دمیکش یفیخف غیکمرم حس کردم و چهره ام در هم رفت. ناخودآگاه ج ی هیرا در ناح یدیناگهان درد شد دم،یکش

 :دیپرس ضطربو م دیو دست پرهام را مضطرب چنگ زدم. هراسان به طرفم چرخ

 خانمم؟ هویحالت خوبه؟ چت شد  سو؟یشده گ یچ

نبود. درد شکمم  از آن درد طاقت فرسا یآثار گریرا بستم، اما د میو از شدت درد پلک ها دمیرا به دندان گز لبم

شکمم گذاشتم و  یشد. دستم را رو یم دایدوباره سر و کله اش پ گرید یا هیگرفت و ثان یآرام م یا هیبود، ثان یگذر

به من زل زده بود. به زحمت و با  یو با نگران دیپرس ی. پرهام همچنان سوال مدمیکش شیبر رو یبا حرکات دوران

 :دمیمرتعش نال ییصدا

 ش!نگران نبا خوبم

امروز، آه از نهادم  خیتار یادآوری. با چدیپ یکردم دل و روده ام به هم م یشکمم را فشرد. حس م گریبار د درد

 پرهام را فشردم و ملتمس گفتم: یبرخاست. بازو

 شم. یاگه باد سرد بهم بخوره بد تر م م؟یشه بر یم

 :دیزدم که آشفته تر از قبل پرس ینگرانش بر چهره ام ثابت ماند. لبخند کم رنگ نگاهِ

 دلم؟ زیشد عز یچ هوینگران شدم، آخه  یلیخ سویدکتر؟ گ میبر یخوا یم

 یآشکارا م میانداختم. صورتم از شرم گلگون و ملتهب شده بود. صدا نییو سرم را پا دمیشرم نگاهم را از او دزد با

 و با لکنت گفتم: دیلرز

 !هیعاد یعنی... ستین یزی... خب... چخب

همه  نی. با وجود ادمیکوب یم نیرا به زم میپا ت،یو عصبان صالیرنگ تعجب به خود گرفت. از فرط است نگاهش

 شد! یها م زیچ یلیتوانستم با او راحت باشم و شرم مانع از گفتن خ یباز هم نم ،یکینزد

 گرفتم و دوباره گفتم: شیفرار از نگاهش، راه بازگشت را در پ یبرا

 !ینگران باش ستین یازیواقعاً ن پرهام
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 .مارستانیب میبر دیبده، حتماً با یلیتو حالت خ سویگ ؟یکش یدرد م یجور نیا یچه طور نگران نباشم وقت-

 را چنگ زدم. شیو بازو دمیداشت. به طرفش دو یگام بر م لیو کالفه به طرف اتومب یعصب

 ؟یش یم یبابا، خب چرا عصبان یا-

در کالمم مشهود بود، جواب سوالش  یکه به خوب یپا و آن پا کردن، با شرم نیا یو با اندک دمیکش یاز سر ناچار یآه

 را دادم:

 شم! یکه خوب م نهیمنظورم ا ست،ین میزیدرد، چ نیعادت کردم به ا گهیمن د خب،

 اضافه کردم: دهیبر دهینگاهش کردم و بر دهیرنج

 بگم... یپرهام! آخه... آخه چه طور اَه

شرم را بر چهره ام  گریآراسته شد. نگاه معنادارش بار د یبه لبخند شیکم کم از هم باز شدند و لب ها شیها اخم

را برگرداندم. جلو تر آمد و دو طرف صورتم را که از شدت التهاب و  میسرخ از خجالت رو ییکرد و با گونه ها یمستول

صورتم و نگاه خجولم  یاجزا نیگرفت. نگاه نافذش در ب قابتنومند و مردانه اش  یسوخت، با دست ها یم یگر گرفت

 را بستم که نجوا کرد: میبوسه اش گونه ام را نشانه گرفت. پلک ها کیشل ت،یدر نوسان بود و در نها

 تیقدر هم اذ نیا گهیخانمم، د گهید خشهیکه امروز تار یگفت یقربونت برم، دورت بگردم من! خب از اول بهم م آخه

 !یشد ینم

 و مالمت بار گفت: یجد یاز گونه ام گرفت و با لحن یآهسته ا شگونین

 سو؟یگ یفکر یقدر ب نیهان؟ چرا ا یسرد بمون یتو هوا دیحالت نبا نیتو ا یدون یتو نم مگه

 را گشودم و نگاهم را به نگاِه دلخور و سرزنش بارش دوختم. میها چشم

 رفته بود، اصاًل حواسم نبود! من... ادمی-

 حرفم شد. یلبم گذاشت و مانع از گفتن ادامه  یسبابه اش را رو انگشت

 !یاستراحت کن دیخونه، تو با میتند رفتم، بهتره برگرد دیببخش زم،یباشه عز-
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حد و حصر  یب یاز شوق زیرفت و لبر یهمه محبت و به فکر بودنش، ته قلبم غنج م نیدادم. از ا لشیتحو یلبخند

 شد! یم

پارک شده  لیکه اتومب ییگرمش گرفت و در سکوت به طرف جا یبسته ام را در پناهِ دست ها خیو  فیظر یها دست

را به  لیگشود. سوار شدم و خودش هم پس از سوار شدن، اتومب میدرب را برا دنی. به محض رسمیبود به راه افتاد

شدم.  رهیدر آن خ اهیس یاو انبوِه ابر ه انچسباندم و به آسم سیخنک و خ ی شهیحرکت در آورد. سرم را به ش

و  دندیبار یدار م تمیکنند، هماهنگ و ر یم یرویپ یخاص یکه از قاعده  یقیموس یقطرات باران، همچون نت ها

 دادند. یسر م میمال ینغمه ا

 :دیدستم را فشرد و پرس پرهام

 !ییجا یدرمونگاه میبر یاگه درد دار ؟یبهتر

 

 زدم و پاسخ دادم: یرمق یب لبخند

 قدر نگران نباش! نیباور کن خوبم، ا نه

 و افزودم: دمیگز لب

 شه. یمسکن آروم م هیبه دکتر نداره، با  یازی! نهیعیطب دردش

 بر چهره نشاند و دلخور گفت: یاخم

 ست؟یکه حالت خوب ن یگفت یبهم م دینبا تو

رفته بود، وگرنه اگه تو خونه حالم بد  ادمیگفتم که خودمم  ؟یکن یقدر دعوام م نیخب حاال چرا ا گه،ید دیببخش-

 گفتم. یبود بهت م

 اش انداختم و معترض تر از قبل ادامه دادم: یرخ نگران و جد میبه ن ینگاه مین

 همه داد و قال نداره که! نیا گهید
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 ضعف شیحالت ها نیا یکرد و چه قدر که دلم برا یم یاش رانندگ یشگیهم یمغرورانه  یهمان جذبه و چهره  با

 گرفت! یم یداد و قلبم را به باز یکه چهره اش را جذاب تر نشان م یرفت، جذبه و صالبت یم

 گفت: متیمال با

 ایبشه  تیزیتفاوت باشم. اصاًل دوست ندارم چ یتونم نسبت به تو ب ینم ستیدست خودم ن زم،یخوام عز یم معذرت

 !یدرد بکش

 را پوشانده بود. میلب ها یپنهان یکه لبخند یچشم دوخته بودم در حال رونیتوجه به او، به ب یب

بشه  تیزیتو اگه چ سو،یخواستم سرت داد بزنم، فقط نگرانت شدم! خب بهم حق بده گ یمن رو ببخش خانمم، نم-

 یبیآس نیتار مو از سرت کم نشه، نفسم به نفس تو وصله و کوچک تر هی یحاضرم خودم رو فدا کنم ول رم،یم یمن م

تو  ست،یروت حساس باشم اما دست خودم ن یادیز دی. شازمیلرزونه! درک کن عز یکنه، دلم رو م دیکه تو رو تهد

 !رمیات بگ دهیتونم ناد یو من نم یاز وجود من یمین گهید

 عشق زمزمه کرد: یکرد و از رو نیچهره اش را مز ینیدلنش لبخند

 من! یکه چه قدر عاشقتم فرشته کوچولو یتصور کن یتون ینم

 همه احساس داشتم؟ نیگفتن در قبال ا یبرا چه

 شده بود، نجوا کردم: دمیاو عا یفراوان که از حرف ها یو با بغض آهسته

 !ادیز یلیدوستت دارم! خ منم

که داشتم پرت کند  یسر داد. آن قدر گفت تا حواسم را از درد یو دلدادگ یآواز عاشق میرا بستم و او برا میها چشم

 شد! میهاو سپس، خواب مهمان چشم 

 توجهم را به خود جلب کرد: ییبه دور و برم انداختم. صدا یاز هم گشودم و خواب آلود نگاه دهید ،ینوازشِ دست با

 شه ها! یم رتیشه؟ تنبل خانم پاشو د داریخواد ب یداداش نم عشقِ

 یخواب هم نم یکردم، حت یشدم. اشتباه نم زیخ مین میاز فرط تعجب گرد شدند و شتاب زده در جا میها چشم

 خودش بود! دم،ید
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را به  میو دست ها دمیکش یبلند غیج یکردنم داشت. با خوش حال داریدر ب یخندان کنارم نشسته بود و سع رهام

 :دیلرز یاز شدت بغض م میدور گردنش حلقه کردم. صدا

 ؟یشه رهام! واقعاً برگشت ینم باورم

 داشتم. ازی. اشِک شوق! چه قدر به حضورش ندیغرق در اشکم را بوس یرا به دور کمرم حلقه کرد و گونه  دستش

 خبر پا شدم اومدم. یب یطور نیبهت خبر ندادم و هم نیکنم واسه هم زتیخواستم سوپرا یدلم! م زیآره عز-

 کدانهیحد و اندازه دوستش داشتم.  ی. چه قدر خالصانه و بدمیکش میها هیو عطر تنش را به ر دمیکش یقیعم نفس

 !دمشیپرست یعاشقانه م یبرادرم بود و همچون معبود

 گفت: یو به شوخ دیخند یکرده بودند. با شادمان سیرا خ رهنشیپ میها اشک

 !یبه روز لباسم آورد یچ نیدماغو، بب یکوچولو یه

 خنده ام گرفت و بغض آلود لب زدم: هیگر انیم

که  نیدارمت دلم قرصه، محکمه، دلم گرمه به ا یکنم. وقت ینرو! خواهش م گهی! دیبرات تنگ شده بود داداش دلم

 شه! یم یته دلم خال یر یم یوقت یکنم، ول هیتونم بهت تک یم ست،ین یو پشتم خال یهست

 شد. قیدق انمیگر یچهره  یو نگاهش بر رو دیام کوب ینیبه ب یا ضربه

 وسط؟ نیا هیپس پرهام چ-

 فورًا رنگ گرفتند و من من کنان گفتم: میبه نگاه شوخش زل زدم. گونه ها متعجب

 ... خب...خب

 یمغزم را م یاز احساسم برده باشد، مانند خوره ا ییکه بو نیو متعجب تر از قبل به او زل زدم. فکر ا دیخند دوباره

 انداخت. یرا به جانم م یخورد و اضطراب کشنده ا

 !یبگ یزیخواد چ ینم زم،یخب عز یلیخ-

 :دمیپرس ریتخت نشستم و همان طور سر به ز یلبه  یرو
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 بود؟ یمنظورت چ رهام

 کرد، جواب داد: یکه با دقت و موشکافانه چهره ام را کنکاش م ینشست و در حال نیزم یرو میجلو

 ،یندار یبهونه ا گهیاومده و د شیفرصت پ نی! حاال هم ایبهم بگ دیکه با یگفتن دار یحرف ها برا یلیتو خ سو،یگ

 خبرم. یها هست که من ازشون ب زیچ یلیکنم خ یحس م

 :دمیپرس مضطرب

 !یکن یاشتباه فکر م یتو دار ؟ییزایچ چه

 برخاست و گفت: شیجا از

 .میزن یبا هم حرف م یرسونمت دانشگاه، بعد که اومد یبعدش م میبخور یزیچ هیپاشو اول  فعالً

تر شده و لحظه به لحظه طاقت فرسا  دیاز اتاق خارج شدم. دل دردم شد شدم و پس از آماده شدن به همراهش بلند

کرد، نگران  یم تیکه مرا به داخل آشپزخانه هدا یشد. رهام دستش را پشت کمرم گذاشت و در حال یتر از قبل م

 :دیپرس

 ؟یخوبه خواهر حالت

بر لب آوردم و  یو بخند بودند، لبخند مشغول بگو زیکه پشت م دایرها و ش دنیتکان دادن سرم اکتفا کردم. با د به

 گفتم:

 خانما! ریبخ صبح

 به طرفم برگشت. رها

 ؟یزور باال سرت باشه که از خواب دل بکن دیسالم! حتماً با کیخانم، عل سویبه به، گ-

 

 :دیبا مالطفت نگاهم کرد و دلسوزانه پرس داینشستم. ش دایدرآوردم و کنار ش شیبرا ییحوصله ادا یب

 زم؟یعز یشد بهتر
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 بار رها گفت: نی. ادمینوش میاز چا یمثبت تکان دادم و جرعه ا یبه نشانه  یسر

معطل نکن زود  یلیبعد امتحان هم خ ،یش یزود تر خوب م یطور نیا ،یدرست کردم خواهر نیدارچ ییچا برات

 برگرد خونه.

 و ناالن و درمانده گفتم: دمیدانشگاه چهره در هم کش یادآوری با

 رها، به جون تو اصاًل توان راه رفتن ندارم! یوا

 تا نصفه شب! یزن یم یبه غر زدن؟ از سر صبح ساز منف یبابا، باز شروع کرد یا-

 زد و با طعنه ادامه داد: یپوزخند

 ینم نمیذاره، بهتر از ا یبه الالت م یل یکنه و ل یکشه و لوست م ینازت رو م لتیبس که هر روز اون شوهر زن ذل از

 که خانم خانما. یش

 :دمینظاره گر بحثمان بود. آهسته غر یبه رهام کرد که با کنجکاو یو نامحسوس اشاره ا دیلب گز دایش

 !یآدم حرف بزن نیبار نشد ع هیرها!  یخفه بش یا

 :دیرو به او کرد و پرس رهام

 رها؟ یچ یعنیحرف ها  نیا

 دستپاچه شد و گفت: رها

 یافتادن به جون هم ول یمثل سگ و گربه م لیکه! اوا نینیدو تا رو بب نیا نی! نبودگهیگم د یخب راست م خب،

 بعدش...

 کالفه به او تشر زد: دایش

 !گهیرها، تموم کن د عه

 :دیمعنا دار پرس یشدم، سپس با لحن یم دیبه من کرد که مدام در حضورش سرخ و سف ینگاه رهام

 سو؟ینه گ! مگه یواسه گفتن داشته باش ییتو هم حرف ها گمونم
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 پرهام، از خدا خواسته از جا بلند شدم و گفتم: یو سکوت کردم. با صدا دمیگز لب

 بعد از دانشگاه! باشه

و  دمیکش یاز آشپزخانه فرار کردم. نفس آسوده ا ،یو پس از خداحافظ دمیرها خط و نشان کش یچشم و ابرو برا با

بود. تبسم کنان به  رهیخ ینامعلوم یداده بود و به نقطه  هیتک نیزدم. پرهام به کاپوت ماش رونیفوراً از خانه ب

 :دیو مهربان پرس دی. گونه ام را بوسدتر کر کیسمتش رفتم. دستم را فشرد و من را به خودش نزد

 بهتره خانمم؟ حالت

 سر دادم و پاسخ دادم: یزورک یا خنده

 !خوبم

 بر چهره اش نشاند و گفت: یتصنع یاخم

 کوچولو؟ یستین یخوب یاصالً دروغگو یدونست یم

 و غضب آلود گفتم: دمیکوب نیرا به زم میپا یلجباز با

 تو خسته شدم به خدا. یمن به جا ؟یقدر کوچولو صدام کرد نیا یپرهام! خسته نشد عه

 .دیو سرحال خند بشاش

 ؟یدار یصدات کنم، شما مشکل یطور نیخواد ا یدلم م ،یخانم خودم-

که رگه  ییخنده اش به هوا برخاست و سپس با صدا کیشدم. شل لیسوالش، سوار اتومبتوجه به  یزدم و ب یپوزخند

 زد گفت: یخنده همچنان در آن موج م یها

 کنه آخه! یهم م یجان، چه قهر یا

 و افزود: دیام را کش گونه

 !گهید یخودم یقهر قهرو یکوچولو

 :دمیپر از حرص غر یلحن با
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 نشده! رمیمن رو برسون تا د ایحرف زدن ب یآقا، به جا یدار فیشعور تشر یب یلیخ

 چشم خانم امر، امر شماست.-

 .میآمد رونیب نگیاز پارک ل،ینثارم کرد و پس از استارت زدن و به حرکت در آوردن اتومب یدنبال حرفش چشمک به

 پرهام؟-

 جانم؟-

 خوام با رهام حرف بزنم. یگم امروز بعد از دانشگاه م یم-

 :دیخشم آلود پرس یو با لحن دیدر هم کش چهره

 چه مورد؟ در

 در مورد خودمون، من و تو!-

 پوزخند گفت: با

 به حرف زدن باشه. یازیکنم ن یفکر نم چرا؟

 اش نگاه کردم. یعصب یبه چهره  متعجب

داره من حق  مِیباهاش حرف بزنم. اون به عنوان ق دیمن با ،یتو؟ باالخره که چ یکن یم یطور نیوا پرهام، چرا ا-

 ام دارم! ندهیآ یبرا یمیبدونه که چه تصم

 آشفته گفت: یو با لحن دیاش کش یشانیپ یرو شانِیپر یبه موها یدست کالفه

 تو، شوهرته و بس! وسالم ختم کالم! میبهت بزنم؟ تنها ق دیحرف رو چند بار با هی سو،یگ

معضل بزرگ  کیموضوع،  نیا یشدم. قانع کردن او درباره  رهیخ ابانیبرگرداندم و به خ یو ناراحت از او رو دلخور

 نمود! یم

 زد: میزنان صدا ادیشد و فر ادهی. او هم به دنبالم پدمیشدم و درب را محکم به هم کوب ادهیبه دانشگاه، پ دنیرس با
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 صبر کن! سویگ

 و بغض فرو خورده ام گفتم: فیضع ینگاهش کردم و با صدا نیخشمگ یچهره ا با

 ؟یکه بگ یدار یاصاًل چ ؟یبگ یخوا یم یچ

 جواب داد: یگرفت و با شرمسار یرنگ شرمندگ نگاهش

حرف ها  نیموضوع، پس چرا ا نیرم، به خصوص راجع به ا یمن زود از کوره در م یدون یخوام! تو که م یم معذرت

 ؟یکن یقدر برام تکرار م نیرو ا

 را به رعشه انداخت: میصدا بغض

تلخه اما تو هنوزم من  ،یبه حرف هام گوش کن یوقت نخواست چیتو ه ؟یطور جبهه گرفت نیگفتم که ا یمن چ مگه

 گم؟ یدرست م ،یبهم اعتماد کن یتون یو نم یرو باور ندار

 یگرفتم. سر درد بد شیدانشگاه را در پ یِتوجه به او، راه ورود ینثارش کردم و ب یکرد. زهر خند ینگاهم م درمانده

 حوصله تر از قبل شده بودم. یو ب شده بود رمیگ بانیگر

 

 بود! خندان گفت: ذیآورد. پان رونیکه در آن غرق بودم ب یشانه ام نشست و مرا از افکار یرو یدست

 ؟یخودم، چه طور یِخواهر سالم

 :دیپرس شیدر کنارش شروع به قدم زدن کردم. از سکوتم متعجب شد و با تشو ریزدم و سر به ز یتلخ لبخند

 تو؟ یشده؟ خوب یچ

 دنیبا شدت هر چه تمام تر بار میخودم را در آغوشش رها کردم و اشک ها د،یاز کف دادم و بغضم ترک طاقت

درمانده و ملولم  یاش بر چهره  یکه نگاهِ نگران و پر از دلواپس یمن را از خودش جدا کرد و در حال ریگرفتند. متح

 زد، دوباره سوالش را تکرار کرد: یدودو م

 !سویترسم ها گ یبگو دارم کم کم م یزیچ هیشده؟ حرف بزن،  یچ ؟یخوب دمیپرس ازت
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 یکرد. بطر تمیهدا یمکتیرا فشرد و به طرف ن میغلطان بر گونه ام را کنار زد، بازو یو عطوفت اشک ها یمهربان با

 را به دستم داد و گفت: یآب معدن

 .ادیکم آب بخور حالت جا ب هی ایب

 رهیکه منتظر به من خ ذیرا پاک کردم و رو به پان می. اشک هادمیاز آب را نوش یرا از دستش گرفتم و مقدار یبطر

 بود گفتم:

 امروز اصاًل حال و حوصله ندارم! ،یاز سرم بردار پان دست

 :دیرا چنگ زد و من را به طرف خودش برگرداند. کالفه نگاهش کردم که پرس میخشم بازو با

 و تاپ هم، آره؟ پیبه ت نیآقا پرهام زدباز با  نکنه

 تونم مجابش کنم! یوجه نم چیشم، به ه یکنم دارم خفه م یحس م-

 را فشردم و ملتمسانه نگاهش کردم. دستش

طرف رهام  هیکار کنم! از  یدونم چ یکنه. نم یم یو قاط زهیر یرهام، پاک به هم م یدرباره  یحرف نیتر کیبا کوچ-

 باهاش حرف بزنم. دیبهم گفته که با

داره؟ از اولش هم بهت گفتم برو صاف و پوست کنده حرف هات رو بهش  یناراحت نیفدات بشم من! خب ا یاله-

 قدر دچار سوء تفاهم بشه! نیبزن، نذار ا

 دانشکده، گفتم: ینثارش کردم و در حال قدم برداشتن به سو یخند زهر

خبره و رهام  یمن و رهام ب یسوزم، اون از اصل رابطه  یم شیاعتماد یب نی! دارم از همذیبهم اعتماد نداره پان اون

 کار کنم. یدونم چ یکه اون برادرمه! نم یدر صورت نه،یب یم بیرو به چشم رق

 ی. میرو به پرهام بگ قتیو به کمک اون حق یامروز با داداشت حرف بزن نیکه هم نهیتنها راه چاره ات ا سو،یگ-

رو با کس  شیطاقت نداره که زن زندگ یمرد چیچون ه یبهش حق بد دی! باادیتعصبش هم زاون مرده و  ه؟یچ یدون

و  نهیرو کنارت بب یا گهیمرد د چیتونه ه ینم ،کنه و همه اش ترس از دست دادنش رو داشته باشه میتقس یا گهید

 یپسر کوچولو هیدر باطن هنوز  یآن، ول یقابل قبوله! اونا فقط در ظاهر جذبه و ابهت دارن و خشن به نظر م نیخب ا

خواد،  یباشه که م یکه دوست دارن باشن و هر کس که چشمش دنبال اون یزیحسودن که دوست دارن مالک هر چ
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با  یانتظار نداشته باش وقت ونه،یمرد در م هیغرور  یوسط پا نیشن! در ضمن، ا یم ینیب شیپ ابلق ریداغون و غ

رو  زیتونه همه چ یم قتی! فقط گفتن حقینیعواقبش رو نب یطور نیا ،یکن یم یمرد عاشق باز هیغرور و قلب 

 درست کنه.

وارد سالن امتحانات شدم. ورقه ها که پخش شد،  ذیبه همراه پان یحرف نیکوچک تر یتکان دادم و ب یسر آشفته

سرکش شده  الم،یخبود! مرغ  یگرید یهمه بالفاصله مشغول پاسخ دادن شدند و تنها من بودم که فکر و ذهنم جا

هم حق با من بود و هم او! حق داشت به همه  ،یرفبود! از ط یکرد. وضع بد یپرهام پرواز م یبه سو اریاخت یبود و ب

گفتم. نفس  یرا به رهام م نمانیعشق ب انیامروز جر نیهم دیشود. با یطور عصب نیرهام شک کند و ا یحت زیچ

 رونیدادم و از آن جا ب لیبه سواالت داده باشم، ورقه را تحو یآن که پاسخ درست و حساب یو ب دمیکش یآسوده ا

 :دیو نفس نفس زنان غر ستادی. کنارم استمیکرد تا با یم میتر از من بود و مدام صدا قبع ذیرفتم. پان

 ؟یدیتمرگ یاون تو م شتریکم ب هی یمرد یم

فکر که رهام پشت خط است و بدون نگاه کردن به نام  نیدادنم شد. با او مانع از جواب  دیدر دستم لرز لمیموبا

 :دیچیدر گوشم پ یمنفور یاتصال را لمس کردم که صدا یمخاطب، دکمه 

 خانم! سویباشه گ دهیرس یوقت خداحافظ گهیکنم د فکر

 :دمیو مضطرب نال دهیراه نفسم بسته شد. رنگ پر یلحظه ا یو برا ختیفرو ر کبارهیبه  قلبم

 !یسام

 کرد گفت: یکه مو به تنم راست م زشینفرت انگ یو با صدا دیقهقهه خند به

 نه؟ ،یمن رو بشنو یصدا ینداشت انتظار

نمانده و هر آن ممکن  یدر تنم باق یرمق گریکردم د یو تنم به شدت متزلزل شده بود. حس م افتهیارتعاش  میصدا

متعجب و  ذیبرخورد کرد. پان نیبه زم یبد یاز دستم سر خورد و با صدا لیموبا اریاخت یبشوم. ب نیاست نقش بر زم

 :دیبرداشت و پرس نیزم ینگران آن را از رو

 ده؟یقدر رنگت پر نیچرا ا سو؟یخوبه گ حالت
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و نگران تر از قبل تکانم داد  یحرف زدن نداشتم. عصب یبرا یاز کثرت ترس و اضطراب خشک شده بود و توان دهانم

 کرد: میصدا یدر پ یو پ

 ؟یخوب سویگ سو؟یمن رو نگاه کن! گ سو؟یگ

 زمزمه کردم: یدادم و با درماندگ هیسرِد راهرو تک واریافتادم. به د نیزم یسست شدند و بر رو میها زانو

 برگشته! اون

 

 را دستم داد و گفت: تلفنم

 ده! یم امیزنه و پ یپشت هم زنگ م هیدونم ک ینم

آن که  یسبز را لمس کردم و ب یو وحشت زده نگاهش کردم و با دست لرزانم آن را از دستش گرفتم. دکمه  ریمتح

 زدم: ادیفرصت حرف زدن به او بدهم، فر

 یاز جونم م یچ گهید ،یدیتو که هدفت انتقام گرفتن از من بود و به هدفت رس ؟یدار یدست از سرم بر نم چرا

 ؟یخوا

دنبالتم، محاله دست از سرت  هیسا هیمن مثل  ،یهر جا که بر ؟یاز دستم در بر یتون یبا فرار کردن م یفکر کرد-

 بردارم!

 متوحش گفتم: یلحن با

نبوده  یزیما چ نیکه ب یخودت گفت م،یبا هم ندار یکار گهیوقته که د یلی! من و تو خرونیبکش ب میرو از زندگ پات

 فسخ شده! وقته یلیکه اونم خ غهیص هیجز 

 و هشدار دهنده گفت: یجد یسپس با لحن د،یدوباره خند یسام

 ...یندار شتریگم، دو راه ب یم یچ نیگوشات رو باز کن بب خوب

 :دمیوسط حرفش پر یعصب
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 برام ندارن، االنم لطفاً خفه شو! یارزش نیتر کیکوچ گهیتو د یآشغال! حرفا ی کهیدهنت رو مرت ببند

و به  دیلرز یم میکه کل وجودم را به رعشه انداخته بود، صدا یو ترس جانیتماس را قطع کردم. از شدت ه مهیسرآس

 :دیبه شانه ام زد و دلواپس پرس یبه طرفم آمد، نگران دست ذینفس نفس زدن افتاده بودم. پان

بود که باهاش حرف  یبگو اون ک ذی! مرگ پانیترسون یمنم م یبده، دار یلیشده؟ تو حالت خ یرو خدا بگو چ تو

 حال و روز انداخت؟ نیتو رو به ا یک ؟یزد

 تو رو خدا ولم کن!-

 ،یرهام کنار درب ورود نیماش دنیگرفتم. با د شیرا در پ یخروج ریاز جانب او باشم، مس یآن که منتظر پاسخ یب

 سوار شدم. عاً یبه طرفش رفتم و سر

 بود نابغه؟ خودم! امتحان چه طور یِسالم به خواهر-

 گفتم و جواب دادم: یحوصله سالم یب

 نبود! بدک

از غم فشرده  گریقلبم بار د ،یسام یها دیحرف ها و تهد یادآوریکرد. با  یرا روشن کرد و شروع به رانندگ ضبط

 شهیرا به سمت ش میشدند و رو ریسراز میبر گونه ها اریاخت یب مینشست. اشک ها میدر گلو یشد و بغض بد

 :دیپرس یبا نگران اوشده بود و  رید گریام نشود، اما د هیبرگرداندم تا رهام متوجه گر

 ؟یکن یم هیچرا گر زم؟یخوبه عز حالت

 آمد، جوابش را دادم: یاز ته چاه باال م ییکه گو یفیضع یصدا با

 خونه؟ میشه زود تر بر یم ست،ین یزیچ

 متوقف شد. دل نگران و مشوش نگاهم کرد و دوباره سوالش را تکرار کرد: ابانیاز خ یزد و گوشه ا راهنما

 ه؟یچه سر و وضع نیشده؟ ا یپرسم چ یازت م دارم

 یکرد و هر از گاه یصورتم را پوشاندم و هق هقِ آرامم را از سر گرفتم. او همچنان مضطرب نگاهم م میدست ها با

 فتم:کرد. عاقبت به حرف آمدم و گ یسوالش را تکرار م
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 شم! تو رو خدا کمکم کن! یم وونهید دارم

گرمش دستم  یصورتم کنار زد و با دست ها یرا از رو میشد. دست ها یم شتریاش لحظه به لحظه ب یو نگران تعجب

 .دیرا فشرد. لبخند مهربانش را به صورت آشفته و پر از غمم پاش

 هینزن، جونِ من گر شیقلب من رو آت یجور نیبرم، ا نکن قربونت هیدلم؟ گر زیآد عز یاز دست من بر م یچه کمک-

 یره، بهم بگو چ ینم شیاز پ یکار هیکه تو دلته رو بهم بگو، با گر یهر چ ی! آروم و منطقینکن، به خاطر داداش

 ؟یفتیروز ب نیباعث شده که به ا

 لرزانم گفتم: یو با صدا دمیکش یپر از درد آه

 در مورد پرهامه! موضوع

 :دیرا باال داد و پرس شیابرو یتا کی کنجکاو

 پرهام؟

! دمیترس ی! از واکنش او مدمیترس یهم م دیدودل بودم، شا قتیتکان دادم و مردد نگاهش کردم. در گفتن حق یسر

شد. باالخره دل را به  یم نییبر صورت مضطربم باال و پا میحرف ها یادامه  دنیو در انتظار شن دیکاو ینگاهش مرا م

 خفه زمزمه کردم: ییبا صدازدم و  ایدر

 من، من اون رو... رهام،

 :دیخاص پرس یو با لحن دیحرفم پر انیم

 ؟یدار دوستش

 بود؟ دهیانداختم. چه طور فهم نییرنگ گرفتند و فوراً سرم را پا میزده نگاهش کردم. گونه ها رتیح

 نه؟ ای ی! دوستش داریجواب سوال من رو نداد سو،یبا توَام گ-

 فشرد. شیکرد و دستم را محکم تر در دست ها یمثبت جنباندم. تک خنده ا یو سرم را به نشانه  دمیگز لب

 به من نگاه کن، لطفاً!-
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 رهام... تو... تو...-

 و گفت: دیکش ششیبه ته ر یبه نگاه خندانش زل زدم. دست متعجب

به روت  یزیچ نیواسه هم ،یبگ وقته که از احساست با خبرم، اما منتظر بودم خودت بهم یلیمن خ سو،یگ نیبب

 .اوردمین

 :دمیپرس نیشرمگ

 آخه من و پرهام... ؟یستین یتو از دست من عصبان یعنی

 ام را به او دوختم. یحرفم را نگفتم و سکوت کردم. نگاِه پر از شرمسار ی ادامه

 

 باال انداخت و گفت: یا شانه

نقشه  نیا یشدم که تو رو مجبور به ازدواج کنم! پشت همه  ینم یوقت راض چیمن ه سو؟یمن احمقم گ یکرد فکر

هم  ،یو خوندم! تو خواهرم دمیبودم که عشق رو تو چشمات د ینفر نیفکر و منطق بوده! من اول یمن، کل یها

خبر باشم، من به  یاحساسات و درونت ب ازازت دور بوده باشم، اما محاله  یلیخ دیشا ،یمن یِتموم زندگ ،یخونم

 نیتر کی! از احساس پرهام هم خبر داشتم، اون نزدستمیتفاوت نبودم و ن یوقت نسبت به تو ب چیعنوان برادرت ه

 یبرادر واقع هیمن مثل  یشناسمش! اون برا یسال ها بوده و من اون رو مثل کف دستم م نیفرد به من تو تموم ا

دونستم اگه  یم دم،یرو کش یاون ازدواج مثالً اجبار یطلع شدم و نقشه عشق م نیخودتون از ا ز! من زود تر ازهیعز

عشق  نیاگه ا یو حت دیچون جفتتون مغرور د،یکن یهم به حستون اعتراف نم گهیشما ها بمونم، تا ده سال د دیبه ام

رو مطرح کنم، البته  ازدواجتون انیجرمجبور شدم که  نیبه خاطر هم ن،یمحاله زبون باز کن ره،یجونتون رو هم بگ

 کنم ضرر هم کرده باشم، درسته؟ یفکر نم

 :دمیو من من کنان پرس دمیبه صورت ملتهبم کش یدست

 ؟یآخه چه طور ؟یدونست یرو م زیمدت، تو همه چ نیتو تموم ا یعنی

گفت! از بابت  ینم یزیهست، اما خب چ شیزیچ هیکه  دمیفهم یشناسم، م یخوب م یلیبهت که گفتم پرهام رو خ-

کردم  یکنه! تو هم که خب باالخره حس م یهم به خاطر من لب از لب باز نم گهیاون مطمئن بودم که صد سال د
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 نینبود تو ا رثیٔ  تا یرها هم ب یکمک ها بتهشدم که موضوع از چه قراره! ال یحالت بده، از رفتار هاتون متوجه م

 مدت!

 :دمیو مبهوت پرس مات

 رو بهت گفته؟ آخه... زیرها همه چ یعنی

کردم که  یم یکار دیبود، با ونیشما دو تا در م ی ندهیآ ینداره، من مجبورش کردم حرف بزنه، پا یریاون تقص-

 گه؟ید یش یعاقالنه باشه، متوجه م

 برقرار شد و سپس توسط او شکسته شد: نمانیسکوت ب یقیتکان دادم. دقا میرا به عالمت تفه سرم

 کار کرده؟ یپرهام چ ؟یکرد یم هیچرا گر ینگفت خب،

 اس! هیقض نیکنه، چند وقته که تنها بحثمون سر ا یداره کالفه ام م گهیدعوامون شد. د نیصبح تو ماش-

 ه؟یکدوم قض-

برم، به هم  یهر وقت که اسم تو رو م ،یقراره من و اون رو از هم جدا کن یکنه االن که تو اومد یرهام، اون فکر م-

 یقهر م کیکوچ یاگه به روت بخندم مثل بچه ها یحت ایشم،  کیاندازه. اگه به تو نزد یراه م دادیو داد و ب زهیر یم

منافات  یکن یکه تو فکر م یزیتا آسمون با اون چ نیو تو زم نم یدم که رابطه  یم حیهم براش توض یکنه و هر چ

رو به  قتیکنم هر چه زود تر حق یشم، خواهش م یره! دارم کم کم خسته م یره که نم یداره، باز هم به خرجش نم

 تونم ترکش کنم، حق با اونه اما... یهم نم یتوان ندارم! از طرف گهیهمه بگو، به خدا من د

 داد. لمیتحو یلبخند

هم ساخته  یاز نظر من شما دو نفر فقط برا د،ی! خوش حالم که شما سر راه هم قرار گرفتسویاون واقعًا عاشقته گ-

 خورده! وندیبه هم پ رتونیخوبه که تقد یلیو خ نیشد

 را به حرکت در آورد. نیو دوباره ماش دیکش یقیعم نفس

خواد اصالً نگران  یکنم، تو نم یمسئله رو حل م نیاومده، خودم ا شیپرهام پ یکه برا یاما در مورد سوء تفاهم-

 م؟یباشه خواهر ،یباش



 شیرین بی فرهاد

 
269 

 

 ترسم! یم یلیترسم، خ یرهام من م-

 را به لرزش در آورد و اشک را مهمان چشمانم کرد. میصدا بغض

 دِل من؟ زیعز یترس یم یاز چ-

 نابودش کنن! ایعشق اشتباه باشه  نیترسم که از دستش بدم، که ا یم-

 پر تمنا و غم آلود ادامه دادم: یو با لحن ستمیعجز او را نگر با

روزا  نیترسم که ا یبدون اون فکر کنم، همه اش م یِبه زندگ یتونم حت یکنم، نم یتونم بدون پرهام زندگ ینم من

ترسم، از  یم یلیمن خ یداداش ره،یرو ازم بگ یآرامش و خوش بخت نیاتفاق شوم ا هی ایکابوسِ بد  هیخواب باشه و 

 وحشت دارم! ندهیآ

 بخش گفت: نیقاطع و تسک یلحن با

 بهم؟ ید یبه ترس فکر هم نکن، قول م ی! حتیبترس یزیاز چ ستین ازین شتمیمن پ ینترس! تا وقت یچیه از

 حال، دودل و نامطمئن سرم را تکان دادم. نیشک داشتم، با ا هنوز

 خوبه! ن،یآفر-

 رو به من کرد و گفت: ش،یکردن صدا ادیضبط را روشن کرد و پس از ز سپس

 فکر نکن. زیچ چیچشم هات رو ببند و به ه فعالً

بود که بر زخمِ تازه  یهمچون نمک ،یقیموس یرا بستم. صدا میاو چشم ها ی هیتکان دادم و به توص شهیرا به ش سرم

 .دیپاش یشکفته ام م

 

 یشد و قلِب آزرده ام را به درد م یوار تکرار م نیروت یدر ذهن خسته ام، همچون ترانه ا یسام یتک حرف ها تک

او، از مغزم سلب شده و  یو فکر کردن در حوال یریگ میذهنم از کار متوقف شده بود که قدرت تصم ییآورد. گو

به دنبال  یخوب امدیموقع، قطعاً پ یو ب یطور ناگهان نیآن هم ا ،یشک حضور سام یکرد. ب یبه ذهنم خطور نم یزیچ

. دمیطلب یپلک بستم و در دل از خدا کمک م نیآمد. غمگ یدر ذهن ملولم به صدا در م ینداشت و مانند زنگ خطر
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راه فعاًل سکوت بود و  نیگفتم محال بود دست از سرم بردارد! پس بهتر یکردم؟ اگر به پرهام م یم چه کار دیبا

 سکوت!

 ؟یش ینم ادهیجان، چرا پ سویگ-

. تته پته کنان ستینگر یبه خودم دادم و هاج و واج به رهام چشم دوختم که با نگاه مشکوکش به من م یتکان

 :دمیپرس

 ؟یگفت یچ

 !ستیاصالً حواست ن یکنم ول ی. دو ساعته دارم صدات ممیدیشو رس ادهیشده، نه؟ گفتم پ تیزیچ هیتو امروز -

 ریشدند و ز تیاز فرط تعجب به طرف باال هدا شیمانند سر تکان دادم. ابرو ها جیگ ینگاهش کردم و با حالت رانیح

 لب با خودش گفت:

 !عجب

تمام هوش و حواسم را  یآن عوض ییشدم. گو ادهیپ یو با تأن دمیو مرطوب از اشکم کش سیبه صورت خ یدست

 سر و ته و چرتش اختصاص داده بود! یب یربوده و به حرف ها

 :دی. رهام به سمتم آمد و پرسدمیرا به آغوش کش میمهابا دست ها یبر بدنم نشاند و ب یهوا لرز یسرما

 !ینگرانم کرد یلیشده؟ خ یچ یشه بهم بگ یم سویگ

 باور کن من خوبم! ؟ینگران یخود یچرا برهام!  ستین میزیمن چ-

 :دیداد و غر لمیتحو یپوزخند

 معلومه! کامالً 

بود، لب  دایآن هو یجا یاز جا یپر عطوفت که نگران یو با لحن دیکش سمیسرد و خ یرا نوازش گر بر گونه ها دستش

 زد:

! یکن یپنهونش م یدار یول تهیزیچ هیفهمم  یم سو،یگ ستمیمن خر ن ؟یبمال رهیسر من رو ش یتون یم یکرد فکر

 !یبتونم کمکت کنم خواهر دیدلم؟ بگو شا زیشده عز یخب بهم بگو چ
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 رحمانه چانه ام را لرزاند و زمزمه وار گفتم: یباز هم ب بغض

تو راهه، دلم  یاتفاق بد هیکنم  یلرزه، حس م ی! نگرانم، قلبم مستیدونم حالم خوب ن یدونم رهام! فقط م ینم

 زنه داداش! یشور م یلیخ

 مهربان پوشاند. یرا لبخند شیاش کمرنگ شد و لب ها ینگران

 شه. ینم یزیآخه؟ نترس چ یقدر نگران نیقربونت برم خوشگلم، چرا ا یاله-

 گفت: یکرد و سپس به شوخ یمکث

 !یکه حظ کن ارمیازش در ب یپدر هیکار کنم،  یپسره چ نیدونم با ا یم

 گفتم: یتصنع یا یو با دلخور دمیرمق خند یب

 داداش! عه

 .دیهم خند او

 جانِ داداش؟-

 !یبد یلیخ-

 و گفت: دیخنده گونه ام را بوس با

 .یش یم ضیتو هوا سرده مر میکه؟ بهتره بر میسیجا وا نیتا صبح ا یخوا ینم ،یخواهر دیببخش

 .میباشه بر-

زد. به طرفش برگشتم و منتظر نگاهش  میو صدا ستادیا یدنبالش به طرف خانه حرکت کردم، اما کنار درب ورود به

 کردم که گفت:

 ؟یکه گفتم رو انجام بد یو هر چ یشه به حرف هام گوش کن یم سو،یگ

 ؟یوا چرا؟ اصالً چه کار-
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 یاز رفتار ها ریکرد. متح تیگشودن درب من را به داخل هدا نیو ح دیبه صورتش کش یدست شانیو پر کالفه

 :دمیپرس بشیو غر بیعج

 ؟یکن یم یطور نیچت شده؟ چرا ا رهام

 !زمینشده عز یزیچ-

که تا چشم  یغرق بود، طور یانیپا یب یِکیدوختم که در تار ییرایاز رو برگرداندم و نگاهم را به سالن پذ الیخ یب

 !ییذره روشنا کیاز  غیبود، در یاهیو س یکیکرد تار یکار م

 :دمیزده پرس شگفت

 کجا رفتن؟ هیپس بق که؟یچرا همه جا تار ؟یجا چه خبره داداش نیا

 :دیاز پشت سرم به گوش رس شیصدا

 !زمیعز ستین یزیچ

که هم  یتیشد و به دنبالش جمع ییباره همه جا غرق در روشنا کیکه برگشتم،  نینگاهش کردم و به محض ا یحرص

آهنگ تولدت  یریوصف ناپذ یشدند. همه هماهنگ و با شاد انیچشمانم نما یزدند جلو یم غیصدا دست و ج

 زمزمه کرد: شمزدند! رهام از پشت بغلم کرد و کنار گو یمبارک را سر داده بودند و کف م

 خوشگلم! یمبارک خواهر کوچولو تولدت

در  یقبل یبرنامه  چیه یو ب یکه ناگهان یتیاز موقع جیو گ رانیگرد شده بودند. ح رتیاز فرط تعجب و ح میها چشم

 آن قرار گرفته بودم، زمزمه کردم:

 من؟ مگه امروز چندمه؟ تولدِ 

 شوخ مانند گفت: یام زد. با لحن ینیبه نوک ب یو ضربه ا ستادیا میجلو

 حواس پرت، امروز دوازدهم بهمنه! حواست کجاست؟ خانم

. رها گونه ام را دندیآمدند و در آغوشم کش غوغا کنان به طرفم دایبودم که رها و ش رهیهم بهت زده به او خ هنوز

 و گفت: دیچند بار پشت هم بوس
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 !زمیعز میریرو جشن بگ تیتولد صد سالگ شاالی! ایمبارک خواهر تولدت

از شدت شعف  شیکه چشم ها یمن را به سمت خودش برگرداند و خنده کنان در حال دایکردم که ش یلب تشکر ریز

 :دیزد، پرس یبرق م

 نه؟ ،یشد ریغافلگ یلیخ

 را تکان دادم و گفتم: سرم

 تولدم رو هم فراموش کرده بودم. یاصاًل انتظارش رو نداشتم! حت ن،یکرد رمیغافلگ یلیممنونم! واقعًا خ یلیخ

 گفت: یا دهیکش یبه سرم زد و با صدا یضربه ا رها

 خانم! گهید هیبد درد یعاشق

 و گفت: دی. رهام دستم را کشمیدیدو خند هر

 منه! اریامشب خواهرم در اخت خانما،

 

 کرد و کنار گوشم زمزمه کرد: تیهدا ییرایمن را به سمت سالن پذ سپس

 بود! شیاول نیا

که به مناسبت تولد  ییبایز گاهیو به سمت جا میبودند، رد شد ستادهیکه به خاطر حضور ما ا تیانبوه جمع انیم از

با بادکنک  ییبایرنگ و وارنگ بود و سقف هم به طرز ز یها. کف سالن غرق در بادکنک میشده بود رفت نیمن تزئ

 نامش را بر زبان راندم: ،یریهمه غافلگ نیاز ا ریو قرمز آراسته شده بود. متح دیسف یها

 معرکه اس! نیرهام! ا یوا

 طرفش برگشتم و خودم را به آغوشش پرت کردم. دستش را دور کمرم حلقه کرد و پچ زد: به

همه مدت برات انجام بدم، تمام  نیتونستم بعد از ا یبود که م یتنها کار نی! انمیاومده بهتر حالم که خوشت خوش

 کنم! بتیها رو نص نیتوانم رو به کار بردم تا بهتر
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 انداخته بود گفتم: نیطن میکه در صدا یو با بغض دمیاز عطر تنش کش یقیعم نفس

 ممنون! یلیخ! واقعاً ممنونم، ادیز یلی! خیدوست دارم داداش یلیخ

 ادامه دادم: انیشد و گر هیبه گر لیتبد بغضم

 ! خوش حالم که تو رو دارم!یتولد عمرم بود داداش نیو بهتر نیاول نیا

 را از خودش جدا کرد و متبسم گفت: من

 ینم غیدر یزیچ چیتو، از ه یِشاد یو برا یزیکه چه قدر برام عز یدون یدوست دارم نفسم، خودت م یلیخ منم

 !میخواهرکنم 

 .دیرا در هم کش شیرا پاک کرد و سگرمه ها میها اشک

 !یکن هیتو روز تولدت گر ستیحاال هم اشک هات رو پاک کن، خوب ن-

او، قطعًا  یب یکه زندگ یبود! آن قدر زیعز میبرادر چه قدر برا کدانهی نینثارش کردم. ا یتکان دادم و لبخند یسر

 شد! یممکن و دشوار م ریغ

پرهام که آن گوشه  دنیکرد. با د تمیکه ته سالن قرار داشت هدا یزیرا دور کمرم انداخت و به طرف م دستش

 میجلو یقشنگ اریبزرگ و بس کی. نگاهم را از او پس گرفتم که رها با کدیکرد، قلبم لرز یبود و ما را نظاره م ستادهیا

 بلند گفت: باًیتقر ییظاهر شد و با صدا

 !زیسوپرا

و  یریهمه غافلگ نیبه اشک نشسته به او زل زدم. ا ییدهانم گذاشتم و با چشم ها یدستم را رو رت،یفرط ح از

ام گرفته بود  هیگر یشد! از شدت خوش حال یشوکه ام کرده بود. باورم نم یشب، به حد کاف کیمورد توجه بودن در 

. رهام رو به رها کرد و با دیرا کش میو بازو تگذاش زیم یرا رو کیرفت. ک یم میاشک ها زشیو هر آن احتمال ر

 باال، زمزمه کرد: ینامحسوس به طبقه  یاشاره ا

 ؟یکار کن یچ دیبا یدون ی! رها خودت که مسویباال حاضر شو گ برو

 سرش را تکان داد و در جواب رهام گفت: عانهیمط رها
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 دونم! یآقا، م چشم

به راهرو،  دنیگرفت و من را هم به دنبال خودش به طرف پله ها کشاند. به محض رس شیباال را در پ یطبقه  ریمس

 کردند؟ یرفتار م بیقدر عج نیکرد. چرا امشب همه ا تیدرب اتاقم را گشود و با عجله من را به داخل هدا

 گفت: یدستور یهلم داد و با لحن شمیآرا زیم یِسمت صندل به

 .امیتا ب نیجا بش نیهم

 ؟یکن یم یطور نیارها چرا -

 پاسخ داد: یلحن پر حرص با

 زود تر آماده ات کنم. دی. بامینگو که وقت ندار یچیه فعالً

 :دمیپرس متعجب

 بزرگه؟ یلیجشن خ مگه

 ده؟یتولدت تدارک د یکه آقا چه قدر برا یمتوجه نشد نییپا تیاون همه جمع دنیواقعاً با د-

 یقی. نگاه دقستادیکنارم ا شیلوازم آرا فیکاور لباس و ک کیبعد، رها با  یچشم دوختم. اندک نهیو درمانده به آ جیگ

 :دیبه چهره ام انداخت و پرس

 ؟یکرد یم هیچشم هات قرمز بود، چرا گر یاومد یوقت

 انداختم و سکوت کردم. نییرا پا سرم

 فتاده؟یکه ن یاتفاق-

 رها. به کارت برس. ستین یزینه! چ-

پرت کرد و پس از باز کردن  یشد. شالم را به گوشه ا میباال رهاند و مشغول ور رفتن با موها یشانه ا الیخ یب

 :دیپرس م،یموها

 آد؟ یبهت م شتریب ینظرت چه مدل به
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 بهتره! یبه نظرم اگه باز بذار-

 کرد: قیبه خود گرفت و حرفم را تصد یمتفکرانه ا ی چهره

 باز باشه قشنگ تره! ،یگ یراست م آره،

 شد. پس از اتمام کارش گفت: سوانمیگ دنیخاص مشغول سشوار کش یرا شانه زد و با مهارت میموها

 اومده! رشیگ یبهشت ی! رسماً حورسویشه گ یم میچه قدر به پرهام حسود یدون ینم

 و با خجالت گفتم: دمیگز لب

 رها! عه

رو  دیرو بشکنه؟ تو رو با یخوشگل نیدختر به ا تونه دلِ  یچه طور م ییدختر! خدا یگم، تو فوق العاده ا یم یجد-

 بشه آخه؟ ونیکه گر ستیچشم ها ن نیا فیکنه! ح تتیاذ یخود ه یکه سر مسائل ب نیسرش بذاره نه ا

 شم ها! یبد عادت م یکن یم فیقدر ازم تعر نیا ییرها-

 لوس! یدختره -

 شد. یجد کبارهیاما رها به  م،یدیدو خند هر

 گذره! یم یخونم تو ذهنت چ یبتونم کمکت کنم؟ من از نگاهت م دیشده بهم بگو شا یزیاگه چ سو،یگ-

 گفتم: نیغمگ

 ؟یکن ی! برام دعا میلیخستم! خ یلیخ رها،

 .دینثارش کرد. خم شد و گونه ام را بوس یمهربان لبخند

 یلیشه، خ یحالت بد م یخواهرم دعا نکنم؟ به خدا وقت نیتر زیشه واسه عز یمگه م ه؟یچه حرف نیدلم، ا زیعز-

امشب رو  هیاما  ست،یخورم، غمِ تو غمِ منه! فکر نکن که حواسم به حالت ن یشم و ده برابر تو غصه م یناراحت م

 شاد باش و بخند، به خاطر من! باشه؟ یزیفارغ از هر چ

 موافقت جنباندم. یزدم و سرم را به نشانه  یلبخند
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 آوردن لباس، آن را به دستم داد و گفت: رونیکاور را گشود و پس از ب پیز

 بپوشش تا بعد موهات رو درست کنم. برو

و  دمیکش یفیخف غیاش شده بودم، ج ییبایکه مسحور ز یلباس، ذوق زده آن را از دستش گرفتم و در حال دنید با

 گفتم:

 فوق العاده اس! نیرها! ا یوا

 .دیخند

 شد! ریبرو دختر، د-

بود! لباس  یاش ستودن  ییبایماندم. ز رهیبه خودم خ یقد ی نهییآ یو جلو دمیرا پوشلباس  ه،یعرض چند ثان در

تنم بود  یباز بود. کامالً برازنده  میخورد و بعد تا مچ پا یران چاک م ی هیبود که از ناح دیبه رنگ سف یشبِ دکلته ا

شد، پارچه اش از جنس  یبسته م یفیرنِگ ظر یبا بند مشک س،قاب گرفته بود. پشِت لبا یو بدنم را به طرز قشنگ

داد.  یم لیالعاده را تشکخارق یبیداشت و ترک یشتریب یجلوه  ن،یلَخت و سنگ یآن پارچه  دیکرپ بود و رنگ سف

 محسوس گفتم: یکمرم گذاشتم و با شوق یدستم را رو

 قشنگه، عاشقش شدم! یلیخ

 آقاتونه خب! ی قهیسل-

 :دمیپرس متعجب

 واقعاً؟

 زد و جواب داد: یبامزه ا چشمک

 کجا بود خب! دروغم

 که در کنار کاور لباس قرار داشت اشاره کرد و افزود: یکفش یبه جعبه  سپس
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 نه. ایآد  یخوشت م نیهات رو هم زود تر بپوش بب کفش

بود که با بند  یده سانت یبا پاشنه  یشدم. صندل قرمز رنگ رهیبه آن خ یقیرا از درون جعبه اش برداشتم و دقا کفش

 بود! کیو ش فیشد. ظر یبسته م میدور مچ پا ییبایو ز فیظر

زدم و منتظر شدم تا خشک شود.  میزدم. الک قرمز مات را به ناخن ها یچرخ نهییآ یآن ها را به پا کردم و جلو فوراً

گرفت، بر سرم  یام قرار م یشانیپ یشد و بر رو یم زانیآو میموها یرا که رو یتاج کوچک م،یبعد از فر کردن موها

آمد،  یپرهام که به طرف ما م دنیرفتم، اما با د رونیب تاقتوسط رها، پشت سرش از ا شمیآرا لیزدم و پس از تکم

 زد و گفت: یبرگرداندم. رها لبخند مرموز یاز او رو یو با دلخور ستادمیا

 جون! سویمنتظرتم گ نییپا

 :دمیکردم و غر یقروچه ا دندان

 برو.خب  یلیخ

تر آمد و پس از وارد شدن به اتاقم، در را پشت سرش  کیرفت. پرهام نزد نییاز پله ها پا یو به آرام دیخند خونسرد

 بست.

دواند. جلو  شهیشرم در وجودم ر اریاخت یداشت و ب یدر سکوت چهره ام را برانداز کرد. نگاهش حالت خاص یقیدقا

به عقب رفتم و دلخور به او زل زدم. دستم را  یقدم اریبه اخت ،یکیهمه نزد نی. از استادیام ا یقدم کیتر آمد و در 

 :دیبر لب نشاند و پرس یدبود، در دستش فشرد، لبخن زانیکه در دو طرف بدنم آو

 من باهام قهره؟ یکوچولو

و مانع از رفتنم  دیرا به چنگش کش میو از کنارش به سرعت رد شدم، اما او فورًا بازو دمیدستم را پس کش قهرآلود

 و دلخورانه لب زدم: ستمینگر شیبه چشم ها نیشد. خشمگ

 رو ول کن! بذار برم. دستم

 گفت: یپر حرص و دستور یام را فشرد و با لحن چانه

 ده؟ یم یا یکارا چه معن نیا



 شیرین بی فرهاد

 
279 

 

 زدم و گفتم: یپوزخند

 نیسر ا قهیکشم! طاقت ندارم هر دق ینم گهیتموم شد! د زیهمه چ گهیدفعه د نیا یپرهام! ول یرو دار یلیخ واقعاً 

خوام!  ینم گهید ؟یفهم ی! مدمیبر گهیبه دو کنم و اوقاتمون رو تلخ کنم! من د یکیپا افتاده باهات  شیموضوع پ

 خوام ادامه بدم! ینم

 :دیشده اش غر دیکل یدندان ها انیرا به هم فشرد و از م شیلب ها یعصب

 .میرو حل کن زیهمه چ میتون یزدن هم م ! با حرفسویمزخرفات رو تمومش کن گ نیا

. خواستم عقب بروم که دمیکش رونیدرنگ دستم را از حصار دستانش ب یشل تر شد و ب میدستش دور بازو ی حلقه

 را به من نداد! زیکرد و مجال گر رمیغافلگ دنم،یبا در آغوش کش

را به چنگ گرفت و  سوانمیبرد، گ یم پناه یبه رود صانهیکه حر یرا پشت کمرم گذاشت و همچون تشنه لب دستش

 :دمیو عاجزانه نال دمیاش کوب نهی. دستم را به سدییو عطرشان را بو دیکش قیعم ینفس ها یدر پ یپ

 کنم! یکن! خواهش م ولم

 .سویرم گ ینم میکه نبخش یتا وقت-

ازم فاصله گرفت و کنار  یکرد. اندک ممیبر لبانم نشاند و سکوت را تقد یمهابا بوسه ا یرا باال تر گرفتم که ب سرم

 گوشم نجوا کرد:

 یلیشعورم، احمقم خ یدلت خواست بهم بگو، من ب یکردم. اصالً هر چ یبگم غلط کردم حله؟ به خدا غلط اضاف اگه

! دست سویبه خدا که طاقت ندارم گ ؟یفهم یدور و برت بپلکه، م یمرد چیه ارمیتونم طاقت ب ینم یهم احمقم ول

 ...یرفتار کنه! ول یدر برابر تو منطق تونه یوقت نم چیحسودم که ه یِعاشقِ روان هیخانمم، من  ستیخودم ن

 :دمیحرفش پر وسط

من و اون اصالً اون  ینداره؟ چه قدر گفتم که رابطه  یتیقصد و ن چیدادم که رهام ه حیمن چه قدر برات توض پرهام،

 ها؟ ست،ین یکن یکه تو فکر م یطور

 و لب زد: دیام را نرم و پر عطوفت بوس یشانیپ
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طاقت ندارم  ،یتحمل ندارم نگاهم نکن سویگ یول ،یلیاشتباه کردم خ یلیدونم خ یکردم به خدا غلط کردم، م غلط

 !سویگ رمیم یم یبه خدا اگه باهام بد تا کن ،یازم دور باش

 کردم و گفتم: یتلخ ی خنده

 ؟یکن ینم یقضاوت نیهمچ گهیهست که د ینیتضم چه

 پلک بست و گفت: شرمنده

 شعور رو ببخش! ی! من احمقِ بسویخوام! ببخش من رو گ یم معذرت

 

 :دمیو نجوا گونه پرس دمیگونه اش کش یرا نوازش گرانه بر رو میها انگشت

 رو برات گفت؟ زیآره؟ همه چ ،یرهام حرف زد با

 زدم و گفتم: یاکتفا کرد. لبخند ینگاهم کرد و به تکان دادن سر نیغمگ

 با افکار تو فرق داره؟ یلیخ قتیبهت گفتم که حق یدید ؟یدیحرفم رس به

 پاسخ داد: یآرام و پر شرم یگرمش فشرد. با صدا یصورتش کنار زد و در دست ها یرا از رو دستم

 !سویترم نکن گ شرمنده

پرهام! من از  یشد یاعتماد م یقدر هم نسبت به من ب نیا دینبا یول یندار یریتو تقص ؟یشرمنده باش دیچرا با-

همه مدت اصالً من رو قابل اعتماد  نیشکست که بعد از ا نیدلم از ا ،یکه به داداشم شک کرد ستمیناراحت ن نیا

موضوع درد داره؟ آره؟ نه  نیچه قدر ا یفهم ی! می! ازت دلخورم پرهام! تو من رو باور نکردیو باورم نکرد یندونست

 ینذاشت یداشتم! اما تو حت مانیبهت ا شهیباورت کردم، هم شهیبهت اعتماد کردم، هم شهی! چون من همیفهم یمن

 !ارمیو برهان ب لیاز خودم و اعتمادِ خدشه دار شده ات دفاع کنم و دل

 .ستمیشده بود نگر یکه از فرط غم، کدر و ابر شیبه چشم ها میتر رفتم و مستق عقب

 ؟یتون ی! میبزن وندیو قلب شکسته شده ام رو دوباره به هم پ یاریب یلیکارت دل نیا یبرا یتون ینم-
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 گفت: یفیضع یصدا با

 ! فقط ببخشم!سویدفاع از خودم ندارم گ یبرا یزیچ چی! هاههی! روم سنیازم بگذر هم فقط

 زدم و گفتم: یپوزخند

 !یمدت خسته ام کرد نیخسته شدم! تو ا یلیفکر کنم پرهام! خ دیبا

 تر شد: فیضع میرا به لرزش انداخت و تن صدا میصدا بغض

هات، رو  یکه هر دفعه رو بد یکرد یکار ،یکه به مواد محتاجه، به خودت محتاج کرد یمن رو مثل معتاد یلعنت یتو

! توان دمیبر گهیتونم! د ینم گهید یول رم،یبگ دهیرو ناد زیزخم زبون هات سر پوش بذارم و به خاطر عشقم، همه چ

 رو ندارم پرهام! یزیچ چیمقابله با ه

 از مرگ هم کشنده تر بود، حرف آخر را زدم: میکه برا یکوتاه، در حال یو پس از مکث دمیکش یآسوده ا نفس

 رو حل کنه! زیبتونه همه چ دیشا یدور نیپرهام! ا میمدت از هم دور باش هی دیبا ما

 زمزمه کرد: د،یرس یبه گوش خودش هم م یکه به زور حت ییناباور بر چهره ام نشست و با صدا نگاهش

 !یکار رو کن نیا یتون ی! تو نمسویگ نه

نگاهش کردم که  انیکردند. گر سیرحمانه گونه ام را خ یب یلیهمچون سِ میو بغضم شکست. اشک ها اوردمین تاب

 زد: ادیفر یبه طرفم آمد و عصب

 سویدارم! گ یدست از سرت بر م یاگه فکر کرد یکور خوند ؟یدیکن، فهم رونیمزخرف رو از سرت ب یفکرا نیا

 افتاد؟ ،ینیب یترم نکن، وگرنه بد م یروان

 گفتم: زانیر اشک

آرامش  نیدلم رو به ا یخوام احمق باشم و الک ینم گهیرو! د نیخوام به حرفت گوش کنم، بفهم ا ینم گهیدفعه د نیا

 دومون رو آروم کنه!بتونه هر  یدور نیا دیزودگذر خوش کنم! شا

 ؟ید یم لمیتحو یکه دار هیچ اتیچرند نیمعلومه تو امروز چت شده؟ ا چیه-
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 :دیصورتم را قاب گرفت و با عجز نال شیدست ها با

بهم بده! فقط  گهیفرصت د هیکنم،  یکنم درست فکر کن! فکر کن و بعد حرف بزن! التماست م یخواهش م سویگ

 نذار دوباره نابود بشم! سو،یبار رو! نذار دوباره بشکنم گ هی نیهم

 بود گفتم: ختهیدر هم آم هیکه با گر یادیتابانه به عقب هلش دادم و با فر یب

! کم یمنم نابود کرد یعوض یتو ؟یفقط تو نابود شد ؟یشه؟ فقط تو شکست یم یقلب من چ ؟یپس من چ ،یلعنت دِ

گفت  یرو بهت نم زیپس بدم پرهام؟ اگه رهام همه چ دیبا یمن تقاص عشقت رو تا ک م؟یکم شکوند ؟یعذابم داد

 ؟یکرد یبازم باورم م گه،یبگو د ؟یزد یحرف م یطور نیبازم ا

 آخر را رها کردم: ریکنان ت هیتخت نشستم و گر یرو

 !میرو باطل کن یلعنت ی غهیص نیمحضر و ا میبر دیفردا با نیهم

 رو به انفجار، غرش کنان گفت: یطرف شانه ام را با حرص فشرد و همچون کوه آتشفشان دو

 ! فقط خفه شو!سویشو گ خفه

 زد. رونیاز اتاق ب نانهیرا گفت و خشمگ نیا

من  یرابطه  یآشفته  تی! وضعیسام یها دیکردم؟ تهد یچه کار م دیو به خودم نگاه کردم. با ستادمیا نهییآ یجلو

 و پرهام!

لبخند  انم،یصورت گر دنی. با ددیگرد انیبه درب اتاق خورد و به دنبالش قامت رهام در چهارچوب درب نما یا ضربه

 !دیلبش ماس یبر رو

 :دیزده به سمتم آمد و پرس شتاب

 اومده؟ شیپ یمشکل ؟یکن یم هیچرا گر ؟یخوب

 منتظرن! هی. بقنییپا میخوبم رهام! بهتره بر-

 گفتم: یتصنع ینگاهم کرد که با لبخند نگران
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 نگران نباش! ،یداداش خوبم

 !سویگ یکن یکه من رو خر فرض م نیمتنفرم از ا-

 :دمیرو به او کردم و پرس شم،یآرا دیرا پاک کردم و پس از تمد میها اشک

 کردم؟ یکار نیهمچ یک من

 اومده؟ شیپ نتونیب یبود؟ چه مشکل ی! پرهام چرا اون قدر عصبانشهیهم-

 کنان گفت: دینگاهش کردم که تهد آشفته

اصاًل  سو،یچته گ ستیدونم و تو! تو امروز معلوم ن یمن م ،یبهم دروغ بگ ای یکن یبازم پنهون کار یخدا اگه بخوا به

 حالت خوبه؟

 ؟یپرس یسوال رو چند بار م هیمن خوبم، -

 ن؟یکرد یچرا بحث م-

 .میزن یبعدًا در موردش حرف م-

 .دیکش رونیمن را به دنبال خودش از اتاق ب ،یحرف چیه یو ب دیکش یقینفس عم یعصب

 

انداختم و خرامان  شیقدم بردارم. دستم را دور بازو نهیکفشم، مجبور بودم آهسته و با طمأن یخاطر پاشنه  به

 رفتم. رهام کنار گوشم زمزمه کرد: نییخرامان از پله ها پا

 !هیامشب شب مهم سو،یفکر نکن گ یچیب رو به هامش هیاما  ،یستیدونم خوب ن یم

 گفت: انهیموذ ینگاهش کردم که با لبخند متعجب

 هم اومده! ذیپان یکم کم! راست یفهم ینکن! خودت م تعجب

 صدا! یواقعاً؟ چه ب-
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 بود اشاره کرد. ستادهیا ذیکه پان یتکان داد و به نقطه ا یسر

 !نیاون جاست، بب-

 !طیشرا نیداشتم، آن هم در ا ازی. چه قدر به حضورش ندیتازه در کالبدم دم یجان ییگو ذیپان دنید با

 اریاخت یهم ب یمن و رهام، دوباره دست زدن را از سر گرفتند و عده ا دنیبودند، با د ستادهیکه در سالن ا یتیجمع

شده قدم برداشتم.  نیتزئ زیو به سمت م دمیدغدغه بودنشان خند یو ب یهمه شاد نی! به ادندیکش یم غیسوت و ج

شدم.  رهیخ کمیوافر به ک یجانیو با ه ستادمیا زیم تکرد. پش تیهدا زیرهام دستم را ول کرد و من را به پشت م

کننده  رهیخ اریکار شده بود و بس گریبا خامه و مخلفات د ییبایبه طرز ز شیبود و رو ستیکه به شکل عددِ ب یکیک

 بود!

 کرد، گفتم: یمهربانش نگاهم مبه رهام که با لبخند  رو

 !یداداش یکه هست یشده! مرس یعال زیخوبه! همه چ یلیرهام! خ یمرس

 و زمزمه کرد: دیام را بوس گونه

 کنم! یم یتو هر کار یِ شاد یمن برا ،یتو رو نداره خانم قابل

 !یلیبود! خ یخوب یلیخ زیسوپرا-

 گفت: یکوبیو پا اهویغرق در ه تیو رو به جمع دیخند

 !کهیهم باشه نوبت خوردن ک یبر و بچ، نوبت گهیخب د یلیخ

با شعف  دنش،یهم به دنبالش به سراغم آمد. با د ذیبه سمتم آمد. پان یزدند و سپس رها با فندک یکف یبا شاد همه

 لب زدم: اریاخت یدر آغوشش گرفتم و ب یخاص

 !یپان یکه اومد یمرس

 تر بغلم کرد و گفت: محکم

 !گهیخوره د یروزا م نیبه درد هم قیرف ،یام بود خواهر فهی، وظمبارک خوشگلم تولدت
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 !یلیخ ،یدارم پان ازیبهت ن یلیخ-

 پر محبت گفت: یازم فاصله گرفت و با لحن یکم

 امشب رو فقط بخند، باشه؟ هیها!  یو اخم کن یناراحت باش نمینب زم،یبشم عز فدات

 خوام، من... یبابت صبح معذرت م ذ،یپان-

 کرد و حرفم را قطع کرد: یاخم

 .میخوام در موردش حرف بزن ینم سو،یکن گ فراموشش

را روشن  کیک یرو یخودش برگشت. رها شمع ها و فشفشه ها یبه جا ذیو پان میرهام، از هم فاصله گرفت یصدا با

 کرد و پس از آتش گرفتنشان، رو به حضار گفت:

 د؟یآماده ا یهمگ گه،یخب د یلیخ

 نیکه دورب یخندان، در حال دایخود را اعالم کردند و شروع به شمارش اعداد از ده کردند. ش یبا خنده آمادگ همه

 و گفت: ستادیا میاش را در دست داشت، جلو یحرفه ا

 شه که! ینم لمیبابا، تولد بدون عکس و ف دیلحظه صبر کن هی

گرفت.  یگرفتم و او هم فرز و به سرعت عکس م یگفت م یم دایرا که ش ییو مو به مو ژست ها دمیفراغ بال خند با

کرد. رها  یبردار لمیسالن ف یاز نقطه به نقطه  نیهم با دورب دایشمارش را از سر گرفتند و ش تیسرانجام دوباره جمع

 کنار گوشم زمزمه کرد:

 باش آرزو کن! زود

 یخوشبخت نیباشد و ا داریپا یشاد نیبسته آرزو کردم. آرزو کردم تا ا ییزد و من با پلک ها میبه رو یلبخند

 !رممکنیغ ییعشق به سرانجام برسد و جدا نی! آرزو کردم تا ایشگیهم

 را فشرد و در دل با خودم زمزمه کردم: میگلو بغض

نذار دوباره تو راه خوام،  ینم یزیچ چیه زمیعز یخونواده  نیدر کنار پرهام و ا یو شاد یبه جز خوشبخت ا،یخدا

 شکست بخورم، نذار! یعاشق
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 زدند: ادیفر گرانیو هماهنگ با د وستندیپ هیبار رها و رهام هم به جمع بق نیا

 ...کیدو،  سه،

 شان خاموش شدند!همه هیثان کیدرنگ تک تک شمع ها را فوت کردم و در عرض  یو ب دمیکش یآسوده ا نفس

 بلند شد و همه آهنگ تولدت مبارک را از سر گرفتند: کبارهیبه  غیدست و ج یصدا

 تولد، تولدت مبارک، مبارک، مبارک، تولدت مبارک! تولد،

 و گفت: دیخنده کنان مرا به آغوش کش رهام

 مبارک خواهر نازم! تولدت

 !دمشیرا دور گردنش انداختم و با عشق بوس دستم

 دوست دارم! یلی! خیداداش زیممنون بابت همه چ-

 شوخ گفت: یو با لحن دیخند

 !شتریب ما

 یصدا و با لبخند یآوردند و فقط پرهام بود که ب یرا م شانیو از او فاصله گرفتم. همه تک تک کادو ها دمیخند

 .ستینگر یبود و من را م ستادهیا یمرموز گوشه ا

! آن قدر میعکس گرفت یکل ذیرها و پان یها یو باالخره با مسخره باز میمشغول عکس گرفتن شد دا،یش شنهادیپ به

هم کنارم نشست. همه  ذیمبل نشستم و پان ینداشتم. رو ستادنیا یبرا یرمق گریکه د میبود دهیسر عکس ها خند

 یپخش م ونیزیکه از تلو یشاد کیموز یصدا طغرق در آرامش بود، فق باً یبودند و سالن تقر کیمشغول خوردن ک

 مهمان ها! شکست و پچ پچ یشد، آن سکوت را م

 :دیدستم را فشرد و آهسته پرس ذیپان

 ن؟یپرهام دعوا کرد با

 ور رفتم. کمینگفتم و با ک یزیچ
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 صبح. انی! بابت جریبدهکار حیتوض هیخب؟ تو به من  ،یکن میرو از من قا یزیچ ستیالزم ن سو،یگ نیبب-

 گفتم: نیغمگ ییرا بستم و با صدا میها پلک

 برام سخته! ذ،یپانخوام در موردش حرف بزنم  ینم

 

 

 !یختیهمه به هم ر نیبهت گفته که ا یبوده و اصالً چ یک ارویبدونم اون  دیمن با-

 زمزمه کردم: یآرام یبه اطراف انداختم و سپس با صدا ینگاه

من  یذاشت ول یکرد و برام شرط م یم دمیبود، داشت تهد یدونم هدفش چ ی! دوباره اومده سراغ من! نمیسام

 رو روش قطع کردم. یگوش یبگه، خودت که شاهد بود یزیحرفش رو قطع کردم و نذاشتم چ

 گذاشته؟ یچه شرط یول دم،یآره خب د-

 !دمیحرفش رو نفهم ی هینذاشتم ادامه بده و بق یول ،یندار شتریگفت که دو راه ب یدونم، داشت م ینم-

 گفتم: یو نگران شیپر از تشو یینگاهش کردم و با صدا مضطرب

همه مدت آخه  نیشدم! بعد از ا جیکنم، گ یتونم کار ی! نمرمیم یم یترسم، دارم از استرس و نگران یم یلیخ ذیپان

 تماس؟ نیتونه داشته باشه از ا یم یچه هدف

 نگهش داشتم: ذیبرداشتم و رو به پان زیم یرا از رو تلفنم

 نم چه مرگشه!دو یاز ظهر که اومدم تا االن صد بار زنگ زده، نم ن،یبب

 مطمئن زد و گفت: یپلک

 !میکن یحلش م یطور هیافته،  ینم ینترس اتفاق زم،یباش عز آروم

 :دمینال نانهیغمگ
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 !یچه طور ؟یچه طور آخه

 ؟ینگفت یزیچرا به داداشت چ-

 !دمیدونم، ترس ینم-

 ؟ینگفت یزیبه پرهام هم چ-

 تکان دادم. ینف یشدم و سرم را به نشانه  رهیخ ینامعلوم ینقطه  به

 فکر کنم! دیمن گفتم که با یخواست ببخشمش ول یامشب دوباره بحثمون شد، م-

 !دیزود بخش دیکه نبا شهیهم ،یکرد یخوب کار-

 پر از غم و رنج لب زدم: یرا سد کرد و با لحن میباز هم راه گلو بغض

 دونم! ینم یچیه گهینه! د ایدونم کارم درست هست  یرو خراب کردم! نم زیهمه چ ذ،یزدم پان گند

 :دیو نگران پرس کنجکاو

 ؟یکار کرد یچ مگه

 بغض آلود جواب دادم: ییانداختم و با صدا نییرا پا سرم

 یم یدور نیو ا میدار ازی! گفتم هر دو به آرامش نمیتا درست فکر کن میاز هم دور ش دیبا م،یجدا ش دیگفتم با بهش

 بده! نیکم حالمون رو تسک هیتونه 

 :دیپرس رینگاهم کرد و متح و واج هاج

 د؟یکه جدا ش یچ یعنی سو؟یگ یکار کرد یچ تو

 و بعدش... میدرست تر فکر کن میتون یم می! اگه دور باشمیرو باطل کن غهیگفتم ص-

 کردم و ادامه دادم: یمکث

 خب! میکن یاگه نظرش عوض نشد و تموم ابهاماتش برطرف شد، عقد م بعدش
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 به سرم زد و گفت: یضربه ا ذیپان

آدم نظرت رو  نیع یتونست یم د؟یکه جدا ش یچ یعنی! آخه ستین یواقعًا شک یفکر یاحمق و ب یلیکه خ نیا در

 داشت؟ یهمه گند کار نیا گهید ،یرسماً زنش بش یخوا یکه م یبهش بگ یتونست یم ،یبگ

 جا برخاستم و گفتم: از

 کم تر حماقتم رو چماق کن و بکوب به سرم! ست،یحالم خوب ن ذ،یشم پان یخفه م دارم

 نثارم کرد و گفت: یپوزخند

 ! احمق!ستیحالت خوب ن واقعاً 

 :دیکرد و پرس ذیبه من و پان یزد، به سمتش برگشتم. خنده کنان نگاه یرهام که من را صدا م یصدا با

 د؟یکن یدر گوش هم پچ پچ م یساعته چ دو

 زدم و گفتم: یتصنع یلبخند

 محترم! یآقا ستیهامون دخترونه اس! مناسب تو ن حرف

 را باال انداخت. شیابرو یتا کیو  دیخند

 خانم؟ سویگ گهید میعه؟ داشت-

 !میآره، داشت-

 قدر که منتظرت موند! نیپاش علف سبز شد ا ریکه شوهر بدبختت ز میزبونِ تو! بر نیامان از ا-

 :دمیزدم و پرس یشخندین

 ام؟یب دیبا چرا

 .دیرا در هم کش شیها سگرمه
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که اون طور به هم  یبه اون بدبخت گفت یچ ستیمعلوم ن سو؟یگ یکه راه انداخت هیچ یمسخره باز نیا ؟یچ یعنی-

 !ختهیر

 بلند شد و کنارمان آمد. رو به رهام گفت: شیاز جا ذیپان

 بهش بگم آقا رهام! یدونم چ ینم گهیاحمقه! من د یلیخواهر شما خ نیا واال

 :دیپرس یعصب رهام

 ؟یبود که پرهام زد یاون حرف ها چ سو؟یشده گ یچ

 نزدم رهام! یمن حرف بد-

 .دیخند یعصب

 زده؟ یعه، واقعاً؟ پس ک-

 حلقه زد و نگاهِ اشک بارم را به آن ها دوختم. میدر چشم ها اشک

 یسرم و هر چ نیختیطور ر نیگفتم که ا یگفتم؟ چ یمگه من چ د؟یکن یمن رو سرزنش م نیچرا همتون فقط دار-

 یِ اعتماد یتونم ب ینم گهیتحمل ندارم، د گهیچون د میآره من گفتم جدا ش د؟یگ یآد بهم م یکه از دهنتون در م

 م،یکم فکر کن هیتا  میه مدت دور از هم باشیخوام  یرو که عاشقانه دوستش دارم تحمل کنم، برام سخته! م یکس

 ه؟یادیز زیچ نی! انیفقط هم

 :دمیکردم و پرس به رهام رو

 ه؟یادیز زیچ واقعاً 

 شانه ام گذاشت و لب زد: ینگرانش دستش را رو رهام

اونم عاشقه، تو  ،یکم به پرهام هم حق بد هی دیاما با ،یشد یطور نیشده که ا یدونم چ ینم سو،یگ یستیخوب ن تو

 که زنش رو ول کنه و بره! یمجبورش کن یتون ینم

 گفتم: یعصب
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کرد اما منِ خر چون  یباهام برخورد م یرحم یچه طور با ب یدون یم ،یدون یرو م زیتو که همه چ رهام زنش؟

ازدواجش با من، به خاطر  یحت تاش،یکرد تا بفهمم همه حما یکار شهیکردم، اون هم ینم یدوستش داشتم اعتراض

از تو، از  د،یترس یداد، م یاش رو بروز معالقه  وکه باهام خوب بود  یوقت یبه تو بوده! حت نید یو ادا فهیانجام وظ

 یوقت سع چیو ه دیترس یم شهیاون هم ؟یفهم یکه از طرف آقاش طرد بشه! م دیترس ی! مدیترس یقضاوتت، م

 وقت! چینکرد بهم بفهمونه که فقط خودم براش مهمم! ه

 انداخت. نییسرش را پا نیو غمگ دیلب گز ذیپان

 

 :دیمرموزانه پرسبهم کرد و  ینگاه مین رهام

 ؟یکن یکه خودت فکر م هیهمون طور زیهمه چ یفکر کرد تو

 :دمیپرس متعجب

 قراره چه طور باشه؟ مگه

 باال انداخت، سپس گفت: یو شانه ا دیخند

 و نه پرهام! یدون یهست که نه خودت م ییزایچ هی

 ؟یزن یرهام، چرا رک حرفت رو نم یکن یم جمیگ یدار ؟ییزایچه چ-

 را دور شانه ام انداخت و لبخند زنان گفت: دستش

 !یفهم یبهش فکر نکن، به موقعش م فعالً

کرد و او را به طرف خودش  یکرد، اشاره ا یو ما را نظاره م ستادهیا یحرف، به پرهام که گوشه ا نیبعد از گفتن ا و

 رهیرو به مهمانان که به ما خ یو با شعف خاص دیشد. رهام خند رهیو منتظر به او خ ستادیفراخواند. پرهام کنارم ا

 بودند گفت:

مناسبتش تولد خواهر گلم  نیجشن مهم تر نی! امیخبر امشب رو اعالم کن نیوقتشه که مهم تر گه،یخب د یلیخ

 هم داره! یا گهیمناسبت د هیبود، اما 
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 به پرهام زد و ادامه داد: یچشمک

و  میریرو هم جشن بگ زمیخواهر و شوهر خواهر عز یعنیدلم،  یزایزع یِ تا نامزد میخواستم دور هم جمع ش امشب

 بشه! یرسم وندشونیپ

 تر آمد و زمزمه کنان گفت: کینزد یحرف همه شروع به دست زدن کردند. پرهام اندک نیگفتن ا با

 ! مشکلت حل شد؟یندار یبهونه ا چیه گهیراحت شد خانمم؟ د التیخ گهید حاال

 :دمینگاهش کردم و پرس یدلخور با

 ؟ینگفت یچیپرهام؟ چرا بهم ه یموضوع خبر داشت نیاز ا تو

 کنم! رتیخواست غافلگ ینگفتم چون دلم م-

 معطوف کردم. یگرید یزدم و نگاهم را به جا یپوزخند

 ظاهراً همه خبر داشتن جز خودم!-

 :دیغر یعصب مهین یو با لحن دیاز کنارش رد شوم که دستم را کش خواستم

 گهیامشب حرف فقط حرفه منه، افتاد؟ د ،یو دوخت یدیبسه هر چه قدر خودت بر گهی! دسویرو بذار کنار گ یباز بچه

 یبرا یلیو دل یش یرسماً مال خودم م گهیبه بعد د نیچون از ا ،یهات رو هم تموم کن یقهر و دلخور نیبهتره ا

 !یاز من ندار ییجدا

 را به او دوختم و به طعنه گفتم: خشمناکم نگاه

 شک و شبهات برطرف شدن آره؟ گهیاالن د عه،

 تمومش کن گفتم! سویگ-

 رهام منصرف شدم. یجوابش را بدهم که با صدا خواستم

جشن رو  برامون قشنگ  نیا شونییکه گفتم قصد دارن با هنرنما یعاشق یکبوتر ها نی! اونیخب، خانما آقا یلیخ-

 تر کنن! یادموندنیتر و به 
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 یآن که اجازه  یمشتاق بود. ب یلیخ ییبه پرهام نگاه کردم که گو ریحرف از رهام، خشکم زد و متح نیا دنیشن با

 یگاهی. دستم را فشرد و به طرف جاستادیا میبه من بدهد، فرصت فکر کردن را از من گرفت و خندان جلو یمخالفت

فرو  یکیدر حال پخش بود و سالن کامالً در تار ییبایز اریو بس میهنگ مال. آمیرقص در نظر گرفته بود رفت یکه برا

کرد،  یرا به آدم القا م ی. با شروع شدن آهنگ که حس خوبدیتاب یبه محل رقصمان م یرفته بود و فقط نور اندک

پشتم گذاشت، دستم را به دست گرفت و  یدستش را رو کی. ستادیام ا یمتر یلیتر آمد و در چند م کیپرهام نزد

کامالً در آغوشش بودم. کنار  یتر رفتم، به نوع کیگره زد. به اجبار نزد شیرا به انگشت ها میباال تر برد و انگشت ها

 گوشم نجوا کرد:

 ؟یکن ینگاهم نم چرا

 .دیتپ یقرار و تند تند م یب ،یکیهمه نزد نیکرد و قلبم از ا یگرمش به صورتم حالم را دگرگون م ینفس ها برخورد

 سر توهه، مگه نه؟ ریهمه اش ز نایا-

 مغرورانه جواب داد: یکرد و با ژست یخنده ا تک

 .یبفهم نایکردم زود تر از ا یخب! فکر م آره

 و منگ نگاهش کردم. جیگ

 رو؟ یچ-

 .دیهم خند باز

 مونه. ینم یبرات باق یراه فرار گهیمنه! د یبه بعد تو جبهه  نیکه داداشت از ا-

 افزود: یقینفس عم دنیبر گردنم نشاند و پس از کش یکوتاه ی بوسه

 افتاد خانم کوچولو؟ ،یذارم از دستم در بر ینم گهید

 عتاب آلود معترض شدم: یو با لحن دمیدر هم کش چهره

 تر بهم بگو کوچولو! کم

 !گهید یمن یچرا نگم؟ کوچولو-
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 دوختم. چشم یگریاخم از او رو برگرداندم و به جهت د با

 !یخواد دوباره قهر کن یحاال نم-

 بر چهره نشاندم. متوجه شد و زمزمه کنان گفت: شیبه جا یتصنع یزدم، اما فوراً اخم یلبخند

 لجباز! یکوچولو

 نامش را بر زبان راندم: اریاخت یب

 پرهام؟

 جانِ دلم؟-

 یگرفت. مگر او تا چه حد م دنیتپ جنبه با شدت تمام یبهم دست داد و قلبم سرکش و ب یلحنش حس خوب از

 یم یقلِب عاشق و کوچکم را از نگران یحالم، گاه یِدگرگون نینفوذ و غلبه داشته باشد؟ هم مارمیتوانست بر قلبِ ب

رو به آن رو  نیتوانست مرا از ا یم هیکه در عرض چند ثان یآوردم، قدرت یم مانیلرزاند و من هر بار به قدرت عشق ا

 بود! بیعج میبرا یعشق به طرز شگفت آور تِیخاص نیکند و ا

 گوش سپردم: شیدادم سکوت کنم و به صدا حیخواننده ترج ینجوا با

 شه باورم یقدر تو رو دوست دارم نم چه»

 از سرم یر ینم دمتیکه د یاون روز از

 تو چشمام یتو نگاه کن گهیبار د هیکه  نهیا آرزوم

 تا آخرش تو باهام یکه بمون نهیا آرزوم

 ندارم و دوست دارم تو رو یغم گهید

 بمون نرو شمیتمومِ عمرم رو پ ایب

 زنه واسه تو یروزا داره قلب من فقط م نیا

 «حواِس تو یا گهید یره جا یاگه حس کنم م رمیم یم
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 با خواننده، کنار گوشم عاشقانه زمزمه کرد: هماهنگ

 دارم تو رو دوست

 دارم تو رو دوست

 دارم تو رو... دوست

 «آرزو ،ییپاشا یمرتض»

 دنی. با ددمیکردم و دو بار پشت هم چرخ یبزنم. تک خنده ا یبه کمرم وارد کرد و وادارم کرد تا چرخ یفیخف فشار

ناب  یهم فشردم. چه لحظات یرا رو میهمه آرامش، پلک ها نیشانه اش گذاشتم و از هجوم ا یلبخندش، سرم را رو

حس ناب  نیدر گوشم نجوا کند و من مستِ ا شیها هو عاشقان یقیموس یکه صدا نیتوانست باشد؟ هم یم نیتر از ا

 مطلق بود! یو آرامش تیو پر آرامش شوم! خوِد خود ابد

 خانمم؟ حواست کجاست؟-

 زدم و گفتم: شیبه رو یلبخند

 جا! نیهم

 :دیشد و متعجبانه پرس یجد نگاهش

 ؟یتو خوب سویگ

 بد باشم آخه؟ دیچرا با-

 آره؟ ،یکن یم یرو از من مخف یزیچ هی یکنم حالت بده! تو دار یحس م-

 و تضرع کنان گفتم: دمیبرچ لب

 دم حاال هم تو! به خدا من خوبم، فقط... یبابا، از صبح دارم به رهام جواب پس م یا
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را  شیها یزبا وانهید گریشک بار د یگفتم؟ ب یم شیبرا دیو نگران به او زل زدم. چه طور با دمیکش یآسوده ا نفس

 گرفت و محال بود دست از سرم بردارد. یاز سر م

 شده؟ یبه من بگو چ زم؟یعز یفقط چ-

 !نیکم نگران بودم، هم هیفقط -

 رنگ تعجب گرفت. نگاهش

 ؟ینگرانِ چ-

خوام نگران باشم  ینم ست،یزودگذرن! دست خودم ن و یها موقت یخوش نیکنم ا یدونم چرا همه اش فکر م ینم-

 داره! یدست از سرم بر نم یلعنت یدل شوره  نیا یول

من و تو کنار  ادیب شیکه پ یزیبد به دلت راه نده. هر چ یخود یب ؟یفکر نکن زایچ نیبه ا یمگه بهم قول نداده بود-

 نگران نباش! باشه؟ م،یکن یو با هم حلش م میهم

نمود و سرشار از خواهش و تمنا بود،  یم بیخودم هم عج یکه برا یمثبت تکان دادم و با لحن یبه نشانه  یسر

 :دمیپرس

 ؟یتنهام نذار ید یم قول

 ابروانش گره انداخت و لحنش غضبناک شد: انیم یظیغل اخم

 رم، ها؟ یوقت نم چیحرف رو تکرار نکن، مگه صد بار بهت نگفتم که ه نیا گهیمن نگفتم د مگه

 تازه کرد و ادامه داد: ینفس یعصب

جا  چیه یکه خودت ازم نخوا یگم که من تا وقت یبرات تکرار کنم، اما دوباره بهت م دیچند بار با دونم ینم سو،یگ

 یتو رو ترک کنم در حال دی! چه طور باییمن تو یِ جاست! زندگ نیمن ا یِرو ندارم که برم! زندگ ییرم، اصاًل جا ینم

 یوقتم نم چیمن بهت قول دادم، قوِل مردونه! پس ه ارم؟یب دوومتونم بدون تو  یقدر بهت محتاجم و نم نیکه خودم ا

 مونم! یقولم م یبزنم و مردونه پا رشیتونم ز

 شانه اش گذاشتم و لب زدم: یرا رو سرم
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 پرهام! یسند مرِگ من رو امضا کرد یعنی ی! اگه بریذارم بر ینم ،یبر دمینبا

 :دیغر یبه کمرم انداخت و عصب یچنگ

 ؟یدینشنوم ها، فهم گهینکنه! د خدا

 و فقط سر تکان دادم. دمیخند زیر زیر

شد.  یریناپذ فیتوص یِدست و سوت به هوا برخاست و سالن غرق در شاد یصدا گریاتمام رقص و آهنگ، بار د با

 رهام توجه ام را به خود جلب کرد: یکه صدا ستمیکردم و دوباره به پرهام نگر  کشانیکاینثارِ  یلبخند

 اتفاقِ امشب! نیبه مهم تر میرس یخب، م یلیخ

بودم.  رهیاو تکان داد و پس از گرفتن موافقتش، رو به من کرد که همچنان کنجکاو به آن ها خ یبرا یسر پرهام

را به من دوخت و با  شیرایرا به سمتم گرفت. نگاهِ جذاب و گ یشکلِ قرمز رنگ یمخمل یزانو زد و جعبه  میجلو

 :دیخاص پرس یلحن

 ؟یکن یواج ممن ازد با

زده به او نگاه کردم. نگاهِ بهت زده ام را به رهام دوختم که  رتیمهمانان دوباره بلند شد. ح یها ادیو فر غیج یصدا

 ریاندازه ما را ز یب یکرد تا پاسخ مثبتم را اعالم کنم. رها با شوق یم قمیمشغول بود و تشو میخونسردانه به تماشا

همه از تمام ماجرا خبر داشتند و فقط من از همه  ییبسته بود. گو هحلق ذیاو و پان ینظر نداشت و اشک در چشم ها

 خبر مانده بودم! یجا ب

عنوان  چی. به هدمیکش یقرار بودم و مشتاقانه انتظارش را م یروز ب نیبه ا دنیرس یرا فشرد. چه قدر برا میگلو بغض

وار دوست  نیریکه مرا ش یبه عشِق فرهاد گریبار د دیکنم. با میتقس یرا با کس یمسرت و خوش نیحاضر نبودم ا

 ریناپذ فیتوص قیدقا نیدادم و چه قدر حس و حال ا یداشت، بله م یم یرا به من ارزان انشیپا یداشت و عشق ب

 شمردم. یم متیبا او بودن را غن قِ یدقا نیزدم و هم یپشت پا م ندهیآ یها و حت یبه تمام نگران دیاست! با

 

 غم زده گفت: یدستم را فشرد و با لحن ستاد،یا میجا برخاست و دوباره جلو از
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کردم، اما خدا شاهده که تموم  تتیاذ لیدل یجا ها ب یلیدونم خ یبهت بد کردم، دلت رو شکستم، م یلیدونم خ یم

نگار دست خودم ا یاومد آزارت بدم، ول یاون روز ها مثل االن عاشقت بودم و طاقت اشک هات رو نداشتم، دلم نم

 یا گهیکه قراره سهم کِس د نیکرده بود و فکر ا وراما عشق چشم هام رو ک ،یدرکم کن ینتون دیدونم شا ینبود، م

خواستم  یعشق بازنده بشم، نم نیخواستم تو ا یکرد. من نم یام م وونهید ،یشد لیو فقط به اجبار به من تحم یبش

 چیمن ه سوی! گیو هست یتو شده بود م،یعاشق شده بودم و تموم زندگ میبار تو زندگ نیاول یتو رو ببازم، چون برا

 نیپرده عشقم رو بهت ابراز کردم. امروز و هم یهم رک و ب شهیتظاهر کنم و هم یزینکردم که به چ یسعوقت 

فرشته  هیحکم  ،یعشق رو دار سِیپرستمت! تو برام حکم تند یگم که عاشقتم و م یبار بهت م نیچندم یلحظه، برا

 یوقت نذاشتم که حت چیو ه دمیبه تو جنگ دنیرس یبرا شهیکنه! من هم یاز خوش بخت زیرو لبر میکه اومده تا زندگ

رهام  یبود که برا یذاشتم، فقط و فقط به خاطر حرمت و احترام ینم شیپا پ روزیاگه تا د ،یبه احساسم شک کن

عذاب وجدان  شهیهمه مدت دست رو ناموسش بذارم و هم نیو درست نبود که بعد از ا ونمیبهش مد یلیقائلم، من خ

 داشتم که چرا به قولم عمل نکردم...

ستودم و به داشتنش مفتخر بودم!  یرا م رشینظ یب یِها یصالبت و مردانگ نینثارش کردم. چه قدر ا یلبخند

 گفتم: متیدستش را محکم تر فشردم و با مال

 !ستیحرفا ن نیبه ا یازیپرهام، ن یمن ثابت شده ا یبرا تو

 را دوباره به طرفم گرفت و گفت: حلقه

 !یهام رو ببخش یو بد یگذشته رو فراموش کن یها یخوام تموم تلخ یم ازت

 و دوباره نجوا کرد: دیکش یقیعم نفس

خوام مطمئنت  یو بس! اما م یتنها مالک قلبم تو باش شهیخوام بازم مثل هم یم ؟یگرد یازت بخوام دوباره بر م اگه

بشه، فقط بهم بگو که بازم  تیسوال نره و تثب ریعشِق مقدس تا تقدس عشقمون ز نیاحساس، به ا نیکنم، به ا

 !یکن ینم یراه خال نیو پشتم رو تو ا یشمیپ

 :دیشد و ملتمسانه پرس نیغمگ نگاهش

 برگردم؟ یتا دوباره به زندگ یگرد یم بر

 .افتیراه  میو اشک شوق بر گونه ها دیام از فشار بغض لرز چانه
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 گردم... یگردم... بر م یبر م-

 نیرا دور گردنش حلقه کردم و ا میدر آغوشم گرفت. دست ها یحرکت آن کیزد و در  یبرق یاز شاد شیها چشم

کل  مانیهم به مناسبت نامزد ید و عده اشدم. همه شروع به دست زدن کردن رایمأمن امن و سرشار از عالقه را پذ

 لب زدم: انیبه آغوشش شتافتم. گر ه. از او جدا شدم که رهام خندان به سمتم آمد. ناخودآگادندیکش یم

 !یکه هست ی! مرسیداداش یخودت کرد ونیرو مد من

 و گفت: دیپاش میبه رو یلبخند

 نیتونه ا یکس هم نم چیو ه دیا گهیدست خداست. شما قسمت همد زیدلم، همه چ زینکردم عز یکه کار من

 شده رو بشکنه! جادیا نتونیکه ب یوندیپ

 را پاک کرد و اضافه کرد: میها اشک

 ها! یبهم داده بود یقول هی ادمهی زم؟یعز یکن یم هیچرا گر گهید

 !دیببخش-

 گفت: خندان

 تکرار نشه! گهید

 به پرهام کرد و گفت: رو

گم که مراقبش باش چون از جونم  یچون مثل چشم هام بهت اعتماد دارم، اما بازم بهت م یرو دار اقتشیدونم ل یم

 رو ندارم پرهام! یزیچ چیکس و ه چیه گهیتره و من جز خواهرم د زیهم برام عز

 را به دست او داد و تبسم کنان افزود: دستم

 دلم! یزایعز نیخوش بخت بش دوارمیام

 انداختم که پرهام گفت: نییسرم را پا شرمنده

 گفتم؟ یرفت چ ادتی
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 :دیو به او چشم دوختم. به حلقه ها اشاره کرد و از رهام پرس دمیاختطارش، لب گز یِادآوری با

 هست؟ اجازه

 یو به آرام متیمثبت جنباند. حلقه را از جعبه اش خارج کرد، دستم را فشرد و با مال یبه نشانه  یو سر دیخند رهام

آرام و  یرنگ گرفت. زمزمه  میگونه ها اریاخت یو ب دیشعف لرز نیداد. قلبم از ا یانگشتِ دست چپم جاحلقه را در 

 :دیبه گوشم رس ادیز یدلنوازش، در آن سر و صدا

 !یراحته که مال من شد المیخ گهید

 یداد. ب یها هم در خواب رخ م نیا یدر خواب بودم و همه  ییشرم زده ام را به او دوختم و محو او شدم. گو نگاهِ

 اراده از دهانم خارج شد:

 کنم پرهام! ینم باور

 پاسخ داد: یداد و به همان آرام لمیتحو یبخش نانیاطم لبخند

 شده. لیتبد قتیو به حق ستین ایرو گهیکن چون د باور

لرزش  یمتوجه  ییو او گو دیلرز یدادم. کل وجودم م یدر انگشتش جا یو به آرام دمیکش رونیرا از جعبه ب حلقه

 دستانم شد و گفت:

 برامون وجود نداره. یمانع چیه گهیرو فراموش کن! د زی! همه چزمیتموم شد عز گهید

صرف شام  ینشستم. همه برا یمبل یها، رو کیتبر یرها، از او فاصله گرفتم و پس از پاسخ دادن به تمام یصدا با

زد. پرهام با دو ظرف  یام دامن م یبود و بر بدخلق دهیدل دردم امانم را بر .میدر سالن ماند ذیرفتند و فقط من و پان

 گفتم: یفیضع ی. با صداداداز آن ها را به دست من  یکیآمد و  مانیشام به سو

 ندارم پرهام! لیم

 گفت: یدستور یکرد و با لحن یاخم

 !ینخورد یزیاز صبح چ ؟یندار لیکه م یچ یعنی
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 کرد: دییهم حرفش را تأ ذیپان

 ها! یکن یحق با پرهامه، حالت هم که بده! ضعف م سو،یگ آره

 :دینگران نگاهم کرد و پرس پرهام

 هنوز بده؟ حالت

 نگران گفت: یدستش را به شانه ام زد و با لحن ذیاز او رو برگرداندم. پان یتکان دادم و با شرمسار یسر

 .ییسرپا کسرهیاز صبح  ،یاستراحت کن بهتره

به  ذ،یبا پان یجا برخاستم که پرهام دستش را به طرفم دراز کرد. تبسم کنان دستش را فشردم و پس از خداحافظ از

 :دمیکه با تعجب پرس ستادیدر ا یباال برگشتم. جلو یهمراه او به طبقه 

 ؟یسادیوا چرا

 داد و گفت: لمیتحو یلبخند انهیموذ

 ازت کنم؟ یخواهش هیشه  یم

 ؟یچه خواهش-

 را پوشاند و کنار گوشم زمزمه کنان گفت: میچشم ها شیبا دست ها ستاد،یا پشتم

 قبوله؟ ،یبده چشم هات رو باز نکن قول

را بسته بود، من را به  میسرم را تکان دادم. درب اتاق را گشود و همان طور که چشم ها یو با کنجکاو متعجبانه

 کرد و همزمان گفت: تیداخل اتاق هدا

 ها! یرو نگاه نکن ییجا یداد قول

 یرو م،یاتاق را از نظر گذراندم. رو به رو یفضا ریاو، چشمانم را گشودم و متح یبسته شدن درب و به گفته  یصدا با

 یکه نورشان فضا یکوچک ینقش بسته بود و اطرافش هم با شمع ها یرز قرمز، قلب یبا استفاده از گل ها نیزم
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قرمزِ پر پر شده، نوشته  یرز ها نیهم یریهم، با به کارگ بقل یشده بود! باال کرد، احاطه یاتاق را روشن تر م کیتار

 بود:

I LOVE YOU! 

قرمز  یتخت گل رز ها یرا برانداز کردم. رو کیو به شدت رمانت ییایرو یفضا نیبه جلو برداشتم و رج به رج ا یقدم

تخت هم بادکنک  یو قرمز بود. در چهار گوشه  دیسف یسقف پر از بادکنک ها یتخت، بر رو یپراکنده بودند و باال

نگاهم را به آن دوختم.  رانیو ح ستادمیقرار داشتند. مقابل تخت ا ستادهیبه رنگ قرمز به صورت ا یومیهل یها

به شکل قلب قرار  یباکس گل نشان،یتخت را پوشانده بودند و ب یقرمز بودند، رو یکه پر از رز ها یکوچک یباکس ها

 و قرمز بود! دیرز سف یاز گل ها یبیداشت که ترک

 یِومیهل یکه با استفاده از بادکنک ها ستمیتخت نگر یباال وارِ یزده نگاهم را در اطراف چرخاندم و به د شگفت

 حک شده بود: واریجمله بر د نیا ،یحروف

Will you marry me? 

سرشار از  یو با لحن دیکش یقیگردنم فرو کرد. نفس عم یرا دور کمرم حلقه کرد و سرش را در گود شیها دست

 محبت، کنار گوشم نجوا کرد:

 !میمبارک زندگ تولدت

و وسعت عشقش  یهمه خوب نیاز ته دل، به ا یشکمم قرار داشت گذاشتم و لبخند یدستش که بر رو یرا رو دستم

 و با همان لحن ادامه داد: دیزدم. گونه ام را کوتاه و با مالطفت بوس

و  یکه اومد نیا یبرا یرو بچشم، مرس یقیحق یِو خوشبخت یطعم عشق واقع یو باعث شد یاومد ایکه به دن یمرس

 !یدنیو نفس کش یزندگ یادامه  یمن برا ی زهیتو انگ ،یرو دگرگون کرد میزندگ

کردم و با  یمخف ستبر و مردانه اش ی نهیرا از دور کمرم کنار زدم و به طرفش برگشتم. سرم را در س شیها دست

 زد، کنار گوشش زمزمه کردم: یآن موج م یجا یکه شعف و تشکر در جا یلحن

 کردم پرهام؟ یکار م یچ دیاگه تو رو نداشتم با من

 زبرش نشاندم و افزودم: یبر گونه  ی. بوسه استادمینوک پا ا یو رو ختمیرا به دور گردنش آو دستم
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 !یکرد رمیغافلگ یحساب! واقعاً زیبابت همه چ یعشقم! مرس یمرس

 به حرکت در آورد و در جوابم گفت: میدر هوا شانیمواج و پر یموها یرا نوازش گرانه در ال به ال دستش

 خانمم! ستین یزیکارا که چ نیدم، ا یتو جونمم م یبرا من

 نثارش کردم. یلبخند

 .زمیعز یاستراحت کن گهیبهتره د-

 کرد و دوباره گفت: تمیطرف تخت هدا به

 !یشد تیاذ یلیخ امروز

 کردم، پاسخ دادم: یجدا م میکه تل را از موها یتخت نشستم و در حال یرو

 !نیگرفت لمیتحو یکل عوضش

 :دیشدم. کنارم نشست و پرس رهیو با لبخند به آن خ دمیبه حلقه ام کش یدست

 ؟یدار دوسش

 نازه! یلیاوهوم! خ-

 شانه اش گذاشتم و دستش را فشردم. یرا رو سرم

 تند رفتم، من... یلیپرهام من امروز خ-

 را قطع کرد: حرفم

باشه.  یکاف میدیکش یسخت یهر چ گهیفکر کنم د م،یبد حرف نزن یزایدر مورد چ گهید ایب سو،یکن گ فراموشش

 .میکن یرو عمل میدار ندهیآ یکه برا ییو فکر ها و نقشه ها میفکر کن ندهیبه خودمون و آ دیبا گهید

 تو سرته آقا؟ ییهاحاال چه فکر -
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 یشماره  دنیبه صفحه اش انداختم و با د یفرصت پاسخ دادن را از او سلب کرد. مضطرب نگاه لم،یزنگ موبا یصدا

 :دی. پرهام متعجب پرسدیرنگ از رخسارم پر ،یسام

 پس؟ ید یچرا جواب نم ه؟یک

 از حدم بود گفتم: شیب یاز نگران یلرزان که حاک ییو با صدا دمیگز لب

 !یشکی... هـیهـ

 کار واجب داشته باشن! دیشا ه،یک نمیخب بده بب-

 ...زهی... چیعنینه! -

 را مشت کردم و با همان لحن پر اضطرابم گفتم: دستانم

 شه. یجواب ندم بهتره! بعداً مزاحم م ناشناسه،

 در هم رفت. شیها اخم

 دم. یبده من خودم جوابش رو م-

 گفتم: یتصنع یتماس زدم و با لبخند رد

 کارش! یره پ یبوده خودش م یک ی! حاال هر چگهیشو د الیخ یبابا، ب یا

 :دیزد و پرس یپوزخند

 ؟یگ یم یچ یفهم یم خودت

 ره رد کارش. ی! خودش مگهیگفتم مزاحمه د ؟یچ یعنی-

 

 ادیکه با فر ستمیسرخ از خشمش نگر یتخت بلندم کرد. وحشت زده به چشم ها یو از رو دیرا با خشم کش دستم

 گفت:
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 نیا دم؟ینفهم نمیا یچند وقته رفتارت عوض شده، فکر کرد ؟یمن احمقم؟ من رو خر فرض کرد یفکر کرد سویگ

 فرسته؟ یم غامیزنه و پ یمدام داره زنگ م یاومد یکه از وقت هیچه مزاحم

 داد و بلند تر از قبل داد زد: میبه شانه ها یتکان

 ؟یگرفت یبزن! چرا اللمون حرف

 کردم؟ یقانعش م دیافکندم. چگونه با ریو سر به ز ختمیاشک ر جوابش فقط در

وار به  چارهیتخت نهادم و ب ینشستم، سرم را بر رو نیزم یزد. رو رونیزد و با شتاب از اتاق ب یآلود زهرخند خشم

 حالِ خودم زار زدم!

غضبناک  ی. با لحندیچیدر گوشم پ یهمچون ناقوس مرگ و بدبخت شیبه صدا درآمد و صدا گریبار د لمیموبا زنگ

 جواب دادم:

آخه؟ کاش همون  یخوا یاز جونم م یچ گهید ؟یذار یمگه نگفتم دست از سرم بردار؟ چرا راحتم نم ؟یعوض چته

 ...یقدر عذابم ند نیا گهیتا د میکشت یموقع م

 اوه اوه، تند نرو خانم!-

 افزود: زیهشدار آم یکرد و با لحن یمکث

 رو بذار کنار! اگه... یگم پس خوب به حرفام گوش کن و بچه باز یدارم بهت م گهیبار د هیدختر جون،  نیبب

 :دمیحرفش پر انیم ییتندخو با

شه، حالم از خودت  ینم دمیسر و تهت عا یب یحرفا نیاز طرف تو و ا یزیگوش بدم چون چ اتتیخوام به چرند ینم

 من گم کن! یِ پس گورت رو هر چه زود تر از زندگ ؟یفهم یخوره! م یو تموم حرفات به هم م

به کارت نداشته  یتا کار ایمنم خوبم، پس باهام راه ب ،ی! اگه باهام خوب تا کنیباش یکن منطق یسع سو،یگ نیبب-

 شد؟ رفهمیباشم، ش

از  شیصدا. با دمیشینمودند اند یارزش نداشتند و در نظرم مسخره م میبرا یزیکه پش شیها دیسکوت به تهد در

 افکارم دست برداشتم:
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 !یندار شتریهم بهت گفتم، دو راه ب امروز

 از کف دادم و برآشفته شدم: طاقت

 یمزخرفات رو بلغور م نیا یدار یبه چه حق ف؟یکث ی کهیمرت یکن یم نییمن شرط و شروط تع یبرا یبه چه حق تو

 دارن؟ یبرام ارزش یکن یفکر م ؟یکن

 کامالً در آن واضح بود، گفت: بیو ترع دیکه تهد یشد و با لحن یبار جد نیا

 !یگ یم یدار یپس حواست باشه که چ ؟یزنم نه تو! اوک یجا من حرف م نیشو و فقط گوش کن! ا خفه

 کرد و سپس ادامه داد: یمکث

! یرو انتخاب کن یکیمن و زنده موندنِ آقا پرهامت  نیکه ب نهی! اونم ایرو انتخاب کن یکیدو راه،  نیا نیب یمجبور

 کوچولو؟ یمرگِ عشقت! ملتفت شد ایمن  ایبذار واضح تر بگم، 

 روان شدند. ناباور زار زدم: میبارشم بر گونه ها یلجوج برا یِ بغضم شکسته شد و اشک ها سد

 ... نه... تو...یسام

 تفاوت گفت: یو ب دیخند یو به طرز چندش آور مستانه

 !یبهش فکر کن! تا فردا فرصت فکر کردن دار خوب

 فراوان اضافه کرد: دیو تأک تیجد با

 با توئه! میپرهام! تصم ایمن  ای

 زدم: غیکرد، ج یم دادیکه در کالمم ب یانزجار و نفرت با

 !وونیح ؟یشنو ی! میوونیح هی! تو یضیمر یِروان هیپس فطرت! خفه شو! تو  یِ شو عوض خفه

 شد! یم قشیانصاف باشد؟ البته اگر صفت آدم ال یتوانست ب یچه حد م آدم تا کی افت،یاش شدت  خنده

 شد: ادیو فر ویخود به خود دچار غر میصدا
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 نترسون! تیتو خال یها دیتهد نیمن رو با ا یخود یپس ب ؟یدیشن ،یبکن یتون ینم یغلط چیه تو

 ی! متوجه شدیدیاز چشمِ خودت د یدید یوگرنه هر چ ،یو هم پام باش یایبچه نشو، گفتم به نفعته که باهام راه ب-

 دوباره تکرار کنم؟ ای

 مانند گفتم: ونیش یهق هق و با حالت انیو م دمیمقابلم کوب واریرا با حرص و خشم به د لمیموبا

 !یمتنفرم، ازت متنفرم سام ازت

وارد شد و هراسان به سمتم هجوم آورد. مشوش و  یبا نگران ذیاتاق با شدت تمام باز شد و پشت بندش، پان درب

 :دیوحشت زده پرس

 جا چه خبره؟ نیچت شده؟ ا سویشده؟ گ یچ

 یفضا میها هیو سوزناکِ گر نیحز یسر دادم. نوا هیگر یدستانم گرفتم و با شدت هر چه تمام تر آوا انیرا در م سرم

بغض  یِگذاشتم و تمام شیپا ی. سرم را رودیآغوشش کشاتاق را پر کرد. کنارم نشست و دلسوزانه مرا به  یغم زده 

 نوازش کرد و بغض آلود لب زد: ار سمیو خ شانیپر ی. موهادمیسرکوب شده ام را بار یها

 دلم! دردت به جونم! زیبرات عز رمی! بمیبرات خواهر رمیبم یاله

 ذ؟یپان-

 .زمیجانِ دلم؟ بگو عز-

ماجرا را  دهیبر دهیمنقطع، بر یبه رعشه افتاده و کلمات ییو با صدا انیهم فشردم و گر یرا با رنج رو میها پلک

 شرح دادم: شیبرا

 اون... ذیخواد... پان ی... اون ماون

 احمق! ی کهیکنم! خدا لعنتش کنه مرت یشده دارم دق م یبگو چ سو،یبگو گ-

 حال ادامه دادم: نیجان کندن، سخت و طاقت فرسا شده بود. با ا یبه مثابه  میزدن برا حرف

 !رهیخواد پرهام رو ازم بگ یم
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 گفت: یرا نشانش دادم. عصب یسام یها امیرا به دستش دادم و پ لمیموبا

 رو بگم. زیبه داداشت و پرهام همه چ دیاالن با نی! همستیآدم بشو ن یعوض نیکه ا نیا مثل

 :دمیزار نال یو مرعوب از جا برخاستم و با حال ترسان

 رو خدا!! تو ذیپان نه

دست رو دست بذارم  یکنه اون وقت انتظار دار یرو خراب م تیعقل، اون داره زندگ یب یکه نه؟ دختره  یچ یعنی-

 و فقط تماشاگر باشم؟

 

 که بود، هر چند دردآور اما حرفم را بر زبان آوردم: یقیهر طر به

 رم! یم من

 :دیکه از فرط تعجب و ترس درشت شده بودند نگاهم کرد و ناباورانه پرس ییزده و با چشم ها رتیح

 وونه؟ید یزده به سرت دختره  ؟یگ یم یدار یچ

 ختمیر یچند بار تکانم داد، اما من فقط اشک م نیو خشمگ ی. عصبستمیگر یسکوت بسنده کردم و از سر ناچار به

 لب شده بود!توان حرف زدن از من س ییجواب دادن نداشتم. گو یو نا

 ها رو بذار کنار! یمسخره باز نیا ا،یدلم، خواهر گلم، به خودت ب زیعز سو،یگ-

تونم به خاطر حفظ جوِن خودم اون رو  ینم ،یآد، اون نفسِ منه پان یسر پرهام نم ییبال گهیاگه من برم د ذ،ینه پان-

 کشه! یپرهامِ من رو م ؟یفهم یکشه! م یپرهام رو م نداره، اما اگه بمونم یبا من کار یرم، سام یکنم! من م یقربان

 سر خوردم و ضجه زنان گفتم: نیزم یکنان بر رو یحال و زار شانیپر

سر من شروع شد پس بهتره  انیجر نی! اگهیکس د چینه ه ذ،یبشه اون منم پان یقربان یداستان کس نیقراره تو ا اگه

 کنم! ینگو، خواهش م ی! فقط تو به کسهیحرف حسابش چ نمیرم بب یخودمم بهش خاتمه بدم، م

 متحرک کم نداشتم! یمرده  کیاز  یزیبود که چ رهینزار به من خ یو با حال ستیگر یمن م یهم پا به پا او



 شیرین بی فرهاد

 
309 

 

 را فشردم و ملتمسانه ادامه دادم: دستش

 .یرس یکرد تو به دادم م دمیتهد یرم اگه خطر ینگو! من م یزیکنم! فعالً چ یخواهش م ازت

 و سپس با بغض گفت: دیکش نیغمگ یآه

 ؟یاومد اون کمکمون کنه، قبوله خواهر شیپ یوقت مشکل هیحداقل بذار به بابک خبر بدم! اگه  پس

 :دمیتخت نشستم و با درد نال یحواله اش کردم و به تکان دادن سر اکتفا کردم. دوباره رو یتلخ لبخند

 شه! یداره منفجر م سرم

 شه! یباالخره درست م-

 .دیخند هیگر انیم

 مگه نه؟ ،یغصه بخور دیکه نبا یمن رو دار یتا وقت-

 دادم. از جا برخاست و گفت: لشیتحو یا مهیرمق لبخند نصفه ن یب

 بابک اومده دنبالم! سو،یبرم گ دیبا من

 :دمیزنان پرس لبخند

 ن؟یکرد یآشت

 دخترانه پاسخ داد: یسرخ شدند و با شرم شیها گونه

 !هیپسر خوب ،یدون ی! مباً یتقر یا

 :دمیچهره اش را برانداز کردم و پرس کنجکاو

 نه؟ ،یدار دوستش

 و دستپاچه گفت: دیگز لب

 بگم! ی... خب... چخب
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 زدم و ضمن تکان دادن سرم، گفتم: یتلخند

 !یدوستش دار پس

 داد! ینگاهش تمام اسرار قلبش را لو م یِتکان داد. با محبت نگاهش کردم. شاد یزدند و مردد سر یبرق شیها چشم

 کنم! یرو برات آرزو م یقلب خوشبخت می! از صمذیپان یخوش بخت بش دوارمیام-

 یو طول دمیتخت دراز کش یرفت. پس از رفتن او، رو رونیاز اتاق ب ،یکرد و پس از خداحافظ یزده تشکر ذوق

 که خوابم برد. دینکش

داشتم،  روزیاتفاقات د لیکه به دل یمفرط یِرغم خستگ یشدم. عل داریرفتن به دانشگاه، از خواب ب یزود برا صبح

گرفتم. وارد آشپزخانه شدم، اما با  شیمشغول آماده شدن شدم و به قصد خوردن صبحانه راه آشپزخانه را در پ

مغموم و در هم رفته ام را  یدقت چهره گرش به  نکاشگفتم. با نگاهِ ک یلب سالم آرام ریپرهام جا خوردم و ز دنید

 :دیبرانداز کرد و پرس

 ؟یبهتر شد ؟یچطور

 پاسخ دادم: زیتمسخر آم ینثارش کردم و با لحن یپوزخند

 !ممنون

را برداشتم  یکرد، مشغول خوردن شدم. فنجان چا ینگاهم م رهیتوجه به او که همچنان خ ینشستم و ب یصندل یرو

 :دیپرس متیبود، فشرد و با مال زیم یکه دستم را که رو

 آره؟ ،یدلخور ازم

 خستم پرهام! یکن یکه درکم نم نیو دور از انصافت خسته شدم! از ا جایب یفقط از قضاوت ها-

 و مانع از رفتنم شد. بلند شد و به طرفم آمد. دیو از جا برخاستم که دستم را کش دمیبرچ لب

شم،  یم مونیکنم که بعدًا مثل سگ پش یم ییکارا هیوقتا  یاحمق بعض ! منِ یحق دار یبگ یهر چ ،یحق دار-

انگار از  ،یرفتارت عوض شده، همه اش نگران روزیاز د ،یش یرفتارام م نیخودت باعث ا سو،یگ ستیدست خودم ن

 !یکن یم نهونرو، نه فقط از من بلکه از همه پ یموضوع هی یو دار یترس یم یزیچ هی
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 :دیگرفت کنار زد و پرس یرا م دمید یچشمم را پوشانده بود و جلو یرا که رو سوانمیاز گ یا طره

 نه؟یاز ا ریغ

 کردم، جواب دادم: یم زیپره شیبه چشم ها میکه از نگاه کردن مستق یتکان دادم و در حال ینف یبه نشانه  یسر

 گم پرهام، فقط بهم زمان بده! یموقعش بهت م به

 بود! دهیفا ینشود، ب دایکردم بغض در کالمم هو یم یچه سعدر چشمانم حلقه بست و هر  اشک

 از تو تحت فشارم، باور کن! شتریمن ب-

 و گفت: دیام را بوس یشانیپ ،ییسر دلجو از

 خوام! ی! معذرت مزمیکنم عز یم باور

 به خود گرفت و ادامه داد: یشرمنده ا ی چهره

 عاشق بگذر! رِ یکن و از منِ حق یتو باز هم خانم یدونم! ول یدونم چوب خط هام پر شده! م یم

 شده از فرط حرص گفتم: زیر ییو با چشم ها دمیخند

 که کارت زار بود آقا پرهام! یزبون رو نداشت نیا اگه

 در آن مشهود بود و گفت: یبه خوب یو خنده کنان نگاه به نگاهم داد که برق شاد دیکش شیبه موها یدست کالفه

 م؟یبر یحاضر اگه

 :دمیپرس متعجب

 کجا؟

 نثارم کرد. یهیعاقل اندر سف نگاه

 !گهیرسونمت د یامروز؟ خب م یمگه کالس ندار-
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قرار  یکه کنار درب ورود یرنگ یمشک یِموتور آپاچ دنیشدم. با د اطیح یجنباندم و به دنبالش روانه  یسر جیگ

 .ختمیآو شیو دستم را به دور بازو دمیکش یبلند غیداشت، از سر شوق ج

 خوبه! یلیخ یشه! وا یپرهام، باورم نم یوا-

 گوشم آورد و با خنده زمزمه کرد: کیرا نزد سرش

تولدت، چه  یکادو نیدوم نمیا دم،یهمون مدل و رنگش رو برات خر قاً ی! منم دقیدوستش دار یلیخ یبود گفته

 طوره؟

 نه؟ ،یستیدست بردار ن یکه تو تا من رو سکته ند نیازت تشکر کنم، مثل ا یدونم چه جور ی! نمهیعال-

 ه؟یحرف ها چ نیقابل خانم گلم رو نداره، ا-

 موتور نشست و خندان به پشتش اشاره کرد: یرو

 پس؟ یهست یمعطل چ گه،ید نیبش

شانه اش نهادم که دوباره  یگفتم و پشت سرش نشستم. دستم را دور کمرش حلقه کردم و سرم را هم رو یچشم

 گفت:

 کوچولو! یفتیکه ن ریرو محکم تر بگ من

مردانه اش به هوا برخاست. من هم خنده ام  یقهقهه  یکه صدا دمیبه شانه اش کوب یزدم و مشت یحرص داد با

را بستم. استارت زد و با سرعت هر چه تمام تر شروع به راندن  میدستم را تنگ تر کردم و چشم ها یگرفت. حلقه 

بر  یلرز یهر از گاه یصبحگاه عیبد یِ داد. خنکا یبهم دست م یورتم، حس خوب و مطبوعکرد. با برخورد باد به ص

ابر ها  یکردم رو یکند. حس م لیام را زا یاز شاد یتوانست ذره ا یهوا هم نم یسرما یینشاند، اما گو یبدنم م

وجود نداشت و تمام  یگرید زیکردم، چ یوجودم حسش م یکه با ذره ذره  یا یکنم و جز خوش بخت یپرواز م

که قلبم را  یوجود کس یحال خوب و گرما نیجانسوز، تنها هم یبود. در آن سرما دهیان رسیپا یها به نقطه  یتلخ

 توانست آرامم کند. یکرد م یم یسرشار از دلگرم

سرسبز  یبا باغ ها که اطرافش افتم،یشد  یکه به مرودشت ختم م یرا گشودم، خود را در جاده ا میکه پلک ها یزمان

 جانی. با لذت و هدیدرخش یانتها م یب یابانیب انیدر م رینظ یب یذرت احاطه شده بود و همچون منظره ا یبایو ز



 شیرین بی فرهاد

 
313 

 

راندند، از  یمقصد بندرعباس م یکه به سو ییها ونیو کام مااطرافم را از نظر گذراندم. در آن ساعت از صبح، به جز 

 نمود. یدلچسب م اریبس ،ییبا صفا یجا نینبود! خلوت صبح، آن هم با حضور او و چن یخبر یگریافراد د

بخش شده بودم، لذت یبودم و مست آن هوا رهیکه همچنان به اطرافم خ یشانه اش برداشتم و در حال یرا از رو سرم

 :دمیرو به او پرس

 ها! میاز شهر خارج شد م؟یر یکجا م میدار

 اشته باشه.هر جا که خانمم دوست د-

 چیجا رو با ه نی! اگه به من بود که استین یجا ها رو دوست دارم، متأسفانه االن با وجود دانشگاه شدن یلیمن خ-

 کردم. یعوض نم گهید یکجا

 .دیخند خونسرد

 .ستی! مهم نالیخ یب-

 راندم. رونیرا با حرص و پر صدا ب نفسم

 ؟یشعور یب یلیخ یدونست یم-

 کمرش گذاشت. یکه دستم را محکم فشرد و دوباره رو دمیرا عقب کش خودم

 !میمون یجا م نیهم یغر بزن ادمیها! ز یافت یقدر ورجه ورجه نکن م نی! ایفسقل نمیسر جات بب نیبش-

 :دمیبه او توپ ینثارش کردم و عصب یشد، چشم غره ا یم ادهیکه پ یو موتور را متوقف کرد. در حال ستادیا یا گوشه

 !گهینکن د تیپرهام، اذ عه

کالمم آشکار بود  یجا یکه در جا یتیلب با حرص و عصبان ریدادن به عقب موتور، ز هیآمدم و ضمن تک نییهم پا من

 گفتم:

 نه؟ ای یترم مشروطم کن نیا یتون یم نیبب

 لب زد: میآهسته و مال ییباال انداخت و خنده کنان در آغوشم گرفت و کنار گوشم با تن صدا یشانه ا خونسرد
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 کردم فقط! یخب؟ شوخ یخور یقدر حرص م نیا چرا

از  زیگونه ام را نوازش کرد. نگاهِ لبر متیبا مال گرشیرا فشرد و با دست د میخودم را عقب بکشم که بازو خواستم

 محبت و عطوفتش را به نگاه ناراحت و پر غضبم داد و زمزمه کرد:

 !گهیهاتم د یها و سرکش یسرتق باز نیهم عاشق

 انداخت. ینگاهِ گرمش بود که شرم را به جانم م نیهزاران هزار مفهوم در خود داشت و هم نگاهش

 نگاهم نکن! یطور نیا-

و  یکوچکِ سرشار از شرمسار یو حالت چهره اش، پس لرزه ها ختیر یمردانه اش روح و روانم را به هم م ی خنده

که از  زپایگر ییو نگاهم را که همچون آهو دمیانداخت. لبم را به دندان گز یالتهاب عشق را در وجودم به راه م

 انیرا از م نمانیب یشد و فاصله  کمی. نزدشدم رهیآسفالت خ نیو به زم دمیاز او دزد خت،یگر یاش م یشکارچ

 پچ پچ مانند کنار گوشم زمزمه کرد: ییبرداشت. چانه ام را فشرد و با صدا

 تیدر چشم ها ایآرامش  تیجا گذاشته ام، مثالً در صدا یزیات، چ ییبایکنم، انگار در ز یرسم، مکث م یتو که م به

 ...یزندگ

 جیوشی_ماین#

کرد، در وجودم  یآرامم م یرا که به مانند مسکن شیخوب نهفته در صدا یبر هم فشردم و تک تِک حس ها پلک

ناعالجِ  یِماریب نیشدم و به ا یمنسوخش م شتریروز به روز ب د،یرس یکه اگر به داد قلبم نم یرخنه کرد. مسکن

 گشتم! یعشق گرفتار تر م

چشم ها را با  نیا یطرز نگاه و حت نیمتوقف شد. ا شیچشم ها یو اندک اندک باال آمد و در حوال دیپر ترد نگاهم

 گفتم: شکفته شد و به دنبالش یبه لبخند میکردم! لب ها یوسعتش عوض نم یو همه  ایدن

 ه؟یکه چشم هاش قشنگه، کارِ مشکل یکس یحرفا دنِیفهم یدونست یم

 

 به خود گرفت: یاز شگفت یخوردند و لحنش رنگ یبه طرف باال تاب ابروانش
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آره؟ رحم و مروت هم  یام کن وونهید یخوا یمن؟ م یکوچولو یریبگ ادیها رو  یدلبر نیا یوقت کرد یتو ک آخه

قشنگت  یات و حرف ها ینیب شیقابل پ ریغ یرفتار ها نیهم ی فتهیش یدونست یها دلبر جان! م هیزیخوب چ

 شدم، آره؟

شد را آرام  یم نییاراده باال و پا یرا که ب شیگلو بکِ یو خودم را در آغوشش پنهان کردم. س دمیخند یگوشیباز با

 و نجوا کنان گفتم: دمیبوس

 که نسخِ تو شدم آقا! منم

انداخت و حس  یم نیوقفه اش در گوشم طن یب یها دنیقلبش قرار دادم. تپ یبر رواش، درست  نهیس یرا رو سرم

 .دیدم یرا در کالبدم م یخوب

و خود به  یباش نیمعشوق تر یتون یدر برابر عشقت م ،یهم باش ایفرد دن نیسواد تر یاگه ب یحت ،یعاشق که بش-

عشقه! دست  تیها همه اش خاص نیذاره! ا یم رثیٔ  رو خودت هم تا یعاشق یو حال و هوا یخود حس شاعرانگ

 نیو عواطفم به تو ندارم، انگار ا تاحساسا یرو یو کنترل ستیهمه عالقه دست خودم ن نیپرهام، ا ستیخودم ن

از وجودم  شییکرده و جدا شهیکه از بدو تولد تو وجودم بوده، تو رگ و خونم ر نیا ایاز وجودم شده،  یحس جزئ

 !رممکنهیغ

بود و همچون جام  یکردم که سرشار از عطرِ نابِ زندگ هیهد میها هیتازه کردم و عطرِ خوِش تنش را به ر ینفس

 کرد! یمستم م یشرام

 نجوا کردم: شیدوباره برا ،یلحن پر محبت با

 ... "ییخدا"من  یکه برا میبگو یبه چه منطق ،ییزبان شاعرانه، به علوم ماورا به

 موالنا#

 میکرد و با وجود آن آغوشِ گرمِ فرهادم که برا یم بمیرا نص یمش به پوست گردنم، حس خاصگر ینفس ها برخورد

 بر کمرم وارد آورد. یفیخف یشد. ضربه  یوجه حس نم چیهوا به ه یبود، سرما نیتر شهیعاشق پ

 مطلقم!! آرامِش ی! آرامشیبرام! خود خوِد نفس ینفس نیتو دختر! ع ی! آروِم جونمیقربونت بره پرهام اله-

 سخنش گوش سپردم: یو به ادامه  دمیخند یسرخوش با
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 یجا هیقشنگ رو خراب کنم، اگه دست خودم بود که حاضر بودم تا ابد تو  ریتصو نیخواد ا یوجه دلم نم چیه به

 ...ی! ولمیقشنگمون پر و بال بد یایرو نی! و به امیبا تو باشم و کنار هم باش اهو،یآروم و خلوت و دور از ه

 :دیو کالفه غر دیکش یپر حسرت آه

 شانس! نیبه ا لعنت

را با ناز  میپلک ها ،یلوس کردم و با سر کج کردن شیکردم، خودم را برا یکه دستم را دور گردنش حلقه م یحال در

 باز و بسته کردم و گفتم:

 ترسم، هوم؟ یبرام م یکن یاخم م یطور نیآد؟ نگفتم ا یاخمالو خوشم نم ی افهیق نینگفتم از ا مگه

 :دیشده اش غر دیکل یدندان ها انیو از م دییرا به هم سا شیپر رنگ تر شد، دندان ها اخمش

 ر؟ینگ افهیق یطور نینگفتم ا ار؟یادا و اطوارا رو برام در ن نیمگه صد بار بهت نگفتم ا منم

و کمرم را به  دیاز او رو برگرداندم و به قصد سوار شدن بر موتور، برگشتم که از پشت دستم را کش یتصنع یِدلخور با

 . کنار گوشم آرام زمزمه کرد:دیچنگ کش

 یدر مقابل تو ب یدون یمگه نم ارم؟یها و ناز و اطوارات طاقت ب یتونم در مقابل دلبر ینم یدون یالمصب، مگه نم دِ

 شم؟ یم ایمرِد دن نیو مجنون تر نیاراده تر

 نینمود. کالفه از ا یم رممکنیاز او غ زیداد و گر یکرد، آزارم م یداغ و پر حرارتش که با پوستم برخورد م یها نفس

 :دمیملتمس نال یاز حد، با لحن شیب یِکینزد

 !وونهیکن د ولم

 نهان گشت. سوانمیآبشار گ یدر ال به ال زشیمالطفت آم یکرد و بوسه  یخنده ا تک

 دم! نگفته بودم؟ ینکن، وگرنه بد جور عنان از کف م تمیقدر اذ نیقبالً هم بهت هشدار داده بودم ا-

 زدم و گفتم: شیبه بازو یاز دستش، چنگ یخالص یهمه تقال برا نیاز ا نیخشمگ

 !گهید یجنبه ا یب
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روان بر جاده گم شده بود،   یها لیباد و اتومب یاهویه انیآهسته اش که در م یشد و صدا ی. سپس جددیخند

 دلچسب کشاند. یقلبم را به نبرد با امواج حس ها گریگوشم را نوازش داد و بار د

 !ینقطه ضعفِ من نیتر یتو قو یول یدون یخودت نم-

زد. بغ کرده رو برگرداندم که  یم یمانده و به سرخ شیرا رها کرد. به دستم نگاه کردم که رد انگشتانش بر رو دستم

 لب زد: یو با شرمندگ دیاز دستم را که سرخ شده بود، بوس یمهابا قسمت یب

 .دی! ببخشیخانم شرمنده

 و گفتم: دمیخند

 بشه. رمیترسم د یم میبر گهیبهتره د الش،یخ یب

 !یاجبار یرفتن ها نیمتنفرم از ا-

 پرهام!-

 موتور نشست و ضمن استارت زدن مجدد، پاسخ داد: یرو

 جانم؟

 ؟یشداز دستم ناراحت -

 ناراحت چرا؟ زم،ینه عز-

 و گفتم: دمیبوس عیگونه اش را تند و سر یعذرخواه ینشانه  به

 !گهید دیببخش

 و گفت: دیخند بلند

 !گهید یمن یِدوست داشتن ی وونهید
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و دو  یدوست داشتن کِ یکوچ یایرو نیکنار تو بودن رو ترک کنم و به ا یلحظه ها نیخواد ا یپرهام، منم دلم نم-

 دیبا ه؟یاجبار متنفرم اما چاره چ نیاجبار ها شدم! منم مثل خودت از ا نیمنم گرفتار هم یامون پشت پا بزنم ولنفره 

 !رهیگ یدلم م یزن یو باهام حرف نم یش یکه ازم دلخور م یطور نیا گه،ی! حاال هم لطفاً بخند دمیتحمل کن

 

 نشاند. شیبر رو یاش باال تر برد و بوسه ا نهیس یرا از رو دستم

 یمن م یآخه فکر کرد یدلم! تو جونم زیاز تو دلخور نشدم عز یببخش نفسم، ببخش خانمم، دست خودم نبود، ول-

 نکن! یالک یفکر ها نیاز ا گهیازت دلخور بشم؟ د ایتونم باهات حرف نزنم 

 چشم!-

 نیو ح دمیاو، خودم را عقب کش ینگفتم. با صدا یزیبه دانشگاه چ دنیحرف، سکوت کردم و تا رس نیاز گفتن ا پس

 شدن گفتم: ادهیپ

 قدر زود تموم شه! نیخواست ا ینم دلم

نگاهش کردم.  یاز شدت ناراحت زانیآو یبه خود گرفتم و با نگاهِ متأثر و لب و لوچه ا ینیآزرده و اندوهگ ی چهره

 به دانشکده کرد: یکوله ام را به دستم داد و با خنده اشاره ا

 !نکطویش نمیبب برو

بر گونه اش نشاندم.  یبوسه ا یکردم، شتابان و هول هولک یکه با دقت اطراف را بررس نیجنباندم و پس از ا یسر

تند به سمت دانشکده  ییبا قدم ها ،یا یسرسر یِو بعد از خداحافظ دمیخند زیخنده اش به هوا برخاست. ر کیشل

 یمکتین یکه رو دنشیدور کامل از نظر گذراندم. با د کیو محوطه را  چشم چرخاندم ذیپان افتنِی یقدم برداشتم. برا

 به سمتش رفتم و گفتم: عاًینشسته بود، سر

 خانم! ذیبه، سالم پان به

 :دمیگرفته جواب سالمم را داد. شگفت زده از رفتارش، کنارش نشستم و پرس یبلند کرد و با چهره ا سر

 ؟یقدر ناراحت نیشده؟ چرا ا یچ
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 منتظر و کنجکاوم زل زد. یبه چهره  یحرف چیه یو ب دیکش ینیغمگ آه

 خب! یزن یچرا حرف نم ن؟یبا بابک حرفت شده؟ دعوا کرد-

 دوخت و پاسخ داد: ینامعلوم یرا به نقطه  نگاهش

 بمیمدام دنبالمه و تعق یکیکنم  یهست که حس م یچند وقت هیموضوع رو بهت بگم!  نیرفت ا ادمی شبید سو،یگ

 باشن. یکنه! فکر کنم افراد سام یم

 :دمیپرس رانیدرشت شدند و ح رتیاز فرط ح میها چشم

 حس نکردم؟ یزیپس چرا من چ ب؟یآخه؟ کدوم تعق هیحرف ها چ نیا

 بر لب راند و گفت: یپوزخند

اون مرد شدم. مطمئنم  یبرگشتم و متوجه  ادهیپ روزیمن د یول ،یبود نیچند روز همه اش با ماش نیتو، تو ا چون

 جفتمون محافظ گذاشته! یکرده و برا دییبابک هم حرف من رو تأ ی! حتسویکنم گ یکه اشتباه نم

 من؟ یواقعاً؟ حت-

چرا اصرار داشتم که  ینه من! اونا هدفشون به دست آوردنِ توئه! پس فکر کرد ییتو یاحمق جون، مشکل اصل-

 بذارم؟ انیبابک رو در جر

 لب زدم: یهش کردم و با بغضِ آشکارنگا دانهیناام

 شه؟ یم یآخرش چ یعنی

 سراسر از غم و اندوهش را نثارم کرد و گفت: نگاه

 !یرو قبول کن یسام یاز شرط ها یکی دیکنم با فکر

 :دمیزده پرس بهت

 تونم از پرهام بگذرم؟ یمن چه طور م ذ؟یپان یگ یم یدار یچ یفهم یم چیه ؟یچ

 گفت: انینشست و گر نیزم یرو
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 !یانتخاب کن دیبا یدونم سخته ول یهم جونت! م گهیو طرف د ونهیدر م تیزندگ یطرف پا هی! سویموندم گ خودمم

 .ستادمیو مضطرب بلند شدم و مقابلش ا هراسان

کار  یپشت پا بزنم و برم؟ پرهام رو چ یتونم به همه چ یآسونه؟ چه طور م یلیخ ی! فکر کردذیفکر کنم پان دیبا-

 کنم؟

گرفتم. با ورود به کالس،  شیتوجه به او، راه کالس را در پ یبه ساعتم انداختم و ب یو مغموم نگاهم کرد. نگاه ساکت

. با ورود استاد، هر ختیر یوقفه اشک م ینگاهم را به او دوختم که ب ذ،یام نشستم. با نشستن پان یشگیهم یسر جا

آن جلسه را اعالم کرد و من هم از خدا  انیحات و درسش، پای. پس از اتمام توضمیدو حواسمان را معطوف او کرد

 آمرانه گفت: یو با لحن دیدستم را کش ذیاز جا برخاستم که پان مهیخواسته و سرآس

 !نمیکن بب صبر

 ملتمسانه اضافه کرد: یماندم تا حرفش را ادامه دهد. با لحن منتظر

متأسفانه باز هم  ،یریاش بگ دهیتلخه و هر چه قدر هم ناد قتیخب حق یخواستم ناراحتت کنم ول ی! نمدیببخش

 وجود داره!

 گفتم: م،یشد یرا فشردم و همان طور که از کالس خارج م شیبازو

کردم که  ریگ یسخت یِدوراه نیتحت فشارم! ب یلیچون خ ،یدرکم کن دوارمیام ی! ولذیپان ستمیازت دلخور ن من

 بازم! یرو م زمی! هر کدوم رو که انتخاب کنم، همه چیلیمشکله! خ یلیبرام خ یریگ میتصم

 غصه دار افزودم: یزدم و با لحن یپلک متألم

 کردنش! یاز خودم برام آسون تره تا از دست دادنِ پرهام و قربان گذشتن

 :دیپرس یرتیو پر از ح زیآم هیگال یرا چنگ زد و با لحن میبازو یشگفت با

 سو؟یآره گ ؟یرو قبول کن یحرف اون عوض یخوا یتو م یعنی

 زار زدم: انیطاقت دستش را پس زدم و گر یب

 !گهیکار کنم؟ هان؟ بگو د یچ یگ یم تو
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دردناک تر  یشانه اش نهاد که با لحن ی. کنارم نشست و سرم را بر روستمیگر یپله نشستم و با درماندگ نیآخر یرو

 از قبل ادامه دادم:

 یکنم دارم خفه م یهمه فشار! حس م نیا ریشم ز یدم! دارم خرد م یدارم جون م ذ؟یکار کنم پان یبگو من چ تو

 کشم! ینم گهیتونم! د یشم! نم

 و بغض آلود لب زد: دیاز اشکم کش سیخ یبه گونه  یوار دست نوازش

 !رو از دست نده دتیهم که بشه من کنارتم، ام یهر چ م،ی! ما با همی! صبر داشته باش خواهریصبور باش دیبا

 سپردم. یگوش م شیکردم و به حرف ها یم هیگر یآرام به

 نترس! بابک حواسش بهمون هست.-

 :دیو شوخ پرس دیخند تلخ

 به دردمون خورد؟ ییجا هیپسره  نیباالخره ا یدید

 

 زدم. یرمق یب لبخند

 پسره؟ یگ یهنوز هم بهش م-

 زد! یبه خود گرفت و برق نامحسوس یرنگ شاد نگاهش

 شه کرد. یهم نم شیبگم که دوستش دارم! کار دیتأسف با تیبا نها-

و به  می. همزمان از جا بلند شدستمیکه به خود گرفته بود نگر یبامزه ا یو با خنده به چهره  دمیرا عقب کش خودم

 صفحه یباال فیپرهام که جزء نوت امِیپ دنیقفلش را گشودم و با د لم،یموبا ی. با صدامیحرکت کرد یطرف در خروج

فرستاده بود را  میرا که برا یآهنگ یو با کنجکاو ستادمیا یام بود، متعجب وارد تلگرام شدم. ذوق زده گوشه ا

 گشودم:

 قلبم رفت
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 کردم ضعف

 ینیریخندت عشقم بس که ش واسه

 خندم  یم

 کندم  دل

 ینیبب یهمه از قلبم کاشک از

 خونه ست  وونهیچشمات د آخه

 شهیاصاًل نم میدور از تو که ندار وونهید آخه

  یجدا ش یخوا ینم تو

  یباش دونهیکه  تو

 شهیواسه قلبم هم یبمون

  یدوست داشتن ی وونهید

  یدلم کاش نر از

 باش یکم باش ول یخواست

 خوادت دلم  یم وونهید

 افته کارت به من  یم

 کاش برم کاش ینش یراض

  یدوست داشتن ی وونهید

  یدلم کاش نر از

 باش یکم باش ول یخواست
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 خوادت دلم  یم وونهید

 افته کارت به من  یم

 کاش برم کاش ینش یراض

 برام عشقه تو بسه بس  ایدن از

 ماله تو شه نفس گهیموند د شیچ هر

 که تو  رمیم یم

  یکن یوونگید

 یکنیم وونهیدل رو د نیا آخر

  یدوست داشتن ی وونهید

  یدلم کاش نر از

 باش یکم باش ول یخواست

 دلم  خوادت یم وونهید

 افته کارت به من  یم

 کاش برم کاش ینش یراض

  یدوست داشتن ی وونهید

  یدلم کاش نر از

 باش یکم باش ول یخواست

 خوادت دلم  یم وونهید

 افته کارت به من  یم
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 کاش برم کاش ینش یراض

 .«یسچیطل رضایعل ،یدوست داشتن ی وونهید»

 نوشته بود: میرا خواندم که برا امشیو پ دمیخند

 خودم! یِدوست داشتن ی وونهیبه د میتقد

 کرده بود: پیقرمز، تا یاز قلب ها یادیپس از فرستادن تعداد ز نشییپا و

 دارم! دوستت

 نوشتم: شیو برا دمیبودنش خند فیو سر ک یوانگیهمه د نیا به

 تو! یا وونهید

 جواب داد: فوراً

 خانم خانما! گهیشمام د ی وونهید

 ندادم که گفت: یجواب

 ؟یگرد یبر م یبرات تنگ شده! ک دلم

 کنان گفتم: خنده

 ؟یزود نیهم به

 شه خانم! ینم شیکه ساعت و مکان حال یدل تنگ-

 که مجبورم! فیاز کنارت جم بخورم ح ستمیمنم دلم برات تنگ شده! به من باشه که حاضر ن-

 نوشتم: شیخنده ام را قورت دادم و عجوالنه برا ذ،یشدِن پان کینزد با

 گه؟ید یدون یدوست دارم! م یلیخ منم
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سراسر وجودم را فرا گرفت. انگشتم  انیپا یب یو رو شد و شوق ریز یا هیاش، حس کردم قلبم ثان یبعد امِیپ دنید با

فرستاده بود را زمزمه  میاحساس و شور برا تیرا که با نها یاسمش به حرکت در آوردم و متن یرا نوازش وار بر رو

 کردم:

 بگویم گر

 بُهتان نیست... یدر خون منتو  که

 ابتهاج_هوشنگ#

 یو خساست نثارم م غیدر یپروا بودنش که لحظه به لحظه حسِ خالص و نابش را ب یو ب ییدایهمه ش نیدلم از ا ته

 یا یشود، دل من هم به لرزه و شاد یسبک بال و خندان م یزیچ نیکه با کوچک تر یو همچون کودک دیکرد، لرز

 یکرد و دور تندش را از سر م یو تند تر م ندکوبش ضرباتش را ت اریاخت یشده بود و ب دهیکش تینها یو ب قیعم

 خواهشم را به زبان آوردم: یرا سوزاند. از سر ناچار میگرفت. از تصور از دست دادن و نبودنش، بغض گلو

 ! کاش!یباش شهیهم کاش

 :دیو مرموز پرس ستادیکنارم ا ذیپان

 تا بناگوش بازه؟ شتیچرا ن چته؟

 مانند گفتم: جیگ یاش، سرم را باال گرفتم و با حالت یزده از حضور ناگهان رتیح

 ؟یگ یم یچ

 :دیرا تنگ کرد و شکاکانه پرس شیها چشم

 تو اون ماسماسک؟ یدید یگم چ یم

 پر حسرت گفت: یکرد و با لحن نییباال و پا لمیموبا یکنجکاوش را بر صفحه  نگاه

 بابا، خدا شانس بده! یا

 :دمیغر یعصب



 شیرین بی فرهاد

 
326 

 

 ؟یشعور و فضول یب یلیخ یدونست یم

 یزدم که صدا رونیشانه ام انداختم و از دانشکده ب ی. کوله ام را دوباره رودیسرش را تکان داد و خند ییپررو با

 :دیاز پشت سرم به گوش رس ادشیفر

 !امیمنم ب سایوا یروان یه

ملتهب شده بود. با  دنیمتوقف شدم. صورتش از شدت دو میآن که برگردم، سر جا یام را فرو خوردم و ب خنده

 و متأسف گفتم: دمیاش کوب یشانیبه پ یضربه ا یخنده و به شوخ

 تو؟ یآدم بش یخوا یم یکه! ک واقعاً 

 !یهر وقت که تو آدم شد-

به رو  یحرف چیه یداشت و ب یگرفتم. شانه به شانه ام قدم بر م شیرا در پ ابانیخ ریبهش انداختم و مس یچپ نگاه

 :دمیداشت، پرس یتازگ میاش که برا یبود. متعجب از سکوتِ ناگهان رهیخ شیبه رو

 ؟یساکت چرا

 زنه! یدارم! دلم شور م یحس بد هی-

 تازه کردم و گفتم: ینفس کالفه

 فکر کن. زایچ نی! کم تر به اذیبردار پان دست

شدم. نگاه  رهیخ نیحرفم را قطع کردم و ترسان به ماش د،یچیپ مانیجلو یکه با سرعت سرسام آور یَون دنید با

 :دیافتاده بود، نال هیکه به گر یدر حال ذیثابت ماند که پان نیافراد داخل ماش یچهره  یبر رو مناکمیب

 تو رو خدا! سو،یگ میبر ایب

دهانم نشست  یآغشته به الکل رو یبه سرم خورد و پشت بندش، دستمال یکنم، ضربه ا یبه خودم بجنبم و حرکت تا

 !دمینفهم یزیچ گرید ه،یو پس از چند ثان
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کرد و حس  یو تار جلوه م رهیدر نظرم ت زیاز هم گشودم. همه چ دهید یگردنم، به آرام ی هیدر ناح یاحساس درد با

 یتکان یدادم و به سخت هیپشت سرم تک واری. دستم را به دپوشانده اند یکیاز تار یرا با هاله ا میکردم چشم ها یم

 طیناله ام به هوا برخاست. چهره ام از درد و شرا ادیو فر دیکش یوحشتناک ریبه خودم دادم که کمرم از شدت درد، ت

انتها و  یب یا یکیاز تار رینگاهم را چرخاندم، اما غ یرسان یاری افتنیکه داشتم، در هم رفت و به قصد  یمرارت بار

 نشد! انیاچشمانم نم شیپ یگرید زیچ د،یرس یبه مشام م فیکث مهینمور و ن یکه از آن فضا یبد یو بو زیهراس انگ

توجه ام را به خود جلب کرد. کنجکاوانه به آن  یباز شد و به دنبالش قامت مرد یگوش خراش یمقابلم با صدا درب

 آن جا را شکست: انیپا یسکوتِ ب شیو صدا ستادیا میشدم. رو به رو رهینبود خ دایکه چهره اش هو هیسا

 ؟یعجب! باالخره به هوش اومد چه

 خارج شد: میو گرفته از گلو فیضع میوجودم را در بر گرفت. صدا یبر چهره اش ثابت ماندم و ترس بد ریمتح

 ! تو؟یسام

 به بدنم وارد کرد: یبود، لرز بد دایهو شیجا یاز جا یکه نحس شیرا کش آورد و صدا شیلب ها یشخندین

 !یاومد خوش

در  گریکه از او به دل داشتم، بار د یانیپا یرا نثارم کرد. خشم و نفرت ب زشیبه تمسخر و حقارت آم ختهیآم نگاهِ

 و گفتم: ختمیو نفرتم را در نگاهم ر نهی. تمام کدیوجودم شعله ور شد و سبک سرانه شعله کش

 پست تر و کثافت تر! ؟یفهم ی! میسام یپست تر وونمیاز ح یخوره! تو حت یازت به هم م حالم

 نشست و گفت: نیزم یرو می. جلودیخند یزیحالت تمسخرآم با

 !یکه به حرفم گوش کن یهشدار داده بودم! من بهت فرصت انتخاب داده بودم، خودت نخواست بهت

 ذاره! یاالنم بذار برم، اگه رهام بفهمه زنده ات نمبرام ارزش ندارن!  یمنم بهت گفته بودم که حرفات ذره ا-

 :دیمزاح گونه پرس یو با لحن دیتوجه به درخواستم، بلند بلند خند یب

 شرف هنوز زنده اس؟ یمگه اون ب رهام؟

 نگاه و لحنش غضبناک شد: کبارهی به
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 خانم! سویگ گهینشد د دِ

 ردم.نثار صورتش ک یتنفرم را جمع کردم و به همراهِ تف ی همه

! بار آخرت باشه که اسم داداشم رو به اون ییو رذل به تمام معنا یعوض هی! تو ییشرف تو ی! بیتف به روت سام-

 !یآر یم فتیزبون کث

ماندم که  رهیتفاوت به او خ یبلند کرد. ب نیزم یمرا از رو زیخشونت آم یمقنعه ام را چنگ زد و با حالت نیخشمگ

و منگ دستم را  جیشدم و گ لیپر از خشمش بر صورتم فرود آمد و برق از سرم پراند. ناخودآگاه به عقب متما یِلیس

 :دیو غر دیرا به چنگش کش میصورتم گذاشتم. جلو تر آمد و با حرص موها یرو

 هان؟ ؟یانداز یتو صورتم تف م ی! به چه حقپتیاره ی دختره

 و جوابش را دادم: دمیاش کوب نهیبه س یتکان بخورم، ضربه ا میاز جا ایبترسم  یآن که ذره ا یب

! یآقا سام یندار تیاهم یزیمن پش یبرا ی! ولیدست باال گرفت یلیکه خودت رو خ نیمثل ا ؟یهست یک یکرد فکر

 یرنگ یاهیترسم، مگه باال تر از س ینم یچیخب بکش! من از ه م؟یبکش یخوا یمزخرفت! م ینه تو و نه حرف ها

 هست؟ نه!

به گونه ام هجوم  یصورتم نشاند. درد بد گریدومش را بر طرف د یِلیرا محکم تر چنگ زد و س میطاقت موها یب

 میرا از شدت رنج طاقت فرسا میچشم ها یلحظات اریاخت یسوخت. ب یم شیآورد و مغزم از شدت چنگ زدن ها

 مرا از جا پراند: ادشیفر یبستم که صدا

 !یزن یگنده تر از دهنت حرف م یدار گهید

 تر از قبل ادامه داد: یام را در دستش گرفت و عصب چانه

 یچ یکنن! گرفت هیآسمون به حالت زار زار گر یآرم که مرغ ها یبه سرت م یی! بالیبزن یادیبه حالت اگه زر ز یوا

 کنم؟ تیحال یا گهیجور د ایشد 

و با  دمیرمق و ناالن خند یوجود ب نیبه از پا درآمدنم نمانده، با ا یزیکردم چ یبدنم را فرا گرفت و حس م یبد ضعف

 گفتم: دیلرز یم شیکه کم و ب ییصدا

 !یبکن یتون ینم یغلط چیه تو
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پرت شدم و کمرم با شدت تمام به  نیزم یهلم داد که ناغافل بر رو واریچانه ام را رها کرد و به طرف د خشمناک

را در  میافتادم. پاها نیزم یزدم و رو یادیو از شدت درد فر دیچیدر ستون فقراتم پ یبرخورد کرد. درد بد وارید

آمد و  یباال م ی. نفسم به سختدیکش یم ریقبل ت زتر ا دیبه شکمم زدم که شد یشکمم جمع کردم و با دست چنگ

 ام روان شدند. یشانیکمرم و پ ی رهیت یسرد از سر تألم بر رو یعرق ها

 کنان گفت: دیزد و غضب آلود و تهد میبه پا یکه داشتم، لگد یاوضاعِ بدتوجه به  یب

 ؟یدیکنم! فهم یخودم خفه ات م ادیدر ب صدات

 زد: ادیبه شکمم زد و فر یگریلگد د یرحم یاش نشست که با ب یعصب یدرمانده ام بر چهره  نگاه

 !یعوض آشغالِ 

 از کف دادم و داد زدم: طاقت

 ! نزن کثافت! نزن!آخ

 زدم: ادیزد که بلند تر از قبل فر رونیتوجه به من، از اتاق ب ی. بدمیشکمم حس کردم و لب گز ریدر ز یبد سوزش

 لعنتت کنه پس فطرت! خدا

کجا بود؟ کاش  ذینبودند! پس پان شیب یها کابوس نینشست. کاش تمام ا میدر گلو یبسته شدن در، بغض بد با

 درمان! یب یدرد ها نی! چه سخت و کشنده بود ادمید یلحظه ها را نم نیگرفت تا ا یحداقل زود تر جانم را م

 

نداشتم! از تصور آن چه که در شرف  یرس ادیکجا بند نبود و فر چیکردم؟ دستم به ه یچه کار م دیکس با یو ب تنها

 :دمیروان شدند و درمانده نال میوقوع بود، اشک ها

 زود تر تموم شه! کاش

 شد؟ ینبودم م یپرهام کجا بود؟ چه طور متوجه  یعنی

 زمزمه کردم: یدیهقم شدت گرفت و با ناام هق
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 ! کاش...دمتید یهم م گهیبار د هیکاش قبل از مردن  ؟ییاالن کجا یعنیپرهام!  یبود شمیپ کاش

تاب  ،یحال یشدم و از شدت ب میشد! سرانجام، تسل یتر و ضعفم هم صد چندان م دیلحظه به لحظه شد دردم

 و از حال رفتم. اوردمین

                                   *** 

و  دیبار یم ییامان و با سرعت برق آسا یدوختم. باران ب سیخ ی شهیفروغم را به ش یپنجره نشستم و نگاهِ ب کنار

 و پر حسرت زمزمه کردم: دمیکش یکرد. آه یرا نمناک م شهیش

 ؟ییکجا پرهام

و سرد به  سیخ ی شهیش یهدف رو یرا ب میبر گونه ام سر خورد که فورًا آن را پس زدم. انگشت ها یاشک قطره

 ییکرد، اما من گو یترک خورده و شکسته به بدنم برخورد م یو از قسمت ها دیوز یم یحرکت در آوردم. باد سرد

 زیانتها، چ یب یابانیدور دست دوختم که جز ب هدادم و نگاهم را ب هیتک واریکردم. سرم را به د یحس نم یزیچ چیه

 باً ی. تقردیرس یبهم نم یکس چیقرار داشتم و دست ه نیزم ینقطه  نیدر دور تر ییخورد. گو یبه چشمم نم یگرید

 بود! دهیعق نیهم بر ا ذیپان یکرده بودم. حت دیقطع ام یکمک رسان ایاز آمدن پرهام 

 یشیاز باران پ دنیبار یبرا ،یبیبه مانند رق میحرف ها بدهکار بود؟ نه! اشک ها نیام گوشش به ا یمگر دل تنگ اما

 :ختیباران در هم آم نیپر طن یِ و غمناکم با نوا نیحز یکردند. زمزمه  یم سیگرفته بودند و صورتم را خ

 پنجره نشستم یپا

 بارون ریباز ز یخاکستر کوچه

 چه دلتنگتم امروز من

 از همون روزاست انگار

 و هوام رنگ توئه حال

 دلتنگ توئه کوچه

 تو رو داره یگرفته دوباره هوا دلم
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 قراره یب دنتید یواسه  سمیخ یچشما

 راهه دورم خبر از دل من که نداره نیا

 خوام واسه قلبم ینشونه م هیندارم  آروم

 بندم ینم لیدخ یزینشونه واسه چ نیا جز

 تو رو داره یدل تنهام دوباره هوا نیا

 گالب یشهر تو و بو یهوا

 اتاقم مثل خواب یتو دهیچیپ

 کنه یم یبیغر یبدجور داره

 دونه یم یجز تو دردم رو ک آخه

 تو رو داره یگرفته دوباره هوا دلم

 قراره یب دنتید یواسه  سمیخ یچشما

 راهه دورم خبر از دل من که نداره نیا

 خوام واسه قلبم ینشونه م هیندارم  آروم

 بندم ینم لیدخ یزیچ نشونه واسه نیا جز

 تو رو داره یدل تنهام دوباره هوا نیا

 «یرستم نیگرفته، ام دلم»

 

غذا در دستش،  یِ نیس دنیو به سمتش رفتم. با د دمیخودم را کنار کش ،یگشوده شدن درب انبار و آمدن سام با

 زدم و به طعنه گفتم: یپوزخند
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 ؟یقدر به فکرم نیبگم ممنون که ا دیبا االن

انبار جا خوش کرد. لنگ  یگوشه  یو رنگ و رو رفته  دهیمبلِ پوس یگذاشت و خودش هم رو یرا گوشه ا ینیس

 .ستادمیا شیطاقت فرسا بود، به طرفش قدم برداشتم و درست رو به رو اریبس میکه راه رفتن برا یلنگان و در حال

 جا؟ نیا یچه مرگته باز اومد ؟ینکنه کر شد-

سوخت. نگاهِ نفرت بارش را نثارم  یپاره شده بود و همچنان م ش،یها یلیکه از فرط س دمیلبم کش یبه گوشه  یدست

 یرا با خشونت به گوشه ا گارشیکه از طرز نگاهش چندشم شد! س یرا برانداز کرد. طور میدور سر تا پا کیکرد و 

 بود! دیبع یزیهر چ یروان نیبه عقب برداشتم. از ا یقدم اریاخت یپرت کرد و از جا برخاست. ب

دستش را پس زدم و عقب تر رفتم. با انزجار نگاهش  یکه عصب دیکبودم کش یگونه  یرا به قصد نوازش رو دستش

 و گفت: دیکردم که خند

 ؟یباز رم کرد چته؟

 به تن و بدِن کبودم کرد که آثار دست خودش بود! یا اشاره

 ؟یهنوز آدم نشد-

 بار چندم حرفم را تکرار کردم: یو برا دمیچیرا محکم تر به خودم پ شالم

 ؟یخوا یاز جونم م یمن برم! چ بذار

 گفت: یحلقه کرد و با لحن پر خشم میرا دور گلو دستش

 دارم؟ یو دست از سرت بر م یذارم بر یم یآسون نیبه ا یکرد فکر

 :دمیزد. درمانده دستش را فشردم و نال یم یبه نفس نفس افتاده بودم و صورتم به کبود ژن،یفرط کمبود اکس از

 !یکن لعنت ولم

 کنان گفت: دیعقب رفت و تهد یبه دستش زدم که اندک یچنگ

 !ارمیجا دخلت رو ب نینکن که هم یکار
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 زیهمه چ یلحظه ا یمبل برخورد کرد و برا یِمبل پرت کرد. سرم با قسمت چوب یمن را رو یو عصب دیرا کش میبازو

! همان طور که اورمیباشم و کم ن یشد. درد داشتم، اما به خودم قول داده بودم در برابرش قو کیچشمانم تار شیپ

 آوردم! یبر نم دمسکوت کرده بودم و  شیسه هفته در مقابل مشت و لگد ها نیا

 به طرفم گرفت. دیتهد یخم شد و انگشتش را به نشانه  یکم

 نم!ک یبهت رحم نم گهید ؟یدیکشتمت! فهم ادیصدات در ب-

 زد و سپس گفت: گارشیبه س یقیروشن کرد و به سمت پنجره رفت. پک عم یگرید گاریس

 هیدونم کار سخت ی! هر چند که میریکن تا اون موقع خفه خون بگ یسع م،یر یجا م نیاز ا گهیدو ساعت د یکی

 برات!

 :دمیآمد، پرس یدر م میصدا یکه به سخت یتوجه به حرفش، در حال یب

 ؟یسرش آورد ییچه بال ؟یرو کجا برد ذیپان

رو دنبال خودش نکشونه  یعوض ی کهیاون مرت گهیبهش دادم تا د کیکوچ یِگوشمال هیندارم! فقط  یبا اون کار-

 جا! نیا

 گفتم: متعجب

 ؟یک

 !یهمون سروان عوض-

بابت از  نیکرده بود و چه قدر از ا مانیدایو در دل خدا را شکر کردم. پس باالخره بابک پ دمیکش یآسوده ا نفس

 خدا متشکر بودم!

 و نابود کرد: ستیرا ن دمیرا دوباره به جانبم دوخت و با حرفش تمام ام نگاهش

 ؟ی! گرفتیمرد تیبابک و پرهام و اون داداش عوض یخانم! تو برا سویرو خوش نکن گ دلت

 زدم: غیطاقت ج یب
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 دارن! یوقت دست از سرم بر نم چیشم! اون ها ه یحرفات خام نم نیشو! من با ا خفه

 و گفت: دیخند

 خوان دنبالت بگردن و نجاتت بدن؟ یچه طور م یکه بفهمن تو مرد یخب آره! حق با توئه، اما وقت ؟یجد

 :دمیوحشت نگاهش کردم و من من کنان پرس با

 ؟یکار کرد ی... کار... چی... چتو

 خاموش کرد و پاسخ داد: یگاریرا در جا س گارشیس خونسرد

 ! فقط خبر مرگت رو بهشون رسوندم!یچیه

 و گفت: دیخند یطرز چندش آور به

 اون ها حق داشتن از مرگت با خبر بشن! مگه نه؟ خب

 :دمیپرس ریرفت و متح جیگ سرم

 ؟یگفت یچ تو

 ماند. رهیو به نگاهِ ناباورم خ دیخند الیخ یب

و نجات  ییبه رها دیام یعنیتمام شده بود؟  زیهمه چ گریپرهام حرفش را باور کرده بود؟ د یعنیکردم!  ی! باور نمنه

 !زیدروغ بود! همه چ زینبود؟ همه چ شیب یقفس سراب نیاز ا

 بستم و با درد زمزمه کردم: پلک

 ؟ییکجا ؟یی! پس تو کجاایخدا

افکارم را به هم  گریبار د شی. صدادمیشیام اند یاز نحس زیمبل گذاشتم و به بخت بد و لبر یدسته  یرا رو سرم

 :ختیر

 خودت! ی! حتیکن یخداحافظ زیبهتره با همه چ گهیمونده فقط! د گهیساعت د هی
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 رفت. رونیتوجه به نگاه ملتمسم ب یرا گفت و ب نیا

دست خدا  یبودم که حت ییجا ییزدم، اما گو ادیکنان نام خدا را فر هیکردم و ناالن و مو ستنیشروع به گر عاجزانه

 !دیرس یهم بهم نم

تب دارم را نمناک  یو گونه ها دندیبار یاو م یامانم هم هم پا یب یو اشک ها دیبار یم یتر دیبا سرعت شد باران

 ساختند! یم

 دهیبه گوش پرهام رس نمیکه خبر مرگِ دروغ نیشد؟ تصور ا یها به کجا ختم م یزار هیاشک ها و گر نیا عاقبت

ال به  صالمیاز سر است یرا بستم و زمزمه  میبر تنم نشاند و قلبم از فرط درد مچاله شد! رنجور پلک ها یباشد، لرز بد

 :ختیباران در هم آم زیحزن انگ یِ قیموس یال

 خودت نجاتم بده! ایخدا

داشتم، به طرف  یقدم بر م یکه به سخت یهراسان از جا برخاستم و در حال ذ،یگوشخراش پان ادیفر یصدا دنیشن با

 را با شدت تمام فشردم، اما قفل بود. رهیدر رفتم، دستگ

 

 یها ادیاز فر یاثر نینکرد. همه جا غرق در سکوت بود و کوچک تر یرییرا سفت تر فشردم، اما تغ رهیدستگ

 لرزاند! یکه داشتم وجودم را م یزیاز حس وهم انگ یحاک ینبود. ترس یخبر شیپ ی هیسهمناک چند ثان

 :دیاز آن طرف در گوشم را خراش یسام نِ یخشمگ یبار، نعره  نیرا از سر گرفتم که ا میمشت زدن ها گرید بار

 باز چه مرگت شده؟ چته؟

از آن فاصله گرفتم و به او چشم دوختم که با نگاهِ پر از  یرا در قفل چرخاند و به دنبالش درب گشوده شد. اندک دیکل

زد و سوالش را تکرار  هیپشت سرش تک واریکرد. وارد انبار شد، به د یرا برانداز م میسر تا پا خشم و غضب آلودش

 کرد:

 ؟یزد یمشت م یکه اون طور یخواست یم یچ

 :دیپرس زیتمسخرآم یزد و با لحن یشخندین
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 خانم؟ سویگ یباز هوس کتک کرد نکنه

 گفتم: یترس چیه یبه چشمانش زل زدم. جسورانه و ب ییقرار گرفتم و با پررو مقابلش

 ؟یوجب جا حبسم کن هی نیتو ا یخوا یم ی! تا کرونیب امیخوام ب یم

 به حرفم بدهد، به قصد خارج شدن درب را گشود. یتیاهم نیآن که کوچک تر یب

 جا ببر! نی! من رو از ارونیخوام برم ب یبهت گفتم م-

 خشم آلود گفتم: یرا چنگ زدم و با آهنگ شیبازو خصمانه

 !نمیرو بب ذیپان هیچند ثان یحداقل برا بذار

 را پس زد و گفت: دستم

 کن! رونیوجود نداره! فکر اون رو از سرت ب یذیپان گهید

 :دمیپرس نیزدم و خشمگ یزهرخند

 ؟یسرش آورد ییبال چه

 زنان گفتم: ادیو فر دمیاش کوب نهیبه س یکه ضربه ا ستیبرافروخته و سرخ شده از خشمم نگر یتفاوت به چهره  یب

 نامرد؟ یسرش آورد ییگفتم چه بال بهت

 اش کنار زد. نهیس یرا از رو دستم

 رفتن آماده کن! یخودت رو برا-

 .دیشن یرا نم میکر شده بود و حرف ها ییگو

 کنم! یمطمئن شم که اون حالش خوبه، خواهش م دیرحم نباش! من با یقدر ب نی! ایسام نمشیبذار بب-

 :دیگرفت، به عقب هلم داد و غر دهیبه خواسته ام کند، آن را ناد یآن که توجه ا یب

 برو خدا رو شکر کن! یکه زنده ا نیهم
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هجوم بردم و قبل از آن که  شوم، به طرفش نیاز آن که نقش بر زم شیتعادلم را از دست دادم، اما پ یلحظه ا یبرا

 زدم و با سماجت حرفم را تکرار کردم: رونیدرب را ببندد، از انبار ب

 ؟یفهم ی! چرا نمنمشیخوام بب یگفتم م بهت

برد. با گشوده  یگریغضب آلود مچ دستم را به دست گرفت و کشان کشان من را به دنبال خودش به اتاق د یحالت با

 دگانمینشست و اشک در د میدر گلو یبود، بغض بد میکه رو به رو یذیپان دنیشدن درب، مرا به داخل هل داد. با د

 !شدم خکوبیکه داشت، بر جا م یآن سر و وضع دنیحلقه بست. با د

دوختم که با پوزخند شدم و نگاه نفرت بارم را به او  کشیانداخته بود؟ نزد یاو را به چه حال و روز یعوض آن

 کرد. یم میتماشا

 ؟یعوض یسرش آورد ییچه بال-

 افتاده بود، رفت. نیزم یبر رو یهوش گوشه ا یب مهیجان و ن یکه ب ذیو به طرف پان دیاما، خند یسام

 ش؟یحال و روز انداخت نیپس چرا به ا یباهاش ندار یکار یتو که گفت ؟یبا تو بودم! مگه کر شد-

 چون الزم بود!-

 :دمیو نال دمیکش شیموها یجانش نشستم و دستم را نوازش وار بر رو یجسم ب کنار

 لعنتم کنه! خدا

و زخم برداشته اش را لمس کردم و  نیخون یخارج شد. گونه  شیاز گلو یفیخف یخوردند و ناله  یتکان شیها پلک

 داد! ینشان نم یعکس العمل چیفرو رفته بود که ه یقیبه خواب عم یینداشت. گو یکردم، اما اثر شیصدا

 د،یرس یاز اعماق چاه به گوش م ییچنان که گو ش،یو صدا دیاشک بر گونه اش چک یکه قطره ا دمیاش را بوس گونه

 افکند: نیدر گوشم طن

 !سویگ

 زده گفتم: جانینثارش کردم و ه یلبخند

 زم؟یجانم عز جانم؟
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 دهیبر یزد، با کلمات یحرف م یکه به سخت یدوخت و در حال میبه چشم ها میفروغ و مستأصلش را مستق یب نگاهِ

 :دیو منقطع نال دهیبر

 ... شد؟ من... من...ی... چیدی... به... جونم... ددردت

 را فرو خورده و گفتم: بغضم

 !ذینگو پان یچیه

 افتاد. هیو به گر اوردین تاب

 ... برات... کنم...یمن نتونستم... نتونستم کار-

. ستمیگر شیحلقه کردم و پا به پا شیشد و خودش را در آغوشم انداخت. دستانم را دور شانه ها زیخ مین شیجا سر

 بود! دارمانید نیآخر نیو ا میدید یرا نم گریوقت همد چیه گرید ییگو

 و آهسته گفت: دیخند تلخ

 !سویخودت باش گ مواظب

 :دیو از فرط درد نال دیبه گونه ام کش یدست

 به روزت آوردن آخه... یچ

 شانیرا مضطرب و پر مانیهر دو د،یبه گوش رس اطیگلوله که از ح کیشل یو به دنبالش صدا یمرد ادیفر یصدا

 زد و زمزمه کرد: میبه رو یلبخند ه،یگر انیکرد. م

 اومده! بابک

آمد و به زور من را در فرار از آن محوطه با خودش  به سمتم یسام ابم،یجواب دادن ب یبرا یاز آن که فرصت شیپ اما

که کم کم به ساختمان  یسیپل یها نیماش ریگلوله ها و آژ کیو شل ذیپان یها و التماس ها غیج یهمراه کرد. صدا

 یاز چنگال آن مرد وحش ییرها یافزود و درمانده برا یمام  یشدند، لحظه به لحظه بر اضطراب و نگران یم کینزد

 زدم. یکرد، دست و پا م یبه خودش هم رحم نم یکه حت
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 دمیکش یم غیج سیدرخواست کمک و مطلع کردن پل یبرا هیانداختم و همزمان با گر یدستش را چنگ م یدر پ یپ

 نبود! شیب یا یواه دیها ام نیشود، اما تمام ا یتا بلکه فرج

مثال  یب یآرام گرفته و در آرامش کبارهیبه  ایکل دن ییاز آن صدا ها نبود، گو یاثر گرید م،یدیکه رس لیاتومب به

 غوطه ور گشته بودند!

 نیکه آخر یشدم و در حال نیمرا به داخل هل داد. ناچاراً سوار ماش میها ادیتوجه به داد و فر یجلو را گشود و ب درب

به  زینداشت. همه چ یا دهیهم فا هیگر یحت گری. هر چند که دستمیشده بود، به حال خودم گر دیهم ناام دمیام

و کنار پرهام بودم، همچون برق به سرعت گذشت و به  یبود. تمام آن روز ها که غرق در خوش بخت دهیرس انیپا

 ندازد،ین نیدر گوشم طن شیو عاشقانه ها نمیمرگ هم او را نب یتا لحظه  یحت گریکه د نی. باور ادیاتمام رس ینقطه 

از محبت  زیگرم و لبر یآن نگاه ها گرید یعنینشاند.  یدر قلبم م انیپا یب یو ترس دیکش یوجودم را به آتش م

 گریکه د نیگشودم؟ باور ا یچشم م یماندم و روز ها به عشق چه کس یزنده م یچه کس دیشد؟ به ام ینم بمیصن

 ینخواهم شد، قلبم را به شدت م از وجودش هم بهره مند یشود و حت ینثارم نم شیتمام نوازش ها و عاشقانه ها

 یکشنده و سوزان نداشت، سپر یاز جهنم یماو را که دست ک یب یِآوردم؟ چگونه زندگ یسوزاند! پس چگونه تاب م

هم  دنیو نفس کش دیتپ یکه قلبم به عشق او م یکس ؟یدیبه چه ام دم؟یکش ینفس م یکردم؟ به شوق چه کس یم

 ماندم! اما چه طور؟ یزنده م دینبود و من با گریمعنا نداشت، د میحضور او برا یب

 یذهنم را همچون خوره ا یشمار یب یاز سر دردم بود و چرا ها یو گله ها انیپا یب یهقم تنها جواب سوال ها هق

 زدم: ادیفر نانهیخشمگ ،ی. با سوار شدن سامدیجو یم

تو که  ؟یکم نابودم کرد ؟یشرف؟ کم بدبختم کرد یب یخوا یم یچ ؟یخوا یاز جونم م یکن بذار برم! آخه چ ولم

 یخوا یآخه؟ م یدار یبر نم میچرا دست از سر من و زندگ ؟یکارم دار یچ گهید ،یرو خراب کرد میزندگ یهمه 

 ست؟یبس ن ؟یعذابم بد یخوا یم یک تازنده بمونم؟  یتا راحت شم؟ چرا گذاشت میکش یچرا نم ؟یزجر کشم کن

 دردآورم به هوا برخاست. ادیرا محکم فشرد. فر میو موها اوردین طاقت

و  یشد یاالن چه مرگته که باز وحش ،یگرفته بود یکه الل مون روزیتا د ؟یخفه شو! واسه من زبون در آورد-

 ؟ چته هان؟عوضی یانداز یجفتک م

 طاقت داد زدم: یرا چنگ زدم و ب دستش

 !یزیهمه چ یب یِعوض هیخوره! تو  یبه هم م! نه من! حالم ازت یشرف یب یتو ؟یفهم ی! میخودت عوضی
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 یدردآلود ادیسرد و سخت اصابت کرد و فر ی شهیپرتابم کرد که سرم با شدت تمام به ش شهیبه طرف ش یعصب

و نفسم تنگ شده  ستادهیباز ا دنیحس کردم قلبم از تپ یقیدقا یو برا دیچیدر سراسر کالبدم پ ی. درد بددمیکش

 م،یام حس کردم و پس از تار شدن چشم ها ینیبخون را در امتداد  یاست! مغزم از شدت درد رو به افتخار بود. گرما

 حس نکردم! یدرد گریهولناک گذاشتم و د یا یکیپا به تار

 

 :پرهام

 

 ماه بعد کی

 

. عاقبت از دستم سر خورد و دیلرز یدر دستم م لمیمانده بودم و موبا رهیخ ینامشخص یو ناباورانه به نقطه  شوکه

بابک را در ذهن مرور  یحرف ها گریآشفته ام فرو بردم و بار د یگشت. کالفه و دردمند پنجه در موها نینقش بر زم

 کردم.

م رو نجات بدم! شرمندت ذیاومد براشون انجام دادم، اما فقط تونستم پان یاز دستم بر م یمتأسفم پرهام! من هر کار-

 ،یشوکه ا یاون لعنت یدونم از حرف ها ی! منیکنم، انگار آب شده و رفته بود تو زم دایرو پ سویاما موفق نشدم گ

 ! گوشت با منه؟رنندا قتیعنوان حق چیباورش نکن پرهام، چون به ه یول

اما ذهنم  مودم،یطول و عرض اتاق را پ یقیپرت کردم و شتاب زده از جا برخاستم. دقا یرا به کنار لمیموبا یعصب

 میرا از دست داده باشم، برا سویگ یآسان نیکه به ا نیکرد. باور ا یبه ذهنم خطور نم یفکر چیقفل کرده بود و ه

در کار  یاجبار ایو خواست خودش پا به فرار گذاشته  لیم باکه او  نیا یِ قابل تحمل بود! هنوز در دوراه ریسخت و غ

ام را باخته باشم، قلبم  یو تمام هست سویگ ،یسام ییکه بر اثِر انتقامجو نیال ازدم و احتم یبوده است، دست و پا م

د و از یخراش یرا م میگلو یشتریغوطه ور بودم. بغض همچون ن ی. همچنان در بهت و ناباورستادیا یاز تپش باز م

و پشت پا زدنش به همه  سویرفتنِ گ انت،یخ نیکردم! ا یاو، تمام وجودم به لرزه در آمد. باور نم انتیتصور خ

چه برسد به  د،یگنج یم یام هم به سخت لهیدر مخ یگرفتن عشقمان، حت دهیکه نسبت به من داشت و ناد یتعلقات

 !ابدیدر ذهنم نقش  یریکه مانند تصو نیا
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در دست دارد، شتابان به سمت تخت  یکه بابک پشت خط است و خبر تازه ا نیا الیبه خ لم،یزنگ خوردن موبا با

 ناشناس، متعجبانه زمزمه کردم: یشماره  دنیرا چنگ زدم. با د لمیرفتم و موبا

 وقت شب؟ نیا هیک نیا

 :دیچیدر گوشم پ یمنفور یسبز رنگ را لمس کردم و صدا ی دکمه

 آقا پرهام! دی! چه عجب افتخار دادبَه

 زد. یدر وجودم موج م یگنگ هراس

که عشقت کجاست و  یبدون یو مشتاق ینگران یلی! حتماً االن خدهیخبرا به گوش تو و اون رهاِم بزدل رسدونم  یم-

 کنه، هوم؟ یکار م یچ

 :دمیکردم و با خشم پرس یقروچه ا دندان

 ؟یآورد ییشرف سر زِن من چه بال یب

 :زدم ادیتر از قبل، فر نیانداخت. خشمگ نیدر گوشم طن یاش همچون ناقوس مرگ خنده

 ؟یآورد سویسر گ یی! چه بالیتوَام عوض با

اومد، وضعش بهتر بود  یخودش م یخودشه اگه با پا ریآخره! تقص ینفس ها گهیاما د شمه،ینترس شازده! عشقت پ-

 اما...

 کرد و سپس ادامه داد: یمکث

 !دیو در عوض مرگ خودش رو به جون خر یداد که تو زنده بمون حیهر حال، خودش ترج به

 بر لبم جا خوش کرد. او به خاطر حفظ جاِن من، خودش را فدا کرده بود؟ یتلخ لبخند

 :دمیدل نال در

 !یلعنت یکار کرد یچ سو؟یگ یکار کرد یتو چ آخه
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هم به  سیپل ی! پایکش یرو تا آخر عمرت خط م سویگم! دور گ یبهت م یچ نیحاال خوب گوش هات رو باز کن بب-

به اون جوجه سروان هم رحم  یبعد حت ی. دفعه یر یم یکش یآدم راهت رو م یو مثل بچه  یکن یماجرا باز نم نیا

 آق پرهام؟ گهیشد د یاوک ا،یفرستم اون دن یسوته عشقت رو م هی یهم بزن یادیکنم، حله؟ زر ز ینم

تمام راه ها به  ییاما گو دم،ییجو یاز دست او چاره م ییرها یو برا دمیچرخ یحال، دور خودم م شانیو پر آشفته

 کردم؟ یچه کار م دیبسته بود! با میرو

 :ختیافکارم را در هم ر شیصدا

 !یگم رو اجرا کن یکه م ییها زیو مو به مو چ یبه حرف هام گوش بد دیبا ینیعشقت رو زنده بب یخوا یم اگه

 سپردم: یگوش م فشیفشردم و به اراج یرا در دستم م یآلود گوش غضب

 شد؟ یاوک ،یکش یماجرا وسط نم نیرو هم تو ا رهام یضمن، پا در

 داد زدم: نانهیخشمگ

 هیاحد و واحد قسم اگه  ینکن! به خدا یمن وراج یبرا یخود یپس ب یبکن یتون ینم یغلط چی! تو هیعوض نیبب

دست هام  نیخودم با هم ؟یدیشرف! شن یذارم ب یدستت بهش بخوره زنده ات نم یحت ایتار مو از سر اون کم بشه 

 شده باشه! شیزیمن چ یسویگ نمیکنم اگه بب یخفه ات م

 و گفت: دیوار خند مسخره

سراغ اون  ایخودت ب یمثل آدم به حرفم گوش بده و با پا ای! یخود دان گهی. دمیشو با هم بر ادهیاوه! آقا رو باش! پ اوه

 االن بخون! نیکه فاتحه اش رو از هم نیا ای زتیهمه چ یزنِ ب

 :دمیطاقت غر یب

 ! حرف دهنت رو بفهم!کهیو هفت جد و آبادت مرت ییتو زیهمه چ یب

 خودته! لیبه هر حال، م-

 یدادم؟ او که فرا تر از خودم و زندگ یرا از چنگال او نجات م سویگ دی. چه طور بادمیبه صورتم کش یدست درمانده

 دادم؟! ینجات م دیارزش داشت و نفسم بود را چه طور با میام برا
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 گرفته گفتم: ییو با صدا رفتمیحرفش را پذ ناچاراً

 کار کنم؟ یچ دیخب! بگو با یلیخ

شه! اگه  یره وگرنه واست دردسر م ینم ادتیوجه  چیکه بهت گفتم رو به ه ییها زیحاال شد! خب اواًل چ ن،یآفر-

 به حالت! یجا وا نیا یو بابک و دار و دسته اش رو دنبالت بکشون یاریدر ب یزرنگ باز یبخوا

 خب، قبوله! یلیخ-

 

تنها! اگه خالف حرف هام عمل  یجا ول نیا یایفرستم که ب یتا بعد به موقعش آدرس رو برات م یصبر کن دیفعالً با-

 !ینیب یبد م یکن

 آم! یباشه، تنها م-

 کرد و گفت: یخنده ا تک

 !شهیعاشق پ یآقا یبه خودت مطمئن یلیخ

 زدم و در جواب طعنه اش گفتم: یپوزخند

 !کیحاضرم از جون خودم هم بگذرم ارباب کوچ مهیکه تمومِ زندگ یکس یبرا من

 !یچند مرده حالج نمیهوم! خوبه! بب-

 ؟ید یآدرس رو بهم م یک-

 ها! منتظر باش فعالً! یایقرار شد باهام راه ب ؟یعجله دار یلیکه خ نیمثل ا-

 را گفت و تماس را خاتمه داد. نیا

 رهام، به طرفش برگشتم: یصدا با

 پرهام؟
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 :دیجلو آمد و پرس یدر هم و آشفته ام، با نگران یچهره  دنید با

 ؟یکه به خودت گرفت یِا افهیچه ق نیشده؟ ا یچ

 شانه ام نشست. یمهربانانه بر رو دستش

 ؟یچرا ساکت-

 را پس زدم. دستش

 !ستین یزیچ-

مکث پشت سرم آمد و  یکردم. او هم ب یتند و شتاب زده پله ها را ط ییاز اتاق خارج شدم و با قدم ها عجوالنه

 .ستمیوادارم کرد تا با شیصدا

 ؟یر یم یو دار نییپا یپرهام با تو بودم! کجا سرت رو انداخت-

 :در جوابش گفتم یاز حدش، کاپشنم را به تن کردم و عصب شیب یِتوجه به او و نگران یب

 ! فعالً دست از سرم بردار!ستیخوش ن حالم

 :دیشد و نگران تر از قبل پرس نیغمگ نگاهش

 شده، آره؟ سویاز گ یشده خب؟ نکنه... نکنه خبر یچ

 لب پاسخ دادم: ریتکان دادم و ز ینف یبه نشانه  یسر ،یسام دیتهد یِادآوری با

 نپرس! یچیه فعالً

افکندم و به  ریسر به ز انشانیگر یچهره  دنیبه سمتمان آمدند. با د انیدلواپس و گر دنمان،یبه محض د دایو ش رها

 جمله بسنده کردم: نیگفتن ا

 .دی! نگران نشرونمیب من

را گشودم و پس از روشن کردنش، شتابان از  لیاتومب ییزدم. درب جلو رونیحرف، از خانه ب نیپس از گفتن ا و

 خارج شدم. رونیب نگیپارک
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 یافزود، اندک یکه لحظه به لحظه بر شدت خود م یباران یشد و صدا یکه از ضبط پخش م یمیمال یِقیموس یصدا

 داد: یم نیزده و ناآرامم را تسک خیوجودِ 

 شبا دلم پره نیبرگرد از ا ایب

 بره یدل از دلت دل نم آخه

 از حال دل برات بگم شمیپ ایب

 من به هم زدم ایخاطرت با دن به

 هوا شدم  یکه ب نیبب شمیپ ایب

 صدا شدم ینبود که داد ب نفس

 دل خرابه و نیحال ا نیبب

 نفس نبود تو عذابه و نفس

 قرارم یب

 که آرومت کنم دلش رو ندارم  نتونستم

 تونم فراموشت کنم ینم

 قرارم یب

 و شهر و قدم بارون و نم من

 قرارم یب

 قرارم  یب

 که آرومت کنم دلش رو ندارم  نتونستم

 کنم تونم فراموشت ینم
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 قرارم  یب

 و شهر و قدم بارون و نم من

 قرارم یب

 قرارم یب

 بره از آدما پره یکه م یدل

 دلخوره یاومده حساب شیکه پ یهر چ از

 کشم یآه م هیکشم  یم عذاب

 کشم یم یچ یستیروزا ن نیکه ا یدون ینم

 قرارم  یب

 که آرومت کنم دلش رو ندارم نتونستم

 تونم فراموشت کنم ینم

 قرارم  یب

 و شهر و قدم بارون و نم من

 قرارم یب

 قرارم  یب

 که آرومت کنم دلش رو ندارم نتونستم

 تونم فراموشت کنم ینم

 قرارم  یب

 و شهر و قدم بارون و نم من
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 قرارم یب

 قرارم یب

 «زاده میقرارم، محسن ابراه یب»

بر زخم  یخواننده، عوضِ آن که مرحم یرا باال تر بردم. صدا کیموز یدستم به طرف ضبط رفت و صدا اریاخت یب

کرد. خشم و نفرتم را  یرا خاطر نشان م انمیپا یخشم را در وجودم روشن کرد و رنجِ ب یشعله  گریباشد، بار د میها

 کیدفعه الست کیکه  یراندم، به طور ینامعلوم قصدم یبه سو ،یکردم و با سرعت سرسام آور یپدال گاز خال یرو

 کنده شدند. نیزم یاز رو نیماش یها

 

 قیکند را به بارش تشو میو بغضِ سمجم را که هر آن ممکن بود بشکافد و رسوا افتی یباران نرمک نرمک شدت م 

عشق،  یشدند. در ازا ریتب دارم سراز یمتألم و دردمندم بر گونه ها یو اشک ها اوردمیکرد. سرانجام، طاقت ن یم

 داشت؟ ییغرورم چه بها

 :دیچیباران پ یصدا یبغض آلودم ال به ال ادیفر

 چرا؟ چرا خدا؟ آخه

 :دمیباره ترمز کردم و پر حرص تر از قبل نال کی به

 کنم! کجا دنبالش بگردم؟ دایرو پ سویگ یکنم؟ چه طور دایاون رو پ یمن چه طور آخه

کرد.  یام م یاریهم دنیوقفه در بار یداد و باران هم ب یجلوه م شیهقِ مردانه ام، فضا را رغت بار تر از پ هق

بغض و  انیدلم را م یو عقده  دمیو پشت سر هم، سرم را به فرمان کوب یدر پ یپ یدیو از کثرت ناام نانهیخشمگ

 سر دادم: یدردآلود ادیفر انیکردم. گر یخال هیگر

 ...ایخدا

سرم را در بر گرفت.  یبد ی جهیتار شدند و سرگ میچشم ها یلحظه ا یبرا د،یچیدر سرم پ یاثر ضربات، درد بد در

 نکردم! یشد را حس کردم، اما توجه ریام بر گونه ام سراز یشانیخون را که از پ یگرما
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 ینامعلوم ریداده بود، در مس یباران که همه را فرار یتوجه به دردم و بارِش برق آسا یدرب را باز کردم و ب یعصب

قطرات باران که سر و  یِ استخوان سوزِ هوا و خنکا یسرما یام را از سر گرفتم. حت هیشروع به قدم زدن کردم و گر

 یلمیبکاهد! خاطراِت خوش گذشته، همچون ف یاندک رونمتوانست از التهاب د یکردند هم نم یرا نوازش م میرو

 سویگ دنیقادر به د گریکه د نیکردند. فکر ا یکردند و داغ دلم را تازه تر م یچشمانم عبور م یکوتاه در برابر پرده 

 یانذهنم را احاطه کرده بود و مانند سوه یبرهانم، همچون کابوس یچون سام یطانینباشم و نتوانم او را از دست ش

به  ستمیشک تمام هست و ن یدادم، ب یاز دست م شهیهم ی. اگر او را برادیخراش یام را م دهیقلب و روِح رنج

 .دییگرا یم ینابود

 تلخ و از فرط دردم نجوا کردم: یهق هق ها انیرا، م یشعر دانهیو ناام دمیکش یتلخ آه

 خبرند، مجنون داند که حال مجنون چونست... یصفتان، ِز حال ما ب یلیل

 یرودک#

 

 یمتوجه  ینکنم و کس جادیا ییکردم سر و صدا یم یکه سع یصدا، در حال یرا درون قفل چرخاندم و ب دیکل کالفه

 یانتظارم را م منیکه در نش ینگران یروشن خانه و چهره ها یچراغ ها دنیرد خانه شدم. با دحضورم نشود، وا

 زنان گفت: ادیو فر دیکش یغیج دنمید انثارشان کردم. رها ب یلب سالم ریو ز دمیکش یقینفس عم دند،یکش

 خدا! ای

 مالمت گر گفت: یآمد و با لحن میکه داشتم، هراسان به سو یسر و وضع آشفته ا دنیبا د رهام

 آخه پسر؟ یقدر احمق نیبا خودت پرهام؟ چرا ا یکار کرد یچ

 :دمیاز مبل ها ولو شدم و درمانده نال یکی یو تلو تلو خوران رو یسخت به

 کن! ولم

 ام نهاد و نگران رو به رهام گفت: یشانیدست بر پ رها

 باالست آقا! یلی! تبش خیوا یا
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نگران  یچشم گشودم و چهره  یآشپزخانه کرد. به سخت یروانه  یآوردن پارچه و آب یرا برا دایدنبال حرفش، ش به

 :دیحال، شماتت بار رهام را از نظر گذراندم. کنارم نشست و زمزمه وار پرس نیو در ع

 یپرهام! آخه چ یکش یخودت رو به کام مرگ م یدار یدست یدست ؟یکن یکار م یبا خودت چ یهست دار حواست

 بهت بگم من؟

 ام گذاشت و بغض آلود لب زد: یشانیپ یرا رو یسیدستماِل خ رها

 خوبه! یپهلو نکن نهی! سیکار کرد یبا خودت چ نیبب

 :دیکنان پرس هیحرف زدن نداشتم. گر یبه حالت ناله در آمده بود و نا میفرط صدا از

 نشد؟ سویاز گ یخبر

هراسان به آن سمت رفت و تلفن را برداشت.  دایخانه، نگاهم را به آن سو معطوف کرد. ش تلفنِ  یزدم. صدا یپوزخند

گذاشت. رهام از جا برخاست و  شیرا سر جا یگوش ان،یکه پس از چند بار بله گو میبود رهیهر سه در سکوت به او خ

 به سمتش رفت.

 بود؟ یک-

 زد! یجواب نداد. اصاًل حرف نم دمیپرس یدونم آقا! هر چ ینم-

پلک بستم و به  ال،یخ یرو ب نیباشد. از ا یسر سام ریها همه اش ز نیزدم که ا ینگاهش کردم. حدس م متعجب

 رمیگ بانیگر یتب و لرز بد ییآوردن تبم داشت، اما گو نییدر پا یگوش سپردم. رها همچنان سع شانیحرف ها

آتش داغ است! شر شر  یکوره  ونکردم تنم همچ یو حس م دیلرز یبه شدت م یدیشده بود که بدنم همچون ب

و  دندیچیپ یزدم. صدا ها گنگ و نامفهوم در گوشم م یدست و پا م یداریخواب و ب نیب یو در حالت ختمیر یعرق م

 یکرد و خون رو یدرد م یعیکه با برخورد به فرمان دچارش شده بود، به طرز فج یسرم همچنان از شدت ضربه ا

 دمیشن یبود که واضح م ییبود، تنها صدا ستادهیا کمیرها که نزد ی هیگر نیف نیف یام دلمه بسته بود. صدا یشانیپ

 یشانیپ یرو یگریخواست دکتر را خبر کند. دستمال د یم دایاز ش ادیکه با فر دمیرهام را شن یو پشت بندش صدا

توان هر گونه واکنش و  ییکردم، اما گو یها را حس م نیام شد، تمام ا هیام نشست و به دنبالش، مشغول پاشو

فرو  قیعم یگرم شدند و به خواب میبردم. عاقبت چشم ها یخوش به سر م یاز من سلب شده بود و در خواب یحرکت

 رفتم.
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پرت کردم و دوباره پلک بستم که  یحوصله آن را به گوشه ا یشدم، اما ب داریاز خواب ب لمیزنگ موبا یبا صدا صبح

 دوباره ام شد: دنِ یرهام مانع از خواب یصدا

 سالم! کِ یعل

 گفت: یکنار زد و به شوخ میرا از رو پتو

 خوش خواب! یآقا یدیخواب یهر چ گهید بسه

 :دمیو خواب آلود پرس کالفه

 دم؟یساعته که خواب چند

 مهم تر از خواب هم هست. یکارا نم،یحدودًا هشت ساعت. پاشو بب-

 .دمیدراز کش گریرفت و بار د جیشدم، اما سرم گ بلند

 ؟یهنوز تب دار-

 !جمیکنم گ یحس م ینه ول-

 رفت، گفت: یکه به سمت در م یجا برخاست و در حال از

 بابک. شیسر پ هی میبر دیفعالً پاشو که با ،یش ی! زود خوب میخورد شبیکه د ییِدارو ها اثرات

 از جا برخاستم. رینام بابک، متح دنیشن با

 کرده؟ دایپ سویاز گ یشده؟ رد یزیچ-

 گفتم: دن،یو ضمن لباس پوش دمیبه صورتم کش یجنباند. کالفه دست ینف یبه نشانه  یزد و سر یتلخ لبخند

 باهاش حرف بزنم. دی! منم بانییآم پا یم زود

کنار تختم برداشتم و کنجکاو تماس  زیم یرا از رو لمیرفت. پس از حاضر شدن، موبا رونیاز اتاق ب یپاسخ چیه یب

 بود! یسام یقبل را چک کردم. شماره  ی هیثان
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 یتفاوت یب نیا ؟یزود نیتوأم با ترس قلبم را احاطه کرد. قرار بود آدرس بدهد، اما به ا یِآن حِس بد و نگران گرید بار

 ش،یکار ها نیکرد. پشت ا یم لیتحم را به وجودم انیپا یب یکه خوشحالم کند، ترس نیاز ا شیاش، ب یریو آسان گ

 نهفته بود؟ یچه هدف

 :دیچیدر گوشم پ شیاش را لمس کردم و پس از گذر چند بوق، صدا شماره

 منتظرت بودم! نیتر از ا زود

! حتماً ید یرو انجام نم ی! مطمئنم که تو بدون هدف کاریآقا سام یریقدر زود سراغم رو بگ نیکردم ا یفکر نم-

 گم؟ یوجود داره! درست م یقصد و غرض هیدوستانه ات،  یرفتار ها نیپشت ا

 ؟یدیرس جهینت نی! حاال چه طور به ایکردم باهوش تر یکه فکر م یاز اون-

 زدم و به طعنه گفتم: یپوزخند

ده  یفرصت نم تشیخدا به رع یمحض رضا ،یارباب چیدونم ه یمثل تو دستم اومده! م ییهاست که اخالق آدما سال

! تک تکتون ذاتتون از بن و کیشناسم ارباب کوچ یداره! جنس تو رو خوب م یهدف شوم هیو در عوض محبتش، 

 خرابه! شهیر

 

 و گفت: دیوار خند مسخره

شجاع بودن هم  یادیز گه؟ید یانینداره، در جر یهات عواقب خوب یبلبل زبون نیشازده، ا ی! نه خوشم اومد! ولنیآفر

 دردسره!

 :دیکه دوباره پرس دمیخند یعصب

 پسرِ شجاع؟ یشد ملتفت

رو بکن و آدرس رو برام بفرست، من  هیتو ندارم، پس زود تر قال قض یها یمسخره باز یمن وقت برا ،یسام نیبب-

مگه نه؟ پس االن  ،یخودت گفت م،یدم، قرار بود رو راست باش یرو برات انجام م یخوا یکه م یزیهم در عوضش چ

 هم معطل نکن!
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 شازده! یایسخته! فکر نکنم از پسش بر ب یاما متأسفانه کم ه،یخوب یمعامله -

 کنم. یم یهر کار سویمن به خاطر گ-

 طور! نیکه ا-

 :دمیاز تعللش، غر کالفه

 مون؟یاز جون زندگ یخوا یم ی! چیهست یدنبال چ بگو

 پاسخ داد: زیتمسخرآم یو با لحن دیخند

 خودش! یسر جا یزیمورد حرف زد آقا پرهام! هر چ نیشه در ا ینم یها! البته پشت گوش زیچ یلیخ

 ؟یخوا یم یچ سو،یگ یآزاد یدر ازا-

 یکه م یینجایا یایب یفتیخودت راه ب یآدم با پا یو بدون سرخر و مثل بچه  یاگه خوب به حرفام فکر کرده باش-

 !یایکنم از پسش بر ب یخوام! البته فکر نم یازت م یگم که چ یگم، منم بهت م

 !یطفره نرو سام ام؟یب دیکجا با-

با شهر فاصله داشته باشد، چون  یلیخ دیرا داد که حدس زدم با یآدرس مکان یآرام یکرد و سپس با صدا یمکث

 :دمیکرمان بود. متعجب پرس یِبود و حوال رازیخارج از ش

 ابون؟یب وسط

 و گفت: دیخند

 ینره چ ادتی! ستیهم ن ابونیب یشما ها حت اقتید که لآرم هتل پنج ستاره؟ هر چن یعشقت رو م یفکر کرد پس

 گه؟ی! تنها! مفهومه دیآ یامروز م نیبهت گفتم، هم

 خب! یلیخ-

 پدر مادر! یب یکنم! هم تو و هم اون دختره  یم اهیروزگارت رو س ،یکه گفتم عمل کن یزیخوبه! اگه خالف چ-

 :دمیو خطاب به او توپ دمیلب گز یعصب
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 باش! وگرنه... حرف زدنت مواظب

 را قطع کرد: حرفم

کس  چینره که تو در برابر من ه ادتی! ییده تو یکه گوش م یده منم و اون یکه دستور م یفعاًل کس ؟یچ وگرنه

 !یستین

 تماس را قطع کردم. یحرف اضافه ا چیه یزدم و ب یپوزخند

 شیبه همراه رهام منزل بابک را در پنرفت،  نییپا میاز گلو یزیاز صرف صبحانه که آن هم از شدت دلشوره چ پس

 ذیپارک کردم و پس از آن، وارد خانه شدم. به محض ورودمان بابک و پشت بندش، پان یرا گوشه ا لی. اتومبمیگرفت

 ر،یاخ یها هیاز فرط گر شیکرد. چشم ها یتالق ذیپان راحتبه استقبالمان آمدند. نگاهِ پر حسرتم با نگاه نگران و نا

 نییسر پا نیگود افتاده بود. غمگ یخورد و به طرز بد یکبود به چشم م یهالل شیچشم ها ریسرخ بودند و ز

شروع  یمقدمه ا چیه یمقابلِ بابک جا خوش کردم. بابک ب یمبل یشدم و رو ییرایانداختم و به دنبال رهام، وارد پذ

 زدن کرد: رفبه ح

 نبوده! شیب یا یصحنه ساز سویقتل گ انیکردم، جر یم ینیب شیطور که پ همون

 منقبض شد. ادامه داد: تیمشت شدند و فکم از شدت عصبان میدست ها اریاخت یب

رو مثل خواهر  سویچون گ ست،یمن هم آسون ن یحرف ها برا نیبهت سخت گذشته پرهام! گفتن ا یلیدونم خ یم

از  یو افرادش رد یشه انکار کرد. در حال حاضر، سام یرو نم قتی! اما حقونمیبهش مد یلیخودم دوست داشتم و خ

کنم،  یم یریگیپرونده رو پ نیدارم ا چنانشده! اما هم دیناپد یبیمادرش به طرز عج ینذاشتن و حت یخودشون باق

تونم به طور قطع بهت بگم که  یدارم! اما نم ینکنم، دست از سرشون بر نم دایرو پ سویکه گ یمطمئن باش تا وقت

 زنده اس و ... سویگ

 :دیحرفش پر انیلرزان م ییو با صدا انیگر ذیپان

... یفرار کرد... اون... نمرده... اون عوض یکه به اجبار سام دمی... ددمیخودم د یزنده اس بابک... من با چشم ها اون

 نذاشت... یمقاومت براش باق یبرا یتوان گهیقدر زدتش که د نیپست... ا ی کهیاون مرت

زد،  یو حرف م ستیگر یمهابا م یکه ب ذیپان یغم فرو رفت و ضمن فشردنِ دست ها یاش در هاله اچهره  بابک

 گفت:
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 دم سالم برگردونمش! یافته! قول م ینم سویگ یبرا یاتفاق چیدم که ه ی! بهت قول میباش پان آروم

 به رهام کرد و گفت: رو

برام  یلیخ شیریدستگ یکنم که تو دایدر رابطه با کارش پ و کالً یسام یها تیاطالعات از فعال یسر هی دیبا من

 ؟یکمکم کن یتون ی! مدهیمف

 مثبت تکان داد. یبه نشانه  یسر رهام

تونم از پدرم هم کمک  یم ،یرو پنهون کرد. اگه بخوا یزیچ چیشه ه ینم گهیکه د یگند کار یاون به قدر کاف-

 .رمیبگ

 د؟یپدرتون نداربا  یخوب یگفت که رابطه  یم سویگ یول-

 کنه! یاما مطمئنم که کمکم م دمش،یدر واقع، سال هاست که ند-

 تونه تو مرگ پسرش نقش داشته باشه! یهم پسرشه! نم یسام یول-

 گفت: یآرام یزد و با صدا ینیلبخند غمگ رهام

 دونم، اما منم پسرشم! یم

 تکان داد و ضمن برخاستن، رو به رهام گفت: یمتأسف سر بابک

 ؟یوقت دار االن

 هم از جا برخاست و جواب داد: رهام

تونم  یسند، حرف پدرمه! م نیالبته مهم تر ارم،یرو که دارم برات ب یتونم اسناد ینداره، م یاگه از نظر تو اشکال آره،

 برگردم روستا!

 :دیپرس یگرفته ا یبا صدا ذینگران نگاهش کرد و به فکر فرو رفت. پان بابک

 رفت و برگشتون طول بکشه! یلیدوره! ممکنه خ یلیروستا خ اما
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 کرد: دییهم حرف او را تأ بابک

 رهام! میوقت ندار ادی! ما زذهیبا پان حق

 گفت: نانیبا اطم رهام

 کنم تا شب برگردم! یم یسع د،ینباش نگران

ام  یآمد و به جهت دلدار گرفت. پس از رفتنِ او، بابک به طرفم شیرا در پ یخروج ریجمله، مس نیپس از گفتن ا و

 گفت:

به کار ببرم، فقط به کمک تو  سوینجات گ یدم تموم توانم رو برا یاما بهت قول م ست،یدونم حالت اصاًل خوب ن یم

 دارم پرهام! اجیهم احت

در فکر بودم. مردد و نگران زمزمه  یقیدقا قت،یگفتِن حق دیزد و در ترد یدور م یسام یحرف ها رامونیپ ذهنم

 م:کرد

 !یدونم چه طور یرو بهت بگم! اما نم یزیچ هی دی! من بابابک

 :دیبر لب نشاند و پرس یلبخند

 شده؟ راحت باش! یچ

 ... اون...یسام-

 و افزودم: دمیکش یآسوده ا نفس

 بهم زنگ زده بود! روزید

 :دیرنگ تعجب گرفت و کنجکاو پرس نگاهش

 بهت گفت؟ یچ خب؟

به  سویترسم بهت بگم! آخه اگه خالف حرفش عمل کنم، ممکنه جونِ گ یم نیکرد! به خاطر هم دمیتهد یحساب-

 افته بابک! یخطر ب
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 به رعشه افتاد: میصدا

 ...رمیم یوقت... من... م اون

 به شانه ام زد و گفت: یعطوفت دست پر

 اون بفهمه! ستیمونه! قرار ن یمن و تو م نیموضوع ب نیپرهام، ا نترس

را کنار  دینگاه مطمئن و دوستانه اش، ترد دنیزدم که با د ینگفتن دست و پا م این گفت یِهم در شک و دودل هنوز

 :دمیگذاشتم و ماجرا را شرح دادم. پس از اتمام حرفم، دلواپس پرس

 کار کنم؟ یچ دیبا حاال

. دیکاو یرا م ینامعلوم یرا در هم گره زد. نگاهش متفکر و نگران، نقطه  شیبه جلو خم شد و انگشت ها یاندک

 عاقبت لب به سخن گشود:

 چیافته و ه یبلکه جوِن خودت هم به خطر م سو،یاس پرهام! با رفتن تو، نه تنها جونِ گ دهیچیپ یلیخ موضوع

 ؟ی! متوجه استیسالم برگشتنت ن یبرا ینیتضم

 :دمیاز جا برخاستم و غر نیخشمگ

 یرو با دست خودم به دست اون عوض سویبه خاطر حفظ جون خودم گ یبگ یخوا یم ؟یگ یم یچ یفهم یم چیه

 بابک؟ یتون یچه طور م نم؟یمرگش بش یبسپارم و به تماشا

 گفت: یکرد و جد یاخم

چه  یسام یدون یم چیافته! تو ه یم یچه اتفاقات ستیگم که با رفتن تو معلوم ن ی! من دارم بهت منمیباش بب آروم

کنه و خودش  یداره نقشه اش رو خراب م یآسون نیچرا به اداره؟  سویاز نجات گ یتو سرشه؟ اصاًل چه هدف یفکر

تونم تو رو به  ی! حاال چه طور ممیخبر یکه ما ازش ب هوجود دار یلیدل هیکارا،  نیا یکنه؟ پشت همه  یم میرو تسل

 هیها  نیا یهمه  دیشا یفکر کرد نیافته؟ به ا یممکنه برات ب یدونم هر اتفاق یکه م یاون جا بفرستم در حال

 پاپوش باشه؟ آره پرهام؟

 !نیمهمه! هم سویفقط گ اد،یسرم ب ییاگه بال ستیبرام مهم ن-



 شیرین بی فرهاد

 
357 

 

سر  ییبال چیاز کجا معلوم به حرفش عمل کنه و ه ،یکرد دایرو پ سویو گ یکه تو رفت رمیباش پرهام جان! گ یمنطق-

 اره؟یجفتتون ن

 دونم! یدونم بابک! نم ینم-

 :دمیفشردم و نال دستانم انیسرم را م کالفه

! اون به خاطر حفظ جونِ من، ستیاش مهم ن هینشه! بق شیزیمهمه! فقط اون زنده بمونه و چ سویمن فقط گ یبرا

 قدر خودخواه باشم؟ نیو ا نمیتفاوت بش یتونم ب یکرده، اون وقت من چه طور م یخودش رو قربان

 :دیرا فشرد و نگران پرس میبازو بابک

 ؟یمطمئن تو

 قدر مطمئن نبودم! نیوقت ا چیه-

 کجاست! ستیکه معلوم ن ییتونم تنها بفرستمت به جا یخب! آدرس اون مکان رو بهم بده، نم یلیخ-

 گفتم: کالفه

 تنها برم! دیبا من

 گفت: یدستور یو با لحن دیرا از دستم کش لمیموبا

 یو کار ینیمجرم رو بب س،یپل یبدون اطالع و همراه یتون یتو نم ن،یدست منه؟ بنابرا ریپرونده ز نیرفته که ا ادتی

 بشه! یهم ط شیمراحل قانون دیکار با نی! ایکن

 ؟یاگه اون بفهمه چ یول-

 نثارم کرد. یبخش نانیاطم لبخند

 افته! ینم ینگران نباش، اتفاق-

 از جا برخاست و به اتاقش اشاره کرد: سپس،

 بهت بگم! ییزایچ هیقبل رفتن  دیبا ا،یب دنبالم
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مشغول جست و جو شد. کنجکاو  زیم ینشست و در کشو زشیاتاق شدم. پشت م یاجبار به دنبالش روانه  به

 نظر داشتم. ریکردم و حرکاتش را ز ینگاهش م

 سیطرف کرمان! اما تحت نظر پل یافت یراه م ییامشب تنها نیبهت گفته تو هم یپرهام، همون طور که سام نیبب-

دم که  یرو بهت م یابیرد ن،یبه خاطر هم م،یشه! ما از دور مواظبت هست یوجه مطلع نم چیبه ه ی! البته سامیهست

حواست رو  یلیخ دیاما با م،یکن یم تیابیهم رد یوشگ قیالبته در کنارش از طر م،یکمکت کن میدر صورت لزوم بتون

 مراقب خودت باش! یلیمطلع نشن، خ ابیو افرادش از رد یکه سام یجمع کن

 قرار داد، گفت: یمناسب یکه آن را در جا نیرا از دستش گرفتم و پس از ا ابیرد متعجب

 ؟یستین مونیپش گه؟ید یمطمئن

 گفتم: مصمم

 با ارزش تره! یزیبرام از هر چ سوی! گنه

 را از نظر گذراند که گفتم: میدور سر تا پا کی نگران

 ن؟ینذاشت ذیو پان سویگ یها رو برا ابیرد نیا چرا

 و پاسخ داد: دیبه صورتش کش یدست کالفه

متوجه  یکنم، اما فکر کنم سام دایرو پ شونیاول یتونستم جا نیهم محافظ! به خاطر هم ابیبودم! هم رد گذاشته

 فعال شده! ریکه غ یِ مدت سویگ ابیرد نیشد! به خاطر هم

 و زمزمه کردم: دمیکش یآه

 نشده باشه! شیزیچ دوارمیام

 

 و گفت: دیمحبت در آغوشم کش با

 نباش! غمت نباشه، من هستم! رهامم هست! یچیه نگران
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 تکان دادم و گفتم: یسر

 ششون؟یپ یرو بفرست ذیشه پان یتنهان، م دایو ش رها

 نباش. یزیآره، حواسم نبود، نگران چ-

 بهتره برم! گهیمن د-

 زد و گفت: یلبخند

 خدا پشت و پناهت! برو

شان را خانه ذ،یاز او و پان یکرد. پس از خداحافظ یم شتریدلشوره ام را ب نیزد و هم یدر نگاه او هم موج م ینگران

 یجاده  دنِیرا به مقصد کرمان راندم. با د لیاتومب شه،یاند نیافتادم. با ا یهر چه زود تر راه م دیترک کردم. با

 یاطرافم، دلشوره  یفضا زیخوف برانگ یِکیکوچه شدم. تار اردشد، و یکه به همان آدرس ختم م یا یکوچک و خاک

 یادآوریرفت، اما با  ینم رونیاز ذهنم ب یجانش در خطر باشد، لحظه ا سویکه گ نیکرد. فکر ا یم لمیرا تحم یبد

را ل یجاده قرار داشت، اتومب یکه در انتها یعمارت بزرگ دنیشدم. با د یکه بابک تحت نظرم دارد، آرام تر م نیا

زدم، به طرف عمارتِ مقابلم قدم برداشتم.  یدست و پا م یکه در اضطراب کشنده ا یمتوقف کردم و در حال یگوشه ا

 د،یکش یم پیکه پ یدر حال دنمیبا د یکرد. سام تیخشن من را به داخل هدا یآمد و با حالت میبه سو دنمیبا د یمرد

 آمد. کمیاز جا برخاست و نزد

 منتظرت بودم!-

 :دمیپرس زیخشونت آم یو با لحن دمیکش رونیام ب یا با خشونت از دست مرد کنارر دستم

 کجاست؟ سویگ

 چندش آور پاسخ داد: یو با لحن دیخند

 نباش! جاش امنه! نگران

 نثارم کرد و اضافه کرد: یزیتمسخرآم پوزخند

 کردم! ییرایازش پذ یحساب
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 :دمیشده ام، غر دهییبر هم سا یدندان ها انیاز فرط خشم مشت شدند و از م میها دست

 !ینگو سام مزخرف

 شه؟ یشه که، م یازت کم نم یزیمدت هم خانم خوشگلت رو به ما قرض بده! چ هیخب -

 زدم: ادیاش را فشردم و فر قهی نانهیبردم. خشمگ ورشیاز کف دادم و به طرفش  طاقت

 خواهرت! ؟یفهم یشرف اون خواهرته! م یب

 توجه به حرفم گفت: یو ب دیبلند خند یصدا با

 نرفته باشه! وگرنه... ادتیحرف هام رو  دوارمیام

 گفت: گریکه بار د دمیچاق کردم و خودم را عقب کش ینفس یعصب

تو ممکنه  کیاشتباه کوچ هی! فقط فتهیبعد، چون ممکنه جوِن عشقت به خطر ب یبرا یهات رو بذار یقلدر باز بهتره

 کار ها رو خراب کنه! یهمه 

 به شانه ام زد. یا ضربه

 ؟ینکنه کر شد-

 که با همان لبخند مسخره اش گفت: دمیاش را چسب قهی گریپر حرصم را نثارش کردم و بار د نگاه

خانمت تمام و کمال در  سویگ گهیو اون وقت د یاز دست بد شهیهم یگفتم؟ ممکنه عشقت رو برا یرفت چ ادتی

 منه! اریاخت

در شکمش  یبه عقب پرت شد. معطل نکردم و مشت یکه چند قدم دمیو سرم را با شدت تمام به سرش کوب برآشفتم

 زنان گفتم: ادیفرود آوردم و فر

 رحم کن! خودت ! حداقل به خواهرکثافت دِ

هجوم ببرم، همان مرد  که به طرفش نیاز ا شیسوهان روحم شد. پ گریو بار د دیچیساکت خانه پ یاش در فضا خنده

شانه ام کنار زدم که  ینداشت! دستش را از رو یا دهیفرار فا ی. تالش برادیرا فشرد و من را عقب کش میشانه ها
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مشت و  ریمرا ز یرحم ینشان دهم، با ب یآن که بتوانم عکس العمل یآمدند و ب میبه سو گرید کلِیه یچند مرد قو

 یم ینثار سام راهیزنان بد و ب ادیشد و فر دیام تشد یشانیپ یها، درد زخم روخود گرفتند. از شدت ضربه  یلگد ها

 :دیچیدر گوشم پ شیکردم که صدا

 !هیکاف گه،یخب د یلیخ

 :دمیشن یرا که کنارم نشسته بود به خوب شیاز شدت درد بسته شدند، اما صدا میها پلک

 !اینکن که جفتتون رو سه سوته بفرستم اون دن یکار

 شباهت به ناله نبود، زمزمه کردم: یکه ب ییزدم و با صدا یزهرخند

 ...آشغال ی کهی... مرتی... بکنیتون ی... نمیغلط چی... هتو

 برافروخته از خشمش نشست که با خشم چانه ام را فشرد و غضب آلود نعره زد: یدرمانده ام بر چهره  نگاه

 کثافت؟ یزد یزر چه

 دادم و دستش را فشردم. لشیتحو یپوزخند

 ذارم! یزنده ات نم یسرش آورد ییبال نیتر کیکوچ ایقبالً هم بهت گفتم، اگه بفهمم دستت بهش خورده -

. دیکه داشتم خند یمیتوجه به اوضاع وخ یبه هوا برخاست. ب ادمیدستم فشرد که فر یرا رو شیخشونت تمام پا با

 :دمیغر دم،یچیپ یکه از شدت درد به خودم م یدر حال

 شرف... یکشمت... ب ی... مخودم

 نهادم! یهوش یو پس از آن پا به عالم ب دیکه درد سرم امانم را بر دیو اسلحه اش را با شدت به سرم کوب اوردین تاب

 

 :سویگ
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که از  ییکشف علت سر و صداها یبودم و متعجبانه در پ یافراد سام یمشغول تماشا اط،یمشرف به ح یپنجره  از

هدفم، کنار  ینشد. خسته از تالش ب رمیدستگ یزیچرخاندم، اما چ یم اطیآمد، نگاهم را دور تا دور ح یم نییپا

خنک و  میپنجره را گشودم که نس ی! اندکمیهاشب  نیا یآشنا ریشدم. تصو رهیخ یپنجره نشستم و به آسمانِ ابر

نبودم که  شیب یا یچند ماه، زندان نیرا نوازش داد. پلک بستم و خودم را به دست باد سپردم. در ا پوستم یمیمال

دارد و هنوز هم  انیجر یو حس کردن باران بود تا بدانم همچنان زندگ دنیآسمان و لذت د نیا یتماشا دشیتنها ام

 است! یباق ییهابه ر یدیام

فاصله  شتریب یکردم تا مرگ چند قدم یتنم را لرزاند. حس م شیشکسته را لمس کردم که سرما مهین ی شهیش

 انیکه پا یمرگ دنیبه آغوش کش یتلخ و حسرت بار بود و شب ها در آرزو یِتراژد نیا انِ یبه پا دمی! روز ها امستین

که  یو تا ابد با او و عشق نمیتوانستم او را بب یم گری! کاش بار دختمیر یهمه رنج و عذاب باشد، اشک م نیبخِش ا

 یب یروز ها نیتوانستم نقش چهره اش را در ذهنم حک کنم تا ا یبار م نیآخر ینافرجام بود وداع کنم! کاش برا

سلطه گر  ییداد و همچون فرمانروا یم یخود باز لیطرز نگاهش را که قلبم را به م یحت ایاش کنم  یآور ادی یقرار

در آن  ستنینگر گریکرد! چه قدر حسرت بار د یتابم م یب شیاز پ شیکرد و ب یم یو روح و روانم حکمران بمبر قل

محال  ییهمچون آرزو میو لمس کردنش تا ابد برا دنشیحسرت د گریافسوس که د دم،یکش یرا م نیمشک یدو گو

 مگر با معجزه! ابدیکه محال بود تحقق  یینمود! آرزو یم

اندوهِ درونم  گریو بار د دندیآماده ام بر گونه ام غلت شهیهم یدادم. اشک ها ییبغضم مجال خودنماو به  دمیکش یآه

در وجودم گم شده است! حس  یزیقرارم و چ یگذشته ب یاز شب ها شیکردم امشب ب یکردند. حس م انیرا نما

و هر روزه ام  یجیمرِگ تدر نی! مگر ادمیهراس یم شتریداد و من از دردِ ب یخبر م یکه از اتفاق ناگوار یآزار دهنده ا

 نبود؟ یکاف

 هر شبم بود را بر لب راندم: یکه دکلمه  یاز هزاران شعر یشعر وس،یو مأ دانهینوم

 الیدر چهره خاموش خ باز

 زد چشم گناه آموزت خنده

 من ماندم و در غربت دل باز

 سوزت یبوسه هست حسرت

 مشت هوس کیمن ماندم و  باز
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 دیمشت ام کیمن ماندم و  باز

 آن پرتو سوزنده عشق ادی

 دیز چشمت به دل من تاب که

 الیدر خلوت من دست خ باز

 شاد تو را نقش نمود صورت

 ختیر یلبانت هوس مست بر

 نگاهت عطش طوفان بود در

 و گفت دمیآن شب که تو را د ادی

 من با دلت افسانه عشق دل

 اهیدر آن چشم س دیمن د چشم

 عشق وانهیتشنه و د ینگه

 آن بوسه که هنگام وداع ادی

 لبم شعله حسرت افروخت بر

 و خموش رنگیآن خنده ب ادی

 وجودم را سوخت یسراپا که

 یو در دل من ماند به جا یرفت

 و درد یدیآلوده به نوم یعشق

 گمشده در پرده اشک ینگه

 زده در خنده سرد خی یحسرت
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 ییآ میاگر باز به سو آه

 از کف ندهم آسانت گرید

 شعله سوزنده عشق نیا ترسم

 آتش فکند بر جانت آخر

 فرخزادفروغ#

 

را  رهیهراسان و متعجب به طرف در هجوم بردم. دستگ د،یرس یبه گوش م نییکه از پا یدادیداد و ب یصدا دنیشن با

 دنیفهم دیپست تر از خودش کردم و به ام یو دار و دسته  ینثار سام یراهیفشردم، اما قفل بود! در دل بد و ب

را  میو گوش ها دمیبه در کوب یمشت دانهی. نااماوردمینسر در  یزیموضوع گوشم را به در چسباندم، اما باز هم از چ

در  یدیام یطور داد و قال راه انداخته اند. کورسو نیهست که ا ییخبر ها نییکردم تا بهتر بشنوم. معلوم بود پا زیت

 لبخندکنند؟  یم دایرا پ میخواستند جا یرهام چگونه م اناًیاح ایزود رنگ باخت. پرهام و  یلیاما خ د،یخشدلم در

زود از در فاصله گرفتم. دلم  یلیآمد، خ یکه به طرف اتاقم م یفرد یقدم ها یشدن صدا کیزدم، اما با نزد یتلخ

 ی. با صداستادمیو همان جا کنار در ا دمیمضطربانه لب گزوجودم را در بر گرفته بود.  یداد و هراس بد یبد م یگواه

که از افراد  یمرد دنیو منتظر ورود آن شخص شدم. با د گرفتمفاصله  واریدر قفل در، هراسان از د دیچرخش کل

چه  گریدانستم بار د یبر وجودم چنگ زد. نم یشد، هراس گنگ یمحسوب م یدست راست سام یو به نوع کینزد

 از آمدن به اتاقم دارد! یو چه قصد دهید میبرا یخواب

 اش گفت: یشگیهم یرا برانداز کرد و سپس با همان لحن میدور سر تا پا کیو چندش آورش  هیکر نگاه

 سر راهم گم شو کنار! از

 از او فاصله گرفتم و عقب تر رفتم. نگاه منزجرم را به او دوختم و گفتم: یآرام به

 ن؟یدیبرام د یجا؟ باز دوباره چه خواب نیا یاومد چرا

 نگاهم را به سمت او کشاند: یمنفور سام یصدا ابد،یاز آن که رخصت پاسخ دادن ب شیپ

 ؟یکه چه طور حرف بزن ینگرفت ادیهنوز  تو
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 رو به آن مرد کرد و گفت: سپس

 تو! ارشیتن لش رو ب نیبرو ا ا،یس

 :دیهلم داد و غر یگریشد. به طرف د دنمیمانع از د یو کنجکاوانه نگاهم را به راهرو دوختم، اما سام متعجب

 ! گم شو سر جات!ومدهیها به تو ن یفضول نیا

 تو سرته؟ یباز چه نقشه ا-

 !ستیبه تو مربوط ن-

 گفتم: یبلند تر یبه او دوختم و با صدا مینفرت بارم را مستق نگاه

 ؟یکن یم یدار یغلط چه

 به طرفم برگشت و مچ دستم را فشرد. یعصب

 ها! ینیب یخفه شو! وگرنه بد م یعنیگم خفه شو،  یبهت م یوقت-

 !یترسم سام یمن از تو نم-

 کرد و مسخره وار براندازم کرد. یخنده ا تک

 نه بابا؟-

 به طرفم گرفت. دیتهد یتر آمد و انگشت سبابه اش را به نشانه  کینزد

 که هست بد تر بشه! ینیمنم دخالت نکن! نذار وضعت از ا یو تو کار هادهنت رو ببند -

 زنان گفت: ادیرفت و فر رونیاز اتاق ب سپس

 باال تا کار دستمون نداده! ارشیاحمق رو ب ی کهیپس؟ زود تر اون مرت یرفت یکدوم گور ا،یس

 توانست باشد؟ یم یبود؟ آن مرد چه کس باز بود، راهرو را از نظر گذراندم. منظورش که مهیدر که ن یاز ال کنجکاو
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در  دمیکه د یزیعقب تر رفتم. با ورود او، نگاهم را باال گرفتم، اما با چ ارانش،یاز دست گریو دو سه نفر د ایآمدن س با

 شدم! میرو به رو خکوبیجا خشکم زد و م

روان  میمهابا بر گونه ها یب میتار شد و اشک ها یبر بدنم نشست. نگاهم لحظه ا یسست شدند و لرز بد زانوانم

 اسمش را بر لب راندم: انیشدند! ناباور و گر

 !پرهام

 زد و گفت: یپوزخند یهجوم بردم. سام شیکه داشت، قلبم فشرده شد و هراسان به سو یسر و وضع بد دنید با

 آقا پرهامت! نمیا

 زنان گفتم: ادیدستش را چنگ زدم و فر نیرا نثارش کردم و خشمگ زمینفرت انگ نگاه

 ؟یسرش آورد ییچه بال یعوض

 و من را به عقب راند. دیتوجه به حالم خند یاو ب اما

 ؟ی! چرا الل شدیبا تواَم عوض ؟ینداشته باش ی! مگه قرار نبود به پرهام کاریبا توَام سام-

 را به چنگ گرفت و خنده کنان گفت: شانمیپر یموها

 خانم! سویگ مینذاشته بود یآ، ما با هم قول و قرار آ

 :دمیکنان نال هیانزجار نگاهش کردم و گر با

 ؟یحرف رو نزد نیمگه خودت ا ؟یندار یبه پرهام کار گهید امیاگه من ب یخودت نگفت مگه

 !یختیمعامله رو به هم ر نیرفته؟ تو خودت ا ادتی! یاومد یخودت م یبود که تو با پا یاون در صورت-

 زدم: ادیفر یو عصب انیزد. گر رونیرا گفت و از اتاق ب نیا

 لعنتت کنه پس فطرت! خدا لعنتت کنه! خدا

بسته بود و  شیدر تکان دادنش داشتم. چشم ها یسع ستمیگر یکه م یسر خوردم و در حال نیزم یپرهام رو کنار

ام  هیگر نش،یسر و وضع خون دنیبود او را به تخت رساندم. با د یقیداد. به هر طر یسر م یفیخف یناله  یهر از گاه
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زده  خیرا بستم. دستش را که از شدت سرما  میهاکه داشت پلک  یباراسف تیاز وضع یلحظه ا یو برا افتیشدت 

به خون آغشته  شیکه کم و ب شانشیپر یکردنش داشتم. موها داریدر ب یبود، در دستم فشردم و ملتمسانه سع

و رنجور  دمیشد. لب گز انیاش نقش بسته بود نما یشانیپکه بر  یقیاش کنار زدم و زخمِ عم یشانیبودند را از پ

 :دمینال

 کارت کرده آخه! یچ یبرات! اون عوض رمیبم

 شکست. یو سکوت اتاق را م افتهیهقم شدت  هق

 

 شیاش را چنگ زدم و ملتمس صدا نهیو نامنظم بود. هراسان س فیاش گذاشتم. تپش قلبش ضع نهیس یرا رو سرم

 کردم:

 !میهم شیدوباره پ نیجام! بب نیمن ا نیتو رو خدا چشم هات رو باز کن! پرهام بب پرهام؟

 و زمزمه کنان گفتم: دمیاش را بوس یزخم ی گونه

 من چشم هات رو باز کن نذار دوباره نابود بشم! مرگِ 

 زدم: ادیفر هیگر انیصورتش را چنگ زدم و م دانهیناام

 ...یلعنت... نذار رمیتو رو خدا... نذار بم پرهام

 یو زمزمه  فشیخف ی. ناله ستمیاش گذاشته بودم، گر نهیو همان طور که سر بر س دیحرفم را بر هیهقِ گر هق

پلک  دنیو نگاهش کردم. با د دمیتابم بازگرداند و هراسان خودم را باال کش یرا به قلبِ ب دینامفهومش کنار گوشم، ام

را  میبر لب نشاندم و انگشت ها یخوردند، لبخند تلخ یتکان م یزیکه به قصد گفتن چ شیبازش و لب ها مهین یها

 و لب زدم: دمینوازش گرانه بر گونه اش کش

 جام! پرهام؟ نیمن ا نیهات رو باز کن عشقم! بب چشم

 :دیرا در کالبدم دم یشور زندگ گریآهسته اش، بار د ی زمزمه

 ...سویگ
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 گفتم: انیرا به گونه اش چسباندم و گر سرم

 سو؟یجاِن گ جانم؟

 توانست حرف بزند: یبود و از شدت درد به زور م فیهمچنان خف شیصدا

 ... من... خوابم... تو...من

 .دمیخند هیگر انیم

 !یداری! بیستیخواب ن-

 :دمیو پرس دمیداشت کش یزیاش که همچنان خون ر یشانیبه پ یدست نگران

 ؟یدرد دار یلیخ

لرزان و گرفته اش  یثابت ماند. با صدا انمیگر ینگاهِ دردمندش بر چهره مثبت تکان داد و  یرا به نشانه  سرش

 :دیپرس

 ... تو... حالت... خوبه؟تو

 گونه اش، گفتم: دنیبوس نیزنان سرم را تکان دادم و ح لبخند

من  بشه تیزیتو اگه چ ؟یبال رو سر خودت آورد نیپرهام؟ چرا ا یروز انداخت نیتو چرا خودت رو به ا یخوبم، ول من

 ؟ی! چرا اومدرمیم یم

 نثارم کرد. یدردناک لبخند

 ...امیتونستم... ن یمگه... م-

 غلطان بر گونه ام را زدود. یتکان داد و اشک ها یرا به سخت دستش

 مگه... پرهام... مرده... که...-

 :دمیحرفش پر انیکردم و م یاخم
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 نگو! یچیه

 به دستش دادم و گفتم: یآب وانیشد و به سرفه افتاد. نگران ل اما درد مانعش د،یخند

 پرهام! یخواد حرف بزن ینم

 دیو رو کردم. شال سف ریاتاق را ز ،یشال افتنیداد. از جا برخاستم و به قصد  هیتک واریشد و به د زیخ مین شیجا سر

تا مانع  دمی. لب گزدینال یبسته بود و از شدت درد م شیبرداشتم و به طرفش برگشتم. چشم ها نیزم یرنگم را از رو

اش بستم تا از خون  یشانی. شال را پاره کردم و دور پاشتمحالش را ند نیا دنِ یشوم. طاقت د میاشک ها ختنیر

دادم که دستش  هینثارم کرد. کنارش نشستم و به شانه اش تک یکنم. پلک گشود و لبخند یریجلوگ شترشیب یِزیر

 را دورم حلقه کرد و کنار گوشم نجوا کرد:

 ... بدونِ... تو رو... تصور... نکرده... بودم...یایوقت... دن چیه

 و ادامه داد: دیکش یآه

 جهنم... هم... بدتره... از

 کنان گفتم: هیبغض آلود و گر یهمان صدا با

 یلعنت یِزندگ نیمن مرگ رو به ا ی! تو نباشدمیخودم دسه ماه مرگ رو به چشم  نیپرهام! ا رمیم یبدونِ تو م من

 دم! یم حیترج

 کرد و گفت: یا سرفه

 ؟یبهم نگفت چرا

 را فشردم و پاسخ دادم: دستش

 چیکردم، تو ه یم یباز نیتو رو وارد ا دی! من خودم رو فدا کردم چون نبانمیوضع بب نینداشتم تو رو تو ا طاقت

و مرگ تو رو  نمیتفاوت بش یتونستم ب یانداختم؟ من چه طور م یرو به خطر م جونت دیپس چرا با ینداشت یگناه

 تماشا کنم؟

 مشغول کرد و زمزمه کرد: می. دست آزادش را به نوازش موهادیکش یقیسرم گذاشت و نفس عم یرا رو سرش
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 !ارهیسرت ب ییبال چیه یدم نذارم اون عوض یاز دست دادم! قول م شهیهم یکردم تو رو برا یم فکر

در آغوشش جمع کردم که از  شتریکرد. خودم را ب یام را نظاره م یزخم یصورت کبود و دست ها نشیغمگ نگاهِ

 :دیشدت خشم غر

 دستام خفه اش کنم! نی! قسم خوردم با همسویکشمش گ یشرفم قسم خودم م به

 :دمیلبش گذاشتم و نال یرا رو انگشتم

 کنم... یخواهش م پرهام

 کنارم زد و گفت: یعصب

 ذارم! ی! زنده اش نمسویتو رو قسم خوردم گ جونِ

را دور شانه اش حلقه کردم و  میدوباره به طرفش رفتم و مانع از برخاستنش شدم. دست ها ستم،یگر یکه م یحال در

 کردم. ملتمسانه زمزمه کردم: یاش مخف نهیسرم را در س

 ی! اون عوضنمیبب یطور نینکن! من طاقت ندارم تو رو ا یکار چی هنگو پرهام! فعالً یچیرو خدا، به خاطر من ه تو

 جا بمون! نیکنم به خاطر من هم یآره! خواهش م یسرت م نیمطمئنم بد تر از ا یکن یوجدان نداره، اگه کار

به خودش فشرد.  شتریکردند. دستش را دور کمرم حلقه کرد و من را ب سیرا خ رهنشیپ میکه اشک ها دینکش یطول

 ناچاراً گفت:

 حساب کنم، اما به موقعش! هیباهاش تصف دیدم، چون با یبهت قول نم ی! ولباشه

کردم. چه قدر به آغوشش و  یرا بستم. بعد از مدت ها، احساس آرامش م میو پلک ها دمیکش یآسوده ا نفس

 یخواب م ییشد! گو یسوختم! باورم نم یداشتم و مدت ها در حسرتش م ازیشد ن یکه حضورش ساطع م یآرامش

 !دمید

 

اشک  زشیاز ر یریجلو گ یحلقه زده بود و چانه اش برا شیام را فشرد و سرم را باال گرفت. اشک در چشم ها چانه

 بغض آلود گفت: ییو با صدا دیام را بوس یشانیشد. پ یمدام منقبض م ش،یها
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 یکه اون عوض نی! فکر اسویگ دمیکش یچه قدر عذاب م یدون یخون نکن! نم نیاز ا شترینکن! دلم رو ب هیگر

که  نیو از ا دمیچیپ یها دور خودم م یکرد، مثل روان یام م وونهیهر شب د اره،یسرت ب ییدستش بهت بخوره و بال

تونستن  یهم نم دایرهام و رها و ش یحت داشتم، یچه حال یدون یکردم، نم یم دادیکنم داد و ب داتیتونستم پ ینم

! بعد سویشدن، من مردم گ ینم فمیو حر ارنیب رونمیتونستن از اون حال ب یکردن نم یم یآرومم کنن، هر کار

از دست  شهیهم یرو برا سویکه بابک بهم گفت گ نی! بعد از ادمیرفتنت مردم! نابود شدنم رو به چشم خودم د

 ضیمر هیبودم! شده بودم تو حال خودم ن گهیزدم! د یو تو بغل رهام فقط زار م دمیرو نفهم محال خود گهید م،یداد

 یم یرهام چه قدر سع یدون یغرور مردونه ام هم برام مهم نبود! نم یحت گهیشه! د ینم شیحال یچیکه ه یروان

تونست آرومم  یوجه نم چیاز حال من نداشت، اما من رو به ه یکه حال خودش هم دست کم نیکرد آرومم کنه، با ا

نمونده بود که  ییپا گذاشتم، جا ریهست، دوباره سر پا شدم! کل شهر رو ز یدیبهم گفت هنوز ام ذیپان یکنه! وقت

 چیکس ه چیبدم شکسته بودم! ه سو،ی! شکسته بودم گنیتو زم یو رفت یتو، انگار که آب شد ینگشته باشم ول

و زنده  دنینفس کش لی! دلیا یزندگ یبشم! تو برا الیخ یتونستم ب یمشد، ن ینم میمن حال ینداشت ول یدیام

 یکنم چون عامل ادامه  یتونستم زندگ یمتحرک! نم یانگار نفس نداشتم، مرده بودم! مرده  ی! تو نبودیبودنم

 نبود و منم نابود شدم! میزندگ

 را دور گردنش حلقه کردم و زمزمه کردم: میدست ها زانیر اشک

هم وجود  یمن گهید یرو ندارم! تو نباش پرهام! من طاقت از دست دادنِ دوباره ات میهم بمون شیذاره پ ینم یسام

 نداره!

 کرد. یتلخ ی خنده

 !میریم یدر عوض با هم م-

 :دمیزده نگاهش کردم و نال وحشت

 پرهام... نه

 اش را مماس گونه ام کرد و زمزمه کنان گفت: گونه

ذارم  یهم نم رمیبشه، اون منم! اگه بم شیزیچ ی! اگه قراره کسسویمن هستم گ ؟یترس یم یدلم نفسم؟ از چ جونِ

 !ارنیسرت ب ییبال
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 ام را به او دوختم و گفتم: یاشک نگاهِ

 دوست دارم پرهام! یلیخ

 :دیچیغم آلودش در گوشم پ یزمزمه  یشانه اش گذاشتم که صدا یسرم را رو دوباره

لحظه  هی یو فدات کنم! فدا زمیبر و دار و ندارم رو به پات میخوامت که خودم که سهله، تموم زندگ یم یقدر اون

 بودنت!

 :دمیو نال دمیاز عطر تنش کش یقیعم نفس

 ...ادیسرت ب ییخوام بال یمن نم یول

 بر لبم نشاند و سپس گفت: یکوتاه ی بوسه

 !یباش زایچ نیخواد نگران ا یبگردم خوشگلم! تو نم دورت

 اش کردم. یشانیام را مماس پ یشانیپ

 !ادیسرت ب ییخوام به خاطر من بال یبخشم! نم یوقت خودم رو نم چیبشه ه تیزیچتونم! اگه تو  ینم یول-

 گفت: نانهیو غمگ دیکبودم را بوس یام کنار زد و گونه  یشانیپ یرا از رو میموها

 برات!  رمینه؟ بم یدیدرد کش یلیخ

 بست و غم آلود زمزمه کرد: پلک

 آرم! یرو سرش در م شی! تالفسویکشه گ یکه بهت داد عذاب م یده مطمئن باش! صد برابر عذاب یرو پس م تقاصش

 :دیو پرس دی. هراسان خودش را عقب کشدمیاز درد کش یفیخف غیرا محکم تر فشرد که ج کمرم

 سو؟یشده گ یچ

حک شده بود  یسام یکتک ها یِادگاریتنم  یجا یانداختم. جا نییو سرم را پا دمی. لب گزدیبر گونه ام سر یاشک

 نمود! یگونه ام کوچک م یتنم در برابر کبود یکه زخم ها
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 گونه ام را نوازش کرد و گفت: نگران

 ! فقط حاللم کن!سویگ شرمندتم

 :دمیرا فشردم و نال دستش

که تونستم در برابرش مقاومت  ییبه هدفش برسه! منم تا جا دیشده با یقیبه هر طر ی! اون عوضستیتو ن ریتقص

 کردم!

 زدم و ادامه دادم: یتلخ خندلب

 اش! جهیشد نت نمیا و

 :دیپرس یبر چهره اش نشاند و عصب یظیغل اخم

 کنه؟ یخواست چه غلط یم مگه

 فشرد و سوالش را تکرار کرد. متیرا با مال می. بازودمیو هراسان نگاهم را از او دزد دمیگز لب

 آد! ینم ادمیکدومشون رو  چیه لیچند وقت کتک خوردم که دل نیسرم تو ا یموها یبهونه! به اندازه  هیهر بار به -

 کنم... یباشه که من فکر م یهمون لشی! فقط بگو چرا؟ اگه دلچونیرو نپ هیقض یالک سویگ-

 گفتم: انیرا قطع کردم و گر حرفش

 ؟یکار کن یچ یخوا یباشه م اگه

 زد: ادیفر تیو از فرط عصبان دیبر تخت کوب یمشت نانهیخشمگ

 دونم! یکارش کنم! م یدونم چ ی! مکثافت

کرد. خون  یسرفه م یدر پ ینگفتم. دوباره به سرفه افتاده بود و از شدت درد پ یچینشستم و ه یکرده گوشه ا بغ

 بود! دهییخون گرا یِشال اکنون به سرخ یِدیاش بند آمده بود و سف یشانیپ یرو

 و گفتم: دمیکش شیرا نوازش گونه بر موها دستم
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 ؟یدار درد

شد.  یم شیر دنشیهمه درد کش نیداد و به تکان دادن سر اکتفا کرد. دلم از ا هیپشت سرش تک واریرا به د سرش

 کردم، گفتم: یسرش مرتب م یکه پارچه را رو یو در حال دمیاش را بوس یشانیپ

 !اریقدر به خودت فشار ن نیهات رو ببند! ا چشم

 

 

 

 توجه به حرفم گفت: یو ب دیرا کش دستم

 !نمیبغلم بب ایرو ولش کن، ب نایا

 میاش گذاشتم و او هم در سکوت به نوازش موها نهیس یسرم را رو یاعتراض چیه یمن را در آغوشش فشرد. ب و

 پرداخت.

 پرهام؟-

 جانم!-

 آلود زمزمه کردم: بغض

 م؟یر یم رونیجا زنده ب نینظرت از ا به

 لبم گذاشت و حرفم را قطع کرد. یرا رو انگشتش

 رو نخور! یچیه ی! غصه میشه زندگ یدرست م زیها فکر نکن، خب؟ همه چ زیچ نیبه ا! سیه-

 تونم بهش فکر نکنم! ینم-

 گم نترس، گوش کن! بابک حواسش بهمون هست! یبهت م یوقت-
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 :دمیپرس متعجب

 ؟یومدیمگه تو تنها ن بابک؟

 زد و گفت: یلبخند

 نگران نباش! گهیاون از دور مواظبمه! پس د یول آره

 :دینثارم کرد و بهم توپ یکه فوراً اخم دیشوق بر گونه ام سر اشک

 ط؟یشرا نیتو ا یحت نم؟ینکن؟ نگفتم دوست ندارم اشک هات رو بب هیقدر بهت بگم گر چه

 مظلومانه گفتم: یرا برگرداندم و با لحن میرو لجوجانه

 تونم... ینم خب

 گفت: دنمیکرد و ضمن بوس یخنده ا تک

 من! یکوچولو

 و نجوا گونه کنار گوشم گفت: دیصورتم را کاو یپر حسرتش تک تک اجزا نگاه

! شتریخودِ مرگه! نه کم تر نه ب یکه دلتنگ دمیحرف رس نی! االن به اسویچه قدر دلم برات لک زده بود گ یدون ینم

مرگ  یاما دل تنگ ره،یگ یکنه و جون آدم رو م یکار رو تموم م عیسر یلیاز مرگ هم درد آور تره! مرگ خ یحت

 میکنم مثل آدم یاالن حس م یذره نابود شدم! ول ذرهمنم مردم!  ینبود یکشه! وقت یو ذره ذره آدم رو م یِجیتدر

 برگشته! یکرده و دوباره به زندگ دایکه از مرگ نجات پ

 برگشتم! یمنم به زندگ-

 مردانه اش فشرد و زمزمه کرد: یرا در دست ها فمیظر یها دست

 دنتیمدت بدون تو و ند نیتونم تصور کنم چه طور تو ا ینم یتو! حت یدم آخه خانم خوشگلم! نفِس منبگر دورت

 زنده موندم!

 :دمینثارش کردم و ملتمسانه پرس یلبخند
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 ؟یر ینم گهید

 دوباره پلک بستم. یو آرامش تیرا دور کمرش حلقه کردم و از حس امن دستم

برام ساخته  یکه سام یجهنم نیترسم! از ا ی! میتنهام نذار گهیبده د! قول ادیز یلیسخت گذشت پرهام! خ یلیخ-

پرهام!  دمیترس یم یلیخ یوحشتناکم گذروندم! تو نبود یجا و با کابوس ها نیرو ا ییچه شبا یدون یترسم! نم یم

 !یلیخ

 :دیام شدت گرفت و حرفم را قطع کرد. بغض آلود نال هیگر

 نیوقت ا چیه گهیذارم د یکنم! نم یرو درست م زیخودت قسم خودم همه چ ! به جونِ سویگ میکن یم درستش

 دم! فقط بهم اعتماد کن! پشتم باش! ی! قول میها و درد ها رو تجربه کن یسخت

 گفتم: ستمیگر یکه م یحال در

 یمنم مردم! از ترس م ،ینبود ی! وقتستمیمنم ن ،ینباش یشم! وقت یپرهام! نابود م ستمین یچیبدون تو ه من

سر تو  ییتا بال دمیخر یرو به جون م اتشیو چرند یاون عوض یهر روز به خاطر تو و عشقمون کتک ها دم،یلرز

 نشه! تیزیتا عشقِ پاکمون لکه دار نشه! من از خودم گذاشتم تا تو چ اره،ین

 که بلند تر از سابق شده بود را چنگ زدم و افزودم: شانشیپر یموها

شدم! چون جونم به جوِن  یشد، منم تموم م یم تیزی! خوِد خودم! اگه چی! تو خوِد منیستیمن ن ی گهید ی مهین تو

 تو وابسته اس!

 زمزمه کرد: نیو غمگ دیگونه ام را بوس یرو یبسته ام و رد اشک ها یها پلک

 بگم آخه! یبهت بگم نفسم، چ یبگردم آخه من، چ دورت

 کرد و سپس ادامه داد: یمکث

همه  نیدلم! من در مقابل ا زیخورم همه رو جبران کنم! مطمئن باش عز ی! قسم مسویدارم گ مانیتو ا یِبه پاک من

 !سویگ چمیتو ه یِو خوب یپاک

 را فشردم و متبسم گفتم: دستش
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 ! مگه نه؟میکن یهم درستش م با

عطر خوش  یدر پ یپ یها دنیکه با نفس کش یرا بستم و در حال میمثبت تکان داد که چشم ها یبه نشانه  یسر

 فرستادم، گفتم: یم میها هیتنش را به ر

خوبمون و  یشه! مروِر تموم لحظه ها یبرام تکرار نم گهیآرامش د نیاز دستت دادم و ا شهیهم یکردم برا یم فکر

ر که خودم زنده بودم و زنده موندم! انگا یتونستم باور کنم ول یتک تک حرف هات کار هر روزم شده بود پرهام! نم

 رهیبه در خ یو نجاتم بد یایکه ب نیا دی! هر روز به امبودمونده  یتو جا گذاشته بودم و فقط جسمم برام باق شیرو پ

بار دوم  یرو به گوشتون رسوند، برا میخبر مرگ الک ادیکرد و اون ش داینجات پ ذیکه فقط پان یاون روز یبودم ول

خواستم اما  یو کمک م دمیکوب یم واریکردم، به دست و پاش افتادم، خودم رو به در و د التماسش یلینابود شدم، خ

که  نیبرام سخت بود باور ا یلیکرد با کتک هاش ساکتم کنه! خ یشد و بازم سع یاون انگار رحم و مروت سرش نم

دردناک بود پرهام!  یلیودم! خماجرا ها ب نیکه من زنده بودم و فقط نظاره گر ا یمن مردم در حال دیشما ها فکر کن

 نیاز ا یلیخ ینبود یتوان دفاع هم نداشتم، وقت یتو، حت نِخوام به اون روز ها برگردم! بدو یوقت نم چیه گهید

 !یذار یدونستم تنهام نم یداشتم به اومدنت، م دی! همه اش امدمیترس یم ییتنها

 

زنده بمونه و  اتشیو عامل ح دنیشه آدم بدون نفس کش یشه آدم از جونش بگذره؟ مگه م یمگه م ،یتو جوِن من-

 یکردم چون م یمردم؟ من باور نم یکه با نبود تو، منم م یشد فراموشت کنم در حال ینفس بکشه؟ چه طور م

شم چون بدون تو خودم هم از  التیخ یب تونستم یجا نبودم! نم نیبود منم االن ا نیاز ا ری! اگه غیدونستم تو سالم

 !میشد یرفتم! هر دو نابود م یم نیب

 نشاند و زمزمه کرد: سوانمیبر گ یتابش دوختم. بوسه ا یقدردان و سرشار از عشقم را به نگاه ب نگاهِ

 نگاه نکن نامرد! یطور نیبرات! قربون چشات برم آخه! ا رمیم یم

 .دمیاش کوب نهیبه س یو مشت دمیخند

 !یخودت کرد عاشقِ یطور نیکه من رو ا یینامرد تو-

 گفت: طنتیدو دستم را فشرد و با ش هر

 خوشگله؟ هیکجاش نامرد نیا
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 و جواب دادم: دمیبرچ لب

گم کردم، انگار قلبم به  یزیچ هیشم، بدون تو انگار  یآد نابود م یکه سرت م ییبال نیتر کی! چون با کوچهینامرد تهِ

 ندارم! دنینفس کش یبرا یتپه و بهونه ا یزور م

! اگه یکار کرد یچ چارمیبا قلب ب یدون ی! نمیشم! عاشقتم آخه لعنت یخودم م یخانم کوچولو یجونم! من فدا یا-

گذاشتم و دارم تو  ابونینامرد! من که صد برابر مجنون تر شدم و بد تر از اون سر به ب یگفت یکه بهم نم یدونست یم

شم  یم وونتید شتریکه لحظه به لحظه ب یشم، من یم سوزم و ذره ذره آب یبا تو م یِحسرت داشتنت و لمِس زندگ

 بهت محتاجم! دنینفس کش نیو ع

 :دمیآلود پرس بغض

 وقت نتونستم... چیکنم، مگه نه پرهام؟ من ه یم تتیاذ یلیخ من

 را قطع کرد: حرفم

 هات هم عشقه آخه... تیاذ

 نشاندم و نگاهم را از او برگرفتم. یشانیبر پ یتصنع یاخم

 خوامت! یوار م وونهید یول یجونم یکردنت، بال تیاذ یبرا رمیم یمن م-

گونه  یزد. دسِت لرزانم را رو یاز وصال در نگاهش موج م یو خجول نگاهش کردم. برق عشق و شعفِ حاک دمیگز لب

 زخمش را نوازش کردم. یو رو دمیزبرش کش ی

 شتریچون من رو ب ی! نامردیلرزون یرو مو قلبم  یبر یبا حرف هات دلم رو م یچون هر لحظه دار یگم نامرد یم-

 !ارمیکه نتونم بدون تو طاقت ب یکن یم یو کار یکن یاز قبل به خودت وابسته م

 که دوباره گفتم: میزد یزمان لبخند هم

 و شب هام رو صبح کنم! ارمیچشم هات طاقت ب دنیتونستم بدون د یدونم چه طور ینم

 شه خانمم! مطمئن باش! یتموم م-

 :دیگرمش فشرد. نگران پرس یصورتش کنار زد و در دست ها یلرزانم را از رو دست
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 سردته؟ یلیخ

 ...یکن تیقدر خودت رو اذ نیا دیتو حالت بده! نبا ی! ولستیمهم ن-

 توجه حرفم من را محکم تر در آغوشش فشرد و گفت: یب

 ! تو حالت خوب باشه منم خوبم!ستیمن مهم ن حالِ

 :دمینال انیو گر معترض

 !پرهام

 جان؟-

 قدر خوب نباش! نیا-

 :دیو غر دیکش میرا رو کاپشنش

 ؟یکن یاون وقت اعتراض هم م یلرز یاز سرما م ی! دارنمیبب بخواب

 گفتم: نگران

 .ادیسرت ب ییترسم بال یداره، م یزیهنوز خون ر تیشونیپ آخه

 شه نگران نباش! یخوب م-

 :دمیاش را لمس کردم و با بغض پرس یشانیپ

 کنه؟ یدرد م یلیخ

 زد. یتلخند

 برام ندارن! یتیاهم نیتر کیدرد ها کوچ نیا گهید یشمیتو پ-

خوش و به دور  یرا بستم و پس از مدت ها دوباره خواب میزدم و قبل از آن که دوباره معترض شود، چشم ها یلبخند

 را تجربه کردم! یاز هر گونه کابوس
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 نیزم یپرهام که کنار تخت، رو دنیرا گشودم. با د میبه خودم دادم و چشم ها یاطرافم، تکان یها ادیفر یصدا با

 :دمیکرد، شتاب زده از جا برخاستم و پرس ینگران من را برانداز م ینشسته بود و با نگاه

 شده؟ یچ

 :دیچیدر گوشم پ ایس ادِیفر یدهد، صدا یاز آن که فرصت کند پاسخ شیپ

 .نمیدختره! پاشو بب یه

 کنار تخت گذاشت و گفت: زیم یغذا را رو یِنیس

 کوفت کن! پاشو

 :دمیپرس زیتمسخرآم یزدم و با لحن یپوزخند

 تو سرشه؟ یمهربون شده؟ باز چه نقشه ا یشده که آقا سام یچ

 توجه به حرفم، به طرف در برگشت و جواب داد: یب

 چموش! ینکن دختره  یبلبل زبون یادیز

 به ساعتش انداخت و افزود: ینگاه

 آم دنبالت، آقا باهات کار داره! یم گهیکم د هی

 متوقف کرد: میمن را سر جا زشیدآمیتهد ادیفر یتوجه به او، سمت پرهام رفتم که صدا یب

 کنم؟ تیحال یا گهیجور د ایگفتم  یچ یدیشن

 غذا را به طرفش گرفتم. یِنیمثبت تکان دادم و پس از رفتنش، رو به پرهام کردم و س یسرم را به نشانه  یعصب

 ؟یهنوزم درد دار-

 زحمت سرش را تکان داد و به درب اشاره کرد. به
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 شده؟ یچ-

از برنج، قاشق را به طرف دهانش بردم، اما دستم را پس زد و از  یغذا را به دست گرفتم و پس از پر کردِن قاشق ظرف

 :دمیردن ممانعت کرد. متعجبانه پرسخو

 خوبه پرهام؟ حالت

 سوزان، داغ و پر حرارت بود. مضطرب گفتم: یاش گذاشتم که همچون آتش یشانیپ یرا رو دستم

 باالست! یلیپرهام، تبت خ یوا

 قاشق را به طرفش بردم و حرفم را ادامه دادم: دوباره

 !یترسم ضعف کن یبده! م یلیحالت هم که خ ،ینخورد یزیچ روزید از

 گفت: یفیضع یکرد. عاقبت با صدا یاو همچنان به درب اشاره م اما

 ... در... بازه...سویگ

 نگاهش کردم. متعجب

 ؟یچ-

 !ستیقفل ن دمیرا فشردم که در کمال تعجب د رهیو دستگ دمینگاهم کرد که شتابان به سمت درب پر کالفه

 کنارش برگشتم و گفتم: یخوشحال با

 توئه! در بازه!حق با  آره

 زد. یرمق یب لبخند

 ...می... بردیبا-

لب  ریهم فشرد و ز یرا از شدت درد رو شیبلند شود. چشم ها نیزم یرا فشردم و کمکش کردم تا از رو شیبازو

 :دیغر



 شیرین بی فرهاد

 
382 

 

 تر! آروم

به دور و برم کردم.  ی. نگاهمیاز اتاق خارج شد یو به آرام دمیو دردناکش، لب گز دهیرنگ پر یچهره  دنید با

 بود، گفتم: ستادهیا شیپا یرو یآن اطراف نبود. به ته راهرو اشاره کردم و رو به او که به سخت یخوشبختانه کس

 .میاز اون جا بر میتون یراه داره! م یپشت اطیاتاق به ح اون

 را تکان داد و گفت: سرش

 اطرافه! نیبابک هم احتماالً

 :دمیکردم و نگران پرس تیاز گشودن در، او را به سمت پله ها هدا پس

 ازش نشده؟ یچرا تا االن خبر پس

شب  یها مهیداد که ن یبود و نشان م کی. هوا هنوز تارمیرفت نییاز پله ها پا ییسر و صدا نیکوچک تر یو ب آهسته

 است. پرهام هراسان دستم را فشرد و زمزمه کرد:

 ، فقط بدو! خب؟وقت که بهت گفتم هر

 زد: یهم متقابالً دستش را فشردم و نگاهِ دلواپسم را نثارش کردم که پلک مطمئن من

 !دنهینباش! من هستم! فرار بهتر از حبس کش نگران

 کیشل یصدا دنِیکردم که در اواسط راه، با شن دنیزدم و سپس، با شمارش او به سرعت شروع به دو یلبخند

هجوم  مانیبه سو یچشم بر هم زدن، افراد سام کیرا چنگ زدم. در  شیو بازو دمیکش یغیگلوله، وحشت زده ج

 زد: ادیو نگران فر دیآوردند. پرهام دستم را محکم کش

 بدو! سویگ

خورد و  چیپ میشد. مچ پا دهیکش یدستم توسط کس کبارهیکردم که  دنیتند کردم و پشت سرش شروع به دو پا

به  یا یلیس ایزدم که س یادیبلندم کرد، فر نیزم یو از رو دیکه به زور دستم را کش ایس دنیخوردم. با د نیفوراً زم

 :دیصورتم نواخت و غر

 رو ببند کثافت! دهنت
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زد، قلبم  یبود و نفس نفس م ریاش سراز یشانیسرد از پ یافتاده بود و شر شر عرق ها نیزم یپرهام که رو دنِ ید با

اسلحه  یمحو شده بود. سام یسام یها ادیفر انیاز فرط دردش م یو ناله ها دیچیپ یبه درد آمد. از درد به خودش م

کرد. اسلحه اش را به سمتم  شیاِد دردآلودش دلم را ریشکمش کرد که فر یحواله  یبه دست به طرفش رفت و لگد

 گفت: زیخشونت آم یگرفت و با لحن

 خواد انجام بدم! یرو که دلم نم یکار یوادارم کرد خودت

 :دمیکرد. بغض آلود نال یم مینگاه کردم که با پوزخندِ مسخره اش تماشا اوشیبه س نهملتمسا

 کار رو نکن! نیکنم ا یخواهش م یسام

پرت کرد.  نیزم یکه نثار دستش کرد، اسلحه را بر رو یبلند شد و با ضربه ا مهیکه پرهام سرآس دیرا کش ماشه

غضب آلود  یخود گرفت. سام یمشت و لگد ها ریاو را ز نانهیشدند و پرهام خشمگ زیکه با هم گالو دینکش یطول

از  د،یلبش که خون آلود بود کش ی گوشهبه  یپرت شدند. دست نیزم یزد که هر دو بر رو یافرادش را صدا م

کنان  هیبلند شد. هراسان و گر شیبرداشت و از جا نیزم یپرهام استفاده کرد، فورًا اسلحه را از رو یدرماندگ

پرهام هم آتش  یِبه کار پرهام نداشته باشد، اما او گوشش بدهکار نبود و کتک ها یکردم تا کار یم التماسش

به سمت پرهام نشانه گرفت که  کینثارم کرد و آن را به قصد شل یشخندیبود. ن هخشمش را شعله ور تر کرد

 .ستادمیو درست مقابلش ا دمیمتوحش به طرفشان دو

 

 :دیغر نید. خشمگبار اسلحه رو به من بو نیا

 رسه فعالً گمشو کنار! یتو هم م نوبت

کند که ناگهان  کیو بغض راِه نفسم را سد کرده بود. خواست شل دندیغلط یم میامان بر گونه ها یاشک ب یها قطره

 رهیبرافروخته و غضبناِک پرهام خ یبر چهره  مناکمیاو کنار زد. نگاه ب یدور کمرم حلقه شد و من را از جلو یدست

شدند.  ریهجوم برد و دوباره با هم درگ یو به طرف سام تهاش از جا برخاس یبودِن حال جسم میماند که با وجود وخ

 زد: ادیکنم. پرهام خشم آلود فر شانیکردم تا از هم جدا یانداختم و سع انشانیخودم را به عنوان واسطه م

 تو برو! تو دخالت نکن! برو! سویگ
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نرساند. اسلحه در دسِت او بود و همزمان با تکان  یبیرا کنار زدم تا به پرهام آس ینکردم و سام یتوجه اما

در  یبیمه یکه ناگهان صدا دیچرخ یگرفت و مدام دست به دست م ینشانه م یگریخوردنشان، آن هم به جهات د

 گلوله بود! کِیاز شل یکه ناش دیچیفضا پ

قلبش بود  یبرگشتم. دستش رو شی. او سالم بود پس پرهام؟ بهت زده به سوماندم رهیخ یسام یبه دست ها ریمتح

سرم گذاشتم  یام شدت گرفت و به هق هق افتادم. ناباور دستم را رو هیرا سرخ کرده بود. گر رهنشیو فوران خون پ

 و منگ لب زدم: جیو گ

 ...پرهام

و قلبش را  نهیفشرد. گلوله درست وسط س یعقب رفت و دستش را مشت کرده بر قلبش م یتلو خوران قدم تلو

. از پا در آمد و دیدفعه گلوله شکمش را در نیکه ا دیبار دوم ماشه را کش یدرنگ، برا یب ینشانه گرفته بود! سام

 زدم: غیج انیگشت. ناباورانه و گر نینقش بر زم

 ...ی... نزن... لعنتیسام

توانستم!  یکردم! نم ینشستم. باور نم نیزم یو کنارش رو دمیافتاده بود دو نیزم یو ناالن رو نیکه خون طرف او به

 ی. مات و مبهوت به چهره دندیبار یامان م یمتألمم ب یشده بود؟ اشک ها یبه خاطر حفظ جاِن من قربان گریبار د

گذاشتم.  میپاها یقصد لمس صورتش جلو رفتند و سرش را رو هب میبودم. دست ها رهیاو خ یدرمانده و از پا درآمده 

زنان  ادیروحش کردم و فر یرا نثار صورتِ ب میها یلیهم افتادند. به خودم آمدم و س یاز فرط درد رو شیپلک ها

 گفتم:

 یخواهش م! پرهام تو رو خدا نگاهم کن، مرگِ من چشم هات رو نبند، پرهام یچشم هات رو ببند دیپرهام! تو نبا نه

دروغ محضه! پرهام نذار باور کنم که دوباره از  هی! بگو ستین شیب یکابوس نایا یکنم نگاهم کن! نگاهم کن، بگو همه 

 دست دادمت...

 را چنگ زدم. شانشیپر یسرش گذاشتم و موها یطاقت سرم را رو یب

 تنهام نذار... پرهام...... به خاطر من... رمیم یمن م یکار رو با من نکن... تو بر نیپرهام ا-

 زده داد زدم: رتیبرد. ترسان و ح یکامل به سر م یِهوش یبر جا ثابت مانده و در ب یعکس العمل چیه یاو ب اما

 ... پرهــــام!رمیم یچشم هات رو نبند... پاشو... تنهام نذار... من بدون تو م پرهام
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 منفورش از پست سرم آمد: یصدا

 نه؟ ایداره! گفته بودم  یکار هات عواقب بد گفته بودم تک تک بهت

 :دیرا به آن سو کش مانینگاهِ هردو ،یزن غیج ینفرت بارم را به جانبش دوختم که در همان لحظه صدا نگاه

 ... نه... صبر کن...یسام

 یِلیهجوم برد و س یبه طرف سام ستیگر یکه م یو در حال نیسولماز زل زدم که خشمگ انِیگر یبه چهره  ریمتح

 بر صورتش نواخت. یمحکم

 ...یلعنت یکار کرد ی... چیکار کرد ی... تو... چیعوض-

 همراه بود از سر گرفت: هیگوشخراشش را که با گر ادِیو فر دیاش کوب نهیبه س یکنان مشت هیگر

 ... پسرِ من رو...یپسرم رو کشت تو

 به عقب راند. یو او را چند قدم دیکوب یسام ی نهیرا به س دستش

 ؟یفهم ی... می... پرهام... پسرم رو کشتیسام یتو برادرِ خودت رو کشت-

در ذهِن مشوش و آشفته  شیخشکم زده بود. حرف ها میو همان جا از حال رفت. مات و مبهوت بر سر جا اوردین تاب

مختل گشته  کبارهیبه  زیبود؟ اما چگونه؟ چرا همه چ یشد و سرم به دوران افتاده بود. پرهام برادر سام یام تکرار م

 رادمهر بود؟ گریو در هم شده بود؟ او پسِر د

و هجوم مأموران  سیپل نیماش ریآژ یکرد. صدا یاز حال رفته بود نگاه م شیهم بهت زده به مادرش که کنار پا یسام

زدم. اسلحه  یلبخند تلخ د،یچیبابک که در فضا پ یرا از او سلب کرد. صدا یبه داخل محوطه، فرصت هر گونه واکنش

 :دیغر یبه دست جلو آمد و رو به سام

 !یات رو بنداز سام اسلحه

که از برخوردش با سرم  یو من را در چنگال خود گرفت. حسِ مشمئزکننده ا دیتوجه به او دستم را کش یب یسام اما

 زد: ادیلرزاند. بابک دوباره فر یشد، کل بدنم را م یم یناش

 !یبش میپس به نفعته که تسل ،یندار یراِه فرار چیتمومه! ه گهید یجا آخر خطه! باز نیا
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رهام که به دنبال بابک به طرفم آمد،  دنِ یرا بر او بستند. با د یو راِه هرگونه فرار دندیفورًا به سمت او دو مأموران

غوشش را در آ میها یتاب به آغوشش شتافتم و تمامِ خستگ یبه کالبدم برگشت. ب یشور زندگ گریبار د ییگو

 رفت. ینم رونیاز ذهنم ب یجان پرهام لحظه ا یب رِ ی. تصوستمیگر

 

حال و روز دچار شده است، قلبم را همچون  نیبه ا یجانش را از دست داده و به دستِ سام یآسان نیکه به ا نیا فکر

کشاند. او  یم یرا به نابود میایفشرد. تصور نبودنش، تمام دن یزد و در مشت خود م یم شیرحمانه ن یب ،یچنگک

 یجان م گریبار د دیام با یمن، پرهامِ من، تمام هست قِتوانستم خودم را ببخشم. عش یماند تا من م یزنده م دیبا

 ستم،یز یمتحرک م یکه همچون مرده ا یرا به من یشد و زندگ یم دنمیمسبب نفس کش دنشیگرفت و با نفس کش

 !دیکرد! با یم میبا عشقش و وجودش تقد

 حال: زمانِ 

 

که در  یو دفتر دمیبه گردنم کش ینهادم. از جا برخاستم، دست یگونه ام را زدودم و دفترم را کنار یرو یها اشک

 یو به سمت پنجره قدم برداشتم. برخورد هوا دمیکش نیغمگ یمدت همدم و غم گسارم بود را بستم. آه نیتمام ا

خودم را عقب بکشم. نگاهِ پر از  یباعث شد اندک ورا از شدت سرما سوزاند  پوستم یبا صورتم، لحظه ا رونیخنک ب

کرد. معترض و تضرع کنان نجوا  یفشرد و راهِ نفسم را سد م یرا م میگلو یام را به آسمان دوختم. بغضِ بد هیگال

 کردم:

 چرا... ست؟ین یهمه درد بکشم؟ چرا من؟ کاف نیا دیچرا خدا؟ چرا با آخه

زنده بودنم را شش  لیرفتم که مونسِ جانم و دل یچشمم را گرفتم. به سمت تخت یو نمِ گوشه  دمیکش یقیعم نفس

و نگاهِ اشکبارم را به او دوختم که همچنان  دمیکنار تخت را کنار کش یِماهِ آزگار در آغوش خود گرفته بود. صندل

که در  یکردم. کار یم دیگمان از زنده بودنش قطع ام یکنار تختش نبود، ب یبسته بود و اگر دستگاه ها شیپلک ها

داشتم به بازگشِت دوباره اش، به  دیداشتم، ام دیرهام، اما من همچنان ام یمدت همه انجام دادند، دکتر ها و حت نیا

ام و شکسته  یزخم یو پرواِز با عشق را به بال ها دیدم یکه شوق پرواز را در وجودم م گرشیجان گرفتن و تولِد د

دانست. محال بود او من  یدانستم و قلبم هم م یکرد. من م یم اءیاح گریداد و قلب ترک خورده ام را بار د یم دینو

 شدم! یآمد تا من هم زنده م یم دیهمه فشار خرد و رها کند. او با نیبار ا ریرا ز
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 نجوا کردم: شیبرا شینوازش موها نیو ح دمیزده اش را بوس خی دست

! پرهام یرو به جونم انداخت یلعنت ییِتنها نیو ا یدغدغه خواب یبه اموِن خدا و آروم و ب یماهه که ولم کرد شیش

تونم باور  یاما من نم ،یتنها گذاشت نمونیریتلخ و ش یو من رو با تمومِ خاطره ها یرفت ،یگن که تو رفت یهمه م

. یکش یو هنوز نفس م یتو هست ،یگرد یگه تو بر م یم متونم به حرفشون گوش کنم چون قلب یکنم! نه پرهام، نم

من  یو ولم کن یرم، اگه تنهام بذار یمنم م یتلخ رو باور کنم! قباًل هم بهت گفتم که اگه تو بر قتِیحق نیخوام ا ینم

 یمن ندونم تو هم بدوِن م یم ،یآد تنهام بذار یدونم که دلت نم یخوام! م یرو نم یزندگ نیبدونِ تو ا رم،یم یم

 ...یتون

 یم میتسل دیکردم، نبا یم هیگر دیکردم. نبا یممانعت م میاشک ها ختنیاما از ر د،یلرز یام از فشار بغض م چانه

 شدم!

را در انگشت  میشد. انگشت ها ینم یپر آرامشِ قلبش در گوشم تداع نیطن گریاش گذاشتم. د نهیس یرا رو سرم

بوسه  گریفشرد، د یمحکم تر دستم را نم یحت گریکردم و د ینمدستش را حس  یگرما گریگره زدم، اما د شیها

 ییهمان صدا دم،یشن یاش را هم نم دانهمر یِصدا یکردم، حت یحس نم سوانمیپر از عشق و پر عطشش را بر گ یها

پش و سرشار از عالقه اش، قلبم را به ت زیداد و با تک تِک جمالت محبت آم یکه ترنمِ دوستت دارم کنار گوشم سر م

 داشت! یوا م

 میگلو یکردم دست یدر خفه کردنم داشت و حس م یرا تر کرد. بغض سع رهنشیو پ دیاشک بر گونه ام چک یا قطره

 فشارد. یرا محکم م

 به خاطر من برگرد! یول یگرد یبر نم گهیگن تو د یپرهام همه م-

زدم و  یهم چنان بسته بود. لبخند تلخ شیشد، اما چشم ها ریاز پلکش سراز یاشک ی. قطره دمیرا عقب کش خودم

 :دمیرا به رعشه انداخته بود، نال میکه صدا یبا بغض

کنم، با عشقت که با تار و پود وجودم  یم یکشم، به خاطر تو زندگ یتو نفس م دیمنم نابود بشم پرهام! من به ام نذار

بار هم که شده چشم هات رو  هی یکنم برا یجنگم! پرهام خواهش م یشده زنده موندم و به خاطرت دارم م نیعج

نگاهم کن و بهم قول بده بدوِن  گهیبار د هی! فقط رمیبگ ونباز کن! چشم هات رو باز کن نفسم! نگاهم کن تا دوباره ج

آد  یبگو دلت نم ،یزن یپشت پا م ایبگو به خاطرم به تمومِ دن ،یبگو دوستم دار گهیبار د هی ،یر یجا نم چیمن ه

 ...ینیرو بباشک هام 
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و هق هق  دمیگونه اش را بوس یتاب تر از قبل، ردِ اشک رو یتلخ مبدل شد. ب یو به هق هق افتیام شدت  هیگر

 کنان ضجه زدم:

جونم به جون تو وابسته اس نفسم؟ مگه  یمِن لعنت یدون ی... مگه نممیشو زندگ داریپرهام... پاشو عشقم... ب پاشو

... چشم هات رو باز کن... دوباره سرم داد بزن... داد بزن نذار یپاشو لعنت ستم؟یمنم ن ینباش ،یتو نفسم یدون ینم

 نکنم... هیکنم... دوباره باهام قهر کن تا گر هیگر

 زدم و ادامه دادم: شیبه موها یچنگ

 شم... یدم و نابود م یدارم جون م ینیب یمگه نم یلعنت دِ

ماندم.  رهیخ توریمان یرا به قلبم افکند. با بهت به خطِ صاف رو یبیبوق ممتد دستگاه، وحشت و هراِس غر یِ صدا

 کبارهی. ستمیو وحشت زده به پرهام نگر ریتکان خوردن نداشتم. متح یرخت بر بسته بود که نا میانگار توان از پاها

 یر شد. رهام پرستاراتاق پر از دکتر و پرستا ه،یثان کی یط در. دمیزنان رهام را به کمک طلب ادیبه خودم آمدم و فر

بودم. شانه  رهیبه پرهام خ یواکنش چیه یکند، اما من همان طور بهت زده و ب رونمیرا به سمتم فرستاد تا از اتاق ب

 و نگران داد زد: یرا فشرد و عصب میها

 ...ایآروم باش! به خودت ب سویگ

 

شروع به بارش کردند. نگاهِ او هم  میهاامان بر گونه  یب یِلیهمچون س میبه صورتم نواخت که اشک ها یا یلیس

 حال لب زد: نیبود، با ا انیگر

 ... برو...رونیباش! برو ب آروم

کردنم داشتند، اما من همان جا  رونیدر ب یدستگاه ِشوک را آورد و عجوالنه رهام را صدا زد. هم چنان سع پرستار

کردند.  ینم افتیاز پرهام در یبار، دو بار، سه بار، اما عکس العمل کیماتم برده بود. شوک زدن را از سر گرفتند، 

 زدم: ادیدادم و فر هیتک وی یس یدستم را به درب آ

 ... تنهام نذار... پرهام برگرد... برگرد...پرهام
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 یو رفت و آمد مضطربانه  انشانیپا یب یرهام و تالش ها یها ادیرفت. فر جیسرم گ یلحظه ا د،یدستم را کش رها

کنار  دنیچه طور شد که با د دمیماتم برده بود. نفهم ییگذشت و من گو یچشمم م یپرستار ها، همه و همه از جلو

سردِ  نیزم یبر رو یسست شدند و فارغ از هرگونه درد انمرهام، زانو دِ یگذاشتِن دستگاه شوک و نگاهِ درمانده و ناام

 ...دمینفهم یزیچ گریسر خوردم و د مارستانیب

سرم، آه  یسرمِ باال دنیخسته ام را آرام گشودم و با د یپلک ها د،یتاب یم میکه به چشم ها یمیبرخورد نور مستق با

 لب زدم: یرا صاف کردم و به سخت میاز نهادم برخاست. گلو

 ... آب...آ

اشک چشم  یکه با دستمال یکنان و در حال نیف نیپرستار به طرفم آمدند. رها ف کیرها و  ،یچشم بر هم زدن در

 :دیکرد، دستم را فشرد و دلسوزانه پرس یرا پاک م شیها

 ؟یخواهر یخوب

 سرم گذاشتم و زمزمه کردم: یآزادم را رو دستِ

 جام؟ نیچرا ا من

 :دمیشدم و وحشت زده پرس زیخ مین میسر جا کهویبر من وارد شد که  یشوک ییگو

 پرهامِ من حالش خوبه؟ پرهام؟

 تخت خواباند و گفت: یمن را رو نگران

 !اریقدر به خودت فشار ن نیا زم،یباش عز آروم

 دستش را پس زدم و گفتم: تیعصبان با

 ! پرهام کجاست؟نمیپرهام رو بب دیکن رها! من با ولم

 :دمیشد که نگران پرس یباران نگاهش

 سرش اومده؟ اون... ییکجاست رها؟ چه بال پرهام
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 که مشغول چک کردن سرمم بود گفت: پرستار

 ! حال شوهرت خوبه! نگران نباش!یباش خانم آروم

 کرد. یم هیصدا گر یبه رها نگاه کردم که ب انیگر

 مطمئن شم... که حالش خوبه... دی... بادی... من بانمشیخوام بب یمن م-

 کرد. یتصنع یاخم

 دوباره حالت بد بشه که؟ یخوا ینم ،ی! تو تازه به هوش اومدسویگ یاستراحت کن دیفعالً با-

 :دمیرا ملتمسانه فشردم و نال دستش

 کنم رها! یم خواهش

 تا به آقا هم بگم! یصبر کن دیبا یخب، ول یلیخ-

 و افزود: دیکش میرا رو پتو

 استراحت کن! فعالً

 دمیکرد. خودم د ینم میرها یرا بستم. آن کابوِس شوم لحظه ا میاو چشم ها ینثارش کردم و به گفته  یتلخ لبخند

 یثمرش برا یرهام و تالِش ب دیکه دستگاه شوک بر او اثر نکرد و همان لحظه از حال رفتم. خودم نگاهِ ناام

کردم که حالش خوب  یباور م دیرها را نظاره گر بودم! پس چه طور با یهق هق ها یو حت دمیبازگرداندن پرهام را د

و  زیآم هیو هق هقِ گال دندیبار یبا شدت تمام تر میاز دست داده ام، اشک ها شهیهم یفکر که او را برا نیاست؟ با ا

 :دمیزنان غر ادیو رو به پرستار فر اوردمیدرمانده ام، سکوِت تلخ اتاق را در هم شکست. تاب ن

 ...دی... بانمیاون رو بب دی... من بادی... من باپرهام

 غیطاقت ج یو ب دمیکش رونیسوزن را از دستم ب انیو گر یاز اتاق خارج شد که عصب انیو دکتر دکتر گو مهیسرآس

 زدم:

 من... کجاست... اون... کجاست... پرهامِ 
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که رهام و رها به همراه پرستار،  میایب نییندادم و خواستم از تخت پا یتیاما اهم د،یدستم بر لباسم چک یاز رو خون

کنان  هیکرد تا آرامم کند. دستش را چنگ زدم و گر یا در آغوشش فشرد و سعبه طرفم آمدند. رهام من ر عاًیسر

 گفتم:

... نمشی... بذار ببرمیم یکشه... رهام من بدون اون م یتو رو خدا بهم بگو اون حالش خوبه! بگو هنوز نفس م ،یداداش

 رهام... لطفاً...

 .ششیکه حالت خوب شد خودم تو رو ببرم پ یدم وقت یدلم، بهت قول م زیآروم باش عز-

 کرد و سپس بغض آلود ادامه داد: یمکث

ها!  رمیم یبشه من م تیزی! اگه تو چسوینکن گ تیقدر خودت رو اذ نینکن قربونت برم من! ا یطور نیخودت ا با

 داداش فدات بشه آروم باش! به خاطر من!

کرد. رهام دستم را فشرد و  قیبهم تزر یآرام بخش میتوجه به مخالفت ها یدوباره سرمم را از نو وصل کرد و ب پرستار

 نگران نگاهم کرد.

 پرهام! شیپ میر یبا هم م یاالن فقط آروم باش! بهتر که شد-

 زدم: شیصدا ملتمسانه

 !رهام

 و گفت: دیام را با مالطفت بوس گونه

 !یبده آروم باش قول

در گوشم  نشیغمگ یکرد. نجوا یخوش را تجربه م یه ام باز هم خوابشدند و ذهنِ خست یبسته م میکم چشم ها کم

 :دیچیپ

 و سالمه! حیپرهام صح ،ینیتر زینکن! به جون خودت که واسم عز تیداداش خودت رو اذ جونِ

 .دیخند تلخ
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تو خوب  یکنه آخه تا وقت یخودش رو لوس م شش،یخانمش رو ببرم پ ،یمنم بهش قول دادم تا هر وقت بهتر شد-

 کنه... یاونم ناراحته و واسه خوب شدنش کمکمون نم ینباش

بر  رمیاخ یها دنیخسته از بار یو پلک ها دمینشن یزیچ گریداد، اما من د یادامه م شیهم چنان به حرف ها او

 هم افتاد. یرو

 

درد ها از کالبد  یکردم تمام یپلک گشودم. حس م یبه خودم دادم و به آرام یبر سرم، تکان یاحساس نوازش دست با

 یقیبودم، نفس عم یکه در آن بستر یاتاق دنیفارغ از هر چه غم شده ام، اما با د گریخسته ام رخت بر بسته و د

کرد.  یاش نظاره ام م بود و با نگاِه مهربان و برادرانه هسرم نشست یو نگاهم را معطوف به رهام کردم که باال دمیکش

 :دمیپرس یخفه ا یزدم و با صدا شیبه رو یلبخند

 خوبه؟ پرهام

 تکان داد و گفت: یخنده سر با

از سر جات  یحق ندار یخوب نشد یتر شده خودش گفت که تا وقت میحالت وخ دیفهم یدلم! وقت زینباش عز نگران

 !یپاش

 گفتم: معترض

 .نمشیخوام بب یمن حالم خوبه! االن هم م یول

 انجام کارش پاسخ داد: نیح مشغول درآوردن سرمم شد و متبسم

 یلیچند وقت خ نیا ،یاستراحت کن دیهم با میخونه رفت ی! البته وقتیمرخص شد گهیخوام بهت بگم که د یم منم

 قربونت برم! یو به خودت فشار آورد یخودت رو خسته کرد

 :دمیآمدم و پرس نییتخت پا ی. از رودمینثارش کردم و گونه اش را بوس یلبخند

 پرهام؟ شیتونم برم پ یاالن م یعنی

 شوخ گفت: ینشاند و با لحن یشانیبر پ یتصنع یاخم
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 دلت براش تنگ شده ها؟ یلیکه خ نیا مثل

 مظلومانه گفتم: ینگاهم را از او برگرفتم و با لحن خجوالنه

 !یلیخ اوهوم

 گشود. میکنان آغوشش را به رو خنده

 .میبر ایخب، ب یلی! خسویخدا! امان از دست تو گ یا-

 نثارش کردم و با شوق گفتم: یبوسه ا گریبار د یشادمان با

 !یداداش یمرس

 کرد. تمیاز اتاق هدا رونیو با گذاشتنِ دستش پشت کمرم، به ب دیخند

 شه ها، حواست باشه! یم میکوچولو! کم کم داره به پرهام حسود طونیاز دست تو ش-

 و دستش را پس زدم. همزمان با گشودن درب بخش، گفتم: دمیخند

 !گهیرهام! لوس نشو د عه

 خنده به اتاق اشاره کرد. با

 پسره کچلم کرد بس که سراغت رو گرفت. نی! از صبح تا االن انمیبرو ب-

 یلبخند اریاخت یمطلق غوطه ور بود. ب یوارد اتاق شدم. اتاق در سکوت و آرامش یتکان دادم و به آرام شیبرا یسر

کنار  یِبود، قدم برداشتم. صندل دهیکه پرهام بر آن آرم ینشست و به طرف تخت میبر لب ها طیاز فرط آرامِش مح

که در خواب به خود گرفته بود زل زدم و قلبم بار  یمعصومانه ا یو پس از نشستن، به چهره  دمیتخت را عقب کش

آهسته  ییورش بود را تجربه کرد. دستش را لمس کردم و با تن صداکه از بابت حض یا یحِس آرامش و آسودگ گرید

 زدم: شیصدا

 جان؟ پرهام
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را دو  ایدن ییقرارش، گو ینگاه مخمور و ب دنیاز هم گشود. با د دهید یخوردند و با تأن یفیتکان خف شیها پلک

به نگاه پر از غم و حسرتش دوختم و ناباور و  ماً یتازه گرفتم. نگاِه اشک آلودم را مستق یکردند و جان ممیتقد یدست

 پر شوق نجوا کردم:

 شه! یشه پرهام! باورم نم ینم باورم

را که  یو فراغت شیبزند و آسا یدییاش گذاشتم تا تپش قلبش بر برگشِت دوباره اش مهر تأ نهیس یتابانه سر رو یب

نجواگونه اش  یم، دوباره وجودم را آرام کند. صداگشت یشده و در به در دنبالش م دیچند ماهِ تمام از وجودم ناپد

 کنار گوشم، حواسم را معطوف به او کرد:

 ...سوی... گسویگ

 جانِ دلم؟ سو؟یجانِ گ-

 صورتش نشست و لب زدم: یبه قصد نوازش گونه اش رو میها انگشت

حس کردم  دم،یرو د هیبق یِدیناام یو تو رو دوباره بهم برگردوند! پرهام وقت دیشه که خدا صدام رو شن ینم باورم

 یلیام کرده بود! خ وونهیتو رو از دست داده باشم د شهیهم یکه برا نیمردم و همون لحظه جون دادم! باور ا

 هیرهام و بق یبودن تالش ها ریتأث ینبودنت و ب نیارو سرم آوار شد،  کهویکابوس  هیوحشتناک بود، نبودنت مثل 

زدم، چون هنوز  یدم نم یسوختم ول یتو م یمردم! به پا یگرفت! انگار ذره ذره م ینجاتت داشت جونم رو م یبرا

همه  نیمن رو با ا یش ینم یوقت راض چیدونستم ه ی! میش یراه نم مهین قِ یو رف یگرد یکه بر م نیداشتم به ا دیام

 !یو بر یوضِع دردناک و رنج آور ترک کن نیعذاب و با ا

لرزان و  ییو بر گونه ام رها شدند. انگشت سبابه اش لرزان بر لبم نشست و با صدا اوردندیتاب مقاومت ن میها اشک

 گفت: یبه سخت

 !شتمیرم... پ ی... نمگهی... دگهید

نگاهم کرد. برِق  نیو غمگ دیکش یبه دستش دادم. نفس آسوده ا یآب وانیسرفه افتاد که دستپاچه برخاستم و ل به

زد.  هیپشت سرش تک یِو به پشت دیخودش را باال تر کش یانداخت. اندک یلرزه مغم در نگاهش کل وجودم را به 

 یتخت نشستم و خودم را در آغوشش جا دادم و به نوع یرو یمخالفت چیه یدستش را دور کمرم حلقه کرد که ب

 خودم را مچاله کردم.
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برام سخت و شکنجه  یلیصدات! خ دنیحس کردنت، شن دنت،ید یچه قدر دلم برات تنگ شده بود! برا یدون ینم-

 ...دمیکش یچ یدون ی! نمسویاز مرگ هم کشنده تر و عذاب آور تر بود گ یحت یو دور قیخواب عم نیآور بود، ا

 

 :دمیحرفش پر انیکنان م هیگر

طعم گس غم رو حس کنم،  نیاز ا شترینذار ب رم،یم ینرو، من بدون تو م گهیدلم رو خون نکن، د نیاز ا شتریب پرهام

خوام، بدون  یرو هم نم یزندگ نیا یخوام، حت یرو نم یچیهمه درد رو ندارم، من بدون تو ه نیمن توان مقابله با ا

 رو! میخودم و زندگ یبازم، حت یرو م زمیتو همه چ

کابوس تلخ  هیاتفاق ها  نیکنه! تک تک ا یم دایجا خاتمه پ نیبدمون هم یروز ها یتموم شد، همه  زیهمه چ گهید-

 !میهم به عقب برگرد قهیدق هی یبرا یخوام حت یتموم شد، نم گهیبود که د

 نیبدترش تو راهه که سخت تر از تموم ا یکیکابوس ها تموم شدن، اما  نیهنوز مونده! ا نشیپرهام سخت تر یول-

 بهت بگم! دیهست که با یزیچ هیهاست. 

 صورتم پاک کرد و معترضانه گفت: یرا از رو میها اشک

 شتریب یطور نیخانمم؟ به خدا ا هیچ یبرا هیگر گهی! آخه دیکن یم تیاذ یباز دار نینکن دورت بگردم! بب هیگر

 تموم شده! زی! همه چزمیعز یکن رونیشوم رو از سرت ب یفکر ها نیدلم! بهتره ا زیعز یکن یداغونم م

 را فشردم و ملتمسانه گفتم: دستش

 و... یمهمه پرهام! در مورد سام یلیرو بهت بگم که خ یموضوع هی دیکنم به حرفم گوش کن! با یم خواهش

 و با لحن پر از خشمش حرفم را قطع کرد: یعصب

هان؟ بهتره هر چه  ؟یمزخرفات هم من و هم خودت رو عذاب بد نیا یادآوریبا  یدار ی! چرا سعسویکن گ تمومش

 !یکن رونیرو از ذهنت ب یمنف یفکر ها نیزود تر ا

 و افزود: دیرا بوس میمالطفت و پر محبت موها با

 مورده! یهات ب ینگران گهی! دنیمن و خودته! هم یداره، سالمت تیکه اهم یزیتنها چ االن
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 گفتم: درمانده

 یشه، پس چرا نسبت بهش ب یجفتمون مربوط م یِموضوع به زندگ نیپرهام، ا یمنظورم نشد یتو متوجه  یول

 ؟یتیاهم

را که سولماز با  یتلخ و مرگبار قتِیحق نیا دیدوختم و سکوت کردم. چه طور با یگریدرمانده ام را به جهت د نگاهِ

 یگفتم و با گفتنش او را برا یرا نابود کرده بود، به او م نمیریش یها ایرو یگفتنش قلبم را هزار تکه کرده و همه 

هر  دم؟یجنگ یاش با خودم و قلبم م یفراموش یراندم و برا یم ودمو را از خا دیدادم؟ چه طور با یاز دست م شهیهم

 کرد... یم یتداع میتلخ را برا یکابوسِ روز ها گریشد و بار د یراز برمال م نیزود ا یلیچند که خ

 

 

 و به اجبار نگاهم را به دوختم. دیآمدم که دستم را کش نییتخت پا یرو از

 ؟یر یکجا م سو؟یگ-

 گفتم: دلخورانه

 ! کاش!یدیفهم یکم من رو م هیپرهام! کاش  خستم

 فرو برد و زمزمه کرد: شیپنجه در موها کالفه

 ...یفهممت ول یبه خدا م سویخدا! گ یا

 یآر یزود جوش م یدم، ول یم حیرو توض زیمنم برات همه چ یلحظه اگه بهم گوش کن هیو اما نداره پرهام، تو  یول-

 !یریبگ یحرفم رو جد یخوا یکه نم یعنی نیا ،یکن یو بحث رو عوض م

 زد و گفت: یپوزخند

 بسه! یداد حیکه برام توض شیپ یدفعه  همون

 نگاهش کردم که ادامه داد: متعجب
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 گم؟ یدروغ م ه؟یچ

 آلود جواب دادم: بغض

 حق با توئه! نه،

 داشتم، گفتم: یکه به طرف درب قدم بر م یو در حال دمیکش رونیرا از دستش ب دستم

 کنه منم نه تو! یاشتباه م شهیکه هم یاون

 زد: میصدا معترض

 ...سویصبر کن! گ سویگ

 :دیکاره ماند. رهام متعجبانه پرس مهیورود رهام به اتاق، حرفش ن با

 جا چه خبره؟ نیا

 بروم که لحن پر تحکمش مانعم شد: رونیتوجه به سوالش، از کنارش رد شدم و خواستم از اتاق ب یب

 ؟یکن ی! چرا فرار مسویگ نمیکن بب صبر

 پاسخ دادم: رم،یآن که نگاهم را باال بگ یاجبار به طرفش برگشتم و ب به

 انتخابه! نینداره، رفتن بهتر ییحضورم معنا یکنم، وقت یفرار نم یزیاز چ من

 شده؟ یباز چ ؟یچ یعنیها  یبچه باز نیا-

 بار پرهام جواب داد: نیا

 یکه داستان ها نیکنه! مثل ا یم یکرده که حرصش رو سر ما خال ریذهن خانم رو درگ یدونم باز چه موضوع ینم

 نداره! یتموم یسام

 گفتم: یعصب

 ؟یبفهم یخوا یحرف هاست پرهام! چرا نم نیمهم تر از ا موضوع
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 رو به من کرد: رهام

 ه؟یچ هیقض

 ! حوصله ندارم رهام!الیخ یب-

 دنمیبود، با د ستادهیزدم. رها که کنار درب ا رونیباشم از اتاق ب از جانبش یآن که منتظر عکس العمل یب سپس

 :دیتر آمد و پرس کینزد

 آد؟ یآقا باهامون نم مگه

 باال انداختم. یشانه ا کالفه

 خواد فردا صبح با پرهام برگرده! یدونم، فکر کنم م ینم-

 تکان داد و ضمن فشردنِ دستم گفت: میتفه یبه نشانه  یسر

 راننده منتظره! ن،ییپا میبهتره بر گهید باشه،

را درون محوطه  نیخارج شدم. راننده ماش مارستانیگرفتم و از ب شیپله ها در پ ریهمراهش مس یمخالفت چیه یب

 یسوار شد. درب عقب را گشودم و در سکوت بر رو عاًیسر دنمان،ی. با ددیکش یپارک کرده بود و انتظار ما را م

به خانه،  دنی. تا رسمیخانه روانه شد یسو به ب،یترت نیعقب نشستم. رها هم کنارم جا خوش کرد و به ا یصندل

 دایآن که منتظر رها بمانم، وارد منزل شدم. ش یمتوقف شد، ب نگیدرب پارک یکه جلو لینزد. اتومب یکس حرف چیه

و من را در آغوشش فشرد.  دیاخت به سمتم دوشن یسر از پا نم یکه از فرط شاد یفراوان و در حال یبا ذوق و شوق

 و با لحن پر محبت و شعف آلودش گفت: دیرا بوس مخندان گونه ا

باورت  سویبود گ یتو خونه خال یلی! جات خسویچه قدر دلم برات تنگ شده بود گ یدون یدلم! نم زیعز یاومد خوش

 شه! ینم

 :دمیزدم و خودم را عقب کش شیبه رو یلبخند

 یاتفاق رو نم یشه کرد، جلو یچه م گهیخب د یجا ول نیاز ا یسخت بود دور یلیمنم خ ی! برازمیبرم عز قربونت

 شه گرفت!
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 زد. ینیغمگ پلک

نگران شده  یلیرها بهم گفت حالت به هم خورده بود خ ؟یخودت چ مه؟یپرهام چه طوره؟ هنوز هم وضعش وخ-

 البته! میمهمونم داشتبه دستور آقا مجبور شدم خونه بمونم،  یبودم ول

 شکر به هوش اومده و رو به راه شده، منم خوبم نگران نباش گلم! یآره خدا-

 :دمیکردم و متعجب پرس یمکث

 ه؟یک مهمون

 و خنده کنان پاسخ داد: دیاش کوب یشانیرا به پ دستش

 شماست خانم خانما! دنیمشتاق د یلیکه خ یکی نم،یبب میبر ایبابا، اصاًل حواس نمونده برام واال، ب یا

و در خود  نیکه غمگ یذیکرد. متعجب به پان تیهدا ییرایسالن پذ یو من را به سو دیپشت بندش، دستم را کش و

 ناباور لب زدم: ست،ینگر یم ینامعلوم یمبل نشسته و به نقطه  یفرو رفته بر رو

 ! تو؟یپان

صبرانه به طرفم آمد. من را در آغوش  یبا شوق و ب کبارهیمان کرد و به دنبال حرفم، نگاهِ اشک آلودش را متوجه به

 خواهرانه اش فشرد و با بغض نجوا کرد:

از دستت دادم  شهیهم یکردم واقعاً برا یذره شده بود، فکر م هیدونستم! دلم برات  ی! می! باالخره اومدسویگ

 !طیچه قدر سخت بود تحمل اون شرا یدون ینم سو،یگ

 ام گرفت و در جوابش گفتم: هیمن هم گر ش،یبغض صدا از

کرد چون تو  ی! عذاب وجدان داشت خفه ام مذیبهم گذشت پان یچ یدون ینم دم،یاون حال د یتو رو تو یوقت منم

ببخشم  ذ،ی! من رو ببخش پانیدیرو به جون خر یسام یگناه شکنجه ها یو ب یشده بود یبه خاطر من قربان

 و رنج تو شدم! ردبابک نگاه کنم، چون مسبب د یتو رو تونم یبه خدا شرمندتم، نم ،یخواهر

 گفت: انهیگرفت و تندخو میاز بازو یشگونین یعصب
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نه؟  ای یکشمت ها! گرفت یخودم م ،یکن یو برام وراج یمن بد لیمزخرفات تحو نیاز ا گهیبار د هی نم،یشو بب ساکت

 تونستم تو رو تو اون حال رها کنم؟ یمن چه طور م م؟یاصالً مگه من و تو دار

 گفت: دایخنده ام گرفت که ش هیگر انیم

 دختر؟ یآدم بش یخوا یم یباالخره ک ذیبابا، پان یا

 

 شد و گفت: یجد کبارهیبه  ذیکه پان میسه به خنده افتاد هر

تونم  ینم ،یکش یو عذاب م یغم دار نمیبب یاما وقت ،یو بخند یکنم تا تو شاد باش یم یبهت گفتم، هر کار شهیهم

مال خودت، اما  یدار یشاد یرو دوش من باشه، هر چ تیحجم سخت نیشتریکنم که ب یم یتفاوت باشم و کار یب

 غم هات نصف نصف!

 گفتم: یزدم و با شرمسار شیمحبت به رو یاز رو یلبخند

 ،یبا کمک هات سربلندم کرد شهیهم ،ید یخجالتم م ی! داریها ارزش دار نیاز ا شتریمن ب یتو برا ذ،یپان بسه

 شهینکردم و هم دایوقت فرصت جبران پ چیاما من ه ،یهوام رو داشت یچشم داشت چیه یو ب یپشتم بود شهیهم

 جواب گذاشتم، واقعاً... یمحبت هات رو ب

 را قطع کرد و گفت: حرفم

 کنم! گفته باشم! یم هتیتنب یبعد بدجور ینده ها، دفعه  لمیحرف ها رو تحو نیاالن گفتم ا نیهم سو،یگ عه

 گفت: ش،یو تاب دادن ابرو جیبه خودش گرفت و با پ یژست بامزه ا سپس

 !میقیکه خراِب رف میکن چه

 به شانه اش زدم و گفتم: یکنان ضربه ا خنده

 ! جمع کن خودت رو!مسخره

 رفتم، افزودم: یکه به طرف اتاقم م یحال در
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 بده! وبیرو تحمل کنه! خدا بهش صبر ا یاعجوبه ا نیقراره همچسوزه که  یبابک م یدلم برا یلیخ واقعاً 

 :دیپر حرص غر ذیکرد، اما پان دییهم با خنده حرفم را تأ دایش

 ها! یگن الل ینم ینزن حرف

 غره نثارم کرد و گفت: چشم

شده از  یعاص چارهیب ،ینداره، پسر مردم رو از راه به در کرد شیبه پرهام رحم کنه که از دست تو آسا دیبا خدا

 دستت!

 گفتم: یکردم و عصب یتصنع یاخم

 !یپان

 حرص تر از قبل گفت: پر

 !نمی! بدو ببنمتینب گمشو

را برگرداندم و از پله ها باال رفتم. به محض گشودن درب، شتابان به سمت تختم رفتم و خودم را  میکنان رو خنده

 ینگذاشته بود. پتو را رو یباق میبرا یام تاب و توان زد و جسمِ خسته یم ادیدر وجودم فر یولو کردم. خستگ شیرو

 :دمیسرها، پر دنیبه در خورد. با د یکه ضربه ا دمیخودم کش

 افتاده؟ یاتفاق

 ؟یخور یمگه شام نم-

 گفتم: کالفه

 ده االن. یبابا، اون قدر خسته ام که فقط خواب جواب م نه

 نشست و نگران براندازم کرد. کنارم

 ؟یهم دار جهیسرگ ده،یرنگت پر-

 آره! یکم هی-
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 ات کنه. نهیگم دوباره معا یفعالً استراحت کن، فردا که آقا اومد م-

 !ستین یازیمن خوبم رها جان، ن-

 کرد و گفت: یاخم

 کنه که! ینم بیع یاز محکم کار کار

 دوباره ام، گفتم: دنِیدراز کش نیرمق نثارش کردم و ح یب یلبخند

خم به  یو حت یکنارم بود یطیدونم چه طور ازت تشکر کنم رها! تو هر شرا یخوبه که شما ها رو دارم، واقعًا نم یلیخ

 !یاوردیابرو ن

 را فشرد و گفت: دستم

 دم! یرو انجام م فمیکه، من وظ میحرف ها رو ندار نیشم ما با هم ا فدات

 .ستین فهیوظ چمیه ،یلطف دار-

 کوتاه گفت: یزد و پس از مکث یلبخند

 سو؟یگ

 جانم؟-

 :دیبه من دوخت و نامطمئن پرس میپرسشگرش را مستق نگاهِ

 به وجود اومده؟ یتو و پرهام کدورت نیب

 نگاهش کردم که دستپاچه گفت: متعجب

 !یزن ینم یدونم تا من مجبورت نکنم حرف یم نمیکنم، اما خب ا یخوام فضول ینم

 نگاهش کردم که نگران تر از قبل ادامه داد: نیغمگ

 .دمیبحث کردنتون رو ناخواسته شن یصدا یشده! به خدا دلم هزار راه رفت وقت یکن چ فیبرام تعر سو،یگ بگو
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 ده! یداره آزارم م یمسئله ا هیرها -

 ؟یچ-

 نجوا کردم: نانهیرا محکم تر فشردم و غمگ دستش

 که هست بد تر بشه. ینیترسم وضع از ا یبگم، م کدومتون چیتونم فعاًل به ه ینم

 کنان گفت: دیو تهد یعصب

 آدم حرفت رو بزن. نیع اریدر ن یدونم با تو ها، پس مسخره باز یمن م یبه خدا رو اعصابم بر سویگ نیبب

 نگاهش کردم. ملتمس

 خودمون بمونه؟ نیب ید یقول م-

 مگه تا حاال... سو؟یگ هیچه حرف نیا-

 درز کنه! باشه؟ ییجا دیموضوع اصالً و ابداً نبا نیا نه رها، اما-

 مثبت تکان داد. یبه نشانه  یطاقت سر یب

 کرد زمزمه کردم: یم انیرا گرفته نما میکه صدا یرا بستم. با بغض و غم میانداختم و پلک ها نییرا پا سرم

 ... من...من

 تو آخرش به خدا! ید یِد جون بکن دختر! سکته ام م ؟یتو چ-

 .دیاشک بر گونه ام سر یا قطره

 ...من... خواهرش یعنی... پسِر رادمهره... یپرهام... برادر... برادرِ سام-

زد. تنها هق  یپلک هم نم یکردم. نگاهش ناباور بر چهره ام ثابت مانده بود و حت ستنیو شروع به گر اوردمین تاب

 زده گفت: شکست. بهت یهقِ دردآلود من بود که سکوتِ تلخ اتاق را م

 ...ستین یاالن وقت شوخ سویمگه نه؟ گ ،یذار یسر به سرم م یدار
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 زدم: ادیطاقت فر یو ب یعصب

کنم  یکشتم! حس م یداره از درون م قتیحق نیکنم؟ ا یوضع شوخ نیام تو ا وونهیرها، مگه د قتهیاش حق همه

 یتونم از پرهام دل بکنم، ول یشه! نم یم دهیمثل پتک رو سرم کوب شهیهم قتیحق نیا ؟یفهم یخوابه! م زیهمه چ

کابوس مرگبار،  هیخواب بوده،  هی دمیکه شن ییزایبودم، حس کردم تموم چ ششیندارم، امروز که پ نیجز ا یچاره ا

 داره! قتیاما نه! همه اش حق

 را لرزان کرده بود. شیصدا بغض

 شه؟ یم ی! پناه بر خدا! چه طورسویشه گ یباورم نم-

 گفت: یجا برخاست و عصب از

 خدا! ی! وایزندگ نیبه ا لعنت

 

 :دمینال عاجزانه

 !یتون یرها، فقط تو م یکمکم کن دیبا تو

 :دیحال پرس شانیزد. از سکوتم بهره برد و پر یمستأصل و فرومانده ام دو دو م یدلواپس و مضطربش بر چهره  نگاهِ

 تو سرته؟ یچه فکر ؟یکار کن یچ یخوا یم

 نییرا نداشتم و همچنان سرم را پا شیبه چشم ها ستنیکنارم نشست و منتظر به چهره ام زل زد. تاب نگر دوباره

 کشنده شده بود! یزد و تمام وجودم دستخوش اضطراب یدر لحنم موج م ینگه داشتم. ناآرام

 تو سرم هست اما... ییفکر ها هی م،یحلش کن یجور هیرو  هیقض نیا دیدونم رها، اما با ینم-

 رازه! نیو فاش کردنِ ا قتیرومونه گفتن حق شیکه پ یتنها راه ؟یاما چ-

 :دمیو وحشت زده پرس مشوش

 شه! یکه هست بد تر م ینیوضع از ا زه،یر یبه هم م زیهمه چ یرها؟ اون طور هیچ منظورت
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 م؟یکار کن یچ یگ یتو م-

دعوامونم  لیکرد و کالً بحث رو عوض کرد. دل یقاط هوی دیرو شن یتا اسم سام یامروز خواستم به پرهام بگم ول-

 بود! نیهم

 وار لب زد: چارهیب یسرش را در حصار دستانش گرفت و با حالت کالفه

 !سویگ یبا داداشت حرف بزن یجور هی دی! بانیکردم اِلّا ا یرو م یزیده! فکر هر چ یقد نم ییعقلم به جا منم

 گرفت و دردمندانه گفتم: کلمه بغضم نیا دنیشن از

آد؟ چرا اگه قرار بود بهش نرسم و از دستش بدم، سر و کله اش تو  یهمه بال فقط سر من م نیرها، چرا؟ چرا ا چرا

احساسم رو  یو حت رمیبگ دهیشد؟ چرا خدا عشقش رو به دلم انداخت که االن مجبور باشم قلبم رو ناد دایپ میزندگ

 هم بکشم؟ چرا آخه...

. او ستمیبه حال زار خودم گر ریدل س کیشانه اش گذاشتم و  یتمام ماند. سرم را رو مهیافتادم و حرفم ن هیگر به

که قلبم را شکافته و  یقیتوانست زخِم عم ینم یمرحم چیداد، اما ه یام م یکرد، دلدار یم هیهم همان طور که گر

 و نابود کرده بود را آرام کند و بهبود دهد. ستین

خنده  انمان،یگر یچهره ها دنیاو هم به خودش آمد. با د دا،یاز او جدا شدم که با ورود ش مهیدرب، سرآس یصدا با

 و نگران به طرفمان آمد. دیبر لبش ماس

 شده؟ یچ ،یوا یا-

 بر لب نشاند و پاسخ داد: یتصنع یزود تر به خودش آمد و لبخند رها

 !میکرد یدرد و دل م میداشت زم،یعز ستین یزیچ

 :دینگاهش را به من دوخت و نگران پرس دایش

 ومده؟ین شیکه پ یمشکل سو؟یگ یخوب

 ؟یش یناراحت م یخود یجون، چرا ب داینه ش-

 گونه ام را پاک کردم و افزودم: یرو یها اشک
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 کم دلم گرفته بود! هی فقط

 :دیپرس یرنگ محبت گرفت و با مهربان نگاهش

 آره؟ ،یپرهام نگرانِ

خندانم را حفظ  ینثارش کردم و چهره  یرمق یحال لبخند ب نیرا فشرد، با ا میداغ دلم تازه شد و بغض گلو گرید بار

 کردم.

باهاش حرف بزنم، هنوز  قهیبراش تنگ شده، بعد سه ماه فقط تونستم ده دق یلینگرانشم! دلمم خ یلیآره خب، خ-

 !دمشیند ریدل س هی

 و گفت: دیگونه ام را بوس یو از سر دلسوز مهربانانه

 یو زانو نیجا نش نیغصه نخور و ا یشه! تو هم الک یمثل سابق م زیشه و همه چ یخدا هر چه زود تر خوب م دیام به

 .ستین یا ینگران چیه یجا گهیآقا کنارشه، د یوقت ر،یغم بغل نگ

 تونم قلبم رو آرومش کنم. ینم ره؟یگ یجوره دلم آروم نم چیکار کنم که ه یچ یآره درسته حق با توئه! ول-

 گفت: یکرد و به شوخ یخنده ا تک

 و هزار تا دردسرش! یِ عاشق گهیبابا، د یا

 کرد! یو درک م دیفهم یبسنده کردم. عمق درد نگاهم را تنها رها م یاما من به لبخند د،یهم خند رها

 :دیبلند شد و رو به من پرس شیجا از

 شام درست کرده برامون! ذیپان د؟یآ ینم نییپا مگه

 از او برخاست و جواب داد: تیهم به تبع رها

 حالش بده، استراحت کنه براش بهتره! یکم هی سویگ نه،

 :دینگاهِ نگرانش را حواله ام کرد و پرس دایش

 دکتر؟ میبر یخوا یم
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 .دینگران نباش دیشم. شما بر یکم بخوابم بهتر م هی. ستین یازین زم،ینه عز-

 کرد، رو به من کرد و گفت: یم تیکه او را به طرف درب هدا یدر حال رها

 !یبهتره بخواب گهیهم د تو

 .ریچشم، شبتون به خ-

 یبالش گذاشتم و با فراغ بال و از رو یگفتند و سپس از اتاق خارج شدند. سرم را رو یریدو هم زمان شب به خ هر

 هم افتاد. یرو میکه پلک ها دینکش یطول یخستگ

 

 :دیچیدر گوشم پ شیرها، چشم گشودم که صدا یبا تکان ها صبح

 !گهیشو د داریجان ب سویگ سو؟یگ

 و خواب آلود گفتم: کالفه

 بابا، چه خبره مگه! یا

 :دمیگرد شده از فرط تعجب، رو به او پرس ییشدم که نگاهم به ساعت افتاد و با چشم ها زیخ مین میجا سر

 دم؟یهمه خواب نیا من

 کرد، گفت: یام را مرتب م یکه روتخت یکرد و در حال یخنده ا تک

 توپش پره! یکه آق داداشت بدجور پاشو

 اومدن؟ یچرا؟ ک-

 کارش واجبه! یلیکه خ نیحرف بزنم، مثل ا سویبا گ دیگه با یدونم م ینم ش،یساعت پ هی نیهم-

 کرد تا بلند شوم. و وادارم دیدستم را کش یو خواستم دوباره دراز بکشم که عصب دمیکش یا ازهیخم

 عه چته؟-
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 لحن پر حرصش جواب داد: با

 !تهیموقع نیاالن بهتر ؟یباهاشون حرف بزن یخواست یمگه نم گه،یگم پاشو د یم

 گفتم: ناباورانه

 من... یول

که جز راه اول  نیا ای ،یکن یهمه رو راحت م الیو خ یگ یراز رو بهشون م نیا ای زم،یو اما نداره که عز یول گهید-

 !یندار یراه چیه

 زدم و به تمسخر گفتم: یشخندین

 که! واقعاً 

 یآرام یسبز شد. با صدا میگرفتم که رهام جلو شیاتاق پرهام را در پ ریرفتم و مس رونیتوجه به او از اتاقم ب یب

 گرانه گفت: خیو توب یجد یآن که جوابم را بدهد، با لحن یسالم گفتم که او ب

 باهات حرف بزنم! دیبا سو،یبچگانه رو نداشتم گ یتار هارف نیاز تو انتظار ا واقعاً 

 انداختم و آهسته گفتم: نییشوم، سرم را پا رهیبه چشمانش خ میآن که مستق یب

 ؟یکن یطرفه قضاوت م هیرهام، پس چرا  یدون یرو نم یچیه تو

 :دیکرد، غر یم تمیکه به طرف اتاق پرهام هدا یو در حال دیدستم را کش یعصب

 سویگ ؟یکن یخودت و پرهام رو خدشه دار م یرابطه  یهات دار یکه با بچه باز نیدونم؟ ا یبدونم که نم دیرو با یچ

 یدار یدونم چه اصرار ی! نمستیخانم محترم ن هیبچگانه اصاًل در شأن تو و  یرفتار ها نیا ؟یفهم یاون شوهرته! م

رو  ایاشاره تو حاضره تموم دن هیبا  سو،یعاشقته گ! پرهام یروابطتون موش بدوون نیو ب یکن جادیکدورت ا یکه ه

 یهم جا یا گهیحرکات و رفتار هات سکوت کرده، وگرنه هر کس د نیهم در مقابل ا نیکنه، به خاطر هم شکشتیپ

 زد! یعشقه پشت پا م یاون بود، تا االن جا زده بود و به هر چ

 آلود لب زدم: بغض

 من... رهام
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 حرفم را قطع کرد: یعصب

 !یوگرنه ممکنه پرهام رو از دست بد سو،یگ ایکنم تمومش کن و هر چه زود تر به خودت ب یم خواهش

 نگاهش کردم که با مالطفت گفت: ریمتح

 داره! ازیبهت ن یا گهیاز هر وقت د شتریاون االن ب شش،یپ برو

 :ختیافکارم را به هم ر شی. صدادمیشیاند شیپشت درب به حرف ها یسکوت وارد اتاق شدم و لحظات در

 ؟یسادیچرا اون جا وا سو؟یگ

در کنار او  یلحظه ها نیآخر نیا دیظاهرم را حفظ کنم، چرا که با یتصنع یکردم با لبخند یخودم آمدم و سع به

تخت  یکردم. جلو تر رفتم و کنارش رو یم یروز ها سپر نیهم یشمردم و تا آخر عمرم با تداع یم متیبودن را غن

دلم را  یبود، بد جور یکه هنر دست سام ییزخم ها یخسته اش چشم دوختم. جا ینشستم و در سکوت به چهره 

 :دیپرس نیغمگ یمعطوف کردم. دستم را فشرد و با لحن یگریو نگاهم را به جهت د اوردمیسوزاند. تاب ن

 سو؟یگ یکن یم یازم دور چرا

 گفتم: نیدگرگون کرد. شرمگنگاهش کردم که غِم نگاهش حالم را  دوباره

 پرهام! ببخش

 بشنوم. یاون عوض یدرباره  یزیکه چ ستمین یتیخوام، اما درکم کن! تو موقع یواقعًا معذرت م روزیبابت د-

 صورتم را کنار زد و لبخند زنان ادامه داد: یرو یموها

 قبوله؟ م،یفرصت مناسب در موردش با هم حرف بزن هیدم سر  یم قول

 اش گذاشت و لب زد: نهیس یکه سرم را رو جنباندم یسر

 م،یخوام گذشته رو پاک کن ی! مسویخستم گ یلیرو بچشم! خ یخوام طعِم آرامش واقع یبار هم که شده م هی یبرا

 م،یکن یفکر م ندهیو فقط و فقط به آ میکن یشروعش م یرو دو نفر دمونیجد یِ و به کمک هم! بعدش زندگ ییدو تا

 ه؟ینظرت چ
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 :دمیپرس دیرا فشردم و پر ترد دستش

 ...یعنی ه؟یچ منظورت

 بر قلبم فرو رفت: یهمچون خنجر حرفش

رو به  غهیص یسمتِ مسخره  نیطاقت ندارم ا گهیبشه! رهام هم موافقه باهام، چون د یخوام ازدواجمون رسم یم

 راحت تره! المیمنم خ ،یش یرسماً مال خودم م گهید یاون طور م،یدوش بکش

 دستش را دورم محکم تر کرد و آمرانه گفت: یکه حلقه  دمیرا عقب کش خودم

 بمون! کجا؟

 دوختم و گفتم: شیبه چشم ها میآزرده و محزونم را مستق نگاهِ

 تموم شده! غهیص نیوقته که مهلت ا یلیخ یول درسته،

 سر تکان داد. کالفه

 !گهیگم د یم نیدونم! واسه هم یآره، م-

 ؟یدونست یم-

 .میزود تر اقدام کن دیهم با نیواسه همآره خب، -

 کردم؟ چه قدر درمانده بودم! یبازگو م شیآن راز را برا دیاز او رو برگرداندم. چه طور با آشفته

 !ستیهمه عجله هم درست ن نیآخه ا زم،یعز یپرهام تو هنوز کامالً خوب نشد یول-

 :دیو کنجکاوانه پرس متعجب

 ؟یستین ینکنه تو راض سو؟یگ یبگ یخوا یم یچ

 تکان دادم. ینف یبه نشانه  یسر
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متوجه  ،یعجله ا یطور نیسر وقت خودش انجام بشه نه ا یزیگم بهتره هر چ یباشم، فقط م یناراض دینه، چرا با-

 ؟یش یمنظورم م ی

 

 پر محبت گفت: یمرا به آغوشش بازگرداند و با لحن دوباره

 درک کن! سو،یطاقت ندارم گ گهید

 را به لرزه افکند: میهم افتاد و بغض صدا یاز شدت درد رو میها پلک

 ...منم

و  دیخراش یرا م میکرد. بغض گلو شانمیپر یرا با عشق مشغوِل نوازش موها شینگفت و در سکوت انگشت ها یزیچ

 رهیبه چشمانش خ دیکردم. چه طور با یخودم را از او دور م دیسولماز سوهان روحم شده بود. با یباز هم حرف ها

گفتم من هم صد برابر  یم دیچه طور با ردم؟ک یم لیرا به خاکستر تبد شیرحمانه تمام آرزو ها یشدم و ب یم

 شانه اش نهادم که نگران نجوا کرد: ی! سرم را روستین وندیپ نیبه ا یراض ریدلداده ام، اما دست تقد

 ؟یناراحت یزیتو از چ سو،یگ

 لرزان و لحن پر حسرتم گفتم: یصدارا فشردم و با همان  دستش

و ما دو تا رو از  فتهیب یاتفاق هیترسم دوباره  یکنم همه اش م یکه چشم هام رو باز م یشدم پرهام، هر روز خسته

ترسم، هر  یم میما دو تا رو کنار هم نداشته باشه و مجبور به رفتن ش دنِ یکه سرنوشت چشم د نیهم دور کنه، از ا

 یکابوس تموم نیکنم ا یداره، همه اش فکر م یدست از سرم بر نم یلعنت یآرومه اما بازم دلشوره وقت کنارتم قلبم 

 که مجبور شم پا رو دلم بذارم! نیترسم از ا یترسم مجبور شم ازت بگذرم، م ینداره! م

 نگاهم کرد و ضمن فشردنِ دستم گفت: نگران

 یکم کم داره حل م زیهمه چ ؟یدلشوره دار یبابت چ گهید ست،ین یسام یفهمم، اما وقت یدلم، من حالت رو م زیعز

 ست؟یبهتر ن یطور نیرو بسپر به زمان و سرنوشت، ا زیرو فراموش کن و همه چ تیشه، پس تو هم نگران

 زمزمه کردم: غمناک
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 حق با توئه! آره،

 گذرد! یدانست چه در دلم م یخدا م اما

 !میورده، حاال حاال ها از دستش در امانحبس ابد خ یخبر خوب بهت بدم، سام هیخب حاال -

 :دمیبر لب نشاندم و با شوق پرس یرمق یب لبخند

 ؟یگ یم یجد

 نثارم کرد. یبامزه ا چشمک

 !زمیآره عز-

 :دیو پرس دیکه دستم را کش دمیرا عقب کش خودم

 ؟یر یم کجا

 .میحداقل ناهار رو از دست ند میصبحونه که گذشت ریآقا! از خ ستیبد ن ینگاه به ساعت بنداز هی-

 کرد. یبه ساعت انداخت و سپس تک خنده ا ینگاه

 شرمنده خانم خانما، اصاًل حواسم نبود!-

 دادم که گفت: لشیتحو یلبخند

 که کارت دارم! ایبعدش ب یول زم،یعز برو

 .دمیرا از او دزد نگاهم

 بعدش هم دانشگاه. ذ،یپان شیبرم پ دیسر با هی-

 ؟یر یتنها م-

 نه با رها!-

 حوصله گفت: یشد و ب نیغمگ نگاهش
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 ؟یآ یشب م یعنیبابا، باشه!  یا

 من کنان پاسخ دادم: من

 گردم. یکم! نگران نباش زود بر م هیخب، فکر کنم طول بکشه  آره

 کنار گوشم زمزمه کرد: یو با لحن خاص دیام را بوس گونه

 شه! یخودت باش خانمم، زود برگرد دلم برات تنگ م مواظب

 حال سرم را تکان دادم و گفتم: نیاز غم فشرده شد، با ا قلبم

 . خداحافظ فعالً!چشم

دردمندم گونه  یزدم. پشت درب اتاق، سد مقاومتم شکسته شد و اشک ها رونیو فوراً از اتاق ب اوردمیطاقت ن گرید

را به ذهن خسته و قلب  ریدرمان ناپذ غمِ نیو ا دیکش یم ریت یام را متألم کردند. قلبم از فرط درد و غم هر از گاه

 :دیگرفتم که نگران به سمتم آمد و پرس االرها، سر ب یکرد. با صدا یزخم خورده ام خاطرنشان م

 ؟یکن یم هیچرا گر سو؟یشد گ یچ ،یوا یا

 را فشردم و ملتمسانه نگاهش کردم. دستش

 کنه! یشم، قلبم درد م یدارم خفه م ،یفهم یم رمیم یپا رو قلبم بذارم، دارم م دیبا یرها چه طور-

 داد، نجوا کرد: یکه من را به سمت پله ها سوق م یو در حال دیگز لب

 قربونت برم! یکن یکه همه رو باخبر م یطور نیا ؟یاریبه روش ن یزیبرات من آخه، مگه قرار نبود فعاًل چ رمیبم یاله

 گونه ام را زدود و افزود: یرو یها اشک

 بفهمه! دینبا یزیکس فعاًل چ چیه گه،یدلم رو خون نکن د ،ینکن خواهر هیبرم گر اشکات قربون

 گفتم: مردد

 رو بهت بگم! یزیچ هی دیمن با رها
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 .میزن یبه صورتت بزن، بعد ناهار با هم حرف م یآب هیفعالً برو -

 سر تکان دادم و پس از شستن صورتم به طرف آشپزخانه رفتم. کالفه

 

 رهام به جانبش چشم دوختم: یاز آشپزخانه خارج شدم که با صدا دا،ینهار و تشکر از ش از صرفِ  پس

 رسونمت. یصبر کن خودم م سویگ

تکان دادم و به همراه او از خانه خارج شدم. پس از سوار شدن، استارت زد و در  شیبرا یبه ساعت، سر ینگاه با

ناراحت است،  یزیکردم از چ یکالفه و دمغش نگاه کردم. حس م یسکوت به سمت دانشگاه راند. متعجب به چهره 

 :دمیپرس یضبط را کم کردم و رو به او با کنجکاو یرو صدا نیاز ا

 شده رهام؟ یزیچ

 جنباند. ینف یبه نشانه  یکنجکاوم انداخت و سر یگذرا به چهره  ینگاه یکالفگ با

 ؟یهنوز ازم دلخور ؟یمن و پرهام ناراحت انیبه خاطر جر-

که در اثر  ییبا خودش در کلنجار بود، با صدا یزیگفتِن چ یکه برا یو در حال دیبر فرمان کوب یمشت آرام یعصب

 و با تعلل شروع به صحبت کرد: یدورگه شده بود، به آرام یناراحت

تونم  ینمکنم  یم یهر کار ینه، ول ای یِدونم گفتنش کار درست ی! نمسویده گ یوقته داره آزارم م یلیخ یزیچ هی

 کالفه ام! یلیخ رم،یقلبم رو بگ یجلو

 اومده؟ شیپ یرهام، مشکل یکن ینگرانم م یدار-

 تر آمد: نییپا شیو تن صدا دیرا بر هم سائ شیو پر حرص دندان ها نیخشمگ

 من... من... عاشق شدم! سویگ

 :دمینگاهش کردم و بهت زده پرس جیگ

 ؟یگفت یچ
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 گرفته گفت: یمتوقف کرد و با همان صدا یرا گوشه ا لیاتومب

 آدم اشتباه! هیکنم عاشق  یمن عاشق شدم، اما فکر م ،یدیدرست شن سو،یگ آره

 را به من داد و با همان لحن پر غم، ملتمسانه ادامه داد: نگاهش

 !یبهم کمک کن دیبا تو

 نگاهش کردم. غمِ نگاهش قلبم را لرزاند و دلسوزانه دستش را فشردم: شوکه

 غصه خوردن نداره! گهیکه د نیا ،یبرم داداش قربونت

 افزودم: یبه شوخ ختهیآم یکردم و با لحن یمکث

 ه؟یزن داداشِ خوشبخت و خوش شانسمون اسمش چ نیا حاال

 نثارم کرد و آشفته گفت: یتلخ لبخند

 شه! یبگم باورت نم اگه

 وا چرا خب؟-

 نگاهم کرد و لب زد: دیترد با

بسته اش شدم! که خودم بدونم دل نیشدم و بدون ا گهیآدِم د هیخونه گذاشت انگار  نیکه پاش رو تو ا یوقت از

 یزنه و برا یام م نهیدونستم دست رد به س ینگاه دلم رو بهش باختم! م نیتو همون اول یدونستم، ول یخودم نم

 ره! یجوره حرف تو کتش نم چیانگار ه صبمقلبِ الم نیسکوت کردم، اما ا نیهم یکنه، برا یترکم م شهیهم

 در اثر بغض دورگه و بم شد: شیو صدا دیبه قلبش کوب یآرام ی ضربه

که مثل خوره به جونم افتاده رو از  یعشق نیتونم ا یکنم نم یم یشه که! هر کار ینم شیصاحاب منطق حال یب نیا

 فراموشش کنم! شهیهم یقلبم پاک کنم و برا

 :دمیشدم و پرس رهیدرهم و اخم آلودش خ یو مبهوت به چهره  مات

 رهام؟ یزن یحرف م یاز ک یدار تو
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 زد و زمزمه کرد: یبر لب داشت، نگاهش برق یکه لبخند محو یحال در

 !رها

 گفتم: متعجبانه

 رها؟

 مثال گفتم: یب یدر آغوشش گرفتم و با شوق و ذوق اریاخت یتکان دادن سر اکتفا کرد. ب به

 یخور یرو م یچ یغصه  گهید م؟یبهتر هم دار نی! مگه از ایداداش یچه قدر خوش حالم کرد یدون یرهام! نم یوا

 تو آخه؟

 گفتم: یو به شوخ دمیرا عقب کش خودم

 !زادینه بابا، دست مر نش؟یرو بهتر یدست گذاشت ،یگشت ی! گشتطونیش یا

 کرد و سپس گفت: یخنده ا تک

 نگرانم! یلینظر رها هم مثل تو مثبت باشه، خ دوارمیام سو،یگ

بروز  یزیکه چ اشهیبه خاطر شرم و ح یول ست،ین لیم یمثبت باشه؟ من مطمئنم که اونم نسبت به تو ب دیچرا نبا-

 ده! ینم

 :دینگاهم کرد و ملتمسانه پرس نگران

 ؟یخواهر یکن یکمکم م تو

 برات انجام بدم! آد یاز دستم بر م یدم هر کار یقول م-

 :دمیرو به او پرس ریوصف ناپذ یام انداختم و با شوق یبه ساعت مچ ینگاه

 امروز باهاش حرف بزنم، ها؟ نیطوره هم چه

 زد. یدر نگاهش موج م ینگران و مردد بود و وحشت گنگ همچنان
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 آخه امروز؟-

 ! اول من رو برسون خونه، بعد خودت برو سرکار.گهیآره د-

 دانشگاه؟ میول برا ستیبهتر ن-

 :دینگاهم را از او برگرفتم که کنجکاو پرس مردد

 شده؟ یزیچ

مثل قبل نشده و با  میروح طیداشتم، هنوزم شرا ریتأخ یلیمدت دانشگاه خ نیبهت بگم. ا یزیچ هیخوام  یرهام م-

 رونیب طیکم از مح هیمدت به خودم استراحت بدم و  هیخوام  یهاش، فعالً م یپرهام و نگران یجسم تیوجود وضع

 ؟یکن یطور فکر نم نیبرام بهتره، تو ا یطور نیدور باشم! ا

 ؟یکاره ولش کن مهین یطور نیاالن درسته که ا ،یهدفت تالش کرد یبرا یلیتو خ زم،یآخه عز یول-

 چشم دوختم و جواب دادم: رونیبه ب کالفه

مدت خونه باشم تا  هیخوام  یرو ندارم، م یچیه یدل و دماغ درس و دانشگاه رو ندارم، اصاًل حوصله  گهید واقعاً 

شه که  ینم یجوره دلم راض چیکه پرهام داره ه یوضع نیدر ضمن با ا ارم،یسابقم رو دوباره به دست ب ی هیروح

 ستیصالح ن نیداره، بنابرا ازیبه من ن یا گهیاز هر موقع د شتریتنهاش بذارم، بهتره فعالً کنار اون باشم! اون االن ب

 ازش دور باشم!

 کرد: دییحرفم را تأ لبخندزنان

 !یحق با توئه! فعالً بهتره کنار پرهام باش زم،یعز باشه

 .مینزد یکدام حرف چیه گریبه خانه د دنیدادم و تا رس لشیتحو یلبخند متقابالً 

 

را داخل  دیخودم را به پله ها رساندم و کل شدم و به شوق حرف زدن با رها، دوان دوان ادهیپ ن،یمحض توقف ماش به

 گفت: دنمیبا د دایقفل انداختم. از سکوت خانه متعجب شدم و عجوالنه به سمت آشپزخانه رفتم که ش

 !یسالم، چه زود برگشت عه
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 رها اطراف را از نظر گذراندم. افتنی یگفتم و برا یسالم کالفه

 رها کجاست؟-

 !یپشت اطیح-

ورود به  یبرگشتم و ساختمان را برا اطیرها کردم. سپس به سرعت به ح زیم یرا رو فمیتکان دادم و ک شیبرا یسر

 ییناراحتش نگاه کردم و با قدم ها ینشسته بود. با تعجب به چهره  نیزم یدور زدم. رها کنار استخر رو یپشت اطیح

 آرام به سمتش رفتم. سر بلند کرد و گفت:

 دانشگاه؟ یفتخانم! ر سویسالم گ کیعل

 نشستم و در جوابش گفتم: کنارش

 ! راستش...نه

 ؟یحرف بزن ذیبا پان یخواست یمگه نم-

 کنه. ینه، اگه بهش بگم بد تر کار رو خراب م-

 متفکرش را از نظر گذراندم و افزودم: ی چهره

 خوام باهات حرف بزنم! یم رها

 ؟یدر مورد چ-

 ؟یچرا ناراحت نم،یاول بگو بب-

 معطوف کرد. سپس پاسخ داد: یگریرا جمع و جور کرد و نگاهش را به سمت د خودش

 که، خوبم! ستین یزیچ

 ؟یکن یفکر م ی! به چیاخم هات تو همه و تو فکر یجور نیاومدم هم یدروغ نگو، از وقت-

 شانه اش را باال انداخت و گفت: یدیق یب با
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 ؟یبهم بگ یخواست یم یچ نم،یحرف زدن ندارم. خب بگو بب یاالن اصالً حال و حوصله  سو،یگم گ یبهت م بعداً 

 گفتم: یمغموم و گرفته اش دوختم و با دودل یمردد و نگرانم را به چهره  نگاهِ

 !یکه باهام روراست باش یقول بد دیسوال ازت بپرسم؟ البته با هیشه  یم رها،

 :دیغر یعصب

 ؟یبگ یخوا یم ی! مثل آدم بگو چیدختر، نصفه جونم کرد یخفه بش یا

 :دمیپرس یتر میفشردم و با لحن مال مانهیرا صم دستش

 هست؟ تیتو زندگ یکس

 :دیدرشت شدند و متعجبانه پرس رتیاز فرط تعجب و ح شیها چشم

 ه؟یمنظورت چ وا،

 که... نیا ای یزن یاش م نهیبذاره، دست رد به س شیبخواد پا پ یاگه کس یعنیخب -

من فعاًل  یکننده اس! ول ریبرام غافلگ یلی! حرف هات خسویازدواج فکر هم نکردم گراستش من تا حاال اصالً به -

 قصد ازدواج ندارم.

 ؟ید یباز هم بهش فرصت ابراز وجود نم ؟یرها، اگه اون فرد عاشق و پاک دل باخته ات باشه چ نیبب-

 نگاهم کرد و گفت: رانیح

 !سویگ یکن یم جمیگ یدار ؟یشه صاف و پوست کنده حرفت رو بزن یم

رو، دل  نیماجرا نشوم. از ا الیخ یعنوان ب چیام را حفظ کنم و تا از جوابش با خبر نشدم، به ه یکردم خوددار یسع

 زدم و گفتم: ایبه در

 یعاشقته و عالقه اش هم برا یلیکنم، در واقع اون خ ینفر ازم خواسته تا تو رو براش خواستگار هی یعنیمن...  رها

رو دستش و  یزیرو بر یکه آب پاک نیچند ساله که عاشقت شده و دوستت داره، اما از ترس ا ست،یروز دو روز ن هی
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کنم قبل از هر  یاشتباهه! رها ازت خواهش م هیبه تو  شکنه حس یبذاره، چون فکر م شینتونسته پا پ یقبولش نکن

 بعد! یبرا یو قضاوت هات رو بذار یخوب به حرف هام فکر کن ،یجواب

 :را به رعشه انداخته بود، زمزمه کرد شیکه صدا یاشک آلود شدند. با بغض شیرنگ باخت و چشم ها اش چهره

رو خوش بخت  یمرد چیتونم ه یکه دارم نم یطی! من با شراهیکه وضع من چه جور یدون یم یتو بهتر از هر کس یول

 تونم به ازدواج فکر کنم! یوجه نم چیوجود به ه نیخودم و مادرم هم موندم، با ا یِتو زندگ ی! حتسویکنم گ

 !هیمنظور من ک یدون یرها، تو که هنوز نم یول-

 خب بگو؟-

 رهام!-

کرد. با  یم سیشد و گونه اش را خ یم یاز چشمانش جار یکه اشک به آرام ستمیو به او نگر دمیکش یآسوده ا نفس

 لرزان گفت: ییصدا

 سو؟یآره گ ؟یکن یم یباهام شوخ یدار تو

عاشقت شده و در  دهیکه تو رو د یام! رهام از روز اول یمن کاماًل جد زم؟یبود عز یمن شوخ یحرف ها یکجا-

تو جا گذاشته و محاله  شیتونه چون دلش رو پ ینم یعنیکنه،  یازدواج نم یا گهیکس د چیضمن، به جز تو با ه

 !ارهیرو جات ب یکس

 شد، گفت: یبلند م شیکه از جا یو در حال دیرا عقب کش خودش

من و اون، از  نیخوره! فرق ب یبه هم نم مونیچی! آخه همیآ یعنوان با هم جور در نم چیمن و اون به ه سو،یگ یول

 که... یخودش باشه نه من یازدواج کنه که از طبقه  یکیبا  دیتونم خوش بختش کنم، اون با یتا آسمونه! من نم نیزم

 اضافه کرد: انیو گر دیکش یآه

 که خدمتکار خونشم! یمن نه

 و مانعِ رفتنش شدم. دمیدستش را کش یعصب
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 یتو عضو اًیثان م،ینیب یکدوم از ما ها تو رو به چشم خدمتکار نم چیرها؟ اوالً که ه یگ یم یدار یحواست هست چ-

 !یزیهم برامون عز یلیو خ یش یاز خونواده محسوب م

 زد: ادیو فر دیتر از قبل دستش را پس کش یعصب

 آد؟ یشه؟ من کجا، پسر ارباب کجا؟ هان؟ اصالً با عقل جور در م یم سو،یداد گ رییشه تغ یرو نم قتیحق یول

 نجوا کردم: ناباورانه

 رها... یول

 نه؟یاز ا ریغ ؟یچ یول-

پس تو هم بهتره  ؟یدیکشه! فهم یازت نشنوه، مطمئن باش عقب نم یکه جواب مثبت یرهام دوستت داره و تا وقت-

آماده  یخواستگار یدور و خودت رو برا یزینداره، بر یتیواقع چیذهن خودته و ه یت رو که فقط زاده خزعبال نیا

 !یکن

 

 :دیهراسان و متعجب پرس دایکه ش دمیرا محکم به هم کوب یرا گفتم و به سرعت از او دور شدم. درب ورود نیا

 رفت ها! یخبرتونه شما دو تا؟ صداتون تا هفت تا خونه اون ور تر هم م چه

 گفتم: کالفه

 !ستین یزیچ

 مانعم شد: دیبه گوشم رس نییپا یکه از طبقه  دایش یباال رفتم. تا خواستم به اتاقم بروم، صدا یفورًا به طبقه  و

 سر به پرهام بزن، کارت داره! هیبرو  سو،یگ

 :دمینال یحوصله وارد اتاقم شدم و عصب یب

 خدا، خسته شدم! یدلم بذارم آخه؟ ا یپرهام رو کجا االن
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و با  نیبه طرفم آمد و شرمگ ریزدم که در راهرو با رها مواجه شدم. سر به ز رونیاز عوض کردن لباسم، از اتاق ب پس

 پر ندامت گفت: یلحن

 خوام! رفتارم اصاًل درست نبود! یمعذرت م سو،یگ

 بر گونه اش نشاندم و گفتم: یبوسه ا لبخندزنان

 کنم! یم دلم، درکت زینداره عز یبیع

 گفتم: طنتیبه ش ختهیآم یاش را با دست فشردم و با لحن چانه

 شد باالخره؟ یما چ ی شهیحاال خانم خانما! جواب آق داداش عاشق پ خب

 آرام پاسخ داد: ییاش از فرط شرم سرخ شد و خجوالنه و با صدا گونه

 با مامانم حرف بزنم خب... دیبگم... با یچ واال

 نه؟ ای یبهش دار یتو هم حس ه؟ینظر خودت چ-

 گفت: نیشرمگ

 فکر کنم. دی! من باسویدونم گ ینم

 بهم بگو! یخب، هر وقت فکر هات رو کرد یلیخ-

اتاق پرهام دوختم و  یرا به در بسته  دمیبرگشت. نگاهِ پر ترد نییپا یسر تکان داد و سپس با عجله به طبقه  خجول

که کنار پنجره  دنشیبه درب نواختم و سپس درب را گشودم. با د ینامطمئن به طرف اتاقش قدم برداشتم. ضربه ا

 را چنگ زدم. شیو بازو دمیکرد، هراسان به سمتش دو یرا تماشا م رونیب یو هوا ستادهیا

 ؟یخورد چ یتو آخه؟ اگه حالت به هم م یمالحظه ا یقدر ب نیپرهام چرا ا-

اما او  ند،یکردم و وادارش کردم تا بنش تشیبه او بدهم، به طرف تخت هدا یمخالفت یآن که اجازه  یب سپس

 ام زل زده بود. یبرافروخته از نگران یتبسم کنان به چهره  ال،یخ یخونسرد و ب

 ؟یخوب-



 شیرین بی فرهاد

 
423 

 

 توجه به سوالم گفت: یرا فشرد و ب دستم

 لحظه! هی نیبش

اش را فشرد. مضطربانه دستش را لمس  قهیچهره اش در هم رفت و کالفه شق یم. لحظه ااجبار کنارش نشست به

 :دمیکردم و پرس

 خوبه پرهام؟ حالت

 نثارم کرد. یرمق یب لبخند

 !ستین یزیکنه، چ یکم سرم درد م هینگران نباش! فقط  زم،یخوبم عز-

سر  رانهیو مانِع رفتنم شد. غافلگ دیرا کش میبه خودم دادم که بازو یو به قصد برخاستن تکان دمیکش یراحت نفس

را  یحرکت چیاما او مجال ه زم،یکردم از دستش بگر یم یبه آغوشش پرت شدم. کالفه سع ینشستم و به نوع میجا

 به من نداد و آمرانه گفت:

 خب! ریآروم بگ قهیدق دو

نوازش  نی. حختیشانه ام رها کرد و دورم ر یرو شانیرا آزادانه و پر میرا گشود و سپس موها میموها یرو کش

 خاص نجوا کرد: یکنار گوشم با لحن م،یموها

 ه؟یچ یهمه عجله برا نیکن خانم خانما! ا صبر

 و با لحن پر استرسم جواب دادم: یسخت به

 کار دارم! یکل نییپرهام، من پا یول

 هوم؟ ،یکه کنار شوهرت باش نیمهم تر از ا یچه کار-

زد.  یدر قفس بال بال م یزندان یو همچون پرنده ا دیکوب یام م نهیس یفرط ترس قلبم با شدت به قفسه  از

 ملتمسانه گفتم:

 برم لطفاً! بذار
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نثار بخت و اقبال نحسم کردم. چانه ام را با دست فشرد و سرم را باال گرفت.  یراهیو در دل بد و ب دمیلب گز یعصب

 خندان گفت:

 عجله خوشگلم؟! نیبا ا کجا

 و نجوا گونه ادامه داد: دیام را بوس یشانیپ

 !یرفع نشده خانم میدل تنگ هنوز

از  یکشاند. عصب یم یقرار یبه ب شیاز پ شیو قلبم را ب دیدرخش یاز عشق و محبت در نگاهش م یحاک برق

 گفتم: ابم،یتوانستم از آن نجات  یجوره نم چیزدم و ه یکه در آن دست و پا م یمنجالب

 پرهام خواهش... یول

 اش گفت: یو سرشار از دل تنگ میلبم نهاد و با لحن پر تحک یاشاره اش را رو انگشت

 !یمون یجا م نیجام، تو هم هم نیمن ا یتا وقت سو؟یواجب تر از منه گ یکار چه

 :دیو آهسته تر پرس دیگونه ام کش یکه انگشتش را نوازش گرانه رو دمیطرز نگاهش گر گرفتم و نگاهم را از او دزد از

 شد خانمم؟ میتفه

 سر تکان دادم که دستش را دور کمرم حلقه کرد و کنار گوشم زمزمه کرد: ناچاراً

 ده! یآزارم م یبدجور یدل تنگ نیرو ندارم، ا تیطاقت دور گهی! دسویتابتم گ یچه قدر ب یدون ینم

 یو اراده  لیقلبم را به م گریرا از سر گرفت و درمانده نگاهش کردم. حالت نگاهش بار د دوباره تپش تندش قلبم

 عمل بپوشاند! یاو جامه  یداشت تا به خواسته  یخود درآورد و سرکشانه سع

 اش را مماس سرم کرد و نجوا کنان گفت: یشانیپ

 ...سویبمون گ کنارم

 یشدم که بند بند وجودم عاشقانه او را م یمرد یِدل تنگ مِ یتسل گریدتابانه خواسته اش را اجابت کرد و بار  یب قلبم

 !دیپرست
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 نوازش سرم گفت: نیگشود و ح میخواهرانه آغوشش را به رو رها

 ها! یافت یاز پا م یطور نیآخه؟ به خدا ا یکن یم تیقدر خودت رو اذ نیآروم باش! چرا ا یخواهر زم،یعز

 کنان گفتم: هیگر

 ...یخدا! وا یبود که من کردم! وا یچه غلط نیکنه، ا یشم! عذاب وجدان داره خفه ام م یم وونهیرها، دارم د یوا

 را فشرد و نگران گفت: دستم

 قدر خودت رو عذاب نده! نیقربونت برم ا میکن ینگو، درستش م یطور نیا سو،یگ عه

 برخاست و ادامه داد: شیاز جا سپس

 !زمیجا سرده عز نیداخل، ا میبر فعالً

 در وجودم نبود! یحس چیو ه دمیشن ینم یزیچ چیه ییبه همراهش وارد خانه شدم، گو یحرف چیه یب

که رها آهسته  دمیرا در هم کش مینشسته و با رهام مشغول صحبت بود، سگرمه ها منیپرهام که در نش دنید با

 گفت:

 جان! سویباش گ آروم

 کرد، رو به رهام گفت: یم تیکه من را به طرف آشپزخانه هدا یحال در

 شام حاضره! آقا

جا خوش کردم و با  یا یصندل یتوجه به او، رو ینثارش کرد و به همراه پرهام به آشپزخانه آمدند. ب یلبخند رهام

بود که از سر  یاشتباه رینداشتم و تمام فکرم درگ ییاشتها چیکه ه یمشغول غذا خوردن شدم، در حال یلیم یب

 :ختیرهام افکارم را به هم ر یمرتکب شده بودم. صدا ینادان

 زم؟یعز هینظر تو چ رم،یهفته براتون وقت محضر بگ نیکه آخر هم میمن و پرهام توافق کرد سو،یگ

 :دمیپرس جیگ یتعجب سرم را باال گرفتم و با حالت با
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 محضر؟ ؟یچ

 کردم؟ یحلش م دیچه طور با گریرا د یکی نی! ایپشت بدبخت یهم مانند من نگران و متعجب بود. بدبخت رها

 گه؟یپنج شنبه خوبه د نیگم ا یم سو؟یحواست کجاست گ-

 سر تکان دادم و گفتم: آشفته

 !میوقت دار یداداش؟ کل هیچ یهمه عجله برا نیآخه ا یول

که  یخب با وجود اتفاقات یکردم ول یاقدام م دیها با نیشده! زود تر از ا رید یلیتا االن هم خ زم،یعجله الزمه عز-

 افتاد نشد!

 از جا برخاستم که رها گفت: یکور شده بود و قلب دردم کالفه ام کرده بود. عصب میاشتها کامالً 

 هنوز؟ ینخورد یزیجان، تو که چ سویگ

 رم باال استراحت کنم. یندارم! م لیم گهیممنون رها د-

 :دیپرس یبا نگران رهام

 زم؟یخوبه عز حالت

 گفتم: یفیضع ینثارش کردم و با صدا یتصنع یلبخند

 نگرانم نباش! یداداش خوبم

شد و مانع از  میحصار بازو یرفت، اما دست جیدر سکوت به طرف اتاقم راه افتادم که اواسط راهرو سرم گ سپس

 پرهام، فورًا به خودم آمدم. ی. با صدادیسقوطم گرد

 سو؟یگ یخوب-

 :دمینم غرآن که نگاهش ک یرا پس زدم و ب دستش

 کن! ولم
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 زدم: ادیفر یتوجه به حرفم، درب اتاق را گشود و مرا به داخل هل داد. عصب یب

 تو؟ یخوا یاز جونم م یچ

 خشم آلود گفت: یرا محکم تر فشرد و با لحن میبازو

 یثابت کن یخوا یرو م یچ ضتیضد و نق یرفتار ها نیبا ا ؟یکن یکار م یچ یمعلومه دار چیه سو؟یشده تو گ چت

 !یستیتو اصاًل متوجه رفتار هات ن یول ،یکن خمیسنگ رو  هیبق یآد جلو یخوشم نم چیه سو؟یگ

 گفتم: ریدستش را پس زدم و سر به ز نانهیخشمگ

 من دست نزن! به

 به درب اشاره کردم: سپس

 پرهام! تنهام بذار! رونیب برو

 زد و گفت: یپوزخند ناباور

 سو؟یفهمم چرا، چرا گ ینم واقعاً 

قلبم را به  ش،ی. بغض صداستادیرا فرو دادم و در سکوت به طرف پنجره رفتم. او هم پشت سرم آمد و کنارم ا بغضم

 درد آورد:

حال  نیتو ا یوقت ،یتو نفس من نمت،یبب یطور نیبه خدا طاقت ندارم ا سو،یبگو گ زم؟یعز هیمشکلت چ یگ ینم چرا

به خدا، اگه مشکل از  یریازم فاصله بگ یطور نیشده؟ طاقت ندارم ا یچ نمیبگو بب سو،یشم گ یم وونهید نمتیب یم

 منه...

 :دمیحرفش پر انیطاقت م یب

 نه من، نه تو! ست،ین یکس ریپرهام، تقص ستیاز تو ن مشکل

 شد و من را به طرف خودش برگرداند. کمینزد

 شده؟ یچ یگ یچرا بهم نم ه؟یک ریخب پس تقص-
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را نوازش گرانه بر  میانگشت ها اریاخت یو ب دمیکش یدوختم. آه پر حسرت نشیغمگ یاشکبارم را به چشم ها نگاهِ

 نثارش کردم و گفتم: ی. لبخند تلخدمیاش کش دهیزبر و نتراش یگونه  یرو

عوض  یزیمنم مجبورم، اگه بهت بگم مطمئن باش چ ستیکشم پرهام، دست خودم ن یاز تو عذاب م شتریب خودم

 شه. یشه، تازه بد تر هم م ینم

 نییرا که از فشار بغض باال و پا شیگلو بکیس زانیرا پشت کمرم گذاشت و مرا به خودش چسباند. اشک ر دستش

 :دمیو نال دمیشد، بوس یم

تونم بدون تو!  یبا مرگِ خودم! نم هیتونم ازت دست بکشم، ترک کردن تو مساو یشم پرهام، نم یم وونهید دارم

 کار کنم پرهام خودت بهم بگو... یچ دونم یسخته! نم یلیسخته برام، خ

 نشاند و لب زد: میبر موها یا بوسه

 کنم! یخودم درستش م زمیشده عز یبه جونم نفسم، بگو چ دردت

 کنان گفتم: هیگر

 سخته! یلیتونم پرهام، خ ینم

 :دیام را فشرد و سرم را باال گرفت. نگران پرس چانه

 سو؟یشده گ یچ بگو

 پر حسرت گفتم: یتپش تند قلبش گوشم را پر کرد. با لحن یگذاشتم که صدا اش نهیس یرا رو سرم

 شه پرهام... یبرات تنگ م دلم

 

 ده؟ یم یا یحرف هات چه معن نیا سویگ-

نثارش کردم و زمزمه وار  ینگاهش کردم. لبخند دردناک ریدل س کیتار اشک،  یتر رفتم و از پشت پرده  عقب

 گفتم:
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از وجودم شده و  یا کهیت هیدوست دارم، عشق تو  ایتو دن یا گهید زیاز هر کس و هر چ شتریدارم پرهام، ب دوست

تونم  یوجه نم چیقلبم حک شده، به ه یدارم، اسمت رو یقلبم نگه م یعشق رو تو نیمطمئن باش تا آخر عمرم ا

 ...یفراموشت کنم، ول

 را فشرد. میطاقت به طرفم آمد و دو طرف شانه ها یو ب یعصب

 شده؟ یام نکن، بگو چ وونهید سویگ-

 بسته لب زدم: ییانداختم و با پلک ها نییرا پا سرم

 ...ی... پسرِ... سولماز و... رادمهرتو

 بغض آلود زمزمه کرد: یبر چهره ام ثابت ماند. با لحن ریناباورانه و متح نگاهش

 ...ی... شوخی... دارتو

 زدم: ادیفر انیگر

رو سرم  ایدن دمیکه فهم یشم، همون روز یم وونهیبرداره؟ دارم د یمسئله شوخ نیا یکنم پرهام، کجا ینم یشوخ

تونم باور  یکه ازت جدا شم و برم رو ندارم، نم نیکار کنم، طاقت ا یچ دیدونستم با یمردم، نم یخراب شد، داشتم م

عشق رو فراموش کنم، اما  نیپام له کنم و ا ریرو ز ودمندارم پرهام، من مجبورم قلب خ نیجز ا یچاره ا یکنم، ول

 برم! دیبا یتونم فراموشت کنم، ول یشده، نم نیتونم، چون با تار و پود وجودم عج ینم

رها که در سالن  یتوجه به صدا زدن ها یو ب دمیدو نییزدم. از پله ها پا رونیکنان از اتاق ب هیو گر اوردمیتاب ن گرید

فرصت  د،یخراش یرا م میکه گلو یمیچمن ها انداختم و به بغِض بدخ یشدم. خودم را رو اطینشسته بود، وارد ح

 دادم! دنیبار

قلبم  دنیخراش یکردم، هر چند که به بها یعشق را از قلبم پاک م نیا دیاز دست دادن نداشتم، با یبرا یزیچ گرید

 رحم... یو چه اندازه ب اجبار ها چه قدر نامردند نیشد، اما مجبور بودم و ا یخودم منجر م یِ و نابود

 

 کرد. یبه سمتش برگشتم که نگران نگاهم م رانهیرها، غافلگ یصدا با
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 تو! ایهوا سرده، ب ؟یجا نشست نیچرا ا سویگ-

 پاسخ دادم: یفیضع یکردم و با صدا یرا در حصار دستانم مخف سرم

 کن رها، حوصله ندارم! ولم

 و گفت: دیکش میبازو ینشست و دستش را نوازش وار رو کنارم

 ؟یا ختهیقدر به هم ر نیشده؟ چرا ا یچ

 از اندوه چهره ام را پوشاند و لحنم متأسف شد: یموج گرید بار

 !دیرو فهم زیهمه چ پرهام

 :دیپرس رتیح با

 د؟یفهم یچه طور ؟یچ یعنی

 :دمیشانه اش گذاشتم و متأثر نال یسرم را رو یکالفگ با

 !یکمکم کن دیتو با رها

 دلم؟ زیآد عز یبر م یکاراز دست من چه -

 که به رعشه افتاده بود، لب زدم: ییو کدر از غمم را نثارش کردم و با صدا دیاز ترد زیلبر نگاهِ

 امشب! نیبرم، هم دیبا من

 زنان گفت: ادیبرخاست و فر شیاز جا هراسان

 ؟یبر یخوا یکجا م ؟یچ یعنی

 در جوابش گفتم: یبلند شدم و با بغض و به سخت میاز او، از جا تیتبع به

 همه بهتره! یبرا یطور نیگردم روستا! ا یبرم

 ؟یپس رهام چ-
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 و خشونت گفت: ریو با تغ دیگرفتم که معترض دستم را کش شیتوجه به سوالش، راهِ ساختمان را در پ یب

 سو؟یگ یکار کن یچ یخوا یم ؟یگ یم یدار یچ یفهم یم چی! زده به سرت؟ هنمیکن بب صبر

 و با همان لحِن بغض آلود و غم زده ام نجوا کردم: دمیرا از او دزد نگاهم

 !رمیجواب تموم سوال هام رو از ارباب بگ دیگردم روستا چون با یبرم

 :دیگرفت و پرس رتیبه ح ختهیآم یرنگ تعجب نگاهش

 پدرت؟ شیپ یبرگرد یخوا یم یعنی ه؟یچ منظورت

 زمزمه کردم: زیتمسخرآم یبر لب نشاندم و با لحن یپوزخند

سال نکرد و فقط عذاب  کیو  ستیب نینجات دادنِ دخترش تو ا یبرا یتالش چیکه ه یپدرم! همون پدر آره،

 سال ها عذاب بهم جواب پس بده! نیبابت تموم ا دیرو نظاره گر بود! با دنمیکش

 محبت نگاهم کرد و دلسوزانه گفت: پر

اون جا، چون ممکنه سولماز با حرف هاش باز  یکه برگرد ستیدرست ن طیشرا نیاما االن و تو ا سو،یحق توئه گ نیا

 کنه و سوهان روحت بشه! تتیاذ

 خانه گفتم: یقدم برداشتن به سو نیح

 کم آوردم! گهیرها، خسته شدم، د ستیبرام مهم ن یچیغلط! ه یدرسته و چ ینداره که چ یتیبرام اهم گهید

 دادم: نثارش کردم و زمزمه وار ادامه یتلخ لبخند

 خودم رو هم گم کردم... یندارم! من حت یچیه گهیشِب باختم رها و االن هم د هیرو  زمیهمه چ من

 و ملتمسانه گفت: زانیر اشک

 !یبر دیتو نبا سویگ یول

 داشتم، گفتم: میاشک ها زشیاز ر یریدر جلوگ یکه سع یآلود و در حال بغض
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 دم برم! یم حیاشتباه، منم ترج نیو بزرگ تر نیشه بدتر یانتخاب و موندن م نیشه بهتر یوقت ها رفتن م یگاه

آن که به جانبش بنگرم، دوان دوان پله ها را باال رفتم و فورًا وارد خانه شدم. به سرعت خود را به سمت  یب سپس

کنان به طرف اتاقم  هیرا مهار کنم و گر مینتوانستم اشک ها گریشد رساندم. د یم یباال منته یکه به طبقه  یپلکان

مانع ورودم شد.  د،یپرهام که از اتاقش به گوشم رس ادیداد و فر یرا فشردم، صدا رهیکه دستگ نی. به محض ادمیدو

 زد. یم ادیو گله مند فر یمردانه اش در اثر بغض و غم دورگه شده بود و عصب یصدا

نگاهِ تار از اشکم را به درِب اتاقش دوختم. زانوانم سست شده بود و شدند و  ریسراز یشتریبا شدت ب میها اشک

 را بستم و دردمند گفتم: مینداشتم. چشم ها یحرکت یچیه ینا ییگو

 !شهیهم یپرهام! برا خداحافظ

 ینم یلوازمم کردم، اما حت یشروع به جمع آور رانیو ح جیاتاقم شدم و به سرعت به طرف کمدم رفتم. گ وارد

تخت پرت کردم و خودم هم کنارش  یچمدان را رو م،یاز لرزش دست ها یدارم! عصب یرا بر م یزیه چدانستم چ

کردم.  یحس م یهم به خوب راکردم قلبم از شدت غم و غصه در حال سوختن است و سوزشش  ینشستم. حس م

 زد. یدامن م رمیناپذ انیبود و قلب دردم هم بر غمِ پا دهیامانم را بر هیگر

 

 :دیپرس نانهیبه درب خورد و به دنبالش رها وارد شد. چشمانش هنوز اشک آلود بود و غمگ یا ضربه

 سو؟یگ یبر یخوا یم یعنی ه؟یرفتن جد یبرا متیتصم واقعاً 

 :دیبه چمدانم انداخت و دوباره پرس نیغمگ یمثبت تکان دادم. نگاه یبه نشانه  یسر

 ؟یواشکیصدا و  یقدر ب نیا ؟یبر یخوا یم

 را سوزاند. میو اشک چشم ها دیرا خراش میبغض گلو گرید بار

 کدومتون رو ندارم. چیبا ه یصدا، چون طاقت خداحافظ یآره! ب-

 را ملتمس فشردم و نگران گفتم: دستش
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خبر  زیبفهمه که تو از همه چ یکس دی! اصاًل نباید یکس جام رو لو نم چیکه به ه یبهم قول بد دیرها تو با یول

 ؟ید یم ! باشه؟ قولیداشت

 حال پاسخ داد: نیهمچنان مردد و نگران بود، با ا نگاهش

 ...سویراحت باشه، فقط گ التی! خباشه

 کرد و سپس ادامه داد: یمکث

بذار! هر  انمیاومد فوراً در جر شیپ یکنم هر مشکل ی! خواهش میکه مواظب خودت باش یبهم قول بد دیهم با تو

 مونه! یم شتیخب بازم دلم پ یکنه ول ینم دتیتهد یخطر چیدونم در کنار آقا رادمهر ه یچند که م

 گونه ام زدود و مهربانانه گفت: یرا با دست از رو میها اشک

 !سویشه گ یبرات تنگ م دلم

 کنار گوشش نجوا کردم: ستمیگر یکه م یطاقت در آغوشش گرفتم و در حال یب

شه، اما باالخره قسمت منم  یدلم برات تنگ م یلیکه تو رو دارم! منم خ نیدوست دارم رها، خوش حالم از ا یلیخ

 !گهید نهیهم

 :دمیو رو به او پرس دمیرا عقب کش خودم

 ؟یبهم بد یقول هیشه تو هم  یم رها

محابا  یاشک همچنان ب یانداختم. قطره ها نییمثبت تکان داد. سرم را پا یزد و سرش را به نشانه  یتلخ لبخند

 کردند. یگونه ام را تر م

 که... یخوام بهم قول بد یم-

 دردناک گفتم: یرا فرو دادم و با لحن بغضم

 خوام. یازت نم یچیه گهید نیکنم رها، جز ا یقول بده که حواست به پرهام باشه! خواهش م بهم
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کمرم گذاشت که دوباره  یتخت نشستم و با دست صورتم را پوشاندم که او هم کنارم نشست، دستش را رو یرو

 گفتم:

 !رمیم یرها، م رمیم یبشه من م شیزیکنم! اگه چ ینم مواظبش باش رها، حواست بهش باشه، خواهش مم یجا به

 و با لحن پر محبت و خواهرانه اش گفت: دیگونه ام را بوس انیگر

 زیچ نیا یهست، تو غصه  زینکن! چشم من حواسم به همه چ تیقدر خودت رو اذ نیدلم ا زیقربونت برم! عز چشم

 ها رو نخور!

 انداخت و اضافه کرد: نییسرش را پا نیغمگ

 یزشت و مسخره باشه که هر چه زود تر دروغ بودنش مشخص شه و تو هم برگرد یِشوخ هیمسئله  نیا دوارمیام

 خوام! یاز خدا نم یچیه گهید نیخودمون! جز ا شیپ

 کردم: یتلخ ی خنده

 کاش! یا

 

 رو به رها گفتم: به ساعت، از جا برخاستم و مضطربانه ینگاه با

 ست؟ین داریب یکس یمطمئن

 آهسته گفت: ییبرداشت و ضمن گشودنِ درب، با صدا نیزم یچمدانم را از رو کالفه

 عجله کن فقط! م،یبر ایب

 ی. حس مختیدر درونم فرو ر یزیچ ییعدد دوازده ثابت ماند و من گو ی. عقربه بر روستمیبه ساعت نگر دودل

است، که رها به دادم  افتهی لیام تحل یسخت تر از قبل شده و تمام توان و انرژ میکردم دل کندن هزار مرتبه برا

 برد. کنار گوشم زمزمه کرد: رونیدستم، من را از اتاق ب دنِ یو با کش دیرس

 !نهیما رو بب یکیممکنه  م،یوقت ندار یلی! خسویباش گ زود
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را بر  یبد یبود و دلشوره  یو سکوِت خوفناک یکیرفتم. خانه غرق در تار نییاسکوت به دنبالش از پله ها پ در

از  ییرها یبود و دست و پا زدنم برا یبه مانند خواب میبرا زیهمه چ ییرفتم، گو یکرد. هر چه م یم لیوجودم تحم

به وضوح به  شیبلند بود که صدا یبود، تپش قلبم به قدر گو گن جیاثر بود! مغزم همچنان گ یانتها، ب یکابوسِ ب نیا

 و دهانم از فرط ترس و استرس خشک شده بود. دیرس یگوشم م

 گفت: یرفت و رو به من با نگران یبه اطرافش، به سرعت به طرف خروج یاجمال یبا نگاه رها

 مونه! یم شتیمواظب خودت باش، لطفاً! دلم پ یلیخ سویگ

 داد و کنار گوشم زمزمه وار گفت: یمن را در آغوشش جا ست،یگر یکه م یدر حال و

 سفارش نکنم ها! گهیمراقب خودت باش، د ی! حسابسویحواست به خودت باشه گ یلیخ

 جنباندم و گفتم: میتفه یبه نشانه  یسر

 !یبهم داد ینره چه قول ادتی رها

 بخش گفت: نانیاطم یزد و با لحن ینیغمگ لبخند

 حواسم هست، نگران نباش! باشه

کرد. چمدان را در  یزدم. رها هم همچنان پشت سرم حرکت م رونیب نگیرا از دستش گرفتم و فوراً از پارک چیسوئ

 دادم که گفت: نییرا پا شهیگرفتم. ش یدادم و خودم هم پشت رل جا یصندوق عقب جا

 هم سرعت نرو، شبه خطرناکه! ادیخبر بده، ز یدیرس

 :دیپر از اشک شد و چانه اش از بغض لرز چشمانش

 خدا پشت و پناهت! برو

بر گونه ام  میکه اشک ها دینکش یراندم. طول یاصل ابانیخ یبه سو ،یسر تکان دادم و پس از خداحافظ لبخندزنان

 دمیام یکردم همه  یزد. دلم گرفته بود و حس م یبر حال خرابم دامن م ن،یماش یروان شدند. سکوِت طاقت فرسا

شود و نه  یم بمیام! اما نه مرگ نص دهیبار از دست داده و خودم هم به آخر خط رسمرگ یِزندگ نیا یادامه  یرا برا
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 یبرا یبودم و تواِن هر گونه حرکت ستادهیثابت ا یپوچ یمانده است، درست در نقطه  یدر وجودم باق یشور زندگ

 ادامه دادن و شروع مجدد از من سلب شده بود!

 نیغمگ یکرد کاسته شود. نوا یم ینیکه بر قلبم سنگ یو بار غم نیحز یاز آن فضا یرا روشن کردم تا اندک ضبط

 یصدا انی. هق هقِ تلخم مستمیگر یبلند یافزوده شد و با صدا میها هیبر شدت گر د،یچیکه در گوشم پ یقیموس

 آهنگ کردم: یزمزمه  هو پر بغضم شروع ب فیخف یخواننده محو شده بود و خودم هم با صدا

 تهش دیخوب بود اولش و بعد رس چه

 گذشت یکه با تو بد نم ییروزا

 هات مونده تو سرم خاطره

 نبودِن تو نشده باورم هنوز

 اصالً  میدیرس نجایشد به ا یچ

 از هم میهمه دور نیحاال ا که

 اشک سِیشه خ یچشام م داره

 که شد یهر چ اصالً

 من بود ببخش رِیتقص

 و برگرد ایو برگرد ب ایب

 خواستم یخواستم نم ینم

 تموم شه آسون ینجوریا که

 خواستم یمن نم وونهید

 جدا بشه از هم راهمون که

 خواستم  یخواستم نم ینم
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 تموم شه آسون ینجوریا که

 خواستم یمن نم وونهید

 جدا بشه از هم راهمون که

 و برگرد ایو برگرد آه ب ایب آه

 دارم االن یچه حال یدونست یم یکاشک

 هر آن اریبدونِ اخت شکنه بغضم یم

 رسمش نبودش که نیمعرفت ا یب آخه

 یه یحاِل بد تنهام بذار نیرو با ا من

 و برگرد ایو برگرد ب ایب

 خواستم یخواستم نم ینم

 تموم شه آسون ینجوریا که

 خواستم یمن نم وونهید

 جدا بشه از هم راهمون که

 خواستم یخواستم نم ینم

 تموم شه آسون ینجوریا که

 خواستم یمن نم وونهید

 جدا بشه از هم راهمون که

 

 «خواستم، اموبند ینم»
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حک شده بود،  شیکه نام روستا بر رو ییتابلو دنی. با ددمیروستا رس یکیساعت هشت صبح بود که به نزد یحوال

 بر لب نشاندم و در دل گفتم: یلبخند تلخ

که تموم وجودم رو  ینجات خودم و عشق یجا فرار کردم، امروز دوباره برا نیاز ا مینجات خودم و زندگ یبار برا هی

 کسم وارد نشه! نیتر زیبه عز یجا برگشتم تا خدشه ا نیگرفته به ا

 یعل یکرد و سرنوشت یات م چهیبه سرعت باز یقدر فیو دور از تصور بود و همچون حر بیعج یلیخ ر،یتقد یِ باز

 زد! یرقم م تیبرا ،یکرد یرغمِ آن چه که فکرش را م

شد کج کردم. قلبم باز هم در  یختم م مانیکه به روستا یا یخاک یو راهم را به طرف جاده  دمیکش نیغمگ یآه

گوشه  دم،یکه رس یاصل یِ. به دوراهدیکش یپرهام پر م یدوباره  دنِیلحظه د هی یکرد و دلم برا یم یتاب یام ب نهیس

کرده و خودش را  یچه قدر خودخور شبیکه از د نستدا یرا به رها خبر بدهم. خدا م دنمیتوقف کردم تا رس یا

 عذاب داده است!

و  امکیماندم که انبوهِ پ رهیام برداشتم و پس از روشن کردنش، به صفحه اش خ یکنار دست یِ صندل یرا از رو لمیموبا

و  دیاعالن ها ظاهر شد، قلبم لرز یم که بر رورها یشماره  دنیپاسخ به آن هجوم آورده بودند! با د یب یتماس ها

 :دیچیو گرفته از بغضش در گوشم پ دلواپس یکه صدا دینکش یرها را گرفتم. طول ینگران شماره 

هم نذاشتم به  یتا االن چشم رو شبیچند بار بهت زنگ زدم؟ دلم هزار راه رفت! از د یدون یتو؟ م ییکجا سویگ

 مردم! یم یخدا، داشتم از نگران

 کردم و گفت: یخنده ا تک

 خاموشش کردم. نیهم یشارژش کم بود برا میگوش شرمنده،

 تو؟ ییخب، االن کجا یلیخ-

 متوجه نشد؟ یزیچ یروستا، اون جا اوضاع چه طوره؟ کس دمیتازه رس-

 پر استرس و مردد گفت: یآرام و لحن ییصدا با
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! به رونیشد، فورًا از خونه زد ب یچه حال یآقا متوجه شد رفت یوقت یدون ی! نمسویگ ختهیر یاوضاع ب یلی! خداغون

 گرده! یگمونم داره دنبالت م

 :دمیپرس نگران

 ؟یچ پرهام

 یچ ینیبب ینبود خت،یکل خونه رو به هم ر سو،یها شده بود گ وونهید نیع ،یاون متوجه شد رفت هیزود تر از بق-

 !دمیمن هم از حال و روزش گرخ یشه حت یکرد، باورت نم یکارا م

 :دیرا دوباره به حرکت درآوردم که پرس لیاتومب

 ؟یدیرس االن

 !کمیآره نزد-

 که دوباره گفت: نیبرقرار شد تا ا نمانیسکوت ب یا لحظه

 نره! ادتی ،یبذار انمیافتاد حتماً در جر یحواست باشه هر اتفاق سویگ

 کنن! یوگرنه بهت شک م ،یکن اصالً بهم زنگ نزن یدم، تو هم سع یباشه، خودم بهت خبر م-

 حواسم هست!-

 پس فعاًل خداحافظ.-

 مواظب خودت باش! زمیخداحافظ عز-

 را گفت و سپس تماس را قطع کرد. نیا

 یادآوری. با ستادمیعمارت ا یجلو ،یریکردن مس یشد و پس از ط یختم م ییشدم که به دِه باال یجاده ا وارد

 ادهیپ لیزدم و از اتومب یبود، لبخند تلخ دهیامانم را بر یکردم و نگران یجاده عبور م نیپرهام از ا که همراهِ یروز

قدم برداشتم. سکوتِ فضا، حس  اطیح یو پر تعلل به سو رامآ ییبه عمارت انداختم و با قدم ها نیغمگ یشدم. نگاه

لرزاند.  یصبح بدنم را م یبود و سرما شیو م دوختم. هوا گرگ ی. نگاهم را به آسمانِ ابردیدر وجودم دم یبیغر

 دمیبه صورتم کش ی. دستدمیکش میها هیرا با تمام وجود به ر یصبحگاه رِیپاک و دلپذ یو هوا دمیکش یقینفس عم
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جا زدن  گریرساندم، د یتمام را به اتمام م مهیکار ن نیا دیمطمئن، به طرف عمارت رفتم. با ییبا گام ها سپسو 

 نداشت! ییمعنا

کنجکاو و  یگشوده شد و به دنبالش با چهره  یبود که درب توسط دخترک جوان دهیدستم به زنگ نرس هنوز

شده بود افتادم  یکه چون او سپر یخودم و گذشته ا ادیآن  کیدر چهارچوب در ثابت ماند و براندازم کرد.  یمتعجب

 به خودش آمد و گفت: یقیدادم. بعد از دقا لشیتحو یو لبخند

 د؟یکار دار یخانم، با ک دییبفرما

و رو به او  دمیبه داخل عمارت کش یکردن نام پدر نبود! سرک یوجه قادر به هج چیدر تقال بود، اما به ه ذهنم

 :دمیپرس

 ستن؟یرادمهر ن آقا

 یجا یرفتم. جا منیت نشکردم و جلو تر از او به سم یو مودبانه به داخل دعوتم کرد. تشکر دیرا کنار کش خودش

 ها بود! یتلخ ادآوریکرد و  یم یام را در ذهنم تداع یمنحوس، خاطرات تلخ کودک یخانه  نیا

 :دیکش رونیمن را از افکارم ب شی. صداندازمیکه بود، ظاهرم را حفظ کردم تا او را به شک ن یقیهر طر به

 کنم. یمن االن صداشون م د،ینیبش شما

داد و  یآزارم م یبود، جا خوش کردم. حس خفگ کمیکه نزد یمبل نیاول یمانند سر تکان دادم و رو جیگ یحالت با

ذهنم به  گریرا بستم. بار د میانداختم و چشم ها نییمشکل شده است. سرم را پا میبرا دنیکردم نفس کش یحس م

 یم یبه من بود و صاحبش هم پدرم بود کلفت علقکه مت یهمه سال، در خانه ا نیکه ا نیگذشته پرتاب شد. تصور ا

 یو ناجوانمرد یرحم یهمه ب نیآورد. انصاف نبود! تقاص ا یسوزاند و قلبم را به درد م یکردم، تا مغز استخوانم را م

 که پدرم بود؟! یگرفتم؟ از کس یپس م یاز چه کس دیرا با

داشت و  یسر باال گرفتم و نگاهش کردم. همچون گذشته استوار و پر صالبت گام بر م ش،یصدام قدم ها دنیشن با

 نگاهش همان نگاه بود!

 

 گفتم: زیآم هیکنا یبر لب نشاندم و با لحن یناباورش زل زدم. پوزخند یجا برخاستم و به چهره  از
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 ارباب! سالم

ماند. ناباورانه و پر تعجب زمزمه  رهیبه چهره ام خ رانیمبل را فشرد و ح یدستانش کاماًل مشهود بود. دسته  لرزش

 کرد:

 !سویگ

 .ستادمیاش ا نهیبه س نهیطرفش رفتم و س به

 نه؟ ،ینیجا بب نیمن رو ا یانتظار نداشت-

 زد: میبه رو یبه خودش مسلط شد و لبخند محو یکم

 و منتظرت بودم! یگرد یدونستم بر م یاما م نه،

 غضب آلود ادامه دادم: یکردم و سپس با لحن یعصب یا خنده

 آره؟ ؟یکار کرد یچ میبا زندگ یدون ی! م؟یجنابِ رادمهر فرهان یسرم آورد ییچه بالها یدون یم

 انداختم و دوباره گفتم: نییزد. سرم را پا یدر نگاهش موج م یگنگ اندوه

! یداد حیرو به من ترج یاما باز هم سام ،یدیهام رو د یبدبخت یهمه  ،یرو تماشا کرد دنمیهمه سال عذاب کش نیا

سولماز باخبر  یتو مرگ مادرم نداشتم! تو از نقشه  ینقش نیتر کیکه کوچ ی! از منیتو انتقام عشقت رو از من گرفت

 ! تو...ینجاتم نکرد یبرا یتالش چیباز هم ه یرو نابود کنه، ول میداره زندگ میتصم یدونست یم ،یبود

 حرفم را قطع کرد: نانهیغمگ

 من... سویگ

 گفتم: یبلند یو با صدا ستمینگر شیبه چشم ها یعصب

رو  دنمیهمه سال رنج کش نیعذاب بکشم، ا نیکرد یکار ن،یداد بمیعمره با دروغاتون فر هی! یچینگو! ه یچیه

هم تو هم سولماز!  ن،یکه پدر داشتم! بدبختم کرد یدر حال ،یکرد ممیتیحسرت به دل بمونم،  یکرد یکار ،یدید

 ! بدبخت!یتونستم خوش بخت باشم، بدبختم کرد یرو که م یمن
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 به لرزه افتاد: میرا سوزاند و صدا میچشم ها اشک

سولماز و  زیآم ریتحق یتونم نگاه ها یوقت نم چیگناه! من ه یدم، اونم ب یچرا دارم تقاص پس م دمیوقت نفهم چیه

رو فراموش کنم!  دیکه در حقم کرد ییها یتونم بد یوقت نم چیفراموش کنم، ه دنیخند یم شمیرو که به ر یسام

داشتنش  یآرزو شهیکه هم یاز برادر نم،یتر زیاز عز یحت دم،یکس بودن رو کش یبودن و ب میتیهمه سال درد  نیا

 دمیحسرت کش شهیمحبت بودم، هم یتشنه  شهی! همدمی! هرگز طعم داشتن پدر رو نچشدیرو داشتم محرومم کرد

 !دیرو درک کن دمیمدت کش نیکه تو ا ییعمق درد ها دیتون یکدومتون نم چیو با همون حسرت ها بزرگ شدم! ه

 پر ندامت و شرمسار لب زد: یمبل نشست. با لحن یانداخت و رو نییسرش را پا مانیپش یو با چهره  نیشرمگ

 کنم دخترم! یکنم! جبران م یم جبران

 گفتم: ادگونهینشستم و فر شیپا یجلو زانیزدم و اشک ر یپوزخند

 هیقض نیتونم به خاطر ا یمن از حق خودم گذشتم، اما پرهام! نم ؟یچه طور ؟یجبران کن یخوا یم یطور چه

 ببخشمتون!

 :دیبر سرم کش یماند و با مالطفت دست رهیخ زمیآم هیو گال انیگر یدرمانده اش بر چهره  نگاه

 !سویکنم گ یرو درست کنم، جبران م زیدم خودم همه چ یم قول

 :دیمردانه اش از بغض لرز یصدا

دونم که  یکنم، م یدرست نگهدار یتیبد کردم بابا، هم به تو و هم به رهام! من نتونستم از امانت گ یلیدونم خ یم

به حرمت عشقمون رو هم نگه نداشتم!  یهاش ظلم کردم، من حت گرگوشهیکنه! چون به ج یوقت حاللم نم چیه

 یلیهم در عذاب بود، خ یتیسال، روح گ دچن نیدونم تو ا یکردم، م انتیشماها خ یو زندگ میخودم، به زندگ

 !یلیشرمندشم، خ

 یرحم یو ب یهمه نامرد نیسوخت! از ا ی. قلبم مختمیر یمهابا اشک م یتلخم به هق هق مبدل شده بود و ب ی هیگر

 بودم! زاریروزگار ب

 گفت: ملتمس

 دم! یکنم دخترم! قول م یهمه رو جبران م ،یتو کمکم کن اگه
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 نثارش کردم: یبرخاستم و زهرخند میجا از

 !یلیارباب! خ رهید یلیخ زایچ یدرست کردنِ بعض یبرا

 :دینگاهم کرد و غر یعصب

 اسم مزخرف صدا نزن! نیقدر من رو با ا نیا

 کردن، بگم بابا؟ یم یدست بهم امر و نه ریبودم و به عنوان ز خدمتکار خونه اش روزیکه تا د یبه کس دیانتظار ندار-

 پلک بست و پاسخ داد: درمانده

 تا همه رو جبران کنم. یکمکم کن دیاما تو با ،یحق دار یبگ یدونم سخته، حق با توئه! هر چ یم

 دستم داد و گفت: یآب وانیورود همان دخترک، سکوت کرد. ل با

 خانم! دیبخور

 مبل نشستم. نگران گفت: یرا پس زدم و رو دستش

 ست؟یخانم، حالتون خوب ن دهیپر رنگتون

 خوبم!-

 به رادمهر کردم و گفتم: رو

 جاست... نیکه سولماز ا یساخته اس تا وقت یتونم بکنم؟ اصالً از دست من چه کار یم یچه کمک من

 :دیحرفم پر انیم

 شد! ریدستگ شیچند روز پ سولماز

 :دمینگاهش کردم و پرس متعجب

 پس چرا من خبر ندارم؟ ؟یچ

 رو به جلو خم شد و کالفه سر تکان داد. یاندک
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 رو گرفتن، سراغ سولماز هم اومدن! یکه سام یآره بابا، همون روز-

 و گفتم: دمیکش یآسوده ا نفس

 بود؟ ی! جرمش چدنهی! حقش همون حبس کشخوبه

 !مییارث تو و رهام و تموم دارا دنِ یو باال کش ییتو آدم ربا یبا سام یهمکار-

 :دمیزده پرس رتیح

 ؟یطور چه

 و گفت: دیاش مال قهیدستش را بر شق کالفه

 کردم که واقعاً خواهر همون زن باشه! یوقت ها شک م یبه تمام معنا بود! گاه یِعوض هیدونم، اون  ینم خودمم

 و افزود: دیکش یپر حسرت آه

 فرشته بود! فرشته! هیبرخالف اون  یتیگ

 

 :دمیتکان دادم و سپس پرس دییتأ یبه نشانه  یسر

 چند سال حبس خورده؟ یسام

 آخه در کنار تموم خالف هاش، به قتل هم محکوم شده! ست،یفعالً مشخص ن-

 :دمیزده پرس بهت

 قتل؟

 زده حرفش را در ذهنم مرور کردم. رتیو ح دیحرف سوت کش نیا دنیاز شن گوشم

همه  نیا نی! منم به خاطر همدنیبه گند کش یپول لعنت نیچند نفر رو به خاطر ا یِ زندگ یدون یقتل! نم آره دخترم،-

به کارت نداشت، اما  یکار نیو به خاطر هم یکرد من خبر ندارم تو دخترم ی! سولماز فکر مسویسال سکوت کردم گ
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دونستن، منم مجبور بودم  یثروتشون م یبرا یبزنم، چون اونا تو رو خطر یتونستم حرف یدونستم و نم یمن م

از بابت پول و ارث راحت باشه و نقشه  الشونینرسه و خ یبیسکوت کنم و بذارم به حال خودشون باشن تا به تو آس

منم به اندازه  یمن راحت بود که دخترم جلو چشمم باشه و دم نزنم؟ برا یبرا یرو نکشن! وگرنه فکر کرد تینابود ی

جا  نیدرس از ا یسخت بود از بچه هام دور باشم، رهام رو زود تر فرستاد آلمان تا به بهونه  سو،یتو سخت بود گ

گرده!  یکه رهام بر م نیشه، پسر خودش رو ارباب جا بزنه! غافل از ا یکه اون جا موندگار م نیا الیدورش کنه و به خ

کنه، همون  یم مونتیپش یشه و سام یخراب م یجور هیدونستم  ینکردم چون م یهم مخالفت یبا ازدواج تو و سام

 یعوض ی کهی. اون زندیشکر به موقع رس یکه خدا تیزندگ یپ یو تو هم بر ادیموقع به رهام خبر دادم تا دنبالت ب

همون  یعنیبه قتلش گرفته، پرهام، پسر خودشه!  میکه تصم یدونست اون یبه پسر خودش هم رحم نکرد، نم یحت

 پسر گمشده اش!

 کنان گفتم: هیگر

 پرهام... پرهام... بابا

 نگاهم کرد. مستأصل

که چشم  نیدنبالش گشت، منم با ا یلیسالش بود و گم شد، سولماز خ کی یو پرهام برادرن! پرهام وقت یآره، سام-

 زیبرام عز یلیکنم، چون پرهام خ دایکردم تا پسرش رو پ یبا خبر بودم، اما هر کار انتشیرو نداشتم و از خ دنشید

بودن که  یتر، زن و مرد نییچند تا ده پا دم،یفهم االخرهکه بعد ها ب نینشد! تا ا یبود، درست مثل پسر خودم! ول

که سولماز رهام رو دستشون  یفرستنش شهر! همون زن و مرد یکردن و بعد از بزرگ کردنش، م داشیاون رو پ

 شد! یطور نیسپرده بود! خواست خدا بود که ا

 بهتون کرده بود؟ یانتیکار کرده بود؟ چه خ یسولماز چ-

 قلبش بود، گفت: یکه دستش رو یبرخاست و در حال شیجا از

 کنم دخترم! یم فیفرصت برات تعر سر

را زدودم و به  میآهسته به سمت پنجره رفت. چهره اش در هم رفت و محکم تر قلبش را فشرد. اشک ها ییگام ها با

 :دمیطرفش رفتم و نگران پرس

 خوبه بابا؟ تحال
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 مثبت تکان داد و گفت: یبه نشانه  یسر

 بابا، خوبم! خوبم

 کردم و گفتم: تشیطرف مبل هدا به

 دکتر خبر کنم؟ ستیحالت خوب ن اگه

 !ارهیبگو دارو هام رو ب دهیدخترم، فقط به سپ ستین یازین-

 تکان دادم و پس از صدا زدِن دخترک، رو به او گفتم: میتفه یبه نشانه  یسر

 !یباال و استراحت کن یبر بهتره

 هم گفتم اتاقت رو آماده کنه. دهینگران نباش! در ضمن، به سپ زم،یباشه عز-

 خوام برم سر خاک مامان! یاول م یممنون، ول-

 به اتاقش بازگشت. یحرف چیه ینثارم کرد و ب یتلخ لبخند

 

 یبه صورتم ضربه م یرحمانه و با شتاب همچون شالق یب ز،ین شیطاقت فرسا یبود و سرما شیهمچنان گرگ و م هوا

 ینرگِس در دستم، کنار مزارش و بر رو یگل ها دنِ ییبو نیو ح دمیشمرده و آرام به سمت مزار دو ییزد. با قدم ها

 چمن ها جا خوش کردم.

 یرو یماندم. دست رهیقبرش خ یرو یو با نگاهِ اشکبارم به نوشته ها دمیچیام را محکم تر دور خودم پ یبافتن شال

 زمزمه کردم: یفیضع یو با صدا دمیسنگ قبرش کش

 برات تنگ شده بود مامان! دلم

 غمزده به سنگ قبرش، لب زدم: یاز سر دردم، صورتم را پوشاند و با نگاه یها اشک

سر  ییشوهرت چه بال یدیمامان، د یدیپشت پا بزنم؟ د زیبه همه چ دیبا یکار کنم؟ چه طور یچ دیمن با مامان

 عشقت عشقم رو ازم گرفت؟ یدیآورد؟ د میزندگ
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اشک  میسنگ قبرش گذاشتم و به وسعت تمام دردها یکنان سرم را رو هیو گر دیام حرفم را بر هیهق گر هق

 کاست! یکرد، نم یم ینیسنگ فمینح یکه بر شانه ها یاز بار غم یکرد و اندک یهم آرامم نم هیگر یاما حت ختم،یر

 حواسم را به خود معطوف کرد: دهیسپ یشانه ام نشست و به دنبالش صدا یرو یدست

 ن؟یجو نشست نیا یچ یچ یخانم؟ س ،یوا یا

 در بلند کردنم داشت، دوباره گفت: یکه سع یانداخت. در حال میشد و دست در بازو خم

ها!  دیش یم ضیمر د،یخور یزبونُم الل سرما م د،یسوز داره، شمام که ناخوش احوال یلیخانم جون، هوا خ دیپاش

 خانم! سویگ دیپاش

 شدم، رو به او گفتم: یکه بلند م یو هنگام دمیبر صورتم کش یدست

 شه! ینم یزینباش چ نگران

 بر صورتش کوفت: یآرام یرا فشرد و ضربه  دستم

 خونو! میبرگرد دیبا یکه، چََپر دیکرد خیببم  ها؟

به مزار مادرم انداختم و سپس در سکوت به دنبال او،  یبار نگاه تلخ نیآخر ینثارش کردم و برا یرمق یب لبخند

 گرفتم. شیخانه را در پ ریمس

 

 ماه بعد: کی

 شد: دهیرادمهر، نگاهم به طرف او کش یصدا با

 ؟ینشست رونیچرا ب دخترم

 رفتم، پاسخ دادم: یکه به طرفش م یشدم و در حال بلند

 کم با خودم خلوت کنم! هیخوبه گفتم  یلیجا خ نیا یهوا دمیام سر رفته بود، د حوصله

 :دینگاهم کرد، سپس پرس یرنگ غم گرفت و با محبت پدرانه ا نگاهش



 شیرین بی فرهاد

 
448 

 

 شده بابا؟ یچ یبهم بگ یخوا یهم نم هنوز

 نثارش کردم و گفتم: یشخندین

 نه؟یاز ا ریغ ،یبد رییرو تغ قتیحق یتون یکنه، شما هم که نم یبه حالم نم یداره؟ اگه بگم هم فرق یا دهیفا چه

 گفت: یتکان داد و دوباره با سماجت و پافشار ینف یبه نشانه  یسر

 دیبه منم حق بده! من با یول ،یبزن یخوام اجبارت کنم که حرف یمن نم سوی! گسویکنم گ یبتونم کمک دیشا اما

 نه؟ ایگذره  یم یدخترم چ یِ بدونم تو زندگ

 انداخت و افزود: نییتأسف سرش را پا با

 !سویرو انجام بدم گ میپدر ی فهیبراتون انجام بدم، حداقل االن اجازه بده وظ یهمه سال که نتونستم کار نیا

 حال لب زدم: نیرا تار کرد، با ا دگانمید اشک

 گم بابا، اصرار نکن لطفاً! یم بعداً 

توجه به من، به سمت  یوارد خانه شدم. او هم پشت سرم وارد خانه شد و ب مهیحرف، سرآس نیبعد از گفتن ا و

. تپش ستادمیا میزنگ تلفن، دستپاچه سر جا یو از پله ها باال رفتم که با صدا دمیکش یرفت. نفس آسوده ا منینش

 جز پرهام! ستین یکس ط،گفت شخص پشت خ یم یبیباال گرفته بود و حس غر اریاخت یقلبم ب

گذشت و او  یم یبه کند قیشوم. دقا شانیصدا دنیموفق به شن دیکردم تا شا زیدادم و گوشم را ت هینرده ها تک به

آمد، مضطرب خودم را  یپدرم که از پله ها باال م یقدم ها یتماس را نداشت. با صدا نیخاتمه دادن به ا لیم ییگو

رفش ح یبه انتظار ادامه  ریو سر به ز دمیزد. لب گز میو خواستم خودم را از مهلکه نجات دهم که صدا دمیعقب کش

 :دیپرس د،یلرز یم تیکه از فرط خشم و عصبان ییتر آمد و با صدا کیماندم که نزد

 داره؟ آره؟ تیگه واقع یکه پرهام م ییحرف ها نیا سو،یگ

 :دمیو نگران پرس دیاسمش، قلبم لرز دنیشن با

 ... مگه اون...مگه

 زد: ادیو فر دیرا کش میبازو یعصب
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درصد  هی ؟ینخواست یحیکس هم توض چیجا و از ه نیا یاومد یسرت رو انداخت یطور نیسر هم رهیخ ی دختره

 غلط باشه، نه؟ یدیکه شن ییها زیچ دیشا یفکر نکرد

 به رعشه افتاده، لب زدم: ییصدا با

پرهام پسر  دمیفهم یوقت ؟یکرد یکار م یچ یمن بود یفکر کنم بابا، شما جا زینبودم که به همه چ یتیتو وضع من

 یتباه شد، من دوباره مردم و داغون شدم، نم میرو سرم خراب شد، نابود شدم، تموم زندگ ایو شماست، دن سولماز

 ...یاومدم تا از شما سوال کنم، ول نیبه رهام بگم، فقط رها خبردار شدم، به خاطر هم یراز رو حت نیتونستم ا

م رفت و قلبش را چنگ زد. وحشت زده که چهره اش از فرط درد در ه دیبگو یزیو خواست چ دیکش ینفس یعصب

 کنان گفتم: هیرا فراخواندم و ضمن فشردِن دستش، ترسان و گر دهیسپ

 بگو! یزیچ هیبابا  هو؟ی یشد یخوبه بابا؟ چ حالت

 پدرم، نگران گفت: مِیاوضاع وخ دنیهراسان از پله ها باال آمد و با د دهیسپ

 شد؟ تونیخدا مرگم بده چ ن؟یبر سرم، آقو خوب خاک

زدم. به  رونیکردم و به قصد تماس گرفتن با دکترش از اتاق ب تیاو را به سمت اتاقش هدا ستمیگر یکه م یحال در

به رهام  دیدادم؟ چه طور با یم دیدکتر را خبر کردم. جواب پرهام را چه با ستنیگر نیدادم و ح هیراهرو تک وارید

 ؟یکینزد نیآن هم به ا م،یدار یفهماندم که با پرهام نسبت خون یم

به طرف  میپدرم، به اتاقم برگشتم و مستق یو درمانده سر تکان دادم. بعد از آمدِن دکتر و معالجه  دمیکش یآه

 لیتکم یبهار زیدل انگ یاش با هوا ییبایسرسبز و پرطراوت عمارت دوختم که ز اطیپنجره رفتم. نگاهم را به ح

 داد! یش مروح را نواز ،یشده بود و آرامش خالص

 

 رونیبه ب یزدم و پنجره را باز کردم. سرک یکه بهار همراه خود به ارمغان آورده بود، لبخند ییبایهمه ز نیا به

گل  ندِ یکه عطر مطبوع و خوشا دمیکش یقیبه صورتم هجوم آورد. نفس عم یخنک و دلچسب بهار یِکه هوا دمیکش

 سرمستم کرد! یو نرگس شامه ام را نوازش کرد و حس ناب اسی یها
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اسم رهام  دنِیرا برداشتم. با د لمیدلنواز دل کندم و به طرف تختم رفتم و موبا یاز آن منظره  لم،یزنگ موبا یصدا با

 یباال انداختم و رد تماس زدم. کالفه و سردرگم فضا ییگرفت، متعجبانه ابرو یتماس م یدر پ یصفحه که پ یبر رو

 نداشت. دهیبدهم، اما فا یتا جواب فتمر یکردم و با خودم کلنجار م یم یکوچک اتاق را ط

بود و  ختهیاعصابم را به هم ر لیزنگِ موبا یندهم. صدا دانیام م یکردم به افکار منف یو سع دمیتخت دراز کش یرو

 یقیتماس هم قطع شد، اما پس از دقا یطاقت فرسا یشد. عاقبت خسته شد و پشت بندش صدا یسوهان روحم م

 که نوشته بود: ودمرا گش امشیپ یتوجه ام را به خود جلب کرد. با کنجکاو امکیپ یصدا

کم  هیده بلکه  یم حیرو برات توض زیمهمه! لطفاً! البته به بابا گفتم، خودش همه چ یلیباهات حرف بزنم، خ دیبا سویگ

 !یانجام ند یسرخود کار یایسر عقل ب

 میرفت و چشم ها جیسرم گ یدوباره خواستم دراز بکشم که لحظه ا ،یگوش زدم و بعد از خاموش کردنِ  یپوزخند

 یب یها جهیسرگ نیشد که ا یم یبرگشتم. چند روز میسر جا یام را فشردم و به آرام قهیرفت. کالفه شق یاهیس

 نیغلت زدن و ا یرا بستم. بعد از کم میچشم ها وتازه کردم  یبود! نفس دهیبعدش امانم را بر یمعنا و حالت تهوع ها

 پهلو و آن پهلو شدن، سرانجام خوابم برد.

کردم و  یرا پر از آب م می. تند تند مشت هادمیدو سیسرو یبا احساس تهوع، هراسان از جا برخاستم و به سو صبح

بود و حالم لحظه به  دهیفا یدرونم کاسته شود، اما ب یاز التهاب و گر گرفتگ یاندک دیتا شا دمیپاش یبه صورتم م

درب اتاق، به آن  یکرد. با صدا یتابم م یب شیش از پیبود و ب افتهیام هم شدت  جهیشد. سرگ یلحظه خراب تر م

و دستش را دور  دیبه طرفم دو رانیمجسم شد. ح میجلو رو دهیسپ ینگران و وحشت زده  یکه چهره  دمیسو چرخ

 :دیپرس یکمرم حلقه کرد و با نگران

 هو؟یشد  یچیم، چخان یوا

حال  یحت م،یعق زدن ها یبرگشتم. صدا سیهجوم آوردند و با شتاب به سرو میمعده ام به گلو اتیمحتو دوباره

کمکم کرد.  دنیتخت برد و در دراز کش یکرد. همان طور که دستش پشت کمرم بود، من را به سو یخودم را هم بد م

نبات داغ را  یحاو یبه اتاقم برگشت. استکان ربعد همراه دکت یقیبرگشت و دقا نییپا یسپس خودش فورًا به طبقه 

 دستم داد و دلواپس گفت:

 خوبه! چیکُم پ یبر یخانم، ا دیبخور
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 زیخ مین میو وادارم کرد تا سر جا امدیبازم نگاهش کردم و دستش را پس زدم، اما کوتاه ن مهین یپلک ها انیم از

حس  د،یچی. عطرش که در مشامم پدمیدرونش نوش اتیاز محتو یشوم، سپس آن را به دستم داد که به اجبار مقدار

 بالش گذاشتم و دردمند پلک بستم. یرود. سرم را رو یم جیو سرم گ چدیپ یکردم دوباره دل و معده ام به هم م

زدم. عاقبت کارش  یدست و پا م یداریخواب و ب انیدر م ییام کرد، اما من گو نهیفوت وقت شروع به معا یب دکتر

 زد و گفت: یکرد، لبخند ینظاره اش م یکه با نگران دهیشد، رو به سپ یکه بلند م یتمام شد و در حال

 استراحت کنن. شتریب یبهتره کم ست،ین ینگران یاصالً جا ه،یعیطب شونیا یحاالت برا نیخانم، ا دینباش نگران

 که گفت: ستمیخونسرد و خندانش نگر یبه چهره  متعجب

 !دی! شما بارداریگم خانم فرهان یم کیتبر

 

 

 :دمینشستم و پرس میزده سر جا رتیح

 ...یمن باردارم؟ ول ؟یچ

 نگاهم کرد. یتر شد و با محبت پدرانه ا قیعم لبخندش

 !هیباردار یخانم گرفتم، نشون دهنده  دهیکه از سپ یحالت ها، با توجه به اطالعات نیآره دخترم، تموم ا-

با  دهیرفت بدرقه کردم. سپ یم رونیکه از اتاق ب یاو را تا زمان رانمیو مبهوت نگاهش کردم و همان طور با نگاهِ ح مات

 گفت: دنمیبه سمتم آمد و ضمن در آغوش کش یشاد

 شه! یخوشحال م یلیبشنوه حتمًا خگم! مبارک شمو و شوورتون باشه!  یم کیدورتون بگردم خانم! تبر ،یاوف

 گفتم: دهیبر دهیبر یبا کلمات هیبغض و گر انیصورتم را پوشاند و در م یپهنا اشک

 ...یبچه... بچه  نی... ااما
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به صورت  یو با نگران دیدنبالم آمد، دستم را کش عاًی. او هم سردمیدو رونیو هق هق کنان از اتاق ب اوردمین تاب

 زل زد: انمیگر

 د؟یکن یم هیخانم چرو گر وا

 را پس زدم و لب زدم: دستش

 خوام تنها باشم، لطفًا! یم

 سرشار از شوق گفت: یو چهره ا رکانهیز یتکان داد و با لبخند میتفه یبه نشانه  یسر

 اش بارداره! یتِران زیرم به ارباب خبر بدم عز یم یخانم، َجلد سویگ شیچ

 ی. از باغچه دمیاصطبل دو یزار و نزار به سو یرفتم و با حال اطیوارد خانه شد. به ح یرا گفت و با خوشحال نیا

 یکه حالم را بهتر م یزی. تنها چستادمیشد، عبور کردم و کنار راهرو ا یم یکه به آن جا منته یکوچک و سرسبز

 درمانم بود! یب یمن و دردها ی اهندهروز ها پن نیکه در تمام ا ییکرد، رفتن به آبشار بود. جا

کرد.  یم انیباغ را نما یمنظره  گریشدم که اسب ها در طرف راستش قرار داشتند و طرف د یکیبار یراهرو وارد

 دمیاسب کش الِ یبر  یآمدم. دست رونیافسار اسب، به همراهش از اصطبل ب دنِ یدرب کوچک را گشودم و ضمن کش

خدمتکارمان، آقا برزو حواسم را به خود  یصداو سوار اسب شدم.  دمیرا در رکاب گذاشتم، خودم را باال کش میو پا

 معطوف کرد:

خوبو  یسوار یهوا هم امرو سرده بر ره،ی! ممکنه بارون بگدیشه، مواظب خودتون باش یم کیتار یهوا جلد خانم

 !ستین

بر پشت اسب، شروع به حرکت کرد. حق با او بود! هوا کم کم رو به  یتکان دادم و با زدنِ ضربه ا شیبرا یسر متبسم

خاطر، زمام اسب  نیپوشاندند. به هم یآسمان را م جیبود، به تدر یاز بارندگ یکبود که حاک یرفت و ابرها یم یرگیت

ردم و خودم اسب را متوقف ک دم،یراندم. به آبشار که رس ارآبش یرا محکم تر فشردم و پر سرعت تر از قبل به سو

. نفس نفس زنان به سمت چشمه قدم برداشتم و آبشار رفتم ی. افسارش را به دست گرفتم و به سودمیپر نییهم پا

از گر  یتا کم دمیآب بر صورتم پاش یجا خوش کردم. دستم را درون آب زاللش فرو بردم و مشت یسنگ یبر رو

 میمال یا یقیشر شر آب همچون موس یرا بستم. نوا میو پلک ها دمیکش یقیکاسته شود. نفس عم صورتم یِگرفت



 شیرین بی فرهاد

 
453 

 

 نیتوانستم ا یکرد. نم یم میبه وجودِ پر تنش و خسته ام تقد ریوصف ناپذ یداد و آرامش یگوشم را نوازش م

 تلخ را هضم کنم! قتیحق

 لب زمزمه کردم: ریرا فشرد و ز میلمسش کردم. بغض گلو یلرزانم را به طرف شکمم بردم و با دودل دست

 ا؟یده خدا یم یا یچه معن ختهیاوضاع به هم ر نیبچه وسط ا نیا

 و متألم رو به آسمان سر بلند کردم و و گفتم: هیپر از گال یو با لحن ختیاشک بر گونه ام ر یا قطره

 یهمه بال نیهمه عذاب بکشم؟ چرا ا نیا دیافته؟ چرا من با یمن م یهمه اتفاق شوم فقط برا نیچرا ا ایخدا

ام؟ تاوان  یعذاب نیکردم که مستحق چن یدم؟ چه گناه یگناه دارم تقاص پس م یآد؟ چرا ب یجورواجور سرم م

انتقام  یقربان اینکبت بار؟ عاشق شدنم؟  یِزندگ نیمحکوم شدم به ا یدم؟ به چه جرم یکدوم گناهم رو دارم پس م

 شدنم؟

 زدم: ادیدوباره فر ستم،یگر یکه م یحال در

 خدا؟ چرا؟ چرا

زدم. چند بار پشت هم  هیرفت و دستم را به درخت تک جیسرم گ یرا زدودم و از جا برخاستم که لحظه ا میها اشک

زدم. دوباره نگاهم به آسمان  یو لبخند دمیکش شیبر رو یپر تعلل به طرف اسبم رفتم. دست ییپلک زدم و با قدم ها

 سیام را خ یشدند و چشمان باران ریبر صورتم سراز متینرمک و با مالباران، نرم  یبار قطره ها نیشد که ا دهیکش

که  دمیچیپ یاصل ریزنان آن را وادار به حرکت کردم. از کنار آبشار گذشتم و به مس ادیکردند. سوار اسب شدم و فر

 اسب سوار در جاده توجه ام را جلب کرد. یاواسط دشت، مرد

 

تر شدنِ آن مرد، هراسان و  کیحکم تر در دست فشردم که با نزداحساس ترس کردم و افسار را م یا لحظه

 گریبه رعشه افتاد. د د،یخراش یرا م میکه گلو یمیو چانه ام از فشار بغضِ بدخ دیمتوحشانه به او زل زدم. قلبم لرز

حرکاتش، همه و طرز آمدن و راه رفتن و تمام  ش،مطمئن شده بودم که او، خودش است! قامت مردانه اش، حالت نگاه

ماه  کیشده و  نیکه عشقش با تار و پود وجودم عج ستیهمان مرد به،یهمه را از بر بودم! شک نداشتم که آن غر

 تاب آورده بودم! یاش را به سخت یکردم و دور یاش دست و پنجه نرم م یبود که با دل تنگ
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را  میبه خودم آمدم، اشک ها ،یقیماتم برده بود. بعد از دقا میسر جا ییشد و من گو یتر م کیبه لحظه نزد لحظه

و به طرفم آمد،  دیپر نییفرز و چابک از اسبش پا ستاد،یام ا یپاک کردم و دوباره شروع به حرکت کردم. چند قدم

و سرم  دیو تار گرد رهیچشمانم ت یجلو زیحواسم را پرت کرد، همه چ ادشیفر یاز او فاصله گرفتم که صدا عاً یاما سر

زنان  ادیو فر دیدو میبه سو یافتادم. با نگران نیزم یرفت، به دنبالش افسار از دستم رها شد و با شتاب بر رو جیگ

خوردنم شد. درد  نیبرخورد کنم، دستش دور کمرم حلقه شد و مانع از زم نیزد. قبل از آن که کاماًل به زم میصدا

شکمم  یدرد بود بر تنم نشست. وحشت زده و مشوش دستم را بر رواز  یکه حاک یو عرق سرد دیچیدر کمرم پ یبد

 :دمینال زانیو اشک ر دمیکش

 ... بچه... بچه ام...پرهام

داشت آرامم  یکه سع یمضطرب، در حال یداد. با لحن یو مرا در آغوشش جا دیچیرا محکم تر دور کمرم پ دستش

 کند، گفت:

 گذشت، نگران نباش! ریشکر به خ یخدا ست،ین یزی! چسویباش گ آروم

 دهنده زمزمه کرد: نیتسک یو با لحن دیرا بوس میاش گذاشتم که با عطوفت و پشت هم موها نهیس یرا بر رو سرم

 دلم! زینباش عز نگران

 یو اندوهِ آشکار یکنان نگاهش کردم. در نگاهش دلخور هیام را فشرد و سرم را به سمت خودش برگرداند و گر چانه

و پر از غمش، لحِن متألم و نگرانش و طرز نگاِه دردناکش قلبم  دهی. صورِت تکدیکش یزد و قلبم را به آتش م یموج م

 .دندیکش یجانکاه م یرا به درد

 زش،یآم هیو گال رهیبهبودش صورت دهم! شرمسار از نگاهِ خ یبرا یتوانستم تالش یمن بود و نم ریتقص شانیتمام

 زد: میپر تمنا صدا یلحن انداختم که با نییسرم را پا

 سو؟یگ

 نگاه به نگاهش دادم. اریاخت یب

 جانم؟-

 گفت: ریمالمت بار و دلگ یبر لب نشاند و با لحن یتلخ لبخند
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 میجفتمون تصم یکمکت کنم! به جا یمشکِل لعنت نیتو حل ا یاجازه نداد ی! تو حتیبد کرد یلیخ سو،یگ یکرد بد

 !سویگ ی! خراب کردیو دوخت یدیخودت بر ،یو فرصت فکر کردن هم بهم نداد یگرفت

 زدم: ادیشدم، بغض آلود فر یبلند م نیزم یاز رو یکه به سخت یبه خودم دادم و در حال یتکان

 کردم پرهام؟ هان؟ یکار م یچ دیبا گهیاون قدر واضح و روشن بود، د زیهمه چ یوقت

 زدم: ادیکنان دوباره فر هیو گر دمیاش کوب نهیبر س یبرخاست که به طرفش هجوم بردم و مشت شیجا از

 ...مهیکه تموِم زندگ یکه عاشقشم، کس یکس دمیفهم هویهمه مدت،  نیبعد از ا یکردم؟ وقت یکار م یچ دیبگو با تو

 کردم و ضمن اشاره کردن به شکمم ادامه دادم: یمکث

 پرهام؟ کردم یکار م یچ دیکه پدر بچمه، در واقع هم خونمه و خودم هم گناهکارم، با یکس

به  یتر رفتم و دوباره ضربه ا کیبرجسته ام در نوسان بود. نزد مهیو شکمِ ن انیگر یچشم ها نیب نشیغمگ نگاهِ

 :دمیاش کوب نهیس

 ؟یگ ینم یچیچرا ه ؟ی! حرف بزن، پس چرا ساکتگهید بگو

گرفته از بغض لب  ییگرفت، با صدا یکه از من فاصله م یزد و در حال شیپا یبه سنگ جلو یلگد یو عصب ریبه ز سر

 زد:

ولم  فیو بالتکل یهمه مشکل تنهام گذاشت نیوسط ا ،یکار رو باهام کرد نی! تو بدترسویگ یکرد یفرار م دینبا تو

 !میموضوع رو حلش کن نیو به کمک هم ا ییدوتا میتونست یکه م یبه اموِن خدا، در صورت یکرد

 :دمیرا فرو دادم و نگران پرس بغضم

 ؟یچرا برگشت النا

 دوخت. میبه چشم ها میو نگاهش را مستق دیطرفم چرخ به

 خودم! شیموضوع حرف بزنم و تو رو هم برگردونم پ نیکه با پدرت در مورد ا نیا یبرا-

 درشت شدند و هراسان گفتم: رتیاز فرط تعجب و ح میها چشم
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 !میتون ینم ؟یفهم یپرهام! م میبا هم باش میتون یمن و تو نم ؟یگ یم یچ یفهم یم چیزده به سرت؟ ه ؟یچ

 داد و دستم را فشرد. لمیتحو یتلخ لبخند

 اما همه اش رو نه! ،یدیرو فهم قتیتو حق سویگ-

 مگه تو... ؟یستیپرهام؟ مگه تو پسر سولماز ن هیمنظورت چ-

و در  دیزده نگاهش کردم که دستم را کش رتیجنباند. ح ینف یبه نشانه  یسبابه اش را بر لبم گذاشت و سر انگشت

 برد، دوباره گفت: یکه من را به طرف اسب م یحال

 اما نه پسر رادمهر! درسته،

 ؟یگ یم یدار یچ-

 سر تکان داد و به اسبم اشاره کرد: خندان

 !یش یم ضینکرده مر یوقت خدا هیهوا سرده  م،یزن یعمارت، اون جا در موردش حرف م میسوار شو برگرد فعالً

 افزود: زیآم طنتیش ینثارم کرد و با لحن یلبخند مرموزانه

 وقت ممکنه کوچولومون هم سرما بخوره! اون

 زد. میاز او رو برگرداندم که صدا نیدادم و شرمگ لشیتحو یلبخند

 

 ام نشاند و زمزمه کرد: یشانیبر پ یو عاشقانه بوسه ا قیعم یشد و با محبت کمیسکوت نگاهش کردم که نزد در

 !سویدارم گ دوست

 پر تمنا و سرشار از عشق افزود: یدو دستم را در دستان گرمش فشرد و با لحن هر

 تنهام نذار! یطور نیوقت ا چیوقت دستم رو ول نکن! ه چیه گهید
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غم زده و ملتمس کنار گوشم  یو با لحن دیبغض سر تکان دادم و دستم را دور گردنش حلقه کردم که به آغوشم کش با

 کرد: نجوا

 ...رمیم یبدون تو، به خدا م رمیم یآرم، م یمن بدون تو دووم نم سو،ینابود شدم گ یرفت دمیفهم یوقت

 شتریکه لحظه به لحظه ب ییاز تو ،یمیکه زندگ ییاز تو دیچه قدر سخت بود، با یدون یپرهام من مجبور بودم، نم-

از وجودم رو، قلبم رو از خودم  کهیت هیبودن تا  کردم! انگار مجبورم کرده یگذشتم و ترکت م یشم، م یعاشقت م

 نفس نکشم! پرهام من... گهید ایجدا کنم 

خورد، تمام تار و پود  یداغش که به صورتم م یکنان سر بر شانه اش نهادم. هرِم نفس ها هیهق هق افتادم و گر به

 میرا نوازش گرانه بر موها شیگرفت. انگشت ها یشد و قلبم به عشقش تپش م یم یبیوجودم دستخوش حس عج

 و لب زد: دیکش

 نکن! هیگر گهینکن قربونت برم! د هیگر

 گفت: یتصنع یگونه ام زدود و با اخم یرا از رو میرا باال گرفت و اشک ها سرم

 یاون وقت با من طرف ه،یگر ریز یو بزن یبغض کن یزیجهت سر هر چ یخود و ب یو ب یالک یبه بعد اگه بخوا نیا از

 !یسر نیکنم ا یم هتیتنب یها! بدجور

 گفتم: طنتیرا باال دادم و با ش میابرو یتا کی

 کنم! یم هیگر شتریپس ب عه؟

و به سرعت همراه اسبش پشت سرم شروع به حرکت  مهیحرف، فوراً سوار اسب شدم. او هم سرآس نیبا گفتن ا و

 زد: ادیکرد و فر

 رسه باالخره! یخانم من که دستم بهت م سویگ

 تکان دادم و خنده کنان به طرف عمارت رفتم. شیبرا ینثارش کردم. دست یچشمک طنتیش پر

 :دیآمد و ضمنِ در آغوش گرفتنم، پرس میورود به عمارت، رهام به سو با

 ؟یپرهام حرف زد با
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 گفت: ریوصف ناپذ یبر گونه ام نشاند و با شوق یپرمحبت یسر جنباندم که بوسه  متبسم

 !یبرات تنگ شده بود خواهر یلیخ دلم

 دور کمرم انداخت و محکم تر بغلم کرد و اضافه کرد: دست

 ندارم که! شتریخواهر کوچولو ب هی

 گفتم: رکانهیشرارت بار و ز یکردم و با لحن یخنده ا تک

 کوچولو باهامه! هیبگم که االن خودم  دیکه آقا رهام، محض اطالعتون با ستمیکوچولو ن گهید

 .دیچند بار پشت هم گونه ام را بوس انیپا یب یاهم کرد و با شوق و ذوقمحبت نگ با

 ام! یجان، من نوکر جفتتون هم هستم! خودم دربست چاکر اون فسقل یا-

 شد و دلخورانه اخم کرد: یجد کبارهی

 شم؟ آره؟ یم ییبشنوم که دارم دا بهیغر هیاز  دی! من باسویگ یبدجنس یلیخ

 گفتم: ریو سر به ز دمیبرچ لب

 حاال! دیببخش

 و گفت: دیخند

 وجه! چیاخم و تخم آقا پرهام رو ندارم به ه یها! حوصله  ینکن هیخب حاال، گر یلیخ

 لحن پر حرص و معترضانه گفتم: با

 !یشعور یب یلیرهام! خ عه

 وارد سالن شدم. به دنبالم آمد و کنارم رو مبل جا خوش کرد. ش،یتوجه به صدا زدن ها یب و

 باهات حرف بزنم. یزیچ هیخوام در مورد  یم سویگ یراست-

 پدرم، سر بلند کردم: یصدا با
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 ؟یبرگشت سویگ

 افکندم و خجوالنه گفتم: ریمالمت بار و پرسرزنشش را به جانبم دوخت که شرمزده سر به ز نگاهِ

 ...یخوام بابا، ول یم معذرت

 را قطع کرد: حرفم

 شد! یحل م زیزود تر همه چ نه،یمشکلت ا یگفت یدونم، اما اگه همون اول بهم م یم

 گفت: یتمام کردنِ بحث، به شوخ یکرد و برا یانیپادرم رهام

 !ستیبحثا ن نیا یجا گهیتموم شده! د یو خوش یبه خوب یفسقل هیبا اومدِن  زیفعالً که همه چ گه،یخب د یلیخ

 به پدرم کرد: رو

 آقا رادمهر! دیاتون باشبه فکر نوه  دیبا االن

 اون که رو چشم من جا داره!-

 گفت: یرو به من کرد و با مهربان سپس

چه قدر ازت ممنونم که  یدون ی! نمنیرو عوض کرد میو زندگ نیدیبخش ییروشنا میخودت و هم اون بچه به زندگ هم

 دخترم! یو فرصت جبران رو بهم داد یاومد

 گفتم: یپررنگ تر شد و با شرمسار لبخندم

 اشتباه کردم، متأسفم! من... یلیمن خ بابا

 :دیحرفم پر انیم

و به فکر  میرو درست کن زیو همه چ میهمه دست به دست هم بد دی! مهم االنه که بازمیرو فراموش کن عز گذشته

 !میجبران باش

 شد: دهیآمدِن پرهام، نگاهش به جانب او کش با
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 باهاتون حرف بزنم! زایچ یسر هیدر مورد  دیجا که با نیا ایب ،یپسرم، به موقع اومد ایب

 پدرم شروع به صحبت کرد: یکنارش نشست و رهام هم با اشاره  ریو سر به ز عانهیمط پرهام

خب! راستش  یبهتون گفتم، هر چند که به نفعتون بوده، ول یدروغ هیرو بهتون بگم، من  یقتیحق هی دیکه با نیا اول

شما رسمًا و شرعاً زن و  یعنی ن،یبود و در اصل شما به عقد هم در اومد یشما دو تا همه اش الک ی غهیص انیجر

 نیمن تموم ا ،یکه مرتکب نشد یبابت گناه یباش اشتهعذاب وجدان د ستین یازین گهید سو،یکه گ نی! و ادیشوهر

 م!اما به درخواست بابا مجبور شدم سکوت کن ن،ید یقدر خودتون رو عذاب م نیدونستم چرا شما ا یمدت م

 

 زد: میبرا یزد و چشمک یآسوده ا لبخند

که  نیا گه،ید زیچ هی! دینکرد یگناه چیراحت باشه خواهر خوشگلم! نه تو نه پرهام ه زیبابت همه چ التیخ گهید

 باهامون نداره! یا گهینسبت د چیپرهام در اصل پسرخاله اموِن و ه

 :دمیپرس متعجب

 ست؟یپرهام پسر سولماز و بابا ن یعنی ؟یچ

اطالع داشته،  هیقض نیاس و فقط بابا از ا گهینفر د هیو پرهام پسر سولمازن درست، اما پدرشون  یسام زم،ینه عز-

 !ینگران باش ستیالزم ن

 یورودش پنهان یبه پرهام انداختم که از همان ابتدا ینگاه یچشم ری. زدمیکش ینگاهش کردم و نفس راحت ریمتح

گناه از دوشم برداشته شده و  مِ یکردم بار عظ یکردم و حس م یم یس سبکزدم. احسا یکرد و لبخند ینگاهم م

 مبرا شده بودم! ییاز هر گناه و خطا گرید

 پدرم، نگاهم را به او معطوف کردم: یصدا با

هم  یدارم مال تو و رهامه و سام یکه من هر چ یدون یرو هم بهتون بگم! خودت م یا گهیموضوع د هی دیبا دخترم

 فیمشورت کردم و فکر کردم بهتره که تکل لمیبا وک نیشده، به خاطر هم رید یلینداره! تا االن هم خ یسهم چیه

 کنه! یرشما کا هیشما رو مشخص کنم تا سولماز نتونه عل راثیارث و م

 متواضع سر خم کرد: رهام
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 حرف هاست بابا جان! آخه... نیچه وقت ا االن

 رادمهر حرفش را قطع کرد: اما

شه و هم  یخودم راحت م الیهم خ یطور نینمونه، ا یباق یدر کار نباشه و عمر ییفردا دیشده پسرم، شا رید یلیخ

که به  دهیدر حق شما بد کردم و االن وقتش رس یلینه! من خ سویگ یراحته، ول المی! از بابت تو خدیش یشما راحت م

 فکر جبران باشم.

 لرزان گفتم: ییصدا با

 مگه ما چشممون به مال و اموال شماست آخه؟ ه؟یحرف ها چ نینکنه بابا، ا خدا

 زد: ینیغمگ لبخند

 به حق دار برسه! دیباالخره حق با ست،یحرف ها ن نیبحث ا دخترم

 رو به پرهام کرد و گفت: سپس

 !یبرام ندار یفرق چیتو رو هم کنار گذاشتم پرهام جان، چون با پسرم ه سهم

 انداخت و گفت: نییسرش را پا نیشرمگ پرهام

 نیبه ا یازین گهی! دنیبهم لطف کرد یکاف یو به اندازه  نیها به گردن من حق دار نیاز ا شتریشما ب ه،یچه حرف نیا

 لطفاً! دیاز شرمنده ام نکن شتریب ست،یکار ها ن

 پدرانه نگاهش کرد و متبسم گفت: یمحبت با

 !یبا رهام ندار یفرق چیه ،یپسرم یتو هم جا م،یپسرم! ما که با هم تعارف ندار الزمه

 آقا! دیشما به من لطف دار-

 بار رهام گفت: نیا

 م؟یحرف بزن یعروس خیحرف ها در مورد تار نیا یبه جا ستیبابا بهتر ن گه،یخب د یلیخ

 بار ادامه داد: طنتینگاهش کردم که با همان لحن شوخ و ش متعجب
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 شده ها! رید یلیاالن هم خ تا

 به من انداخت و گفت: یخونسرد نگاه رادمهر

دونستم جوابت مثبته، با رهام  یکرده بود و منم چون م یماجرا ها، پرهام تو رو از من خواستگار نیقبل از ا سو،یگ

خودته دخترم، از نظر من که پرهام  لینکردم. االن هم باز م یالزمه انجام بده و مخالفت یهماهنگ کردم که هر کار

شرط  ای یازدواج دار نیبا ا یکنم، اما اگه تو مشکل یم نشیو خودم به شخصه تضم نانهیو قابل اطمهمه جوره خوب 

 دخترم؟ هیجوابت چ ،یبگ یتون یم یبراش دار یو شروط

 و خجول پاسخ دادم: ریبه ز سر

جا  نیازدواج داشتم ا نیکه واسه ا یسولماز بود و به خاطر عذاب وجدان و حس گناه ی هیتنها مشکلم قض من

 اومدم!

 ه؟یچ تیینها میخب پس، تصم-

 :دیبه پرهام انداخت و دوباره پرس ینگاه خندان

 شه پس؟ یم یشادومادِ ما چ نیا جواب

 و خجالت زده گفتم: دمیگز لب

 !دیدون یندارم بابا، هر طور که خودتون صالح م یحرف من

 

 

 و گفت: دیخند رهام

 !گهیمبارکه د پس

به پرهام انداختم که از آرامِش  یشروع به دست زدن کردند. خنده کنان نگاه دهیبه دنبال حرفش، خودش و سپ و

 تمام وجودم را در بر گرفت! ینگاهش، قلبم آرام گرفت و حِس آسودگ
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 نگاهم کرد و گفت: یاز جا برخاستم و به دنبالش به اتاقم رفتم. با خوشحال ده،یسپ یاشاره  به

 گذشت! ریبه خ یچه قدر نگران حالتون بودم، خدا ِر شکر که همه چ دیدون یاشه خانم جون! نمب مبارکتون

 نگاهش کردم و گفتم: یقدردان با

 یاگه تو نبود دیدونم چه طور ازت تشکر کنم، شا یواقعاً ممنونم ازت! نم ده،یسپ یبهم لطف کرد یلیمدت خ نیا

 !یکه کمکم کرد یرو تحمل کنم، مرس یهمه سخت نیتونستم ا ینم

 بود! فهینکردم که خانم، همه اش انجام وظ یکار-

 گفتم: متبسم

 !زمیعز یکرد لطف

 زد و گفت: میبه رو یلبخند

 رِ جمع کردم و چمدونتون هم حاضره! لتونینرفته بگم که من وسا ادمیخانم، تا  یراست

 تکان دادم و پس از تشکر از او، به طرف تخت رفتم و چمدان را از کنارش برداشتم. یسر

 منتظرن! نییخانم، شوورتون پا دیپاش یجلد-

 .میبه همراه پرهام از عمارت خارج شد ه،یاز او و بق یتکان دادم و پس از خداحافظ میتفه یبه نشانه  یسر

 ییکذا ی جهیآن سرگ گریاستارت زد و به طرف شهر راند. بار د یحرف چیه یشدم، پرهام هم ب لیسوار اتومب یوقت

از حال  یآن کم یسرما دیزدم تا شا هیتک شهیو سرم را به ش دمیداد. چهره ام را در هم کش یسراغم آمده و آزارم م

 :دیانداخت و پرس طرفمبه  ینگاه میملتهب درونم بکاهد. پرهام نگران ن یِ و هوا

 سو؟یخوبه گ حالت

 لب زدم: یحال یسر تکان دادم و با ب جیو گ نامطمئن

 !خوبم

 گفت: گرید بار
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 دکتر؟ میسر بر هیاول  یدار یمشکل اگه

 بشاش و شادمان گفت: یتکان دادم و پلک بستم که ضبط را روشن کرد و با لحن ینف یبه نشانه  یسر کالفه

و  ادیب رونیکوچولو ب طونیاون ش یها تیاذ یکم از حال و هوا هیبه خانم خوشگلم که  میآهنگ تقد نیخب، ا یلیخ

 کمم به حرف دل بنده گوش کنه! هی

نشاند و  شیبر رو یکوتاه یزده ام را فشرد و بوسه  خینثارش کردم. دست  یا وانهیلب د ریزدم و ز یرمق یب لبخند

 نجوا گونه گفت:

 !یشه که دوباره کنارم ی! باورم نمسویگ الهیخواب و خ نایا یکنم همه  یفکر م هنوزم

 نگاهش کردم و گفتم: درمانده

 کنه! یهم حالم رو بد م شونیادآوری یپرهام، حت میسخت حرف نزن یاز روز ها گهید ایب

 سر تکان داد. لبخندزنان

 !میو براش نقشه بکش میفکر کن ندهیفقط و فقط به آ دیبه بعد با نیاز ا گهیدلم، حق با توئه! د زیچشم عز-

 پر محبتش را نثارم کرد و افزود: نگاه

 ! واقعاً ممنونم!سویگ یاومد میگم ازت ممنونم که به زندگ یاز ته دلم م یازت تشکر کنم ول دیدونم چه طور با ینم

جاده پرداختم. دستش را به طرف ضبط برد و قبل از  ینشست و در سکوت به تماشا میاز سر شوق بر لب ها یلبخند

 :دیروشن کردنش، پرس

و  یباش شمینگاهت کنم، پ ،یکه ازم دور بود ییخوام امروز فقط کنار تو باشم، به اندازه تموم روز ها یم سو،یگ

 صدات رو بشنوم!

 داد و سپس دوباره گفت: نییپا یرا اندک شهیش

 فقط من و تو! م،یخوام امروز فقط به فکر خودمون باش یکنه، م یم مراسم رو درست یخودش کار ها رهام

 گفتم: یبه شوخ ختهیآم یزدم و با لحن یطنتیپر ش لبخند
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 رفتم! یم نایشه، زود تر از ا یقدر دلت برام تنگ م نیدونستم ا یم اگه

 !یانصاف یب یلیخ سو،یرو تحمل کنم گ تیتونم دور یروز هم نم هی یمن حت ؟یشک داشت یعنیبدجنس،  یا-

گره خورده به جلو چشم دوخت. دستش را فشردم و  یینشاند و با ابروها یشانیبر پ یتصنع یپشت بند حرفش اخم و

 زدم: شینازآلود صدا یبا لحن

 پرهام؟

 :دمیبار پرس نینکرد که ا یتوجه

 ؟یقهر پرهام

 از هم باز شدند و دلخورانه نگاهم کرد: شیها اخم

 ؟یکرد تمیقدر اذ نیا ینشد خسته

 به جانب گفتم: حق

 حقته! خب

 فرو برد. شیزد و کالفه پنجه در موها یشخندین

بتازون!  یتون یتا م ،یدیو هزار تا دردسر! حاال شما هم که نقطه ضعف بنده رو فهم یِخانم، عاشق سویگ گهیآره د-

 فعالً که دور، دور شماست خانم خانما!

 گرفتم. شیاز بازو یشگونین یعصب

 کردم خب! یها! شوخ یلوس یلیپرهام خ-

 برگرداندم و دوباره پلک بستم که گفت: شهیرا به سمت ش میرو و

 ؟یناراحت شد خانمم؟

 نکردم که دوباره گفت: یتوجه
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 !گهید دیببخش زم،یخب عز یلیخ

 شرط داره ها! هی-

 حرفم شد. یبهم انداخت و منتظر ادامه  ینگاه مین متبسم

 م؟یر یم میاول بگو کجا دار-

 هر جا که خانمم بگه!-

 :دمیخواهشمند و پر شور و ذوق پرس ینگاهش کردم و با لحن یخوشحال با

 ؟یارینه ن ید یم قول

 تکان داد و همان طور که دستم را در دست داشت گفت: سر

 غلطا بکنم! نیتونم رو حرف خانمم حرف بزنم آخه؟ بنده غلط کنم از ا یمن م مگه

 :دمیو سپس ملتمسانه پرس دمیخند

 ه؟یحافظ میر یم

شتاب گونه گونه  یو با حرکت دمیرا به هم کوب میفرود آورد. با ذوق دست ها دییتأ یکنان سرش را به نشانه  خنده

 و گفتم: دمیاش را بوس

 دلم تنگ شده! یلی! خیمرس یوا

 !یکن یجا رو انتخاب م نیدونستم ا یم-

 نگاهش کردم. کنجکاو

 چه طور؟-
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 کنجکاوم انداخت و گفت: یبه چهره  ینگاه مرموز

 روزِ با هم بودنمون! نیاول ادی به

 بر لبم نشست و نگاه پر محبتم را نثارش کردم. ریوصف ناپذ یاز سر شوق یلبخند

 باشه! ادتیکردم  یفکر نم-

 !اتیو با جزئ قی! مو به مو، دقادمهیکه به تو و عشقمون مربوط بشه رو  یزیمن هر چ-

 گفتم: طنتیش پر

 که عاشقت شدم! نهیهم ی واسه

 شرارت بار جواب داد: یلحن با

 ده ها آخرش! یهات کار دستت م یبلبل زبون نیخانم، هم سویگ نیبب

رو به من  ش،ی. او هم ضبط را روشن کرد و پس از باال بردن صداستمینگر رونیتفاوت شانه باال انداختم و به ب یب

 گفت:

 !ایخوشگلِ دنخانم  نیو بهتر نیبه ماه تر میتقد

را بستم تا  میسپردم، چشم ها یگوش م شینشست و همان طور که به بند بند عاشقانه ها میبر لب ها یپر لذت لبخند

 قلِب به داِم عشق افتاده ام ماندگار شود: یِ عشقش جرعه جرعه در ذهنم حک شود و تا ابد بر رو یندا

 که دست هات، یاول بار

 خورد دور تنم گره

 یچ یعنیعشق  دمیفهم

 بهترم یباش دمیفهم

 بوسه ات برام نیاول
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 افسانه بود نیآخر

 بودن برام کنارت حسِ

 بهانه بود تنها

 عادت کردم بهت

 حسم به تو حسادت کردم به

 تو، یآرامش تو چشم ها به

 دوست داشتن تو عادت کردم به

 عادت کردم بهت

 حسم به تو حسادت کردم به

 تو یآرامش تو چشم ها به

 دوست داشتن تو عادت کردم به

 عادت کردم بهت

 شاهده که احساس من خدا

 به تو چند برابر شده نسبت

 تو عشق تو لحظه هام حضور

 خوده یب الِ یخ هی نبودت

 کنم یتو نگاه م یچشم ها تو

 کنه یآشوب به پا م دلم

 کنه یزندگ یداد زهیبه قلبم انگ خوشحالم
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 عادت کردم بهت

 حسم به تو حسادت کردم به

 تو، یآرامش تو چشم ها به

 دوست داشتن تو عادت کردم به

 عادت کردم بهت

 حسم به تو حسادت کردم به

 تو یآرامش تو چشم ها به

 دوست داشتن تو عادت کردم به

 عادت کردم بهت

 که دستات، یاول بار

 خورد دور تنم گره

 یچ یعنیعشق  دمیفهم

 بهترم یباش دمیفهم

 

 «فرجام ریعادت کردم، ام بهت»
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پرهام  یکه با صدا نی. خواب آلود و خسته چند بار پلک زدم تا امیبود هیحافظ یپلک گشودم، درست رو به رو یوقت

 به خودم آمدم:

 زم؟یعز یشد داریب

 :دمیتکان دادم و پرس سر

 خوابم برد؟ یک

 :دیخند

 نیکنم، واسه هم دارتیب ومدیدلم ن یول میدیوقته رس یلیراه خوابت برد، خ لیکه همون اوا یقدر خسته بود نیا

 !یش داریمنتظر موندم ب

 :دیبه چهره ام انداخت و پرس یقینگران و دق نگاه

 ؟یندار یخوبه؟ مشکل حالت

 و عشق نگاهش کردم که گفت: یقدردان با

 خونه بچه ها منتظرن. میبرگرد دیها، زود با میکرد رید یلیتا االن هم خ ،یشو خانم ادهیپ

 :دیشدم. به سمتم آمد و دوباره پرس ادهیپ لیگفتم و از اتومب یچشم

 ؟یندار جهیسرگ گهید

 نه بهتر شدم!-

 نثارش کردم و گفتم: یبخش نانیکه لبخند اطم دیصورتم را کاو ینوازش گونه ام، با نگران ضمن

 نباش پرهام، به خدا خوبم! نگران

 زد و گفت: یلبخند

 یلیخ نهیواسه هم سو،یو دوباره از دستت بدم گ فتهیب یاتفاق هیترسم  یهمه اش م ست،یدونم، دست خودم ن یم

 نگرانم!
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همه محبت و عشقِ خالصانه اش زدم  نیاز ا یکشاند. لبخند هیرا در دستش فشرد و به دنبالش به طرف حافظ دستم

در کنارم شکر گفتم. همان طور که دست در دست و شانه به شانه اش پله ها  و در دل خدا را بابت حضور دوباره اش

که به همراهش به  یروز نیگذراندم. خاطرات اول یو پر ذوق اطراف را از نظر م ریناپذ یریس یرفتم، با نگاه یرا باال م

شد عمر تمام آن روز  یرم نم. باودیتپ یتند تر م یشد و قلبم از شدت شاد یجا پا گذاشته بودم در ذهنم مرور م نیا

و سرور  یو غرق در شاد یخوشبخت یو فصل روز ها دهیرس انیتلخ به پا یسخت و طاقت فرسا همچون کابوس یها

 یاش در کنارم ب یشگیبودن و داشتِن هم یو برا دمیکش یروز ها را م نیرقم خورده است. چه قدر انتظار ا مانیابر

 تاب بودم!

کردم به  یکرد. حس م یو نگاهِ پر مهرم را به او دوختم که با لبخند نگاهم م ستادمیاو، من هم ا محض توقفِ  به

سوختم.  یتنگ است و در حسرِت لمس نگاه پر مهرش م شیاز آن دلم برا شتریب یماه و حت کی نیوسعت تمام ا

اش گذاشتم و از فرط آرامش و  نهیس یسرم را رو ان،یاطراف ینگاه ها یتوجه به اطرافم و حت یشدم و ب کشینزد

 یب یآن جا و حضور او، همه و همه آرامش یآرام و باصفا یرا بستم. سکوت و فضا میپلک ها ریناپذ انیپا یشوق

 کرد. یم هیرا به وجودم هد لیبد

 زیحس خاص و لبر نیکردم و با عمق وجود ا یبدنم حس م یو عشق را در تک تک سلول ها یناب خوشبخت شرابِ

 !دمیچش یرا م یودگاز آس

که به  شینشست و صدا اهوامیبه دست باد و غرق در ه شانیمواجم و پر سوانیبه قصد نوازش بر گ شیها دست

 :دیچیبود، در گوشم پ ایدن یِ قیموس نیتر ژهیو و نیگوشم خاص تر

کنم پر  یم یو هر کار هیقلبم خال یگوشه  هیکمه،  میتو زندگ یزیچ هیکم دارم،  یزیچ هیکردم  یحس م شهیهم

وقت  چیکه ه یاون حس دمیوقت نفهم چیشه، اما ه یحس م میتو زندگ یکمبود هیکردم  یشه، حس م ینم

طرف قاب  یرهام! از سر کنجکاو قبار تو اتا نیاول دم،یکه تو رو د یکردم، عشق بود! تا وقت یحضورش رو حس نم

تو وجودم عوض شد، شب و روزم شده بود مرور  یزیچ هیو  دیحس کردم قلبم لرز دنتیعکس رفته بودم و با د

اصالً عکست  ،یبود یدونستم ک یبرام خاص بودن، نم ییجورا هینگاهت، لبخندت،  یادآوریعکس هات تو ذهنم و 

خواست بار ها و بار ها تو چشم هات نگاه کنم و  یکردم، دلم م یبهت فکر م اریاخت یکرد، اما ب یکار م یاون جا چ

 یبار دلم برا نیاول یمن رو به سمت خودش کشوند و برا اریاخت یداشت نگاهت که ب یخاص یآرامش هی، آروم بشم

 یول ،یاولش باورم نشد خودت م،یتو روستا به هم برخورد کرد یاتفاق یو عاشق شدم! وقت دیقلبم سر د،یدختر لرز هی

تموم وجودم  ،یپناهت بهم زل زد یو ب یبا اون نگاه اشک یگرفت، شناختمت! وقت دنیو قلبم تپ ینگاهم کرد یوقت

 یدونستم چه نسبت یشدم، نم وونهیگرده، د یرهام دنبال تو م دمیفهم یوقت سو،یگ دینگاهت لرز یِدرموندگ یبرا
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کردم، عاشقت  یم یازت دور نیهم یآرامشم رو گرفته بود، برا تمومفکر  نیکردم عاشقته، ا یفکر م ،یباهاش دار

 کیو بهت نزد رمیخودم رو بگ ینتونستم جلو ،یدوستم دار دمیفهم یوقت ،یستیکردم سهم من ن یفکر م یول بودم

رو  کتبار ها اش یکردم، از سر نادون تتیاذ یخود یعذابت دادم، ب یلیوسط مانع بود، خ نیباز هم رهام ا یشدم، ول

و  یو لحظه به لحظه عاشق ترم کرد یبود شمیپ عاشقونه ،یو تنهام نذاشت یکنارم موند شهیدرآوردم، اما تو هم

 کنه! انیبگم دوست دارم که عمق دوست داشتنم رو ب دیدونم چه طور با ینم ،ینکرد غیعشق پاکت رو ازم در

 دوخت. میبه چشم ها میام را به دست گرفت و سرم را باال برد و نگاِه لرزان و شفاف از برق اشکش را مستق چانه

 

 یو م شیپرست یکه م ییبه همون خدا ا،یمکان مقدس، به تموم مقدسات دن نیجا و تو هم نیخوام هم یم سویگ-

! دوست دارم! ستمیمیعشقمون وا یپرستم، قسم بخورم و بگم که تا جون دارم عاشقتم و دوست دارم و تا آخرش پا

خوش بخت  یمونم و برادارم عاشقت ب نفسدم تا  یتموم عمرم دوست دارم، قول م یامروز و فردا، برا ینه برا

ام  زهیتا انگ یو پشتم باش یفقط قول بده کنارم بمون اد،یخم به ابروت ب یبه بعد حت نیذارم از ا یکردنت بجنگم، نم

 از دست ندم! میرو دار شیکه پ یراه یادامه  یرو برا

 .دیشکمم کش یخم شد و دستش را نوازش وار رو میپا جلو

رو  یکنم تا طعم خوشبخت یم یهردوتون مواظبت کنم و دوستون داشته باشم، هر کاردم با تموم وجود از  یقول م-

 از لباتون محو نشه! و هرگز خنده دیبچش

اش  یشانیبر پ یپر مهر یاشک بار به او زل زدم و من هم مقابلش خم شدم. دستش را فشردم و بوسه  ینگاه با

 لرزان و پر شعف زمزمه کردم: یینشاندم و با صدا

رو بدون  یکه زندگ یعشقمون بجنگم! دوست دارم پرهام، اون قدر یدم تا آخرش بمونم و برا یدم، قول م یم قول

چه قدر ممنونتم!  یدون ی! نمیکرد هیرو تمام و کمال بهم هد یو خوشبخت یاومد میکه به زندگ یخوام! مرس یتو نم

 !شهیباش! هم شهی! همیکه هست یمرس

بلند کرد. دستش را دور کمرم انداخت و ضمِن در آغوش گرفتنم، از  نیزم یرا هم از روکنان از جا برخاست و م خنده

 پر شعف گفت: یبلندم کرد و با لحن نیزم یرو

 دختر! عاشقتم! عاشقتم
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 اش پنهان کردم و گفتم: نهیرا در س سرم

 زشته! نهیب یم یکی نیپرهام، بذارم زم عه

 نثارم کرد.را  طنتشینگهم داشت و نگاه پر ش نیزم یرو

 تو! ی وونهیام، د وونهیبذار همه بدونن که د-

آن موقع و در ساعت از  یگریکس د ،یاندک یبه اطراف انداختم، به جز عده  ی. هراسان نگاهدمیو لب گز دمیخند

 !میشب آن جا حضور نداشت و فقط من و او بود

به پرهام انداختم و  یداده بود. نگاه یهمه را فرار باًیسرِد شب، تقر یکرده و هوا دنیکه نرم نرم شروع به بار یباران

وار  وانهیو د میشده بود سیخ سِیشد، خ یکه لحظه به لحظه تند تر م یباران ریخنده. ز ریز میهر دو زد کبارهیبه 

 یو به طرف پله ها برد. رو دی. دستم را کشمینداشت یتوجه همشدن  سیبه خ یو حت میزد یو حرف م میدیخند یم

 . خندان سر بر شانه اش نهادم و لب زدم:میپله نشست نیاول

 !ادیز یلیخ ،یا وونهید یلیخ

 را دورم انداخت و من را به خودش چسباند. دستش

 ام کرده خانم خانما! وونهیعشق تو د-

 پرهام؟-

 جانِ پرهام؟-

 مهربانش زل زدم. یو به چهره  دمیرا باال کش نگاهم

 ؟یدونست یرو م یزیچ هی-

 اش را کنار زد و کنجکاو نگاهم کرد. یشانیپ یرو یموها

 پر عشوه و ناز زمزمه کردم: یلحن با

 دوستت دارم! یلیکه خ نیا
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 و گفت: دیخند

 حرف هاست! فراتر از دوست داشتنِ ساده اس! نیا نیما از عشق گذشته خانم، عشق فراتر از ا کار

که عشق از  یرا بستم و با کالم میزدم، چشم ها یکرد. لبخند میداد و شروع به نوازش موها یرا در آغوشش جا من

 نجوا کردم: شیکرد، عاشقانه و و پر محبت برا یتراوش م شیجا یجا

 تو ی دهیاز آسمان د امشب

 بارد یشعرم ستاره م یرو

 کاغذها دیسکوت سپ در

 کارد یجرقه م میها پنجه

 تب آلودم ی وانهید شعر

 حواهش ها اریاز ش نیشرمگ

 سوزد یدوباره م کرشیپ

 جاودان آتش ها عطش

 آغاز دوست داشتن است یآر

 داستیکار نا پ انیپا گرچه

 شمیندیدگر ن انیبه پا من

 باستیدوست داشتن ز نیهم که

 چرا حذر کردن یاهیس از

 الماس است یپر از قطره ها شب

 ماند یم یاز شب بجا آنچه
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 است اسیسکر اور گل  عطر

 بگذار گم شوم در تو آه

 من یز من نشانه  ابدین کس

 سوزان آه مرطوبت روح

 من یبر تن ترانه  بوزد

 باز ی چهیدر نیبگذار ز آه

 اهایرو انیدر پرن خفته

 رمیسفر گ یپر روشن با

 اهایاز حصار دن بگذرم

 خواهم یچه م یاز زندگ یدان

 تا سر تو یتو باشم تو پا من

 گر هزار باره بود یزندگ

 تو گریتو بار د گرید بار

 ست ییایدر من نهفته در آنچه

 توان نهفتنم باشد یک

 یطوفان نیسهمگ نیتو ز با

 گفتنم باشد یارای کاش

 خواهم یاز تو م زمیکه لبر بس

 صحرا ها انیدر م بدوم
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 بکوبم به سنگ کوهستان سر

 اهایبکوبم به موج در تن

 خواهم یاز تو م زمیکه لبر بس

 زمیز خود فرو ر یغبار چون

 تو سر نهم آرام یپا ریز

 زمیتو آو ی هیسبک سا به

 آغاز دوست داشتن است یآر

 داستیراه نا پ انیپا گرچه

 شمیندیدگر ن انیبه پا من

 باستیدوست داشتن ز نیهم که

 «فرخزاد فروغ»

 !ــــانیپـــــا

 و نود و هفت صدیاسفندِ هزار و س نهمِ 

 قلمِ سارا حقگو به

 @sara_haqghoo:   نستاگرامیو ا تلگرام

هاشون رو ازم  یکردند و نظر ها، انتقاد ها و انرژ تیجا بنده رو حما نیکه تا ا یزانیاز تموم عز یتشکر و قدردان با

ممنونم و در آخر  یلیخ یلیکمکم کردند هم خ یلیرمان خ نیکه تو نوشتن ا زمیعز ینکردند! و از دوست ها غیدر

کردند سپاسگزارم و  هینوقلم هد یها سندهینوشتن که به من و تموم نو ییِفرصت طال نیبابت ا یغالم یهم از آقا

 و تشکر رو دارم. یکمال قدردان

 حق! ای
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این رمان رمان اختصاصی سایت و انجمن رمان های عاشقانه میباشد و تمامی حقوق این اثر برای رمانهای عاشقانه 
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