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:آرایی صفحه و طراحی  رمان های عاشقانه  

 

 :  wWw.Romankade.com  سایت آدرس

 

   : ROMANHAYEASHEGHANE@ تلگرام کانال

 

 است محفوظ رمان های عاشقانه  نزد کتاب این حقوق تمامی

 

 

 

  

 

 پارت اول#

 

  

 شده بود. زیتم زیو با دقت به همه جا نگاه کردم، تم ستادمیوا ییرایحوله به دست وسط پذ

 یدادم، رفتم تو آشپزخونه و سر ینم یتیبهش اهم ادیم حیمس نکهیبا فکر ا یرفت ول یاز سرو کولم باال م یخستگ

یگفته بود که تا ساعت هشت م حیبود؛ مس میپنج و ن کیکم مونده بود آماده بشه. ساعت نزد گهیبه غذا زدم، اونم د

 .رسه

حفظ  یدر رو باز کردم و برا لیم یبودن، ب حیمس ینگاه کردم، مامان و آج یو از چشم دمیپر یزنگ در زود یصدا با

 تفاوت از کنارم رد شد و داخل رفت. یب شهیمثل هم حـیخانومـمادر مس الیسالم کردم. ل ییظاهر با خوشرو

http://www.romankade./
https://t.me/romanhayeasheghane
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 .دیکه همراه با حرص و خجالت بود، جلو اومد و محکم لُپم رو کش یبا لبخند میمر

 

 عروسمون؟ یچطور -

 

 لبخند به سمت داخل هلش دادم. با

 .ننمیبیم رونیب انیبهزاد م ایاالن بابا  ست،یبرو تو شال سرم ن -

 

 پارت دوم #

 

با  میمر شونشیبرگشتم پ ییکردم و وارد آشپزخونه شدم، با دو تا چا ییرایپذ یراه رو میو خنده مر یشوخ با

 که بوداصالً به نفعم نبود. یدونستم حرفشون هرچ یمن حرفش رو قطع کرد، م دنید

 

 .گرفتمتیم حیفسنجونت کل ساختمون رو برداشته اگه پسر بودم خودم قبل مس یبابا کدبانو، بو -

 

آسوده  الینتونم با خ شدیباعث م نیخانوم با حرص زُل زده بود به من و هم الیخندم رو گرفتم، ل یزور جلو به

 قهقهه بزنم.

 هام پروند.لب یلبخند رو از رو شهیخانوم مثل هم الیکه حرف ل دمیخندیداشتم م ریز سربه

 

 خودش رو بدبخت کنه. شتمزایوگرنه هرگز نم دم،یفهم رید گهید یعنیدست من نبود  حیمس اریواال اخت -
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 لب به اعتراض باز کرد. میمر

 مامان بسه! -

 

 سوزوندن من بود. شهیخانوم کارش هم الیخُب ل یول

 

 !گهید یخوریالبته خودت م یغذا گذاشت یالک خوره،یما شام م یخونه حیامشب مس -

 

زن از همون روز اول  نیهام زدم، ادوسال مهر سکوت به لب نیانداختم و مثل تموم ا نییسرم رو پا یناراحت با

 تونستم بکنم.  ینم یبه جز صبور یمن از رو بسته بود و من کار یرو برا رشیشمش

 

 و اتاق مهمون ییو حموم و دستشو یکرد، از آشپزخونه و انبار یمن بلند شد و شروع به سرک کش یاز ناراحت بشاش

 .مستادیاتاق وا ید به سمت اتاق خواب مشترکمون که رفت با هول  بلند شدم و جلونکر دایدادن پ ریگ یبرا یزیچ

 

 .دیتو نر شهیخانوم تو اتاق لباسام رو پهن کردم اگه م الیل دیببخش -

 .دمیلرزیبودم و از ترس و استرس م ستادهیاتاق وا یجور با استرس جلو همون

 

 سوم  پارت#
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 ام زُل زده بود.به خون نشسته تو چشم یهاچشم با

و منگ به رفتنش نگاه کردم، به  جیزد و رفت، گ یلبخند یناباور نیکه در ع نیگذشت تا ا رینفس گ یاهیثان چند

ا ب میکرده بود. مر جادیرو ا یبدنم تضاد مزخرف یبدنم نشسته بود با گرما یکه رو یشدت گرمم بود و عرق سرد

 .ردک تمیشونم گذشت و آروم به سمت مبل هدا یدستش رو رو یگرمدل

 

 دختر، رنگ به روت نمونده. نیبش ریبگ -

 

 .ادیزودتر ب حیاشک هام شد، کاش مس ختنیکه هم زمان با فرو ر دمیکش یاحرف نشستم، نفس آسوده یب

 آب بهم داد رفت. وانیل هیکه  نیبعد ا میمر 

نگران نکنم؛ واقعاً که احمق  یرو هم الک حیو جور کنم که مس کردم خودم رو جمع یربع به هفت بود، سع کی ساعت

 خواد. یبودنم صبر م

 لم دادم. ونیزیتلو یبافتم و جلو یور هیموهام رو  شمیآرا دیتجد بعد

با  یروبه رو شدم، اول تعجب کردم ول حیکه با صورت خندون مس دمیدماغم با هول از خواب پر یرو یزیچ ینرم با

 در اومدم. یجیفرو رفتن تو بغل گرمش از گ

 

 سالم خانوم خوابالو! -

 

 تنگ شده بود. یلیدلم برات خ ییوا یخوش یخوب ییسالم آقا-
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 حیترمزکردم، از جام بلند شدم و به پشت مس یازنونه یکردم که با سرفه یم یجور تو بغلش داشتم وراج همون

 دختر فوق العاده خوشگل روبه رو شدم. هینگاه کردم که با 

 :دمیبه خودم گرفتم، ابروم رو به حالت تعجب باال بردم و با شک و سوءظن پرس یمتعجب حالت

 

 ام سالم شما؟ -

 

 با خنده ازم جدا شد و با لبخندگفت: حیمس

 ما بمونه. شیقراره پ یبنده که چندماه ییکنم، پرستو دختر دا یم یخُب معرف -

 

 ارمپارت چه#

 

 نگم با لبخند به سمتش  رفتم. یزیکردم فعالً چ یکامالً از چهرم معلوم بود، باسالم پرستو سع تعجب

 .دنتونیخوشحالم از د یلیخ کهنیاسم من گالره هستش و ا ن،یخوش اومد -

 

 مزاحم نشده باشم. دوارمیممنون گلم، ام -

 

ن خندو یهارو با لب حیپرستو رو به اتاق مهمون بردم و زود برگشتم به اتاق مشترکمون که مس یتعارفات الک با

 .دمیبه تخت د رهیخ

 ؟ییآقاهه کجا یاو -
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 با اتاق. ینفسم چه کرد یوا -

 

 باعث شد که حرفش رو قطع کنه. نیتو ب*غ*ل*ش و ب*و*س*ش کردم، هم دمیپر یزود

 

و ت یکس گهیپرستو پشت در بود، چون بجز اون د د،یرو پوش راهنشیلندشد و پآروم از کنارم ب حیدر مس یصدا با

 گذشته بود ناراحت بلند شدم و بعد مرتب کردن خودم از اتاق خارج شدم. حیاز رفتن مس یاقهیخونه نبود. ده دق

رفتم و  پزخونهبه سمت آش یبود، با دلخور رهیخ ونیزیمبل نشسته بود و پرستو با لبخند به تلو یکالفه رو حیمس

 غذاها رو روشن کردم. ریز

 

 گالره!؟ -

 

 شدم. شیآت یحرفش مثل اسپند رو دنیکردم که با شن زیم دنیخودم رو مشغول چ حیتوجه به صداکردن مس یب

 

 !اریب ییگالره دوتا چا -

 

بل م یرو حیبار پرستو کنار مس نیرفتم، ا ییرایبه سمت پذ یزنه، با دوتا چا ی... انگار با نوکرش حرف م ی پسره

 .دنیدیم لمیتبلت ف یدونفره نشسته بود و تو

 پرستو رسوام نکنه. یرهاکردم و خودم رو به آشپزخونه رسوندم که اشکام جلو زیم یرو رو ییچا باعجله
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 پارت پنجم#

 

 

نداشتم کل ذوق و  یادیز لیکنن، خودم م لیفرما بشن و غذا م فیصداشون کردم تا تشر دمیرو چ زیکه م نیا بعد

یچند قاشق خالصه م یمخم بود، بعد خوردن شام که فقط تو یرو بیشون عجخنده یاشتهام کور شده بود، صدا

من  گرفتیم دیجور ند هی زد؛یحرف م توهمش با پرس حیزود بلند شدم و به سمت اتاق رفتم در طول شام مس شد،

 نداشتم. یرو که انگار اصالً وجود خارج

 ندیمعلوم بودن، بعد پوش الخانومیبابا و ل یتخت بلند شدم و به سمت در رفتم از چشم یزنگ  در از رو یصدا با

 بودم. دهیها پوشنامحرم یشال و مانتو در رو بازکردم، از همون اولش جلو

 !دییبفرما د،یسالم بابا خوش اومد -

دادو  یسالم خشک و خال هیخوب جلوه دادن خودش  یخانوم هم برا الیمهربون جوابم رو داد، ل شهیمثل هم بابا

بودم، شرمنده در  دهیکوب چارهیاوف در رو توصورت بهزاد ب دم،یروشن یاخ کس یرفت، خواستم در رو ببندم که صدا

 رو باز کردم و به سمت بهزاد رفتم.

 ؟یب...بهزاد خوب -

 که!؟ ومدیخون ن نمیاخ اخ بب دمتیبخدا ند دیببخش

 

 بهزاد هم بلندشد. یخنده یصدا م،یمر یقهقهه یصدا با

 له شد بدبخت. دیانگشتم بردار یخوبم گالره خانوم، خوبم بخدا فقط پاتون رو از رو -

 .دمیهول خودم رو عقب کش با

 .دییتو بفرما دییشدم، بفرما جیتوروخدا گ دیببخش یوا یا -

 با لبخند گفت: میکه بهزاد رفت تو مر نیا بعد
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 چته عروسمون؟! ایشد ونهید یدیداداشم و د -

 شوهرم رو! یکُشت

 

ازش  الخانومیبود، ده ساله بوده که پدرومادرش رو از دست داده و از همون موقع ل نایا حیمس ییپسر دا بهزاد

بهزاد مغرور و  دم،یمن تاحاال از بهزاد رفتار عاشقانه ند یبه بهزاد داره ول یادیز یعالقه میمر کنه،یم یدارنگه

 ود.ب یرتیغ

 یخودشون رو ورنداشتن ب یواقعاً که حداقل بشقابا دم،یرو دست نخورده د زیسمت آشپزخونه رفتم که م به

 کوبم کرد. خیبهزاد م که حرف ییرایو برگشتم به پذ ختمیر ییحوصله چا یکرد، ب یم دادیداشت ب یفرهنگ

 

 پارت ششم  #

 

 

 ؟یتو به گالره خانوم دروغ گفت یجد -

 

داد، با لبخند کج و کوله  به سمت  یداشت قلقلکم م یحس کنجکاو بیهج یول ارم،یخودم ن یکردم به رو یسع

 جمع رفتم.

 .زدیبا بابا حرف م یرکیز ریداشت ز الخانومیمن سکوت کردند، فقط ل دنیبا د همه

ود، ب شیغول گوشهم مش میتبلت گرم بود؛ مر یو پرستو سرشون تو حیاز سکوت جمع خسته شده بودم، مس گهید

 نشسته بود. ییحرف و مشغول چیه یفقط بهزاد بود که ب

 لیدل چیکه ه یقهر الک نیا دیحرف بزنم نبا حیگرفتم بعد رفتن مهمونا با مس میانداختم و تصم ریسربه ز ناراحت

 .داکنهیهم نداشت ادامه پ یمشخص
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دوباره من انگار اصالً وجود  زدنیمدت فقط همه باهم حرف م نیبود که عزم رفتن کردن کل ا میو ن ازدهی ساعت

 نداشتم.

وارد اتاق شدم که در کمال تعجب و  حیگفت و به طرف اتاقش رفت، هم زمان با مس ریپرستو شبخ نا،یرفتن بابا ا بعد

 بهم گفت: یمسخرگ

 خوام لباس عوض کنم. یباش، م رونیگالره ب -

 

گفتم و از اتاق خارج شدم و در رو محکم بهم  یآروم یمانع شد باشه یبغض لعنتکردم که حرف بزنم،  یچقدر سع هر

 برام گنگ بود. شیرفتار ناگهان رییرفت تغ یمخم رژه م یداشت رو حیواقعاً که مس دم؛یکوب

نبود؛ با  یخبر چیه یصدام کنه ول ادیب حیمس دیمبل توخودم جمع شده بودم که شا یبود که رو یساعت کی

کالمش از م یو فقط قسمت دمیدست دبه یرو گوش حیدراتاق رو باز کردم که مس یناگهان یلیبلند شدم و خ تیعصبان

 :گفتیکه م دمیرو شن

 .کنمینگران نباش عشقم، حلش م -

 

 .میبهم زُل زده بود یعصبان هردو

 !؟حیآقامس گذرهیخوش م -

 کم بازوم رو گرفت.بلند مح زیخ هیمبل و با  یرو پرت کرد رو یگوش یعصبان حیمس

 

 پارت هفتم #
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 گالره؟ ستلهیمگه طو نجایا -

 

 از کجا اومده بود، محکم به عقب هلش دادم و گفتم: دونمیکه نم یحرص و زور با

 هان؟ یشد یجور نیا یاز اصفهان برگشت یچرا از وقت ح،یمس یزدیحرف م یبا ک ست،لهیالبد طو -

 

 :دیبهم داد و غر یکیکوچ یترسناک شده بود.هُل افشیو در رو قفل کرد، ق دیمن رو کنار کش تیبا عصبان حیمس

 یدونیم ،یکنیم یمثل پدر قاتلت عربده کش یکه دار یهست یاومد دختر ک ادتیاومد،  ادتیاصل و نسبت  هیچ -

 سالم تو بدنت نبود. یدست رو زن بلند کنم وگرنه تا االن جا ادیخوشم نم

 

ها بود که من قاتل بود، اونم قاتل خواهرم، مادرم مدت یآره بابا وارسرخوردم،یم کنار دبگم، آرو یچ دونستمینم

 داره... یهم عالم یکس یکاش نبود، ب ینباشه بود ول نکهینبود، نه ا یرفته بود و ازش نشون

 مزاحم. یاشکا نیکردم نزارم غرورم بشکنه، اما امان از ا یکردم و سع میرو تو دستام قا صورتم

 .کردیتخت لم داده بود و بهم نگاه م یبا پوزخند مزخرفش رو حیمس

کنار اُپن نشستم، حالم بد بود  یصندل یقرص مسکن رو هیآب و  وانیل هیبا رون،یجام بلندشدم و از اتاق اومدم ب از

 بد! یلیخ

نبود  فیقابل توص شده بود؛ حالم دهیبد توصورتم کوب یلیرفته بود، خ ادمی ادیکه دوسال بود با تالش ز یقیحقا

 !...ایاوف خدا حیبخوابم، هه...کجا بخوابم، کنار مس زاشتینم الیساعت از دو هم گذشته بود اما فکرو خ

 

 پارت هشتم #
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 .کردیصاف نشسته بودم کل بدنم درد م یصندل یبس که رو بردیحدود چهار صبح بود داشت خوابم م ساعت

 چند روز بهم گذشته. نیتوا یکنم هرچکردم فراموش  یو سع دمیمبل دراز کش یرو

دماغم  نم،یفقط تونستم بش دیچشمام رو باز کردم هوا روشن بود، با سردرد و بدن درد شد اد،یز یحس سرما با

 گرفته بود و گلودرد هم داشتم.

 .شدیبد م یبیحالم به طرز عج خوردمیچون هر وقت که سرما م ،یبدبخت یعنی نیبودم و ا سرماخورده

سوپ  یآروم بشه، به سخت کمیآب جوش همراه باعسل خوردم که گلوم  وانیل هیسمت آشپزخونه رفتم و  به

 در اتاق اومد. یگذاشتم که صدا

نشسته بودم از خونه خارج  یصندل یتوجه به من که حاال رو یزمان از اتاق خارج شدن و هر دو بو پرستو هم حیمس

 !یهم عال یلیشدم، جالب بود خ

 من واقعاً وجود نداشتم.  یعنیربونت بشم خدا ق یا

 

لحاف گرم و نرم  ریتخت و خودم رو ز یرو دمیخوردن سوپ که به نظرم اصالً طعم نداشت وارد اتاق شدم و پر بعد

 واردشدم. یایرو یایدن یکم کم چشمام بسته شد و تو دم،یکش

بابا دورتر و  دم،یدویهر چقدر من تندتر م یداشتم خودم رو به بابا برسونم ول یو سع دمیدویسرعت م نیشتریب با

 نیرفتم، ماش یاومد، راه رفته رو برگشتم هرطرف که م یکه باسرعت به سمتم م ینینور ماش دنیبا د شدیدورتر م

باالخره قراره  ستمیدادم که وا حیخسته شدم و ترج آخرشاون همه ترس خندم گرفته بودم؛  ونیم اومدیدنبالم م

 و پرت شدم. دمیکش یبلند نیترمز ه یبا صدا گه،یال چه ده سال دچه حا رمیبم

 کنم. هیاز درد سرم گر ایبخندم  دونستمیچشمام رو باز کردم، نم نیبرخورد سرم به زم با

 

 پارت نهم #
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 واقعاً حالم بد بود. دم،یتخت کش یخودم رو رو یرو به تخت گرفتم و به سخت دستم

سرم انداختم و در رو باز کردم، بهزاد با  یخواب بشم، شالم رو رو الیخیپشت سر هم زنگ در باعث شد ب یصدا

 یکه در رو باز کرده بودم باز دستش رو برنداشته بود؛ اِهن اِهن یزمان ٰ  یزنگ بود و حت یکالفه دستش رو یحال

 کردم که به خودش اومد واقعاً که انگار پسره عاشق شده.

 شده بهزاد؟ یزیسالم، چ -

 گرفتم تعجب کردم. یهم از صدا خودم

 

 گالره خانوم؟ یخوب -

 .زنمیدارم زنگ م هیکِ از

 

 خوبم، سرما خوردم خواب بودم. -

 

 اهان خب باشه. -

 

 بودم بهش که حرفش حالم رو دگرگون کرد. رهیتعجب و لبخند خ با

 !...نمتیبب یجور نیکه طاقت ندارم ا یدونیلطفاً مراقب خودت باش گالره، م -

 

 ما بود تموم شده بود!؟ نیب یهرچ کردیشدم، بهزاد چرا فراموش نم ریسربه ز یناراحت با

 نشستم. نیزم یدر رو بستم و پشت به در رو یباناراحت
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 ندیشن مخصوصاً دلتنگ شن یها چقدر دلتنگ م یبعض یگالره گفتنش تنگ شده بود، گاه ی... چقدر دلم براهه

 عشقشون. اسمشون از دهن

 

 پارت دهم#

 

رو پنهون کنم آروم در رو باز کردم که با  میکردم ناراحت یو بلند شدم، سع دمیکش یدر کالفه آه یدوباره یصدا با

 روبه رو شدم! حیخندون مس یچهره

 وارد شد. یبا سرخوش حیکنار رفتم که مس 

 م؟یدار یناهار چ -

گذشته دور کنم، با دست  یکردم ذهنم رو از بهزاد و ماجراها یو سع دمیمبل دراز کش یتوجه به حرفش رو یب

 چشمام رو باز کردم. یموهام رفت تند یکه ال حیمس

 خانومم باهام قهره اره؟ یانگار -

 

 در برابر حرفش سکوت کردم. دوباره

 

 بودم. یعصب گهیموضوع د هیسر  گهیگالره ببخش د -

 یمبل بلندم و به طرف اتاق رفت، آروم سرم رو تو یبغلم کرد و از رو یبهش زل زدم که تند یاشک یهاچشم با

 کردم اشکام رو کنترل کنم. یبغلش پنهون کردم و سع
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 حیو خودم رو تو بغل مس دمیگلوم باال کش ریهام رو باز کردم و پتو رو تا زنشست، چشم گونم یکه رو یابوسه با

 گوشم زمزمه وار گفت: ریز حیجا کردم که مسجابه

 !یشدها ناهار هم که نخورد کیهوا تار م،ینفسم بهتره بلندش -

 

 هم بخوابم باشه؟ قهیالال دارم بزار پنج دق ییاقا -

 

 یبودم، بابا و مامان دوباره داشتن عروس دهید یبیبخوابم بلندشدم و وارد حموم شدم، خواب عج تونستمینم گهید

 بود. یچه خواب گهید نیآخه اسردرد گرفته بودم  کردنیم

و مزخرف بود که  بیخوابم اونقدر عج رون،یگرفتم و اومدم ب یاقهیدوش ده دق هیکه لباس هام رو در آوردم  نیا بعد

 .بردمیناخودآگاه به فکر فرو م

 

 پارت دوازدهم #

 

 

 ییهایکردم، تموم دلتنگ یسرم رو در آغوشش گرفت، تموم دردام رو در آغوشش خال لمیزانو زد و برخالف م کنارم

 کردم. یآغوش اون خال یدلم تلنبار شده بود رو تو یمدت رو نیکه ا

 هیهمسا دادمیجور ادامه م نیداشت هق هقم رو آروم کنه، چون اگه هم یو سع دیکشیکمرم م یرو آروم رو دستش

 .شدنیها جمع م

نبود رو  یاومدم و تند تند اشکام رو که تموم شدن رونیگذشت که آروم شدم، با خجالت از بغلش ب یاقهیدق چند

 پاک کردم.

 نجا؟یا یگالره چرا اومد -
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 هان؟ یدیچرا خودت رو عذاب م ،یهست یچ دنبال

 

دل  اطیاز اون ح خواستیکه دلم نم نیکه جواب حرفش رو بدم بلندشدم و چادرم رو تکوندم؛ با وجود ا نیا بدون

یاونجا م شتریب قهیو خاطراتش رو ترک کردم، اگه فقط چند دق اطیکردم و اون حرو باز  اطیح یبکنم در زنگ زده

 خوش بهم نشون نداد. وزر هیکه  ییایبکنم، لعنت به دن یقلب ستینبود ا دیبع موندم

 

  ازدهمیپارت #

 

 یها یمحلیشده بود، انگار اون گلودرد و سردرد فقط بخاطر ب دیناپد میاز خوابم گذشته بود، سرماخوردگ یروز چند

 .دادیخوشش رو نشون م یداشت بهم رو یبود؛ رابطمون مثل قبل شده بود و زندگ حیمس

 آروم بود! یو همه چ حیمس یبابا یرفته بود خونه دونستمیکه نم یلیبه دل پرستو

مامان  یدلم براش تنگ شده بود، برا دم،یدیخواب بابا روم بود که همش یکه آروم نبود من بودم چندشب یزیچ تنها

 یدست لباس مشک هیهام رو با روزها گرفتارش شده بودم، لباس نیکه ا یکالفه از دلتنگ طورنیو سالله هم هم

 .رونیعوض کردم و با سرکردن چادر از خونه زدم ب

بود  دهینفسم و بر جانیشدم، استرس و ه ادهیپ نیشرسوندم، با توقف ما خواستمیکه م ییآژانس خودم رو به جا با

 یکیخونه بودم، با هُل کوچ نیدر ا یلبم نشست، بازم جلو یرو یدر پوزخند دنیبا دقت به همه جا نگاه کردم و با د

 .کردمیاز اشک به همه جا نگاه م لباب یشدم، با چشما اطیکه به در دادم در باز شد و وارد ح

گاز  یهالوله ٰ  یبودن در و پنجره ها غارت معتادا و دزدا شده بودن، حت ختهیر وارهیاز خونه ها نمونده بود، د یچیه

چند شب  نیکه ا یآزار دهنده بودن، اون کابوس بیبه سمت جلو رفتم، خاطرات عج اطیشده بودن؛ با احت دهیهم بر

 یادهایفر یمن، صدا یهاهیسالله، گر یهاغی. جدادیم ونبرام خواب و خوراک نذاشته بود االن داشت تومغزم جول

 کرده بود. یجا رو رنگجون  سالله و در آخر خون سالله که همه یبدن ب  یبابا که باال
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 نیا تونستمیدوپا فرود اومدم نم یبود، رو نیهمه و همه واسم سنگ اناتیجر نیخاطرات ا نیدو زانو افتادم، ا یرو

 دوشم نگه دارم. یرو رو نیبار سنگ

 رو شناختم. افشیاشکام ق ونیسرم بلند کردم و از م یشونم با ناراحت یرو ینشستن دست با

 

  زدهمیپارت س#

 

متعجب به سمت  دم،یاز تو آشپزخونه شن یپچ پچ یداغون وارد خونه شدم که صدا یشکسته و اعصاب یدل با

با هول  حیکردم که مس  یآروم یسرفه  دم؛یخوردن دو پرستو رو کنار هم در حال غذا حیآشپزخونه رفتم که مس

 .افتهیب نیزم یرو یبد یبا صدا یش باعث شد صندلعجله نیبلندشد و هم

 ؟یاومد یس...سالم خانومم ک -

 

 .دمیسالم، تازه رس -

 

زنگ  یباشم، صدا توجهیو زبونه گرفتش ب دهیبا اون نگاه ترس حیخراب بود که  به هول شدن مس یحالم اونقدر فعالً

 متوقف بشم! ییرایدر خونه باعث شد وسط پذ

 سالم دادن بهزاد اعصاب نا آرومم رو ناآروم تر کرد. یو بعدش صدا حیتعارفات مس یصدا

 د؟یسالم گالره خانوم خوب -

 

 حیسه مدادم و به سمت اتاق رفتم ک یسالم آروم افهیتوهم رفته بود برگشتم و با همون ق تیکه از عصبان یباصورت

 هم با من وارد اتاق شد.
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 شده؟ یزیگالره چ -

 .ستین یزیچ حیخستم مس -

 

  ؟یاکه خسته یمگه کجابود -

 که چادرم سرت هست؟! یکجا بود نمیبب اصالً

 

 .شمیخستم بزار بخوابم خوب م ییبگردم، آقا کمیرفته بودم  -

 

 .ایبدو اومد م،یناهار بخور میرو عوض کن بر لباسات میخواب ندار ریخنه -

 

گونم افتاد، عصابم به شدت خراب بود و جز خودم زورم به  یاشکم رو یقطره نیکه اول دمیموهام رو کش باحرص

 .دیرس ینم یکس

عوض کردم و به سمت آشپزخونه رفتم؛ غذا طبق  یمشک یآب کیو تون یلباسام رو با شلوار و شال مشک یتند 

 بلند شدم که سر هر زیدادم و زود از سرم نیدماغم رو چ تزابودیچند رو پ نیمعمول ا

 نفرشون باال اومد. سه

 گالره؟ یریکجا م -

 

 پس چرا رف... اد،یبدم م تزایمن از پ یدونیتوکه م حیمس -
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 ینشستم که موجب خنده زیبود، حرفم رو ناتموم گذاشتم و دوباره سرم حیکه دست مس یچیباال اومدن ساندو با

 شد. حیپرستو و مس

 

 پارت پونزدهم #

 

 :دمیغر تیرو از گوشم فاصله دادم و با عصبان یمزخرفش گوش یخنده یصدا با

 رو بده به خاله!... یگوش ،یخفه شو لعنت -

 

 .ستیبا خالت حرف بزن، االن خونه ن ایاوه کوچولو حرص نخور، فردا ب -

 

 کردیوسط درک م نیبوداما فقط بهزادا یو پرستو سوال حیمس یافهیبرگشتم، ق هیبق شیو پ دمیرو کوب یگوش یتند

 مبل تک نفره کنار بهزاد نشستم و با دستام صورتم رو پوشوندم. یحال افتادم؛ رو نیچرا تو ا

 ؟یشد ینجوریچرا ا شدیگالره چ -

 

 !یچیه -

 

  ؟یچیکه ه یچ یعنی -

 !یکه تو اون وضع بود یردکیم کاریو چ یگالره، صبح که معلوم نبود کجا رفته بود یشورش رو در آورد گهید

 تو هان؟ یحساب کرد یرو چ من
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نگاه کردم. ناخودآگاه  زد،یبود داد م ستادهیسرخ شده بود و باال سرم وا تیکه از عصبان یحیتعجب به مس با

 .دیو من رو به سمت باال کش دیچیلبم  اومد که دستش دور بازوم پ یرو یپوزخند

 

 ؟یخندیکه م گمیدارم جُک م -

 

  ح؟یمس یکنیم یدار کاریچ -

 کن! ولش

 

ال ح نیرو از دور بازوم بازکنه، با ا  حیداشت دست مس یبود و سع ستادهیوا حیمس یترس به بهزاد که روبه در رو با

 تر بود. دهیبود و اندامش ورز یاما بهزاد باشگاه شدندیکه هردو قدبلند محسوب م

یاصلًا نم باشیز یافهیکه به اون ق یاگرانهانداخت و با لحن عشوه حیمس یبلند شد و با لبخند دست دور بازو پرستو

 گفت: اومد

 .زنهیاالن برات مثل بلبل حرف م نیبش دهیترس چارهیب نیجونم ولش کن، بب حیمس -

 :دیرو به بهزاد کرد و غر کردیکه کم کم داشت فروکش م یتیبا عصبان حیمس

 گالره! یوص لینه وک یمن یینداره، تو پسر دا یبه توچه گالره زن منه، بکشمشم به تو ربط یمردحساب -

 

 .شهیکردن من جمع نم عیبا ضا ینجوریداداش گندت ا -
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خنده، دم بهزاد گرم حال هر دوشون رو  رینزنم ز یداشتم پِق یحد درشت کرده بودم و سع نیرو تا آخر چشمام

 گرفت.

 کرد و لبخند زد. حیفته بود، پشت به مسهم که خندش گر بهزاد

 هاش رو از حفظ بودم.اون روزا افتادم، هه... هنوز عادت ادیکارش  نیا دنید با

 آوردم و با لبخند گفتم: رونیب حیدست مس ریو بازوم رو از ز دمیکش یاکالفه پوف

 .ادیمن پرستو خانوم برات مثل بلبل عشوه م یفقط بجا ن،یجونش بش حیآره مس -

پالتو از خونه خارج شدم و به صدا زدن  دمیرو از کمد برداشتم و با پوش فمیبه سمت اتاق رفتم و ک هیبه بق پشت

 ندادم. یتیاهم حیمس

 ًً 

 

 پارت چهاردهم #

 

 

 تزاشونیمشغول خوردن پ ریمن، سربه ز ینگاه عصب دنیکه هردو با د کردمیو پرستو نگاه م حیحرص به مس با

 شدن.

م که رفته ه یالبته فقط پرستو لم داده بود؛ ماشاهلل از وقت م،یکاناپه لم داد یو رو میشام با هم به سمت سالن رفت بعد

 رو هم کنار گذاشته بود. شیحجاب الک نا،یا الخانومیل یبود خونه

 که چندبار صدات زدم حواست نشد؟ یکنیفکر م یبه چ یخانومم، دار یچرا ساکت -

 

 رگشتم و دم گوشش زمزمه کردم:ب حیسمت مس به



 یدلتنگ ادیفر

 
23 

 

 ؟ییاوم اقا -

 

 جانم؟ -

 

 ته؟ییپرستو دختر کدوم دا گمیم -

 بابابزرگت زن دومم داشت؟ نکنه

 

و دستش رو دورکمرم حلقه کرد و من رو محکم به  دیکش یاکه پوف کالفه دمیآروم خند حیکنار گوش مس همون

 خودش فشار داد.

 نیفاصله گرفتم که نگاهم تو نگاه دلخوره بهزاد افتاد، شرمنده نگاهم رو به زم حیپرستو از مس یسرفه یصدا با

 کردو گفت: یالک یخنده حیدوختم که مس

 .الستیمامان ل ییخانوم گلم پرستو دختر دا-

 

 ته؟ییدختر دا یگفت یوا پس چرا روز اول -

 

 خانومم حله!؟ دیببخش -

 

 

 گالره جون؟ شدهیحاال مگه چ -
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 نباشه. یکردم لحنم اصالً عصب یتو سربلند کردم و سعسوال پرس با

 !دیبا هم از اصفهان اومد حیشد تو با مس یبرام سوال بودکه چ زمیعز یچیه -

 

با  حیبه پرستو بودم که مس رهیو پرستو رد وبدل شد که از نگاه بهزاد هم دور نموند، با پوزخند خ حیمس نیب ینگاه 

 گذاشت. جوابیحرفش سوالم رو ب

 

 زنگ زده بود. یلطفاً به خالت زنگ بزن، امروز که خونه نبود زمیعز -

 

 داره؟ کارینگفت چ -

 

 که گلم! یدونیم -

 

اونا  حیبامن داشته باشه، بعد عقد من و مس تونستیم کاریخالم بعد دو سال چ یعنیو به سمت تلفن رفتم،  بلندشدم

یم دیداشتم ناام گهید دگرفتن،یرو به کل ند حیخونشون مس میرفت حیبامن قطع رابطه کردن و چندبار هم که با مس

 .دیچیپ یگوش یعرفان تو یبله یکه صدا شدم

 د؟ییبفرما -

 

 سالم، گالرم امروز خاله زنگ زده بوده خونه، کارم داشته؟ -
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 دختر خاله، آقابهزا... یهه چطور -

 

 حرفش رفتم و گفتم: ونیحرص م با

 

 .کنمیقطع م ایتلفن رو بده به خاله  ای -

 

 پارت شونزدهم #

 

 

ا باعث شد بترسم و عقب عقب برم ب تش،یبرگشتم، صورت قرمز شده از عصبان حیشدن دستم به سمت مس دهیکش با

 نگاه کردم. حیبه صورت مس دهیترس یهابا چشم واریبرخورد پشتم به د

 نبود. دیبع یزیچ چیشده بود که ازش ه یجور حیروزها اخالق مس نیا

 

 برو باال زود! -

 دستاش در رفتم! ریو از ز دمیکش یبلند نیگوشم، ه ریصداش ز دنیشن با

 خانوم بازشد. الیبودم که در واحد ل دیمشغول گشتن دنبال کل فمیک یخونه بسته شده بود، تو در

 چه خبره؟ -

 

 !ستین یسالم خبر-
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 م و وارد خونه شدم.زود در رو باز کرد د،یکردن کل دایکردم و باپ الخانومیبه ل پشت

 !یختیبهت گفت که بهم ر یاون حروم زاده چ -

 

 شدم. رهیمبل لم داده بود خ یرو پاک کردم و به بهزاد که رو میشونیپ یقلبم گذاشتم و عرق رو یرو رو دستم

 ؟یتو از کجا اومد -

 

 .امینرفته بودم که ب -

 

 حوصله ندارم. رونیبرو ب -

 

 چرا؟  -

 عاشقته  توزرد از آب دراومد؟ یگفتیکه م یمرد چون

 

به سمت اتاق رفتم و در  گرفت،یکه داشت شکل م ییهاهمه مبهم نیبودم از جواب دادن، خسته بودم از ا واقعاًعاجز

 .دمیتخت دراز کش یرو بستم و رو

 .مشدیداشتم خفه م شد،یصورتم فشار داده م یشدم که رو یچشمام رو بازکردم که متوجه بالش یحس خفگ با

 بودم، نفس کم آورده بودم. دارینه انگار ب یول کردمیکه خوابم چشمام رو بازتر م نیفکر ا با
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چشمام  یشدم؛ واقعاً مرگ رو جلو میکم آوردم و تسل گهیگذشت که د یاقهیکردم به دست و پا زدن چند دق شروع

 نیآخر دنیشمارش افتاده بود، با کششدو کنارم افتادو چشمام کم کم بسته شد، نفسم به  حسیدست و پام ب دمید

 حس نکردم. یچیحال شدم و ه ینفسم ب

 

 پارت هفدهم #

 

 . زود چشمام رو باز کردم.دمیکش یقیبه خودم اومدم و نفس عم خورد،یکه به صورتم م یآروم یهاضربه یصدا با

 .کردیبا لبخند بهم نگاه م حیمس 

 ؟یخوب -

 

 یدیتخت نگاه کردم بالش سف یتو اتاق نبود به بالش رو یکس حیبلندشدم و به اطراف نگاه کردم، جز مس دهیترس

 :دمیگرفته پرس یبالش پرت کردم و با صدا یتخت بود، سرم و رو یبود کنارم کج رو حیکه متعلق به مس

 

 !؟حیمس -

 

 ؟یجانم خانوم -

 

 ؟یکردیمن رو خفه م یت...تو داشت گمیم -

 

 که توش پر از تعجب بود، گفت: ییچشماش از تعجب گرد شد و با صدا حیمس
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 من تاحاال دست روت بلند کردم که حاال بخوام خفت بکنم! ،یشد ونهیگالره د یگیم یچ -

 شده؟ توچت

 

 به حالم بکنه. یعجز سرم رو داخل بالش فشار دادم و از ته دلم از خدا خواستم که فکر با

 

گفت:  حیدر کمال تعجب مس یخاله ول یخواستم برم خونه دارشدم،یگذشته بود، صبح همون روز که ب یروز چند

 !"که اصالً نه خالم به ما زنگ زده ونه من با عرفان حرف زدم"

 رو زدن. حیمس یو بهزاد هم همون حرف ها پرستو

 مزخرف نکنم. یفکرها کردمیم یگذشته دائم توخونه بودم و سع یهفته کی نیطول ا در

رو  میمر یپشت در چشمام برق زد و با خوشحال میمر دنیزنگ در  شالم رو سر کردم و در رو باز کردم، با د یصدا با

 بغل کردم.

 ؟یسالم عروسمون خوب ییوا -

 

 ؟یخوبم، بابا دل تنگت شدما کجا بود یسالم خواهرشوهر -

 پنهونش کنه گفت: داشت به زور یکه سع یگرفت و با لبخند هیحالت گر میمر

 بهزاد اومد من رو گرفت. نیشانسم زد و ا دیشا نمی، رفته بودم گل بچعروسمون یآه ا -

 

 خنده به داخل هلش دادم. با

 !تییپسر دا نیما رو با ا یبرو تو بابا توام، کشت -
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 .دمیدو ییرایبه سمت پذ میمر غیج یباصدا

 

 پارت هجدهم #

 

 چون یول دمیدستم و گرفت و به عقب هُلم داد با حرص به سمتش دو میمر یرفتم ول ییرایسرعت به سمت پذ با

بل و م یبا شدت رو میبود، برخورد کردم که مر رهیخ نیبود و به زم ستادهیمبل وا یکه جلو میبود با مر ادیسرعتم ز

 فرود اومدم. میمر یمنم رو

 .ینیگالره، چرا انقد تو سنگ ینش لیذل یآ ،یآ -

 

 خنده! ریبلند زدم ز یصدا با

 

 دِ کوفت چه مرگته، پاشو له شدم. -

 

زدنش  غینشستنش همانا و ج یهم به حالت نشسته در اومد ول میبلند کردم و مر میمر یخودم رو از رو یآروم به

 همانا!

 اه کوفت چته؟ -

 

 سو...وسک! -
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 سوسک؟ کو کجاست؟ -

 

 م.برگشت میبا لبخند به سمت مر یسوسک مصنوع دنیبا د یرفتم ول زیآروم به سمت م زیم ریبه ز میمر یاشاره با

 !هیکه مصنوع نیبال گرفته ا -

 

 که هست، اونو از اونجا بردار، لطفاً. یهرچ -

 

سوسک رو برداشتم و به سمت آشپز خونه رفتم و سوسک  یبا دستمال کاغذ شدیحال که خودمم چندشم م نیا با

 رو تو سطل زباله پرت کردم.

 

  

 گالره؟ گمیم -

 

 جانم؟ -

 

 اومدم دعوتت کنم شب خونمون! -

 

 شب! مگه چه خبره شب؟ -
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 .هیمراسم خواستگار -

 

 نگاه کردم: میبهت به مر با

 ؟یک یخواستگار -

 

 من! یعروسمون، خواستگار یزنیم جیچرا گ -

 

 داماد خوشبخت؟ نیهست ا یخب مبارک باشه، حاال ک -

 

 بهزاد! گهیخب معلومه د ا،یزنیم جیگ یجد یجد گمیم -

 

 بود گفت: زکردهیکه ر ییبا تعجب و چشما میگفتم که مر یبلند "یچ" یحواس یب با

 مگه؟ هیوا چ -

 

 زود گندم رو جمع کنم. یلیکردم خ یمتوجه واکنش بدم شدم و سع تازه

 

 بانو؟ میمر یبهزاد رو رام کرد یتعجب کردم، چه جور ،ی...چیه... -

 

 هاش گل انداخته بود گفت: لپ یکم هیکه  میمر
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 کنه! ینکردم، خودش به مامان گفته امشب من رو خواستگار یمن که کار -

 کرد. یمامان رو هم اون راض م،یداد توروهم دعوت کن شنهادیخودش پ اصالً

 

 حرص گفتم: با

 .دیخوشبخت بش دوارمیانشاهلل، ام یبه مبارک -

 

 .دمینفس سر کش هیاز آب سرد کن برداشتم و  خیآب  وانیل هیو رفتم  خچالیبه سمت  میلبخند خجول مر با

 !زییماه پا نیاونم آخر خیکه کردم متوجه کار مزخرفم شدم، آب  یلرز با

 

 پارت نوزدهم #

 

 ییرایبه سمت پذ میمر یخداحافظ یبا صدا م،یوقته از هم جداشد یلیخودم رو قانع کنم که من و اون خ تونستمینم

 تونستم خودم و جمع و جور کنم. یبرگشتم و به سخت

 ؟یریکجا م گهید نیبش -

 

 .دیبرم خر خوامیدارم، برم خونه م جانیبس که ه نمیجا بش هی تونمینم -

 

 زدم. یلبخند الک نیخوب نبود واسه هم حالم

 باش برو گلم، بسالمت. -
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و با دو به سمت تلفن  دمیکه برام فرستاد از خونه خارج شد، با رفتنش با حرص دستام رو به صورتم کش یبوس با

 رفتم و شمارش رو گرفتم.

 هان؟ یکنیم کاریچ یتو دار -

 

 خنده داشت گفت: یها هیکه ته ما ییصدا موند و بعدش با صدا یب یا قهیدق چند

 که دوست داشته باشم، به توچه!... یهرکار -

 

 ؟یمطمعن -

 

 آره! -

 

 یتلفن رو سرجاش گذاشتم و با پاک کردن شمارش از حافظه به سمت اتاق رفتم؛ حالم بد بود اون نم تیعصبان با

 انصاف نبود. نیتونست من و کنار بزاره، ا

که ممکن هواسرد  نیبا فکر ا یتم ولهارو برداشپوت میبا ن دیکاپشن چرم سف یمانتو و شلوار مشک دنیپوش با

رو برداشتم و با  یبا شال کاله مشک یمشک یتخت انداختم و شال نخ یرو رو یپشم یترباشه، شال مشک

 برف بود. یزدم.حدسم درست بود هوا، هوا رونیاز ساختمون ب دنشونیپوش

که توش  یابونیخ دنیبا د رفتم،یم ونابیبه اون خ ابونیخ نیبود که از ا یساعت میمثل دل من گرفته بود، ن آسمونم

 شدن. فیچشمام رد یبودم، خاطرات جلو

کرد اصالً  یدرد م بیکرد کم تر توجه مردم رو به خودم جلب کنم قلبم عج یتکون دادم و سع نیرو به طرف سرم

 خاطره توش جامونده بود رفتم. یکه کل یبن بست یحالم ناجور خراب بود. آروم آروم به سمت اون کوچه

 دل سوز شد. یهیگر هیاشکم شروع  یقطره نیبه سرکوچه نگاهم رو به ته کوچه دوختم و اول دنیرس با
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شکست  یبرف هم نشون دهنده  ینشستم و از ته دل هق زدم و دونه ها واریرو به ته کوچه رسوندم و کنار د خودم

 بغض آسمون بودند.

 د!سخت بو یلیبود، خ سخت

یباعث م نیاون نبود و هم یخاطره توش بود، من بودم ول یکه کل ییجا م،یروز باهم آشناشد هیبودم که  ییجا من

 رحمانه به من تنها حمله کنند! یخاطرات ب شد

 .کردیحال بدم رو بدتر م اومد،یصورتم فرود م یکه رو یبرف ها کرد،یم هیتمام وجودم گر با

 

  ستمیپارت ب#

 

 نجایکوچه بود و کم من و بهزاد رو ا نیکه خونش تو هم یبلند شم، زن یباعث شد به سخت یکس یهاقدم یصدا

 بود. دهیند

 زدم. هیبزرگ بود، رفتم و به درخت تک یلیداشت و تنش خ یادیکه سن ز ییطرف درخت گردو به

 د؟یکنیکارمیچ نجایا -

 

 اومدم. رونیاز پشت درخت ب ناچار

 سالم!-

 

 انداخت. یبا شک به اطراف درخت نگاه هیهمسا زن

 ؟ییپس چرا تنها -
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 :دمینال اشیاز فضول کالفه

 دست از سرم بردار. -

 

 هه...ولت کرده مگه نه؟ -

 

 پر شد، آره ولم کرده بود! چشمام

 ،یدیرو به صورتم کوب قتیحق ینجوریلعنت بهت که ا اوف

 کوچه بودم که حرفش راه اشکام رو بازکرد. یوسطا ،یحرف چیبدون ه برگشتم

 .یخودت رو معطلش کرد یالک خوادت،یمعلوم بود که نم -

 

 یاونقدر چوقتیاومدم، حرفش حق بود بهزاد ه رونیشده ب نینفر یرو بلندتر برداشتم و زودتر از اون کوچه هامقدم

 ر متفاوت و باحال بود.دخت هیبهزاد فقط  یکه قلبم براش هالک بود عاشق من نبود، من برا

 .داشتمیقدم برم الیخیدلم ب یتو یبدبخت یبود و تنها من بودم که با کل یدنبال کاربه یهرکس 

 شده بود. کیخونه هوا کامالً تار تابرسم

 

 گالره خانوم؟ -

 داشتم رسوام نکنه، برگشتم. یکه سع یاز خانوم گفتنش، با اشک ریدلگ

به هردو دادم، دل و دماغ  یسالم شدند،یخارج م نگیبود و داشتند باهم از پارکهم کنارش  حـیمس یدـبابایآقاسع

هزاد کردم و به ب یها رو طها باال رفت، تند تند پشت سرش پلهاز پله حیمس یکه بابا نینداشتم؛ بعد ا یاحوال پرس

 نکردم. یها مونده بود توجهپله نییکه پا
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تو آشپزخونه نبود و  یخونه باشه؛ کس حیمس دمیترسیبه آشپزخونه نگاه کردم، م اطیخونه که شدم با احت وارد

 .ومدهیهنوز ن حیمس دادیسکوت خونه نشون م

 سفت وگرم رفتم. یجا هیکه با سر   تو  خوندمیرو م یاز مالن یلب آهنگ ریبودو ز نییپا سرم

 بَه سالم شاهزاده خانوم! -

 

 بود، نگاه کردم. ستادهیوسط اتاق وا سیخ یکه با موها حیدرشت شده به مس یهاچشم با

 .حیمس میترسوند -

 

 ؟یبود یتا االن کدوم گور دییبفرما شهیم دیشیاگه ناراحت نم گمایبانو، م دیببخش -

 

 صورتش با داد گفتم: یجمع کردم و متقابالً تو حیبلند مس یرو از صدا صورتم

 .حیسرمن داد نزن مس -

 

 ؟یکنیم یإ مثالً داد بزنم چه غلط -

 

 :دمیغر یعصب

 بکنن. یغلط هیهستن که دائم  نیمگه همه مثل تو دنبال ا ،یچیه -

 

 حرفام و اشکام نداشتم. یرو یباال رفته بود و کنترل صدام
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 و چهارم ستیپارت ب#

 

ل و کس یتکرار یا به طرز وحشتناکبودم، روز ونیزیتلو یجلو ایخواب بودم  ایدوهفته رو  نیگذشت، تمام ا دوهفته

 کننده بود.

 گالره؟ -

 

 بله؟ -

 

 !نجایا انیشام م نایشام بزار بابا ا -

 

 روزا. نیا میدید دیجد زیچ هیچه عجب باالخره  هه

د که بو میشام گذاشتم، ساعت پنج و ن یبرا یحوصله به سمت آشپزخونه رفتم، زرشک پلو با مرغ و قرمه سبز یب

 عوض شدن حالم خوب بود. یبرا ینداشتم ول یمهمون باز یغذاهارو بار گذاشتم؛ اصالً حوصله 

 ؟ییگالره، گالره کجا -

 

 حوصله وارد اتاق شدم. یب

 بله؟ -
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 .یکار یسفره سه روزه هیبرم اصفهان،  دیرو جمع کن، شب با المیوسا گمیم -

 

 .کنمیجمع م امیتخت، االن م یرو بنداز رو یخوایکه م ییباش لباسا -

 

 م،یتخت بخواب هی یرو اومدیم شیکم پ گهید یشده بود، حت تیاهم یبرام ب حیها بود که بود و نبود مسمدت گهید

 .بردیمبل خوابم م یرو ونیزیتلو یاکثراً جلو

 رو آماده کنم. حیمس یهالیکه از غذاها مطمعن شدم، رفتم که وسا نیا بعد

 گالره! -

 

 ؟یکنیاسممو حفظ م یمگه دار ح،یمس هیچ یوا -

 

 تو! یشد ینجوریاه گالره چرا ا -

 حولم روبده. ایب

 

 در دراز شده بود، دادم. ی، حوله رو برداشتم و به دستش که از المتوجه شدم توحمومه تازه

 

 

 

 و پنجم  ستیپارت ب#
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 به کاراشدم. یدگیتو آشپزخونه و مشغول رس برگشتم

 

 .کردیهمه کار نم نیاوف کوزتم ا -

 

 .دمیکش یبلند غیشونم ج یرو حیکه با نشستن دست مس زدمیداشتم با خودم حرف م هاونهید مثل

 

 اَه چته تو؟! -

 

 ؟یایخُب چرا مثل جن م -

 

 هستم. یدنبال چ ینیبب یایکه ب کنمیدوساعته دارم تق و توق م ه،یوا جن چ -

 

 بمونم. تونستمیبود نم حیکه مس ییرو کنار زدم و به سمت اتاق رفتم؛ اصالً جا حیمس کالفه

 بانو؟ یریچرا در م -

 

 :دمیکمرم کنارزدم و غر یرو از رو حیدست مس یعصب

 بروکنار. انیم نایلباسام رو عوض کنم، االن بابات ا خوامیم رونیبرو ب -
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 گالره خاتون! هاستیکارت اصالً درست ن نیا -

 

  ؟یدیم صیهه...جالبه تومگه درست و غلط رو هم تشخ -

 

 

 .دمیفهم د،یکوب گشیکف دست د یگره شدش که تو یهارو از دست نیشد، ا یعصب

 گالره؟ یانقد زبون باز کرد یک -

 

 .ینبود یول ،یآدم کردمیآخه فکر م کردمیزبونم باز بود فقط رو تو استفاده اش نم -

 

 به سمت کمربندش رفت. دستش

 آره؟ ستمیکه من آدم ن -

 

 یهایکاش یسر خورد و با کله رو یپادر یاز بخت بدم پام رو یاون وضعش زود به سمت حموم رفتم ول دنید با

 حموم فرود اومدم.

 شد. غمیکارم مصادف با ج نیبکشم که ا میشونیپ یحموم باعث شد، دستم رو رو دیسف یکاش یسرخ

 .سوختیم یلیخ میشونیشده بود و پ یخون دستم

 احمق!؟ یبا خودت دختره یکرد کاریچ -
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 توعه. ریبرو کنار همش تقص -

 

 منه؟ رهیتقص یچ -

 

 .گهیاَهَع ولم کن د -

 کرد. یمثل مته سرم و سوراخ م ردادیداشتم و حرف زدن ت درد

 دماغم سُرخورد. یرو شونمیپ یبلندشدم که خون از رو یسخت به

 

  کمیو  ستیپارت ب#

 

 نکن دستم روت بلندبشه. یگالره کار -

 

 .میقبل یبهش زدم و از کنارش رد شدم که از بازوم گرفت و کشوندم سر جا یپوزخند

 

 بود؟ یبگو کدوم گور گمیکجا؟ مگه نم -

 

 به توچه که کجا بودم. گه،یاه ولم کن د -
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 :دیدستاش و کنار گوشم غر ونیچونم رو گرفت م تیبا حرص و عصبان 

 !یمثل س... صدابد زنمیم ای ،یکجا بود یگیم ای -

 

 !گهیگفتنش بود د زمیعشقم عز یحرفاش جا نیا کردم،یتعجب بهش نگاه م با

 گذاشتم و به عقب هلش دادم. نشیس یو رو دستم

 

 .گشتمیها داشتم م ابونیتو خ -

 

 کاپشنم رو مرتب کرد. یقهیچونم برداشت و با دستاش  یپوزخند بهم نگاه کردو دستش رو از رو با

 .نایبابا ا یخونه ایو تو، زود حاضر شو ب دونمیمن م یکن یبه بعد زبون دراز نیاز ا -

 

 بود امروز! یرو از سر گرفتم، چه روز نحس هامهینشستم و دوباره گر نیزم یرفتنش کنار در رو با

 بارونم نکنه و حالم رو بدتر نکنه، لباسام رو رنگ روشن انتخاب کردم. کهیدوباره ت الخانومیل نکهیا بخاطر

 .دمیپوش یمشک یسارافن ریشلوار و ز ،یبا شال زرشک یجلوباز زرشک سارافن

خودم رو  ینتونم جلو دمیترس یاسترس کل وجودم رو گرفته بود م رون،یساعت هشت بود که از خونه اومدم ب 

 بشه. ریو اشکام سراز رمیبگ

 .گهید یکی شیعشقت پ دنیسخت بود تحمل د یلیو مرتب کردم و زنگ زدم، سخت بود خ لمشا

 نگاه کردم. میبه مر شدیم نییصورتم باال پا یکه جلو میدست مر با

 حواست کجاست ؟ -
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 رفتم توفکر. هوی دیببخش -

 

 .میخوریشام م میدار ایکرد رید -

 

 یعنیبودم؛  ومدهین نجایا گهید دیزدم و وارد خونه شدم، کل دکور خونه عوض شده بود، بعد از ع یخجول لبخند

 .کردیرو تنها دعوت م حیمس شهیهم الخانومیل

که اومده بودم بهزاد زل زده  یاز وقت یلعنت دم،یخودم غذاکش ینشستم و با خجالت برا حیسالم به جمع کنار مس با

 کرد و گرمم شده بود. یسرم درد م کرد،یروداغون تر م اعصابم نیبود به من و هم

 "؟ینخورد یزیچرا چ "گفتیبابا که م منم تشکر کردم و در جواب حرف حیتشکر مس با

 تشکر کردم. فقط

 ؟یتوچرا انقدر کم غذاشد -

 

 زل زدم و با لبخند زمزمه کردم: حیصورت مس به

 .ادیخوشت م شتریالغر ب یلیخ یاز دخترا داًیآخه بنظرم جد -

 .ستادیها بود، واکه به سمت اتاق ییهابا تعجب ابروش رو باال داد و کنار پله حیمس

از  خوردیها با چهارتا پله که از کنار آشپزخونه مدوبلکس بود البته نه به اون صورت، اتاق خواب حیمس یبابا یخونه

 .شدنیجدام ییرایحال پذ

 "کنمیمن باز م" گفتیکه م حیمس یزنگ در و بعد اون صدا ینشستم، صدا ونیزیرو به تلو یراحت یهامبل یرو

 شد. یپرستو بادم خال یباصدا یول هیمهمون ک نیباعث شد، توجهم جلب بشه که ا
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 پرستو رو حس نکردم. یخال یجا نبود و جا چیبود حواسم به ه نییبس که سرم پا زیسرم

 

 و دوم  ستیپارت ب#

 

 

 ؟یبعد از ظهر کجا رفته بود-

 زد؟یچرا سرت داد م حیمس

 

 شدم. رهیخ د،یپرسیسواال رو ازم م نیبود و ا ستادهیوا یکه شاک یپوزخند سرم رو بلند کردم و به بهزاد با

 فوضول رو بردن جهنم! گنیم یدیشن -

 

 نکن! یگالره با من باز -

 

 رو بلند کردم و توچشماش زل زدم و با پوزخند گفتم: و سرم ستادمیبهزاد وا ینهیبه س نهیشدم و س بلند

 کنم. یباز خوامیاتفاقاً م -

 

خودم  یخانوم به سمت عقب برگشتم و سرجا الیحرف زدن ل یبا صدا م،یبا خشم به هم زل زده بود هردومون

 رو جلب نکنن. یهم قفل کردم که لرزششون توجه کس ینشستم، دستام رو تو
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ت؛ ده بود، کنار بابا نشس عیبودنش بدجور ضا یکه الک یشدند، بهزاد با لبخند  ییرایخانوم وارد پذ الیبه همراه ل بابا

 .کردیبحثشون شرکت م یتو یخانوم هم هر از گاه الیل زد،یگذشته بود، بهزاد آروم با بابا حرف م یاقهیدق

 هست. یراجب چ دونستمیکه نم یاز بحث کالفه

 هنگ کردم. یواقع یروبه روم به معنا یصحنه دنیسمت آشپزخونه رفتم که با د گفتم و به "یابا اجازه" 

 .دادیبا قاشق بهش غذا م حینشسته بود و مس حیمس یپا یرو پرستو

 چه خبره؟ نجای...ایا -

 

 پاش بلند کرد. یهول پرستو رو از رو حیمن، مس یصدا با

 .یکنیگالره، اشتباه م -  

 

  ح؟یسم کنمیرو اشتباه م یچ - 

 کرد؟یم کاریدختره بغل تو چ نیا

 

 اومدند. مهیسراس هیو بق الخانومیمن، ل یادهایفر یصدا با

 جا چه خبره؟ نیا -

 

 نگاه کردم. حیتوجه به سوال بابا به مس یب

 ! دمیبگو که اشتباه د گهیبگو د حیمس -

 هم چنان سکوت کرده بود. حیمس کردن،ینگاه م حیساکت به من و مس همه
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 :دمیآوردنشون با بغض نال نییو با پا دمیصورتم کش یرورو دستام

 چرا؟ حیچرا مس -

 

 هاش زده بود، همچنان ادامه داشت.به لب حیکه مس یسکوت مهر

 

 گالره؟ شدهیچ -

  

 برگشتم و درجواب سوالش فقط هق زدم. حیمس یسمت بابا به

 .ایونه بخ میبر ایگالره توروخدا آروم باش، م...من غلط کردم، ب -

 بودند. حیرفتار من و مس جیبه سمتم اومدم و از دستم گرفت و من رو به سمت خونه برد؛ همه گ حیمس

 .دمیکش رونیب حیمس یدستا ونیرفتن داخل خونه با انزجار دستم رو از م با

 ؟یکارو کرد نیچرا ا -

 رفتم. یجا م نیاز ا یمن لعنت یگفتیبهم م یخواست یاون رو م اگه

 

 آروم باش. کنمیآروم باش عشقم توروخدا آروم باش، من غلط کردم گالره، گ...ه خوردم، خواهش م -

 

پشت سرش  واریبردم و به د ورشی حیرو بکشم، به سمت مس حیمس خواستیبودم که فقط دلم م یعصب یاونقدر

 .فشردمیگردنش گذاشته بودم و م یچسبوندمش، دستم رو رو

 به خودش اومد و به سمت عقب هلم داد. قه،یبا گذشت چند دق یاولش شوکه بود ول حیمس
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 .دمیدیبود که م یاهیفقط س گهیگفتم و د یآروم "آخ"نیبرخورد سرم به زم با

 

 و سوم  ستیپارت ب#

 

که کنارم  حیمس دنیچشمام رو بازکردم با د یکه بودم جابه جاشدم، به سخت ییجا یتو یدیحس بدن درد شد با

 .دمیبود از جا پر دهیدراز کش

 چه خبر بود؟! نجایا

گذاشتم که با قُل قُل  زیم یو نون هم رو ریرو زدم که بجوشه؛ پن یواردآشپزخونه شدم و کتر کرد،یهنوز درد م سرم

 رو دم کردم و مشغول خوردن صبحانه شدم. ییزود چا ،یکتر

 .اوردیبهم فشار م بیعج یگرسنگ یبود ول ختهیکرد و فکرم بهم ر یدرد م سرم

 ؟یخوریصبحونه م یتنها تنها دار ریسالم نفسم، صبحت بخ -

 

 .دمیصورتم بزنه که صورتم رو عقب کش یرو یاسمتم اومد و خواست بوسه به

 شده؟ یزیچ -

 

 گرفت گفتم: یکه هرلحظه داشت اوج م یتیدرست کردن لقمه شدم و با عصبان مشغول

 خونه! یاریپرستو جونت رو ب یتونیراحت م الیباخ گهیدرخواست طالق بدم، د رمیمن فردا م -

 

 :گفت یبلند ی. با صداادیتا به خودش ب دیطول کش یاهیبود، چند ثان ستادهیرو به من وا ادیبا تعجب ز حیمس
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 گالره؟ یگیچرا چرند م -

 

 .ادمهی شبیهنوز د گم،یمن چرند نم -

 

 یاز کرد و من رو همونجا گذاشت، دستش رو رودستم رو گرفت و به سمت راهرو رفت، در و ب تیبا عصبان حیمس

 باباش گذاشته بود. یزنگ خونه

 اومدند. رونیدر رو بازکرد و بعد اون بابا و پرستو هم ب مهیخانوم سراس الیل

 شده پسرم؟ یچ -

 

 گالره کجا بود؟ شبیمامان د -

 

 !گهیها، خب خونه بود د یپرسیوا مادر چه سواال م -

 

 .بگو ینه مامان جد -

 

براش پخته بود قرص  میکه مر یانگار سرما خورده بود بعد اون سوپ دونمیزنت حالش خراب بود، چه م نیا شبید -

 شده؟ یحاال مگه چ د،یخورد خواب

 

 :دمیغر تیعصبان با
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 .دیبهم دروغ نگ کنمیخواهش م گم،یمن دروغ نم -

 

گفت و به سمتم  "یدیببخش" حیمس کردن،یبهم نگاه م شدیم لیتبد تیکه داشت به عصبان یبا تعجب همشون

 ، در رو بست.هل به من هیاومد و با 

 نه؟ یشد ونهیتوچت شده دختر؟ د -

 

 .دمیخودم د ینشدم، خودم با چشما ونهیمن د -

 

 یکم آروم بشم، رفتم و ناهار درست کردم، روبرو هیکه  نیا یرو چند برابر کرد، برا تمیعصبان حیمس پوزخند

 .شدمیم ونهینکنه واقعاً داشتم د یمنحرف کنم، وا زیداشتم فکرم رو از همه چ ینشسته بودم و سع ونیزیتلو

 نیدنبال ماش  نگیپارک یلباس از خونه خارج شدم، تو دنیبود به سمت راهرو رفتم و با پوش میدوازده و ن ساعت

 نید خودش بود، بالفاصله بعد از پارک کردن ماشتوجهم رو جلب کر نگیبه پارک ینیورود ماش یبهزاد بودم که صدا

 به سمتش رفتم و سوار شدم.

 

 .دیشد فهم یم یدرشت شدش به خوب یو از چشما نیکرده بود ا هنگ

 شده؟ یزیسالم گالره خانوم چ -

 

 رو کنترل کنم. جانمیکردم ه یسع قیدهنم رو قورت دادم و با نفس عم آب

 کجا بودم؟ شبیمن د یبگ شهیبهزاد م -
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 شده؟ یزیچ -

 

 کجا بودم. شبینه فقط بگو من د -

 

اگه بهزاد رو  گهید شدم،یمتوجه م یرو از حرکاتش به خوب نیرو بلند کردم و به چشماش زل زدم، کالفه بود ا سرم

 مردم. یرفتم م یم دیشناختم با ینم

 

 !یانگار دیسرماخورده بود د،یخونتون بود شبیشما د -

 

 !شدیامکان نداشت، مگه م نیشدم، ا ادهیگفتم و پ "یممنون" یزارم دادم، به آرومگفتنش آ دروغ

 

 و ششم  ستیپارت ب#

 

 از کنارم بلند شد. حیزنگ در مس یصدا با

 .کنمیپانسمان م امیدست نزن به زخمت االن م -

 

باعث شد اخم کنم که  هیبق یهاو خنده حرف زدن یکردم، صدا هیتک واریبه د یبا بدبخت کردیبه شدت درد م سرم

 بدتربشه. میشونیدرد پ

 گالره، گالره ؟ -
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 :دمیباحرص نال 

 مرگ گالره چته آخه؟ -

 

 با لبخند گفت: حیمس

 تو! یدختر چه بد دهن شد -

 

 لمیکه کارش تموم شد، برخالف م نیچشمام رو بسته بودم، بعد ا کردیرو پانسمان م میشونیپ حیکه مس یمدت تموم

 کمکم کرد لباسام رو عوض کنم. 

 شده؟یعروسمون چ یوا یا -

 

 زدم و در رو پشت سرم بستم و گفتم: میبه مر یلبخند

 اتفاق بود. هی یمیخوبم مر -

 

 داشت. یجالب یخونبا پوزخندش هم شیشونیپ یبهزاد و اخم رو یمشت شده یدستا

 !ییعجب اتفاق عوض -

 

 گفت: یاخماش رو باز کرد و با لبخند تصنع یگره هیگاه بقبهزاد بود، با ن یمتعجب همه رو نگاه

 جاش بمونه. دیگالره خانوم هست شا یشونیپ یزخم هم که رو نیخب ا مونه،یها جاشون مزخم یخُب آخه بعض -
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 خندم رو گرفته بودم. یگفت فقط گفت، به زور جلو یچ دینفهم خودشم

 کمکم؟ یایب شهیجان م میمر -

 

 .امیباش گلم م -

 

 .میدیدو ییرایبا هول و وال به سمت پذ الخانومیل غیج یکه با صدا م،یمشغول آماده کردن ظرف ها بود میمر با

 شده مامان؟ یچ -

 

 .کردیم هیو گر زدیم غیج الخانومیقلبش گذاشته بود و ل یدستش رو رو بابا

 با تعجب و ترس به بهزاد نگاه کردم که بلند شد و به سمتم اومد. 

 کارت دارم. ایب -

 

 کنه. کاریچ دونستیکنار بابا زانو زده بود و نم میمر

ما، کم مونده بود سکته کنم،  یبه دست ها حیبلند در و نگاه متعجب مس یشدن دستم توسط بهزاد و صدا دهیکش با

 بغل بهزاد! یافتادم تو یشدم و به حالت دهیکه به سمت عقب کش

 

 و هفتم  ستیپارت ب#
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 .ستیحالش خوب ن ر،یگالره روبگ ایزود باش ب حیمس -

 

 کردم و به بهزاد نگاه کردم. لیتعجب سرم رو ما با

 

 .امیبابا روبدم م یهاببرش تو اتاق بهزاد، من قرص -

 

 یگردنم کرد؛ خجالت زده سرم رو تو لیرو حا گشیپاهام رد کرد و دست د ریبهزاد دستش رو از ز ام،یبه خودم ب تا

 تخت که فرود اومدم بهزاد رو به عقب هل دادم. یپنهون کردم، رو شالم یکناره

 ه؟یچ هایمسخره باز نیا -

 

 !یومدین ایبهت گفتم که ب -

 

 و تو. دونمیمن م یبهم دست بزن گهید بارهیاگه  -

 

 در رو باز کرد. حیاومدجواب بده مس تا

 گالره؟ یخوب -

 

 شد؟ یچرا بابا اون حال هیچ هیآره خوبم فشارم افتاده، قض -
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 برادرت مرده. ایپاشو ب گنیزنگ زدن بهش م فهیقلب باباضع دوننیم شعورایفوت کرده، ب دیعمو مج -

 :کردم زمزمه ثرٰ  دهنم گرفتم و با تا یتعجب دستم و جلو با

 نچ ناراحت شدم. امرزتش،یخداب یاوخ -

 

 ارد اتاق شد و گفت:دوباره و دینکش هیبرگشت و به ثان ییرایبه سمت پذ حیمس

 .یریم نایپاشو حاضرشو گالره توام با بابا ا -

 

 سرم رو بلند کردم و با تعجب گفتم: آروم

 ؟یایکجا مگه تو نم -

 

 .میگردیدوباره برم ادیبرم دنبال کارا، پرستو هم بامن م دینه من با -

 

 گفتم و آروم بلند شدم. یلیم یب یباشه

 

 .شهیسرد م یلیلباس گرم بردار، اونجا خ -

 

 :دمیحرص غر با

 نداره، آقا بهزاد. یربط چیبه تو ه رونیبرو ب -
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االن داره از حرص مشتش رو به  دونستمیگفتم، پشت به بهزاد به سمت کمد رفتم، م دهیکش یلیرو خ آقاش

 .کوبهیدندوناش م

 و حاضرشدم. ختمیداخلش ر یچنددست لباس البته مشک فم،یک دنیکش رونیب با

 .مردمیرو شدم، داشتم از ترس مروبه یخال یاتاق خارج شدم که باخونه از

 بهزاد در اومدم. یکه رو در رو رونیب دمیرو برداشتم و از خونه دو کوله

 کجا؟ -

 

 کجا رفتن من که جاموندم؟! نایباباا-

 

 .یایشما بامن م یجا نموند -

 

 !یچ -

 

 .میتوراه باش دیبا یکل میبر ایب ،یباز جیکانال گ یاوف گالره باز زد -

 

 و گفتم: دمیکوب نیزم یمثل بچه ها پام و رو دم،یترکیاز حرص م داشتم

 .امینم یقبرستون چیمن باتو ه -

 

 باال انداخت. ییابرو یخونسرد
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 !ایباش ن -

 

 .نییپا دمیبا خاموش شدن المپ راه پله، مثل جت از پله ها دو یول ستادمیوا یاقهیدق چند

 

 وهشتم  ستیپارت ب#

 

 

رده ک هیتک نشیکه به ماش یکه شدم بهزاد رو درحال نگیبخورم، وارد پارک نیپله زمراه یبود تو کینزد یچندبار

 لباش  یرو یابود و پوزخنده مسخره

 .دمید بود،

 شل بود گفتم: یادیکه ز یپام بلند شدم و با لبخند یپنجه  یلج دستام رو به هم زدم و رو با

 .امیباهات م یکنیحاال که اصرار م گمیاهم اهم، م -

 

 صورتم خم شد. یلبخند جلو اومد و رو با

 کنم؟یمن اصرار م ،یک -

 

و سوارشدم، بهزاد هم  دمیدو ینداشت، زود نایا یکشمنت یاخالقا نیتوخونه تنها بمونم، بهزاد هم از ا خواستمینم

 سوارشدو با لبخند زمزمه کرد:

 چقدر پروهستن. هایبشم، بعض اقربونتیخدا -
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 دهنم گرفتم و ها کردم که گرم بشم. یو دستام رو جلو دمیتوجه بهش، به سمت پنجره چرخ یب

 نچ نچ! -

 

 حرص بهش نگاه کردم که دودستش رو باال برد و با خنده گفت: با

 .میباشه بابا باشه، من تسل -

 

که  یو حالت تهوع جهیرو از سرگ نی، اجابه جا کردم و چشمام روبستم، اُفت فشار داشتم یصندل یرو رو سرم

 .خوردمیم یچیکاش  دم،یداشتم فهم

 .دمیکش یبلند غیکرده بودم ج ادیغذاها رو ز ریکه ز نیا یآور ادی با

 .رهیگیم شیروشن مونده االن خونه آت رشیبهزاد برگرد خونه، غذا ز -

 

 .اومدیخون بهزاد در نم یزدیم کارد

 

 .ستمیبخدامن کر ن ناروبگو،یخب آروم ا یمگه مرض دار -

 

 .دمیغرغرکردکه نشن یزیلب چ ریدر برابر حرص خوردنش زدم که ز یلبخند

 اومدن نداره. نییپا الیشدم که متوجه شدم بهزاد خ ادهیپ نیماش ستادنیا با

 !ترسمیبهزاد من تنها م -
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 اهع. گهید ایرو ب یغلط کردم، بمن چه دختر برو خاموش کن اون کوفت ایاوف خدا -

 

 :دمیشدم و به سمت راه پله را افتادم که صداش روشن ریسربه ز ناراحت

 .امیخو حاال صبر کن م -

 

 .حیاَه لعنت بهت مس بره،یبودم، انگار من سربارشم خوبه خودش گفت من رو م ناراحت

 دیبزارم، که انگشتم به قابلمه چسب نکینمونده بود رو برداشتم که داخل س یچیکه ازش ه یبرنج یقابلمه حواسیب

 باعث شد قابلمه رو وسط آشپزخونه رها کنم و انگشتم رو بچسبم. نیو هم

 گالره؟ -

  

 .دمیبه سمت بهزاد چرخ یاشک یهاچشم با

 ؟یکرد کاریباخودت چ -

 

 سوختم. -

 

 از انگشتت. نمیا تیشونیاون از پ ست،یاز بس که حواست به خودت ن -

 

  کمیویپارت س#
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 ؟یهست یت...و، تو ک -

 

 نداره که. هیندارم، اِ اِ گر تیبلندشو من دکترم، ازم نترس کار -

 

 راه متوقف شد! ونیدستم رو به سمت صورتم بردم که م رتیح با

 .نمیبلندشو بب -

 

ا ب ستادنیسالن وا یمرد تو هیبه همراه  گهیچندتا زنه د دمید یوقت یاسترس بلندشدم و باهاش هم قدم شدم ول با

همون پرستاره به سمت  یکل سالن رو از نظر گذروندم. باصدا حیمس یشدم؛ به جستجو خکوبیترس سرجام م

 عقب برگشتم.

 .میبر -

 گوشم باعث شد به هوا بپرم. ریز یزُمُخت کس یکه صدا کردمیبهش نگاه م یجیبه سمت جلو پرت شدم، با گ باهُلش

 .میبر دیبرولباسات رو بپوش با -

 

 م؟ی...کجا برکُ -

 

 زندان. یوفتیکه پرستو ازت کرده، م یتیباشکا ای یگذرونیدرمانت رو م یو دوره یریم نایبا ا ایگالره  -
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و تهوع داشتم بدنم گرم  جهیسرگ کردم؛یم انیو با لکنت ب کهیت کهیکه ناخودآگاه حرفام رو ت ادبودیز یاونقدر ترسم

 !کارکنمیچ دونستمیزد؛ اصالً نم یشد و سرم نبض م یو سرد م

 

 کجا برم آخه؟! ستمین ضیکه مرمن...من کنم،یخواهش م حیمس -

 

 .زنمیتا حالت بهترشه، منم هر روز بهت سرم کینیتوکل یمونیمدت م هیروانپزشکن برو  هانیا -

 یاسم نامرد نیکردم، انگاه  حیبه مس یاشک یآوردم و چشمام و محکم روهم فشار دادم و با چشما نییرو پا سرم

 نبود!؟ گهیبود د

 

 سوم و یپارت س#

 

که داشتم باعث شد زود چشمام رو ببندم،  یدیتونستم چشمام رو باز کنم، سردرد شد یکرخت بود و به سخت بدنم

 تکرار کردم تا تونستم چشمام رو باز نگه دارم. یچندبار

قرار گرفته بودن، روبه  واریوتا تخت با فاصله از هم کناردکه د یکیدکوچیاتاق سف کردم،یتعجب به اطراف نگاه م با

تو  یچیه گهیو پنجره د یواریبود، بجز کمد د دیدر سف هیو کنار اون  یادر قهوه هیکه من روش بودم  یتخت یرو

 .دینکش ولهم ط هیثان کی، تموم نگاه کردنم به اتاق اتاق نبود

دستام رو باز کنه،  ادیب یکی خواستمیو م زدمیم غیبلند ج یتازه متوجه شدم که دستام به تخت بسته شدن، باصدا 

 .یااز وجود هر آدم زنده غیدر یول زدمیم غیبود که ج یربع کی باًیتقر

مت در برگشتم بد خارش گرفته بود، با باز شدن در خوشحال به س یلیسمت چپم خ یبدترشده بود و گونه سردردم

 با لبخند و غذابه دست، وارد اتاق شد. یکه دختر
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 گلوت پاره نشد؟ -

 

 بهش زُل زدم که گفت: باتعجب

 !یدار یخوشگل یاُو دختر، چه چشما -

 

 .بود دهیتعجبم به اوج رس گهید

 که گرفته بود، گفتم: ییسرجاش بود، با اون صدا تمیهنوز عصبان یول

 دستام رو بازکن. -

 

 و گفت: دیرو به مغنه ش کش دستش

 !شهیاوم نه نم -

 

 که دوباره شروع کرد به حرف زدن. کردمیبهش نگاه م تیدراومده بودم و با عصبان یو منگ جیاز اون گ گهید

 .کنمیباش بابا باش، حرص نخور االن باز م -

 

 که جاش کِز کِز کرد. یطور دم،یباز کردن دستم، زود گونم رو خار با

 

 و نهم  ستیپارت ب#
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 .سوختیم بیالمصب عج دادمینشسته بودم  و انگشتم روفشار م یصندل یرو

 کنه؟یدرد م یلیخ -

 

 آره تکون دادم که بالبخند زمزمه کرد: یرو به معن سرم

 چه زبونت کوتاه شد. یسوختیکاش زودتر م -

 

 هستش. ینشدم که چه قرص آشپزخونه اصالً متوجه یکیقرص اومد جلو که تو تار هیآب و وانیل هی با

 .یشیبخور خوب م -

 

 انگشتم که قرمز قرمز شده بود، زدم. یرو یاز پماد سوختگ کمیکه انگشتم آروم بشه قرص رو خوردم و  نیا یبرا

 یول مایم یاقهیحال که گفت ده دق نیبود که بهزاد رفته بود تو خونشون، با ا یساعت میداشتم، ن یدیشد یجهیسرگ

 ازش نبود. یهنوز اثر

 رسوندم. ییخودم رو به دستشو ارم،یدارم باالم نکهیحس ا با

گرفته بودم، به سمت تخت رفتم و  یبیو سردرد عج سوختیاومدم، معدم م رونیب سیشستن صورتم از سرو با

 شد که خوابم برد. یچ دونمیخودم رو روش ولو کردم، نم

 

 تو! یخوابیشو چقدر م داریگالره، گالره ب -

 

 زمزمه کردم: یبا تعجب چشمام رو بازکردم، گلوم خشک خشک شده بود، به سخت حیمس یصدا دنیشن با
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 ؟یاومد یتوک -

 

 دوخت و گفت: شینگاهش رو به گوش حیمس

 مگه کجا بودم؟ ه؟یمنظورت چ -

 

 :دمیغر یآخه عصبان یچ یعنی کردم،یبهش نگاه م باتعجب

 اصفهان؟ یمگه تو نرفته بود -

 

 غروب باال سرت نشستم. روزیاَه بس کن گالره، من که از د -

 

 یسوختگ دنیهمش خواب بود، انگشتم رو باال آوردم که با د یعنی یچ یعنیکل بدنم رو به لرزه درآورد،  ترس

 هی نجایاز غذاها نبود، ا یخودش بود و اثر یسرجا زیهمه چ دم،یانگشتم با هول بلندشدم و به سمت آشپزخونه دو

 که اصالً به نفعم نبود. ی. اتفاقوفتادیداشت اتفاق م ییزایچ

 

  ودومیپارت س#

 

 زدم: ادیطاقت فر یب

 .ستمین ونهیبخدامن د حیمس -
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 ؟یآورد چارهیب یسراون پرستو ییچه بال یدیخودت که د ونم،یآره پس من د -

 :دمیوار نال چارهیب

 اصالً ست،ین ادمی یچیمن ه -

 

 شدن دستام توسط دوتا پرستارکه جلوتراز من بودن، حرفم نصفه موند. دهیباکش

 .گهید وفتیدِ راه ب -

 

بود وآروم آروم  ستادهیخانوم وا الیکه کنار ل یاما کو گوش شنوا، زن "ولم کنن"گفتمیو م زدمیم غیبلند ج یباصدا

ستارها روشو برگردوند و دوباره با از پر یکیبه سمتم برگشت؛ با اشاره به  غمیج یبا صدا زدنیباهم حرف م

 سرگرم شد. الخانومیل

زور  د،ینرس ییو تالشم به جا یرو رهاکنم، سع گمیکردم دست د یاز دستام خوشحال شدم و سع یکیرهاشدن  با

 من کجا و زور اون کجا!

که  یآمپول دنیکه دستم رو ول کرده بود، هراسون به سمتش برگشتم دستش رو باال آورد که باد یپرستار دنید با

 مخمصه نجات بدم. نیو از اهرجورشده خودم خواستمیدرحال آماده کردنش بود، به سمت عقب برگشتم و م

بود  ستادهیپرستو اکنار  حیمس اد،یکه جلو ب یاز کس غیدر یول خواستمیو کمک م زدمیبلند داد م یصدا با

 .دمیدر به سمت در چرخ یبا صدا کرد،یبهم نگاه م یالیخیوباب

 .شدیترم کیوارد خونه شدن، نگاهم تونگاه بهزاد گره خورد که هر لحظه بهم نزد میو مر بهزاد

 باهق هق زمزمه کردم: وفتم،یب نیزم یو تالش دوتا پرستار باعث شده بود که رو زور

 .ستمین ونهی، َم...مَ...ن دب...بهزاد کمکم کن -
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 بود. یدیآرنجم اوج ناام یبا فرو رفتن سوزن تو یهام، دلگرم شدم ولدست گره شدن دست بهزاد دور مچ با

 گالره! یخوب ش یبر دیبا -

 

 .دمیبود که د یزیچ نیبهزاد آخر یکالفه یافهیتار ق یهااز پشت اون چشم د،یدیشده بودم و چشمام تار م حالیب

 

  امیپارت س#

 

اما نه  شدمیم ونهیداشتم د یجد یخودش بود  نکنه جد یجا زیهمه چ کردم،یهارو باز م نتیتمام کاب تیعصبان با

 باشه آخه. یالک شهیسوخت مگه م شبیدستم سوخت د

 !یشد ینجوریمدت چرا ا نیمن واقعاً موندم تو ا -

 

 :مدیهم فشار دادم و غر یحرص محکم رو یرو از رو چشمام

 بفهم خواهشاً. حینشدم مس ونهیمن د -  

 

 گفت: ینشست و با لحن نه چندان دوستانه ا یصندل یرو

 که هست تموم شه بره. یدکتر گالره، بزار هرچ میبر ایب -

 

 زنگ در مانع از حرفم شد. یانداختم که صدا یبهش نگاه تیعصبان با
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 گالره؟ -

 

 .دمیدو ییرایبا هُل بلندشدم و به سمت پذ الخانوم،یل ادیفر یباصدا

 بله؟ -

 

 ؟یاحمق چرا پرستو رو به اون روز انداخت یدختره -

 

ه اش وارد خونشده یچیپُف کرده بود و دست باند پ هیکه براثرگر ییهاکه پرستو با چشم کردمیتعجب بهش نگاه م با

 :دیشد، با ترس به سمت پرستو رفتم، که با حرص بهم توپ

 نشو. کیهم نزدب -

 ترس و تعجب زمزمه کردم: با

 ...شده پرستو؟یچ... -

 

 !ستین ادتی -

نزن،  یخودت رو به موش مردگ یاحمق الک یمن، دختره یرو یدیظهر اومدم خونتون، آب جوش رو پاش روزید 

 .یکردیم یکه خوب بلبل زبون روزید

 

 زار زمزمه کردم: باحال

 !؟ادینم ادمی یچیمن چرا ه ست،ین ادمیبخدا من  -
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 ها!چرت و پرت نیدر کردم و از اکه من شوهرت رو از راه به یزد یعربده م یداشت ست،ین ادتیچطور  -

 

 حتماً برو دکتر. ،یشد ونهیتو د -

 

پوستم جمع  مونه،یکرده جاش تا عمر دارم م کاریبادستم چ نیکردم، بب تی، من ازش شکا الیخاله ل یچه دکتر -

 ازش بگذرم. یالک دیظار دارشده، حاال انت

 

 ند دادزد:بل حیحالم رو بدتر از بد کرد. به سمت اتاق برگشتم که مس شیالیخیکه ب دمیچرخ حیبه سمت مس هیگر با

 دکتر! میریبپوش م -

 

 .ستمین ونهیمن د ام،یجا نم چیمن ه -

 

 جعمت کنن، ببرنت. انیخونه ب ونهید زنمیزنگ م یاین ،یاریگندش رو درم یدار گهید -

 

دوربازوم حلقه  یچقدر گذشته بود که دست دونمیرو نشنوم، نم حیمس یهام فشار دادم که صداگوش یرو رو دستام

 .دمیداشت باترس خودم روعقب کش دیکه روپوش سف یزن دنیشد؛ با د

 ؟یکنیم یدار کاریو...ولم کن، چ -
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 ندارم. تیآروم باش کار -

 

 چهارم  ویپارت س#

 

 !یهست یجالب یونهید -

 

 .ستادمیاومدم و مقابلش وا نییتخت پا یاز رو یعصب

 .ستمین ونهیمن د -

 گرفت. یمسخره ا ی افهیق

 ؟یکنیم کاریچ مارستانیإ پس ت -

 

 

 !...دونمینم -

 

 گذاشت و با لبخند زمزمه کرد: زیم یبود، چون آروم ظرف غذارو رو نیغمگ یلیلحنم خ فکرکنم

 .یقرص بخور دیسوپت رو بخور با ایب کنه،یم یچه فرق الیخیب -
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از هر  یکه خال یبلند یهاکه داشت بازم درخت ییهارو بهش کردم و به سمت پنجره رفتم، با وجود حفاظ پشتم

 . شدیدمیکه سردرش نصب بود هم د ییو تابلو یاز در ورود یگذاشته بود، قسمت شیبودن رو به نما یبرگ

 

 ؟یابخورغذ یخواینم -

 

 درخت نشسته بود گرفتم و به سمتش برگشتم. یکه تازه رو یاز کالغ چشم

 ! خورمینم -

 

 .امیم شتیبه کارام برسم، بازم پ رمیمن م ،یمونیلج نکن گرسنه م -

 

 گهیاتفاقات رو بار د رفت،یم یکیتخت نشستم، هوا رو به تار یحوصله از حرف زدنش، سرم رو تکون دادم و رو یب

یرو نم لشیجلوه بدن فقط دل ونهیبودن که من رو د ختهیهم نامفهوم نبود، اونا باهم نقشه ر ادیمرور کردم، انگار ز

 !دونستم

 که کنارش بود، زُل زدم. ینون کهیبه ظرف سوپ و ت دیشکمم دست از فکر کردن برداشتم و با ترد یصدا با

 .گرفتیرو م یگرسنگ یمزش کردم، بدک نبود حداقل جلو کمیسمتش رفتم و  به

از اون دختر وراج نبود، دروغ چرا حوصلم سر رفته بود، کنجکاو به طرف در  یشده بود و هنوز خبر کیتار هوا

 بود. ییرنگ رفتم و بازش کردم؛ حموم و دستشو یاقهوه

من داخل قفسه  یهااز لباس یرفتم و بازش کردم، جالب بود مقدار یواریبه سمت کمد د دانکردنمیپ یزیاز چ کالفه

رو باز کردم، اونجا هم لباس و کفش بود  گهیدرِ سمت د ربود،یز یهم طبقه ییجفت دمپا کیجفت کفش و  کیبود، 

 من نبود. یاما برا

 ؟یفضول -
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 .ستین ینچ اصالً کار درست نچ

 

 صدا با ترس به سمت عقب برگشتم. دنیشن با

 

 و پنجم  یپارت س#

 

 گفتم: دیلرز یکه م ییو با صدا  دمیکمد چسب به

  ست؟یخراب شده ن نیکس تو ا چیاصالً چراجز تو ه ست،ین ییسروصدا چیه نجایحوصلم سر رفته، چرا ا -

 توهم رفت. افشیق

 اد؟یاز من خوشت نم -

 

 شونش گذاشتم. یازم ناراحت نباشه به سمتش رفتم و دستم رو رو نکهیا یبود، برا نیغمگ لحنش

 ترسم. یمن از سکوت م ست،ین چکسیچراه نجایبود که ا نیلطفاً ناراحت نشو منظورم ا -

 

 دستم رو گرفت و به سمت تخت برد. جانیلبش نشست و با ه یرو یلبخند

 تا بگم. نیبش -

 

ش نشده بودم، با چندتا که کنار تختم بود و تا حاال متوجه یکیکوچ خچالیزل زدم بهش که رفت به سمت  منتظر

 کردم. هیتک واریو به د دمیکش یتخت نشست؛ کالفه از کارهاش پوف یو پرتغال و موز برگشت و رو بیس
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م ه یبزرگه اتفاقاً کل یلیخ یلینجاخیهستن، ا ادیز ضاشمیداره، مر ادیدکتر و پرستار ز نجایگفتم: ا یخُب م -

 .یشنو یو صداهارو نم یو کارکنان هست تیریاتاق استراحت مد یسروصداهست اما تو االن تو راهرو

تو چرا  نمیقسمت، بب نیاومده تو ا دمیهستم د نجایکه ا یکه من  تو سه سال یهست یکس نیخب آخه تو اول 

 ست؟ین هیمثل بق تیچیه

 گفتم: یجیو با گ دمیاز حرفاش نفهم یادیز زیچ

 ؟یچ یعنیوا  -

 توجاش جابه جا شد. کمیزد و  جمیگ ی افهیبه ق یلبخند

و  یبخش نیکنن، از همه مهم تر تو، تو ا یم فیزنن، لباساشون رو کث یم غیاونا ج ست،یمثل اونا ن تیچیخب توه -

 !؟یبا من هم اتاق

 هام رو باال انداختم. شونه

 و منگم. جیبگم واال منم گ یچ -

 

کمکم  بتونه دیکه شا نیزدم، با فکر به ا یحداقل به بهزاد زنگ م ای حیبه مس دیبا م،یسکوت کرد یاقهیچند دق هردو

 کنه با شوق گفتم:

 

 ؟یکمکم کن یتون ی... تو مزهیگم چ یم -

 

 لبخند سر بلند کرد و گفت: با

 باشه؟ یهستش، دوماً تا چ هیاسم من مهد گست،ید یکی زهیاوالً چ -

 



 یدلتنگ ادیفر

 
72 

 

 ؟یاریتلفن برام ب هی یتون یخوام به شوهرم زنگ بزنم، م یم -

 

 و ششم  یپارت س#

 

 نه! -

 

 و رُکش، تعجب کردم. حیصر ازجواب

 

 خب چرا؟ -

 

 هستش که اونم تو اتاق خود خانوم مُدبر هستش. یمیتلفن س هی نجایکه ا نیا یبرا -

 

 گه؟ید هیمدبر ک -

 

 .داربشمیزود ب دیمن صبح با میهات رو بخور بخوابقرص ایب الیخیحاال ب گه،ید نجایا ریمد -

 

 بود نگاه کردم. هیمهد یها دست یکه تو یو آب دیسف یسوءظن به قرص ها با

 !گهیبخور د ریبگ -
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آب رو خوردم،  هیرفتم و پشت به مهد وانیگفتم و قرص هارو از دستش گرفتم، به سمت ل یباشه ا یلبخند الک با

 مشتم فشار دادم و با لبخند به سمتش برگشتم. یقرص رو محکم تو

 کنم. یبرق رو خاموش م امیزود م ییمن برم دستشو -

 

 .اوردمیدر م یهالو باز دینبا گهیاومدم، د رونیب سیحرص قرص هارو پودر کردم و با شستن دستام از سرو با

 

 یمن دارشده،یوقته ب یلیخ چارهیب نکهیا یعنی نیمرتب بود و ا هیتخت مهد دارشدم،یبا سروصدا از خواب ب صبح

 کرد. یکار م نجایکه داشت ا یهمه سن کم نیدونم چرا با ا

 یه اتران ایبلند شعر  یبودن و با صدا ستادهیپنجره وا ریز یاومدم و به سمت پنجره رفتم، چند نفر نییتخت پا از

 خوندن. یم یزیچ

بود با  یلباس نیهمچ هیبودن، تن منم  یبودن و هرکدومشون مشغول کار دهیپوش یکه لباس آب ییپر بود از زنا اطیح

 پشتم به سمت کمد رفتم و با برداشتن حوله به سمت حموم رفتم.  دنیلرز

 د.نشستم که در باز ش نیزم یرو دیگشتن ناام کمیشامپو ندارم به سمت کمد برگشتم، بعد  نکهیا یآور ادیبا  یول

 گالره خانوم، ساعت خواب؟ ریصبخ -

 

 لبخند سربلندکردم و سالم دادم. با

 خوام برم حموم شامپو ندارم. یسردردم گرفتم، م دمیدونم چرا انقد خواب ینم  -

 

 اش  باعث شد، محکم سرم رو فشار بدم.قهقهه یصدا

 بهت شامپو بدم. ایباش حرص نخور ب -
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دونم از کجا آورد، به طرف حموم رفتم و  یذوق کردم و بلندشدم، با گرفتن شامپو که نم یحرفش مثل چ دنیشن با

 بعد تکون دادن دست در رو بستم.

 

 و هفتم یپارت س#

 

 

باز شدن در  یکردم، با صدا یم یو سرم رو محکم به بالش فشار دادم، حس آسودگ دمیتخت دراز کش یرو یراحت با

 .دمیباال کش رگلومیپتو رو تا ز

 

 .یدیباز که خواب ؟یسالم خوب -

 

 لبم اومد گفتم: یکه خودبه خود رو یرو باال آوردم و با لبخند سرم

 

 .کمیکه سردمه  مدیسالم، نخواب -

 

 باشه. تیخب خانوم خانوما عاف ،یحموم بود یگیآره راست م -

 

 دهیبا ساپورت هم رنگش پوش یمشگ یتاپ پشت گردن هیاومدم،  رونیپتو ب ریبهش زدم و با خجالت از ز یلبخند

 بودم و موهام رو آزادانه رها کرده بودم.

 تو. یشد یگریواو، چه ج -
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 ش بلندشد.که قهقهه ستادمیخجالت پشت تخت وا با

 .یناهارت و بخور صبحونه هم نخورد ایاصالً ب گه؛یخجالت نکش بابا منم دخترم د -

 

 هوا بازشد. یکه در ب میشد یو خنده مشغول خوردن، استانبول یشوخ با

 و واج زل زده بودم بهش، اون! هاج

 داره. قتیگ...گالره پس حق -

 

 .دمیخاله دوو به سمت  نییپا دمیاز تخت پر زود

 .ستمین ونهیبخدا من د نجایاونا منو فرستادن ا قتهیآره حق ،یسالم خاله باالخره اومد -

 

 یسک یاسرفه یکه صدا میآروم شدم باهم به سمت تخت رفت کمی نکهیکردم بعد ا هیتو بغل خاله گر یاقهیدق چند

 بود و زل زده بود بهم. ستادهیچارچوب وا یتوجهم رو جلب کرد، بهزاد جلو

 

 و گفتم: دمیاخمام رو توهم کش یعصب

 ؟یخوایم یچ نجایتو ا -

 

 .نجایگالره آروم باش خاله، بهزاد بهم گفت که آوردنت ا -

 لبم اومد. یرو یحرف خاله پوزخند با

 إ، بهتون نگفت که خودشم کمکشون کرد. -
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 رد:زمزمه ک یبا تعجب به بهزاد نگاه کردو با ناباور خاله

 آره؟ -

 

هاش بود که دور شدن قدم یو عقب گرد کرد و از اتاق فاصله گرفت، صدا دیموهاش کش نیکالفه دستش رو ب بهزاد

 سکوت مزخرف اتاق رو

 شکست. یم

 

رفته خونشون و بهش گفته من رو  روزیخاله بهزاد د یبه گفته  م،یزدیحرف م یبود که با خاله از هر در یساعت مین

 یسُالله م ادیمن رو  بیدختر عج نیا یبعد رفتن بهزاد رفت که من رو با خاله تنها بزاره، رفتارا هیمهد نجا؛یآوردن ا

 انداخت.

 

 وهشتم  یپارت س#

 

با باز شدن در چشمام رو باز کردم و به سمت در  رم،یآرامش بگ یکردم کم یخاله گذاشتم و سع یشونه یرو رو سرم

 برگشتم.

 به خدا... دیخانوم مدبر ببخش -

که با خشم  ییآشنا یچهره دنیوبه سمت در رفتم که با د دمیپر نییاز تخت پا ه،یپر از بغض مهد یصدا دنیشن با

 بهم زل زده بود، سرجام خشکم زد.

 نیخراب شده، ا نیآوردن تو ا یداشتن من رو بزور م یبود، وقت ستادهیوا الخانومیهمون زنه بود که کنار ل نی...ایا

 آورده شدم. نجایمن ا یباشه پس معلومه که چرا و چجور نجایا ریزن مد نیهمون جا بود، اگه ازنه هم 
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 رفتم. هیمهد شیاز فکر کردن، برداشتم و پ دست

 ه؟یمهد شدهیچ -

 

 برگرد تو اتاقت!-

 

 کرد. یبه ما نگاه م یجیاومده بود و با گ رونیرو هم از جا پروند، خاله هم از اتاق ب هیعالوه بر من مهد ادشیفر یصدا

 ؟یزن یکه سرمن داد م یهست یتو ک -

 .یخونه نگه داشت ونهید نیمن و تو ا یکنم که الک یم تیشکا ازت

 زد گفت: یکه دستش رو به کمرش م یپر از خشمش رو بهم انداخت و در حال نگاه

 خونست. ونهیتو د ونهید یکن، جا تیهه... برو شکا -

 

 رو گرفتم و به سمت اتاق رفتم، خاله هم باهامون وارد اتاق شد. هیمل کنم، دست مهدع دهینسنج دیدونستم نبا یم

 شده بود. رهیخ رفتمیبه من که وسط اتاق رژه م صدایکرد و خاله هم ب یهق هق م هیمهد 

 کرد؟ یم دادیداد و ب یبود دخترم چرا اونجور یک نیا -

 

 دونم. ینم یچیدونم خاله، ه ینم -

 

د ش یم یساعت کیکرد، خاله  یم شتریرو ب میگکالفه هیهق هق مهد یزدم و صدا یبود که کالفه قدم م یچندساعت

 که به زور دوتا پرستار از اتاق رفته بود و بعد اون در رو قفل کرده بودن.
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 در باز شد و مدبر وارد اتاق شد. میفکر یهمهمه  ونیم

 .یریم نجایرو جمع کن، از ا لتیوسا هیمهد -

 

 زمزمه کرد: یبا ترس به مدبر نگاه کرد و با لحن ناراحت هیمهد

 .نینه، توروخدا من و  اخراج نکن -

 

 .دادیداشت سکتم م گهید هیمهد نیف نیف یمدبر و صدا سکوت

 داد گفت: یم هینافرمش رو کنار در تک کلیکه ه یدرحال مدبر

 .یمون یاتاق نم نیتو ا گهیفقط د یش یاخراج نم -

 

 رفت و تند یواریو بدو به سمت کمد د دیپر نییبه وجود اومده بود از تخت پا هاشهیکه وسط گر یبا لبخند هیمهد

 رهیتو چشماش بود، خ تیکه هنوز برق عصبان یشد، تموم مدت با اخم به مدبر لشیتند مشغول جمع کردن وسا

 بودم.

 کامل تنها شدم. هیبا رفتن مهد 

شده بود، مثل عشق،  یمعن یها بود برام بکه مدت ییزهایخواست، چ یم زایچ یلیخواست، دلم خ یم هیدلم گر 

 برده بودم. ادیهارو از  نیا یتو سه سال که همه رفتیداشت م ،یخونواده، از همه مهم تر زندگ

 چیشده بود، فرار از خاطرات و فکر به انتقام، جالب بود که با نوزده سال سن ه میزندگ یکه همه  شدیم یسال سه

 نداشتم. یبه زندگ یدیام
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رو  هیمهد اوردن،یکه غذا م یشد اونم فقط وقت یسه بار در اتاق باز م یروز و هفته از دستم در رفته بود، روز حساب

 یدو سه بار حموم م یهم روز یبود، گه گاه اطیبودم، تموم روز کارم زل زدن به ح دهیند گهید یاز اون غروب لعنت

 کردم.

 گذشت. یخوردم و روزها مسخره تر از مسخره م یدو وعده شده بود رو نم یحاال روزکه  ییقرص ها 

 

 و نهم  یپارت س#

 

 شد. انینما هیخندون مهد یکردم که در باز شد و چهره  یرو نگاه م رونیتخت نشسته بودم و از پنجره ب یرو

 !شونیسالم خوشگل پر -

 خودم و بهش رسوندم و بغلش کردم. یو با چه سرعت یچه جور دونمینم

 آروم گالره! -

 

 اومدم. رونیلبخنداز بغلش ب با

 دلم واست تنگ شده بود. -

 

 داد. هیاومده باشه تند در و بست و بهش تک ادشی یزیانگار که چ هوی یزد ول ینیدل نش لبخند

 ببرتت. ادیزنگ بزن ب یشناس یکه م یبه هرک ریتلفن رو بگ نیا ایب م،یوقت ندار ادیگالره ز نیبب -

 

 انگشت هام جا داد. ونیرو م یشد و گوش یکردم که عصب یبهش نگاه م متعجب
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 .یریزنگ نزن که لو م الشیفام ایبه شوهرت  یزنگ بزن، ها راست ریبگ - 

 

 :دمیو با سوءظن پرس دمیو توهم کش اخمام

 خب؟ هیچ هیقض -

 

 وقفه گفت: یزد و تند و ب یکه به خاطر استرس نفس نفس م هیمهد

 انیلو رفته،  اونم گفت ب هیاونا هم زنگ زدن مدبر  که قض نجا،یانگار خالت رفته به شوهرت گفته چرا تو رو آوردن ا -

 تند باش دختر. دم،یکردم شن یعجله کن االناست که برسن، من داشتم نظافت م ال،یببرنت و

 

شمارش رو گرفتم، هه...چه جالب که بعد سه  دینبود، با ترد نهیغرور و ک یاسترس به تلفن نگاه کردم، االن موقعه با

 سال هنوزشمارش رو از بَر بودم.

 د؟ییبفرما -

 

 چرت برداشتم و آروم زمزمه کردم: یصداش دست از فکرا با

 سالم، منم گالره! -

 

 دونستم که شکه شده بعد سه سال بهش زنگ زدم. یاونور خط باعث شد پوزخند بزنم، م سکوت

 

 دخترم؟ یخوب -
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 مگه مهمه؟ -

 

 و گفتم: دمیوسط جوابش پر هیمهد یاشاره  با

 .خرابه ببر نیزود من و از ا ایب مارستان،یشوهرم آوردنم ت یخانواده  یلیدارم، به دال اجیمتاسفانه به کمکت احت -

 

 نزنم. یربط یدادم که حرفب یدندونام محکم فشار م ونیو م لبم

 بلند داد زد: یباصدا

 مارستان؟یکدوم ت مارستان؟یت یچ -

 

 آدرس رو گرفتم و بهش گفتم که هرچه زودتر خودش روبرسونه. هیاز مهد نکهیاز ا بعد

 از سالن توجهم و جلب کرد. ییاز تماسم گذشته بود که سروصدا یاقهیدق ده

 

 پارت چهلم#

 

 که  مهرداد لبخند زنان وارد شد. دمیکش ینیمحکم با ضرب باز شد ؛ ناخوداگاه ه در

 

 ؟یچطور ،یناتن یسالم آبج -
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 .دیبراش کردم که چون پشتش بهم بود ند یزدم و از کنارش رد شدم، دهن کج یحرص پوزخند با

 راهرو متعجب شدم! یاون همه آدم تو دنیلحظه از د هی 

 هیمهد زد؛یهم با مدبر و نگهبان حرف مداشت آرومش کنه، شوهر مادرم  یبود و سع ستادهیکنار مامان وا ردادیت

 کردند. یبودن و در گوش هم پچ پچ م ستادهیکنار چندتا از پرستارا وا

 

 کوچولو! ونهید گه،ید میبر ایب -

 

 :دمیدندونام غر نیسمت مهرداد برگشتم و از ب به

 و اون... یخودت ونهید -

 

 ؟یگالره دخترم خوب -

 

 اومدم. رونیکردم، ب یروز با عشق مامان صداش م هیکه  یاز آغوش زن لیم یب

 

 کنم. کاریباهاشون چ دونمیباهات رفتار کردن، م ینجوریدونستم اونا ا یببخش دخترم، م...من نم -

 

 ،رمیم رونینجابیشد دارم از ا یواقعاً باورم نم م؛یراه افتاد رونیگذشت که شوهرش اومد و به سمت ب یا قهیدق چند

ره گفتم بهت نیهم یبرگردم برا دنیدونستم که اجازه نم ینکردم، م یخداحافظ هیافتاد که با مهد مادیآخر  یلحظه 

 داشتم. یاونجا برم که فقط تند تند قدم بر م ازخواست  یو باهاش حرف بزنم، انقدر دلم م امیبعداً ب
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 ؟یگالره خانوم خوب -

 که نکردن. تتیاذ نجایا

 

 ییحال که سن باال نیبا ا شافهیو مهرداد که ق ردادیسمت صاحب صدا برگشتم، آقا صابر، شوهر مادرم و پدر ت به

 داشت هنوز هم جذاب بود.

 

 خوبم. -

 ینداشتم ول یحال که از بابا دل خوش نیشدم، دروغ چرا با ا نیبود که به حرفش دادم و سوار ماش یتنها جواب نیهم

 !...یشتر ی نهیبه دل داشتم، اونم ک نهیمرد ک نیامثل خودش از مادرم و 

 

  کمیپارت چهل و #

 

 

 یصندل یسوارشد و در آخر مادرم بودکه رو ردادیکنارم جا گرفت، بعد اون ت ردادیکرد و قبل ت یدست شیپ مهرداد

 جلو نشست.

 کهنیبرا ا شبیه بود، دشد رهیخ میبه شلوار گل گل ه،یدونستم راجب چ یکه اصالً نم هیبق یتوجه به حرف ها یب

 و تنم کرده بودم.  نیبتونم راحت بخوابم ا

 بود. دهیکش نییسرد پنجره رو  پا یهوا نیا یبرگشتم که تو ردادیکه به صورتم خورد، به طرف ت یباد سرد با

 بکش باال پنجره رو، سردمه. -
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قبالً  شدم؛یم مونیرفتارکنم وگرنه بعداً پش یجور نیدادم، هم حیترج یتعجب کردم ول میاز لحن دستور خودمم

 خوبم رو خورده بودم. یچوب صداقت و اخالقا

 .میبود نگیپارک یشد، تو دهیکش رونینگاهم به سمت ب نیماش باتوقف

آدما که  نیدادم با ا یم حیهمه ساکت بودن منم ترج م،یشدم و وارد آسانسور شد ادهیپ نیاز ماش هیبه همراه بق 

 نکنم. ییتندخو ادیکرده بودن ز یبهم خوب یربودم ولازشون متنف

 .یتو دخترم خوش اومد ایب -

 

نشستم و سرم رو که  دمیکه د یمبل نیاول یبهش زدم و وارد خونه که چه عرض کنم قصر شدم، رو یلبخند مچهین

 دستام گرفتم. نیکرد رو ب یبه شدت درد م

 گالره؟ -

 

 .ارمیبم و مردانش باعث شد، سرم رو به سمت باال ب یصدا

 بله؟ -

 

 درهم گفت: ی افهیمبل روبه روم نشست و با ق یرو

 !؟یبهزاد خبر داره که تو اونجا بود -

 

 بود، زدم. دهیسوال رو پرس نیکه ا ردادیبه ت یلبخند

 لرزون گفتم: یپر شد و با صدا چشمام

 خونه کرد. ونهیاون د یو راهخودش من یآره، خودش با دستا -
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دونستن  یها م یلیکه خ یبود اون قدر یلیمن و بهزاد خ نیچشم هاش از تعجب گرد شده بود، حق داشت عشق ب 

 .میباهم

 :دمیدادم و نال رونیو با صدا ب نفسم

 

 نداشت. اقتیاون ل یگفت یتعجب نکن داداش، همون طور که خودت م -

 

 ستم؟یمن ن یداداشته ول ردادیکه ت استیچه جور -

 

 یمن از همون روزها که عمو صابر باپسراش به خونه یدونم چرا ول یلبم پاک کرد، نم یمهرداد لبخند رو از رو یصدا

 اومد.  یما رفت و آمد داشتن از مهرداد بدم م

 

 .یخوام که داداشم نباش یچون من م - 

 

 .دمیرفت، فهم یم یاز صورتش که به سرخ نیشد ا یعصبان

غرق فکر بود زل زدم که متوجه  بیکه عج یردادیمبل نشستم و به ت یتم دعوا و کشمکش راه بندازم روخواس ینم

 نگاهم شد. ینیسنگ

 تنها، باشه؟ میباهم حرف بزن دیبا -

 کردم و با تعجب گفتم: زیو ر چشمام

 باشه. -
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از سالن رو اشغال  ینه که گوشه او به طرف آشپزخو میکرد، از جا بلند شد یخدمتکار که به ناهارصدامون م یصدا با

 .میکرده بود، رفت

 

 پارت چهل و دوم #

 

بودم که از خودش و خانوادش  یکس زیشده بود، خونه و سرم دهیواقعاً که کار من به کجا کش دم؛یکش یم خجالت

 متنفر بودم.

 بلند شدم که هم زمان با من مادرم هم بلند شد. زیرو کنترل کنم و از سر م تمیعصبان نتونستم

 گالره؟ یریکجا م -

 

رفتم، که  ییرایهم نداشتم برم؛ کالفه سر تکون دادم و به سمت پذ ییخوام برم، درواقع جا یدونستم کجا م ینم

 صداش متوقفم کرد.

 .میزن یحرف م یاستراحت کرد نکهیاتاقت رو نشونت بدم، بعد ا میبر ایب -

 

پشت سرش از پله ها باال رفتم و  رم؛یدرست بگ میاستراحت کنم تا با ذهن آروم تصم یکم دی، باحق با اون بود دیشا

 راهرو شدم. یاتاق تو نیوارد اول

 التیاوس میکرد یهم که اسباب کش نجاینگه داشتم، ا زتویهمه چ یرفت یخبر گذاشت یب یلباسات تو کمده، وقت -

 .یگرد یبرم شمیپ یروز هیبودم  دواریرو آوردم، ام
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 :دمیحوصله غر یو ب دمیو توهم کش اخمام

 .رمیم نجایاز ا ینباش، به زود دواریام ادیز -

 

 .دیکش یقیعم آه

 باهام حرف نزن، من مادرتم. یجور نیگالره ا -

 

 :دمیاز حرفاش بهش توپ کالفه

 خوام استراحت کنم. یم رونیساُلله دفن شده، برو ب شیمادر من پ -

 

 اتاق با دکور هیبه اطراف انداختم،  یشد، نگاه یدترمیکه از صبح گرفته بودم، لحظه به لحظه شد یبیعج ردسرد

 بود. یبهداشت سیکمد بود و کنارش در سرو گهید یو گوشه ا نهیاز اتاق تخت و آ یگوشه ا ،یو آب دیسف

خواست، بس که اتفاقات  یدلم فکر کردن نم دم،یپنجره نداره، به سمت تخت رفتم و روش دراز کش هیالاقل  اوف

 بود که کنارم باشه و راه درست رو نشونم بده. یبودم کاش کس جیپشت سرهم اتفاق افتاده بودن، گ

 

 داین پتلف هیو  نییگرفتم برم پا میتصم دم،یپوش یشدم دوش گرفتم و لباس جمع و جور داریکه از خواب ب نیا بعد

به  رفتم و نییبه سرعتم اضافه کرد، با تموم سرعت از پله ها پا یکس یآشنا یصدا پله بودم که نیسوم یکنم. رو

 شدم! رهیمبل کنار صابر جا خوش کرده بود خ یکه رو یمرد

 یرارو ب یبود که کس دهیخدا صدام رو شن دیکرد، شا یبهم نگاه م یانگار اونم تازه متوجه من شده بود که با ناباور 

گرم دست از فکر کردن برداشتم و آروم  یجا هیما مگه اون زندان نبود، با فرو رفتن توکمک برام فرستاده بود ا

 زمزمه کردم:

 ؟یب...ا با خودت -
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 دخترم؟ یآره دختره نازم خودمم، خوب -

 به سرت آوردن دخترم؟ یچ

 

 .نیبابا رو استشمام کنم، فقط هم یخواستم بو یرو تو بغلش فشار دادم و سکوت کردم االن فقط م خودم

 خوام حرف بزنم که شروع به نوازش کردن موهام کرد. یمتوجه شد نم انگار

 

 پارت چهل و سوم #

 

 

 گوشم زمزمه کرد: ریکه از بغلش فاصله گرفتم خم شد و ز دیرو بوس موهام

 برمت باشه؟ یم نجایدنبالت، از ا امیفردا صبح م -

 

در  یبدرقش تا جلو یلبم نشست، موافتم رو اعالم کرد، به سمت مبل رفت و کتش رو برداشت، برا یکه رو یلبخند

 رفتم.

 

 صابر، رفت؟ -

 

 دادم. هیرفتم و با پوزخند به مبل تک ییرایمادرم به سمت پذ یصدا دنیشن با
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 شش؟یپ یایب یکش یآره رفت، چطور؟ خجالت م -

 

 گالره! -

 

 .رفتم ها پله طرف سف،ٰ  تا ی، با تکون دادن سرم به معنزد یم یاز حرص به کبود صورتش

 یبا صدا رم،ی... بگیو اون خانواده  حیهرجور شده انتقامم رو از مس دیکردم که با یزدم و فکر م یاتاق قدم م یتو

 تخت انداخته بودم رو سر کردم و در رو باز کردم. یکه رو یرنگ یدر شال آب

 م؟یبپوش بر یآج -

 

 م؟یوا کجا بر -

 

 .میدار دیهم جد ییسابقه البته چندتا یدوستانه با بچه ها یدورهم هی -

 

 تخت نشستم. یحوصله رو یب

 .امینم یول ردادیممنون ت -

 گفت: یداد و با اخم مصنوع هیو باز کرد و به چارچوب تک در

 .میباهم حرف بزن دیبا میبر م،یندار امینم -

 

 گفتم که از در فاصله گرفت. یافکر کردم، باشه یا قهیدق چند
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 زودا گالره! ا،یزود حاضر شو ب ن،یتو ماش رمیمن م -

 

کوتاه بود رو  یلیکه خ یاز همون اولش عجول بود، به سمت کمد رفتم و مانتو مشک ردادیلبخند در رو بستم، ت با

 به سمت ارمیرو درب ردادیحرص ت یکم هی نکهیا یبرا دم،یبرداشتم و پوش یو شال طوس یبا شلوار مشک یمجبور

 کردم. شیکم آرا هیرفتم و  نهیآ

 رفتم. نییو از پله ها پا دمیبوق به سمت در دو یصدا با

 .ییهلو یاوُ، چه آج -

 

 در دیبرم، با ترد ییشد که با دمپا یخب نم ستادمیدر وا یبه مهرداد کردم که خودمم خندم گرفت، جلو یکج دهن

آورده؛  کینیرو از کل المیوسا یکیخودم افتاد، البد  یعروسک یمشک یش هارو باز کردم، که چشمم به کف یجاکفش

 تشیاوج عصبان ردادیت یعنی نیبلندشده بود وا وقب یدوباره  یفکر کردن نبود چون صدا یبرا یاصالً وقت مناسب

 بود.

 

 پارت چهل و هفتم #

 

دوساعت بخوابم، بلندشدم و بعد مرتب کردن خودم  شترازیباعث شد نتونم ب نیو هم رفتیبد جور ضعف م دلم

 .ستیخونه ن ایبابا خوابه  ای یعنی نیرفتم، خونه توسکوت بود وا رونیب

که توش  یکیکوچ یرو پر کنه، قابلمه خچالیوقت کرده بود که  یرو که باز کردم دهنم باز موند، بابا ک خچالی در

 ستم،یپاهام وا یتونستم رو یمن ناهار گرفته بود؛ اصالً نم یبابا برا دیجوجه بود رو برداشتم و گذاشتم داغ بشه، شا

 کم بهتر بشه. هیخوردم که حالم  کمیدوغ رو برداشتم و 

 دخترم؟ ییکجا -
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 نه چندان بلند گفتم: یغذا رو قورت دادم و باصدا -

 آشپزخونم. -

 

 وارد آشپزخونه شد. بابا

 .میدعوت یصارم یفت خودت رو آماده کن شب خونهتوام تا ساعت ه رون،یب رمیگل دختر من م -

 

 تعجب گفتم: با

 بابا؟ یکدوم صارم -

 

 فعالَ خداحافظ. ا،یآماده باش ،یصارم دیرش -

 

 جواب گذاشتم. یبابا رو ب یتعجب کردم و حرفا کمیبرام آشنابود  یصارم لیفام چون

 .زمیعز ایرو بدن، ب تیکارت بخرم، گفتم همون شماره قبل میرفت، رفتم برات س ادمی یآها راست -

 

 رفتم. ییرایلبخند به سمت پذ با

 .ییدستت درد نکنه بابا -
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دواج از حیبا مس نکهیکارت رو انداختم، قبل ا میرو از شارژ در آوردم و س یبسته شدن در بدو رفتم تو اتاق و گوش با

منم خطم رو  نیهم یداشته باشم، برا یوست نداره که گوشگفت د حیبعد ازدواج مس یداشتم ول یکنم گوش

 گم شد. یناباور نیهم درع میشکستم و گوش

 

 پارت چهل و چهارم #

 

 

 نشستم، دستام رو نکهیبالفاصله بعد ا دم،ید شهیش یرو از تو ردادیت یدر رو باز کنم، صورت عصبان نکهیا قبل

 گفتم: یصورتم گرفتم و با لحن زار یجلو

 اون داداش چلغوزت جلوم و گرفته بود. دم،یرس ریمن نبود که د ریاصالً تقص -

 

ش شل شد که با چشم غره شمیفروکش کرده بود، ن تشیخندش دستام روبرداشتم، خداروشکر که عصبان یصدا با

 ش کردم.جمع

خونه نگه  هی یصورم جلوبرخالف ت اره،یلبم حرصش رو درن یدوختم که  لبخند رو ردادیجز ت ییرو به هرجا نگاهم

 داشت.

 رستوان مگه؟ میرینم -

 

 ت؟هس ادتیاونا رو که  شون،ییخونه دانشجو میایساسان گفت ب دنیم ینیرینامزد کردن دارن ش اینه ساسان و ثر -

 

 گه؟ید گولهیژ ایهمون  ثر ادمه،یآره  -
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 آره همون که همش با تو لج بود. -

 

 کردم به گذشته فکر نکنم. یفشردن زنگ سکوت کردم و سع با

سرا پ نیب دنشیگفت، با د یم یزیچ هی یبلند شد هرک هیبق یهو یکه صدا میوارد خونه شد ردادیتو دست ت دست

 رو که هنوز دستم رو گرفته بود رو فشار دادم. ردادیدست ت

 شد. لیخم تبدکه لبخندش به ا دشیانگار خودش هم د یتکون داد، ول هیچ یبا لبخند سرش رو معنا ردادیت

 دستم رو ول کرد و با اکراه باهاش دست داد. دیبا ترد ردادیشدنمون به هم ت کینزد با

 آقا بهزاد! یچطور -

  

کردم و در  یبه سمت دخترا رفتم و با هرکدوم دست دادم و رو بوس کرد،یم ینیروم سنگ بیمتعجبش عج نگاه

 ! "ربودمیدرگ"دادم،  یم یجواب تکرار هیفقط  "مدت نیا یکجا بود"جواب سواالشون که 

که دوقلوبودن و تازه به جمع اضافه شده بودن،  سایو پر ایمبل جا گرفتم و مشغول حرف زدن با پر یرو ردادیت کنار

 شدم.

 ؟یدرحال متاهل شدن ای یمتاهل یخب گالره جونم نگفت -

 اشاره کرد. ردادیبا چشم ابرو به ت و

 

 ررتیکه مثالً صاحب خونه بود و از همه د ایزنگ همه بلندشدن و با ثر یبدم، با صدا یرو چ ایدونستم جواب پر ینم

 کردن. یاومده بود شروع به احوال پرس

 .ایجور شد ردادیخوب با ت -
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رفتم که دوباره صداش رو  ایتوجه بهش به طرف ثر یو ب دمیصداش که کنارگوشم اومد، ابروهام رو تو هم کش با

 :دمیشن

 !؟یکش یخجالت م یاز ک گهید اریپارچه رو هم درب کهیت هی نیا ،یمهمون رنیم رهنیحاال با پ تا یاز ک -

 

 گفتم. کیو  تبر دمیرس ایاز کنارش ردشدم به ثر یبا لبخند الک 

 

 پارت چهل و پنجم #

 

باهاش که هردومون هوا رو  یبا من مشکل داشت، بعد روبوس شهینداشتم اما اون هم یمشکل چیه ایبا ثر من

 روبه رو شدم. ایثر یگفتم که با چشم غره کیبه سمت ساسان برگشتم و تبر میدیبوس

 یکل میممنون بودم چون روح یلیخ ردادیواقعاً از ت دم؛یو خند میها گفتبا بچه  یچشه مثالً، تا آخر مهمون نیا وا

 عوض شده بود.

 گالره؟ -

 

 شدم و به طرفش برگشتم. ردادیت یتو گوش دنیکش سرک الیخیب ایصدا کردن ثر با

 هوم؟ -

 

 د؟یشده که تو و عشقت جدا ازهم نشست یچ گمیم -
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من متاهلم  یگفتم چ ی، مرو خفه کنم، تو جواب سوالش عاجز بودم یکبریا یدختره نیخواستم ا یتموم وجودم م با

 با تکون شونم به سمت صاحب دست نگاه کردم. مه،یزندگ یشهیمرد عاشق پ ریغ یو شوهرم کس

ه پشتش ک یکنم، با لبخند یکه مثل منگال نگاش م دید یکرد وقت یبود و منتظر بهم نگاه م ستادهیبود که ا ردادیت

 حرص بود گفت: یکل

 .میبرم باشگاه مسابقه دار دیمن صبح با م،یبر یبهتر بلندش زدلمیعز -

 

کردم اونم چون صاحب خونه بود،  یمردا فقط با ساسان خداحافظ نیاز جا بلندشدم و با دخترا دست دادم و از ب زود

 پسراهم که  هیبق

شناختمشون اما به لطف بهزاد بهشون گاهاً  یبودم و م دهیهامون د یهاش بودن و قبالً چندبار تو دورهم ییهمخونه

 ادب. یدادم اونم از رو یفقط سالم م

نگاهم به  دادریبلند ت یبودم، با صدا ریبا بستنش درگ شهیبستن کمربند شدم، هم ریجلو نشستم و درگ یصندل یور

کمربند و باز کردم و  یشده بودن، هول هولک قهیباهم دست به  ردادیبهزاد و ت ایخدا یشد، وا دهیکش نیماش رونیب

 شدم و بدو به سمتشون رفتم. ادهیپ

 !ردادیچتونه شماها، ولش کن ت -

 

 حال که هر دو ورزشکار بودن اما قد بهزاد بلندتربود. نیا با

 دمیکش نییبردم و به سمت پا ردادیت ینداشت، دستم رو به طرف بازو یهم تموم یدوئل زل زدن تو چشما نیا انگار

 بهزاد کنده شد. یقهیکه چون حواسش نبود دستش زود از 

 

 و تو! دونمیمن م نمتیطرف گالره بب گهید اربیبه خدا اگه  -

 :دیکتش و درست کرد و غر ی قهی یعصب بهزاد
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در ضمن من  رون،یخونه اومده ب ونهیاز د دمیدارم، تعجب کردم که د کاریمن با زن شوهر دار چ یگیچرا چرند م -

 .مهیماه عروس نیآخر ا

 .یمتاسفم برات که من رو دزد ناموس شناخت 

 

تخت  یرو میاومده بود یو از وقت میشد که برگشته بود یم یساعت هیدرک حرفش برام قابل هضم نبود،  هنوز

 !شیماه عروس نیکردم، پس آخر ا یبهزاد فکر م ینشسته بودم و به حرفا

 غمتوقف شدم و چرا یذهنم اومد با سرعت بلند شدم و به طرف پله ها رفتم کنار در ورود یکه تو یلحظه با سوال هی

 نگاه کردم. دیرو روشن کردم و به سررس

بودم، فقط هجده روز تا سربرج مونده  رهیخ میبودم، با تعجب به تقو کینیمن دوماه تو اون کل یعنیشد  ینم باورم

و آدماش جاموندم  ایکردم از کل دن ینشستم، حس م واریکنار د یحالیبا ب رهیبگ یعروس دیخواد ع یم یعنیبود؛ 

 به خودم بدم. یسروسامون هی دیبا

 اتاق شدم که بخوابم. یراه دیجد یها میو تصم دیام یکل با

 تولد دوباره باشه! هیو  دیروز جد هیتونست  یم فردا

 

 پارت چهل و ششم#

 

 

 دادم و گفتم: رونیرو به ب لبام

 من تنها برم؟ م،ییبابا ادیآخه دلت م -

 



 یدلتنگ ادیفر

 
97 

 

 .یخونه عباسعل ایرو بکن بعدم ب داتیشو برو خر ادهیگالره بچه نشو زودباش پ -

 

 یو چجور دیکه اصالً لباس ندارم خب من اون همه خر یدونیم د،یتنها برم خر یمن چجور گه،ینده د ریبابا گ -

 ارم؟یب

 .دیفرمون کوب یدستش و رو یعصب بابا

 زود. نییبرو پا ،یشورش رو درآورد گهید -

 

نگاه کردم، بابا صبح ساعت نه اومده بود دنبالم و االن که ساعت  دیو به مرکز خر نییپا دمیپر نیحالت قهر از ماش با

 کنم. دیکه خر فرستادمیبود و داشت به زور م ستادهیوا دیمرکز خر یربع به ده بود، جلو هی

 .ودب یبود االن خال نجایا شیپ قهیبابا که چند دق نیماش ینگاه کردم، جا ابونیبه طرف خ نیماش ژیو یصدا با

و کنم، تا اون باشه من ر یکه بابا بهم داده بود رو خال یگرفتم کارت میراه افتادم و تصم دیحرص به سمت مرکز خر با

 .دیتنها نفرسته خر

که پربود از  یبزرگ یبا استرس به مغازه ،یفقط مونده بود گوش دمیخوشم اومد رو خر یبکوب هرلباس یدوساعت

 یها یسهیکنم، به ک دیخر گهیمونده بود که باهاش بتونم ده دفعه د یکارت اونقدر یشدم، موجود رهیخ یگوش

دم که وارد مغازه ش هاسهیبه سمتشون رفتم و با ک وتا بودن نگاه کردم، دوباره استتار کردم پونزده شترازیکه ب دیخر

 .هیدیبد دیچه ند گهید نیا گنیبا خودم فکر کردم االن م د،یکه تومغازه بودن به سمتم چرخ ییاونا یسر همه 

 تونم کمکتون کنم؟ یم -

 

 بود نگاه کردم. ستادهیوا زیکه پشت م یخجالت به پسر با

 زنگ بزنم از مغازتون؟ هی تونمیم دیببخش -
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 گذاشت. زیم یرفت و آورد رو یمیبه سمت تلفن س افهیو لبخند تو صورتش کامالً معلوم بود، با همون ق تعجب

 .دییبفرما -

 

 رو گرفتم. ردادیت یشماره هیمتعجب بق یتوجه به نگاها یگذاشتم و ب نیزم یرو الرویوسا یگرم، به سخت دمش

 رداد؟یالو ت -

 

 بگو؟ -

 

 تعجب زمزمه کردم: با

 ؟یشناخت ردادیگالرم ت -

 

 ؟یخوایم یآره شناختم بگو چ -

 

 کنم. یپسره باعث شد عذرخواه یرهیسرجاش که نگاه خ دمیگلوم رو پس زدم و با حرص تلفن رو کوب بغض

 .خوامیم یگوش هیمن  دیببخش -

 رو به حالت مسخره باال داد و بالبخندگفت: ابروهاش

 خانوم؟ ییچه گوش -

 گفتم: یحالت کالفه ا با

 سامسونگ باشه. حاًیباشه، ترج یگوش دونمیچه م -
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 حیگذاشت و شروع کرد به توض زیم یرو یسامسونگ یرفت و گوش نیتریرو با لبخند تکون دادو به سمت و سرش

 .هیفکرکرده ک نهیبوز یو رفتار مزخرفش بود، پسره ردادیت شیکه اصالً گوش ندادم چون فکرم پ اشیدادن راجب مزا

 گفت: یبا کالفگ دمیکه متوجه شد به حرفاش گوش نم پسره

 نه؟ ای نشیخوایم -

 

 در اومدم. ردادیفکر ت از

 ممنون. یقاب عروسک هیو با  دیفلش هم بهم بد هی خوام،یرو م نیممنون هم -

 

 ونهیچه د گهید نیا گفتیگذاشت، بنظرم م زیم یخواستم رو رو یکه م ییزهایچ دیخند یآشکارا م گهیکه د پسره

 اومدم. رونیما افتاده، با حساب کردن پولش از مغازه ب ریکه گ هیا

 ارهیه بکمک کن الرویگفتم وسا یدر به عباسعل یسوار آژانس شدم و به طرف خونه رفتم، جلو یحرص و بدبخت یکل با

 زار وارد خونه شدم. یافهیبه طرف آسانسور رفتم و با ق سهیبا برداشتن چندتا ک

 

 .یبه به گل دختر بابا، خسته نباش -

 

 یاخونه نیخونه اول نیا رو بردم تو اتاق، اه سهیرو جمع کردم و فقط سالم دادم، با چندبار رفت و برگشت ک صورتم

رو  دیباالشهرو که از مامان بزرگم به بابام ارث رس ییالیاون خونه و نکهیبعد ا یول میبود که تو تهران ساکنش شد

 .مینفروخت نجارویاما ا میدکر یخوبش اونجا اسباب کش ازاتیبه خاطر امت میدید

 یراهرو هی یکه تو سیدوتاخواب با سرو موند،یم تیکبر یقوط هیبود و مثل  ترکینسبت به اون خونه کوچ نجایا

 یزغذاخوریم هیاصالً توش نبود، چون  یخال یکه فضا یبود و هال چهل متر یدوازده متر یکوچولو کنار آشپزخونه
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که از  یادیاطر نور زبه خ یخونه رو پرکرده بودند ول یتلفن کل فضا زیو م ونیزیو تلو یست مبل راحت هیچهارنفره و 

 گرفت. یدلش نم یلیو بالکن بزرگش آدم خ زدیبزرگ به خونه م یهاپنجره

تخت پرت کردم و بدون توجه به شکمم که از  یدوش خودم رو رو هیجابه جا کردم و بعد  یبا خستگ الرویوسا

 چشمام رو بستم. آورد،یجالب در م یداشت صداها یگرسنگ

 

 پارت چهل و هفتم #

 

 

 نبود بهم زنگ بزنه، تلگرام رو نصب کردم. کسچیکه ه نیاز ا ناراحت

 آوردم. نییرو پا ییاستکان چا یزنگ گوش یصدا با

 الو؟ -

 

 .یسالم دخترم خوب -

 

 تعجب گفتم: با

  ؟یسالم خاله خوب -

 ؟یمنو از کجا آورد یشماره

 

 اومد شمارت رو گرفت گفت باهات حرف بزنم. هویبود  رونیواال دخترم عرفان ب -
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با خاله حرف زدم و بعدش بلندشدم که  یاقهینکنم، چند دق شیو سر خاله خال رمیبگ دهیرو ناد تمیکردم عصبان یسع

به حموم نداشتم، موهام رو با اتو صاف کردم و بعدش از وسط باز  یازیبه ساعت هفت نمونده بود؛ ن یزیآماده بشم چ

 یو شال مشک دمیو از روش پانچوم رو پوش دمیم پوشیضخ یرو با جوراب شلوار یسبز لجن یمجلس کینکردم، تو

ه ک دوارمیدلشوره داشتم ام کمی اد،یمبل نشستم تا بابا ب یرو شیسبز داشت رو سرم کردم و بعد آرا یهاکه رگه

 .ادین شیپ یاتفاق بد

 کرد. یبه دلشوره و استرس اضافه م نیراه رو بابا ساکت بود و هم کل

 

 .دیخوش اومد زمیعز دییبفرما -

 

دم ز یبودمش دوختم و فقط لبخند دهیکه قبالً دو سه بار د یآشنا برداشتم و به خانوم صارم یهانیرو از ماش نگاهم

 گفتم. یو ممنون

 بابا؟ -

 

 دخترم، آروم باش باشه؟ دونمیدونم گالره م یم -

 

مبل نشسته بودن و  یخودم رو نباختم و با لبخند وارد سالن شدم و سالم دادم، همه رو یلدگرگون شد و حالم

کردم و به آقا صابر هم سالم دادم،  یکرد، به طرف مامان رفتم و باهاش روبوس یم ییرایخدمتکار داشت ازشون پذ

 کرد. یم تمیاذ رشونیخ ینگاها نشستم؛مبل دونفره کنار بابا  یرو هیو خانوادش و بق حیتوجه به مس یب

 ؟یگالره خوب -
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 ادیز یمهمون رشد،یممنون سرد و خشک گفتم که نگاهش دلگ هیفقط  ردادیرو بلند کردم و در جواب سوال ت سرم

 و مردا هم راجب کار و شراکت زدنیکسل کننده بود، زنا داشتن راجب لباس و مد حرف م

 با لبخند گفت: حـیمس یموکرد که گلنازـزن ع یم دادیانگار از چهرم ب یکالفگ

 رهایوسط ما پ د،یبخند دیو بگ دیاون قسمت از سالن راحت حرف بزن دیبر دیبلند ش دیش یجونا اگه ناراحت نم -

 .رهیحوصلتون سر م

رد ک یم ییکه خدمتکار راهنما یناچاربلندشدم و به طرف یبود ول ومدهیحال که حرفش اصالً به مزاجم خوش ن نیا با

 .اومدنیو پرستو م حیو مس میمهرداد و بهزاد و مر ردادویرم تپشت س م،یرفت

 

 پارت چهل و هشتم  #

 

 متوقفم کرد. یزنگ گوش یصدا

 بله؟ -

 

 سالم دخترخاله؟ -

 

 ناراحت عرفان باعث شد بترسم. یصدا

 شده عرفان؟ یزیسالم چ -

 

 آره شده. -
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 خب؟-

 

 :دمیبهم داد به طرف مبل رفتم و نشستم و دوباره با استرس پرس ردادیکه ت یهُل با

 شده؟ یچ یبگ یخوا ینم -

 خوبه؟ خاله

 

 .ستمیاون خوبه من خوب ن -

 

 گفتم: یو با بدجنس دمیکش یآسوده ا نفس

 .ستمیمن دامپزشک ن ،یخب پس در اون صورت اشتباه زنگ زد -

 

مسخره رو قطع کنم،  یمکالمه نیدادم ا حیترج هیبق ینگاه هابود و با  تشیعصبان یتندش نشون دهنده یهانفس

اومد اما با  یدونستم چقدر از عرفان بدش م یلبم رو حفظ کردم و به بهزاد نگاه کردم، خوب م یپوزخند رو یول

 که کنارش نشسته بود پوزخندم محوشد. میگرفتن دست مر

 گالره! -

 

 نگاهم رو از بهزاد گرفتم. حیمس یصدا با

 بله؟ -
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 رون؟یب یاومد کینیاز اون کل یتو ک -

 

 مهمه؟ -

 

 دادم. یرفتم و درخواست طالق م یهرچه زودتر م دینشم، با هیقض نیا ریگیپ گهیباعث شد منم د سکوتش

زدن ،  منم مشغول جواب دادن  یباهم پچ پچ وار حرف م  حیو بهزاد که با پرستو و مس میگذشته بود، مر یساعت مین

از حفظ  یفرستاد و منم هر از گاه یم نیغمگ یعرفان بودم، حالش بد بود و همش اس ام اس ها یبه اس ام اس ها

 میگلناز خانوم بلندشد یمشغول بودن، با صدا شونیشهم مثل من با گو ردادیفرستادم و مهرداد و ت یبراش م یزیچ

 .میرفت زیو سرم

 یدونم چم شده بود بو یرسوندم، نم اطیدادم و زود از سرجام بلند شدم و خودم رو به ح نیم رو چبا چندش دماغ 

 اطیرو بلد نبودم خودم رو به ح سیو چون سرو ارمیدارم باال م کردمیآخرا حس م گهیکرد د یمرغ حالم رو بد م

 رسوندم.

 ببرم. ادمیرو از  یمرغ کوفت یتازه اون بو یهوا دنیکردم با بلع یباغ نشستم و سع یگوشه یهاجدول یرو

 

 شده؟ یزیچ -

 

گوش  غیج یدهنم نشست مانع ادامه یکه رو یرو بلند کرد اما دست غمیکه از پشت سرم اومد ج یزمخت یصدا

 خراشم شد.

 کنم. تتیخواستم اذ ردادینزن، منم ت غیج سیه سیه -

 

 پارت چهل و نهم #
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 :دمیغر یبه سمت عقب برگشتم و عصبدهنم کنار رفت،  یکه از رو دستش

 با تو! دونمیمن م یبهم دست بزن گهید باریاگه  -

 

زنگ  یکنم، صدا یاز ترس سکته م گهیاحمق نم یپسره  دم،یکش یقیقلبم گذاشتم و نفس عم یرو رو دستم

 لبم بهش نسبت دادم. ریهام رو زاسم عرفان تمام فوش دنیبا د یول ردادبشمیفوش به ت الیخیباعث شد ب میگوش

 بله؟ -

 

 گالره؟ -

 

 ؟یزنیعرفان چرا همش زنگ م شدهیچ -

 

 .یلعنت یفهمیو م نیگالره م...من من عاشقتم، ا -

 

نداره، صدام رو آروم  یباهاش عواقب خوب یدوباره مست کرده و هرگونه کج خلق دادیخش داشت و نشون م صداش

 کردم.

 که!؟ یفهمیم هلمٰ  من متا ،یگیم یچ یدونیم -

 

 ؟یدیفهم زنمیم شیوگرنه خودم و آت یشیو زن من م یریگیفردا از اون پسره طالق م نیهم یفهمم ول یآره م -
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 اما به رمیرو ازش بگ یکردم گوش یدور مچم گره خورد، سع ردادیرو از گوشم فاصله دادم که دست ت یترس گوش با

 شدم و با درد ناله کردم. دهیشدت به ستون پشت سرم کوب

 رو به گوشم بچسبونم. یبزارم که حرف نزنه و گوش ردادیدهن ت یعرفان باعث شد دستم و رو ادیفر یصدا

 ب...بله عرفان؟ -

 

 ؟یکجا رفت -

 

 باشه؟ میزنیبابامم بعداً باهم حرف م شیمن پ -

 

 کرد بردارم.  یکه با حرص نگاه م دادریدهن ت یرو از گوشم فاصله دادم و دستم و از رو یبوق گوش یصدا با

 میدیرس یعصاب برام نذاشته بود وقت گهیبود و پوزخند بهزاد هم د یبهم زل زده بود و نگاهش عصب یمهمون تموم

ادم و تخت افت یکارارو انجام بده، با همون لباس رو گهیم لیطالق گفتم که گفت فردا به وک یخونه به بابا راجب کارا

 به خواب رفتم.

حس رو  نیرعد و برق بهتر یخوردن بارون به پنجره و گه گاه صدا یصدا دارشدم،یاز خواب ب یبا آرامش خاص صبح

 .دادیبهم م

 و رفتم که صبحونه بخورم. دمیگرم پوش یدوش لباسا هیبعد  

 

 پارت پنجاه#
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 با لبخند ازش یفرات قبلکه ن یکردن اسم مون به سمت اتاق یبودم، با صدا ستادهیبابا وا لیمحضر کنار وک یتو

بودم که دلم  یعصب یهمراه پدرش  هم پشت سرمون وارد اتاق شدند، اونقدر حیمس م،یخارج شده بودن، واردشد

 انتقام! یمسخره  یباز نیخواست زودتر تموم شه ا یم

کنه  یکر مف نتمیبب یکیاگه  نکهیبودم که با فکر به ا رهیاومد، خ یم رونیکه از دهنم با بازدمم ب یلبخند به بخار با

 دست از کارام برداشتم. ونمید

 برسونمتون؟ دیندار نیاگه ماش یخانوم فتح -

 

 بابا برگشتم و با لبخند گفتم: لیسمت وک به

 

 قدم بزنم. کمیخوام  یم لیوک یممنون آقا -

 

 باشه پس با اجازه! -

 

ماه بخاطر  کی نیگذشته بود و در طول ا یماه از اون مهمون کیگذشت،  یم لیاز رفتن وک یاقهیدق چند

ب شالم رو مرت نیبوق ماش یخبر نداشتم با صدا کسچیوقت رو توخونه بودم و از ه شتریب یحال یو ب یسرماخوردگ

 رفتم و سوار شدم. نیکردم و به سمت ماش

 خب؟ -

 

م خواستم استرسم ک یکارم فقط م نیسردم نبود با ا ادیدهنم گرفتم و ها کردم که گرم بشه، البته ز یرو جلو دستام

 بشه.
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 .گمیتو راه م فتیراه ب -

 

نگاه کردم مثل  یگوش یدستام رو از دهنم فاصله دادم و به صفحه میشد، با زنگ گوش میکالفش باعث دلخور نفس

 تیو با عصبان دیدستام کش ونیرو از م یکنم گوش جکتیتا خواستم ر زدیماه عرفان بود که زنگ م هی نیتموم ا

 :دیغر

  ؟یزنیبه گالره زنگ م یچ یبرا -

 

سرسام آور  نیبودم، سرعت ماش دهیواقعاً ترس یگفت که شروع کرد به فوش دادن و عربده کش یعرفان چ دونمینم

 گذاشتم. دادیمشتش محکم فشار م نیدستش که فرمون رو ب یباال بود ناچاردستم و رو

 .ترسمیآروم برو من م -

 

 یو با چشما دمیاز درد کش یبه هوا رفت، آه غمیج یشد که صدا دهیسرم به داشبورت کوب نیاشم یترمز ناگهان با

 بهش نگاه کردم. یاشک

 زود. نییبروپا -

 

به سمت در خم شد و بازش  دیتعللم رو د یتند شد، وقت ششیبهش گفت که انقدر آت یچ یعرفان لعنت دونمینم

 افتادم. نیزم یکاراش بودم که به شدت رو جیکرد، هنوزگ

 ؟یکنم، خرفهم شد یآسون ولت نم نمت،یدوروبرم بب گهید باریاگه  -

 

بلندشدم و خودم رو به جدول رسوندم،  یبا سرعت از کنارم گذشت، به سخت نیکرد ماش یبدنم درد م کل

 .رفتیخداروشکر که کوچه خلوت بود وگرنه آبروم م
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و با  کردم یاسم عرفان قاط دنیخداروشکر که سالم بود با د که افتاده بود رفتم، ییزنگ تلفن به سمت جا یباصدا

 جواب دادم: یتند

 اه. یخستم کرد یزنیدِ آخه چه مرگته، چرا همش زنگ م -

 

 میلعنت یاشکا یداشتم جلو یزدم و با تمام وجود سع یکجاست قدم م دونستمیکه اصالَ نم یابونیخ یرو ادهیپ یتو

کنن، همه خودشون رو حق به جانب  یدرک نم چوقتیآدما ه یبود ول ومدهیرم نساده نبود من کم بال س رم،یرو بگ

 حیالاقل از مس دمیاون همه غم و غصه کش ونیم یکه ادعا داشت عاشقم، نفس آسوده ا حیدونن؛ مثل مس یم

 خوب بود. تیمز هیجداشدنم 

 هیباز نبود که بخوام حداقل  یاو مغازه مردمیشد و از سردرد داشتم م یهم قطع نم قهیدق هی میزنگ گوش یصدا 

 .رمیآب بگ

ازها مغ شتریخلوت بودن و ب ابونایتموم شده بود اما بازم خ التیگذشته بود و تعط دیهفته از ع هیحال که  نیا با

و وارد  ها رفتم باالها نگاه کردم و با جون کندن از پلهبه پله یشده بود با خستگ کیوقت بود که تار یلیبسته، هوا خ

 خونه شدم.

 

 کمیپارت پنجاه و #

 

 

 و نگران همانا. یهمانا و روبه رو شدنم با چندتا چشم عصبان واردشدنم

 سالم. -

 

 :دیآروم پرس یکه تونگاهش بود با لحن یتیناراحت ازجاش بلندشد و برخالف عصبان بابا
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 دخترم؟ یکجا بود -

 

 بودم؛ اصالً حواسم به زمان و مکان نبود شرمنده. رونیب بابا سفمٰ  متا -

 

 کم کم آروم شد و با تکون دادن سرش به سمت اتاقش رفت. شیطوفان نگاه

 ؟یبود رونیکه ب -

 ؟یتوام مثل ساُلله بش یخوایم یگیراستشوبهش نم چرا

 

 دم.رفتم و با حرص توچشماش زل ز ردادیبه طرف ت زبودیحال اون لحظه ام ناچ یبرا تیعصبان

 بردار. میکارت دست از سر من و زندگ ینداره، برو پ یربط چیبه تو ه -

 

 م  رو که به سمتش درازکرده بودم و رو با دستش کنار زد.اشار انگشت

 نیجمع کن ا رون،یانداختت ب نیمثل آشغال از ماش یچجور یکه عاشقش یمرد دمیدخترخانم امروز د نیبب -

 گالره بفهم. خوادیاون تورو نم شهیعروس هفته نیرواون آخرا ایمسخره باز

 

 :دمیمبل نشستم و بابغض نال یرو یبدبخت با

 ا...و...ن اون عاشق منه من مطمعنم. زارم،یمن نم -

 .کردنیاومدن و من رسوا رو رسوا تر م یم نییگونم پا یآروم آروم رو اشکام

 خودش کرد. ریخواب چشمام رو اس یک دمیو نفهم دمیمبل دراز کش یرفته، رو ردادیکه ت دادیدر نشون م یصدا
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چشمام رو باز کردم و خودم رو به بالکن رسوندم و  دمیکه کش یبلند نیعرق کرده و به شدت گرمم بود، با ه بدنم

 .ستادمیا د،یکوب یم واریکه به شدت خودش رو به در و د یبارون ریز

 ؟یستادیدخترم، چرا اونجا وا یخوریسرما م -

 

 آغوش گرمش پناه دادم. یشناختم و به سمتش رفتم و خودم رو تو ییروشنا یکیبابارو تو تار نیغمگ یچهره

 .دادیبهم آرامش م شدیم دهیسرم کش یرو که نوازش گونه دستش

 

 کمکم کن بابا؛ لطفاً کمکم کن! -

 

 رات؟کنم ب کاریبگو چ زمیبرام گذاشته، بگو عز ایدن نیکه ا یهست یزیتو تنها چ ،ییایمن تو دن ییتو تنها دارا -

 

 رفت. یتوهم م شتریبابا با هر کلمه ب یافهیلبم نشست و شروع کردم به حرف زدن که ق یرو یدیپر ام لبخند

قام هرطور شده انت دینداشتم که ببازم اما با یزیچ گهیکمکم کنه من سوخته بودم د تونهیدونستم اگه بخواد م یم

 فتم.گر یدلم رو م

 

 پارت پنجاه و دوم#

 

 

 .میبابا وارد تاالرشد دوشادوش
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 وجه تکون نخور. چیاز کنارم به ه ان،یم گهیساعت د میگالره ن -

 

 یکردم موضع خودم رو حفظ کنم با بابا به طرف آقا یباباتکون دادم و سع یبرا دییٰ  تا یلبخند سرم رو به معنا با

 .میکرد یو باهاش احوال پرس میرفت حـیمس یو گلناز خانومـعمو و زن عمو یصارم

 ؟یدخترم خوب -

 

 بود. یحسم بهش چ دونستیکه فقط خدا م یبود، کس حـیـپدرمسیصارم دیطرف صدابرگشتم، سع به

 د؟یسالم، ممنون شماخوب -

 

 .زمیعز میمن که عال -

 

 یلیبا قفل کردم و خدست با یبزنم و با سرعت رومو برگردونم، دستم رو تو یحالت تهوع باعث شد لبخند حس

ود هم  ب یکه از قضا خال یکنار زیجمع ندارم که به سمت م نیا نیبه موندن ب یاعالقه دیکه فهم دمینامحسوس کش

 .میبر

و  غیج یوارد شدن و صدا میبهزاد و مر شدیداشت شروع م یدستام رو مشت کردم باز ت،یو دست جمع غیج با

 بودم که باهم عقد کردن. دهیو پرستو هم پشت سرشون وارد سالن شدن، شن حیقبل شد، مس شترازیهورا ب

بهش زدم و با فشردن پلکام ازش  یبه سمت اتاق عقد رفتن، با فشرده شدن شونم توسط بابا لبخند نایا میمر

 هبه بهرنگ ک ه،یخوشگل نیعجب ماش فیعروس نگاه کردم ح نیتاالر رفتم و به ماش یجداشدم و به سمت محوطه

 بوداشاره کردم. ستادهیکنار چندتا مرد وا یگوشه ا
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تابلو نشه  نکهیا یبرا زدنیم غیزده بودن و ج رونیگم شد، همه از تاالر ب هیبق غیج یصدا ونیانفجار م بیمه یصدا

بابا که نگران به اطراف نگاه  دنیبا د یخوردم ول یسکندر تیجمع یتو یچندبار دمیزدم و به طرف بابا دو غیمنم ج

 داد و سفت بغلم کرد. رونینفسش روب یکرد، خودم رو بهش رسوندم که با آسودگ یم

 ؟ینگرانت شدم دخترم کجا بود -

 

 .دمیترس یلیبود بابا خ یعجب انفجار -

 

 .دیتر کرد و موهام رو بوسدستش رو دور شونم سفت یبابا حلقه 

دادم که قلبم  گهید یکردم که با اومدن بهزاد نگاهم رو به جا ینگاه م میمر ونیو گر دهیترس یافهیبه لب، به ق لبخند

 نشکنه. نیاز ا شتریب

عروس سوخته که حاال فقط به چند  نیاز دور ماش تیجمع سیپل نیماش ریآژ یبود که با صدا یحال هیتو هرکس

 شده بود، متفرق شدن. لیآهن تبد کهیت

 ینگاهم رو از بهزاد تونستمینم کردمیم یهرکار میرفت یصارم یا بابا به سمت خانوادهمهمونا رفته بودن، ب شتریب

 .رمیداشت آرومش کنه، بگ یبود و سع ستادهیوا میکه با حال ناالن کنار مر

 . حـیدجانـپدرمسیسع رگذشتیبخ -

 

 .رگذشتیواقعاً هم بخ یفتح یبله آقا -

 

 یباز کردم و زودتر از بابا تو شمویبابا ن یاعصابم رو خورد کرده بود، با خداحافظ الخانومیو ل دیآقاسع یرهیخ نگاه

 نشستم. نیماش
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اون  ذارمیمطمئن باش نم یدور باش نجایاز ا یسه چهار ماه دیبا دم،یرفتنت رو انجام م یتا فردا ظهر خودم کارا -

 .دمیرو بهت قول م نیپسره ازدواج کنه ا

 

 پارت پنجاه و سوم#

 

 

چشمام رو باز کردم، لعنت  میورود بهزاد و مر یصحنه دنیبا د یدادم ول هیتک یو سرم رو به صندلرو بستم شمامچ

 چشمام حروم کرده بود. یخواب وآرامش رو برا ٰ  یعشق مسخره که حت نیبه ا

 یرنگ یمشک نیدنبالم، با توقف ماش ادیب نیساختمون منتظر بودم که ماش ینه صبح با چمدون کنار در خروج ساعت

 رفتم و منتظر بهش زُل زدم. ابونیبود، به سمت خ یاسمش چ دونستمیکه نم

 !یخانوم گالره فتح دیسوار ش دییبفرما -

 

 یحرکت دید یوقت کردیبهم نگاه م یبود و با خونسرد ستادهیوا نیاسپرت کنار ماش پیبا ت ردادیکرده بودم، ت تعجب

شده بودم خدا  جیصندوق عقب گذاشت و در جلو رو برام باز کرد؛ واقعاً گ یبه سمتم اومد و چمدون رو تو کنمینم

 نداشتم. یخوب یرابطه ردادیروزا اصالً با ت نیکنه ا ریخودش بخ

کمربند رو  کردمیم یبود که سع یاقهیجا گرفتم و طبق عادت شروع کردم به بستن کمربند پنج دق یصندل یرو

شدن کمربند و قفل  دهیبا کش کردمیرو احساس نم ردادیت یرهیحواس بودم که نگاه خ یدرست ببندم و اونقدر ب

 کردم. هیتک یشدنش به صندل

 سفره چندماه رو! نیبگذرونه ا ریخدابخ -

 

 گفتم: یحرف رو زده بود، زدم و با لحن آروم نیکه که با حرص ا ردادیبه ت یینما لبخنددندون
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 جون. یریاصالً نگران نباش ت دمت؛یخانوادت م لیتحو ارمتیاوه، نگران نباش مراقبت هستم سالم م -

 

مسخره یهاکل راه رو به جک دن،یاش منم شروع کردم به خندبلند قهقهه یبا صدا یبودم ول ادشیآن منتظر فر هر

 یو به خاطر شلوغ میراه بود یرو تو یچهارساعت باًیتقر م؛یدیکه اکثراً راجب قراراش با دخترها بود، خند ردادیت ی

 .میبودیتو راه م گهیچند ساعت د دیها باجاده

کجاست فقط  مونیمقصد اصل دونستمینم م،یدوباره راه افتاد میخورد  یارستوان کنارجاده هیناهار رو تو نکهیا بعد

 .میریم هیروستا اطراف اروم هیبه  دونستمیم

 .ایریگیپاشو زخم بستر م یخواب یختر ماشاهلل بهت چقدر مگالره، گالره اوف د -

 

 خش دار گفتم: یو با صدا دمیسرم کش یو شالم رو که از سرم افتاده بود رو رو دمیکش ییبلندباال یازهیخم

 بزن بغل توام بخواب خو. ،یریت ادیمن خوابم م -

 

 پاشو خودت و درست کن. میرسیم گهید قهیده دق م،یدیرس گهید رینخ ه،یچ یریت کشمتایدختر م -

 

معلوم نبود با روشن کردن  یزیبود چ کیتار نیچون ماش یدادم ول نییرو پا ریبراش کردم و آفتاب گ یکج دهن

 به خودم زدم که چراغ خاموش شد. یکردم و لبخند یسقف بود با وسواس صورتم رو بررس یکه رو یچراغ

 ؟یکنیم تیچرا اذ ردادیاَه ت -

 

 تو چشمم. فتهیکنم، خب نور م تیکو اذوا دختر  -
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ت داشبور یرو از رو یاومد تا به خودش بجنبه گوش ردادیت یگوش یکردم که صدا هیتک یبه صندل نهیبه س دست

 جواب دادم. برداشتم و بدون نگاه کردن به صفحه

 د؟ییالو، الو بفرما -

 

 خنده و قطع کنم. ریبزنم ز یباعث شد پق گفتیکه با تعجب الو م ینازک دختر یصدا

 

 .کنهیدوست دخترت بود،اوه اوه پوستت و م یریت یوا یوا -

 

داشبورت  یرو رو یرو جواب دادم، آروم گوش شیبود، فکر کنم ناراحت شده بود که گوش رهیساکت به راه خ ردادیت

 گفتم: دمیشنیکه خودمم به زور م ییبرگردوندم و با صدا

 داداش. دیببخش -

 

 سکوت کردم. م،یبرس دیسال طول کش هیده بود، تا مقصد که به نظرم آزاردهن سکوتش

 

 پارت پنجاه و چهارم#

 

 دهنم بزاره. یدستش رو رو ردادیبلندم باعث شد که ت "یچ" یصدا

 آروم باش بخدا مجبورشدم. کنمیگالره، خواهش م سیه -
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 ؟یزد یتو اصالً حواست هست چه گند یگیم یچ -

 .یوا ردادیت یوا م،یما نامزد یکه بهشون گفت یچ یعنی

 

 سرخوردم و محکم سرم رو فشار دادم. وارید کنار

 ردادیت دنیخونه بعد د یبود رفت و اهال یکه کاهگل یادوطبقه یبه سمت خونه ردادیبه روستا،ت میدیرس نکهیبعد ا 

 یکه با اصالت رو یرمردیاون پ که دمیآشنا شدم فهم خونهیبا افراد تو یبا احترام مارو به خونشون راه دادن، وقت

آقاصابر  یدور هم معلوم بود، عمو یاز فاصله شونیو راحت یرمبزرگ که ن یهالحاف پهن شده نشسته بود و به بالش

 زنا و مرداهم عروسا و پسراش بودن. هیروستا هم بود و بق نیا یشورا سیو رئ شدیبود و بزرگ روستا حساب م

با حالت کالفه وارد اتاق شد و بهم گفت که مجبورشده به دروغ بگه که  ردادیاستراحت به اتاق اومده بودم که ت یبرا

کنم اما اونم حق داشت چون  کاریچ تیاز عصبان دونستمینم نجا،یا میاومد یتابستون التیتعط یو برا میما نامزد

از جام بلندشدم  کردیشام صدا م یکه مارو برا یزن یبا صدا من،بفه ردادیمن رو با ت یهمه کنجکاو بودن رابطه هیبق

 افتاده از اتاق خارج شدم. یهاو با شونه

م از حرکات نیهم کنارمن نشست، معذب بودم و ا ردادیکه ت میپهن بود نشست ییرایپذ یکه تو یبزرگ یسفره دور

 کامالً معلوم بود.

 ؟یخب عروس خانوم خوب -

 

 ممنون عموجون خوبم. -

 

 لبش نشست که با اخمش کامال متضاد بود. یرو یلبخند

 دختر اهل کجاست؟ نیا ردادیت -
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 هستش. یعموجون گالره اصالتاً تهران -

 

که  دنید افمیق یانگار تعجب رو تو م،ییبفهمن من کجا خوانیمگه که م شدیوا چ کردمیبهشون نگاه م متعجب

 داشت با لبخند گفت: همیاز عروساش که سن و سال کمتر یکی

 جواب بشنوه. یکه با زبون محل خوادیم کنهیصحبت م یتعجب نکن عموجون چون محل زمیعز -

 

 به گوشم خورد: دمیترسیازش م کمیمحکم عمو که حاال  یشدم که صدا ریسربه ز مغموم

 .میکرد یخودت رو ناراحت نکن دخترم، شوخ -

 

غذاش رو تموم  ردادیت نکهیخسته بودم بعد ا کممیحرفش بهش لبخند زدم اما اشتهام کور شده بود و  دنیشن با

 کرد، عروس بزرگ عمو که اسمش ترالن بود گفت:

 .دیاخسته دیاز صبح توراه بود د،یاستراحت کن دیبر دیگالره جان بلندش -

 زدم و گفتم: یخجول لبخند

 .میریکمکتون کنم بعدش م م،یستیخسته ن ادمینه عروس عمو ز -

 

 .دیاستراحت کن دیبلندشو عروس، بلندشو بر -

 کوچولو که توش یواریکمد د هیکه جز  یمتراتاق شش م،یبه سمت اتاق رفت ریو بعد شبخ میحرف عمو بلندشد با

 کیتار پنجره هم بود که چون پشتش هیتو اتاق نبود، البته  یزیچ گهیبود د یقفسش هم خال هیرخت خواب بود و 

 داره. دیبه کجا د دونستمیبود نم

 گالره؟ -
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 به سمتش برگشتم. ردادیت یصدا با

 بله؟ -

 

 من واقعاً متاسفم. -

 

 ستادهیناراحت کنار در وا ردادیخودم پهن کردم، ت یکنار پنجره برا ییها جانگفتم و با درآوردن رختخواب یزیچ

مانتوم رو بازکردم و  یهاراحت شالم رو درآوردم و دکمه الیباخ نیهم یحجاب نداشتم برا ادیز ششیبود؛ قبالً هم پ

 .دمیخز وپت ریمانتوم بود رو مرتب کردم و ز ریکه ز یآب کیتون

که کنار در نشسته سرش رو به  ردادیباز کردم نگاهم به ت یدر چشمام رو که تازه گرم شده بود رو به سخت یباصدا

در رو باز کردم که پروانه  یدر بلند شدم و گوشه  یدوباره  یداده بود و خوابش برده بود، خورد با صدا هیتک وارید

 .نهیرو نب ردادیت که دمیخودم رو جلوکش دم،یعمو رو پشت در د یعروس وسط

 جانم پروانه خانوم؟ -

 

بگم لحافارو  خواستمیم اطهین توحبراتون اال ارنیگفتن تخت ب د،یراحت نباش نیزم یرو دیشا گنیبابا م زمیعز -

 تو. ارنیجمع کن که تخت رو ب

 

 بگم صداش کردن که رفت، هاج و واج مونده بودم، چقدر خوب و مهمون پرست بودن ها! یزیخواستم چ تا

 بلندشو؟ ردادیت رداد،یت -
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 گالره؟ هیهوم چ -

 

 بلندشو زود باش. -

 

جمع کردم و  یواریکمد د یسرم انداختم و لحافا رو تو یچشماش رو باز کرد به سمت شالم رفتم و رو نکهیا بعد

مچ دستم رو گرفت و  ردادیمعذب بودم به سمت در رفتم که ت نجایا یلیخ یلیدروغ چرا خ دم،یمانتوم رو هم پوش

 بلند شد:

 ؟یکجا به سالمت -

 

 .رونیب -

 

 ؟یآها اونوقت چرا جاتو جمع کرد -

 

 که راه انداخته بود، با حرص گفتم: یسوال ستیاز ب یعصب

 نداره ولم کن. یچون به تو ربط -

 

 و دمیکش رونیب ردادیمون چند تقه به در خورد و ترالن وارد اتاق شد، با خجالت دستم رو از دست تکشمکش ونیم

 ییطال یاهقهو نیب یکه رنگ یوشگلخ یها تخت رو آرودن، تخت چوبسالم کردم، به دنبالش چندتا از پسرا و نوه

 شد،یبسته نم گهیدر د کهیت هیاتاق جادادن اما  یتواونور تخت رو  نوریا یبود در هرحال با کل یمس دمیداشت شا
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خصاً رفتم و ش ییرایتشکر کرد، منم به سمت پذ یبود اما کم کم به خودش اومد و کل رهیبهشون خ جیگ لیاوا ردادیت

 کمرم رو درد آورده بود. دنیخواب نیرو زم قهیچنددق نیاز خود عمو تشکر کردم؛ واقعاً دمش گرم آخه هم

 

 پارت پنجاه و پنجم#

 

 

م از نگاهم، چش ینیاز سنگنشسته بود نگاه کردم، کالفه نیزم یکه کنارکمد رو ردادیو به ت دمیتخت دراز کش یرو

 :دیگرفت و نال یگوش

 ؟یخوابیچرا نمخب  -

 

 وا من که باهات کار ندارم. -

 

 خوابم برد. یکه ک دمیو پشتم رو بهش کردم و نفهم دمیکش یبلند شیا

 رفتم. رونیاتاق نبود، بعد عوض کردن لباس ب یتو ردادیت دارشدم،یبود که ب ازدهی یصبح ساعت طرفا فردا

 سالم عروس خانوم ساعت خواب؟ -

 

 زده به ترالن لبخند زدم و گفتم: خجالت

 خسته بودم. یلیشرمنده انگار خ -

 



 یدلتنگ ادیفر

 
122 

 

 و کنارم نشست. ختیر ییچا برام

 .میفقط ما خانوما خونه موند الیچندتا از فام یبا بابا رفتن  خونه ردادیراحت باش، ت زمیکردم عز یشوخ -

 یبابا یعمه یخونه میباهام حرف زد، قرار بود بعد ناهار بر  ذشتهڱ ینشست و از روزا شمیپ یساعت مین

از  میدیعمه خانوم رس یدر خونه یجلو یوجود وقت نیاما با ا هیزن مهربون گفتیخانومـ ترالن م ماهیردادـپریت

 گوشش زمزمه کردم: ریرو گرفتم و ز ردادیاسترس دست ت

 .ردادیت کشمیمن خجالت م -

 

 چش بود گفت: دونمیکه نم یازم فاصله گرفت و با حالت یقدم هیبدنش باعث تعجبم شد،  لرزش

 .هیعمه زن مهربون م،یبر ایب یچه خجالت -

 

کردم آخر از همه به سمت عمه که حاال  یعمه شدم و سع یخانوما وارد خونه هیتعجب از رفتار رمز آلودش کنار بق با

 عمو کنارش نشسته بود، برم.

حالتش به سمتش رفتم و سالم  دنیبا د زد،یحرف م یخط انداخته بود و به سخت شیشونیپ یکه اخم رو یرزنیپ

 کردم.

 دخترم. یخوش اومد -

 

 یوقت بود که زندگ یلیخ گهیبودم، د یدخترم از زبون مادر هی دنیبهش زدم، چقدر دلتنگ شن یاز ته دل لبخند

 بود. دهیرو چش  یامم فقط تلخبود که ک یرو ازم گرفته بود، چندسال شینیریش

بزرگش  یجز عمو که با نوه میاومده بود ادهینبود همه پ ادیچون فاصله ز ،میاومد رونیعمه ب یشام از خونه بعد

 اومده بودن. نیبا ماش خوند،یم یسالش بود و داشت درس طلبه گ ستیمحسن که ب

 گفتم: دیلرزیکه م ییو با صدا دمیبازوهام کش یبرف داشت، دستام رو رو یبه هوا یادیسرد بود و شباهت ز هوا
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 چقدر سرده. ییوا -

 

 شیذات یو افاده سیبا ف میو مر دنیحرفم خند دنیبا شن کردنیو با هم پچ پچ م اومدنیکه کنارهم م میو مر پروانه

 مخم بود گفت: یرو بیدو سه روزه عج نیکه تو ا

 ده؟یپشنش رو بده بهت، نمخب گلم بگو شوهرت کا -

 

 ایو به طرف پروانه برگردوند، با گرم شدن دستم به عرشکه براش رفتم، روش یا، با چشم غرهبگم یچ دونستمینم

 ترالن نگاه کردم که با دستاش دستم رو گرفته برد. یساله شیپسر ش

 زم؟یعز یکنیم کاریچ -

 

 .سردته، خواستم دستات رو گرم کنم، آخه من دستکش دستم یگفت دمیشن -

 

 لپش گذاشتم. یرو یازدم و بوس گنده شیبه اون همه مهربون یلبخند

 دلم. زیبشم عز تیهمه مهربون نیا یمن فدا یاله -

 تیئولمس یب یاصالً توجه نکردم، واال پسره ردادیت یهاو به چشم غره میدیکل راه رو خند ایتو دست عرش دست

 لبخند زدم. ایعرش یبچگانه یدلم کردم و به حرفا یتو ینچ نچ کنم،یم کاریمن کجام و چ گهینم

 

 

 ؟یکردیچرا به حرفام گوش نم -
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نه  مینه چک زد گنیندادم، هه... راست م تیو به حرفش اهم دمیلحاف خز ریتخت رها کردم و ز یارو گوشه شالم

 .گمیشدم دارم چرت و پرت م جیگ ایبه حرفام نداشت، اوف خدا یربط چیه  دونمیشد همه کاره، م ردادیچونه ت

 ؟یباتواما، هو -

 

 :دمیشده بهش توپ زیر یآوردم و با چشما رونیپتو ب ریرو از ز سرم

 .تیترب یتو کالت ب یهو -

 

و ت شه،یمو مباعث بد شدن اسم ع یستیروستاست هر رفتار ناشا نجایخوب گوش کن گالره ا ار،یدرن یمسخره باز -

 کن. تیرعا کمیرو خدا 

 

 بهش گفتم و چشمام رو بستم. یاباشه ستهیو کدومش ناشا ستهیکدوم کارم شا دونستمیحال که نم نیا با

و  ردادینگاه کردم که دهن باز ت یگرم نیخورد، زود چشمام رو باز کردم و با ترس به منبع ا یکه به گردنم م ییگرم با

 بالشت من بود توجهم رو به خودش جلب کرد. یسرش که رو

با تکرار کارم دستش  یاولش فقط ابروهاش رو تو هم گره زد ول دم،یلباش کش یزدم و انگشتم رو رو یثیخب لبخند

بالش من بلندشه االن قدرت گالره رو  یاز رو خوادیپسر انگار نم نیا ریدستش گرفت، نخ نیروآورد و انگشتم رو ب

 تو دهنش، بنظر خودم که تا حلقش رفت. ردمفرو ک هویانگشتم رو از دستش در آوردم و  ،دمیبهت نشون م

 باز تر شد. دنمیبا د چشماش

 چه خبر شده؟ -

 

 طرف.بالش من برو اون یاز رو یچیه -



 یدلتنگ ادیفر

 
125 

 

 

 و نگه داشتم که قهقهه نزنم.بزور خودم د،یلبش کش یدستش رو رو دیتعجب به بالش نگاه کردم و با ترد با

 

 و ششم  رت پنجاهپا#

 

ور بود ج شتریب م،یکه داشت یادیز یروستا، رابطم با ترالن با وجود اختالف سن نیتو ا میبود که اومده بود یروز سه

 بود. فتادهین یسه روز اتفاق خاص نیتو ا م،یتا پروانه و مر

بود اما هوا  رونیکم از روستا ب هیکه  یکیکوچ یاچهیکنار در میدر بود و قرار بود اگه هوا خوب بود بربه زدهیس فردا

 ردادیپدراشون و جز من و عمو و ت یعروسا رفته بودن خونه ،رهیدل منم بگ شدیباعث م نیاز صبح گرفته بود و هم

دادم و پاهام رو جمع کردم،  هیتوخونه نبود، به تاج تخت تک یبودن کس نایو شوهرش مراد که کارگر عمو ا رهیو ن

 یرو برا دمیام یهمون کور سو دنیکوبیم نیو به پنجره و زمبارون که باشدت خودشون یهارهخوردن قط یصدا

نا یا یهمه دونستمیکردن، البته خودمم م هیعنق شروع کردم به گر یهابدر خاموش کرد؛ مثل بچه زدهیرفتن به س

 .کردیم کاریکجا بود و چ دونستمیکه نم یست من دلتنگ بودم دلتنگ مردبهانه

 .دنیهام لغزگونه یصداش، اشکام رو دنیدراز کردم و شمارش رو لمس کردم، با شن میرو به سمت گوش دستم

 .دییبفرما -

 

 سکوت کرد، انگار شماره رو شناخته بود. یاقهیاز طرف من چند دق ییصدا دنینشن با

 شده؟ یزیچ -

 

 که بخاطر بغضم خش داشت، زمزمه کردم: ییرو قورت دادم و با صدا بغضم

 دلم برات تنگ شده بود. -
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 نشه؟ داتیدور و برم پ گهیبهت نگفته بودم که د -

 

 بخار گرفته گذاشتم. یپنجره یجام بلند شدم و به سمت پنجره رفتم و دست رو رو از

 ا...م...ا اما نشد، خب... ،یخب آره گفت -

 

 مزمه کرد:گرفته ز یحرفم اومد و باصدا ونیم

رو  میکه بخوام بخاطرت دل مر یمن ازدواج کردم گالره، تو ارزش ندار ،میرو فراموش کن گهیهمد میکن یسع ایب -

 بشکونم.

 

 بهزاد!؟ -

 

چقدر گذشت اما  دونمینم ره،یدلم آروم بگ شدنیهام بودن که باعث مگونه یاشکام رو یگرم م،یسکوت کرد هردو

 :دمیو نال اوردیدلم طاقت ن

 کار و با من نکن. نیبهزاد لطفاً ا -

 

 .هیگر ریبلند زدم ز یو نگه دارم با صدابوق متمدد نتونستم خودم یبا صدا 

ازدواج کنه با مرور حرفم تازه متوجه  میاون با مر کهنینه ا میانقدر بد بشه، ما قرار بود مال هم بش تونستینم اون

 :گفتیکه م یه با اپراتوربابا رو گرفتم ک یزود شماره شده،یشدم چ

 .باشدیمشترک مورد نظر خاموش م یشماره -
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 رون شد. شتریب اشکام

 هیمتعجب بق یپُف کرده بود و نگاها ادیز یهیبد بود، چشمام به خاطر گر یلیمنوال گذشت، حالم خ نیشب به هم تا

 یجوره بهش دسترس چیکه بابا تلفنش خاموش بود و ه کردیم تمیاذ نیا شتریو ب دادیآزارم م ردادیمخصوصاً ت

 نداشتم.

 

 شده؟ یزیخانومم چ -

 

 یدستاش گرفت، پشتم به اتاق بود و تو یهام رو تونگاه کردم که بعد حرفش به سمتم اومد و شونه ردادیبه ت متعجب

 راهرو بودم.

یم دیجا رو سفبرف دونه دونه داشت همه ،اطیهام پس زدم و رفتم حشونه یدستاش گذاشتم و از رو یرو رو دستم

 .دیدرخشیم بیشب عج یکیتار یو تو کرد

ا که هپله ریهام انداخت و من رو به سمت داالن زشونه یبرگشتم که کتش رو رو ردادیگرم شدن پشتم به سمت ت با

 .ندترسویچش شده بود اخالقش واقعاً من رو م دونستمیراه داشت، هُل داد، نم نیزم ریبه ز

 قرمز شده؟ ینجوریخوشگلت ا یچرا چشما ینگفت -

 

 کرد. ییکه کنج گلوم جاخوش کرده بود، خودنما یبهزاد دوباره بغض یحرفا یآور ادی با

 ولم کن. ستین یزیچ -

 

 من!؟ شیکجا بهتر از پ کنم،یولت نم -
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بودم  دهیچسب واریکامل به د گهید کرد،یم ترکیو نزد کیبا هر حرفش خودش رو بهم نزد ردادیبود و ت کیتار داالن

 شد. ادتریاسترسم ز خوردیبدنش که به بدنم م یبود و گرم دهیهم کامالً بهم چسب ردادیو ت

 بروعقب لطفاً. ردادیت یکنیم نیچ...چرا همچ -

 

بود، از کنارش رد شدم و با تموم  متیغن نمیقدم ازم دور شد که ه هیتموم توانم به عقب هُلش دادم که فقط  با

 نمیخودش رو به س یشتریو قلبم با شدت ب زدمیها باال رفتم و وارد اتاق شدم، نفس نفس مکه داشتم از پله یسرعت

 .دیکوبیم

 

 پارت پنجاه و هفتم #

 

 

 یرو تفاوتیب که ردادیکنم که کنار ت یو راضکردم نتونستم خودم یهرکار شبیکمردرد چشمام رو باز کردم، د با

 بود، بخوابم. دهیتخت خواب

طرف سرما و از  هینبود، وول خورده بودم، از  شتریهم ب مترمیکه ن یواریو کمد د واریوسط د نیزم یشب رو رو تموم

 بمونم و صبح بعد اذان خوابم ببره. داریشب ب یهامهیخواب بدم باعث شد که تا ن یجا گهیطرف د هی

 

 خاله گالره؟ -

 

 جون؟ ایعرش جانم -
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 م؟یکنیم یتوپ باز میریفردا باهم م یگفت روزید رون،یب میریما چرا نم گمیم -

 

که  یسرتاسر برف، آسمون اطیخونه بردم و به ح یرو گرفتم و به سمت در خروج ایشد، دست عرش زونیآو افمیق

 گرفته بود اشاره کردم و گفتم:

 .زمیعز میبرف اومد نشد بر یول م،یخب آره قرار بود بر -

 

 لب با بغض زمزمه کرد: ریو ز دیشد و لب برچ زونیمثل من آو افشیق اونم

 اه. اد،یمن از برف بدم م -

تر شد گرم کمیهوا  یآرومش کردم و بهش قول دادم وقت یکردن، به سخت هیشروع کرد به گر یناباور نیدر ع و

 .میکنیدرست م یبرفآدم میریم

 

موقع  نکهیا ایو  میسوزوندیم شیبا سالله آت یکه چجور یدوران بچگ یهایکاروغ ترالن نشسته بودم و ازشل کنار

بودن،  دهیبس خند گهیو پروانه که د میو مرترالن م،یزدیم ابیهم حضور و غ یبا لنز گذاشتن به جا یمدرسه چجور

 .دیخندیاونا م یکه عمو هم پابه پا نجاستیشکم درد گرفته بودن جالب ا

زمان و من هم ردادیعمو، ت ریتنگ و سرد بخوابم، با شبخ یاون جا یتو دیم گرفته بود که شب باشام دوباره غصه بعد

 یجااُپراتور به یشده بودم، دوباره صدا رهیخ یگوش یبه صفحه حوصلهیب م،یو به سمت اتاق رفت میباهم بلندشد

 .دهیچرا جواب نم یعنیاوف  دم،تخت پرت کر یرو رو یگوش د،یچیاتاق پ یبابا تو یصدا

 برق رو خاموش کنم. خوامیم گهیبخواب د -

 شد. هامیباف الیگذشته بود که صداش مانع خ یساعت میو پشتم رو بهش کردم، ن دمیتخت دراز کش یرو

 ؟یازم ناراحت -
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 کردم که فکر کنه خوابم، اما با دستش که برم گردوند چشمام و باز کردم. سکوت

 ؟یبهم دست بزن یتونیم یهر وقت که بخوا ینکیچرا فکر م -

 

 داد نزن، آروم. -

 

 .رمیم زارمیبهم دست نزن، وگرنه م گهید ردادیت -

 چشماش خود به خود مُهر سکوت به لبام زد. یتو غم

 ساُلله! -

 

و به شدنش ر کینزد کرد،یلب اسم سالله رو زمزمه م ریگونم گذاشته بود و ز یبگم دستش رو رو یچ دونستمینم

 بالش فشار دادم. یدهنم رو قورت دادم و سرم رو تو. با ترس آبکردمیخودم حس م

دستم رو  م،ی*دیرو ب*و*س* گهیهم د ردادیحماقتم رو فراموش کنم، م...من و ت تونستمینم کردمیم یهرکار

 بود اما من دهیبرخالف من آروم خواب ردادیبامداد بود، ت میکه لبم به کز کز افتاده ساعت سه و ن دمیلبم کش یرو

و  زدمیها قدم مکوچه یزدم. تو رونیممکن از خونه ب یصدا نیترو با آروم دمیآروم و قرار نداشتم، لباسام رو پوش

داشت  گهیها دسگ یزوزه یرها شدن، داده بودم صدا یاجازه دادمیبود به زور قورتش م یبه بغضم که چندساعت

 گرفتم صبح اول وقت برگردم. میرفته رو برگشتم و تصم ترسوندم، راه یم

 تکونش بدم. تونستمیخشک شده بود و اصالً نم دنیبالش خواب یبه خاطر ب گردنم

 شده؟ یزیچ -

 

 .فرستاد رونیو نفسش رو به ب دیگردنش کش یبا سکوت بهش نگاه کردم که کالفه دستش رو رو یاقهیدق چند



 یدلتنگ ادیفر

 
131 

 

 گردم، باشه؟ یبرم یاهفته هیامروز برگردم تهران،  دیمن با -

 .امیمنم م -

 .یمونیم نجایشما ا رینخ -

 توهمش اطاعت رو بهم اجبار کرد. یو اخما محکم یصدا

 

 

 یسع یزنگ بزنم، چندبار ردادیبه ت دادیگذشته بود، تلفن بابا خاموش بود و غرورم اجازه نم ردادیاز رفتن ت یماه سه

  یبد بود جور یلیو بار آخر واکنشش خ دیبرگردم تهران اما هربار عمو فهم یمکیکردم که قا

 یدونه هم پاو مر یبزار رونیپا تو از خونه ب زارمیدنبالت نم ادین ردادیتا ت گفتیبگم، م یزیجرئت نکردم چ گهیکه د 

 حرفش بود.

د بو ینبود، تموم همدمم گوش یو مراد کس هریعمو بعد امتحانات رفته بودن سفر و جز من و عمو و ن یو پسرا عروسا

 .شدیداشت خراب م گهیکه اونم د

 رون،یاز اتاق رفتم ب یو سرم کردم و با برداشتن گوشو شالم دمیبرام دوخته بود رو پوش رهیرو که ن یآب ینخ یمانتو

 .کردیمراد رو حاضر م یداشت غذا رهین

 خاله. یخسته نباش -

 

 دختر.گل یدرمونده نباش -

 

 باغ، حوصلم سر رفته. امیمنم باهاتون م -
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 .دوزهیو آسمون رو به هم م نیزم ،یستین ینیبب ادیب ینه گالره جان حاج -

 .ادیعمو هم حاال حاال ها نم گردم،یو با خودتون برم امیخودتون م شیفرار کنم، پ خوامینه بخدا نم -

 آزاد شدم، پشت سرش رفتم. یزندون لعنت نیاز ا نکهیشحال از اگفت و به سمت در رفت و منم خو "یبه خدا توکل"

ها زهسب یکم دورتر از کارگرا رو هیبراش تکون دادم و  یکنار مراد نشسته بود اما تموم حواسش به من بود، دست رهین

بودم  دهینور آفتاب دراز کش یکردم، درست جلو یرو روشن کردم و آهنگ مورد عالقم رو پل میو گوش دمیدراز کش

 کردم. یلب با آهنگ هم خون ریرو بستم و ز امتونستم چشمام رو باز نگه دارم، چشم یو بخاطر نور نم

 

 گالره ؟ -

 

 پارت پنجاه و هشتم #

 

 یاسرفه اومد،یم رهین ادیفر یکه قبالً نشسته بودن رفتم اما نبودن، فقط صدا ییبود، به سمت جا رهین ادیفر یصدا

 شه صدام رو بلند کردم و داد زدم:کردم که گلوم باز ب

 خاله. نجامیا -

 

و  بودن چارهیب یچندنفر برگشتم و پشت سرم رو نگاه کردم کارگرا یهاقدم یصبر کردم که با صدا یاقهیدق چند

 که رنگ به رو نداشتن. رهیبعدش مراد و ن

 جون به سر شدم. ده،یورپر یکجا رفت -

 

 .کردمیبودم آهنگ گوش م دهیخاله اونور درازکش دیببخش -
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پاک کرد، دلم براش  وشیشونیپ یعرق رو شیگل گل یبلند روسر ینشست و با گوشه نیزم ینفس نفس رو با

 درخت گردو بود رفتم و ریز یتکه سنگ یکه رو یحال افتاده بود، به سمت  کلمن آب نیبخاطر من به ا چارهیسوخت ب

 برگشتم. رهیکنار ن وانیبعد پرکردن ل

 توروخدا. دیآب بخور خاله، من شرمنده شما شدم ببخش ایب -

 

 رو گرفت. وانیزد و ل یلبخند یحالیباب

 اشکال نداره. زمیدشمنت شرمنده بشه عز -

 

 شده بودن. میسگ  همه و همه باعث کالفگ یقار قار کالغا و گاهاً صدا یخاله فاصله گرفتم، هواگرم بود و صدا از

 دخترم. میبر ایب -

 

 که حرفش دلم رو خوش کرد. دیپوک یداشت حوصلم م گهید شیآخ اوف

 نگاه اطراف به ظنٰ  با سو رهیتوجه هردومون رو جلب کرد، ن یسیپ سیپ یکه صدا داشتمیصدا کنارش قدم برم یب

 اونجا نبود. چکسیه اما کرد،

 هاش رو تندتر برداشت.قدم "عجله کن خاله "دستاش گرفت و با گفتن ونیدستم رو م رهین

قفل  یرو تو دیبا عجله داشت کل رهیآوردم، دست هردومون عرق کرده بود، ن رونیب رهیدر دستم رو از دست ن یجلو

قفل  یبردم و آروم تو دیدستم رو به سمت کل شد،یدستش م یتو دیشدن کل لیو عرق دستش باعث ما دادیفشار م

هُل داد خودش هم  اطیمن رو داخل ح نکهیا بعدو  دیکش یباز شد، خاله نفس راحت کیت یفشار دادم که در با صدا

 بلند بست. یوارد شد و در رو با صدا
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پارچ شربت رو  خچالیکه به سمت آشپزخونه رفتم و از  میوارد خونه شد دمیفهمیهمه اضطرابش رو نم نیا لیدل

 . ختمیر وانیآوردم و دوتا ل رونیب

 .یشربت بخور سر حال ش ایب یخاله کجا رفت -

 

و و هشت  خوردیم یبزرگش که شش تا فرش دوازده متر ییرایخونه با وجود پذ خت،یخونه ترس رو به دلم ر سکوت

و  یهمه بزرگ نیخونه باز هم ا یبا وجود روشن ٰ  یباال بود و حت یو چهارتاش طبقه نییپا یکه چهارتاش طبقه یاتاق

 ازش نبود. یاسم خاله رو صدا کردم اما خبر یدبارو چن دمیدو اطیبه سمت ح کردیترس رو بهم القاء م ییتنها

 در تپش قلبم رو باال برد. یتو دیچرخش کل یپله ها نشسته بودم که صدا یرو

 

 پارت پنجاه و نهم #

 

 

 میشونیپ یله وارد خونه شدن، اخم روکه پشت سر خا یافراد دنیلبم نشست اما با د یخاله لبخند رو دنید با

کالفه بود اما مهرداد شرارت از نگاهش  ردادیشدن، نگاه ت اطیوارد ح رهیپشت سر خاله ن ردادینشست، مهرداد و ت

 .دیباریم

 ؟یسالم زنداداش خوب -

 

و با  دمیپله منتظر ما بود به سمت پله ها چرخ یدروغ مسخره رو به اونم گفته، خاله رو نیا ردادیکه ت دتمیفهم

 تعارفات بعد خاله وارد خونه شدم.

 .شمردمیرو م یقال یتخت نشسته بودم و گال یرو

 م؟یحرف بزن شهیم -
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 باهات ندارم. یمن حرف -

 

 اما من دارم. -

 

 دادم. هیتک وارینشستم و به د نیزم یو رو برگشتم

 !شنومیهوم م -

 

 .میبرگرد دیبا -

 

 نیشد؛ واقعاً که ا لیاز دهنش خارج نشد، لبخندم به پوزخند تبد یزیکلمه چ نیبهش زل زده بودم اما جز ا منتظر

 .شدیم شیزیچ هیپسره 

 هست؟ یدارخنده زیچ -

 

 کمک کنم. رهیسفره به ن دنیچ یکنارش گذشتم و به سمت آشپزخونه رفتم که برا از

 

و  دنیسه ماه اعم از غذا خوردن و خواب نیعمو هم تموم اتفاقات ا کرد،یم تمیاذ ردادیت یرهیخ یهانگاه سرسفره

هام و اصالً به چشم غره دیکرد، مهرداد که مثل اسب از اولش تا آخرش رو خند فیتعر ردادیت یفرارام رو برا ٰ  یحت

 توجه نکردم.

 .شکوندمینشسته بودم و تخمه م ونیزیتلو یروبود روبه میدوازده و ن ساعت
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 تکون دادم. هیچ یکرد که نگاهم به طرفش برگشت و سرم رو به معنسرفه یالک ردادمه

 .تهینکرده دور از انسان ییخدا ا،یوقت تعارف نکن هی گمیم -

 

 که تعارف کنم. ستین یکس -

 

 م؟یپس من چ -

 

 مگه برات دندونم مونده؟ -

 

 عالمت سوال شده بود. هیشب افشیق

 ه؟یمنظورت چ -

 

 .یدیخندیاسب م نیآخ سر سفره ع -

 

هوا  یبود رو براشتم و ب شمیکه پ یآب وانیبالش رو به سمتم پرت کرد که محکم خورد تو صورتم،  ل تیعصبان با

 بلند شد و به سمتم اومد. هوی م،یکردینگاه م گهیبه همد یزخم ریروش، هر دوتامون مثل ش دمیپاش

 .واریصدتا از د یاز من بخور یکیکه  زنمتیچنان م ،ییتنها نجایپرو ا یدختره -

 

 داداش. یاهوع، نچا -
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 باشگاه شکسته بود، دستش رو باال برد یپاش تو نیکه از درد ناله کرد، قبالً ا دمیحرفم با پام به ساق پاش کوب بعد

 دستش در رفتم و خودم و با دو به اتاق رسوندم. ریاز ز اد،یصورتم فرود ب یکه تو

پارچ آب وارد  هیکه مهرداد با  دینکش هیبه ثان دم،یچسب واریو کنار کمد به د دمیتخت پر یاز رو زدمینفس م نفس

 اتاق شد.

 دم؟یخندیکه من مثل اسب م -

 

 باال گرفتم. ستیدستم رو به حالت ا 

 ، لباس ندارم بپوشم. هایتو...تو رو خدا نپاش... -

نشستم و دستم رو به حالت  نیزم یو رو دمیکش یبلند غیش جلکنت گرفته بودم که با جلو اومدن جانیه بخاطر

 صورتم گرفتم. یجلو یدفاع

 

 گالره؟ -

 

 یصورتم کنار بردم و بهش نگاه کردم، جلو اومد و بازو یکه به گوشم خورد، دستم رو از رو ردادیمتعجب ت یصدا

بود و  یفوق العاده عصب ردادیت اومدیحرف زدنشون م یکرد، صدا تشیاتاق هدا رونیو به ب دیمهرداد رو چسب

که به  "یاباشه"حرف زد و مهرداد سکوت کرده بود آخرم با  ردادیتموم مدت فقط ت کردیم خذهٰ  مهرداد رو ما

 که گفت: از گالره دور باش. گفت و رفت. ردادیحرف آخر ت

 که نکرد. تتیاذ -

 

 .ستادمیتخت وا یدستم رو به کمرم زدم و رو یحق به جانب یافهیق با

 اگه هم کرده باشه، فکر نکنم به تو ربط داشته باشه، اَندرستن؟ -
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 تخت نشست. یکرد و چراغ رو خاموش کرد و رو یقروچه ا دندون

 .میگرد یبخواب فردا صبح زود برم -

 

 .دمیتخت دراز کش یکردم و رو یپوف ارم،یسه ماه نبودنش رو سرش در ب نیا یتالف خواستمیشد، تازه م یخال بادم

 

 پارت شصت #

 

 رو از کنار یتونستم چشمام رو باز کنم ، کورمال کورمال گوش ینم ارم،یزنگ تلفن باعث شد سرم رو باال ب یصدا

 جواب دادم، صدام به خاطر خواب گرفته بود. یگوش یبالشت برداشتم بدون نگاه کردن به صفحه

انگار منصرف  یاز کنم و به شماره نگاه کنم ولمجابم کرد که چشمام رو ب یپشت گوش یآروم کس یهانفس یصدا

بمش  یصدا امیو دوباره شماره رو خوندم، تا بخودم ب دمیچشمام کش یشده بود چون زود قطع کرد، دستم رو رو

 :دیچیگوشم پ یتو

 گالره؟  -

 

 جانم؟ -

 

 .امیسکوتش باعث شد به حرف ب 

 ؟یباهام حرف بزن یخواینم -
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 لبام نشوند. یآروم خندش لبخند رو رو یصدا

 ؟یخندیم یبه چ -

 

 صدات! -

 

 و گاز گرفتم که گفت: لبم

 ؟یریگیلبتو گاز م یدوباره دار -

 

 اوهوم. -

 

 ها. شهیکارو، دوباره صبح لبت کبود م نیخب نکن ا -

 

زد که  یم ییوقتا حرفا یضکرد، بع یصدام رو مسخره م زد،یکه بهزاد خواب بودم زنگ م ییبود وقتا نیهم شهیهم

 عادت. هیشده بود  نیگرفتم و حاال ا یاز خجالت لبم رو گاز م

 

 ؟یزنیچرا حرف نم -

 

 کردم. یداشتم به اون روزا فکر م -
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 د...دلم برات تنگ شده گالره. -

 

 اوهوم منم. -

 

 :دمیآروم بهش توپ یو با صدا دمیخودم و باال کش دهیدور کمرم ترس ردادیحلقه شدن دست ت با

 ولم کن. -

 

 :دیپرس ظنٰ  کرد و با سو زیر وچشماش

 موقع شب. نیا یزنیحرف م یبا ک -

 

 گذاشتم و با عجز ناله کردم: یگوش یدهنه یو روو گرفته بود دستمکل وجودم استرس

 .شنوهیتو رو خدا ساکت باش بهزاد صداتو م  -

 

 و با داد گفت: دیرو از دستم کش یگوش خت،یریاز چشماش م تیعصبان

 ؟یموقع شب به گالره زنگ زد نیا یچ یبرا -

 

جلو روش بود مطمئنن خفش  ردادیکه اگه ت هیعصبان یمطمئن بودم االن به قدر یول دمیشنیبهزاد رو نم یصدا -

 .کردیم
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شدن  لیبودم که متماشده  رهیشوک زده از کارش بهش خ د،یکوب واریرو محکم به د یتموم شدن مکالمه گوش با

 گونم گذاشتم. یناباور دستم و رو گهیسمت د هیصورتم به 

 .کشمتیخودم م ی... حرف بزنیپسره نیبا ا گهید باریفقط  باریاگه فقط  -

 

 .دمیکوب نشیاشکم رو پس زدم و با دست محکم به س یهاقطره

نکنه باور  یکنم، احمق روان کاریباهات چ فهممیصبر کن پام برسه خونه م یعوض ،یکنیم یچه غلط ینیمثالً بب -

 زن... یجد یجد یکرد

 

خورد، بعد چند  ینم یتکون چیاما ه دادمیتوانم به سمت عقب هُلش م یبالش فرود اومدم، با همه یشدت رو با

 :دیوار تکون داد و غر دیو انگشتش رو تهد دیسرش رو کنار کش قهیدق

 ؟یدیکنم فهم یساده ولت نم گهیبار د -

 

 یانقدر بد باهام تا نم یدادم، کاش زندگ ختنیر یو پشتم رو بهش کردم و به اشکام اجازه دمیلبام کش یرو ودستم

 کرد کاش...

 

 از سروصدا بلند شد. ردادیچمدون جا دادم که ت یرو تو هالیبلند شدم و وسا ردادیزودتر از ت صبح

 ؟یبمون سروصدایب یتونینم قهیدو دق -

 

 رفت. رونیدوباره به کارم ادامه دادم ک با حرص بلند شد و ب دمینشن ییصدا چیکه ه انگار

 به سمت عمو رفتم. رهیبا ن یرو بوس بعد
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 کردم، خداحافظ. تتونیمدت اذ نیا دیعموجون ببخش -

 

 . برو بسالمت دخترم.نجایا یایب یزرکاکل هیبعد با  یانشاال سر ،یتوعروس خودم یتیچه اذ -

 

عقب  یصندل یشد، رو نیکرد و سوار ماش یبا عمو خداحافظ ینگاه کردم  که تند ردادیخجالت با حرص به ت یبجا

لحظه نفسم  هیشد  دهیصورتم پاش یکه رو یخیبا آب  یخوابم برده بود ول یک دونمیراه اُفتاد نم نینشستم که ماش

 نفس بکشم. مونستکم ت هی یدر پ یپ یهاو سرفه دمیکه کش یبلند نیرفت، با ه

کم به  هی کردیکم به من نگاه م هیرو محکم فشار دادم و با بازکردن دوبارش نگاهم به مهرداد افتاد که نگران  چشمام

کردبه سمت جلو خم  ینبود، به خاطر سرفه گلوم درد م ردادیاز ت یمتوقف شده بود و خبر نیماش کنار جاده رون،یب

هم فشار دادم و به سمت  یو محکم رودندونام روشدم،روبه  یمعدن آب یخال یشدم آب بردارم  که با بطر

 مهردادبرگشتم.

 از ترس. کنمیسکته م یگیاحمق نم یضیمگه مر -

 

شده بود و متعجب به ما نگاه  نیکه تازه سوار ماش ردادیتوجه به ت یباعث شد کنترلم رو از دست بدم و ب شقهقهه

 .دمیکشیدستم رو به سمت موهاش که طبق مد باال زده بود بردم و محکم م کرد،یم

 ولم کن. یآ -

 

 !نهیبوز یبکنم، پسره دیکه موهاش و با کردمیفکر م نیجبهه گرفته بودم و فقط به ا یصندل پشت

 ردادیت م،دیاز درد زدم و دستم رو به عقب کش یغیدور مچم و فشار آوردنش باعث دردم شد، ج یگره شدن دست 

 به در. دمیزد که من شخصاً چسب یبلند ادیفر

 .دیپریسگ و گربه به هم م نیع دیامگه بچه گهیبسه د -
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  کمیپارت شصت و #

 

 

چون  یول رفت،یمخم رژه م یرو بمیبود که عج یمیمال کیموز یحرف نزد فقط صدا چکسیه میبرس یوقت تا

 ازش بترسما نه اصالً! نکهیبگم، نه ا یزیهنوز توهم بود جرئت نداشتم چ ردادیت یهااخم

 

 .ارمشیبعداً که لباسام رو ازتوش برداشتم م برمیچمدونتو من م -

 

 .یباش، با -

 

 بابا جواب داد: یزنگ گذاشتم که در کمال ناباور یرو رو دستم

 د؟ییبفرما -

 

 .نتمیرفتم جلوتر که بتونه بب 

 .ایتو ب ایب ییگالره بابا تو -

 

 در نفس گرفتم و وارد خونه شدم. یها باال رفتم و جلوتند از پله تند

 سالم بابا. -
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 بغلم؟ یایدخترم، نم یخوش اومد -

 

 که اشکام رون شدن. دمیکامالً گرفته بود به سمتش رفتم و آروم تو بغلش خز افمیق

 بابا. یتو قول داد -

 

 .زمیبرات آروم باش عزدارم  ییفکرا هینترس  یدخترم، شرمندت شدم ول دونمیم -

 

 حله. یعنیداره  ییفکرا هی گفتیبابا م یرو پاک کردم و لبخند زدم، وقت اشکام

 

ههنوز لباسام رو نداده بود، شب واس ردادیت رمیبگ لیکه برم تحو دمیکنن، لباسام رو پوش ریرو داده بودم تعم میگوش

عقد  سروصدایمحضر ب هیتو میبهم خورده بود و بهزاد و مر یچون عروس م،یدعوت بود دیاقاسع یخونه یمهمون ی

 زیجشن براشون سوپرا نیو قرار بود ا گشتنیبرم عسلاهالبته امشب از م شون،یکرده بودن و رفته بودن سر زندگ

خودش شخصاً زنگ زد و دعوت کرد،  الخانومیل یوقت یبرخورد کردم ول دیبابا گفت دعوت کردن شد یباشه وقت

 بزنم. یشد حرفن گهید

 .فتمیزن محکم به  درخت چنگ زدم که ن هی یتنه با

 خانوم حواستون کجاست؟ یاو -

 

 .دنیچون با تموم سرعت شروع کرد به دو دمینشن یجواب یول

 وا خداشفات بده. -
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صاحب مغازه  شدم،یآماده م یمهمون یو برا گشتمیبرم دیکردم و قدمهام رو بلندتر برداشتم چون با زیرو تم لباسم

 یهیگذاشت و بهم داد، کرا یگوش یکارتش رو هم رو ادیدر آوردو آخرش با سماجت ز یباز زیه یکه پسر بود کل

 ر شده بود.ید یلیرو حساب کردم و با دو از پله ها باال رفتم خ یتاکس

دم و موهام رو خشک سشوار رو روشن کر رونیزود اومدم ب یاقهیدوش پنج دق هیتند تند وارد حموم شدم و بعد  

تاپ  هی رشیکت بلندسبز که ز هیکردم لباسام رو که  شیآرا نکهیموهام رو صاف کردم و بعد ا نییکردم و با اتو پا

 داشت. ییطال ریکه کنارش زنج یمشک یروسکتخت ع یهاو کفش یساپورت جوراب هیبا  خوردیم یتک بندمشک

 شد. رید گهیگالره بدو د -

باز بود رژ  فمیبرداشتم و بدو به سمت در رفتم که چون در ک فممیو ک یتنم کردم و گوش یرو هول هولک پانچوم

 پله رفتم.بابا دراومد با حسرت بهش نگاه کردم و به سمت راه یافتاد، دوباره خواستم برگردم که صدا

 

 پارت شصت و دوم #

 

ودن، استقبال اومده ب یو پرستو که برا حیمس نمونده بود به یچیکه ازش ه یکردم و با لبخند یخانوم روبوس الیل با

 سالم کردم.

 اتاق لباست روعوض کن. نیا یتو ایب زمیعز -

 

رو  عطرش یتختش گذاشتم، اتاق بو یحرف پرستو بلند شدم و به سمت اتاق بهزاد رفتم، پانچوم رو در آوردم و رو با

نم  م،زدیپرستو که اسمم رو صدا م یم، با صداحس کن شتریعطرش رو ب یکه بو دمیکش یقیاز ته دل نفس عم دادیم

 چشمم رو پاک کردم و از اتاق خارج شدم. یگوشه

 ؟ییاونجا زمیاِ عز -
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 برم لباسم رو عوض کنم. یآره، خودت گفت -

 

 .نیبرو بش ایب الیخیرو گفتم، حاال ب مینه تو اتاق بهزاد من اتاق مر یاوم آره گفتم، ول -

 

  ییرایزدم و به سمت پذ یشخندیبود، ن عیضا یلیبودنش خ یکنارش رد شدم و در برابر لبخندش که مصنوع از

 حانهیاون وق یاز اون بدوزم ول ریغ ییداشتم نگاهم رو به هرجا ینشسته بودم و سع حیمس یحرکت کردم، روبه رو

 یابلند شد که نفس آسوده حیزنگ مس یصدا ادرحال گفت و گو بود، ب حیمس یها ییبه من زل زده بود، بابا با دا

 و گردنم و مالش دادم. دمیکش

رو چه  نایا حیبودن، آخه مس نایا ردادیو ت حیمس یعمو یبعد ینداشت، مهمونا یانگار حرص خوردن من تموم امشب

ها دور هم جمع شده بودند، مامان با شوق به طرفم اومد و خانواده نیهمش به خاطر شراکت بود که ا نا،یردادایبه ت

 محکم من رو بغل کرد.

 ؟یخوب سالم -

 

 دخترم؟ یسالم مامان جان، خوب -

 

 ممنون خوبم. -

بابا نشست و بابا کنار عمو صابر نشستن،  یهم اومد و  کنارم جا ردادیاومدم و سرجام نشستم که ت رونیبغلش ب از

داغ کرده بودم، اه لعنت به من، آخه بگو تو کجا و  گهیمن نشست که مهرداد هم کنارش، د یروبه رو حیدوباره مس

 خراب شده کجا. نیاومدن تو ا

 ؟یچرا دمغ -
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بهش زل زدم که نگاهش رو ازم گرفت، مشغول خوردن شربت بودم که  نیو با نگاه خشمگ دمیرو کنار کش سرم

 پرستو بدو اومد.

 اومدن، اومدن! -

  

 شد. ریآدم خنگ زل زدن، ناراحت سربه ز هینگاش کردن که انگار به  یجور همه

 .میکن زشونیخب...خب فکر کردم قراره سوپرا -

 

در گوش هم پچ  حیمس یها و خاله ییزنگ باعث شد قلبم تند تند بزنه، زن دا یمشغول کارش شد که صدا هرکس

 افمیاز ق یکردم حواسم رو به اونا بدم که اضطراب و ناراحت یسع کردن،یرو مسخره م چارهیب یو پرستو کردنیپچ م

 معلوم نباشه.

 

 پارت شصت و سوم #

 

که دست تو دست هم  میو بهزاد گرفتم و به بهزاد و مر حینگاهم رو از عکس مس غیهمهمه و ج یبلند شدن صدا با

به خودشون اومدن و شروع به احوال  قهیدوختم باالخره بعد چند دق کردند،ینگاه م تیدر با لبخند به جمع یجلو

حفظ ظاهر با لبخند به  یبرا کردیرو بدتر م لمتونستم بهشون نگاه کنم حال خوبشون حا یکردن؛ اصالً نم یپرس

 طرفشون رفتم.

 .دیانشااهلل خوشبخت بش گمیم کیتبر دیسالم، خوب -

 

 سالم گالره خانوم، ممنون. -
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برگشتم از  یوقت شد،یهم م میشامل مر ٰ  یحت نیو ا اومدیبدم م یصارم ینوادهفقط دست دادم؛ کالً از خا میمر با

 نشستم. ونهیاون دوتا د نیجلو رفتم و ما ب دیجا بود، با ترد ردادیبخت بد فقط کنار مهرداد و ت

وسط بودن و  حیبا پرستو و مس حیمس یهاو دخترخاله و پسر خاله ییبود، دختردا دهیبه اوج خودش رس یمهمون

 ییبایکه به ز ییو موها یلباس شب بلندآب هیرو با   میحوصله سرم رو چرخوندم که  مر یب دن،یرقصیداشتن م

 زل زده بهش.  پروایب دمیناخودآگاه با حرص به سمت بهزاد برگشتم که د  دمیبود، د ختهیدورش ر

 دم و بلند شدم.رو مشت کر دنیلرز یتوان و وجودم، دستارو که م یبا همه شکستم

 کجا؟ -

  

 هوام عوض بشه اما هوا گرم کمیبگم، به سمت بالکن رفتم که  یزیبغضم اجازه نداد چ یبرگشتم ول ردادیسمت ت به

 گرفت. شتریبود و دلم رو ب

 ش؟ینیبیم گهید یگیکه کنار  یناراحت -

 

 زدم وبه سمت هیو به نردها تک دمیکش قیکرده بودن رو پاک کردم و نفس عم سیاجازه صورتم و خ یرو که ب اشکام

 خم شدم. نییپا

 مونه؟یبنظرت آدم بعد مردنشم عاشق م ردادیت -

 

 عقب. ایبکش عقب، لعنت به اون عشق مزخرفت، ب ونهید یکنیم کاریچ -

 

 پسر چش بود!؟ نیلبم آورد، ا یپوزخند رو رو ردادیت ینشستم، نفس آسوده نیزم یو پشت به نردها رو برگشتم
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 میشدم، مر ییرایبلند شدم و با عجله وارد پذ زدیکه حرف م ردادیتوجه به ت یو دست کنجکاوم کرد، ب غیج یصدا

 بابا رفتم کنارش و خودم رو به اون راه زدم. یشدن آهنگ بودن، با اشاره یو بهزاد وسط بودن و منتظر پل

 ؟یجانم بابا کارم داشت -

 

 ؟یخوب -

 

ام شدم، با گرم شدن گونه رهیروم سرم رو تکون دادم و به رقص عشقم و عشقش خحرف بزنم فقط آ ذاشتینم بغض

تار شده بود از کنار بابا بلندشدم و بدو به سمت اتاق بهزاد  دمید رم،یبگ هارویلعنت نیا ینتونستم باز جلو دمیفهم

 هق زدم. متختش پرت کردم و از ته دل یرفتم و با عجز خودم رو رو

 متعجبش سرم رو باال آوردم. یبا صدا اومد،یو هورا م غیج یبودم فقط هنوز صدا نجایا یدونم از ک ینم

 ؟یکنیم کاریچ نجایگالره توا -

 

 پارت شصت و چهارم#

 

رو از سر گرفتم، راسته  هامهیانداختم، با فرو رفتن تو ب*غ*ل*ش دوباره گر نییتخت نشستم و سرم رو پا یرو  

 با استشمام عطرش آروم شدم. دینکش قهیآرومت کنه، به دق تونهیط مفق شکنهیکه دلت رو م یکس گنیم

 ؟یخوب -

 

 .میبش یهمه چ الیخیب ایب م،یباهم فرار کن ایکارا رو نکن، ب نیبهزاد ا -
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 آروم باش. یگل یگیم یچ -

 

بهزاد مجابم کرد از جام بلند  یاشکام رو پاک کردم که خنده  نیو با آست دمیتخس دماغم رو باال کش یهابچه مثل

گ بر هیشده بودم، زود  ایپخش شده بود و مثل زامب ملیخودم خندم گرفت، ر دنیبرم، که با د نهییشم و به سمت آ

شده بود با دستمال کم رنگش کردم که بهزاد به  اهیس کمی نممیدر آوردم و صورتم رو پاک کردم، آست یکاغذدستمال

 طرفم اومد.

 کرد؟یم کاریچ ردادیدست ت تیگوش -

 

 و با من من گفتم: دمیچیهم پ یبود، دستام رو تو دهیتته پته افتاده بودم و رنگ صورتم به وضوح پر به

 رو... یخ...خب اومد گوش زنمیباهات حرف م دیبودم، اونم شن اطیم...من تو ح -

 

صورت بهزاد هم  یدم، اضطراب توول کردم وبا استرس به در نگاه کر مِیدر زدن باعث شد حرفم رونصف ن یصدا

 بود. دایهو

 ییجورا هیکه پشت در بود  یهوا باز شد و کس یسمت در رفتم و با استرس خواستم در رو باز کنم که در ب به

که اول به  دمید یرو عصب ردادیو منگ بودم سرم رو باال آوردم که ت جیب*غ*ل*م کرد و وارد شد و در رو بست، گ

 من و بعد به بهزاد نگاه کرد.

 شدن هردوتون همه بفهمن. بیکه با غ دینزار یعاشقانتون رو وسط مهمون یقرارا -

 

هنوزم تو ب*غ*ل  ییجواریکه با تعجب به من که  یدرحال میدهن باز کرد جوابش رو بده که در باز شد و مر بهزاد

 رو کنار زدم و از اتاق خارج شدم. ردادیناجور شده بود، ت یادیوارد شد، فضا ز کردیبودم نگاه م ردادیت
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 ریهمون جور سربه ز یانداختم و تا آخر مهمون نییخجالت زده سرم رو پا دنشیبود، با د رهیمنتظر به در خ بابا

 موندم.

ز ا نکهیاز ا کرد از اتاق خارج شدم، بعد یکه منتظر بهم نگاه م میتوجه به مر یتخت برداشتم و ب یرو از رو پانچوم

 کرد. یم نگاه بهم ظنٰ  با شک و سو یتا آخر مهمون میمر رونیاتاق اومده بودم ب

 هیتک یبود، شدم و سرم رو به صندل نگیپارک یبابا که گوشه دیسف یکردم و زود سوار پرادو یکوتاه یخداحافظ

به روم  ادیو اونم ز میدزدیبرم تو اتاق نگاهم رواز بابا م یدادم و چشمام رو بستم که با بابا چشم تو چشم نشم، تا وقت

 نیا شهیموهام بردم هم نیو دستم رو ب دمیتخت دراز کش یروگفت و رفت تو اتاقش،  ریشبخ یعاد یلیو خ اوردین

 .دادیکار بهم آرامش م

اب جو دیس بود با ترداالن بهم زنگ بزنه، شماره ناشنا تونستیم یک خت،یتعجبم رو برانگ یگوش یبرهیو یصدا

 .دیچیگوشم پ یبهزاد تو یدادم که صدا

 گالره؟ یخواب بود -

 

 نه خوابم نبرد. -

 

 صداش باال نره. کنهیکنترل م یلیخ یعنی نیآروم شروع کرد به حرف زدن، صداش خش داشت و ا قیچند دق بعد

  ه؟یرابطتت چ ردادیبهم راستشو بگو تو با ت -

 ب*غ*ل*ت کنه؟ یاجازه داد چرا

 گالره فقط راستش رو بگو؟ چرا
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یخدا م گفتمیاگه راستش رو هم م یبهش دروغ گفت، ول شهیدونستم نم یلرزش دستام شروع شد، م دوباره

 بیجور مسائل عج نیبود، دست نذاشته بودم بهزاد سر ا رتینقطه ضعفش که غ یتابحال رو شدیم یچ دونست

 آرومش کنه. تونستیو فقط خدا م شدیم یعصب

 :دیشد که دوباره غر یطوالن سکوتم

 زبونت حرف بکشم، پس منو سگ نکن. ریاز ز یچجور دونمیوگرنه خودم م اریدر ن یالل باز -

 

را رو تا ته ماج دونستمیاومده بود سراغم م یخواب یرو قطع کنم و بعدشم خاموش کنم، ب یترس فقط تونستم گوش از

 .ستینفهمه ول کن ن

 

 پارت شصت و پنجم #

 

 

ا سالن با حرف باب یآب بخورم که تو کمیتخت وول خورده بودم سردرد گرفته بودم، بلند شدم که برم  یکه رو بس

 یدر به اتاق نگاه کردم، بابا پشت به در رو یجلو تر رفتم و از ال کمی زد،یمتوقف شدم، انگار داشت با تلفن حرف م

 .کردیحث مجر و ب یکیتخت نشسته بود و با 

تو و چه شوهرعمت، صبر کن، صبر کن  یچه برا رمیگیمحضر، وگرنه تموم اموالتون رو م دیریم یایفردا م نیهم -

 .گمیم یفهمم چ یدونم، خودم م یم

 

 به لبخند زمزمه کرد: ناباریکم سکوت کرد و ا هی

 تونم؟ یم ینیتا بب رمیها رو بگ نیفعالَ زم یخوایالحساب م یعل -
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 کن. ریخودت بخ ایبود، اوف خدا یمنظور بابا چ یعنیو زود وارد اتاقم شدم؛  دمیبلند شدنش خودم رو عقب کش با

 

 رتریخوابم برد، صبح د یک دمیفکر کردم و نفهم زیچ کیتخت افتادم و به هزار و  یآب بخورم رو نکهیا بدون

 مبل نشستم و سرم رو محکم فشار دادم. یصبح که نه ظهربود، رو یعنیبلندشدم 

 گرمم شده بود آب رو باز کردم و کف حموم نشستم. یلیخ کشه،یسردرد من و م نیآخرش ا یوا

ره بگذ یخواست همه چ یزانوهام گذاشتم، دلم م یسرم رو رو ارمیلباسام رو در ب نکهیگرفته بود، بدون ا بیعج دلم

 دونست. یکه داشت رو م ییزهایآدم قدر چ خواست کاش یها رو مدلم گذشته ،یهمه چ

 

 یخواست رو م یدلم م یو هر چ دمیکش یمد نظرم نبود همه جا سرک م یخاص زیچون چ زدمیقدم م ابونیخ تو

شدم که تا ساعت پنج طول  یزکاریکردم خوابم نبرد و مشغول به جمع کردن خونه و تم ی. بعد ناهار هرکاردمیخر

م باز دل کمیتا  رونیآت و آشغال همه جارو گرفته بود، بعدشم  اومدم ب یکل یبود ول کیکوچ نکهیخونه با ا د،یکش

و ر میشد که گوش یم یساعت میخوابم ببره، ن یفکر چیه یخواستم اونقدر خودم رو خسته کنم که شب ب یم شه

 هگیبفهمه، چند روز د رو قتیتاحق کنهیم لهیدونستم که انقدر پ یاز بهزاد نبود م یروشن کرده بودم و هنوز خبر

 من رو هیبق جانیشوق و ه نیکردن و هم یبرپا م هیو مردم همه تو تکاپو بودن و داشتن تک شد یمحرم شروع م امیا

 آورد. یبه شوق م زین

بهارک شدم و با  یداشتم، وارد کوچه ازیوقت بود که تنها بودم به هم زبون ن یلیخ ال،یفر دنیخواستم  برم د یم

زنگ گذاشتم با  یبود، جلوتر رفتم و دستم رو رو عیزرد رنگ روش ضا یهاکهیرنگ که مثل سابق ت یدر آب دنید

 .دمیزنگ کش یزود دستم رو از رو یکسیادایفر یصدا

 ه؟یک -

 

 گالرم. -
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 یچهره دنیبا د رم،یاز در فاصله بگ کمیاومد، باعث شد بترسم و  یکه با سرعت به سمت در م یکس یقدم ها یصدا

ندونستم و به سمتش قدم  زیتعلل رو جا یچشمام از تعجب باز موند اونم مثل من متعجب بود ول الیفر یبعص

 .میفرو رفت همبغل  یکه تو دینکش قهیکار رو کرد و به دق نیبرداشتم که اونم هم

 چقدر دلتنگت بودم؟ یاگه بدون یدختر وا یکجابود -

 

 آره منم دلتنگت بودم. -

 

 :دمیشونش کوب یاومدم و رو رونیبغلش ب از

 تو؟ امیب یکن یادب دعوتم نم یب -

 

برام گنگ بود. انگار  نجایشدم که وجودش ا یکنارش زدم و وارد خونه شدم، که چشم تو چشم کس ادیبه خودش ب تا

 .میکرد باهم رو به رو بش یاونم مثل من فکر نم

 

 پارت شصت و هفتم#

 

 زد و با سکسکه گفت: یاتو سرش بود، قهقهه یاز مست یکم هیکه هنوزم  الیفر

 .یچیهوم، ه -

 

 ضرب گرفتم، با وارد شدن بابا زود بلند شدم و از ترس زود سالم کردم. نیزم یبراش تکون دادم و باپام رو یسر
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 یبه سمتم اومد و دستش رو باال برد، چشمام از ترس خود به خود بسته شدن، وقت دیباریم تیچشماش عصبان از

 بود که دور مچ بابا حلقه شده بود. ردادیچشمام رو باز کردم، دست ت فتادین یاتفاق دمید

 نداره. یریعمو گالره تقص -

 

 میآزاد کرد و پشتش رو بهم کرد، بعد وارد شدن سرگرد همه سکوت کرد ردادیدستش رو از دست ت تیبا عصبان بابا

 .شدمیرفت و منم هر لحظه متعجب تر م یبابا توهم م یبا هر حرفش اخما م،یشد رهیو بهش خ

 دخترم شالق بخوره. دمیمن اجازه نم -

 

 .انیبه عقد هم درب دیدختر و پسر با نیا ،یفتح یراه دوم آقا مونهیپس م -

 

 :دمیدهنم گرفتم و آروم نال یکالم آخر سرگرد دستام رو ناباور جلو دنیشن با

 نه! -

 

 

بود و  ستادهیسرم وا یکردم، بابا مثل جالدها باال یم نیف نیف باری قهیعاقد نشسته بودم و هر چند دق یجلو

صورتشون داشتن، بابا  یاخم رو ینشسته بودن و هرکدوم کل واریکنار د یصندل یعموصابر و مامان و مهرداد هم رو

مدت دار  یغهیص هیچون دوستش اصرار داشت ما  یآزادمون کنه ول غهیشب تونست بدون وص یآشنا باز یبا کل

دوستش رفت و منم با آژانس خودم و به  یبعد تموم شدن کارها بابا به سمت خونه م،یمحضر بود یاالن تو میبخون

 بهزاد رو گرفتم و منتظر موندم که جواب بده. یخونه رسوندم، بالفاصله بعد وارد شدنم تو خونه شماره

 د؟ییبفرما -

 



 یدلتنگ ادیفر

 
156 

 

آخر کالفم کرد که  گهید زدیبکوب زنگ م میبود که مر یساعت میم، نرو قطع کرد یزود گوش میمر یصدا دنیچیپ با

سفت  یها یصندل یمونده بودم و رو داریرو ب شبیکل د دم،یمبل دراز کش یصدا و رو یب یرو گذاشتم رو یگوش

 اومدم. رونیکه سرم اومده بود، ب ییبال و یکمردرد گرفته بودم، با گرم شدن چشمام از فکر کالنتر یکالنتر

 

 ونهم پارت شصت#

 

 

 گرفتم و با دستم بازوم رو فشار دادم. الیو از فربازوم نگاهم دنیکش ریت با

 ؟یکنیم کاریچ نجایگالره ا -

 

 نگاه کردم. دیسوال رو پرس نیا یکه با قلدر ردادیت به

 هوم؟ یکنیم کاریچ نجایخودت ا -

 

زاد هم بود و به ستادهیوا ردادیچند قدم عقب تراز ت ریسربه ز الیلبم نشوند، فر یرو رو یلبخند افش،یهم رفتن ق تو

 در گذاشته بود و انگار منتظر بود من سوار بشم. یمثل طلبکارا زل زده بود به من و دستش رو رو

 رو روشن کنم. فتیتکل امیبرگرد خونه تا ب -

 

 :دیجلو رفت و غر یقدم یعصب بهزاد

  ؟یگالره رو روشن کن فیتکل یبخوا یهست یتو ک -
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 .دیبهزاد رو چسب یقهیجلو اومدو  یبا حرف بهزاد عصب ردادیت

 ؟یمن شوهرشم ملتفت شد -

 

 اشاره کرد. الیزد و با چشم و ابرو به فر یپوزخند بهزاد

  ؟یدست تو دست بود الیاها بعد چرا با فر -

 ؟یدوتا زن دار نکنه

 

 بکنه. قشی یرو از رو ردادیت یهادست کردیتالش نم ٰ  یخونسرد بود و حت بهزاد

 :دمیگذاشتم و غر ردادیت یبازو یرو رو دستم

 بهزاد. میبر ،ینکن خودت رو آقا باال سر من بدون یسع ،یستیتو شوهر من ن -

 

 یبود که هرآن امکان داشت طعمه ییشکارچ هیو مثل  دیباریخون م ردادیت یکه از چشما دمیدیوضوح م به

 رو بِدره. چارشیب

بود که شده  یکار گهید یرفت و سوار شد، از رفتارم ناراحت شدم ول نیمندانه به سمت ماش روزیبا لبخند پ بهزاد

 نیچند قدم دنبال ماش یبلند و عصب یبا قدم ها ردادیبه پشت نگاه کردم که ت نهییاز آ نیبود، با راه افتادن ماش

 اومد.

 نیبا توقف ماش م،یکه هردومون سکوت کرده بود نجاستیو جالب ا میزدیدور م هاابونیبود که تو خ یساعت کی

 بود. یخال یها نیو دورتا دور فقط زم مینگاه کردن، خارج از شهر بود رونیمختلف رو پس زدم و به ب یفکرا

 کجاست؟ نجایا -
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 شو. ادهیپ -

 

یکه م یبود و باد سرد شترشدهیهوا ب یغروب بود و سرد دم،یپر رونیب نیاز ماش یحرفش گوش کردم و تند به

 دادم. هیتک نیموهام رو به رقص گرفته بود، در رو بستم و به در ماش دیوز

  ؟یعاشق من یگفتیخب توکه م -

 

 بودم و هستم. یدونیخودتم م -

 

 زد: ادیفر

 ؟یدِ چرا لعنت ،یختیبهم ر زویچرا همه چ ،یازدواج کرد یپس چرا با اون لعنت -

 

که هرآن امکان داشت  زدیداد م ینشسته بودم، جور نیزم یصورتم گرفته بودم و رو یترس دستام رو جلو از

 حنجرش پاره بشه.

 تشیکردم عصبان فیبا هق هق تموم ماجراهارو براش تعر ترسوندم،یم شتریب دیکش یکه م یبلند یهانفس

 سراغم. ادیبا توپ پر م ردادیت دونستمیکردم زودتر برم گردونه م یهم شد، فقط خدا خدا م شتریکمترنشد که ب

 

 پارت هفتاد#
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و دلم  شستیلبش م یلبخند رو یو هر از گاه زدیکه زل زده بودم به بهزاد که با تلفن حرف م شدیم یاقهیدق ده

 آورد، با قطع کردن تماسش به سمتم اومد. یرو به درد م

 بلندشو برسونمت خونه.  -

 

 لباسم و تکوندم و سوار شدم. خاک

 ؟یزدیحرف م یک با -

 

 رونیدادم و به ب هیگرفت، سرم و به پنجره تک شیتفاوت یتفاوت به سوالم نگاهش رو به جاده دوخته بود، دلم از ب یب

 لبم زمزمه کردم. ریز "یخداحافظ"که در رو ببندم  نیشدم و قبل ا ادهیزود پ نینگاه کردم، با توقف ماش

نگاه کردم اشکام که ناخودآگاه  گرفت،یازم فاصله م شتریه هر لحظه بک نشیگذاشتم و به ماش بمیج یرو تو دستام

 کرده بودن رو پاک کردم. سیصورتم و خ

 ها باال رفتم و وارد خونه شدم.سردتر شده بود با لرز بدنم زود در و باز کردم و بدو از پله هوا

ا بلند سالم دادم که ب یزل زده بود و اصالً حواسش به من نبود، با صدا رونیبودو به ب ستادهیپنجره وا یروبه رو بابا

 ترس زود برگشت.

 .میآروم دختر ترسوند -

 

 به سمت اتاق رفتم "دیببخش"زدم و با گفتن  یدونستم که ازم دلخوره لبخند یخواست اما م یآغوش بابا رو م دلم

 و خودم و رو تخت پرت کردم.

 که با بابا رودر رو شدم. رونیب دمیدو مهیو سراس شدن در بلندشدم دهیکوب با

 !؟شکنهیچرا داره در رو م هیک... -
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 دونم! یچه م -

ونه سالم دادو وارد خ تیبا عصبان ردادیبه سمت در رفت و در رو باز کرد که ت یبلند و عصب یهابعد حرفش با قدم بابا

 .دهیپر یدونستم که االن رنگم حساب یخوب م زدیشد، قلبم داشت تو دهنم م

 .میتنت کن بر یچ هی م،یباهم حرف بزن دیبا -

 

 نیواال ا د،اوریسرم م ییمعلوم نبود چه بال رونیرفتم ب یطرف بابا برگشتم و با عجز فقط نگاش کردم، اگه باهاش م به

 مدیحرف به سمت اتاقش رفت تموم ام یبابا ب ینبود، وقت دیبع یکار چیهم ه ونهیشده بودن و از د ونهیروزا همه د

 بلند گفتم: یشد، به اتاق برگشتم و با صدا دیناام

 جا بگو. نیهم یدار یحرف امینم ییمن جا -

 

 :دیوارد اتاق شد و با حرص غر دمیشنیقدم هاش رو م یصدا

 زود باش. رونیب میتنت کن بر یچ هیپاشو  -

 

 برگردوندم. گهید صورتم و به سمت ینشستم و با تخس نهیبه س دست

 .امینم یعنی امیگفتم نم -

 

به سمت در رفت و  دیو دمن  یتفاوت یکه ب قهیبعد چند دق شدیاضافه م تشیداشت به کالفه بودن و عصبان هرلحظه

 و قفلش کرد. دشیمحکم کوب

 .ستادمیوا خیکارش زود بلندشدم و س دنید با
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 .میزنیجا باهم حرف م نیهم ،یایبه جهنم که نم -

 ؟یبا بهزاد کجا رفت نمیبگو بب خب

 خوش گذشت هرزه خانوم؟ بهت

 نگذره دوساعت... چراخوش

 

 رشویبه سمتم  یبالفاصله مثل گرگ زخم یدلخورشد ول هیچندثان یصورتش نگاهش برا ینشستن دستم رو با

 آورد.

 یشون واردشده بودن درد مکه به ییهاصورتم و شکمم از ضربه د،یزدم که بنظرم کل ساختمون لرز یغیدرد پام ج با

خورد با وجود  یکه ضربه هاش به بدنم م یهمزمان شد، تموم مدت غمیکه به مچ پام وارد کردوبا ج یضربه یکردن ول

 .کردنیم سیصورتم رو خ نهسکوت کرده بودم و فقط اشکام بودن که لجوجا شیتموم سخت

 .دیبا ضرب باز شد و بابا نگران به سمتم دو در

 ؟یعوض یکرد کارشیچ -

 

نگران بابا هم نتونست مجبورم کنه  یگذاشتم، صدا نیزم یشدم و سرم رو رو حالیبود که ب ادیپام اونقدر ز درد

 رو هم نداشتم. شییاصالً توانا یعنیچشمام رو بازکنم؛ 

 

 پارت شصت و ششم #

 

 برگشتم. الیبه سمت فر شخندیکه از تعجب باز مونده بود رو بستم و با ن دهنم

 ال؟یفر یمهمون دار ینگفت -



 یدلتنگ ادیفر

 
162 

 

 

 .دمید یبار بود که خجالتش رو م نیبا خجالت جلو اومد، اول الیفر

 خودش صاحب خونست. ردادیراستش ت -

 

 افمیق یدونم چرا ول یبست، حرصم گرفته بود نم یرو م راهنشیپ یهانگاه کردم که داشت تند تند دکمه ردادیت به

 تو هم رفته بود.

 .یبا ام،یجون، من بد موقع اومدم فردا م یمبارک باشه فر -

 

 .رونیزدم ب طیزود از اون مح الیفر دنیبا بوس دمیتوجه به صدا زدنش به سمت در رفتم و کفشام رو پوش یب

 

کاش  م،یجوربود ادیبود همون موقع ها باهم ز ردادیت یدوستا پیسه سال از من بزرگ تر بود در واقع تو اک الیفر

 رفتم اوف! ینم

رو از  میگوش یبود با بدبخت لیشدم، دستام پر وسا ادهیپ نیرو حساب کردم و از ماش یزنگ تلفن زود پول تاکس با

 در آوردم و جواب دادم: بمیج

 الو! -

 

 گالره؟ ییکجا -

 

 باال. امیدرم االن م یسالم بابا جلو -
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 هارو ازم گرفت. لهیبلند شد و وس زود دنمیپله هارو باال رفتم و وارد خونه شدم، بابا با د یبدبخت یکل با

 اومدم کمک! یم یگفت یم -

 

 بعد. یچشم انشاهلل سر -

 

 . دمیلب زمزمه کرد که نشن ریز یزیچ بابا

 رو بپرسم. دادیمغزم جولون م یتو شبیکه از د یو بابا رو صدا زدم، سکوتش باعث شد سوال دمیرو چ زیم

 ؟یزدیحرف م یبا ک شبیشده؟ د یبابا چ -

 

 

 خونسرد گفت: یلیتعجب کرد اما خ اول

 .ختهیشرکت بهم ر یکارا کمیدخترم،  ستین یزیچ -

 

 شیکردم که رفتم پ فیگفت، واسش تعر یخواست م یحال که قانع نشده بودم سکوت کردم، اگه خودش م نیا با

 .دمیرو هم اونجا د ردادیالبته نگفتم که ت ال،یفر

برم  ادهیخواستم کل راه رو پ یراه افتادم م الیفر یم و به سمت خونهکرد شیکم آرا هیشدم و  داریزود ب صبح

 بودم. لویچاق شده بودم، البته فقط پنجاه وسه ک کمیبنظرم 

 هیکم کم به بق د،یاونم خند یو مسخره باز یکم لوس باز هیگرفت، اما با  افهیق یاولش کل دیمن رو د الیفر یوقت

 پدر بزرگش شیپ المیبچه بود پدر مادرش جدا شده بودن و فر یاون وقت ،یمهمون یبرا انیزنگ زد و گفت که شب ب
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الً کرد؛ مث یرفتار م ییاروپا یادیکم ز هیبود فقط  یاون دختر خوب ال،یفر یخونه شد برا نیمرد ا یمونده بود و وقت

 !ردادیا تش بحاال هم که رابط رفت،یهم م یپارت یگاه ٰ  یبودن و حت یو مشروب براش عاد گاریس

 گفت پسرا رو هم دعوت یوقت یخوشگل کنم ول کمیبلندش رو بپوشم و  یهااز لباس شب یکیاجبارمجبور شدم  به

بلند  راهنیپ هیگشتن تونستم  یتر بپوشم به غرغراش توجه نکردم بعد کل دهیلباس پوش هیگرفتم  میکرده، تصم

هم بودن، اومده  ایثر  یکه خونه سایو پر ایپر وستم،یکنم. با ساپورت پاهام رو پوشوندم و شال به سر به جمع پ دایپ

ه مهمونا بودکه ب نیجزو آخر ردادیکردم، ت یرفتم و بادخترا دست دادم و با پسرا فقط احوال پرس هیبودن به طرف بق

 یبود با روشن شدم صفحه میردم شده بود ساعت دو و نباعث سر د یقیموس یکر کننده یجمع اضافه شدن، صدا

 یروبه رو نشم که شکر خدا کس یمزخرف یبودم با صحنه دواریشدم و به طرف تنها اتاق خونه رفتم، ام ندبل میگوش

 رو به گوشم چسبوندم. یتو اتاق نبود، گوش

 جانم بابا؟ -

 

 ؟ییکجا -

 

 خدا رحم کنه. یبود وا یعصب صداش

 .المیفر یخ...خونه -

 

 .یاخونه گهید قهیخونه، پنج دق ایزود ب -

 یکنم فقط به سمت کمد رفتم و لباسام رو برداشتم، هول هولک یم کاریدونستم چ یاومدم جواب بدم قطع کرد، نم تا

چشماش خمار بود و  م،یو منگ به هم زل زده بود جیوارد اتاق شد، گ ردادیساپورت رو درآوردم که در باز شد و ت

 ادیل*خ*ت*م ز یبه سمت پشت تخت رفتم که پاها شتممسته، شلوار و مانتوم رو بردا یعنی نیو ا زدیلنگ م مکی

 کرد. یم جمیشد و گ یمعلوم نباشه، جلواومدنش باعث استرسم م
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کرد،  ریآورد و دستش که لباسم گ ورشیبه سمتم  هویشد و  رهیو با پوزخند بهم خ ستادیسمت تخت وا اون

 تخت نشستم. یرو یور هیدم و خور یسکندر

مرد  هینگاه کردم البته به جز  شدنیکه با پوزخند وارد اتاق م ییهاسیگرومپ نگاهم رو باال آوردم و به پل یصدا با

ر بودم، با ه دهیرو کنار زدم و به مرده که کنار در بود چشم غره رفتم، دروغ چرا مثل سگ ترس ردادیزن بودن، ت هیبق

ا رو که کم ردادیدوتا سرباز اومدن و ت قهیکه بود لباسام رو تنم کردم، که مرده برگشت و بعد چند دق ییزور و بال

 سیتخت بلند کردن، با بردنش به سمت در حرکت کردم که دستام توسط پل یبه خودش اومده بود رو  از رو شیب

 هارفته شد.

 :دمیترس پرس با

 ن؟یکن یم کاری...چیچ -

 

 .فتیراه ب -

 

که  یو به مقصد میشد نیسوار ماش د،یلرزیبود، ترس کل وجودم رو گرفته بود و کل بدنم م یاز هر آدم یخال النس

 .میکجاست حرکت کرد زدمیحدس م

... یکالنتر ادیبهش گفتم ب یبدبخت ینشسته بودم و منتظر بابا بودم، با کل یصندل یکنه، رو یبابا پوستم رو م یوا

 کنم. فیکه از ترس کم مونده بود خودم رو کث زدیم ادیچنان فر دیشن یوقت

 شه؟یم یحاال چ -

 

 پارت شصت و هشتم #
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صبح با  رفتم،یخواب از دستش در م یوجود تو یباهمه گردهیکه بهزاد دربه در دنبالم م دمیدیشب خواب م تموم

و تماس ها روبه  هاامکیپ لیهجوم بردم که با س یبهزاد به سمت گوش یآور ادی. با دارشدمیاز خواب ب ادیز یخستگ

زنگ زده بود و  ردادیت یبود، چندبار یغاتیهم تبل ییاز دست رفته و چندتا یتماس ها هاامیپ یرو شدم، همه

 تماس وصل شد. هیشمارش رفت و بعد چندثان یتماس هامربوط به بهزاد بود، دستم رو نیشتریب

 گالره؟ -

 

 جانم؟ -

 

 .نمتیبب دیبا دمیشن ییزایچ هیبهت زنگ زدم،  یکل ییکجا -

 

 :دمیو قورت دادم و نال بغضم

 آخه...-

 

 .دیحرفم پر وسط

 .نمتیبیپارک بهارک، اونجا م ایغروب ب م،یندار نایآخه ا -

 

بلندشدم و  فتمینکنم و از استرس پس ن یتاغروب خودخور نکهیا یبگم بهش، برا یحاال چ یقطع شد، وا تماس

ساعت کار بردن اوف  میبود که تموم شدن، فقط ن میو از اول جمع و جور کردم، ساعت ده و ن نیزم ختمیر لباسام رو

تن گش کمیبعد  د،یساعت طول نکش هی شترازیشدم اما اونم ب دنید لمیمبل نشستم و مشغول ف یرو یکاریاز ب

 ونیشده بود اما م یچجور دونمیو آهنگ گوش کردم نم دمیتخت طاق باز دراز کش یکردم و رو دایرو پ یهندزفر

 چشمام رو باز کردم. یهشدار گوش یگوش کردن آهنگ خوابم برده بود، با صدا
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و مانت هی یصورتم و شستم هول هولک نکهیرو زدم شارژ و بعد ا یساعت پنج بود، مثل جت بلند شدم و گوش یوا یا

 یرو هم تو یو هندزفر یبرداشتم و گوش شرتممییو سو دمیپوش یو شال مشک یکوتاه با شلوار زردقنار یمشک

 شدم. یرسوندم و سوار تاکس ابونیگذاشتم و بدو خودم و به خ بمیج

وصل کردم و  یرو به گوش یبه ساعتم نگاه کردم ساعت شش بود، هندزفر از بهزاد نبود، کالفه یخبر  دمیرس یوقت

که از بس بلند  ییهاشدم، درخت رهیبلند پارک خ یدادم و به درختا هیکردم و سرم رو به دستام تک یآهنگ رو پل

بود که اکثر  یچوب مکتین هیهر درخت  ریز ،یگرفت یگردن درد م ینگاهشون کن یکردیسرت رو بلند م یبودن وقت

 نیاز استرسم و کاهش داده بود اما با ا یآروم پارک کم یفضا شستن،یاوقات دخترها و پسرا زوج زوج روشون م

به  خودم و ایخدا رون،یکردن و قلبم کم مونده بود از دهنم بزنه ب دنیوجود با سالم بهزاد دستام آشکارا شروع به لرز

 .سپردمخودت 

 بلندشدم. یصندل یرو درآوردم و از رو یهندزفر

 ؟یرکردیسالم د -

 

 شد. ریباباش، د یبود بردمش خونه شمیپ میمر -

 

 کردم و ساکت شدم. یاهوم

 !شنومیخب م -

 

 بگم؟ یچ -

 

 :دیصورتم غر یتوهم رفت و به سمت جلو خم شد و تو اخماش

  ه؟یچ یباش بگو رابطت با اون عوض یدختر خوب کنم،یم یدارم قاط -
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 فرستادم. رونیو بو نفس حبس شدم دمیو عقب کش خودم

 .میباهم، ازدواج کرد ردادیمن و ت یعنیخب خ...ب ما با هم،  -

 

 یدستم آروم چشمام رو باز کردم ودستش که رو یرو یزیچ یرو بسته بودم و منتظر واکنشش بود، با گرم چشمام

 لبش متعجبم کرد. یدستم بود با لبخند رو

 .رهیمسائل اصالً تو کتم نم نیسر تو اونم راجب ا یشوخ یدونیخودتم م ه،یبد یشوخ -

 

 م:زمزمه کرد یرو از دستش در آوردم و با ناراحت دستم

 .میعقد کرد روزید نیبهزاد، هم ستیدروغ ن -

 

که  نیبمب بهم اصابت نکنه، اما هم نیا یهادادم زودتر برم که ترکش حیترج شد،یم یداشت کم کم عصب افشیق

 بلندشدم و چند قدم ازش فاصله گرفتم، دستش دور بازوم گره شد و من رو به سمت عقب برگردوند.

 کجا؟ نم،یصبرکن بب -

 

 مشغول پاک کردن اشکام شدم. ریردم و سربه زک سکوت

 دروغ بودن، آره دروغ بودن. یکه گفت ییچرت و پرتا نیا دونم،یو م نیمن ا یتونیگالره ت...و تو بدون من نم -

 

 :دمیسرم رو باال آوردم و نال کرد،یدستش رو تنگ تر م یهر کلمه از حرفش حلقه با
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 .کنهیولم کن بهزاد دستم درد م -

 

 .فتیراه ب ،یازدواج کرد یکه رفت کشمت،یکشمت بخدا م یهه... ولت کنم، م -

 

با تعجب نگاهمون  دیدیکه ما رو م یهرکس شدم،یم دهیشده بود، از ترسم الل شده بودم و دنبالش کش هاونهید مثل

 نی، به سمت ماشبود، پارک کرده بود نایا الیفر یکوچه یپارک که درست روبه رو یورود یجلو نشیماش کرد،یم

 .شدمیبودم، پخش م گرفتهرفت و در رو بازکرد و با شدت هلم داد که اگه داشبورت رو ن

 گالره؟ -

 

 تادهسیوا نیماش یکه دست تو دست هم جلو الیو فر ردادیزود بلندشدم و در رو باز کردم که نگاه به ت الیصدا فر با

پارک  نینبود چون باالخره ا یرعادیغ ادیز الیوجود فر کرد،یبهشون نگاه م جیبودن خورد، بهزاد هم گ

ا روز هم از عقدم ب هیکه  یمن یبود برا زیانگتعجب بر یادیز ردادیدست تو دست بودنش بات یشون بود ولسرکوچه

 گذشته بود. ردادیت

 

  کمیپارت هفتاد و #

 

 

سردم  یهادست ونیگرم بابا که م دست دادم،یهم فشار م یبودم و چشمام رو محکم رو دهیتخت دراز کش یرو

 کم دلم رو آروم کرد. هیقرارگرفت 

گفت  دیاز پام عکس گرفته بود رو د نکهیدکتر بعد ا مارستان،یبابا بغلم کرده بود و آورده بود ب هیو گر غیج یبعد کل 

 .رمیگچ بگ دیکه پام رو با
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کردن، درد پام واقعاً طاقت  قیبخش تزرآرام هیدرآوردم که اول بهم  یباز یکول ینشکسته بود کل مییتا حاال جا چون

 فرسا بود.

ساعت چهارصبح  کرد،یمن دستاش رو مشت م یبودو با هر ناله ستادهیگوشه وا هیناراحت  ردادیمدت ت نیا تموم

 عصا. رو فرستاده بود دنبال ردادیاخم و تَخم ت یبابا با کل رونیب میاومد مارستانیبود که از ب

 .دیباریاز صورتش م یخونه، بابا خستگ میدیپنج بود که رس ساعت

در چشمام رو که تازه گرم شده بودن رو  یتو دیبا چرخش کل اومد،یبود که خواب به چشمام نم ادیپام اونقدر ز درد

 فحش بلد بودم رو نثارش کردم. یکه آروم در اتاق رو باز کرد هرچ ردادیت دنیباز کردم، با د

 ؟یدیچرانخواب -

 

 فشار دادم و به عقب هُلش دادم. نشیباعث شد مور موربشم دست رو به س د،یچیگوشم پ ریآرومش که ز یصدا

 

 کنم. یو ببخش خواهش مگالره من -

 

 تروجود محکم نیبا ا یبخوابم ول ذاشتیکالفش نم یهاتخت سر خوردم و چشمام رو بستم، نفس یرو یسخت به

آقا زاده قصد رفتن  دمیشدن تخت فهم نییموند که با باال پا یهمون جور قهیهم فشار دادم، چند دق یچشمام رو رو

 .نمیدادم فردا دُمش رو بچ حیترج شم؛کل کل و دعوا نداشته با یخسته بودم که حوصله ینداره، اونقدر

 

 پارت هفتاد و دوم #
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سرم رو  د،یصورتم غلت یشمام رو باز کردم که اشکام روذاشت بخوابم، چ ینم یدرد لعنت نیو هم کردیدرد م پام

 رو صدا زدم. ردادیبرگردوندم و با بغض اسم ت

 بلندشو. ردادیت رداد،یت -

 

 ال؟یفر هیهوم، چ -

 

 گفتم: گرفتیکه کم کم داشت اوج م ییبازوش گذاشتم و با صدا یو رو دستم

 بلندشو درد دارم. ستم،ین الیمن فر -

 

 شد. زیخ میحرفم زود چشماش رو باز کرد و ن با

 ؟یدرد دار یجانم، خوب -

 

 آره. -

 

 میبلندشد و برق رو روشن کرد، ساعت پنج و ن ردادیکه دل خودم برا خودم کباب شد، ت "آره"قدر مظلوم گفتم  اون

 .تخت نشست یروشربت برگشت و کنارم  وانیل هیو  کیک هیبعد با  قهیبود، به سمت آشپزخونه رفت و چند دق

 قرص ضرر داره. یخال یو بخور بعدش مُسَکن بدم بهت با معده نیا ایب -

 

و تا به خوش بجنبه قرص و از خشاب درآوردم و  دمیکش رونیدستش ب نیتوجه به لحن ناراحتش قرص رو از ب یب

 .دمیتخت دراز کش یخوردم و رو
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 احمق؟ یکرد کاریچ -

 

 :گفتم یرو بستم و با دهن کج چشمام

 .ونتهیاحمق اون داداش د -

 

بودم اون بدبخت رو فحش دادم، با گرم شدن گونه  یبه مهرداد داشتم، فقط چون درد داشتم و عصب کاریدونم چ ینم

 .خوردیگرمش به گونم م ینفس ها م،یچشم تو چشم شد ردادیچشمام رو باز کردم که با ت یتند

 و صورتم و برگردونم. امیتا به خودم ب دیکش یاهیچندثان

 کینزد دیتو گوشش که بفهمه به من نبا زدمینشده بود اون وقت چنان م ینجوریکاش پام ا یا زد،یتند تند م قلبم

 نه. ای دادیبازم به حرفم گوش م دونمیم دیبشه، البته بع

ساعت  دونمیابم ببره. نمخو دیطول کش یساعت میتخت بلند شدو با خاموش کردن چراغ از اتاق خارج شد، ن یرو از

 بابا از خواب بلند شدم. یادایفر یچند بود فقط با صدا

 که گفتم، نه! نیهم -

 

 خودم و باال یبه سخت دم،یداده بودن، بردم و به سمت خودم کش هیکنار تختم تک واریکه به د رو به سمت عصا دستم

 و به کمک عصا راه رفتم. دمیکش

 دنیآروم آروم حرکت کردم، با د ییرایبه سمت پذ شدم،یم نینبود حتماً پخش زم واریواقعاً سخت بود و اگه د اولش

که به خاطر خواب گرفته  ییمن نشده بودن با صدا یو عموصابر سرجام متوقف شدم، اونا هنوز متوجه ردادیمامان و ت

 کردم که سرهموشون به سمتم برگشت. "سالم"بود، 

 با هول خودش رو بهم رسوند. مامان

 ؟یگالره، مامان چرا بلند شد یوا یا -
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 چه خبره؟ نمیاومدم بب دم،یبابا رو شن یصدا -

 

 شدم که عمو زودتر به خودش اومد. رهیخ هیمبل جا گرفتم و منتظر به بق یکمک مامان رو به

 دخترم؟ یخوب -

 

 انداختم و زمزمه کردم: ردادیبه ت یپرحرص نگاه

 سخت شده. یلیخوبم عمو فقط راه رفتن برام خ -

 

به  دادم حینشستم و ترج ریرسوا نشم سربه ز هیبق یجلو نکهیا یبرا یبچه ها شده بودم، زود بغض کردم  ول نیع

 حرفاشون گوش کنم.

 مبل نشست و آروم زمزمه کرد: یکنارم رو مامان

 ه؟یخب گالره نظر تو چ -

 .یریبگ میبراش تصم دیتوعه خودتم با یبرا یزندگ اصالً

 

 سرم و بلند کردم. متعجب

 !؟هیموضوع چ دونمیمن که نم ،ینظر چ -

 

 پارت هفتاد و چهارم #
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چسبوند و  نشیدستش رو به س یگرها کرد و با مسخره یقبل من وارد خونه شد و چمدون رو کنار جاکفش ردادیت

 خم شد.

 مادمازل. دییبفرما -

 

شده بود،  زانید ییبایبه ز یسادگ نیم، خونه درعشد ییرایبهش کردم و از کنارش رد شدم و وارد پذ یکج دهن

کرد،  یجدا م ییرایرو از پذ سیآشپزخونه دست چپ بود و دست راست سه تا پله بود که احتماالً اتاق خواب و سرو

 اطیبزرگ که روبه ح یو پشتش پنجره فرههشت ن یغذاخور زیبه شکل ال بود و اون سمت آشپزخونه م ییرایپذ

 یمبل ها ییرایپذ ی گهید یگوشه اورد،یکه واقعاً آدم و به وجد م یاروزهیبه رنگ ف یسلطنت یابودو جلوش مبل ه

 یلیخ دمانشیقرار داشت، خونه کامالً ساده بود اما چ ید یبزرگ ال ا ونیزیبود و تلو یاسیو  یکه رنگش آب یراحت

برگشتم و  ردادیرو گرفتم و به سمت ت دیچرخیوقت بود با ذوق دورتادور خونه م یلیرو که خ همبود. نگا یعال

 :دمینال

 من خسته شدم. -

 

 کنم؟ کاریخب چ -

 

 توِ اتاقم و بهم نشون بده تا برم بخوابم. یخونه نجایچمچاره، خب ا -

 

 ؟یهمش درحال خواب یاوالً مگه من نوکرتم، دوماً اتاقم نه و اتاقمون، سوماً مگه خرس -

 

 :دمیو غر دمیرو توهم کش اخمام



 یدلتنگ ادیفر

 
175 

 

 

 تو نه. شیپ یخوابم ول یم اطیدر ضمن من الزم باشه تو ح ،یخرس خودت -

 

 

و فحش به   یبدبخت یخورد، به سمت پله ها حرکت کردم و با کل یبحث مسخره بهم م نیکه حالم داشت از ا واقعاً

گذاشتم و متعجب به چهار تا در که هم رنگ هم بودن نگاه کردم، در اول رو که باز کردم،  کیپا به راهرو بار ردادیت

، بود نهییو آ زیتخت دونفره و م هیبزرگ با  باًیاتاق تقر هیبود، در کنارش هم حموم، در اول از سمت راست  سیسرو

بودن  یاز خال ن،یبود هم نیزم یش رواتاق کوچولو که فقط فر هیبه سمت در دوم رفتم  و در رو باز کردم،  الیخیب

 از جا پروندم. ردادیت یاتاق حرصم گرفت که صدا

 اتاق، پس لج نکن. نیشما تو ا یخانوم گلم جا -

 

 یشدم، کل اتاق بو ینداره، با حرص به سمت عقب هُلش دادم و وارد اتاق قبل دهیو دعوا و قهر فا غیدونستم ج یم

پتو  ریتخت گذاشتم و ز یتخت نشستم و پام رو رو یاتاق نو نو بودن، رو نیا یها لیداد، انگار کل وسا یم یینو

 .دمیخز

 

 پارت هفتاد و پنجم #

 

 

 یم یدونم چرا انقدر احساس خستگ یبودم، نم رهیبود که چشمام رو باز کرده بودم و به سقف خ یا قهیدق چند

 کردم.
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ش بودم، دلم ست یو دامن شلوار یزرشک کیتون هیرفتم، از صبح با  ییرایاز جام بلند شدم و به سمت پذ آروم

 خدا!... یا خواست،یحموم م

بس که نشستن برام سخت بود  دم،یکس نبود، خودم و به مبل رسوندم و روش دراز کش چینگاه کردم ه ییرایپذ به

 . رمیآخرش زخم بستر بگ دمیترس یم دم،یکش یهمش دراز م

 ؟یشد نهوید یگیبا خودت م یچ -

 

بحث و کل کل نداشتم، بس که روزگار به کامم نبود  یخاموش دادم؛ اصالً حوصله  ونیزینگاهم رو به تلو میمستق

 گرفتم. یم یداشتم افسردگ

 چت شده گالره؟ -

 

ه به حرف زدن ندارم ب یلیتما دید یوقت ردادیخواستم بشکنمش، ت یعنوان نم چیسکوت گرفته بودم و به ه  ی روزه

 نمینگه داشت وکنترل رو بهم داد. کنجکاو نبودم که بب لمیف یآ یشبکه  یرفت و روشنش کرد و رو ونیزیسمت تلو

 کنم. ینرمال زندگ یلیکه شده خ ساعتمچند  یکردم برا یدوختم و سع ونیزینگاهم و به تلو رهیکجا م

 بلند گفتم: یبرگشتم و با صدا ردادیتکل خونه رو برداشته بود به سمت  یقورمه سبز یبو

 اد؟یم یقورمه سبز یبو - 

 

 سرم اومدو با خنده گفت: یباال ردادیت

 به رگ. میکم شام بزن هی ایپاشو ب ،یبله پس چ -

 

 باال رفت. غمیگذاشتم که ج نیزم یها پام رو رو یمثل وحش یعشق قورمه سبز به
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 آروم باش. یکن یم کاریچ -

 

توجه به مخالفت هام  یکردو بعد تموم شدن حرفش به سمتم اومد و ب یکلمات رو با حرص ادا م نیتموم ا ردادیت

 رفت. زیبغلم کرد و به سمت م

 شده بودم. رهیخ زیاخم به م یکل با

 .الیخینداره، پس ب یاداها اصالً معن نیا میما زن و شوهر یعادت کن زایچ نیبه ا دیخو حاال اخم نکن با -

 

کنه ما قراره با هم به  یکنم، چقدر خوش باوره فکر م یدادم، بزار پام خوب شه اونوقت آدمت م حیرو ترج سکوت

بهزاد بغض به گلوم چنگ  یآور ادیرفته من چقدر عاشق بهزاد هستم، با  ادشیانگار  م؛یکن یزندگ یو خوش یخوب

 کرد؟   یم کاریاالن کجا بود، چ یعنیزد؛ 

 

 گالره؟ یکن یم هیچرا گر -

 

ست دستم نش یکه رو ردادیدست ت کردن،یفرستادم که هر بار رسوام م یو به اشکام لعنت دمیو به صورتم کش دستم

 .دمیبه خودم اومدم و صورتم رو عقب کش

 حوصلم سر رفته. ستین یزیچ -

 

 با غذا مشغول شدم. ریکنه، سر به ز ریکه حناق نبود توگلوم گ دروغ

 ابون؟یتوخ میبزن یچرخ هی میبلند شو لباس بپوش بر یخوا یم -
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 زمزمه کردم: یناراحت با

 بخوابم دستت درد نکنه خوشمزه بود. رمیخوام، م ینم -

 

وارد  قهیبعد از چند دق ردادیاتاق شدم و شونه رو برداشتم و موهام رو باز کردم و شروع کردم به شونه زدن، ت وارد

 نیاز بس از ا ن،یماش یتنم کرد و بغلم کرد و برد گذاشت تواتاق شد و به سمت کمد رفت با هزار زور و بال لباسام رو 

خونه  میبرس میایتا ب میاز خونه دورشده بود یلیگرفت، خ یم ابمداشت خو گهیکه د میرفت ابونیبه اون خ ابونیخ

رو پارک کنه وارد خونه  نیاجازه ندادم که بغلم کنه تا بخواد ماش ردادیبار به ت نیساعت از دوازده هم گذشته بود، ا

کردم که  رتزود خودم و رو تخت پ یلیاُپن برداشتم به سمت اتاق رفتم و خ یرو از رو میکه گوش نیشدم و بعد ا

 افتادم. میبدبخت ادیتازه  ردادیبخوابم اما با اومدن ت

 .دمیگوشم شن ریحبس کردم که صداش رو ز نمیس یدور کمرم نفسم و تو ردادیگره شدن دست ت با

که اصالً باهات  یدون یم کشمت،یم یحرف زد یا گهیهر مرد د ایبه بعد بفهمم با بهزاد  نیاز ا ،یمن یبرا گهیتو د -

 خانومم؟ یندارم، متوجه حرفم شد یشوخ

 

 آره تکون دادم. یترس نفسم و آزاد کردم و سرم رو به معن از

 

 پارت هفتاد و ششم #

 

 

رد رو صدا کنم، با کمتر شدن د ردادیاسم ت غیکرد فقط تونستم با ج یبا کز کز پام بلند شدم؛ اونقدر بد درد م صبح

 کرد، نگاه کردم. یبهم نگاه م یو شرمندگ یکه با ناراحت ردادیپام چشمام رو باز کردم و به ت

 پات گذاشته بودم. یپام و رو دیب...ببخش -
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 بالش فشار دادم. یرورو پاک کردم و سرم رو  اشکام

 ؟ینفسم خوب -

 

 دستش رو پس زدم. یعصب

 بهم دست نزن. -

 

 .یگل دیگفتم که ببخش -

 

هنوز تو شک کارش بودم که  د،یاز بازوم گرفت و با خودش باال کش هیثان هیو به عقب هُل دادم که در عرض  صورتش

 تو بهت فرو بردم. شیلیس

 بفهمونم بهت؟ ای یدیآدم رفتار کن، فهم نیبا من ع -

 

هوا خم شد و  یزد و ب یبعدش پوزخند یبه چشمام زل زدم ول میمستق یاقهیتموم نفرتم بهش زل زدم چند دق با

 *د.یلبم رو ب*و*س* یگوشه

کردنم  هیتوجه بهش به گر یزد که بخوابم اما ب ادیفر ردادیت یکردم، چندبار یم هیداده بودم و گر هیتاج تخت تک به

 کشه. یزورش و به رخ من م کشهیانشااهلل دستت بشکنه خجالت نم یکرد، ا یادامه دادم، صورتم درد م

 بودم. دهیداشتم، تموم شب رو نشسته خواب یدیچشمام رو باز کردم، گردن درد شد ردادیت یزنگ گوش با

 ؟یاول صبح هیسالم، چ -

 



 یدلتنگ ادیفر

 
180 

 

 .زنهیحرف م یرنجویا یبا ک نمیرو به مکالمش دادم که  بب حواسم

 منم. امیبزار بلند بشم لباسام رو جمع کنم م ام،یاوه مهرداد باش م -

 

 خواد بره!؟ یکجا م یعنی؛ مرموزش تموم شد یمکالمه باالخره

 ؟یدیفهم یخوریجم نم نجایگردم از ا یشمال، دو سه روزه برم رمیمن با بچه ها م -

 

 حرص به سمتش برگشتم و گفتم: با

 بابام. یخونه رمیم ای، منم ببر ای -

 

 .ستیدر کار ن ییبابا یخونه د،یمون یخونه م نیشما تو هم رینخ -

 

 .دیرو از دستم کش یگوش ردادیبردم و قفلش روباز کردم که دست ت یو به سمت گوش دستم

 دست آقاتون. مونهیم تمیگوش -

 

رو  کشیساک کوچ نکهی؛ بعد اکرد یو جمع مباعجله داشت لباساش ر یلیکردم، خ یبه کاراش نگاه م یعصب

هوا فرستاد و با دو از خونه  یرو یکامل از اتاق خارج بشه ب*و*س* نکهیبرداشت بدو به سمت در رفت و قبل ا

 زد.  رونیب

 

 روز بعد۸
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 بودم و  دهیمبل دراز کش یرو

شدم  یاالتیدوباره خ نکهیترق ترق چشمام رو باز کردم، با فکر ا یزدم، با صدا یچند روز داشتم چرت م نیا طبق

ز که ا ییمبل نشستم و با چشما یبلند شدم و رو دم،یترس یهم م یلیخ دمیترس یهم گذاشتم اما م یچشمام رو رو

 .کردمافتاد، به اطراف نگاه  یهم م یرو یچند روزه ه یخواب یفرط ب

 

 پارت هفتادو سوم #

 

 

 دستش رو دور گردنم حلقه کرد و با لبخند گفت: با آرامش مامان

 دیبر ردادیکه تو و ت میریاجازه بگ میحاال هم اومد ده،یخر ردادیتو و ت یمبله برا یخونه هیعموصابرت  زمیخب عز -

 .میکن یو ازدواج تون رو به همه اعالم م میریگ یجشن م هیهم که پات خوب شد  یتا وقت تونیسر خونه و زندگ

 

 مامان رو درک کنم. یتا حرف ها دیطول کش یاهیثان چند

 نه. -

 

 مبل بلند شد و به سمتم اومد. یاز رو یعصب ردادیشدن که ت رهیمتعجب بهم خ همه

 ؟ینه چ -

 

 تو، چه االن چه بعد جشن. یخونه امیمن نم -
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 به کمرش زد. یرو با قلدر دستاش

 اونوقت به چه علت؟ -

 

 ؟یدیحاال فهم شم،یهم خونه نم وونیح هیچون من با  -

 

 یاز دستا نیدر حال انفجار بود، ا تیاز عصبان ردادیت دادند،یگوش م ردادیو عمو و مامان ساکت به بحث من و ت بابا

 مشت شدش معلوم بود، بابا رو به عمو کرد و گفت:

 بسالمت. اد،یکه دخترم نم یدیشن -

 

 .دمیگنجیتو پوست خودم نم یو مامان ناراحت بلند شدن و به سمت در حرکت کردن، از خوشحال عمو

 زنه. یبه سرش م شیمیخانوم هوس گردش با عشق قد ستمیمن ن یچون وقت نجا،یا مونمیپس در اون صورت من م -

 :دیبهش توپ یکرد، بابا عصب دیرو نا ام دمیام حرفش

 .نمیو بزن ببپسر درست حرفت ر هیمنظورت چ -

 

قبول  رتمیخب من غ دم،یکه خانوم رو با عشق سابقشون د نیخب عمو بنظرتون من چرا گالره رو زدم، واسه ا -

 حرفم اشتباهه؟ یکجا دیآخه شما بگ نم،یبب یکیگالره رو هر روز با  کنهینم

 

خواستم بگم که اونم با  یرازبا زبون د ،یعوض یگچ گرفتم  رو بکنم تو حلقش پسره یپا نیخواست هم یدلم م یعنی

 بابا حرفم رو ناتموم گذاشت. ادیرابطه داره که فر الیفر
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 .یریم ردادیگالره پاشو جمع کن با ت -

 

 

 اما بابا! -

 

 اما نداره بلندشو زود. گهید -

 

 یتوجه به اشکام سرم و محکم فشار دادم که سردردم کمتربشه ول یکردم و ب میدستام قا ونیحال بد سرم رو م با

شونم سرم و بلند کردم و با عجز  یبا قرار گرفتن دست مامان رو دن،یلرز یاعصابم خورد بود که دستام م یاونقدر

 نگاهش کردم.

 .میکن یما هم کمکش م اریگالره رو جمع کن ب یها لیبرو وسا ردادیت -

 

و با عجز به  ستادمیدر وا یرفت نگاه کردم و به کمک مامان بلند شدم، جلو یکه به سمت اتاقم م ردادیبه ت یزاریب با

 پله ها نگاه کردم.

 .نییبرتت پا یم ادیم ردادیصبر کن االن ت -

 

 ها رفتم.هول به سمت پله با

 .رمین...ه نه خودم م -
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با  دم،یرو پشتم گذاشت و باال کش شگهیپام رفت و دست د ریز ردادیرفتم که دست ت نییپا یپله رو با بدبخت نیاول

شدم، دستم رو دور گردنش گذاشتم و از ترس افتادن محکم از لباسش  یم نییباال پا یرفتن از پله ها ه نییپا

 گرفته گفت: یگوشم با صدا ریگرفتم، که ز

 سرت و بکش کنار. -

 

 دم!؟بو نیانقدر سنگ یعنینشسته بود، وا  شیشونیپ یروعرق  یهابرگردونم، دونه گهیسرم رو به طرف د متعجب

با  نیپدال فشار داد که ماش یچمدون رو گذاشت صندوق عقب اومد سوار شد و با تک بوق پاش رو رو نکهیا بعد

 از جا کنده شد. یبد یصدا

 یرو روبه نیبا توقف ماشنداشت،  تییاصالً برام آشنا میکه بود ییجا م،یباال شهر دور شد باًیتقر یها از محله یلیخ

 شد و اومد دوباره بغلم کنه که پسش زدم. ادهیسبز، پ یادر نرده هی

 تونم فقط عصا رو بهم بده. یخودم م -

 

 زد. یم رونیاز گوشاش دود ب تیکه از عصبان دمیوضوح د به

رو اصالً باور نداشتم،  دمید یکه م یزیدر رو هُل داد، چ ردادیکمک عصا لنگون لنگون به سمت در رفتم که ت به

 بودن. زونیداشت که شاخه هاش آو ییکوچولو یکه درخت ها یسرسبز اطیح

 سوت نگاهم رو از گل ها یرفته بودباصدا اطیح ینبود که تا نصفه ها ردادیاز تعجب باز مونده بود و حواسم به ت دهنم

 گرفتم و بهش چشم غره رفتم.

 به سمتش رفتم. یبدبخت یکل با

ساختمون  یدیچیپ یبه سمت راست م یمعلوم بود وقت اطیفقط ح یشد یمانند بود و از در که وارد ماِل  اطیح

 افمیپرو نشه ق ردادیت نکهیا یبرا یخونه خوشگل بود که زبونم بند اومده بود، ول یشد اونقدر یم انیرنگ نما دیسف

 گذشتم و وارد خونه شدم. وونینرده ها از ا کمکتفاوت نشون دادم و بعد رد کردن سه تا پله البته به  یرو ب
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 هفتادوهفتم  پارت#

 

بودم به سمت  دهیشکستن؛ واقعاً ترس یخونه قلنج م لیوسا یکل خونه رو گرفته بود، فقط هر از چندگاه سکوت

ده تو ربگه گالره کجا م ستین یکس یعنیبود، اوف لعنت به همه  کیتار کیتار اطیپنجره رفتم و پرده رو کنار زدم ح

 چند روز!؟  نیا

 

نزنم، از ترس پاهام  غیدهنم گرفتم تا ج یدر  دستم و جلو یتو دیرفتم که با چرخش کل یبه طرف اتاق ها م داشتم

 حس شده بودن. یب

دهنم برداشتم و محکم تر عصا رو تو دستم فشار  یمعلوم شد دستم و از رو یچارچوب ورود یکه تو ردادیت قامت

 بشه. یاز دهنم بپره و آقا باز وحش یزیدادم که مبادا چ

 ؟یدیگالره ترس -

 

 یشد اما واسه یشد که دردش روز به روز کمتر م یم یو بهش کردم و به سمت اتاق رفتم، پام چهار روز پشتم

 رفتم. یهم که شده با عصا راه م اطیاحت

 هم وارد اتاق شد. ردادیتخت نشستم که ت یرو

 چت شده باز؟ -

 

 و زمزمه کردم: دمیتخت دراز کش یرو

 االن؟ یرینم ییجا -
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 خوام برم. ینه چهار صبح کجا م -

 

 هم گذاشتم و خودم و به دست خواب سپردم. یراحت شد چشمام و رو المیحرفش خ با

 

 

 دادم. یتخت رو فشار م یرو یو بسته بودم و محکم مالفه چشمام

 تموم شد! -

 

دو روز جز  نیگذشت تو ا یم ردادیکردم و به پام نگاه کردم، دو روز از اومدن تدکتر زود چشمام رو باز  یصدا با

گچ  میاصرار اومد یبا کل د،یچیپ یبه پرو پام نم ادیفکر بود و ز یتو قاًیزدم، اونم عم یباهاش حرف نم یمواقع ضرور

 .دمیبو م داًیشد کردمینرفته بودم، حس م ماز پونزده روز بود که حمو شتریب میپام رو باز کن

 یتونستم پام و رو یراه رفتم اولش اصالً نم یدکتر چند قدم ی، به گفته اومد نییتخت پا یاز رو ردادیکمک ت به

 لنگون لنگون! یبزارم اما بعدش کم کم راه افتادم اونم چه راه افتادن نیزم

 .میاومد رونینکات رو گفت از اتاق ب یسر هیدکتر  نکهیا بعد

 ،یپارک کرده  بود ابونیرو کنار خ نیماش ردادیپارک نبود ت یبود، چون جا نایا حیمس یخونه کیدکتر نزد مطب

 رفتم. یحلقه کرده بودم لنگون لنگون راه م ردادیت یدستم و دور بازو یمجبور

 ستن؟یو پرستو ن حیاونا مس -
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 یحلقه کرده بود و جلو حیمس یداد نگاه کردم، پرستو دستش رو دور بازو ینشون م ردادیکه ت ییبه سمت جا زود

 توجه نکردم و راهمون رو کج کردم. ردادیت ینبود به غرغرها ادیمون زبودن، فاصله ستادهیوا کیبوت

 ؟یکن یخودت و قایم م یچ یبرا -

 باهمن؟ یاز ک نایا نمیبب اصالً

 

 تفاوت نگاهش کردم. یب

 کردن. یشون رو علنوقته باهم هستن، فقط بعد طالق رابط یلیاونا خ -

 

 !یزن یچه راحت راجبش حرف م -

 

 از اولشم برام مهم نبود. حیمس -

 

 کن. ریبه خ ردادیآخر عاقبت منو با ت ایخدا د،یروباز کردم و سوار شدم که در رو محکم کوب در

ها  هیاز تک یبودو بعض اهیس یهنوز پرچم ها هاابونیکردم اکثراً گوشه کنار خ ینگاه م رونیکرده بودم و به ب سکوت

 اول محرم گذشته بود. یوجود که دهه نیبودن با ا یهم در حال پخش نذر

 کنه؟ینم تیپات اذ گمیم

 

 نه چطور؟ -
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 .ینجوریهم -

 

 گرفتم تا پام و گذاشتم توخونه برم حموم. میبود، تصم یناجور تیچندش به پام نگاه کردم تو وضع با

 ؟یکن یفکر م یبه چ -

 

 :دمیغر تیو با عصبان دمیکش یاکالفه پوف

 وسط فکر کردنم، اه!... این یبزن، ندار یاگه حرف مهم دار -

 

کم  هیشد با  یکه م یبهزاد عصبان دم،یترس یم یلیراستش ازش خ د،یفرمون کوب یرو مشت کرد و محکم رو دستش

 بود. یو وحش یکلمه روان یواقع یبه معنا ردادیشد اما ت یکردنم آروم م هیگر

 شروع کرد به حرف زدن. قهیداشبورت برداشت و بعد چند دق یرو از رو شیگوش

 ؟ییکجا یسالم خانومم خوب -

 

 پارت هفتاد و هشتم #

 

 

به دوست دختراش حسادت کنم، آخه  دیکرد با یچونم گذاشتم و بهش زل زدم، هه... فکر م ریتفاوت دستم و ز یب

 زد: ادیسکوت کردو در آخر فر یاقهیچند دق ه،یک گهید نیا

 ...الیفر -
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 شیپشت خط یهابه حرف یهنوز عصب ردادیمتوقف شد ت ابونیوسط خ نیبودم که ماش دهیترس به سقف چسب از

 خم بود.م یواقعاً رو گهید یها نیبوق ماش یکرد صدا یبود، گوش م الیکه انگار فر

 .گهید فتیراه ب ردادیت یکن یم کاریچ -

 

رو دم گوشش نگه داشته بود و هر از  یرو روشن کرد و راه افتاد اما هنوز گوش نیماش ردادیبعد ت یقهیچنددق

 رو نگه داشت که با تعجب گفتم: نیدر ماش یجلو رون،یداد ب ینفسش رو کالفه م یچندگاه

 تو؟ یایمگه نم -

 

 ؟یزن یچته همش زر م گهیگمشو خونه د -

 

سطل آشغال انداختم، اونقدر از رفتار  یدر رو بستم و به سمت خونه رفتم، لباسام رو با چندش در آوردم و تو آروم

 سخت شده بود. یلیخ یلیروزا برام خ نیو ناراحت بودم که دوستداشتم خودم و بکشم، تحمل ا یعصب ردادیبد ت

 هی نکهیبا سشوار موهام و خشک کردم و بعد ا دم،یو حولم رو پوش رونیم بساعته از حموم اومد کیدوش  هی بعد

 اونقدر بدنم دم،یراستم چرخ یپهلو یو رو دمیتخت دراز کش یو رو دمیپوش یبا ساپورت مشک یقرمزآتش  راهنیپ

 خوابم برد.  یفکر چیه یسبک شده بود که ب

 

مبل نشستم و شروع کردم به  یرفتم و رو ییرایو گوجه به سمت پذ اریقابلمه رو گذاشتم و بعد برداشتن خ در

 نبود. ردادیاز ت یبود و هنوز خبر میدرست کردن ساالد، ساعت هفت و ن

اهار رو ن یدرست کنم که جا یشام درست حساب هیگرفتم  میتصم دارشدنمیبود که بعد ب دهیخواب بهم چسب اونقدر

 .رهیهم بگ
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کردم، رحم  یم یپنجره تا مبل رو ط نیب یقرار فاصله یو اصالً به من که ب دنیچرخ یساعت تند تند م یها عقربه

 کرد. ینم

 

 هیشد، به سمت قابلمه رفتم و  یلحظه هم قطع نم هیشکمم  ینداشت ساعت از دوازده گذشته بود و صدا دهیفا گهید

گذاشتم با ولع شروع به خوردن غذا کردم، بعد شام زود  زیم یخورشت و ساالد رو رو  نکهیو بعد ا ختمیکم برنج ر

ا گشتم ب یم میکرده بودم و دنبال گوش یخال نیزم یرو رو ردادیبشقاب هارو شستم و رفتم تو اتاق، تمام ساک ت

کل صورتم و گرفت، زود  یلبخند گشاد میگوش دنیرو باز کردم با د پشیساک زود ز یکنار بیج یبرجستگ

مدت همه بفکرم بودن، مخصوصاً بهزاد  نیداد تو ا یها بود که بهم نشون م امیپ لیس قهید چند دقروشنش کردم و بع

 .ستیازم ن یبود که کجام و چرا خبر نیهاش ا امیپ شتریب یکه محتوا

 و گرفتم و منتظر جواب دادنش شدم. شمارش

 الو؟ -

 

 مردونش، بغضم رو قورت دادم و اسمش رو زمزمه کردم. یصدا دنیباشن

 بهزاد؟ -

 

 تو مردم بس که درد به در دنبالت گشتم. ییجان دلم، کجا -

 

 کرد. یم یو حرفاش با روح و روانم باز صداش

 گالره؟ یچرا ساکت -

 ؟یاون عوض اوردهیکه سرت ن ییبال ،یکجا بود بگو
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ساک و لباسارو شلخته  یخاموش زود پرتش کردم تو یرو قطع کردم و با فشار دادن دکمه یدر زود گوش یصدا با

تم بود با صورتم رف نیشدم، البته درستش ا ردادیت ی نهیبه س نهیکه س رونیو زود از اتاق اومدم ب ختمیساک ر یتو

 .ردادیتو ب*غ*ل ت

 ؟یحواست کجاس گل -

 

 .دمیاومدم و دماغم رو مال رونیب*غ*ل*ش ب از

 .یاسمم گالرست نه گل -

 

 

 سمت عقب هُلم داد و با پوزخند گفت: به

 .یبگم گل کشهیمن عشقم م -

 

ه تعلل آقازاده کنار رفت ک قهیاز سر راهم بره کنار، بعد چند دق ردادیمنتظر بودم که ت ریکرده بودم و سربه ز سکوت

رد اتاق شدم، وا یاومدم و نفس حبس شدم و آزاد کردم، بعد خاموش کردن چراغ ها با سرخوردگ رونیزود از اتاق ب

 مشغول بود.  شیداده بود و با گوش هیبه تاج تخت تک گشهم رن داسیو شلوار آد یاجذب سرمه شرتیبا ت ردادیت

 رو خاموش کردم که حرفش ترس به دلم انداخت. چراغ

 

 پارت هفتاد و نهم #

 

 خانوم زنگ زده بود کارت داشت؟ الیل -
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 تعجب زمزمه کردم: با

 داره؟ کاریبا من چ  -

 

 رو بدم بهت. یبهم نگفت، گفت گوش -

 

 صورتم گرفت. یرو جلو شیبعد گوش قهیدق چند

 حرف بزن. ایب -

 

 .رمیفاصله بگ ردادیبهزاد باعث شد از ت یالو یرو به گوشم چسبوندم که صدا یگوش

 الو، الو؟ -

 

 استرس فقط تونستم سالم کنم. با

 

 ؟یو خاموش کرد تیگوش هویچرا  ،یخوب -

 

 بگم. یدونستم چ یکرده بودم نم سکوت

 

 .یزن یبگو با عمه حرف م شتهیپ ردادیاگه ت -
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 زبون بازکردم: کالفه

 د؟یخوبم، شما خوب -

 

 کردو با همون لحن خندونش گفت: یاخنده بهزاد

ن زنگ بز رونیحالت و بپرسم و بگم فردا غروب برو ب خواستمیپراسترست بشه، م یاون صدا یبهزاد فدا یاله یا -

 باهات حرف دارم، باشه؟ امیب

 

 

 و استرس گرفته بود، زمزمه کردم: جانیکه از ه ییزدم و با صدا یکرد، لبخند یکه متعجب نگام م ردادیت به

 .ریچ...چشم شبتون بخ -

 

 گلم. ریشب بخ -

 

 گرفتم. ردادیرو به سمت ت یدادم و گوش رونیرو آسوده ب نفسم

 گفت؟ یم یچ -

 

 سکوت گفتم: قهیبعد چند دق گم،یاصالً فکر نکردم، نگاهم و از چشمام گرفتم  که نفهمه دروغ م شنجایبه ا یوا

 بابام. یبودن روفرستاده خونه حیمس یگفت لباسام رو که خونه یچیه -
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 .یخوام اونارو بپوش ینم گهیدور، د زهیبر یگفت یم -

 

 .گمیباش فردا به بابا م -

 ردادیت دم،یکش قیبودن رو پاک کردم و نفس عم میشونیپ یعرق که رو یها دونه

هنوزم قلبم داشت  دم،یتخت دراز کش یکرد که پشتم و بهش کردم و رو یم نگاهم ظنٰ  کرد ه بود و با سو سکوت

 زنگ زده. ردادیگفته که اون به ت یچه دروغ الخانومیبهزاد به ل ستیزد، معلوم ن یتند تند م

 ؟یگل-

 

 

 گفتم: یتو هم رفت و با لحن پر حرص افمیق

 بله؟ -

 

 ؟یتو چقدر من و دوستدار گمیم -

 

 لبم گفتم: یلبم شکل گرفت و به سمتش برگشتم و با همون لبخند رو یرو یپوزخند

 .ردادیمن تو رو دوست ندارم ت ،یچیه -

 

 :گفت الیخ یشه، ب یم یبکردم عص یکردم، برخالف تصورم که فکر م یکلمات رو با حرص و تکه تکه ادا م تموم
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کنم، تو رو هم تا آخر عمر  یازدواج م الیهم با فر یجشن کوفت نیمنم اصالً دوست ندارم، بعد ا یچه حس مشترک -

 .یبه عشقت برس یتون یوقت نم چیدارم، ه ینگه م

 

 گرفته گفتم: یکه بعد حرفش به گلوم چنگ زده بود رو قورت دادم و با صدا یبغض

 واسه از دست دادن ندارم! یزیوقته چ یلیمن خ -

 

 و تموم! میبود دهیبرا گفتن نمونده بود، خط و نشون هارو کش یزیچ گهیاصالً د م؛یدومون سکوت کرد هر

خواستم بخوابم از اون  یتوخوابم امکان نداشت، م ٰ  یمن و بهزاد حت دنیدونستم به هم رس یدرد داشت، م سکوتم

 اجازه یتوجه به اشکام که ب یدلشون بمونه، ب یخواستم داغم تا عمر دارن رو یمنداشت  دارشدنیکه ب ییخواب ها

 بالش فشار دادم. یوچپ برگشتم و سرم و محکم ر یکرده بودن، به پهلو سیصورتم و خ

که  ییحرفا یهمه المیخ یخوردم، فقط داشتم تو یکردم نه غصه م یم هیموندم، نه گر داریشب تا خود صبح ب اون

 یزیچ هی ینیسنگ یبود دلم آروم شده بود ول یکردم، روش جالب یخودم بازگو م یمباد گرفته بودن رو برارو دلم غ

 کرد.  یم تمیبدجور اذ

صدا بلندشدم و لباسام رو از  یمونده بود به هشت، ب یا قهی، چند دقروشن شدن کامل هوا به ساعت نگاه کردم با

 و از خونه خارج شدم. دمیممکن لباسام رو پوش یصدا نیرفتم، با کم تر ییرایداخل کمد برداشتم و به سمت پذ

 گهیآروم آروم شروع به قدم زدن کردن، اونقدر راه رفته بودم و فکر کرده بودم که د یداشتم، نه عجله ا یمقصد نه

 هادیپ میچهارساعت و ن باًیرفت، بعد تقر یم یاهیرفت و چشمام س یم جیسرم به شدت گ د،یترک یسرم داشت م

 که توش بودم نداشت. یابونیخبا  یادیز یکج کردم، فاصله هیراهم و به سمت بهشت فاطم یرو

 یم یزیلب زمزمه وار چ رینشسته بودن و ز یکه سر قبر ییقبرستون وَهم آور بود، تک و توک بودن کسا سکوت

 سنگ سرد قبرش گذاشتم. ینشستم و سرم رو رو نیزم یگفتن، به سمت قبر تنها خواهرم رفتم و کنار مزارش رو

 .یاومدم سالله بعد دوسال با دل شکسته تر از قبل اومدم خواهر -
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شد زبون باز کنم و به همه دردام و بگم، بلند شو االن  یچقدر سخته سالله، تحملم تموم شده کاش م یدون ینم

دلم  ،یخواد آج یخواد، دلم عشق م یم یلم زندگخواد د یمنت م یگرم و ب یشونه  هیدارم، دلم  ازیبهت ن یلیخ

 شده، دِ بلند شو سالله. نگدرد ت یب یگالره  یخواد، سالله دلم واسه  یم یمیصم یخانواده 

 شد. یو دلم با حرف زدن باهاش آروم م شستنیسنگ سرد سالله رو م اشکام

، خاک بذارند ریقبرستون ز نیتو هم که مسبب پرپر شدنت رو یروز ستین ریخورم د یقسم م یشنو یدونم م یم -

 گردم اونم با قاتلت. یبرم

 

 نگاهم و به سنگ قبر انداختم و ازش دور شدم. نیآخر

 

 پارت هشتاد#

 

 

نشستم و پاهام رو آروم آروم ماساژ  ابونیخ یگوشه  یصندل یراه رفتن نداشتم، رو ینا گهیو د کردیدرد م پاهام

رفت و به شدت هم ضعف کرده بودم، دوباره  یم یکینداشتم هوا رو به تار یتونستم راه برم اما چاره ا یدادم؛ اصالً نم

رفت،  یم جیخراب شده راه بود، سرم به شدت گ یتا اون خونه ابونیخ هیبلند شدم و آروم آروم به راه افتادم فقط 

زده  خیلندتر برداشتم تا زودتر برسم نوک انگشتام بار قدم هام رو ب نیجون کندن وارد کوچه شدم ا یباالخره بعد کل

رداد با عجله به یکردم که در باز شد و ت یرو هُل دادم و وارد شدم، به عجز به در خونه نگاه م اطیدر ح یبود، به سخت

 .میسرش رو بلند کرد باهم چشم تو چشم شد یبود وقت دهیسمت در اومد هنوز من و ند

 کرد. یم رییداشت تغ تیباننگاهش از استرس به عص حالت

 .نمشیبار پلک زدم تا بتونم واضح تر بب چند

 ؟یکجابود -
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 ترس به عقب رفتم و با لکنت گفتم: با

 بودم. رونیب...ب -

 

 .دیدور بازم حلقه شد و من  به سمت خودش کش دستش

 ؟یکجا بود قاًیدق یول یبود رونیب دونمیراستش و بگو، م -

 

 :دمیغر یحوصلگ یبودم، با ب ستادهیپاهام وا یبزور رو فتادم،یپس م داشتم

 قبرستون بودم.-

 

 حال زمزمه کردم: یدادم و ب هیتک شنهیکه باال رفت، سرم و به س دستش

 بزار برم خونه. ردادیت ستیحالم خوب ن -

 

 نبود گفت: تیتوش عصبان گهیکه د ییتند شده بود، دستش رو دور کمرم حلقه کرد و با صدا نفساش

 ؟یرفت یکنم، از صبح کجا گذاشت یسکته م یگینم - 

 

 رو بلند کردم و با لبخند گفتم: سرم

 .شهینم تیزیچ یمن و نخور یتو حلوا -
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 خندون گفت: یبا چهره  قهیشد و بعد چند دق لیلبش به قهقهه تبد یرو لبخند

 تو چت شده؟ -

 ؟یمست کرد نکنه

 

 ردادیبه من و ت تیشدم سرم و به سمت در برگردوندم که نگاهم به بهزاد که با عصبان یحال م یواقعاً داشتم ب گهید

 کرد، خورد. ینگاه م

 تو. میبر -

 

کردم، با تموم وجودم دوست  یمن چه غلط ایخدا یبه خودم اومدم و نگاهم و از بهزاد گرفتم، وا ردادیحرف ت با

 .باز بشه و من و بکشه تو خودش نیداشتم اون لحظه زم

 گالره؟ -

 

 نگاه کردم که گفت: ردادیتعجب به ت با

 حواست کجاست بانو؟ -

 

 ها؟ -

 

 برو تو. یچیه -
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 .دمیمبل درازکش یخونه شدم و رو وارد

 کردم. یرفته بود و فقط به بهزاد فکر م ادمیاز  یو خستگ یگرسنگ

 

 پارت هشتاد و دوم #

 

 

دو  یخنده؛ واقعاً هم خنده داشت، نفر ریز میباهم زد هوی نه،کیاونم به من نگاه م دمینگاه کردم که د ردادیت به

 هی ٰ  یحت زیم یرو میجوجه بود رو به همراه ساالد و ماست و دوغ خورده بود شیکی دهیکوب شیکیبشقاب برنج که 

 بودن. یالخ یهم نمونده بود و ظرف ها خال ختنیر رونیب یکم غذا برا

 زُل زدند. یروان ونهیکرد که انگار به دوتا د ینگاهمون م یما بود جور کیکه نزد یهرکس

 .میپاشو بر یریت -

 

 نگاهم کرد و گفت: ظیغ با

 و کوفت. یریت -

 

گرفتم، اوف شکم درد گرفتم کاش  میشونیپ یدستم رو جلو ومدیرفتم، دوباره بارون م نیو به سمت ماش بلندشدم

 خوردم. یکمتر م

شدن والحق هم  یبه دخترا که داشتن وارد رستواران م یاومد و توجه ا رونیاز رستوان ب ریکه سربه ز ردادیبه ت 

 به رفتارش زدم و سوارشدم. یکردم، لبخند یرو زد، نگاه م ریبه سمتم اومد و دزدگ میخوشگل بودن نکرد و مستق

 رداد؟یت -
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 جانم؟ -

 

 گفتم:  دیمکث کردم و با ترد کمی

 ه؟بابام، دلم براش تنگ شد یخونه میبر شهیم -

 

 نه. -

 

 ناراحت شدم که گفت: شحیجواب رک و صر از

 .یمن بخواب شیشب رو پ دیبا یول میخب بغ نکن، بر -

 

 آروم زمزمه کردم: دم،یخواب یم ردادیت شیشب رو پ دیچه اونجا در کل با نایکرد چه ا ینم یرفتم، خب فرق توفکر

 قبولِ. -

 

 زنگ گذاشتم. یو دستم رو رو دمیپر نییزود پا نیتوقف ماش با

 د؟ییبفرما -

 

 سالم بابا گالرم. -
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که منتظرم بود، خودم و محکم تو  دمیپله ها بابا رو د یو باال دمیکه در باز شد و از پله ها باال دو دینکش قهیدق به

بس  و میداربودیب میون کیداخل تا ساعت   میرفت ردادیبغلش پرت کردم که بابا صورتم رو غرق بوسه کرد؛ با اومدن ت

از اون  یخوشحال بود و منم دست کم دنمیاز د یبابا کل م،یبود جارهمه درحال انف میخورده بود یو خوراک وهیکه م

 نداشتم.

 یو در حالر ردادیرفتم مسواک زدم و به سمت اتاق رفتم که ت ییرایکردن پذ زیبابا منم بلندشدم و بعد تم ریشبخ با

 کردم خودم رو آروم کنم. یو با مشت کردن دستام سع دمیبود، د دهیتخت خواب یکه طاق باز رو

 در و ببند، چراغم خاموش کن. -

 

م نش کینزد ردادیبه ت ادیکردم ز یتخت نشستم و سع یبه حرفاش عمل کردم و بعد در آوردن مانتوم رو عانهیمط

 نبود. یکارشدن نینفره بود و ا کیخب تخت  یول

 .شدیباعث مور مور شدنم م نیو هم شدیم نییل*خ*تم باال پا یبازو یرو ردادیگرم ت یدستا

 .ردادینکن ت تیاذ -

 

 زد. مهیکرد و روم خ کیگرفته بود و بدنش داغ بود، خودش رو بهم نزد صداش

 نکن. یانصاف یطاقت ندارم ب گهیگالره د ست،ین تیاذ -

 

 کرد. یش کل صورتم رو ل*م*س ملباسم، ل*ب*ها ریشروع کرد به حرکت دادن دستش ز دیسکوتم رو د یوقت

 تخت بلند شدم و  مانتوم رو چنگ زدم و به سمت حموم رفتم. یرو به عقب هل دادم و از رو ردادیحرص ت با

ن اال ردادیدونستم ت یداد، با حرص شروع به شستن خودم کردم، م یرو م ردادیت یگردنم کبود بود و بدنم بو ریز

، تخت نشسته بود یپشت به در رو ردادیحوله تنم کرده و به سمت اتاق رفتم، ت یمجبور  ینداره ول یاصالً حال خوب

 و برشون داشتم. مافتاده بودن رفت نیزم یتخت رو یبه سمت لباسام که گوشه
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 گفت: یگرفته و عصب یبه سمتم برگشت و با صدا ردادیت ارمیخواستم حوله رو درب تا

 اشه.ب ادتیو خوب  نینداره، ا یکارت عواقب خوب -

تخت نشستم و با فکر  یدر خونه اومد، کالفه رو یبعد صدا قهیرفت و چند دق رونیحرفش بلند شد و از اتاق ب بعد

 دادم. یکه کارم درست و بجا بود خودم رودلدار نیا

 

 پارت هشتادو سوم #

 

 

 یو تموم بدنم درد مبودم  دهیلباسام رو عوض کنم با حوله خواب نکهیاز جام بلندشدم، شب بدون ا یبا کرخت صبح

 دیدخترم من با"توجم و جلب کرد زیم یرو ادداشتیو به سمت آشپزخونه رفتم،  دمیلباسام رو پوش نکهیکرد، بعد ا

 ."شتیرفتم شرکت ببخش که نتونستم بمونم پ یم

مبل  یرو یکردم و با خستگ زیساعت خونه رو تم مین باًیکم خونه رو مرتب کنم؛ تقر هیگرفتم  مینبود تصم گرسنم

 لعنت به من اوف. دم،یمبل کوب یسرم و محکم به پشت شبید یآور ادینشستم، با 

 تا تماس وصل بشه. دیطول کش قهیبهزاد رو گرفتم، چند دق یسمت تلفن رفتم و شماره  به

 د؟ییبفرما -

 

 بهزاد منم گالره. -

 

 :دمیممکن بود، نال زیچ نیآزاردهنده تر سکوتش

 ؟یجوابم و بد یخواینم -
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 زودتر بگو کاردارم؟ یخوایم یچ -

 

 گفتم: ادیبا حرفش آمپرچسبوندم و با فر هوی

 !خوامیم یچ یگیحاال تازه م میبه زندگ یبهزاد، گند زد یشورش و در آورد گهید -

 

 قرون پولم نداشتم، هی ٰ  یحت یلعنت رون،یاز خونه زدم ب تیو با عصبان دمیتلفن کوب یرو رو یبوق گوش یصدا با

 مشغول پاک کردن راه پله ها بود. یدوباره برگشتم داخل ساختمون، عباسعل

 .یسالم عمو خسته نباش -

 

 باباجان. یسالم گالره خانوم درمونده نباش -

 

 برم بردارم؟ دیبابا رو بد یخونه دکی دیشه کل یرفته بردارم م ادمیو  فیعمو من ک دیببخش -

 

 تم.و ازش گرفتم و از پله ها باالرف دیبرگشت، با خجالت کل دیرفت وبا کل هیم کرد و بعد از چندثاننگا دیبا ترد یکم

کردم، با تلفن خونه بهش خبر دادم که پول رو من  دایمقدار پول پ هیاتاق بابا  یرو کردن خونه تو ریگشتن و ز یکل با

اونقدر  یدونم ول یرو نم لشیزد و عجله داشتم دل یشور م یلیدردسر نشه، دلم خ یعباسعل یبرداشتم تا بعداً برا

 هم متوجه شد. یعجله داشتم که عباسعل

 .طونیآروم باش، عجله کار ش کمیدخترم  -
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 چشم عمو. -

 

 تو وجودم بود. یهنوز اون اضطراب لعنت یول نییو آروم آروم از پله ها اومدم پا دمیکش یقیعم نفس

 

  کمیپارت هشتاد و #

 

اق و به سمت ات رمیاونجا نبود، مس یبا هول از جا بلند شدم و بدو به سمت آشپزخونه رفتم ول ردادیت ادیفر یصدا با

 دادم و تند تند از پله ها باال رفتم. رییخواب تغ

 رداد؟یت -

ش به کل داغون شده بود، رفتم که با افتاده بود و صفحه وارید یکه گوشه  ردادیت یترس و تعجب به سمت گوش با

، تخت یکه افتادم رو دینگاهش کردم که دستم رو محکم تر کش یو سوال ستادمیوا ردادیتن دستم توسط تگرف

 .دیخواستم بلند شم که دوباره هلم داد و خودش هم کنارم دراز کش

 رداد؟یت یکنیم کاریچ -

 

 .دیگردنم رد کرد و منو به سمت خودش کش ریو ز دستش

 .سیه -

 

 امینبود، اونم حالش خوب نبود چون نفساش به شماره افتاده بودن، خواستم از ب*غ*ل*ش ب فیقابل توص حالم

 :دیدم گوشم غر تیکه محکم فشارم داد و با عصبان رونیب

 خوام آروم بشم. یکه م خورمتینم ،یآروم باش قهیدو دق شهینم -



 یدلتنگ ادیفر

 
205 

 

 

 یابرد که صد یداشت کم کم خوابم م گهیبود که تو همون حالت بودم، د شتریب یساعت میدادم الل بشم، ن حیترج

 شکمم در اومد.

 گرسنته؟ -

 

 نخوردم. یچیاوهوم از صبح ه -

 

 گرفته گفت: یرو از دور کمرم بازکرد و با صدا دستش

 .رونیب میمنم گشنمه بلندشو لباس بپوش بر -

 

 درست کنم. یزیچحال بودم که نتونم  یخونه هم اونقدر ب میموند یخواستم مخالفت کنم اما اگه م اولش

و شال همرنگش رو برداشتم و خواستم از اتاق برم  یرنگم رو با شلوار مشک یلجن زهییسمت کمد رفتم و مانتو پا به

 متوقفم کرد: ردادیت یکه صدا رونیب

 کجا؟ -

 

 مِن مِن زمزمه کردم: با

 لباسام و عوض کنم. رمیم -

 

 داد. هیشد و به آرنجش تک زیخ مین
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 .یحاال خوددان ام،یهم من باهات م رونیب یبر ای یکن یجا عوض م نیهم ای -

 دوبنده بود. یتاپ مشک هیفقط  رمانتومیپشتم رو بهش کردم و مانتوم رو درآوردم، ز یمجبور

 و به عقب برگشتم. دمیکش یغیخورد ج یکه به شونم م یگرم ینفس ها با

 آروم باش منم. -

 

و  شهیپشت سرم ظاهر م هویجن  نیع ردادیکردم، اوف لعنت بهت ت هیتک واریدهنم گذاشتم و به د یو رو دستم

 انتظار داره نترسم.

 ؟یخوب -

 ارم؟یبرات ب یخوا یم آب

 

انداخته بودم رو چنگ زدم و از  نیزم ینه تکون دادم و به عقب هُلش دادم، لباسام رو که از ترس رو یو به معن سرم

انگار آقا زاده قصد اومدن نداشتند، به  یبودم ول ردادیمنتظر ت اطیح یشد که تو یم یا قهیرفتم، چند دق رونیاتاق ب

 شدم. رهیسکوت فرو رفته بود، خ یهاش به کوچه که تونرده ونیسمت در رفتم و از م

 !میبر -

 

 جواب ردادیت یشدم، تموم راه رو سکوت کردم و در جواب سواال نیاز در خارج شدم و سوار ماش ردادیسر ت پشت

 سکوت کرد. گهیدوست ندارم حرف بزنم، اونم د دیکوتاه دادم که فهم یها

 .ایرستوران در میبر ردادیت -

 

 چرا اونجا؟ -



 یدلتنگ ادیفر

 
207 

 

 

 .امینم گهید یخب غذاهاش بهتره، من جز اونجا جا -

 

راتم خاط یتو اریاخت یشد نگاه کردم و ب یم دتریکه هر لحظه شد یدادم و به بارون هیتک یبه صندل نهیبه س دست

 غرق شدم.

 توکوچه ها. ادیبهزاد بزار برم خونه االن بابام م -

 

 خو. یتازه اومد گه،یإ گالره صبر کن د -

 صورتش. یدستم و مشت کردم و با حرص گرفتم جلو 

 زنمت. یبرم م یاگه نزار -

 گفت: یخندونگوشم با لحن  ریشدم که خم شد و ز ریدستم نشوندم، با خجالت سر به ز یکه رو یبوسه ا با

 خجالتت  بشه. یبهزاد فدا یاله -

 

و بدو به سمت در رفتم که  دمیدر مثل فنر پر یگرفته بودم و دوستداشتم زودتر از اونجا فرار کنم که با صدا گُر

 دادم و با داد گفتم: رونیسالله اومد، آسوده نفسم رو ب یقهقهه یصدا

 مُردم از ترس. ونهید -

 

 آقاتون. شیپ یایسم آشغال جلو در گذاشتن، نبه ا یحقته تا توباش -
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 اومد و با لبخند گفت: رونیب واریاز پشت د بهزاد

 طلبت. یکیسالله خانوم  -

 

رفت که بابا بالفاصله در رو باز کرد و رو به من و  رونیاز کوچه ب یشد و با تک بوق نیسوار ماش شیخداحافظ بعد

 :دیپرس ظنٰ  سالله کرد و با سو

 نجا؟یوقت شب اونم ا نیا دیکن یم کاریچ -

 

 و خودمون رو به میو مثل جت از کنارش رد شد میبه هم انداختم و بالبخند به سمت بابا برگشت یو سالله نگاه من

 .میخونه رسوند

 

 اومدم. رونیدونم چقدر گذشته بود که از فکر ب ینم

 ،یبه خصوص اگه گرسنه هم باش اوردیجد مرو به و یعطر غذاها هر آدم  یکردم، بو یبا ذوق به محوطه نگاه م  

 توجه به تعجب من به راه افتاد. یانگشت هام وارد کرد و ب ونیانگشتاش رو م ردادیت

 

 پارت هشتادو سوم #

 

 

 یبودم و تموم بدنم درد م دهیلباسام رو عوض کنم با حوله خواب نکهیاز جام بلندشدم، شب بدون ا یبا کرخت صبح

 دیدخترم من با"توجم و جلب کرد زیم یرو ادداشتیو به سمت آشپزخونه رفتم،  دمیم رو پوشلباسا نکهیکرد، بعد ا

 ."شتیرفتم شرکت ببخش که نتونستم بمونم پ یم
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مبل  یرو یکردم و با خستگ زیساعت خونه رو تم مین باًیکم خونه رو مرتب کنم؛ تقر هیگرفتم  مینبود تصم گرسنم

 لعنت به من اوف. دم،یمبل کوب یسرم و محکم به پشت شبید یآور ادینشستم، با 

 تا تماس وصل بشه. دیطول کش قهیبهزاد رو گرفتم، چند دق یسمت تلفن رفتم و شماره  به

 د؟ییبفرما -

 

 بهزاد منم گالره. -

 

 :دمیممکن بود، نال زیچ نیآزاردهنده تر سکوتش

 ؟یجوابم و بد یخواینم -

 

 ؟زودتر بگو کاردارم یخوایم یچ -

 

 گفتم: ادیبا حرفش آمپرچسبوندم و با فر هوی

 !خوامیم یچ یگیحاال تازه م میبه زندگ یبهزاد، گند زد یشورش و در آورد گهید -

 

 قرون پولم نداشتم، هی ٰ  یحت یلعنت رون،یاز خونه زدم ب تیو با عصبان دمیتلفن کوب یرو رو یبوق گوش یصدا با

 مشغول پاک کردن راه پله ها بود. یدوباره برگشتم داخل ساختمون، عباسعل

 .یسالم عمو خسته نباش -
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 باباجان. یسالم گالره خانوم درمونده نباش -

 

 برم بردارم؟ دیبابا رو بد یخونه دکی دیشه کل یرفته بردارم م ادمیو  فیعمو من ک دیببخش -

 

 رفتم.و ازش گرفتم و از پله ها باال دیبرگشت، با خجالت کل دیبا رفت وبا کل هینگام کرد و بعد از چندثان دیبا ترد یکم

کردم، با تلفن خونه بهش خبر دادم که پول رو من  دایمقدار پول پ هیاتاق بابا  یرو کردن خونه تو ریگشتن و ز یکل با

اونقدر  یدونم ول یرو نم لشیزد و عجله داشتم دل یشور م یلیدردسر نشه، دلم خ یعباسعل یبرداشتم تا بعداً برا

 هم متوجه شد. یعجله داشتم که عباسعل

 .طونیآروم باش، عجله کار ش کمیدخترم  -

 

 چشم عمو. -

 

 تو وجودم بود. یهنوز اون اضطراب لعنت یول نییو آروم آروم از پله ها اومدم پا دمیکش یقیعم نفس

 

 پارت هشتاد و چهارم #

 

 

و  ییرایدر بود، با ترس و استرس به پذ یجلو ردادیت نیشدم، ماش اطیشدم و وارد ح ادهیزود پ نیتوقف ماش با

خنک بشم و همزمان در اتاق رو که نصفه بسته  کمینبود، شالم و از سرم باز کردم که  یکس یآشپزخونه سر زدم ول

 شده بود، رو باز کردم.
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 تو وجودم یاون استرس لعنتبهش نکنم، هنوز  یکردم توجه ا یبود، سع دهیتخت دراز کش یبدون لباس رو ردادیت

متعجبم کرد، مضطرب در  یکس یقدم ها یبرداشتم که صدا یو شلوار راحت شرتیت هیبود، به سمت کمد رفتم و 

کردم و با حرص  زیدادم و چشمام رو ر ورتق یبا حوله وارد اتاق شد، آب دهنم رو به سخت الیکمد رو بستم که فر

 :دمیغر

 تو؟ -

 

 به سر و گردنش داد. یلبش نشوند و قر یرو یخونسرد و پوزخند یبا چهره الیفر

 ؟یانتظار نداشت هیاره، چ -

 

 زدم: غیدستام و مشت کردم و ج دم،یترک یحرص داشتم م از

 ؟یکن یم یچه غلط نجایتو ا -

 

 .ادیبکه به خودش  دیطول کش یا هیمتعجبش  بهم زل زد، چند ثان یو با چشم ها دیهراسون از خواب پر ردادیت

 گالره؟ یاومد یک یتو -

 

 زدم: ادیمنفجر شدم و صدام انداختم رو سرم و فر تیواقعاً از عصبان گهید

 رداد؟یکنه ت یم کاریچ نجایا الیفر -

 

 ریبلند شدم و به سمتم اومد، دستش رو دور شونم قفل کرد و خم شد ز ردادیمتعجب بهم زل زده بودن، ت هردوشون

 گوشم زمزمه وار گفت:
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 هوم؟ انه،یرفع بشه  ازامین دیگفتم کارت عواقب داره، خب منم با شبید -

 

م نا نداشت گهیهوابخورم، د کمیزدم شالم و برداشتم و رفتم  رونیحرف کنارش زدم و از اتاق ب یبود، ب ردادیبا ت حق

 ها رو بهم نشون داده بود.  یبد یهمه یزندگ نیا

از دست  یبرا یزیواقعاً چ گهیبودم، د یخال یکرد خال یفکرم کار نمزدم،  یقدم م ابونایهدف توکوچه ها و خ یب

 دادن نداشتم.

و بعدش خودمم خالص  ایخواستم قاتل سالله رو بفرستم اون دن یعزمم رو جزم کردم، م یرو ادهیچندساعت پ بعد

 !میکنم، من و بهزاد قسمت هم نبود

 حرف نیبود اعتراف ا سخت

 شه فرار کرد ینم تیاز واقع یول

 ...یباهاش روبه رو بش دیبا ییجا هیروز  هی

 

 حس بودن. یزده بود و چشمام سرد و ب خینداشت، دلم  یتیبرام اهم یو نه گرسنگ ینه خستگ گهید

 .دمینفس باال کش هیبرداشتم و  خیآب  وانیل هیوارد آشپز خونه شدم و  ومد،ینم ییسر و صدا چیه

 نیبافت قرمز با شلوار ج هی نکهیمانتو وشالم رو درآوردم و به سمت اتاق رفتم بعد ابه لرز بدنم ندادم و  یتیاهم

 کهنیبا فکر ا یبه تخت زل زدم ول دیکه سردم نشه، با ترد دمیرو هم پوش میقرمز مشک یجورابا دم،یپوش یمشک

 ت*خ*ت بودن حالم و بد کرد. نیا یرو ردادیو ت الیفر شبید

ته آشف یخوابم برد، اون قدر خوابا الیفکر و خ یبا کل دم،یمبل دراز کش یپتو و بالش برداشتم و رو یاتاق کنار از

 آروم شدن بدتر سردرد هم گرفتم. یکه بجا دمید



 یدلتنگ ادیفر

 
213 

 

اق و رو کردن ات ریز یکرد کالفه بلند شدم و بعد کل یتو خوابم ولم نم ٰ  یاسترس حت نیو دلشوره داشتم، ا استرس

خورد  یبه چه درد م ینه زنگ یامیشدم، آخه نه پ مونیو زود روشنش کردم اما بالفاصله پشکردم  دایرو پ میگوش

 خاموش بودنش!؟ ایروشن 

 بابا رو گرفتم. ی شماره

 سالم دخترم. -

 

 بغض دار زمزمه کردم: یرو زخمم بود با صدا یبابا که حاال مرحم یصدا دنیاز شن خوشحال

 رو تمومش کنم! یباز نیخوام ا یخسته شدم بابا، م -

 

 شده؟ یزیگالره چ یخوب -

 

 جام بلند شدم و به سمت آشپزخونه رفتم و در همون حال گفتم: از

 هاش رو در حقم تموم کرده، اون عکس ها رو بفرست بابا. یتموم بد گهید ایآره بابا کم آوردم، دن -

 

 .قینفس عم هی دنیپاک کردن اشکام و کش یبود برا یبابا فرصت سکوت

 ؟یمطمئن -

 

 آره بابا مطمئن مطئنم. -
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شد و  یم کیساز رو روشن کردم، هوا کم کم داشت تار یاُپن گذاشتم و چا یرو رو یتموم شدن مکالمه گوش بعد

 نبود. ردادیاز ت یهنوز خبر

 کردم. یرو برداشتم و آهنگ رو پل یمشغول کردن خودم نداشتم، گوش یبرا یزیکرد و چ یبه شدت درد م سرم

 

 

ود اما ب یچه خواب ادیب ادمیفکر کردم که  کمیبودم،  دهید یخواب ترسناک دم،یاز خواب پر دمیکه کش یبلند غیج با

 !؟فتهیقراره ب یچه اتفاق یعنی ایامروز چرا همش دلشوره و استرس دارم خدا ومد،ین ادمی یچیه

 

 یبراش افتاده، لعنت به من که نم یاتفاق دمیترس یبهزاد رو گرفتم م یطاقت شماره  یبود، ب میهفت و ن ساعت

 تفاوت باشم. یتونستم بهش ب

 خوبم بخدا خوبم. -

 

 تعجب گفتم: با

 هان؟ -

 

 کرد: یبهزاد که آرومتر از قبل زمزمه م یسکوت و بعدش دوباره صدا قهیدق چند

 بچه هام. شینشده فقط کتفم شکسته االنم پ میزیگالره خوبم چ -

 

 کردم: ترس و دلهره زمزمه با
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 ؟ییبهزاد چت شده کجا یگ یم یچ -

 

 :کرد زمزمه ظنٰ  سو با

 ؟یدونست ینم -

 

 و ترس گفتم: یکالفگ با

 

 ؟ییبهم بگو کجا -

 .نمتیبب دیبا

 

 گالره جان بخدا خوبم. -

 

 زدم: ادیفر یعصب

 لیدل دمیامروز از صبح استرس داشتم تا االن که فهم ست،ین یاصرار یخوا یاگه تو نم نمت،یخوام بب یمن م یول -

عشق من به تو و دوست داشتنت  نیاشتباهه، ا یبکشم ول دیمنم با یکش یتو درد م یوقت یانگار یاسترسم تو بود

 اشتباهه بهزاد.

 

 پارت هشتاد و پنجم#

 



 یدلتنگ ادیفر

 
216 

 

 فم شکسته!؟شده بود که گفت فقط کت یچ یعنیمبل پرتش کردم؛  یرو قطع کردم و رو یگوش یعصب

ه بودم ک یزدم، اون قدر عصبان رونیطاقت لباسام رو تنم کردم و از خونه ب یو ب دمیصورتم کش یرو محکم رو دستام

 زنگ میکوچه بودم که گوش یو کم کنه، وسط ها تیعصبان نیتونست ا یهوا هم نم یبدنم گُر گرفته بود و سرد

 .میقلب زخم یشد رو ینمک یگوش یرو ردادیخورد، اسم  ت

بهتر  یبود؛ واقعاً سوژه  بیمن پر از عجا یدوستم بود بعش شد داداشم و حاال شوهرم، زندگ یروز هی ردادیآره ت هه

 .یبدبخت دنیکش ریبه تصو یشه برا ینم دایپ ایاز من تو دن

 الو؟ -

 

 گالره؟ ییکجا -

 

 خونه. -

 

 سکوت کرد و بعدش با تعجب گفت: یا قهیدق چند

 نمت؟یب یمن نمکه  یخونه ا یکجا -

 

 حال گفتم: یدهنم و قورت دادم و ب آب

 .یخوام برم سوپر یبودم، االن تو کوچم م شیپ قهیتا دودق -

 

 الزم نکرده برگرد خونه زود. -
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 گفتم: یتخس با

 .امیاالن با کله م یچشم چون توگفت -

 

 

با  طایرو قطع کردم و قدم هام رو تندتر برداشتم، تو ح یحرف گوش یکرد، ب یکالفش مثل سابق آرومم نم یها نفس

 روبه رو شدم. ردادیت

 درشت شده از تعجب گفت: یفروکش کرد و با چشما اطیوسط ح دنمیبعد از د تشیتابلو عصبان یلیخ

 ها. یبرگشت یجد یجد -

 

 حال و سرد گفتم: یب یلیخ یلبخند چیه بدون

 آره برگشتم. -

 و رفتم تو خونه. حرفم از کنارش گذشتم بعد

 

 ؟یگل -

 

 تکون دادم. هیچ یکرده بود، نگاه کردم و سرم رو به معن هیتک واریکه به د ردادیرو بستم و به ت سیسرو در

 اونجا. میبر دیزود با گهیبابام زنگ زده م م،یلباسات و بپوش بر -
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عمرم  یروزها نیدوست داشتم آخر م،یشد یراه ردادیکم بود با ت یلیکه خ شیلباسام رو عوض کردم و بعد آرا زود

برسه، با فکر به فرداشب  یاون عوض یکنم، فردا شب قرار بود اون عکس ها به دست خانواده یسپر یرو به خوش

 دادند. یم لیشکرو ت یرو لبم تضاد جالب ینفرت تو چشمام با لبخند خوشحال شیآت

 

 حواست کجاست؟ -

 .میدیشو رس ادهیپ

 

منتظر بودن،  وونیا یجواب گذاشتم، مامان و عمو صابر بالبخند رو یرو ب ردادیشدم و سوال ت ادهیپ نیاز ماش زود

د ش یم یصورت مامان بود رو به خوب یکه دائم رو یاز لبخند نیخوشبخت بود ا یلیمتاسفانه مامان با عموصابر خ

به بابام نداشت چرا زنش شد  یعالقه ا یدونم آخه وقت یکرد من نم ینم یوقت با بابا عروس چیکاش مامان ه د،یفهم

چرا بالفاصله بعد هفتم گالره درخواست طالق داد و  نستادیمادرا در نبود پدر پشت بچه هاش وا ی هیو چرا مثل بق

ود ب یکیازدواج کرد، کاش  نشـعموصابرـیریتوجه به حال بد من با عشق د یفقط چهار ماه کنار من موند و بعدش ب

شد و نفرتم از چشمام پاک  یکم تر م تمیشد، عصبان یتر م کیگم رو بده، هر قدم که بهش نزدگن یسوال ها ابجو

 خواست دلش رو بشکنم. یدل رحم بودم و اصالً دلم نم یادیشدن من برخالف مادرم ز یم

ا مان جبه مامان و عموصابر آروم تو بغل ما دنیانگشت هام قفل کرده بود، با رس یلجوجانه انگشتاش رو تو ردادیت

 گوشش زمزمه کردم: ریگرفتم و ز

 گذره مامان؟ یم یروزات چه  جور -

 

اون فکرا و سواالها بود که  ی جهیدونم چرا بهش اون حرف رو زدم، انگار نت یخورد ازش جداشدم، نم یفیضع تکون

به لبخند نبود با عمو صابر دست دادم و  هیکج شده که اصالً شب یحرف رو به زبون آورده بودم، با لب ها نیاراده ا یب

، خودش یبود برا یکلمه قصر یواقع یبودن و به معنا نایا امانم دیجد یخونه  نی، اوارد خونه شدم ردادیپشت سر ت

روبه روم بود، زل زده بودم و  یعقاب که کنار مبل تک نفره  یبه مجسمه  ردادیعمو صابر و ت یتوجه به حرف ها یب

 اهاشیروو  الیتو خ ٰ  یحت گهیکه بهزاد فراموشم کرده و د نیتوفکر بهزاد بودم و ناخودآگاه بغض کرده بودم، فکر ا
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که رو گونم سر خورد از جام بلند شدم و به سمت  یاشک یقطره  نیکرد، با اول یم ونمیندارم، داشت د ییهم جا

د، نبو ییرایاون قدر مشغول بودن که متوجه بلند شدنم نشدن و مامان هم که اصالً تو پذ و عمو ردادیرفتم، ت وونیا

ستنم با نش دم،یکش رونیرو ب یرو اشغال کرده بودند، رفتم و صندل وونیاز ا یاکه گوشه دیسف یها یبه سمت صندل

گذاشتم و چشمام رو بستم که اشک هام از  زیم یتوجه سرم رو رو یب یبدنم رو به لرز درآورد ول یصندل یسرد

 زدند. رونیچشمم ب یگوشه 

 

 بکشد... رونیرا از من ب میمانده در گلو یحرف ها نیا دیایهم ب یکی

 ...ستین یخفگ یبرا یخوب حیبغض توج شهیهم

 

 پارت هشتاد و ششم #

 

به  یو دست ستادمیوا نهیآ یوحس شده بود، جل یهوا کل بدنم ب یرو پاک کردم و بلند شدم، بخاطر سرد اشکام

 هیدست به دست هم داده بودن که به بق زیبود و چشمام قرمز قرمز بود و همه چ ختهیکم ر هی ملیر دم،یصورتم کش

 بفهمون حال دلم چقدر داغونه و خرابه.

که نگاهش بهم افتاد  یکس نیرفتم، اول ییرایدل کندم و به سمت پذ نهیگفت، از آ یمامان که اسمم رو م یصدا با

 مامان بود.

 ؟یگالره خوب -

 

 از سر اجبار زدم. یلبخند

 هوا بخورم. رونیکم رفتم ب هیخوبم  -
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 برد. یغذاخور زیکه قانع نشده بود، دستم و گرفت و با خودش به سمت م مامان

 کنه؟ یم تتیاذ ردادیراستش و بگو ت -

 

 به الیخیمامان هم ب ردادینشستم، با اومدن عمو و ت یصندل یوزدم و از کنارش رد شدم و ر شیبه نگران یپوزخند

 کنار عمو صابر رفت و روش جا گرفت. یسمت صندل

 ؟یکرد هیچه مرگته چرا گر -

 

به رونم داد و دوباره  یرونم گذاشت و فشار آروم یجواب ندادم، دستش رو رو ردادیرو قورت دادم و به سوال ت غذام

که از دستش راحت شم بلندشدم و با لبخند تشکر کردم و به  نیا یار کرد، واسه سوالش و تکر یشتریبا حرص ب

 رفتم. ییرایسمت پذ

 ؟ینخورد یزیگالره جان چرا چ -

 

 شدم. رهیو بلند کردم و به عمو خ سرم

 خوردم عمو ممنون. -

 

 نشست. میمبل کنار یبه سمتم اومد و رو عمو

 زم؟یعز یچرا ناراحت -

 

 نلرزه زمزمه کردم: ادیکردم ز یم یکه سع ییو قورت دادم و با صدا بغضم

 .ستین یناراحت یبرا یزینه خوبم عمو چ -
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 "یدار ازیبه استراحت ن یلیبروباال استراحت کن معلومه خ"بهم زل زد و با گفتن یا قهیدق چند

که  شیکیعمو و مامان  یبرا شیکیود، باال پنج تا اتاق ب یرفت، طبقه وونیبه سمت ا شیو با برداشتن گوش بلندشد

روباز کردم که  یاتاق کار با حرص در اتاق اخر یگریاتاق مهمون و د شیکیمهرداد بود و  یقفل بود و مطمئناً برا

 بود. دیعاشق رنگ سبز و سف ردادیدادم و وارد اتاق شدم، ت رونیو سبز آسوده نفسم و ب دیسف یروتخت دنیباد

از خودم قافل  یلیخ یزد؛ انگار یلباسا به تنم زار م دم،یدر آوردم و پوش یدست لباس راحت هیسمت کمد رفتم،  به

شن ب کیکه برام کوچ نیا یموندم بجا یکه خونه مامان م یوقت یبود برا شیدوسال پ یلباسا برا نیشده بودم اخه ا

تک نفره مون که حاال به  یها به جز تخت ردادیمن و ت یها لیمزخرف شدم، تمام وسا یفکرا الیخیبزرگ شدن، ب

م، به چرت و پرت فکر نکن نیاز ا شتریب نکهیا یاتاق گذاشته بودن، برا نیتخت بزرگ دونفره شده بود، تو ا هیجاش 

و در همون حال به  دمیکش رونیرو ب یهندزفر دم،یکش رونیرو ب کشیرفتم و کشو کوچ وتریکامپ زیبه سمت م

مهرداد که حدوداً ده ساله بودن نگاه کردم، چقدر خوشگل بودن، با لبخند ازشون چشم برداشتم و  و ردادیعکس ت

اکت پ هیافتاد توجهم رو جلب کرد، خم شدم و پاکت رو برداشتم،  نیزم یکه رو یرنگ دیکشو روبستم که پاکت سف

 نامه که درش هم باز بود.

دختر ابراز عالقه  هیداشت و طرف به  ینامه که متن عاشقانه ا هیرفت،  یخوندن هر خط نامه  تپش قلبم باالتر م با

 تخت افتادم. یحال رو یکرده بود، با تموم شدن نامه ب

 سالله نوشته بود. یبرا ردادیت یعنیسالله بود؛  یبرا نامه

 عاشق سالله بوده، اوف چطور متوجه نشده بودم. ردادیت هه

 سیاجازه صورتم و خ یکردم، اشکام ب یاهم لج بودن، نامه رو موچاله تر مب شهیرفتاراش با سالله که هم یادآوری با

 ردادیت دیکه شا نیمسبب مرگ سالله بود، فکر ا ردادینکنه ن...نکنه ت ومد،یبه سرم م یمزخرف یکردن، فکرا یم

 ،دمیکوب واریو مهرداد رو با تموم توانم به د ردادیتقاب عکس  تیتخت بلند شدم و با عصبان یمقصر باشه از رو

 وارد اتاق شد. مهیسراس ردادیخودم هم ترسوند، ت ٰ  یشکستنش حت یصدا

 شده؟یچ -
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 گفتم: ادیموچاله شده رو به سمتش پرت کردم و با فر یبرگشتم و نامه  ردادیبه سمت ت یببر زخم مثل

 .یبگو لعنت ،یبگو بگو تو مقصر مرگ خواهرم نبود -

 

 یبلند م یبا صدا قهیدق هی، کردم یم هیگر قهیدق هی دیلرز یموم تنم مبهم وارد شده بود، ت یسخت یعصب شُک

 ها شده بودم. ونهیمثل د قاًیدق دم؛یخند

 ؟یو از کجا آورد نیا -

 

 :دمیصورتم گرفتم و نال یو جلو دستم

 .یتو مرگ سالله نداشت یبهم بگو تو نقش ست،یمهم ن نیا -

بود، دوباره و  نییو سرش پا دیلرز یشدم، شونه هاش م رهیداد، به سمتش برگشتم و بهش خ یآزارم م سکوتش

 شیاشک یو اون فقط با چشما دمیکوب نیاتاق رو به زم یها لیکرد، تموم وسا هیاون فقط گر یزدم ول ادیدوباره فر

 بهم نگاه کرد.

مامان و مهرداد و عمو  رون،یو شالم رو سرم انداختم و از اتاق زدم ب دمیاون اتاق برام سخت بود، پالتوم رو پوش تحمل

 رونیب یکوفت یاومدم و از اون خونه  نییپا یکیکردن، پله ها رو دوتا  یصابر پشت در اتاق هاج و واج بهم نگاه م

بود و تلفن  خاموشیبابا رو گرفتم ول یپالتو و شال تنم بود، شماره  هیشلوار خونه و  هیاومدم، هواسرد بود و من فقط 

 خیسبز که  یفلز یصندل یبود رفتم و رو یدونم اسمش چ یکه نم یداد ناچار به سمت پارک یخونه رو هم جواب نم

 بود نشستم. خی

 

 پارت هشتاد و هفتم #
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کرد و گرفتم، قلبم  یکه آرومم م یتنها کس ینداشت، شماره  یا دهیموندن فا نجایاز سرما قرمز شده بودن، ا دستام

 .دیکوب یم منهیخودش و محکم به س

 بله؟ -

 

 رو پس زدم و با عجز گفتم: یلعنت بغض

 من خودم خودمو نابود کردم. ست،گهید یکیاشتباه کردم بهزاد، قاتل سالله  -

 

 تو؟ یگ یم یچ -

 

 رو محکم رو هم فشار دادم. چشمام

 ه؟یحرف بزن گالره موضوع چ -

 

 نگران منه!؟ یعنیپر از استرس بود، هه  صداش

 دونست هالکشم گفت: یکه م یلحن ازم نگرفت، با یجواب یوقت

 .شتیپ امیب ییبهم بگو کجا یخانوم -

 

آدرس رو گفتم و  یحرف اضافه ا چیخواستم، بدون ه یرو م یخواست؛ اصالً من جز اون مگه ک یبودنش و م دلم

رو  شیکیبچه گانه رفتم و  یبستم بلند شدم و به سمت تاب ها یم لیقطع کردم، بس هوا سرد بود که داشتم قند

 .دیکوب یم تماشغال کردم، با هر بار تکون تاب باد سرد مثل شالق خودش رو به صور

 گالره؟ -
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زمزمه کردم، معلق بودنم رو  یا "هان "شد،  یکه به زور باز م ییبلند کردم و با چشم ها ریزنج یو از رو سرم

تم فکر کنم، نفس گرم بهزاد با تونس ینم یزیحس شده بودم که جز خواب به چ یاونقدر ب یکردم ول یاحساس م

 داد. یبهم م یخورد و حس خوب یحرف زدنش به صورتم م

 به من صبر... ایعقل بده  نیبه ا ایخدا  یا دهیگرفته خواب ،یریم یم یزن یم خی یگ یسر نم رهیخ یدختره  -

 

 سرم رو جا به جا کردم و به خواب رفتم. ن،یماش یصندل یبه غرغرهاش زدم و با جا گرفتن رو یلبخند

 خودش رو کشت. تیگوش دارشویخانوم خانوما ب -

 

لباش  یرو یشده بود و لبخند محو رهیرو خاموش کردم و به بهزاد که بهم خ میچشمام رو باز کردم و گوش لیم یب

 بود، لبخند زدم.

 ؟یدیخوب خواب -

 

 حوصله گفتم: ینداشتم، ب یشوخ ی حوصله

 کردم. یم قیتحق کمیاشتباه کردم بهزاد، کاش  -

 

 ه؟یموضوع چ یبگ یخوا ینم -

 

 کرد. یم دادیتوچشماش ب یو دودل دیکردم، اونم مثل من ترد فیبهزاد تعر یماجرا رو برا ازیتا پ ریس از

 دست نگه داره. یبه بابات بگ دیبا -



 یدلتنگ ادیفر

 
225 

 

 

 موقع بهش زنگ بزنم. نیشه ا یاالن ساعت چهار صبحه بابا نگران م یخودمم تو همون فکر بودم، ول -

ود براش سخت ب یرو روشن کرد و به راه افتاد، رانندگ نیبعدماش قهیبهزاد بعد چند دق م،یسکوت کرده بود هردومون

 :دمیطاقت پرس یکرد، ب یکتفش درد م یو انگار

 کنه؟ یکتفت درد م -

 حال گفت: نیبا ا یاز درد موچاله شده بود ول صورتش

 .ادیخوابم م کمینه خوبم  -

 

 ؟یتصادف کرد -

 

 اهوم. -

 خونه نگه داشت. یرو جلو نیبود، ماش شیحال یب یکوتاهش نشون دهنده  یها جواب

 هم نکن، باش؟ هیمراقب خودت باش گر م،یکن یفردا باهم صحبت م -

 

به  کیدرختچه که نزد ریرو از ز دیشدم، کل ادهیگفتم و زود پ یذاشت، اوهوم یکه داشت تنهام م نیاز ا ناراحت

 بود برداشتم. وونیا

پفک کرده  هیمبل ولو شدم، چشمام بخاطر گر یباباش بود، رو یهنوز خونه ردادیت یعنی نیتو سکوت بود و ا خونه

 سوخت. یبود و م
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 یشروع به شستن حموم کردم، بعد از حموم حوله لمیو با چندش به وان نگاه کردم، برخالف م ستادمیحموم وا وسط

سر حال  کمیکه  نیا یو برا دارشدمیاز خواب ب میو ن کیبستم و از حموم خارج شدم، ساعت  نمیرو دور س ردادیت

درد  یکمرم کل شبیو کنار آشغاال گذاشتم، د مگذاشت سهیک یرو تو و حوله یبشم خونه رو مرتب کردم، روتخت

 رو از کمد برداشتم و با حوصله شروع به خشک کردن موهام کردم. یکیکوچ یبل، حوله م یگرفته بود رو

و ساپورت هم رنگش رو  دیسف رهنیپ هی نکهیکردم که خودمم متعجب بودم، بعد ا یآروم و با حوصله کار م اونقدر

 .دمیپوش رهنمیپ یرو از رو یخوشگل مشک یقهیموهام رو از کنار بافتم و جل دمیپوش

با سر و وضع نامرتب وارد  ردادیرفتم که در خونه هم زمان باز شد و ت ییرایتخت به سمت پذ یبرداشتن حوله از رو با

 زیبند آو یخون به صورتم هجوم آورد، دستام رو مشت کردم و از کنارش گذشتم و حوله رو رو دنشیخونه شد با د

 پهن کردم.

 شد. ردستاشیدور ک*م*ر*م حلقه شد و بدنم اس ردادیت یدستا

 ولم کن. -

 گردنم فرو برد و با حرص زمزمه کرد: یرو  تو گود سرش

 ساکت باش. -

 

زد باعث مور مور  یگردنم م ریکه ز یزیر ی، ب*و*س*ه ها ستادمیحرفش بود ساکت وا یکه تو یتحکم بخاطر

و ازم فاصله گرفت، بدو به سمت آشپزخونه رفتم، دهنم خشک  دیکش یپوف کالفه ا شیشد، با زنگ گوش یشدنم م

 یکردم، بو زیم دنیو شروع به چ دمدوم رو هم خور وانیآروم شدنم، ل یاب کم بود برا وانیل هیخشک شده بود، 

 بود. دهیچیبادمجون توکل خونه پ مهیق

 .یکرد یدگیرس فتیاز وظا یکیچه عجب به  -

 

 با ولع شروع به خوردن غذام کردم. ریخواستم باهاش بحث کنم، سربه ز ینم
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آوردم و مرتبشون  نییپا زیلباس ها رو از بند آو ز،یبعد جمع کردن م دم،یترک یقدر خورده بودم که داشتم م اون

ار کندم کردم و  ییچا یشد، با وجود خستگ یسـتراکتورسازیفوتبال پرسپول یهم مشغول تماشا ردادیکردم، ت

وق و ذ یکرد و هردو با کل تیهم سرا ردادیمن ت بهاونا  یانرژ  جانینشستم و به فوتبال چشم دوختم کم کم ه ردادیت

 کرد. یشوق به فوتبال نگاه م

 

 پارت هشتاد و هشتم #

 

 

به سمت  شدم و یکرد، بدو سوار تاکس یمنتظر موندم، بابا چرا در و باز نم قهیزنگ رو فشار دادم و چند دق دوباره

بازم از بابا  یدر خونه بودم ول یداد از صبح هم جلو یجواب نم یبه بابا زنگ زدم ول یکل شبیشرکت رفتم، از د

عد در اصل کارخونه بود ب یعنیبود؛  یبزرگ یلیخ شرکتگذشتم،  یشدم و از نگهبان ادهیشرکت پ ینبود، جلو یخبر

 یراست به سمت اتاق رفتم و ب کیسوءاستفاده کردم و  یکردم، از نبود منش دایپرس و جو آدرس اتاق بابا رو پ یکل

 هوا در و باز کردم.

 سال... -

 

دهن بابا نگه داشته بود و دست بابا  یزنه لقمه رو درست جلو هیموند،  مهیروبه روم حرفم نصفه و ن یصحنه دنید با

 دور مچ خانومه گره شده بود.

که  دمیخند یداشتم م یرکیز ریبود و ز نییبود در و بستم و ازش فاصله گرفتم، سرم پاخندم گرفته  یناباور نیع در

 سرم و باال آوردم. یبا شرمندگ ،یکرومپ خوردم به کس

 ؟یختیباز کجا رو به هم ر -

 

 گفتم: یو گاز گرفتم و با تخس لبم
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 کنم؟! بیوا مگه من تخر -

 

 برد. یو دستم و گرفت و با خودش به سمت اتاق دیخند یبا سرخوش بهزاد

 گالره؟ یکن یم کاریچ نجایا -

 

 و گفتم: دمیکش رونیو از دست بهزاد ب دستم

 ؟یکن یم کاریچ نجایشرکت بابامه خودت ا نجایاوالً ا -

 نادرست مواجه شدم. یصحنه  هینفرسته که با  اروی یاومده بودم بهش بگم عکسارو برا دوماً

 

 شدم. رهیبه بهزاد خ یبود،نشستم و با طلبکار زیکه کنار م یچرم یصندل یحرفم رو بعد

که من  یخودش رو انداخت روش و با لبخند یکنارم رفت و تلپ یمنتظرمن به سمت صندل یافهیتوجه به ق یب بهزاد

 کرد گفت: یم ونهیو د

 شرکت پدر خانومم هستش... نجایمن ا یکوچولو -

 

 یصورتم تکون م یحرفاش رو بشنوم، دستش که جلو ی هیذاشت بق یشد و نم یتو سرم اکو م "خانومم" یکلمه

گفتنش کل راهرو رو برداشته بود، به سمت اتاق بابا برگشتم،  "گالره" یصدا دم،یدو رونیداد رو کنار زدم و از اتاق ب

نگام  یرانبابا با نگ دم،یخند ینم گهید یبودم افتادم ول دهیکه د یصحنه ا ادیدوباره  دنشیتو اتاق تنها بود با د نباریا

 کرد. یم

 ما... یعنیدخترم من، خب  -
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 حرفاش رفتم. ونیم

 خوام، فقط اومدم بگم فعالً دست نگه دار و عکس ها رو نفرست. ینم حیبابا من ازت توض -

 

نم گرد" نتمیکرده بود که هرجا بب دیزنگ زده بود و آخرش با اس ام اس تهد یهفته گذشته بود، بهزاد چند بار کی

مامان بود  دیچرخ یهفته مدام دور و برم م هی نیکه تو ا ی، تنها کسخونه ومدیفقط شبا م ردادیت "شکنه یو م

باخودش همراه  یو تاالر بود و منم مجبور کیهمش دنبال لباس و ک شیامشب شب جشن بود و مامان از سه روز پ

بلندشدم، تموم بدنم درد  یصندل یاز رو یو به سخت دمیکش ینفس راحت شگریآرا "تموم شد" یکرد، با کلمه  یم

 کرد. یم

 .ادایم ردادیدخترم برو لباست و بپوش االن ت -

 یالهبود و دنب ریحر ناشیرنگ که آست یاسیلباس شب بلند  هیبه مامان زدم و به سمت لباسم رفتم،  ییزور لبخند

لباس رو تنم کردم و از اتاق خارج شدم،  یکشت یو کفش هم رنگش هم کنارش بود، بعد کل فیداشت، ک ینسبتاً بلند

 تهخیفر بود صاف صاف دورم ر کمیکه  میمشک یموها م،کرده بود رییتغ یواقعاً کل ستادم؛یوا یقد ی نهیآ یروبرو

محو بود  یلیخ شممیروشون نصب شده بود، آرا یخوشکل دیسرم جمع شده بود و تاج سف یباال شیکم هیبود و 

سرم انداخت و با هم به سمت  یغرغر شنل رو رو یشدم بود، مامان با کل زیتم یبخاطر صورت و ابروها ادمیرزییتغ

بود،  بهزاد شیواقعاً خوشکل شده بود اما من دلم پ یو کت تک آب یسرتا پا مشک یبا لباس ها ردادیت م،یرفت رونیب

 مطمئناً امشب تو جشن حضور داشت.که  یبهزاد

 

 پارت هشتاد و نهم #

 

 

هلهله و کِل کشون  یشد، با کل یبرگزار م نایعموصابر ا یکنسل شده بود و جشن خونه  ینامعلوم لیبه دال تاالر

 .میو راه افتاد میشد نیسوار ماش
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 نداشتم، فقط از روبه روشدن با بهزاد ترس داشتم. یخاص حس

 شد. یم شتریاسترسمم ب نایعموصابرا یشدنمون به خونه  کینزد با

 ؟یگالره خوب -

 

 حوصله گفتم: یبرگشتم و ب ردادیسمت ت به

 زودتر تموم بشه. یجشن کوفت نیخواد ا ینوچ، دلم م -

 

مثل جت به سمت  نیحرفم بهش برخورد که سرش رو تکون داد و پاش رو محکم رو پدال گذاشت و ماش یانگار

بود، با توقف  ختهیرو بهم ر زیامشب همه چ یاسترس کوفت نیا یول دمیترس یوقت از سرعت نم چیهخونه رفت؛ 

 برگشتم وبا حرص گفتم: ردادیبه سمت ت نیماش

 خر سوار رو چه به پورشه سوارشدن!؟ یآخه تو -

 

نشه به سمتش برگشتم و با سر بهش اشاره  عیضا هیبق یجلو نکهیشدم، بخاطر ا ادهیپ نیاز ماش ادیبه خودش ب تا

 .میکردم که به خودش اومد و زود به سمتم اومد و با هم به سمت خونه رفت

گل  دنشونیمهمون اومده بود؛ مخصوصاًعموجون و عروس هاش و پسراش هم اومده بودند، با د یتصورم کل برخالف

 و گرفتم و به سمتشون رفتم. ردادیاز گلشنم شکفت، دست ت

 .دیسالم عمو خوش اومد -

 ممیمر ٰ  یهمه بودن حت م،یکرد یگفت، با تک تک مهمونا احوال پرس کیو بهم تبر دیرو بوس میشونیپدرانه پ عمو

گوشم  ریدستم و فشار دادو ز یعصب ردادیچشم چرخوندم که ت تیجمع نینبود، انقدر ب یاز بهزاد خبر یبود ول

 :دیغر

 باالخره. ادیدنبالش نگرد، م -
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 که واقعاً بهش یکاربن یلباس آب هیبا  الیفر م،یرفت گاهمونیبا هم به سمت جا دم،یخجالت کش یچرا ول دونمیمن

 به سمتمون اومد. ومدیم

 .نیایبهم م یلیخ د،یخوشبخت باش -

 

زدم و با  یبخوام لبخند مهربون نکهیلبش متضاد بود، بدون ا یبا لبخند رو یلیصداش و غم نگاهش خ لرزش

 زمزمه کردم: یشرمندگ

 .الیفر سفمٰ  متا -

 

ام دندون ونیمونده بودم و لبم رو م ریهمچنان سربه ز یکردم ول یاحساس م قاًیرو عم الیو فر ردادینگاه ت ینیسنگ

 خورده بود. یبزرگ یهم مثل من شکست عشق الی، فردادم که مبادا بغضم بشکنه یفشار م

 سالم. -

 

اراده به گلوم هجوم آورد و باعث لرزش  یبغضم دوباره ب دنشیال آوردم، با دزود سرم با یلیآشنا خ یصدا دنیشن با

 صدام شد.

 .دیخوش اومد یلیس...سالم خ -

 

کرد،  یحالم و بد م شیاز ب شیبهزاد هم ب یعصب یشد، چشم ها یم میدور کمرم باعث خفگ ردادیدست ت یگرما

 یم چدون یخوشحال، نم گهیعشقم با کس د نمیانداختم که نب نییحلقه شد سرم رو پا میمر یدستش که دور شونه 

 نشستم. یصندل یاز دور کمرم خسته رو ردادیگفتن فقط با باز شدن دست ت
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 ییبودم، با آهنگ آشنا یاومده بود به شدت ناراض شیکه پ یو رسوام کنن، از جو زنیهر آن امکان داشت اشکام بر 

 برگشتم. ردادیزد به سمت ت یرخالف دلم که ساز مخالف ملبم نشست، ب یشد، لبخند رو یکه پخش م

 م؟یشه برقص یم -

 

 .دمیوضوح تعجبش رود به

 ؟یبا من -

 

 آره تکون دادن و گفتم: یباحال سوال کرد، سرم و به معن یلیلبم نشست، آخه خ یاز سوالش رو یلبخند

 کنن. یرو دوباره پل یفقط قبلش بگو اون آهنگ قبل -

 

 یکه نه م یآهنگ ترک م،یرفت ستیگفت و به سمت مهرداد رفت، دست تو دست هم به سمت پ یا "باشه" ردادیت

از همون  م،یدیرقص یم یآهنگ آذر نیبا ا یشد؛ قبالً کل یخونه دوباره پل یم یچ نکهیو نه ا هیدونستم اسمش چ

 .میبود هماهنگ شهیهم نیواسه هم دنیرقص یو مهرداد هم باهامون م ردادیموقعه ها ت

هم که شده  قهیچند دق یبرا نیکنم واسه هم هیخواست گر یدلم نم م،یکرد دنیپخش آهنگ شروع به رقص با

 کنم. یگذشته رو کنار بزارم و تو حال زندگ

 

 پارت نود#

 

 جشن رو نیخب دوست داشتم ا یشه احمقانه بود ول یکردم االن که بهزاد عصب یداشتم، با خودم فکر م یخوب حس

 بود. یواه الیاما خ "انتقام الیخیب" بهم بزنه و بگه
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 گاهمونیبه سمت جا ردادیبودم با فشار دست ت  الیبود که قطع شده بود و من هنوز تو خ یا قهیآهنگ چند دق 

 رفتم.

ز نبود، کالفه ا یبودم ول شیکردم منتظر نگاه عصب یاون نبود، هر طرف که نگاه م یول دیچرخ یم تیتو جمع نگام

 باال رفتم. یبه سمت طبقه  "من برم لباسم و درست کنم"جام بلند شدم و با گفتن

داد،  یکه مدت ها بود گلوم رو فشار م ینشستم و بغض نیزم یطاقت رو یرو باز کردم و پشت در ب ردادیاتاق ت در

 دادم. دنیترک یاجازه 

 در خورد باعث شد از جام بلند بشم.که به  یداشتن، تقه ا یدست از سرم بر نم خاطرات

 گالره در باز کن منم. -

 

اونم مثل من قرمز بود با گره شدن دستاش دور شونم هردومون  یباعث شد قفل رو بچرخونم، چشما الیفر یصدا

س فبود من هم سالله رو باخته بودم هم بهزاد رو، ن الیاز فر شتریمن ب یباخته ها م؛یهر دو باخته بود م،یکرد هیگر

 یو دستم و دور گلوم حلقه کردم با چند تا سرفه  مو به عقب هل داد الیتونستم حرف بزنم فر یزدم و نم ینفس م

 راه نفسام باز شد. یدر پ یپ

 ؟یخوب -

 

که کنار تخت  یپخش شده بود دستمال کاغذ شمیرفتم کل آرا نهییتکون دادم، به سمت آ الیرو در جواب فر سرم

 نیخواستم همه بفهمن باختم، بس بود سکوت بس بود ا یپاک کردم، م یبود رو برداشتم و صورتم و الک یعسل یرو

 غرور مزخرف!

 

موند و چشماش درشت  مهیحرفش ن دنمیبا د ارم،یمهرداد باعث شد سرم و باال ب یصدا دمیپله که رس نیآخر یرو

 شد.

 که عشقت داره... نیبب ایب -
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ود و بهم زل زده ب یسر جاش بود و عصب ردادیت یبرگشتم ول گاهیبه سمت جا ردادِیعشقم ت منظورش از نکهیفکر ا با

ه چه ک نهیبب ادیم ششیدونستم اگه نرم پ یداد، م یسر تکون م یکه کنارش بود فقط الک یکس یدر جواب حرف ها

 لبم نشوندم و به سمتش رفتم. یرو یخبره؛ لبخند مسخره ا

 گالر... -

 

 سکوت باال آوردم و گفتم: یرو به معن دستم

 زنم. یم غیج یحرف بزن گهیکلمه د هیتحملم طاق شده اگه  -

 

تو چشماش زل زدم و با دستم از  یخواد بغلم کنه، عصب یکه م یانگار د،یمن کش ینامحسوس خودش رو جلو یلیخ

 د، حالم عوض شد.در حال رقص بو میبهزاد که کنار مر دنیبا د یکردم ول تشیبازوش گرفتم و به کنار هدا

اره هدف دوب یدستم و باال آوردم و ب یکنم، چند بار کاریچ دونستمیبمونم سرجام اصالً نم ایدونستم برم جلو  ینم

 م،یهم که شده چشم تو چشم شد هیچند ثان یو برا دیبهزاد به سمت من چرخ میانداختمش، با چرخش مر نییپا

 یبترکه از حرص م میداد که نکنه بغض لعنت یمآب دهنم و قورت  آروم شدنم تند تند یزد برا یقلبم تو دهنم م

باور  "گن یبود دروغه م دنشیآسونتر از د اهامینبود، باور خراب شدن رو فیحال اون لحظم قابل توص دمیلرز

تونه  یشون نم یخوشبخت نیاونم در ع گهید یعشقت با کس دنیمثل د یچیه "سخت تره یاز خود بدبخت یبدبخت

 بزنه. نتیزم

 یرو م میجز بهزاد و مر یو نه کس دمیشن یم ییطاقت وزنم رو نداشتن، تپش قلبم باال رفته بود و نه صدا زانوهام

 داد. یبود که منو عذاب م یزیتنها چ نیبود ا یلب بهزاد واقع یلبخند رو دم،ید

 رو با گاز گرفتن لبم قطع کردم ومدیکه به زور باال م یبود، نفس گهیشده، بهزاد مال کس د یچ دمیفهم یتازه م انگار

 د،یزانوهام راه نفسم باز شد و تازه صداهابگوشم رس یحس مردن بهم دست داد، با فرود اومدن رو هیچند ثان یو برا

 .اوردیبه درد م وبود که سرم ر تیجمع یآهنگ قطع شده بود و همهمه
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 کردم منظم نفس بکشم. یگذاشتم و سع نمیس یو رو دستم

باز بشه و من و بکشه تو  نیخواست زم یکردم، دلم م یم دیهم سردردم و تشد هیگالره، گالره گفتن بق یصدا

 سالله من مرده بودم. یخودش کاش بجا

 

  کمیپارت نود و #

 

 

 هم فشار دادم. یو چشمام رو رو دمیتخت دراز کش یرو

 ؟یخوا ینم یزیچ -

 

 نگاه کردم و گفتم: الیفر به

 .رمیکن بم یکاری یتون یام، اگه مخو یچرا مُردن م -

 زخم دلم نشد. یرو یمرحم نشیغمگ نگاه

 یکه داشتم تکون خوردن برام حکم مرگ رو داشت، با بدبخت یبا سردرد ومد،یم نییاز پا ردادیت یادایفر یصدا

ه ب یا قهی، چند دقشکست یسکوت خونه رو م ردادیت ادیروشن بود و فر نییپا یبلندشدم و در و باز کردم، چراغ ها

و خراب شدن حالم و عموصابر که من   میجشن و رقص بهزاد و مر یآور ادیدادم که راه فکرم باز بشه با  هینرده ها تک

باعث هجوم اشک به چشمام شد، اوف  الیو در آخرحرفم به فر تیجمع یرو تا تو اتاق بغل کرده بود و همهمه 

ز پله ا میو روح یجسم تیسرعت ممکن با اون وضع نیپله ها رفتم و با تندتر بشه به سمت یحق داشت عصب ردادیت

 جشن هنوز تنم بود. یلباسا فتم،ر نییها پا

 شه. یشه بابا، نم ینم -
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د و حال نشسته بو یمبل ب یو عموصابر و مامان که رو الیپشتش به من بود و به جز فر ردادیسمت سالن رفتم و ت به

 تو سالن نبود. یکس گهیکه باال سرش بود د یمهرداد

 بود. وفتادهینگاهش به من ن یرو آروم کنه، هنوز کس ردادیداشت ت یبود اما سع یهم عصب عمو

 گالره. شیپ یبر یحق ندار یتا آروم نش ردادیت نیبب -

 

 بگم؟  یبرم چ شش،یهه...برم پ -

 نارویندارم، هان ا رتیمن اصالً غ ایغصه نخور زمیوقت عزمعش شیبرو پ اینه بگم ب ای یکه آبروم رو برد یمرس بگم

 ه*ر*ز*ه بگم؟! یبرم به اون دختره 

 

 نیکه زده بود گرفته بود، به سمتشون قدم برداشتم، زانوهام بخاطر برخورد کف پاهام با زم ییادهایبخاطر فر صداش

دلخور نگاهش رو ازم گرفت و  دنمیکردم، عمو با د یبهشون نم یتوجه ادیگرفت، اما ز یکه داشت درد م یو خنک

 گرفته گفت: یکردو با صدا ردادیپشتش رو به ت

 .دیخودش شن ،یبگ یبر ستیالرم ن -

 

 شیلیبا س یخودش و بهم رسوند ول یدونم چجور ینم د،یمثل فنر به سمتم چرخ ردادیتموم نشدن حرف عمو ت با

قرمز شدش به سمتم خم  یافتادم، با چشمها نیزم یزده بودم که روکنارم خوردم و اون قدر شک  واریمحکم به د

 بلندم کرد. نیشد و دستش دور بازوم گره شد و مثل پرکاه از زم

 خداحافظ. مونیسر خونه زندگ میریما م -

 

 ومد،یازم در نم ییصدا چیشدم و ه یم دهیاراده دنبالش کش یبودم چون ب ومدهین رونیب یلیاز شک اون س هنوز

 و گرفت. ردادیو عمو دست ت دنیعمو و مامان به سمتمون دو
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 کشمت. یخودم م ادیسرش ب ییدختره مثل مردها شده، بخدا بال ینیب یاحمق ولش کن، نم یکن یم کاریچ -

 یچ ایکردم، توشک بودم  یهم نم هیگر ٰ  یولم کنه اما من حت ردادیاصرار داشت ت هیزد و با گر یم غیهم ج مامان

 و منگ بودم. جیدونم فقط گ ینم

  منتظره رهیحرکت غ هیبازوم بکنه و با  یدستش از رو ردادیشد که ت نیمامان ا یها غیعمو و ج یدهایتهد ی جهینت

بود رفت.  ستادهیوا نیماش یپرتم کرد و خودش به سمت عمو که جلو نیماش یصندل یکنه، با سرعت رو بغلم

زود  ردادیوبا استرس بهم نگاه کرد، ت دیکنار کش نیماش یآخرش عمو از جلو یول دیطول کش یکم ومدیصداشون نم

 خارج شد. اطیمثل جت از ح نیشد و ماش نیسوار ماش

و گاهاً  دیکش یم ییال نایماش نیاز ب ردادیرو جمع کردم و با ترس و استرس دستم و دورشون حلقه کردم، ت پاهام

پاهام بلند  یشده بود رو از رو نیسنگ بیسرم و  که عج یه سختب نیذاشت، با توقف ماش یبوق م یدستش و رو

کردن؛ اصالً  یو به سمت خونه بردم، پاهام درد م دیکش رونمیب نیاز ماش ردادیت یوحش یدوباره دست ها یکردم ول

 کرد. یکل وجودم درد م

 سمت چپم نشست هم زمان شد. یگونه  یکه رو یلیدر و قفل کرد و برگشتنش با س میاتاق که شد وارد

  

 .یهمه مون رو امشب به باد داد یآبرو یدیتُف به روت خجالت نکش -

 

 

 غیکه بدنم خورد ج یهم درد داشت، سکوت نکردم اتفاقاً با هر ضربه ا یلیگم ضربه هاش درد نداشت اتفاقاً خ ینم

 نبود. ایدن نیکه تو ا یسالله ا ٰ  یت کردم حتو خالصه همه رو لعن ردادیکردم و تو دلم خودم و بهزاد و ت هیزدم گر

 هیو سرم رو بلند کردم و به ساعت نگاه کردم، چشمام بخاطر گر دمیکش واریکرد، خودم و  به سمت د یدرد م کمرم

ت ساع نم،یپلک زدن تونستم ساعت رو بب یشد با کل یچشم م یاهیپف کرده بود و ضعف بدنمم باعث س ادیز ی

 یکرد که نم یشده بودن و اونقدر بدنم درد م کهیت کهیتو اتاق بودم، لباسام ت شبیو من از دچهار بعد ازظهر بود 

 تخت بخوابم. یتونستم بلند بشم و رو
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 پارت نود و دوم #

 

 

 شد و یاتاق عصب یگوشه  دنمیشب بود که اوند خونه با د ردادیصورتم گرفتم و دوباره هق زدم، ت یرو جلو دستام

 دست و پاش جون بدم کاش... ریها به سمتم هجوم آوردم، بدنم تحمل ضربه هاش رو نداشت کاش ز یمثل وحش

و به کمک تخت بلند شدم، پام که قبالً شکسته  دمیکه به شماره افتاده بود خودم و به سمت تخت کش یینفس ها با

اما مجبور بودم،  اوردیبه درد م شتریو بآب زخم هام ر یکه نتونم راه برم، گرم ینه اون قدر یکرد ول یبود باز درد م

نن، البته ک هیآسمون به حالم زار زار گر یکه مرغ ها ارهیسرم م ییالب نتمیلباس بب نیو با ا ادیگفته بود اگه ب ردادیت

 .اوردیزد تا عمق وجودم رو به درد م یکه به بدنم م ییضربه ها یترس از مردن نداشتم ول

 رونیو از حموم ب دمیچیبدنم کبود بود، حوله رو دورم پ ی گهید یبازوهام و چند جا دم،یکش یزخمام م یو رو دستم

 رفتم.

 سمت چپم کبود کبود ینزنم، گونه  غیدهنم گرفتم که از ترس ج یناباور دستم و جلو نهیصورت خودم تو آ دنید با

 .رمیکه دردش باعث شد لبم و به دندون بگ دمیصورتم کش یبود و چشمام پف کرده بود با ترس دستم و رو

 

که کرده بودم انگار زخمام تازه  یبا حموم دم،یپوش یو به سخت دمیکش رونیب یرو با شلوار مشک یقهوه ا رهنیپ

نبود از ساعت هفت تا االن سه تا مسکن  ردادیاز ت یساعت سه شب بود و خبر رن،یافتاده بودن درد بگ ادشونی

و خودم و به  دمیمبل دراز کش یرو نیماش ریدگدز یصدا دنیبود، با شن دهیم درد امونمو برباز یخورده بودم ول

 خواب زدم.

 .نداختیبه دلم م شتریقدم هاش ترس رو ب یصدا

 گالره بلندشو. یگالره، هو -
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 یغیسرم ج یباال دنشیور و اون ور نگاه کردم که با د نیبه ا یو با هول دمیپر یتند افمیکه مشهود بود از ق یترس با

 .دمیاز ترس کش

 خفه شو.-

 بزنم. غیکه مبادا دوباره ج دمیدهنم کوب یبلندش دستم و رو یصدا با

 تو اتاق کارت دارم. ایخودتم ب ار،یمسکن ب هیبرام  -

 

 قرص رو از خشاب در آوردم و به سمت اتاق رفتم. نیبهش گفتم و آخر یلرزون ی "باشه"

 زمزمه کرد: یلب با لحن خشن رید و زتخت افتا یخوردن قرص رو بعد

 کنه. یخاموش کن اون المصب و سرم درد م -

 

هوا دستش  یب ردادیکه ت دمیتخت دراز کش یغرق شد، با درد رو یکیفشار دادم و خونه تو تار دیکل یرو رو دستم

 ا لکنت گفتم:و ب دمیخودم و جلو کش دیچیکه تو بدنم پ یرو به سمتم آورد و دور شکمم حلقه کرد، با لرز

 کنه. یت...توروخدا ولم کن، ه...همه جام د...رد م -

 

هم بدنش که ب یدستش دور شکمم و گرم یبا تنگ تر شدن ناگهان یول دمیکش یشل شدن دستش نفس آسوده ا با

 بود. دهیاون مصرانه بهم چسب یول رمیکردم ازش فاصله بگ یسع یبود، عصب دهیچسب

م داشت یزل زده بودم و با تموم وجود سع واریواسه حالم نداشتم، به د یفیخسته تر از خسته بود؛ اصالً توص بدنم

ه ک یشب نداختیشب گذشته م ادیخورد و منو  یکنارم خواب بود با هربازدمش نفسش به صورتم م ردادینخوابم، ت

 یهمون عذاب قبر معروف بود و فرشته  میزندگ یکم از شب اول قبر نداشت، انگار مدت ها بود مرده بود و درد ها

 داد. یکه حاال نفس هاشم آزارم م یویشده بود، د لیسه سر تبد وینکرده به د یمرگم بخاطر گناها
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 خورد یبودم، حالم از خودم بهم م یکیسرخ که هر روز کنار  بیشدن، شده بودم س ریو چند باره اشکام سراز دوباره

شده بود و چشمام مدت ها بود که بسته شده بودن  من و ناجوان مردانه به  روزیخواب پ یول یو چجور یدونم ک ینم

 شهیبودم و مثل هم ستادهیبهزاد وا یمنِ سابق که جلو من،که توش بهزاد بود و  ییایبهزاد سپرده بودن، رو یایرو

شدم و با لحن  میسخره بازم الیخیزود گذره ب یایرو هی نیدونستم ا یکردنش بودم، توخواب هم م تیمشغول اذ

 گفتم: یلوس

 ؟ییاقا -

 

 یچشما ٰ  یحت د،یصدام که مهربون و پراز ناز بود خند دنیکه از دست بهونه هام به ستوه اومده بود با شن بهزاد

 ییخود شدم و دستام رو دور کمرش حلقه کردم و با صدا یخندش از خود ب دنیبا د دنیخشنش هم خند شهیهم

 کرد زمزمه کرد: یم دادیکه توش ناز ب

 هوم؟ یوار عاشقتم، توچ وانهیبهزاد من د -

 

 پارت نود و سوم #

 

 

 شیعصب یرو با چشما ردادیو هراسون بلندشدم که ت دمیاز ترس کش یغیکه به سرم خورده، ج یمحکم یضربه  با

 با ترس زمزمه کردم: دم،ینبود د یدیجد زیروزا چ نیکه ا

 شده؟ی...چیچ-

 

پلک هام راهشون رو  ریلبم هام نشست، با درد چشمام و بستم و اشکام از ز یبود که رو یسوالم تودهن جواب

 .داکردنیپ
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 ؟یوار دوست دار وانهیرو د یکه اون الش -

 

 شده بار دومم. نیشانس آخه من چندبار تو خواب حرف زدم که ا نیانداختم، اوف لعنت به ا نییسرم رو پا ناباور

 شد. میمونیکه سراغم اومد باعث پش یدیدندونم گرفتم که با درد شد ریکرد رو ز یرو که ذوق ذوق م لبم

م فکرش ٰ  یکه حت یاجبار یگردنم و اون رابطه  یحموم به کبود یبخار گرفته  ی نهییآ یرفته بود و من جلو ردادیت

 کرد. یگونم رو پاک م یبود که اشک ها یزیآب تنها چ یکردم و قطره ها یعذاب آور بود، فکر م

نداشتم  ییاگه باز هم بود جا ٰ  یبودم حت یخونه زندان ینبود، در خونه قفل بود و من تو داشیپ ردادیت شبیاز د  

 ونریکه از شرکتش اومدم ب یو باباهم از همون روز وفتادیشوهرش بود و سال به سال بفکرم نم شیبرم، مامان که پ

 .ادیسرش م ییکس هم هر بال یب مودم آدکس ب یکلمه ب یواقع یبودمش، به معنا دهیند گهید

 زدم و با بغض تودلم مرورش کردم. یلبخند یکوتاه یقصه  یآور ادی با

 "پُشتم یآ"کرده یجمله رو تکرار م هیکمک خواستن فقط  یزدن و اون بجا یرو کتک م یا چارهیمردب هیروز  هی

نزدن چرا  یکه به پشتت ضربه ا نایا "پرسه یجلو و ازش م رهیشه م یها بوده کنجکاو م یکیکه اون نزد یمرد

 ؟"پشتم یآ یگ یهمش م

کس جرئت  چیه یبود که هوام رو داشته باش یاگه پشتم کس»گه: یناله وار م ومدهیکه نفسش به زور باال م مرده

 «نداشت به ناحق تو صورتم بکوبه...

کرد  یجرئت نم ردادیت ومدنیدن و سراغم مش یمامان نگرانم م ٰ  یحت ایبابام  ایبود، اگه بهزاد  نیمنم هم تیحکا

 دنینبود با د خچالیتو  یچیشکمم به سمت آشپزخونه رفتم، ه یکتکم بزنه، سرم رو تکون دادم و با صدا ینجوریا

 بهتر بود. یحداقل از گرسنگ ،دهنم گذاشت ینونه بغضم رو کنار زدم و نون رو تو کهیچند ت

بود، خوش  دهیخرت و پرت خر یبود که کل نیهم داشت واون ا ییایحداقل اومدنش مزا یوقت اومد ول رید ردادیت

ا رو ه لهیوس نکهیچون بالفاصله بعد ا ستیدر کار ن ییتموم شد و کتک و دعوا گهیکردم د یبودم که فکر م الیخ

م بزرگ خودش رو بهم پرت کرد و با چند تا قد نیزم یرو رو یجانون یعصب یخال یسفره  دنیجا داد با د خچالیتو

قاعدتاً  یکرد یفرار کردن نداشتم اگه فرار هم م یپا یول هیعصب دمید یم ٰ  یحت دمید یرسوند، اومدنش رو م

 خورده بودم. یلیس یچند روز کل نیشوک زدم نکرد تو ا نباریا شیلیشد، سرم و باال آوردم که س یتر م یعصب
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 شدن؟یچ ینون تو جانون کهیاون چند ت -

 

 ترس و تعجب گفتم: با

 خ...خوردمشون. -

 

 بکشتم!؟ یخواست از گرسنگ یشده بود، نکنه م یمتعجب بودم خب مگه چ واقعاً

شدن، دستش دور گلوم حلقه  مونیبهش زل زدم که با کارش بالفاصله پش یچرت رو کنار زدم و با طلبکار یفکرا

 صورتم خم شد. یو رو دیشد و پشتم رو محکم به اُپن کوب

 چشمام گمشو تا نکشتمت. یجلو از -

 

 بود، به سمت اتاق رفتم که صداش باعث شد دور از چشمش پوزخند بزنم. میثان هی یبرا متعجب

 .یکوفت کن یزیچ یمن حق ندار یبه بعد بدون اجازه  نیاز ا -

 

 پارت نود و چهارم #

 

رو برداشته بود و منه گرسنه رو  کل خونه یهمبرگر یکردم به بو یم یرو تو شکمم جمع کرده بودم و سع پاهام

 .دیچرخ یفکرم همه جا م یبود ول ونیزیتوجه باشم، نگام به تلو یکرد ب یگرسنه تر م

 .ایپاشو ب -
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تفاوت  یرفتم اونقدر آروم و ب زیبلند شدم و به طرف م یعجله ا چیه یبه خودم اومدم، آروم و ب ردادیت یصدا با

 بودم که انگار نه انگار از صبح گرسنه بودم.

 .ادیآماده کرده بود نگاه کردم و منتظر موندم تاب ردادیکه ت ییخونگ یها جیساندو به

 ن،یو بب ایراه انداخته بود که ب یکرد، شکمم قار و قور یم کاریدونم تو آشپز خونه داشت چ ینم دیطول کش اومدنش

 هام رو آروم ماساژ دادم. قهیسرم کردم و شق لیدستام رو حا

 ؟یإ چرا نخورد -

 

 دونم چرا گرفته بود زمزمه کردم: یکه نم ییصدا با

 منتظر تو بودم. -

 

 زمزمه کرد: یرنگ تعجب گرفت و با شرمندگ نگاهش

 خوردم. یمن داشتم تو آشپز خونه م -

 

 بدو به سمت ردادیاز نون هارو برداشتم که ت یکیو  ازش چشم برداشتم یتفاوت یرو لبم ظاهر شد و با ب یپوزخند

احساس  یکاهو و گوجه رو به خوب یکه لقمه زدم مزه  یکیچش شده بود. با گاز کوچ ستیاتاق رفت؛ واقعاً معلوم ن

لقمه رو باز کردم داخل نون فقط کاهو و گوجه و  یکردم، گاز دوم هم فقط همون مزه رو احساس کردم با ناباور

 یو تار کرده بودن رو کنار زدم که رو دمید یکه جلو ییبودن، اشکا نیلقمه ها هم مثل هم یکیبود اون  ارشوریخ

 شدن. یگونه هام جار

 کاریبود و من ب میبه سمت اتاق رفتم، ساعت دوازده و ن زینداشتم هر سه لقمه رو خوردم، بعدجمع کردن م یا چاره

 به جز خواب نداشتم. یکار
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 یپشت بهش رو داره،یداد که ب ینشون م نینفساش نامنظم بود و ا ینگاه کردم صدا ردادیبه تتخت نشستم و  یرو

 یمن دردها یکم درد گرفت ول هیگلوم به خاطر پس زدن بغضم  خیو بغضم رو قورت دادم، ب دمیتخت دراز کش

 بزرگترم داشتم.

 یداد، کبود یبه غذا خوردنم نم یریگ گهیآرومتر شده بود و د ردادیگذشت، از اون شب به بعد ت یتندتر م روزها

 بود. یهوا هنوز زمستون یول دیمونده بود به ع یصورتم کم رنگ تر شده بود، چند روز

 یحرف م ردادیکم با ت یلیمدت خ نیشده بودم، تو ا رهیبرف خ یداده بودم و به دونه ها هیتک واریپنجره به د کنار

 کردم. یزدم، تموم مدت به بهزاد فکر م

 شونم به سمتش برگشتم. یرو ردادیتونستم دروغ بگم، من هنوز عاشقش بودم، با نشستن دست ت یخودم نم به

 ؟یکارم داشت -

 

 ضرب گرفت و با مِن مِن گفت: نیزم یشد و با پاش رو رهیمبل خ ی هیکالفه به پا ردادیت

 نا،یبرو خونه بابام ا یاگه خواست ایبابات  یبرو خونه  ننت،یخوام بب یاز خونه، مهمون دارم نم رونیبرو ب شهیاگه م -

 شه؟یم

 

 کنارش زدم. الیخیکه داشتم، ب ییکنجکاو باتموم

 خودته. یخونه  نجایآره چرا نشه، باالخره ا -

 

روش  از سرو یداده بود و کالفگ هیتک واریکنار راهرو به د ردادی، تاومدم رونیلباسام رو عوض کردم ازاتاق ب نکهیا بعد

 .شدم دنشونیگذاشتم و خم شدم و مشغول پوش نیزم یساق بلندم و رو یها نی، از کنارش رد شدم و پوت دیبار یم

 م.ش یکه دوباره سگ م یهمراهت ببر، فقط حواست باشه پات و کج نزار تمیگوش فت،یپول رو بزارتوک نیا ایب -

 زمزمه کردم: یبهش زدم و با خونسرد یلبخند
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 یهومینکن که  دیتهد یندارم الک میحس زندگ گهیاسه از دست دادن ندارم؛ اصالً دو یزیگفته بودم من چ بارمی -

 زنه به سرم.

 

هوا که به صورتم خورد  یزدم، سرد رونیو از خونه ب دمیکش رونیو پول رو از دستش ب یگوش شیتوجه به ناراحت یب

نشسته بودن االن  نیزم یکه از ظهر رو ییو دور دهنم گرفتم؛ واقعاً هواسرد بود و برف ها دمیزود شال رو باالترکش

 یاطرافشون رو یآدم ها یها یخبر از بدبخت یکه ب ییبچها شده بودن، بچه ها یبرا یجالب یزده بودن و سرگرم خی

 زدن. یخوردن و قهقهه م یبرفا سر م

 

 پارت نود و پنجم #

 

 

زاره از خونه پام و بزارم  یگفت نم یکه م یردادیکردم که شب چه خبر، آخه ت یزدم و با خودم فکر م یقدم م ادهیپ

 کرد. خیفکر کردم که مخم هم مثل بدنم  یاونقدر رونیب امیاالن خودش مجبورم کرد ب رونیب

 دیکرد راه رفته رو برگشتم با یم تیکه مثل خوره داشت مخم و تل یکالفه از فکر ه،یمزخرف زیواقعاً چ یکنجکاو

 شده بود و برف هم بند اومده بود. کیتا برسم خونه هواتار اوردم،یدر م ردادیسراز کار ت

دم، ز هیدر تک یپارک بود، با تعجب شونه هام رو باال انداختم و منتظر به درخت جلو نیماش ییخونه چندتا یروبرو

در پارک کرده بودن و سه  یجلو نیساعت دوتا ماش مین نیداده بودم، تو ا هیشد که به درخت تک یم یساعت مین

تم سرد بود که طاق یکرد، هوا اونقدر یم کیرو تحر میوکنجکا شتریب نیتادختر با دوتا پسر وارد خونه شده بودن و ا

 و طاق کنه؛ مصمم به سمت خونه قدم برداشتم.

 یم شتریخنده همه و همه تعجبم رو ب یو گاهاً صدا یقیآروم موس یقفل چرخوندم، صدا یرو تو دیکل یآروم به

 یکاناپه نشسته بودن و پچ پچ م یمعقول رو یول یمجلس یاز دخترا با لباس ها ییا باال رفتم و چندتاکرد؛ از پله ه

 بود. وفتادهیکردن، اونا هنوز نگاهشون بهم ن
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 .دمید نهییآ یبرهنه جلو یرو با باال تنه  ردادیهوا در و باز کردم که ت یسمت اتاق رفتم و  ب به

 گالره!؟ -

 

 :دمینال نیغمگ یبدنم و به لرز در آورد، با ترس دست به دامن دروغ شدم و با صدا شیمتعجب و نگاه عصب یصدا

 برگشتم. نیواسه هم ،یکس یرو...روم نشد برم خونه  -

 نباشه. عیضا ادیشدم که دروغ بودن حرفم ز ریز سربه

 نفسش کنار گوشم باعث شد مور مور بشم. یگرم

 .نمیبب ریسرت و باال بگ -

 

 سرم و باال آوردم و بهش نگاه کردم. یآروم به

 .رونیب ایگلم، لباسات و عوض کن ب الیخیب یاشکال نداره دختر خوب، حاال چرا انقدر ناراحت -

 

 گفتم: متعجب

 رون؟یب امیب -

 

 کرد. ریدستاش اس ونیباز بود رو بست و من روم مهیکه ن یدر

ن منم گفت رنیخواستن بگ یجشن کوچولو م هیمهم  یپروژو هیتو تیموفق هی یشرکت برا یخانوم خانوما همکارا -

 .نجایا انیب
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 گفتم: یحال یدادم، با ب رونینفسم رو ب یلبم نشست و با آسودگ یرو یبخش تیرضا لبخند

 .ادیتو برو خوش باش من خوابم م رون،یب امیمن نم الیخینه نه ب -

 .دمیپتو خز ریبهونه آوردم و با رفتنش برق رو خاموش کردم و ز ردادیت یاصرارها دربرابر

 

 پارت نود و ششم #

 

 یبرداشتم، دستام ب یعسل یرو از رو یگوش رهیبگ میکه کم مونده بود گر دمیپهلو به اون پهلو چرخ نیقدر از ا اون

 تماس وصل بشه قطع کردم. نکهیقبل ا یشمارش رفت ول یاراده رو

 ت.گرف یقلبم فرمون بدنم رو دستش م میدیرس یبه بهزاد م یکرد، جالب بود وقت پیاراده دستام شروع به تا یب

 میمن و تو قرار بود ما بش"

 "خودمون ٰ  ینتونه حلش کنه، حت چکسیسخت که ه یمعادله  هی نه

 

لش بردم و چشمام رو محکم با ریرو ز یحوصله گوش یده، ب یرو سند کردم، مطمئن بودن که  جواب نم امیمکث پ یب

 !؟دیکرد یاونم بمن فکر م یعنیبود؛  دهیو درشتمون اَمونم رو بر زیهم فشار دادم، خاطرات ر یرو

 داد!؟ یخاطراتمون اونو هم آزار م یعنی

 کرد. سیشد و اشکام گونه هام رو خ روزیجدال من و بغضم، بغضم پ نیبودم، آخرشم ب زاریجواب ب یب یسوال ها از

 یافتاده بود لبخند زدم و بازم ب میگوش یتار به اسمش که رو یاشکام رو پس زدم و با چشما میزنگ گوش یصدا با

 اراده جواب دادم.

 

 الو؟-



 یدلتنگ ادیفر

 
248 

 

 

 گالره؟ -

 

 طاقت لب زدم: یب

 خستم بهزاد. رم،یبگ یکن فراموش یکار هی ایب -

 

 ؟یکن یم هیگر -

 

 که به خودم مسلط بشم. دمیکش یقیکرد، نفس عم یم کیاشکام رو تحر گنیآهنگ غم هیآرومش مثل  یصدا

 کنه؟ یهم م یمگه فرق -

 

 تا جواب بده. دیطول کش یا قیچنددق

 .نمیبب یچشمات رو اشک رمیم یکه م یدون یم -

 

 .دمیمشتم فشاردادم و نال یموهام بردم و محکم تو نیحرص دستم رو ب با

 خواد، انقدر خودخواه نباش. یتوروخدا تمومش کن، من کم آوردم دلم کنار تو بودن رو م -

 

 بگه که دل نا آرومم آروم بشه، کاش!... یزیچ هیگفت اونم خستس کاش  یپر بود از حرف، کاش م سکوتش

 شه. یاونوقت دعواتون م نهیب یم ادیم ردادیاالن ت یبهتره قطع کن -



 یدلتنگ ادیفر

 
249 

 

 

 با حرص داد زدم. د،یزخمم پاش یه روبود ک یمثل نمک حرفش

 .یبرو به جهنم لعنت -

 

 یلعنت ستین ست،ین نیلعنت بهت بهزاد، جواب عشقم ا دم،یتخت نشستم و موهام رو از ته کش یرو تیعصبان از

 .ستین

 

 یکه از طرف بهزاد بود رو باز کردم، ول یامیپ یگوش یکردم به خودم مسلط باشم، با صدا یرو بستم و سع چشمام

سرم رو اون  یرو ایزد، آوار شدن دن یشکستم کاش اصالً بهش زنگ نم یرو م یگوش ادیب امیاون پ نکهیکاش قبل ا

 حس کردم. یلحظه به خوب

 م.رفت رونیب به هوا داشتم در رو باز کردم و از اتاق ازیتخت بلندشدم، ن یبه شماره افتاده بودن، با هل از رو نفسام

هوا بهم برسه، چشمام انگار داشت از حدقه در  کمی دیکردم که شا یلب هام رو باز م ینبود و من مثل ماه هوا

 کردم. یهمه درد فقط اون نوشته روبا خودم مرور م نیا ونیقلبم تپشش اوج گرفته بود و من م ومد،یم

مردم، چشمام کم کم بسته شدن و  یبود، انگار داشتم مافتادم، حالم دست خودم ن نیزم یپله ها رو یشدت از رو با

 قدم گذاشتم. یکیعالم تار یمن تو

 

 پارت نود و هفتم #

 

 

 تشنم بود و به شدت عرق کرده بودم با عجز چشمام رو باز کردم و ناله وار زمزمه کردم: یلیخ
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 خوام. یآ...آب م -

 

 یاتاق بودم و کس یچشمام کردم، تو بونیباال آوردم و ساباز کردم و دستم و  مهیروشن شدن المپ چشمام و رو ن با

 بود. ردادیت ناًیقیکه المپ رو روشن کرده بود 

 .دمینفس سر کش هیرو گرفتم و  وانیشدم و ل زیخ میآب رو که به سمتم گرفت، ن وانیل

 ؟یدرد ندار ؟یخوب -

 

 گفتم: یحال یبالش پرت کردم و با ب یو رو سرم

 اوهوم خوبم فقط گرمِ. -

 

 حوصله گفت: یرو به سمتم دراز کرد و ب دستش

 شه. یآب و هوات هم عوض م اطیتو ح مینیبش کمی میپاشو بر -

 

دستش گذاشتم و به کمکش از جام بلند شدم، کمکم کرد  یدستم و تو د،یبار یچشمام که خواب ازشون م برخالف

 که شال و پالتوم رو تنم کنم.

 :دمیترس پرس یو کم دیسرم و به سمت آسمون بلند کردم و با ترد م،یله ها نشسته بودپ یهم رو با

 هوش شدم!؟ یب ادمهیمن چم شده بود  -

 

کردم و از نگاه کردن به  یتا جواب بده، هنوز به آسمون که توش تک و توک ستاره بود نگاه م دیکم طول کش هی

 کردم. یکلمه فرار م یواقع یبه معن ردادیت
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 یکی یاباب میبود زنگ زد یشوک عصب هیرو برات بسازن بهت گفته بودن،  نشیزم نکهیخبر بد رو قبل ا هی یانگار -

سرمت  یش داریب نکهیدارو نوشت و رفت؛ قبل ا کممیسرم بهت زد و  هیاز همکارام که دکتر بود اومد باال سرت، 

 !نیتموم شد منم درش آوردم، هم

 

 و با بغض زمزمه کردم: دمیکش یآه از ته دل اد،ردیت یتموم شدن حرف ها با

 ؟یتوام خبر داشت -

 

 .دمیجشن فهم یآره فردا -

 

 ردادیبرام نداشت، ت یتیکردن اما اهم یو تار م دمیباعث شد به سمتش برگردم، اشکام د نیآروم بود و هم صداش

 .نمشینبود که بخوام بب یکس

 شه؟ یم یاالن چ -

 

 داشتم. ازین یواقعاً به دلدار یول دمیسوال رو پرس نیدونم چرا ا ینم خودمم

که  نیکه زخماش تازه ست مرهم بزارند، نه ا یکس یزخم ها یبه رو دیبا یکنن گاه یاَمون از آدما که درک نم یول

 بسوزوننش. شترینمک بپاشن و ب

 .گهیه چندسال دبشه اونا زن و شوهرن خب باالخره قرار بود بچه دار بشن چه حاال چ ستیقرارن یزیچ -

 مکث ادامه داد: یباکم

 ؟یتوام بچه دوست دار -
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کردم و بغضم و آزاد کردم، تحملم تموم شده بود  میدستام قا ونیاز اون نتونستم نگه دارم، سرم و م شتریرو ب بغضم

 تونه صبور باشه، عشقم قراربود بابا بشه. یآدم م هیآخه مگه چقدر 

کاش مثل سابق  یا گم،ید یدردها یبود رو یسکوتش هم درد نیساکت بود و ا ردادیکنم، ت یبسه خواهش م ایخدا

دل مرده تر از  یسال داشتم ول ستیبود مگه من چند سالم بود همش ب میزندگ یکاش تو یکرد، چقدر ا یم تمیحما

 آدم هفتاد سالِ بودم. هی

 .میبخواب کمیالاقل  میشه، بر یهوا روشن م گهیکم د هیتو  میبلند شو بر -

 

 ومدیبود خوابم نم میوارد خونه شدم، ساعت چهار و ن ردادیاز جام بلندشدم و اشکام و پاک کردم و پشت سر ت آروم

 م:شده بود گفت یتو دماغ هیکه بخاطر گر ییکه تو آشپزخونه بود، کردم و با صدا ردادیمبل نشستم و رو به ت یرو

 بد بو... یلیحالم خ توروهم خراب کردم، دست خودم نبود یمهمون دیببخش -

 

 سکوت باال آورد و گفت: یشست دستش و به معن یبه دست کنارم م وانیکه ل یدر حال ردادیت

 .میبخواب میرو بخور بعدشم قرصت و بخور بر ینیریش نیا ایب ست،یمهم ن -

 

 سخت بود. یستادگیهم ا ردادیت یدربرابر اخم و تَخم ها یبه خواب نداشتم ول یلیم واقعاً

 

 پارت نود و هشتم #

 

 



 یدلتنگ ادیفر

 
253 

 

خش  یصدا دم،یسرم کش یو پتو رو رو دمیتخت دراز کش یو من قبل اون رو میوارد اتاق شد ردادیتو دست ت دست

سرم  یزود پتو رو رو ردادیت یبدن ب*ر*ه*ن*ه  دنیآوردم که با د نییکرد آروم پتو رو پا کیو تحر میخش کنجاو

هم  یاسترس کوفت نیکنارم ا ردادیت دنیشلم نشست که با دراز کد یتو یبا خاموش شدن المپ استرس کم دمیکش

 شد. شتریب

 پتو. ریاز ز رونیب ایب -

 

ه ک ردادیلختش برخورد کرد، ت ی*ن*ه یزدم و سرم و باال آوردم که به س* نییپتو رو پا یتحکم صداش مجبور با

شم پچ گو ریداد و ز هیپتو برد و دور کمرم حلقه کرد و سرش رو به سرم تک ریکالفه شده بوددستش رو ز میباز جیاز گ

 پچ وار گفت:

 مگه نه؟ ادیخوابت نم یگفت -

 

 نه تکون دادم و با لکنت گفتم: یترس سرم و به معن با

 ا...االن خوابم گرفت، ب...بزار ب...بخوابم. -

 

قورت دادم و  یشده، آب دهنم رو به سخت یصبدونستم ع یکمرم مشت شد، نفسم رو بند آورد م یکه رو دستش

 *ن*ه ش گذاشتم و به عقب هُلش دادم.یس* یدستم رو رو

 بس کن گالره. -

 

 .دیکش نییو پا راهنمیپ پیز تیبا عصبان ردادیدست از جدال برداشتم که ت ادشیفر یصدا با
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بگم از  یاز عشق حرف زد و من هق زدم چ ردادیکه ت ییبگم از لحظه ها یکه بد شروع شد، چ یبگم از صبح یچ

گفتن نداشتم،  یبرا یزیکه بخاطر عشقم خوردم، هه... من چ یلیکه فقط پر از درد و زجر بود و در آخر س یرابطه ا

 . ومدیخوش نم ردادیت اللخصوص چکسیحرف به مزاج ه نیتموم حرفم بهزاد بود و بس؛ بماند که ا

و  دیرس یم ردادیبه گوش ت نمیف نیف زیر یصدا یه بودم و هر از چندگاهوار تو خودم جمع شد نیتخت جن یرو

 هشت بود. یکایهوا کامل روشن شده بود و ساعت نزد شد یتندش م شیآت یرو یزمیه

 نیرفت، ا رونیو از اتاق ب دیتوجه به من لباساش رو پوش یتو خودم موچاله شدم که ب شتریب ردادیبلندشدن ت با

 کدوممون!... چیکدوممون نبود، حق ه چیحق ه یزندگ

 

 شد. رید گهیگالره، خانومم زود باش د -

 

رو تنم کردم و با سر کردن  میمشک یمانتو یکه مهرداد کنارش بود، به آروم ردادیت یتوجه به محبت قلمه شده  یب

 نیعنوان دلم به ا چیهبه  م،یبود و امروز همه عازم شمال بود دیع گهیرفتم، سه روز د رونیاز اتاق ب میشال آب

ود تندتر شده ب ردادیده، از اون روز به بعد رفتار ت ینم تیبه من و دلم اهم یچه کنم که کس ینبود ول یمسافرت راض

به گوش  یشد و منم افسرده تر شده بود و هر روز از صبح تا شب فقط هندسفر یم یعصب یکیکوچ زیو با هر چ

 برام نمونده بود. یاشک گهیبودن د دهیکردم و چشمام بس بار یآهنگ گوش م

 حواست کجاس؟ -

 

 حال زمزمه کردم. یاومدم و دستش رو کنار زدم و ب رونیخورد از فکر ب یصورتم تکون م یکه جلو ردادیت بادست

 شده؟ یچ نجاست،یهم -

 

 گفت: یبا لبخند پر حرص رهیخودش رو بگ یداشت جلو یمهرداد سع یکه جلو ردادیت
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 ؟یرو برداشت زیهمه چ یمطمئن گمیم -

 

لبم  یرو یبهار بود، لبخند یهوا هیاومد، هوا شب رونیبراش زمزمه کردم و زودتر از اونا از خونه ب یآروم ی"آره"

 .دمیبسته دورخودم چرخ یدستام رو باز کردم و با چشما یاومد و با سرخوش

 .یبخند ینجوریهم شهیکاش هم -

 

ا هو ینشست و ب ردادیت یلبا یرو یزدم و زود چشمام و بازکردم که لبخند یآروم غیگوشم، ج ریز ردادیت یصدا با

ت کمرم گذاش یتوجه به تعجبم دستش رو رو یگذاشت. ب ادگاری هٮرو برام  یآروم یلباش کنار لبم نشست و بوسه 

 کرد. تمیهدا نیو به سمت ماش

 انیب میهستن قرار بود خودشون مستق ایک قاًیدونستم دق یکه نم هیو بق ردادیت نیو مهرداد با ماش ردادیو ت من

ا گوشم گذاشتم و صداشم ت یرو تو یروزهام هندسفر نیطبق عادت ا نیبا نشستن تو ماش الن،یعموصابر تو گ یالیو

 خودم غرق شدم. ییتنها یاینخبر از عالم و آدم تو د یکردم وبا بستن چشمام، ب ادیته ز

 

 پارت نود و نهم #

 

 دادریت نیصورتم نشست و اشکام رو پاک کرد، هراسون چشمام رو باز کردم که نگام تو نگاه غمگ یکه رو یدست با

 افتاد.

 ؟یکن یم هیچرا گر -

 

 بغض دار گفتم: یو ازش گرفتم و با صدا نگام

 .ستین یزیچ -
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 :دیصورتم خم شد و غر یدور کمرم گره شده و با اخم رو دستش

 رو مخم بود، دِ آخه چه مرگته؟ نتیف نیف یصدا میتا برس میراه افتاد یاز وقت -

 

 نیکه به چشم خورد ماش یزیچ نیاول م،یبود الیو هی اطیشدم، تو ح رهیخ رونیتعجب چشمام و باز کردم و به ب با

 عمو صابر بود.

 لچونم گذاشت و سرم و به سمت خودش برگردوند و با لبخند به ل*ب هام که مث ریدستش رو ز متیبا مال ردادیت

و  جیل*ب هام نشست، گ  یل*ب هاش رو امیشد، تا به خودم ب رهیکردم خ یغنچه م ادیموقع تعجب ز شهیهم

 منگ کاراش بودم.

 .شد رهیباز بود خ ششیبه مهرداد که ن یعصب یو با چشما دیعقب کش لیم یخورد، ب شهیکه به ش ییتقه ها با

 ؟یخوا یم یچ -

 

 شل نشه گفت: یادیکرد ز یم یکه سع یفاصله گرفت و با لبخند نیاز در ماش مهرداد

 .دیایچرا نم نمیاومدم بب یچی...هیه -

 

 رو به سمت جلو هل دادم. ردادیاومده بود ت شیکه پ یاز جو مزخرف کالفه

 شم. ادهیخوام پ یم نییبرو پا -

 

کرد به سمت  یم خذهٰ  که داشت مهرداد رو ما ردادیبه ت تیاهم یشدم و ب ادهیپ نیمکافات از ماش یکل بعد

 ساختمون رفتم.
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من به سرعت شون اضافه کردن، مامان زود به سمتم اومد و  دنیکه با د ومدنیم نییو مامان از پله ها داشتن پا عمو

 محکم من و تو بغلش گرفت.

 مادر؟ یخوب -

 

 رو دور کمرمامان حلقه کردم و با بغض گفتم: دستم

 .ستمین نه مامان خوب -

 

 هراسون ازم فاصله گرفت. مامان

 شده گلم؟ یچ -

 کنه هان؟ یم تتیاذ ردادی...نکنه تن

 

رزونم ل یو صدا دمیلبم نشست، رنگ پر یرو یلبخند عجول ردادیت دنیکه اومد به سمت در برگشتم و با د ییصدا با

دعوا  نکهیا یبرا دن؛یرو نشن ردادیت یبه من بودن و اصالً صدا رهیمامان و عمو رو دوبه شک کرده بود چون هردو خ

ن که کنار پنجره بود یسلطنت یزرشک یسمت مبل ها هبه سمت سالن قدم برداشتم و اونقدر با سرعت ب ادین شیپ

 .هیرفتم که خودمم تعجب کردم چه برسه به بق

 گهیباال و کنار پله ها آشپزخونه بود و سمت د یخورد به طبقه  یدر پله م یبزرگ بود و از روبه رو یلیخ الیو سالن

 فقط فکر به یاون کشمکش ذهن نیخودش؛ واقعاً که ب یبود برا یبود؛ واقعاً قصر یبزرگ غذاخور زیم هیپله ها هم  ی

 خونه رو کم داشتم. نیا

 :دیباال برد که مامان زود پرس یچمدون رو به سمت طبقه  ردادیمبل دونفره نشستند و ت یو عمو کنار هم رو مامان

 کنه؟ یم تتیاذ ردادیگالره ت ینگفت -
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 :دیغر یآره تکون دادم که عمو صابر عصب یو به معن سرم

 .نمیبب نییپا ادیصبر کن ب یعوض یغلط کرده پسره  -

 

 پارت صد#

 

بود و آروم آروم از پله ها  شیخبر از همه جا سرش توگوش یکه ب ردادیصابر با حرص از جاش بلند شد و به ت عمو

رو  بتونه عمو دیموقع باز شده بود به مامان نگاه کردم که شا یکه ب یاز دهن مونیشده بود، پش رهیاومد خ یم نییپا

 بست. یهر حرف یکرد، زبونم رو برا ینگاه م ردادینگاه پر حرص مامان که مثل عمو به ت یآروم کنه ول

 یم الیکه وارد و ییآدما دنیو به سمتش قدم برداشت که در باز شد و من با دپله عم نیبه آخر ردادیت دنیرس با

حلقه بود،  میمر یبهزادکه دستش دور شونه  دنیبا د یول دمیکش یلحظه هم که شده نفس آسوده ا هی یشدن برا

 رفته بود. ادمیاز  انشده بودم که زمان و مک دنشینفسم به شماره افتاد اونقدر غرق د

 و  یعاشق نهمهیا...منو  هه

  ،یتفاوت یاونهمه ب اونو

 بود. یمگه شدن آخه

 

 یحس شده بودن، چند قدم یبودم که پاهام ب دهیاز جام بلندشدم اونقدر ترس یبه سخت هیبق یاحوال پرس یصدا با

 الیل ی نهیتفاوت بودم که رفتارسرد و پرک یکردم، اونقدر ب یاحوال پرس میخانوم و مر الیرفتم و با ل هیبه سمت بق

 .رمیبگ دیرو ند میخانوم و مر

 د؟یسالم گالره خانوم خوب -
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صداش، چقدر دلتنگ صداش بودم اون لحظه فقط صداش بود که کل بدنم رو به لرز درآورد و  دنیکرد از شن خی قلبم

 بهش نگاهاسمم چسبوند توجه نکردم، آروم به سمتش برگشتم و از پشت اشک هام  یکه به ادامه  یاصالً به خانوم

 زمزمه کردم. یدادم و به سخت رتقو یبود رو به سخت دهیمحکم به گلوم چسب بیکه عج یکردم، بغض

 خوبم آقا بهزاد. -

 

از کنارم رد شد و من موندم و  یچند کلمه رو به زبون آوردم، به آروم نیکندم ا یدونه چه جون یفقط خدا م ن،یهم

رو  مینشستنش کنار مر نیدیرو به صدا در آورده بودن، تحمل د مییکه طبل رسوا ییبود واشکا دهیکه ترک یبغض

 رفتم. رونیشل و وارفته به سمت ب ینداشتم، با قدم ها

 ستم.خوا یم ییبرام مهم نبودن اون لحظه فقط تنها هیو بق الخانومیل یو نه پوزخندها ردادیت تیلحظه نه عصبان اون

 

 بود آخه؟! یچه عشق نیا رمیکاش آروم بگ پاهام گذاشتم، یپله ها نشستم و سرم رو یرو

 

 گالره؟ -

 

 ینییاپ یپله  یاز اشکم نشست، محکم رو سیخ یگونه  یکه رو یلیبا س یزود بلند شدم ول ردادیت یعصب یصدا با

تونستم چشمم و باز کنم  یداغ داغ شد، به سخت قهیروهم قِل خوردم، سرم واسه چند دق یبعد یافتادم و دوپله 

 دمیکش میشونیپ یچشمام رو بستم و دستم و رو داَبرو به سمت چشمم روون شد زو یکه از باال یعیما یبا گرم یول

 گرفت. یدیکه سرم درد شد

 ؟یخوب -

 زیخ میپله ها به حالت ن یرفتن سرم رو جیبا گ یو کنار زدم و به کمک ستون کنارپله ها بلند شدم ول ردادیت دست

چشمم رو پاک کردم و  یکردم و با شالم خون رو هیتک واریکمکم کنه به د ردادیاجازه دادم ت لمیافتادم، برخالف م

 .نمیتونستم اطرافم رو بب
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ر کردم، با بهت ینخورده بودم داشتم ضعف م یزیشده بود، حالم بد بود و چون از صبح هم چ یخون کمیپله ها  نییپا

  رفتم.شدن حالم بلند شدم و به کمک نرده ها به سمت باال

به گالره گالره  یتیرو که دور بازوم حلقه شده بود رو کنار زدم و از پله ها به حالت دو باال رفتم و اهم ردادیت دست

نگاه متعجب و پرسوال  گهید یشدن ول رهیبه سالن، همه متعجب بهم خ مییهویندادم،  با وارد شدن  ردادیگفتن ت

 نداشت. یتیبرام اهم هیبق

ه به ک ییقدم ها دنیبا شن دمیکش یقیو نفس عم ستادمیدر رو باز کردم و پشت به در وا نیها باال رفتم و اول ازپله

 گوشام فشار دادم. ینشستم و دستام و محکم رو نیزم یدر چرخوندم و رو یاومد قفل رو رو یسمت اتاق م

 

  کمیپارت صد و #

 

گوشم برداشتم و بلند شدم و آروم قفل رو  یتام رو از روزنه دس یمحکم داره به در ضربه م یکس نکهیحس ا با

 وارد اتاق شدن. ردادیگذاشتم که در باز شد و عمو صابر و مامان و ت رهیدستگ یچرخوندم و دستم و رو

 ؟یگالره خوب -

 

زود سرم و باال آوردم که  یلیس یافتادن، با صدا نیزم یانداختم و اشکام دونه دونه رو نییحرف مامان سرم و پا با

 بود. رهیصورتش بود و با تعجب به عمو خ یرو ردادیدست ت دم،ید ردادیت یعمو رو روبرو

 ؟یگفت یکه م یبود اون عشق نیا -

که دست رو زن  یشد وونایح یقاط یکردم، توک تیترب یجور نیمن تو رو ا یروز انداخت نیدختر رو به ا نیا چرا

 هان؟ ؟یکن یبلند م
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ا رفته به هو گهید یلیس یبود با ترس به سمت عمو رفتم و دستش که برا دهیچیعمو تو کل ساختمون پ ادیفر یصدا

 :دمیبود رو گرفتم و با بغض نال

 ازدواج از اولشم اشتباه بود. نینداره عمو، ا یریتقص ردادیت -

 

رفت، با تموم شدن حرفم عمو ناراحت به سمتم خم  یم یبه کبود ادیز تیزد، صورتش از عصبان ینفس نفس م عمو

 شدو آروم سرم رو بغل کردم.

 .رمیگ یم وونیح نیزود طالقت رو از ا یلیخ دمیشرمندم گالره، شرمندم دخترم تو ببخش، قول م -

 

دور نموند، عمو با دستش هُل  ردادیت یلب هام نشست که از چشم ها یرو یبخش تیحرف عمو لبخند رضا با

 زد گفت: یموج م تیکه هنوزم توش عصبان یاز اتاق برد و با لحن رونیداد و اون و به سمت ب ردادیبه ت یمحکم

 دکتر. مشیبود ببر قیخانوم زخم گالره رو نگاه کن اگه عم -

 

 .دمیاز اتاق بود، دراز کش یکه گوشه ا ینفره ا کیتخت  یکمک مامان رو به

 دخترم؟ یخوب -

 

اشکام دستش  دنیدادن، مامان با د یرو م هیر دادم و باز اشکام بودن که جواب سوال بقرو محکم رو هم فشا لبهام

 .خواست یم دنیکردن زخمم از اتاق خارج شد، با تموم وجود دلم خواب زیو بعد تم دیصورتم کش یرو رو

 رفتم. یقیکه داشتم به خواب عم یهم گذاشتم و با تموم جنگ عصاب یرو رو چشمام

 گالره؟ -
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 نییپا که ردادیت دنیبود که باعث شد هراسون از جام بپرم بدو به سمت پله ها رفتم که باد ردادیت ادیفر یصدا بازهم

 باال و بهزاد و ادیزاشت ب یبود و نم ستادهیوا ردادیت یزد نگاه کردم، عمو جلو یبود و اسمم و صدا م ستادهیپله ها وا

بود، چون چمدون هنوز کنار پله ها بود، مثل من هاج و واج به جدال  که انگار تازه اومده حیو پرستو و مس میمر

 که نگاهش به من افتاد با لبخند از عمو فاصله گرفت. ردادیکردن، ت یو عمو نگاه م ردادیت

 من نبود با حرص داد زد: یکه هنوز متوجه  عمو

 .یگالره رو ندار اقتیو تموم، تو ل رمیگ یطالقش رو ازت م التیبعد تعط ،یش کیبهش نزد یحق ندار گهید -

 

 شهیمن بود و باز مثل هم یکه راجب زندگ یگوش سپردم، بحث ردادیعمو و ت نیو به نردها گرفتم و به بحث ب دستم

چند  یبرا ردادیخودم غوطه ور بودم که حرف ت یفکر ها یشد، تو یم یبودم که ازش نظر خواه ینفر نیمن آخر

 .دیکلمه نفسم رو بر یواقع یبه معنا یا هیثان

 بعد گالره هر جا خواست بره مختاره. ادیب ایبه دن دیتوشکمش با یاون بچه  یندارم ول یمن با گالره کار -

 

 یچند لحظه هزارجور حس وارد بدنم شد، با ب یرفت هوا کم بود، برا یم جیشده بود، نه نه سردم بود، سرم گ گرمم

 یشدم و با صدا رهیخ  د،یکش یلبش کم کم داشت پر م یه پوزخند روک یردادیپله ها نشستم و به ت یرو یحال

 زمزمه کردم: یآروم

 امکان نداره. -

 

به  نهیرفتم و س نییکارم باشم از پله ها با سرعت پا یمتوجه  نکهیا یبود، ب یبد یبودم؛ واقعاً لحظه  جیگ هنوز

 گرفته بود گفتم: جانیکه بخاطر ه ییو با صدا ستادمیوا ردادیت ی نهیس

 .یگ یمثل سگ دروغ م یدار ،یگ یدروغ م یامکان نداره، دار نیا -

لبم  ریکه جنون وار ز یاومد و کلمه ا یفرود م ردادیت ی نهیس یجونم بود که رو یب یتموم شدن حرفم مشتا با

 کردم. یتکرار م
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 دورغه، دروغه... -

 

 پارت صدو دوم #

 

 :دمیحلقه کردم و با بغض نال ردادیشدن چشمام دستم و دور گردن ت اهیس با

 بگو دروغه. ردادیتوروخدا ت -

 

 هوا معلق شدم. یکه رو دینکش هیدور کمرم حلقه شد و به ثان ردادیت یدستا

 برداشتم. ردادیگردن ت یتخت دستم رو از رو یفرود اومدن رو با

 نفسم؟ یخوب -

 

 نم.ک هیکدوم گر یدونستم برا یبودن که نم ادینه تکون دادم، حالم اصالً خوب نبود، دردام اونقدر ز یو به معن سرم

دم خسته بو دیترک یرفت، دلم داشت م رونیاز اتاق ب قینفس عم هیگونم گذاشت و بعد  یرو یآروم یبوسه  ردادیت

 :دمیشکمم گذاشتم و نال یدستم و رو یکردن، به آروم هیاز گر

 کنم دروغ باشه. یم خواهش -

، احمقانه بود اما من باز دادم و پاهام رو جمع کردم و چونم رو روش گذاشتم هیپشت سرم تک واریو به د بلندشدم

 کردم. یحس م شتریاون همه درد، درد نداشتن بهزاد رو ب ونیم

بود؛  شمیبه دست مشغول بستن در بود نگاه کردم، کاش بابا پ ینیبازشدن در اشکام رو پاک کردم و به مامان که س با

 گرفت؟! یاصالً کجا بود، چرا از تنها بچش خبر نم
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 گلم؟ یخوب -

 

 لبام نشوندم و گفتم: یرو یمسخره ا لبخند

 .میآره عال - 

 

ود، ب ینیل سداخ اتیآب محتو وانیل هیو  مهیبشقاب برنج و خورشت ق هیتخت گذاشت،  یرو کنارم رو ینیس مامان

 گفت: یلبش نشست و با مهربون یرو یزود لبخند د،یمامان که نگاهم رو به بشقاب د

 گرسنته. زکمیبخور عز -

 

 

هوا توذهنم اومد،  یکه ب یکرد، با سوال یرو برداشتم و آروم شروع به خوردن کردم، مامان با لبخند بهم نگاه م قاشق

 م  رو قورت دادم و با مِن مِن گفتم:لقمه

 مامان؟ -

 

 جانم؟ -

 

 ؟یبچه دار شد یکه عاشقش نبود یاز مرد یگم تو چجور یم -

 

م لبام نشست و دست یرو ینیکه زده بود، لبخند شرمگ یبشم از حرف مونیمامان باعث شد پش ی افهیرفتن ق توهم

 دست مامان گذاشتم. یرو آروم رو
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 نداشتم. یببخش مامان منظور -

 

 گفت: یلبش نبود، بلندشد و با ناراحت یقبل لبخند رو قهیمثل چند دق گهیکه د مامان

 واسه خواسته هاش بجنگه.  دیآدم با -

 

و  دمیموهام کش یاومدم، دستام رو رو نییتخت پا یبشقاب گذاشتم و از رو یحوصله قاشق رو تو یرفتن مامان ب با

 پشت گوشم فرستادمشون.

ب نص یواریکمد د یکه رو یکوچول ی نهییآ یتنم مرتب کردم و جلو یخسته بودم، لباسام رو رو یو ناراحت هیگر از

 ردادیچهارتا انگشت ت یسمت راستم جا یبود، گونه  اهیچشمام گود افتاده بود و دورشون س ستادم،یشده بود وا

ها دست به دست هم دادن که چشمام و  نیا ی مهبند انگشت زخم بود و ه هی یبه اندازه  میشونیبودو سمت چپ پ

 رفتم. نییپا یبه دست به طبقه  ینیسرم انداختم و س یبود رو یکنن، شالم و که خون یبارون

 

 پارت صد و سوم #

 

 

 پله ها با مامان و عمو صابر رو به روشدم. یرو

 دخترم؟ یریکجام -

 

 به عمو زدم و گفتم: یلبخند

 .قدم بزنم رونیبرم ب کمیخوام  یم -
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 ناراحت گفت: یرو ازم گرفت و با لحن ینیکردم و س یدست شیپ مامان

 سرو وضعت نامناسبه مامان جان. رون،یبعدش برو ب ریدوش بگ هیاول برو  -

 

اتاق  هیکه توش بودم رو باز کردم،  یاتاق قبل یباال برگشتم، در روبه رو یگفتم و به سمت طبقه  یباشه ا یمجبور

بود و  یبزرگ متضاد بود، اتاق اب یبزرگ داشت و ست اتاق با رنگ روتخت یپنجره  هیکه  یمترو چهار  ستیب باًیتقر

 یو بعد جمع کردن لباسام به سمت حموم که حدس م مصاحب خونه زد هیگ قهیسل یبه ب یقرمز، لبخند یروتخت

ر س یبزرگش  حساب یداشت و وان گرد دیو سف یآب یها یکاش هیحموم بزرگ که  هیاز اتاق باشه رفتم،  رونیزدم ب

 ذوقم آورد، لباسام رو تو رخت کن گذاشتم.

 هیتونستم  یبه سخت دم،یدستام مال یو کرم مرطوب کننده رو رو ستادمیوا نهییآ یخشک کردن موهام جلو بعد

 صورتم رو بپوشونه. یبکنم تا کبود کیکوچ شیآرا

 یبسرم دم اس یو موهام رو باال دمیبود، رو با شلوار هم رنگش پوشرونم  یتا باال شیکه بلند یآب یطرح ل رهنیپ هی

 رو هم پام کردم. دمیسف یآب یعروس یو کفشا دمیرو پوش دمیجلوباز سف یجمع کردم، و مانتو

به دست از  یاومدم، گوش رونیسرم انداختم و از اتاق ب یرو آزاد رو میبا عطرم دوش کامل گرفتم شال آب نکهیا بعد

 کرده بود.  خی تیگره خورد، بدنم از عصبان یاومدم که نگاهم تو نگاه خندون کس نییپله ها پا

 یبه سمت خانواده  یهم فشار دادم و مجبور یکرد، با حرص دندونام رو محکم رو یم کاریچ نجایا یلعنت اون

 حرفشون رو قطع کردن. دنمیرفتم، گلناز خانوم و همسرش با د یصارم

 ن؟یسالم خوب هست -

 

کرد، همسرش هم مثل گلناز خانوم باهام  یباهام احوال پرس یدستاش فشرد و با مهربون ونیخانوم دستم رو م ازگلن

زمزمه  یدوختم و به سرد نی. برگشتم و نگاهم رو به زمحیمس دـپدریکرد، با حرص به سمت آقاسع یاحوال پرس

 کردم:
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 .دیخوش اومد -

 

 زیسر م میوپرستو و مهرداد و بهزاد و مر حیرفتم، مامان و عمو صابر با مس اطیرو بهش کردم و به سمت ح پشتم

باال  یالیخ یب ینبودم، شونه هام رو به معن ردادیاز ت یمشغول غذاخوردن بودن، نگاهم و دور خونه چرخوندم خبر

 انداختم و از خونه خارج شدم.

 سرد بود. کمیخالف انتظارم هوا  بر

 ؟یکجا به سالمت -

 

 یداده بود، دستاش رو تو هیعمو تک نیبه ماش ردادیدهنم گذاشتم و به سمت صدا برگشتم، ت یترس دستم و رو با

 به سمتم قدم برداشت. یفرو برد و با طلبکار نشیشلوارج بیج

 گفتم: یدر نگاهم و ازش گرفتم و آروم به سمتش قدم برداشتم و با لحن آروم و ا*غ*و*ا گرانه ا یصدا با

 .میباهم بر ایب یایم ،یب تنرم آ یم -

 

و به چشمام زل زدم، با حلقه شدن دستش دور کمرم و فرو  دمیستبرش کش نهیس یزمان با حرف دستم رو رو هم

 متوجه هم نشد. ٰ  یحت ردادیلب گفتم که ت ریز یآروم "آخ"رفتن تو بغلش چشمام و از درد بستم و 

 میکه مستق ردادیت نیماش ی شهیحلقه کردم و از ش ردادینقشم گرفته بود، دستم و دور گردن ت نکهیاز ا خوشحال

 آقا بهزاد! چیه کیزدم؛  یدر خشکش زده بود، پوزخند یکه جلو یداد به بهزاد یرو نشون م یدر ورود

 

 پارت صدو چهارم #
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 گفتم: گوشش بردم و کیبازکردم و سرم و نزد ردادیرو از دور گردن ت دستام

 به نفع من. چیه کیفعالً  -

 

و به سمت ساحل که پشت ساختمون بود رفتم،  دمیجداشدم، اونم مثل بهزاد خشکش  زده بود سر خوش خند ازش

 یداشتم اما م یآب تن یهوا د،یکوب یکه روش نشسته بودم م یباد بود و آب با سرعت خودش رو به سنگ کمیهوا

 سرما بخورم. دمیترس

 داشت؟ ییه معناون کارت چ -

 

 برگردم با پوزخند گفتم: ردادیبه سمت ت نکهیا بدون

 کنم شوهر جان. یدارم محبت هات رو جبران م -

 

 اومدم و رودروش قرار گرفتم. نییتخته سنگ پا یشونم نشست رو کنار زدم و از رو یکه رو دستاش

 نکن. ی، با عصاب من بازگالره یدور برداشت -

 

 یتن آب یبرگشتم، دلم داشت برا الیبرو بابا براش باال بردم و به سمت و یرو بهش کردم و دستم رو به معن پشتم

 نیرزمیدر بزرگ ز دنیبا د یاز لبام گرفتم ول یگاز آروم یحوصلگ یدهنم بردم و با ب یرفت، لبام رو تو یضعف م

 نجایبود ا یچیمارپ یا شهیش یشدم، جلوم پله ها اردهل دادم و و یاومد سراغم، در رو به سخت یفضول شهیمثل هم

ون و بد دمیکش یغیزده ج جانیروبه روم  ه یمنظره  دنیرفتم با د نییقصر بود انگار، کنجکاو از پله ها پا هیواقعاً 

 یرو یآب زدم که با ولرم بودن آب، لبخند یفوت وقت لباسام رو در آوردم و به سمت استخر رفتم، آروم پام رو رو

 یکردم و با چند قدم تند تو یکم زیسفر آماده کرده بود، دور خ نیا یرو برا یاز قبل همه چ یکی ینشست انگار لبم
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استخر  یلبه  یرو یآب بودم با خستگ یشد که تو یم یا قهیدق ستیداشت، ب یواقعاً که حس خوب دم،یآب پر

صورتم  یآب رو یرو تکون دادم که قطره ها ملبم  زمزمه کردم و با دست موها ریز یآهنگ ینشستم و با سرخوش

 اضافه کرد. مینشست و به سرخوش

 گالره بانو. یتو از سالله هم جذاب تر ،یکردم انقدر جذاب باش یفکر نم -

 

 یرو رشیبهم دست دادم، نگاه خ یچند لحظه حس فلج یبدنم مور مور شد و برا دم،یصداش به خودم لرز دنیشن با

بود  نیا ومدیکه ازم برم م یدیتونستم خودم و جمع و جور کنم و تنها کار مف یرد، با بدبختک یبدنم حالم رو بدترم

 که دوباره برگردم تو استخر.

 

 پارت صدوپنجم #

 

 شرمش بهم زل زده بود. یبود و با نگاه ب ستادهیاستخر وا یآب باال آوردم، هنوز جلو ریو از ز سرم

 وبه عقب هُلشون دادم. دمیموهام کش یحرص دستم و رو با

 ها. فیکارارو قلب من ضع نینکن ا ،ی، تو همه جوره جذابنکن دختر -

 

استخر رو دور زدم و جلوش  یمحکم و عصب یبه سمت پله ها شنا کردم و با قدم ها دم،یترک یداشتم م تیعصبان از

 من زوم بود. یهنوز نگاهش رو ستادم،یوا

 ؟یخوا یاز جونم م یچ -

 

 گفت: یآروم یبرد و با صدا میشونیسمت پ رو به دستش
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 ادبش کنن؟ کمیبگم بچه ها  یخوا یاومد، اوه اوه صورتتم کبوده؛ م تیشونیبشکنه دستش نگاه چه به روز پ -

 

 داد زدم: یپر از حرص یگونم کنار زدم و به سمت رخت کن رفتم و با صدا یرو از رو دستش

 م، من گالرم، گالره!که با چهارتا حرف خرت بش ستمیمن سالله ن -

 .یصارم دیسع یباشه آقا ادتیو  اسمم

 

کردم خودم و آروم کنم؛ از  یهام سع قهیولو شدم و با فشار دادن شق یصندل یرو ،یا قهیدوش دودق هی بعد

 درونم به وجود آورده بود. شیبا آت یزده بود و تضاد جالب خینوک انگشتام  تیعصبان

 ؟یکن یم کاریچ نجایتو ا -

 

تر اومد، خودم و پشت در کمد  نیی*ن*م پایس* یبلندشدم که حوله از رو یصندل یبهزاد با ترس از رو یصدا با

 کردم. میقا

 له؟یتو یریم یمگه دار -

 تو آقابهزاد. ایدر بزن بعدب هی

 

ه نبود بدو ب چکسیه دم،یداد بهزاد رفته، در رخت کن و باز کردم و آروم به سالن سرک کش یدر نشون م یصدا

 اومدم. رونیب نیزم ریاز ز دنشونیسمت لباسام رفتم و بعد پوش

که به سرم زده بود، دستام رو دور شونه هام حلقه کردم  یا یاز هوس بچه گان مونیسرد که به صورتم خورد، پش باد

 در رو باز کردم و وارد سالن شدم. دم،یو به سمت ساختمون دو

 کرد. کیو تحر میکنجکاو شهیهمهمه از سالن مثل هم یصدا
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 نه چندان بلند سالم کردم. یکردم و با صدا هیتک ییرایپذ یستون ورود به

 بود، فقط گلناز خانوم بجز سالم و لبخند مهربون به کنارش اشاره کرد و گفت: یهمه عاد واکنش

 .یش یخوشگل تر م یما، ماشااهلل روزبه روز دار شیپ نیبش کمی ایب زدلمیعز -

 

 به سمتش رفتم و کنارش نشستم. یکه مخالفت کنم، به آروم دمیکش خجالت

 که ییو پرستو حیمس یخانوم با نشستنم صحبتاشون رو قطع کردن؛ در اصل همه سکوت کردن حت الیول مامان

 کردن. یتوحلق هم نشسته بودن و پچ پچ م

 کنه؟ ینم تتیاذ یحاملگ نمیبگو بب زمیخب عز -

 

که دور  میدست مر یبهزاد گرفتم و رو یبه خون نشسته  یخوردم و نگاهم و از چشما یحرف گلناز خاله  تکون با

 بازوش حلقه شده بود دوختم و با پوزخند گفتم:

 رو. یزیکنم چ یاصالً احساس نم یعنینه خاله خوبم؛  -

 

 گفت: یزد و با مهربون یلبخند مامان

 .زمیعز یرو احساس کن یزیزوده که چ گفت، فکر کنم سه هفتت باشه هنوز یم ردادیاون جور که ت -

 

له از جمع فاص "استراحت کنم رمیمن م"و برادر نامحترمش بلند شدم و با گفتن دیاضافه شدن عمو صابر و اقا رش با

که امروز داشتم بدنم خسته بود و  یو تنش عصب ادیز باًیتقر یحوصله پله ها رو باال رفتم، بخاطر شنا یگرفتم، ب

 عت خواب داشتم تا ذهنم آروم بشه.به چندسا اجیاحت



 یدلتنگ ادیفر

 
272 

 

زدم، لباسام نم داشتن همه  یاتاق رو باز کردم و به سمت تخت رفتم، اونقدر خسته بودم که رو هوا داشتم چرت م در

 رو درآوردم.

خت ت یراحت بود رو المیخ ردادیلباس صرف نظر کنم، با نبود ت دنیلرز باعث شد از پوش نیلحظه لرز کردم و هم هی

 هیبه خواب برم،  الیفکر و خ یباعث شد ب نینرم و راحت بود هم یروتخت دم،یچونم کش ریو لحاف رو تا ز دمیپر

 خواب راحت و آروم.

 

 پارت صد و ششم #

 

پتو جمع شدم  ریشدز یم کیکه داشت به تخت نزد یا هیسا دنیاز چشمام و باز کردم، با د یکیخش خش  یصدا با

 و با ترس زمزمه کردم:

 اونجاس؟ یک...ک -

 

 شد، آب دهنم و قورت دادم و ناله وار گفتم: یم کیهر لحظه داشت بهم نزد هیسا

 زنم. یم غیتر ج کینزد یایب گهیقدم د هیاگه  - 

 

 ریو ز دمیکش ینفس آسوده ا ردادیت دنیکردم و چراغ خواب رو روشن کردم، با د دایدل و جرعت پ هیتوقف سا با

 .دمیلحاف خز

 ؟یتو چرا انقدر ترسو شد -

 

 حال زمزمه کردم: یب
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 .رایچون که ز -

 

 .دمیچیفرو رفتن تشک، چشمام و باز کردم و لحاف رو دورم پ با

 اِ گالره لحاف و بده. -

 

 لحاف بردم و گفتم: ریو ز سرم

 برا خودت. اریدرب یکی یوارینه سردمه، پاشو از کمدد -

 

که لحاف از روم کنار  ارمیخواستم سرم رو باال ب ردادیت یموقعه  یسکوت کرد، متعجب از سکوت ب یا قهیدق چند

 بدنم گرفتم. یجلو یو دستم رو ضربدر دمیکش غیرفت، از ترس ج

بردم که لحاف رو  شیزود دستم و پ تمیبودم، با درک موقع ردادیبود و منم هنگ کار ت رهیمتعجب به من خ ردادیت

 هوا خشک شد. یما با باز شدن در دستم روا رم،یپس بگ

 یلحاف رو رو یکرد و گوشه  کیزودتر به خودش اومد و خودش رو بهم نزد ردادیبود که ت رهیمتعجب به ما خ مامان

 .دیبدنم کش

 یافتادن، با رفتن مامان نفس آروم قهیدق هیاتفاقات در عرض  نیا یزود در روبست، همه  دیکه اوضاع رو د مامان

از  رو ردادیچشمام بود و از فرصت استفاده کردم و دست ت خیبدنم نشست، چشماش م یرو ردادیکه دست ت دمیکش

بالش فرود اومد، از کمد لباسام رو  یکه رو ردادیت تتوجه به مش یب دم،یپر نییتخت پا یبدنم کنار زدم و از رو یرو

 برداشتم و تند تند تنم کردم.

 دمیرو کش رهیسرم انداختم و به سمت در رفتم و دستگ یشال رو رو قینفس عم هیزدم، با  ینفس نفس م جانیه از

 گفت: ردادیکه ت

 ملخک. یملخک آخر تو دست یملخک، دوبار جست یبار جست هی -
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 دستم فشار دادم و به سمتش برگشتم. یرو تو رهیدستگ یعصب

 .زمیشوخر عز ست،ین بیآرزو بر جوانان ع -

 

 هنکیا یشدن دستم پام رو هوا موند و برا دهیبا کش یول دم،یدر و بستم و به سمت پله ها دو ردادیبلندشدن ت با

 قبل گذاشتم. یپله  ینرده گره کردم و پام رو رو یرو رو گمیدستم د وفتمین

 .زمیرسم زن عز یبه آرزوم م گهید ی قهیتا چند دق -

 

 :دمیتم و غربرگش یگوشم بدنم و به لرزه درآورد، عصب ریز ردادیت یصدا

 چقدر ازت م ت ن ف ر م. یدرک کن یکاش بتون -

 

 زود جاش رو با خشم عوض کرد. یلیکه تو چشماش بود خ یطنتیکردم ، ش یرو کلمه به کلمه براش هج متنفرم

 ازم جدا شد. ومد،یکه داشت از پله ها باال م یکس یقدم ها یصدا با

ه زد باالخر ینگاهش نفرت موج م یروبه روشدم، تو میرفتم که با مر نییکه توش بودم از پله ها پا یاز وضع کالفه

 میمر یبودم که با وجود داشتن شوهر، عاشق دوست پسر سابقم که از قضا شوهر و پدر بچه  یحق هم داشت من زن

 بود، بودم.

 محض بود زدم و از کنارش رد شدم. قتیبه فکرم که حق یپوزخند

 مبل نشستم. یاومدم و کنار مامان رو رونیبود از آشپزخونه ب ییچا یبزرگ که حاو وانیل هی با

 گذره؟ یم یچ تیتو زندگ قاًیدق یبگ شهیگالره دخترم م -
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گوشش پچ پچ وار  ریکه حفظ ظاهر بود، مثل مامان خم شدم و ز یو با لبخند دمیاز ته دل کش یحرف مامان آه با

 گفتم:

 و جمع و جور کنم. میزود زندگ یلیدم خ یقول م یدونم مامان، ول یباور کن خودمم نم -

 

رو به لبم  ییچا وانیکه بهم زل زده بود ل حیبه مس الیخ یمامان نشست، ب یلب ها یرو یبخش تیرضا لبخند

 کردم وآروم شروع به خوردنش کردم. کینزد

 

 پارت صدو هفتم #

 

 

 یادیکنارم نشسته بودم و ز ردادیشکست، ت یقاشق و چنگال م یو سکوت رو فقط صدا مینشسته بود زیسر م همه

 رومخم بود. بیعج حیمس ی رهیبهزاد و نگاه خ یعصب یکردم و نگاه ها یم یخوش خدمت

 پام نشست. یرو ردادیو خواستم بلند شم که دست ت دمیکش ینفس آسوده ا میزنگ گوش یصدا با

 جاحرف بزن. نیهم نیبش زمیعز -

 

 بهش رفتم و تلفن رو جواب دادم. یغره ا چشم

 الو؟ -

 

 .زدلمیسالم عز -
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 حبس شد و با ترس و تته پته زمزمه کردم. نمیعرفان نفسم تو س یصدا با

 د؟ییس...سالم بفرما -

 

 .نمتیبب دیبا ییکجا -

 

 که کنجکاو بهم زل زده بود، کردم و زود نگاهم و از نگاهش گرفتم. ردادیبه ت یترس نگاه با

 ؟یالره هستالو گ -

 

 ییرسوندم و با صدا ییرایبلندشدم و زود خودم و به پذ یصندل یکه کنجاو شده بودن زدم و از رو هیبه بق یلبخند

 کردم باال نره گفتم: یم یکه سع

 ه؟یموضوع چ -

 قط کنم؟ ،یچرت و پرت بگ یباز زنگ زد اگه

  

 زنگ زدم بگم... رینخ -

 

 .دمیو نال دمیصورتم کش یدستم و رو یبا تعجب و کالفگ د،یصدا خند با

 اَهَ. گهیدِ مرگ بنال د -

 

 بود گفت: دیکه ازش بع یتیو با جد دیمسخرش کش یاز خنده ها دست
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 راجب سالله هست حرفام. -

 

 :گفتم  ظنٰ  کردم و با سو یحرفش لرز دنیشن با

 .گهیخب بگو د -

 

 کردم. یخنده ا دوباره

 .نمتیبب دیدِ نه دِ نشد بانو، با -

 

 زد. یرو قطع کردم، قلبم تند تند م یگفتم و گوش "یبرو به درک" یعصب

 خواست بگه!؟ یم یچ یعنیکردم  یداد. کاش قط نم یمغزم اخطار م ،

 و چشمام و محکم روهم فشار دادم. دمیکش میشونیپ یو رو دستم

 

 ؟یزد یحرف م یبا ک -

 

 پوزخند گفتم: زدم و به سمتش برگشتم و با همون یحرف بهزاد پوزخند با

 فضول رو بردن جهنم آقابهزاد. -

 

 وارد سالن شد. میکرد و تا خواست جواب حرفم و بده مر یرو با گاز گرفتن مشتن خال خشمش

 از کنارش گذشتم. "طلبم یکی "به بهزاد زدم و با گفتن یلبخند میمر دنید با
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 دور بازوم به سمت عقب برگشتم و اخم کردم. میگره شدن دست مر با

 مواظب رفتارت باش گالره. -

 

 توجه بهش از سالن خارج شدم. یبازوم کنار زدم و ب یرو از رو دستش

 خوردم. یرو م مییقلب از چا هی یا قهیخوندم و هر چند دق یعرفان م یاُپن نشسته بودم و اس ام اس ها یرو

 گهیمن شمالم دو روز د"براش نوشتم عرفان یتکرار یکالفه از اس ام اس ها نه،یاصرار داشت من و بب داًیشد عرفان

 "یکنم با یگردم، اومدم خبرت م یبر م

 رفتم. نکیاومدم و استکان به دست به سمت س نییاُپن پا یرو از

 خانوم من چطوره؟ -

 .نکیس یاز دستم افتاد تو وانیگوشم اومد، شک زده شدم و ل ریشد و صداش که ز یکه دور حلقه م ردادیدست ت با

 :دمیو بعد شستن دستم بهش توپ دمیآب کشو  وانیل زود

 بگم بهم دست نزن، هوم؟ یآخه من با چه زبون -

  

حرکت  یب یا هیرو چنگ زد، چند ثان رهنمیل*ب*م گذاشت و با دستش پ یل*ب هاش رو رو صانهیحر ردادیت

ود که پر از خواستن ب ییو با چشما دیکه از لبم گرفت عقب کش یکیبشه، با گاز کوچ الیخیکه خودش ب ستادمیوا

 شد. رهیبهم خ

 کرد. ینم یحرکت چیمغز قفل شده بود و ه د،یدستم و گرفت و با خودش کش د،یحرکت بودنم و د یب یوقت

 گالره؟ -

 .دمیبدنم کش یکردم و لحاف رو رو ردادیگفتم و پشت به ت یهوم لیم یب
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 تیزندگ یمن تو یکنه، جا یسستم م ستیخ یچشما یمن شوهرتم خواستنت حق منه ول یتفاوت یچرا انقدر ب -

 ه؟یچ

 

 لب زمزمه کردم: ریتخت بود رو تنم کردم و به سمت پنجره رفتم و  ز یرو که رو راهنمیتخت بلند شدم و پ یرو از

من جا داره فقط و فقط  یزندگ یکه تو یتنها کس گه،یکس د چینه تو نه ه رداد،یت یندار میتو زندگ یگاهیتو جا -

زنش  شیکه چند متر اون طرف تر  پ میخوام  من عاشق مرد یمن تورو نم یکن یدونم چرا درک نم یبهزاد؛ نم

 .دهیخواب

 

 یو دستش رو گرفتم و باال آوردم و رو ستادمیتخت بلند شد، اشکام رو کنار زدم و جلوش وا یاز رو یعصب ردادیت

 :دمیصورتم گذاشتم و با بغض نال

 نا ندارم. گهیرابطه رو کشش نده، باور کن د نیا گهید یبزن ول یبزن هر چقدر دوست دار -

 

خواست همه  یو سرم درد گرفته بود، اون لحظه فقط دلم م دنیلرز یحرفم و بزنم، دستام م یاجازه نداد ادامه  بغضم

 .یبرگرده عقب، همه چ یچ

چشمام بس  دم،یتخت دراز کش یکردم و رو یپل یتخت نشستم و آهنگ مورد عالقم رو از گوش یرو ردادیرفتن ت با

 بود به جز عاشق بودن. یبودن به سوزش افتاده بودند، مگه گناهم چ دهیبار

 دلم به شور افتاد. ردادیاسم ت دنیخم شدم و با د یقطع شدن آهنگ، متعجب به سمت گوش با

 الو؟ -

 

 نه؟ یدوسم ندار یگفت -
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 تخت نشستم و آروم گفتم: یرو ردادیبلند ت یاز صدا متعجب

 رداد؟یت ییک...کجا -

 

 .یبار آخر بفهمم دوسم ندار یخوام برا یرم به جهنم، فقط م یدارم م -

 

 سرم انداختم با خارج شدن از اتاق گفتم: یدقت رو یتخت بلند شدم و شالم رو ب یاز رو زود

 رداد؟یت ییلطفاً بگو کجا -

 

تو ساحل  دیحدس زدم شا ومدیکه م یباد یکرد، با صدا یتم و کم محس شدن پاهام سرع یو ب دیلرز یم بدنم

 باشه، بدو به سمت ساحل رفتم.

 ؟ییکجا ردادی...تیت -

 

 پارت صد و هشتم #

 

 آب بود، سرعتم و اضافه کردم. یکه تو یکس دنید با

 صبر کن. ردادیت رداد،یت -

 

برم، بدون توجه به  ردادیداد به سمت ت یمغزم دستور م یزدم، دست وپام شل شده بودن ول یم غیبلند ج یصدا با

کرد، رسوندم و  یبود و متعجب بهم نگاه م ستادهیکه وا ردادیوارد آب شدم و خودم و به ت ،یکیهوا و تار یسرد

 دستم رو دور مچش حلقه کردم.
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 رداد؟یت یکن یم کاریچ -

 

 ت:تعجب بود گف یکه توش کم ییلباش اومد و با صدا یرو یلبخند

 شنا کنم. کمیخوام  یم -

 

 :دمیغر باحرص

 .یگ یتوکه راست م -

 

 گفت: جیگ

 کنم بنظرت؟ کاریخوام چ یوا خب پس م -

 

لحطه از  هی م،یدیساحل که رس یباهام همراه شد، رو یجیو اون بخاطر گ دمیبه حرفش دستش رو کش تیاهم بدون

 .چوندمیآزاد کردم و دورم پ ردادیتا شکم تو آب رفته بودم، دستم و از دور مچ ت دم،یهوا لرز یسرد

 سردته؟ -

 

 مدیشا ایکه بخاطر سرما  ییو با خنده و صدا دمیکش یآروم غی، جمعلق شدم هویآره تکون دادم که  یو به معن سرم

 گفتم: د،یلرز یم جانیه

 شته.ز نهیبیم یکی نیبزارتم زم ،یکن یم کاریچ ونهید -
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 صورتم خم کرد. یو سرش رو رو ستادیرفت، وا یکه تند تند راه م ردادیت

 .یزنم نن،یخب بب -  

 

 نبود!؟ گهیبود د تیکردم هضم کنم، هه...آره من زنش بودم، واقع یکردم و سع سکوت

 

ود قرار ب م،یرفت یبا هم بدو از پله ها باال م ن،یشد بزارتم زم یراض ردادیاصرار کردم که ت یبه خونه کل دنیرس با

خندم بود لب رهیبود و با اخم بهم خ ستادهیپله وا نیاول یبهزاد که رو دنیبا د اره؛یب ییبرگرده چا دیزودتر رس یهرک

 شدم. ریو قورت دادم و سر به ز

لبم و همه همه دست  یند روبود و لبخ دهیبه بدنم چسب یسیبه خاطر خ رهنمیبود، شلوارم و پ یوحشتناک ی لحظه

که هر لحظه حسم رو  ییاصالً براش مهم نبودم با فکرها دمیبه دست داده بودن که حال بهزاد رو خراب کنن، شا

 برگشتم. ردادیکردن به سمت ت یعوض م

 .ارمیم ییمنم برات چا ،یخور یتو برو باال لباسات و عوض کن سرما م -

 

اال حرکت ب یبه سمت طبقه  ختم،یر ییچا وانیدول نکهیمختلفم بود، بعد ا یمهربونم و لبخند رو لبم، اثر فکرها لحن

 .دمیداده بود، د هیبه نردها تک یکه عصب یرو درحال ردادیکردم که ت

 شده؟ یچ -

 سرش و باال آورد و نگاهش رنگ محبت گرفت. دنمید با

 منتظرت موندم. ست،ین یزیچ -

 

 به سمت شونم خم کردم و لبام و غنچه کردم. و سرم
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 بوچ بوچ. رداد،یفدات داش ت -

 

 گفت: یو با تخس دیخند ردادیت

 ه؟یداش چ -

 .یبابا دختر تو چرا لطافت دخترونه ندار یا

 

 رفتم گفتم: یکه به سمت اتاق م یو درحال دمیخند سرخوش

 خندم که سکته نکنم. یمن و از ظاهر و اخالقم نسنج، دلم خون، فقط م -

 

شده بود وارد اتاق شدم و از فرصت سوءاستفاده کردم و زود لباسام رو عوض  خیپله ها م یتوجه بهش که پا یب

 کردم.

و  دیزود دراز کش شییحالش بدتر بود، بعد خوردن چا یاومد ول ردادیبعد عوض کردن لباسام، ت یا قهیدق چند

 خوابم برد. الیفکروخ یباال انداختم و بعد کل الیخیب یچشماش رو بست، شونه هام رو به معن

 

 پارت صد و نهم #

 

ا رفتم، فرد اطیاز گلناز خانوم که صبحانه رو آماده کرده بود، کردم و به سمت ح یبلندشدم و تشکر یصندل یرو از

 هیا گرفته بود و بارون از شانس بدم هو یاستفاده روببرم ول تیخواستم از امروز نها یو من م میصبح قرار بود برگرد

 اومد. یهم بند نم قهیدق
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 کهیپله ها بودن رفتم و در اول رو آروم باز کردم، چند ت ریکه ز ییبه سالن برگشتم و کنجکاو به سمت در ها ناراحت

 یموها و دمیکش یاتاق بودن، پوف کالفه ا اتیفرش تنها محتو کهیبا چندت نهیآ هیکارتن که روشون پرازخاک بود و 

در دوم رو فشار دادم که با قفل  ی رهیزدم و دستگ گوشمبودم رو پشت  ختهیصورتم ر یرو یور هیرو که  میمشک

 از در که قفل بود. نمیشانس اون از بارون ا نیبودنش، فشارم باال رفت، لعنت به ا

ت پش نکهیا یکردم ذهنم رو منحرف کنم وگرنه از کنجکاو ینشستم و سع یصندل یسمت سالن برگشتم و رو به

 مردم. یبود م یاون در چ

 حس هیهنوز فکرم پشت اون در بسته بود، دست خودمم نبود  یرفتم ول یبود داشتم با خودم کلنجار م یساعتی

 زدم. یلبخند ردادیبا اومدن ت د،یکش یمن و به اون سمت م ییقو

 ؟یدیچرا انقدر خواب ر،یظهر بخ -

 

با اومدن، گلناز  یبودن رو کنار زد ول ختهیر شیشونیپ یو که شلخته رومبل ولو شد و موهاش ر یکسل رو ردادیت

 یبه لبخند کج کرد، متعجب از حالت ها هیخانوم و مامان و عمو صابر بلند شد و صاف نشست و لب هاش رو شب

 گفتم."یجانم"بودم دهیزدم و به سمت گلناز خانوم برگشتم و در جواب حرفش که اصالً نشن یطونیلبخندش ردادیت

 دکتر؟ یریم یگه ک یگلناز جون م زم،یحواست کجاست عز -

 

 گفتم: یجیو به طرف مامان چرخوندم و با گ نگاهم

 ؟یچ یدکتر برا -

 

 .دیحرف مامان که هنوز کامل شروع نشده بود، پر ونیهول م ردادیت

 .ششیپ میر یم میدکتر آشنا تو تهران هست، فردا که برگرد هیبچه  یبرا -
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 کرد من حاملم. یانگار واقعاً فکر م نینگاه کردم، ا ردادیاج به تو و هاج

 .رمیزبونم رو بگ یکردم جلو یفشار دادم و سع یصندل یدسته  یو رو دستم

 ذاشت گفتم: یم شیکه فقط دندونام رو به نما یگذشت بلند شدم و با لبخند یکه به سخت قهیچند دق بعد

 ؟یایرم باال، م یم -

 

 باهام هم قدم شد. "با اجازه"و با گفتن دمیبود که خودش خوب فهم ردادیسوالم با ت یرو

که درش قفل بود، بردم و بعد  یاون اتاق یو به سمت راه رو دمیحرص نتونستم تا اتاق تحمل کنم و دستش رو کش از

 :دمینگاه کردن به اطراف نال

 تمومش کن.مسخره رو زودتر  یباز نیبچه کجابود آخه؛ لطفاً ا رداد،یبس کن ت -

 

 کنارم زد و آروم گفت: د،یبار یاز سر و روش م یحوصلگ یکه ب ردادیت

 کنم. یچند روز بعدش خودم حلش م هیتهران،  میبرگرد -

 

 و دور بازوش چنگ زدم و گفتم: دستم

 آخه؟ یکن یحلش م یچجور -

 

 شد گفت: یخارج م که داشت از راهرو یتکون داد و در حال یبابا یحوصله دستش رو به معن یب ردادیت

 حرص نزن. یپس الک ستین یزیچ یدون یخودت که م ،یترس یتو چرا م -

 شه ها! یم شیزیچ هیپسره  نیواقعاً که ا دم؛یاز حرفاش نفهم یزیعادت، لبام و جلو دادم و ابرو باالانداختم، چ طبق
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رو باز د نیکنم، اگه ا دایپ یگوشت چیپ هیکه به سمت آشپز خونه رفتم تا  یدر دوباره داغم تازه شد، اونقدر دنید با

 .ستمینکنم گالره ن

 

 پارت صد و دهم  #

 

باالخره تونستم در و باز کنم، بدنم از استرس عرق کرده بود و دستام  رهیسفت دستگ چیکلنجار رفتن با پ یکل بعد

 شد.شل  شمیو ن دمیکش یاز آسودگ یخوردن و نفس کم آورده بودم؛ با باز شدن در پوف یم زیل

به در زدم و سر  یلگد یموکت هم نبود عصب ایفرش  نیزم یرو ٰ  یبود، حت یخال یاتاق وا رفتم، اتاق خال دنید با

 دنید یشانس، حوصلم سر رفته بود و اصالً حوصله  نیدر رو بستم و به سمت پله ها رفتم؛ واقعاً که لعنت به ا یسر

 رو نداشتم. هیو بق حیبهزاد و مس

تخت  یبود و انگار خواب بود، پشت بهش رو دهیلحاف رو روسرش کش ردادیدر و باز کردم و وارد اتاق شدم، ت آروم

 و کم کم چشمام گرم شدن . دمیدراز کش

 گالره، گالره جان؟ -

 

چشمام  یبالش فشار دادم و با دستم رو یکه خوابم رو ناتموم گذاشته بود، سرم رو رو ردادیت یاز صدا یعصب

 :دمیباز کردم و نال مهیچشمم و ن هیکه داشتم فقط  یادیبخاطر خواب ز یول دمیکش

 .ادیجون گالره بزار بخوابم بدجور خوابم م یریت -

 

 شدم. ایرو یایرو لبم آورد و دوباره غرق دن یکه به صورتم خورد، لبخند ردادیت یکالفه  نفس
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مثل روز اول درد نداشت  گهیرد کوچولو بود و د هیزخمم که فقط ازش  دنیبا د یزل زدم ول نهییبه آ یسرخوش با

 زدم و زمزمه کردم: یبود، لبخند حیکه شاهکار مس میجاش کنار زخم قبل یول

 شه، قربون شانس نداشتم بشم من. یم یک بینص شیسوم -

 

 ؟یزن یحرف م یبا ک -

 

 بهش رفتم. یو چشم غره ا دمیکش ینیه ردادیت یصدا با

 با اَجنه! -

 

 صورتش بود رو متوقف کرد. یازش رو یه دندون گرفت و لبخندش رو که رد کمرو ب لباش

 .یناهار به من بده، بابا بخدا مردم از گرسنگ هی ایفعالً ب -

 

 لب غرغر کردم که زود صداش بلند شد. ریکنارش رد شدم و ز از

 .رهاینم نییغذا از گلوم پا ،یباش یاگه ناراض -

 

 باالبرد؛ بعد تست کردن میتسل یصدا زدم که دستاش رو به معن غیو اسمش رو با ج دمیکوب نیزم یپام و رو یعصب

 شدم. زیم دنیبرنج، مشغول چ

 و میتو راه بود ازدهیتا ساعت  میاونقدر جاده ها شلوغ بود که از بعد ناهار که راه افتاد م،یاز شمال برگشت شبید

 .میدیمثل خرس خواب دمیرس یوقت
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و هم و ناهار ر میکرد دیخر کمیبازار و  میفقط صبح روز قبل، قبل از حرکت رفت وفتادیال نتو شم یاتفاق خاص گهید

 .میو بعد راه افتاد میکه واقعاً هم خوشمزه بود رو خورد یرستوان کنار جاده ا هیتو 

 

  ازدهمیپارت صد و #

 

 شبینم خشک خشک بود، دکافه نشستم و با ترس به سمت در برگشتم و آب دهنم و قورت دادم، ده یصندل یرو 

و به  دمیصبح سرکار نرفت، اونقدر ناخونام و جو ردادیاز بخت بدم ت یکافه ول نیا ادیبا اس ام اس به عرفان گفتم ب

 بهم شک کرد. ردادمیساعت نگاه کردم، که ت

 بزنم. میفرصت شد تا بتونم ج نیکردم که مجبور شد بره حموم، و ا یخال ردادیت یعسل و رو یچا یآخر گهید

 .دیارز یم سکشیاز سالله به ر زایچ یسر هی دنیفهم یکنه ول یدونستم برگردم خونه، خونم و حاللم م یم

شد، عرفان با اخم  دهیدر، نگام دوباره به سمت در کش یباال یباز شدن در و به صدا در اومدن زنگ کوچولو با

 اومد. یداشت به سمتم م شیشونیپ یرو یشگیهم

 زشیم زهیشده بود و اون صورت ر یبیکافه رنگ عج یفضا یرنگ ینورها یتو شیمشک دیسف یچهارخونه  رهنیپ

 بانمک شده بود. ییو روشنا یکیتار یاومد تواون فضا یکه اصالً بهش اخم نم

 سالم دختر خاله. -

 

 کردم. یباهاش احوال پرس یتفاوت یگذاشتم و با ب زیم یو رو دستام

 زدل؟یعز یچرا انقدر دپرس -

 شده؟ یچ تیشونیاوخ پ اوخ
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 :دمیغر یعصب

 مقدمه. یبگو عرفان زود و ب یدون یم یهرچ ،یاحوال پرس یبرا ومدمین -

 

 .دیپخش کرد، تموم بدنم لرز زیم یحرف  رو یکه عرفان ب ییعکسا دنید با

 گفتن نداشتم. یواسه  یحرف چیشد و من ه یباز و بسته م یمثل ماه لبام

 .یصارم دیسالله تو بغل سع یبرهنه  یها عکس

 بود، نه نه وحشتناک بود. ترسناک

راحت از دستم سُر خورد و دوباره  یلیبرداشته بودم خ زیم یکه از رو یکه عکس یطور دن،یلرز یآشکارا م دستام

 افتاد. زیم یرو

 ؟یگالره خوب -

 شد؟ چت

 

 :دمینال ومدیز ته چاه در مکه ا ییکه عرفان به سمتم گرفته بود رو پس زدم و با صدا یآب وانیل

 عکسا از کجا اومدن؟! نی...یا -

 

با  یچشمام گرفت ول یتعجب رو تو یجا تیعصبان یچند لحظه ا یعرفان نشست، برا یلب ها یکه رو یلبخند

 حرفش منم کم کم لبخند زدم.

 فتوشاپن. ناینترس دختر ا -
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رو تو  یصارم دینفرت از سع ی شهیکه گفت که ر ییزهایلبم، دوباره دهن باز کرد و چ یلبخند رو دنیبا د عرفان

ودم، جنازه ب هیبرگشتم خونه مثل  یبود، وقت دهیکه سالله کش ییکرد و من هزار بار سوختم از دردها شتریقلبم ب

 بودم، لعنت... دهلعنت به من که سرگرم بهزاد بودم و از تک خواهرم غافل مون

 

 پارت صدودوازدهم #

 

 ؟یکجا بود -

 

 :دمیپر از بغض نال یو تو بالش فشار دادم و با صدا مسر

 دست از سرم بردار. -

 

 دم.ش دهیداد، به سمت باال کش یناخوناش فشار م ونیداشت گوشتم و م انهیحلقه شدن دستش دور بازوم که وحش با

 جوابم و بده. یدرست حساب -

 

 کرده بودن رو پاک کردم. سیموقع صورتم و خ یکه ب ییصورت عقب زدم و اشکا یو از جلو شالم

 رفته بودم سرخاک سالله. -

 

 کنم. حیخودم توج یحرف چرت دروغم و حداقل برا یکردم با کل یتخت افتادم و سع یرها شدن بازوم، رو با

 ؟یکه به من بگ نیو بدون ا یمکیچرا قا -
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 حال گفتم: یو بهش کردم و ب پشتم

 به سرم زد. ییهویخب  -

 

 رفت، بلندشدم و لباسام رو عوض کردم. رونیازاتاق ب ردادکهیت یقدم ها یصدا با

هاش  یاس ام اس ترس و تو دلم انداخت، صبح بعد چندماه به بابا زنگ زدم و بعد گوش دادن به عذرخواه یصدا

 شد. یباالخره راض یازش خواستم عکس هارو بده به عرفان، البته بماند که چقدر نه و نو آورد ول

تم فرس یم گهیساعت د هیعکس هاروگرفتم تا "م و با خوندن اس ام اس عرفان که نوشته بودرفت میسمت گوش به

 بود. یصارم دیلبم اومد، امشب شب مرگ سع یاز استرس و ترس و نفرت رو یلبخند "یصارم یدم خونه 

پر بود از  زیم یبود و رو دهیدراز کش ونیزیتلو یجلو ردادیرفتم ت رونیگذاشتم و از اتاق ب بمیرو تو ج یگوش

 ها اشاره کردم و گفتم: ینشستم و به خوراک شیمبل کنار یرو ،یخوارک

 چه خبره؟ -

 

 حوصله گفت: یاخم کرده بود، ب دنمیکه با د ردادیت

 فوتبال داره امروز. -

 

 رفتم ومشغول پختن رم،ینم ینکنم و تا شب از کنجکاو الیفکر و خ ادیز نکهیا ینزد، برا یحرف اضافه ا چیه ،نیهم

 شام شدم.

 

  زدهمیپارت صد و س#
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ل لم رو مب یو گوجه برگشتم تو سالن و با خستگ اریگاز و خاموش کردم و با خ ریکردن کتلت ها که تموم شد ز سرخ

 دادم.

 یو پفک ها م پسیسرحال بود و تند تند از چ یلیخ شیساعت پ میبرخالف ن ردادیبود و ت ادیز ونیزیتلو یصدا

بود چقدر زود زود  قهیدق ستیدوختم، ساعت شش و ب وارید یرو ییخورد، نگاهم و ازش گرفتم و به ساعت طال

رو سرم خراب شد و با  ایدن قهیدق چندعرفان و در عرض  دنیرب به دوازده رفتم د هیگذشت، صبح ساعت  یزمان م

ز سالله ا الیانگار با فکر و خ ال،یکه برگشتم خونه همش فکر و خ میو تا ساعت سه و ن رونیزدم ب یحال زار از کاف

 بفکرش نباشم. میزندگ یکه محاله تو لحظه به لحظه  یاز بهزاد، بهزاد ٰ  یهمه جا غافل شده بودم، حت

 زل زدم به ساعت. یفکر غرق شده بودم و اصالً حواسم نبود که همونجور تو

 هست تو اون ساعت؟ یچ -

 

 دادم. لیحالم رو بهش تحو ینگاه ب یا هیفقط چند ثان ردادیدر آوردم و در جواب حرف ت یباز جیاز گ دست

ز ا یچند قطره عرق نشسته بود، عصب میشونیپ یزد و از استرس رو یدرست کردن ساالد شدم، دلم شور م مشغول

م و شستم، با تق تق شدم و با وسواس صورت ییاُپن رها کردم و بدو وارد دستشو یجام بلندشدم و ساالد رو رو

 و در و باز کردم. دمیدر دستمال رو به صورتم کش یصدا

 چت شده؟ -

 

 رفتم گفتم: یم نییکه از پله ها پا یتنه زدم و درحال ردادیتعجب ابروم و باال دادم و به ت با

 به من؟ یچمچاره، تو چرا بند کرد -
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 یبم بشد و قل خیبدنم س یلحظه تموم بدنم از کار افتاد و موها هی یبرا ستادم،یپله ها وا نییپا میزنگ گوش یصدا با

 .دیکوب نمیتاب خودش و به س

 شتریاضطرابم و ب نیرو برداشتم، شماره ناشناس بود و هم میرفتم و گوش یغذاخور زیبه سمت م زونینام یقدم ها با

 کرد.

 ا...الو؟ -

 

 ؟یکرد یتو چه غلط -

 

بودم که  دهیگوشم فاصله دادم و آب دهنم و با سرو صدا قورت دادم، اونقدر ترسرو از  یبهزاد گوش ادیفر یصدا با

 یرو قط کردم و رو یگوش ومد،یکه به سمتم م ردادیت دنیکنم، با د کیرو به گوشم نزد یجرعت نداشتم گوش ٰ  یحت

 یم م،یریانتقام بگ یصارم دیرو نکرده بودم من و بهزاد قرار بود با هم از سع نجاشیفکر ا ینشستم؛ لعنت یصندل

 دونستم کارم اشتباه 

 .دمیترس یم یحرفا بازم از بهزاد عصبان نیراه جا زد بهزاد بود نه من، با تموم ا ونیکه  م یاون نبوده،

 زدم. یحال یو لبخند ب رونیدستم از فکر اومدم ب یرو ردادینشستن دست ت با

 چت شده گالره؟ -

 ده؟یرنگت پر چرا

 

 کردم به خودم مسلط باشم. یسع قینفس عم هیهم فشار دادم و با  یم و روهمون لبخند چشما با

 خوبم نگران نباش. -
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 پارت صد و چهاردهم #

 

بمش که آدم و وادار به حرف  یو رو به من نشست و با صدا دیکنارم رو عقب کش یکه قانع نشده بود صندل ردادیت

 کرد گفت: یم

 شده؟ یچ یگ یچرا نم زدلمیعز -

 

 قاًیاالن دق ردادیگاه داشتم و ت هیتک هیبه  ازیدلم پُر بود که ن یراه تنها بودم و اونقدر نیدادم، من تو ا یوا م داشتم

 نه! یگاه بود ول هیتک هی

 دادریاون همه اعتمادم بهش بود پس ت ی جهینت ینامرد نیکردم، بهزاد قسم خورده بود و ا یاعتماد م یبه کس دینبا

 تماد باش.تونه قابل اع یهم نم

 گفتم: ومدیکه اصالً به حال دلم نم یدستاش در آوردم و با لبخند ونیو از م دستم

 دلم گرفته. کمیباورکن خوبم، فقط  -

 

 به سمت کاناپه رفت. دیبوس قیو عم میشونیپ نکهیبلند شد و بعد ا ردادیت

 .هیجانیه یلیشهر آورده خ م،ینیفوتبال بب ایب -

 

 شدم. ونیزیرفتم و مشغول تلو ردادیگفت برم تو اتاق و دراز بکشم، به سمت ت یخالف دلم که م بر

نخورده بودم،  یزیچون از صبح بجز آب چ یبود ول میساعت تازه هفت و ن م،یو شام خورد دمیو چ زیفوتبال م بعد

 گرفتم، غذا رو آوردم. یتحت فشارم گذاشته بود و کم کم داشتم دل درد و معده درد م یگرسنگ
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 ردادینشستم که ت ردادیو کنار ت ختمیر ییظرفا رو شستم چا نکهیو من بعد ا میجمع کرد ردادیشام که تموم شد با ت 

در محو اونق م،یکرد یرو نصب کرد شروع به باز یسون ردادیت نکهیفوتبال، بعد ا یاونم باز م،یکن یداد باز شنهادیپ

 رفت. ادمی تشیشدم که بهزاد و عصبان یباز

تم گرف ادیبعدها که من  یشد ول یاون برنده م لیاکثراً اوا م؛یکرد یم یفوتبال باز ردادیده سالم بود با ت یوقت از

زمان و مکان نبودم و چنان با شور و شوق  یمشغول بودبم البته من اصالً متوجه  کیبرنده نبود، تا ساعت  ادیز گهید

 به وجد اومده بود. ردادمیکردم که ت یم یباز

 گفتم: طنتیدستگاه رو خاموش کردم و ابرو هام و باال انداختم و با ش ردادیت ی هازیخم با

 من بردم من بردم، چلو کباب و من خوردم. -

 

 یکه لبخند رو ردادیبا اومدن ت دم،یتخت پر یو رو دمیبهم حمله کنه، بدو به سمت اتاق دو ردادیکه ت نستادمیوا

اوت به تف یو من ب میگفت ریکنه با خاموش شدن برق هردومون شبخ ینم یطنتیداد ش ینشون م نیلبش آروم بود و ا

 .ردکه دور حلقه شد چشمام و بستم و کم کم خوابم ب ردادیدست ت

 

 پارت صد و پانزدهم #

 

به دست کنار کمد  یکه گوش ردادیچشمام و باز کردم و زود بلند شدم و با ترس به ت ردادیبلند ت "یچ" یصدا با

 شدم. رهیخشکش زده بود، خ

 که گرفته بود گفتم: ییزبونم لبام و تر کردم و با صدا با

 شده؟ یچ یچ... -

 

 لب زمزمه کرد و به سمتم اومد. ریز یآروم "یخداحافظ"من شده بود،  یکه تازه متوجه  ردادیت
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 ترسوندمت؟! دیببخش ؟یخوب -

 

 و زمزمه کردم: دمیو به صورتم کش دستم

 ؟یشده چرا ناراحت یچ اشکال نداره -

 

 گرفته بود گفت: یکه به خاطر ناراحت ییشونم گذاشت و با صدا یدستش رو آروم رو 

 تموم کرده. مارستانیسکته کرده تا برسوننش ب شبیفوت شده، د حیمس یبابا -

 

 برگشت و چشمام پر شد. یآن به افمیرو سرم آوار شد ق ایلحظه فکر کردم دن هیکردم؛ واقعاً  خی

 گفتم: دیلرز یکه م ییاومدم و موهام و به عقب هُل دادم و با صدا نییتخت پا یرو از

 .میبلن...دشو بلندشو بر یچ...چرا نشست -

 

 کرد. یو منگ بهم نگاه م جیرفتارم بود، گ ریثٰ  که تحت تا ردادیت

 

 کردم: یلب زمزمه م ریو ز دیچرخ یاتاق دور خودم م وسط

 مُرد، من کشتمش هه مرد آره مُرد. -

 

 یموفق نشدم و بغضم باصدا یکردم خودم و جمع و جور کنم ول یسکوت کردم و سع ردادیفرو رفتن تو بغل تو ت با

 بلندشکست.
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 ینعیکردم؛  یزدن نگاه م یم غیقبر افتاده بودن و ج یکه رو میخانوم و مر الیو من به ل میبود ستادهیقبرش وا دور

 رو خفه کنم. "یتو قاتلش "زد یکه تو وجودم داد م ییون صداداشتم ا

 یکه سرش و رو مینگاهم و از مر ،ینگاه ینیهم اضافه شده بود، با سنگ یناتوان نیامروزم ا یها یبه تموم ناتوان اما

کرد گرفتم و به سمت  یم هیبرآمده شده بود، گذاشته بودم و گر کمیشکمش که  یخاک گذاشته بود و دستش و رو

 و باال برد. لبمبهزاد تپش ق یبه خون نشسته  یصاحب نگاه برگشتم که چشما

 

 پارت صد و شونزدهم #

 

 

 حیکه کنار مس ردادیبه سمت ت وفتهین یوحش یدوباره نگاهم به اون چشما نکهیا یو پام و گم کرده بودم، برا دست

 گوشش پچ پچ وار گفتم: ریزپنجه هام بلند شد و  یبود رفتم و رو ستادهیوا

 سالله، مراسم تموم شد بهم زنگ بزن. شیپ رمیمن م -

 

نه چندان ناراحت کننده دور شدم،  یبلند از اون فضا یتموم شدن حرفم پشتم و بهش کردم و با قدم ها بعد

فروخت به  یدرخت داشت گل م هی ریکه ز ییپسر کوچولو دنیقبرها با د یرو ،یرو ادهیپ قهیده دق باًیبعدتقر

 .دمیگالب ازش خر هیدسته گل بزرگ با  هیسمتش رفتم و 

 شد. یتر م قیو عم قیلبم عم یشدن به قبر گالره لبخند رو کینزد با

 ؟یخوب ،یسالم خواهر -
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بغضم نترکه قبرش و با گالب شستم و گال رو روش پر پر کردم،  نکهیا یو برا دمیسنگ سرد قبرش کش یو رو دستم

 گونم رون ینتونست بغضم و مهار کنه با حرف زدنم اشکامم آروم آروم رو زایچ نیا یهمه  یکل قبر پر از گل بود ول

 شدند.

من  اًبیتقر یعنی مُرد؛ دیسع یبار به قولم وفا کردم، آره آج نیاول یگردم، برا یسالله بهت گفتم با قاتلت بر م -

 کشتمش.

 

 گال گذاشتم و با اشک ادامه دادم. یرو سرم

نتونستم فراموش کنم نتونستم اون بدن کبود  ،ینشد اج یانتقام نبود، ول نیبه ا یدونم قلب مهربونت راض یم -

که  پر از خونت شده بود رو فراموش کنم، نتونستم فراموش کنم تک خواهرم  یبازت و حموم یشده ات و اون چشما

 .دبهش تجاوز کر یمرد چهل ساله شد و اون عوض هی یایعاشق مهربون

 

 بلند داد زدم: یبلند شدم و با صدا نیزم یرو از

 نتونستم فراموش کنم که شب تولدمون خواهرم نابود شد، نتونستم!... -

 

 کردم قورت بدم یدهنم و گرفتم و سع یمعدم جلو اتیتپش قلبم باال رفته بود و با هجوم محتو و دنیلرز یم پاهام

که به سمتم گرفته شده بود رو گرفتم و بدون توجه به  یآب یکار و بکنم، بطر نیاونقدر حالم بد بود که نتونم ا یول

کلمه  یعواق یبهزاد به معنا دنیدم که با داز جام بلند ش یختبود صورتم و شستم و به س ستادهیکه باال سرم وا یکس

 فروخت. یکه داشت گل م یاون پسر ک ٰ  یدور اطرافم نبود حت یآدم چیکردم، ه یقالب ته

 شنوم؟ یخب م -

 

 دونم از کجا شکل گرفته بود، گفتم: یکه نم ییبهزاد دوختم و با پرو یو از اطراف گرفتم و به چشما نگاهم
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 .ییواإ واقعاً من فکر کردم ناشن -

 

 عقب گذاشتم و مظلوم زمزمه کردم: یلبم نشست و قدم یرو یشدنش لبخند یعصب با

 ترسم. ینگاه نکن م یاونجور -

 

 .دمیاز جام پر ادشیفر یشد، با صدا یتر م یمن عصب یها یباز جیبه لحظه داشت با گ لحظه

 چرا؟ یکارو کرد نیچرا ا گمیم ار،یدر ن یباز جیگ -

 

از اون مخمصه  میبود که با زنگ گوش یبد یکردم، فضا یبهش نگاه م یاشک یگرفته بودم و با چشما یمون الل

 خالص شدم.

 الو؟ -

 

 منتظرتم. نیماش شیمن پ زمیعز -

 

 رو قط کردم. یبهش گفتم و گوش یسرسر ی "باشه"

 

 بهزاد شد. یدستا ریبرداشتم که مچم اس یقدم چند

 کجا؟ -
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 نیزم یکه به پشتم خورد، رو یبا ضربه ا یحرف دوباره راه افتادم ول یو ب دمیکش رونیدستاش ب ونیو از م مچم

 افتادم.

 بلندشدم، شلوارم یبه سخت نیزم یگفتم و از رو یچشمم تار شد، با سوزش زانو آخ آروم شیپ ایچند لحظه دن یبرا

 گاه بودم که دوباره هیتک هیرفتن سرم دستم و به هوا گرفتم و دنبال  جیکرد با گ یجر خورده بود، کل بدنم درد م

 .وفتمین نیزم یرو

 ؟یگالره خوب -

 

 :دمیجدا کردم و با بغض نال رهنشیو از پ دستم

 ؟یخوا یاز جونم م یچ -

 ؟یکه سرم آورد ییبالها ستین بس

 

 بود گفتم: شیبلند که بغض هم چاشن یازش فاصله گرفتم و دوباره با صدا یقدم چند

 بود هان؟ نیا ریمگه غ رهیبم کهیاز اولشم قرار بود اون مرت ،یریگ یو ازم م یتاوان چ یدار  -

 

نبود نگاه کردم و منتظر جواب  اهامیمرد رو هیشب گهیبه مرد روبه روم که د میاشک یاز پشت چشما یلحظه ا چند

که رو دلم تلنبار شده بود رو به زبون  ییشد حرفا یسکوتش باعث م نیبود و هم ستادهیوا ریاون سربه ز یشدم، ول

 .ارمیب

 

 

- 
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 پارت صد و هفدهم #

 

 .یتوله پس انداخت هیو  یشد یعوض میبگو عاشق مر یبگو جا زد گه،یبگو د یچرا ساکت -

 

 .دمیترس یمرد م نیا تیسرش، خود به خود الل شدم، من هنوزم از عصبان یباال آوردن عصب با

 م درست حرف بزن.و بچ میراجب مر -

 

 :دمیداغم و پس زدم و با بغض نال یتموم وجودم شکست، اشکا شکستم،

 ؟یچ یعنی...ی -

 بهزاد؟ ی...پَس من چپَ

 

 :دیو با حرص غر دیموهاش کش نیب یدست

 ندارم. یمن با زن شوهر دارکار -

 

 به سمتش رفتم. یلبام نشست و چند قدم یرو لبخند

 هست؟ ادتیبهزاد منما گالره، اصالً من و  -
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انگشت  اوردم،یسکوت هاش، دلم طاقت ن نیدونست چقدر درد داشت ا ینم یعنیسکوت و سکوت و سکوت؛  باز

 :دمیاشارم و به سمت قلبم گرفتم و نال

 !؟یهمه نامرد باش نیا یتون یم یزنه، چطور یهنوز فقط بخاطر تو م یقلب لعنت نیا یول -

 

 .یتموم شده ا گهیمن تو د یگالره، برا برو -

 

 کرد غرورم و له کنم. یامون از دل زبون نفهمم که وادار م یبهش زل زدم ول ناباور

 زمزمه کردم: یبه من کرد و که دستم و دور بازوش انداختم و به سخت پشت

 مگه نه؟ یخوا یدونم تو هنوزم من و م یکارو باهام نکن، من م نینکن بهزاد ا -

 .یکن یرفتار م ینجوریا ی، واسه همون داراعصابت خورده االن

 

 توجه به دستش که دستم و از بازوش کند و محکم به سمتم پرت کرد، بهش زل زدم، منتظر موندم. یب

 بلند داد زد: یصدا با

 

 !...یحس چیبهت ندارم ه یحس چیه گهینه گالره نه من د -

 

 شد. یرفت، باورم نم نفسم

فقط گنگ بودم هه... باخته  د؛یبار یزد و چشمام نم یزانوهام افتادم، قلبم نم یرو دینکش هیو به ثان دنیپاهام لرز 

 بودم.
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 یکردم، صدا یدو پام افتاده بودم و حرفاش و با خودم مرور م یمن هنوز رو یوقت بود که بهزاد رفته بود، ول یلیخ

 .ارهیبدر تیتونست من و از اون وضع یهم نم یوقفه زنگ گوش یب

 گالره! -

 

قورت داده گرفته  یکه بخاطر بغض ها ییگوشم، باعث شد چشمام و از درد ببندم و با صدا ریز ردادیناباور ت یصدا

 بود، بگم.

 تموم شد، تموم... ردادیمن باختم ت -

 

به  بودم و دهیتخت دراز کش یشد که رو یم یساعت میبغلم کرد، ن دید  میحرکت یب یوقت  یبازوم و گرفت ول ریز

 کردم. ینگاه م دیسقف سف

ن گ یخودم بخوام نه، انگار منم تو اون قبرستون مرده بود، فکر کنم دل مرده که م نکهیبود، نه ا یو قلبم خال مغزم

 من باشم.

 .هییچه زندگ نیچت شده، بخدا خسته شدم گالره، آخه ا یگ یچرا نم -

 

 توش نبود گفتم: یحس چیکه ه ییکردم و با صدا ردادیو به ت پشتم

 تمومش کن. یناراحت ،یکن یم هیرو نساختم که ازم گال یزندگ نیمن ا -

 

 یتخت م هی یشب ها رو م،یحرف بود من و اون علناً زن و شوهر بود یدونستم تو سکوتش کل یم یکرد، ول سکوت

 ردادیمن وت یآره زندگ یول یو چجور یدونم ک ینبود، نم یازدواج زور هیبه  یشباهت چیه مونیو زندگ میدیخواب

چه کنم که  یزدم، ول یهمه ساده از تموم کردنش حرف م نیبود اگه ا یانصاف یخواه و ناخواه شروع شده بود و حاال ب

 گرفته بودم. یبود رو به باز غمبریبخاطر عشق احمقانم به بهزاد من ازدواج که سنت پ
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ه ک یتیمحض بود، واقع تیواقع هیاز بهزاد  مییجدا یق بود ولاتفا هی ردادیبود، ازدواجم با ت یباز حیبا مس ازدواجم

 کرد. یمثل مته داشت مغزم و سوراخ م

 

 پارت صد و هجدهم #

 

 

خونه روبه روشدم که وحشت رو به دلم انداخت، چند  یکیباز کردم و با تار یرمق یزنگ در چشمام و با ب یصدا با

 بیشکست، عج یزنگ م یبا صدا باری قهیسکوت وهم آور خونه که هر چند دق یو صدا زدم ول ردادیاسم ت یبار

 قلبم و به تپش واداشته بود.

ه اتاق نفس آسود ییدستم و روش فشار دادم و با روشنا د،یکردن کل دایو با پ دمیکش وارید یکورانه دستم و رو کور

 شد. تیزنگ دوباره پاراز یکه صدا دمیکش یا

که  یکس دنیبرداشتم و مانتوم رو که هنوز تنم بود رو مرتب کردم و به سمت در رفتم، با د نیزم یو از رو شالم

 لبم گفتم: یباال بردم و با همون پوزخند رو ییرایلبم نشست. دستم و به سمت پذ یرو یپشت در بود، پوزخند

 بابا، بفرما. یخوش اومد -

 

تونست آرومم کنه که  یآب االن م وانیل هیپز خونه شدم، مبل وارد آش یناراحت وارد خونه شد، با نشستنش رو بابا

 نکنم. یکه کم گناه نداشت خال یحرص بهزاد رو سر پدر

و با کندن  دمیچ ینیس یدر آوردم و همراه قندون و شکالت تو نتیساز رو روشن کردم و دوتا فنجون از کاب یچا

 پوست لبم منتظر شدم.

 گالره؟ -
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 کردم. لیاُپن ما یو از رو سرم

 بله؟ -

 

 نشست. یغذاخور زیم یصندل یحالتم سرش و تکون داد و با چند قدم بزرگ رو دنیبا د بابا

 باهات حرف دارم. نیبش ایب -

 

 رو به روش جا گرفتم. یصندل یگفتم و رو "یباشه ا"

 ؟یشد دیتو مسبب مرگ سع -

 

 لبم نشست. یرو یپوزخند

 اوهوم کار من بود. -

 

 :دیغر تیبا عصبان نباریو ا دیو تو هم کش اخماش

 ؟یمن آورد یسر زندگ ییچه بال یدون یاحمق م یدختره  ،یکرد جایتو ب -

 

 یهوا به گلوم چنگ زده بود رو قورت دادم و با صدا یکه ب یخوردم، امروز چرا همه سر جنگ با من داشتن، بغض جا

 لرزونم گفتم:

 ییکه کارا رو بسپرم دست تو، تو یگذره، انتظار نداشت یاز مرگ سالله م مهیبابا، امسال سه سال و ن هیمنظورت چ -

 .یریانتقام دختر مُردت رو بگ یخواست یاونوقت م یدینم تیکه به دختر زندت اهم
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 کنم که تلخ شدم. کاریچ یباهاش بد حرف بزنم، ول دیمشت شدش دلم و لرزوند، نبا یدستا

پس زده  یعادت کرد دهیطالقت م ردادیت یسر نیا دها،یت کار دستت مزبون نیسر، ا رهیخ یمودب باش دختره  -

 نه؟ یبش

 

 انویبلند شدم و وارد آشپزخونه شدم، دول یصندل یساز از رو یچا یبا صدا د،یلرز یم یو ناراحت تیاز عصبان بدنم

 درونم و خاموش کنه. شیپشت سر هم، هم نتونست آت خیآب 

نشستم و پاهام و  نیزم یحال ول کرده بود، رو نیاومدم، بابا رفته بود و من و تو ا رونیدر، از آشپزخونه ب یصدا با

 پاهام اشکام رون شد. یتوشکمم جمع کردم و با گذاشتن سرم رو

 

 پارت صدونوزدهم#

 

 

 کرد یاُپراتور بود که تکرار م یفقط صدا یرو گرفتم ول ردادیت یشماره  یکرد، چند بار یخونه داشت خفم م یهوا

 ."مشترک مورد نظر خاموش است یشماره "

 یول یکی شیرفتم پ یم دیبا دیترک یدلم داشت م رون،یاز خونه زدم ب فمیآژانس رو گرفتم، با برداشتن ک ی شماره

 م.چسبوند شهینشستم و با دادن آدرس سرم و به ش نیماش ینبود که آرومم کنه تو الیجز فر یکه کس ییاز اون جا

 .میدیخانوم رس دییبفرما -

 

 الیفر یبه سمت خونه  قینفس عم هیو با  ستادمیرو دادم، وسط کوچه وا هیاومدم و کرا رونیراننده از فکر ب یصدا با

 جواب ندادم. الیفر "هیک"حال بودم که در جواب  یگالره اومد، اونقدر ب یکه زدم صدا یرفتم و با تک زنگ



 یدلتنگ ادیفر

 
307 

 

 دم.بهش دادم و وارد خونه ش یبازشدن در، سالم آروم با

 گالره! -

 

 شد گفتم: یم دهیکه به زور شن ییندادم و با صدا الیگنگ فر یبه صدا یتیاهم

 جز تو نبود که برم باهاش حرف بزنم. یکس -

 

 که ییگاریشراب و جاس یمبل ولو شدم که چشمم به بطر یشالم و از سرم باز کردم و رو ییرایوارد شدن به پذ با

 ولوم صدام و باال بردم و گفتم:   بود،خورد یگاریته س ییتوش چند تا

 ؟یمهمون داشت -

 مزاحم شدم؟ نکنه

 

 یوشدم؛ واقعاً ب دنشیدرهم مشغول بوئ ی افهیرو برداشتم و با ق یاز جام بلند شدم و بطر ییرایوارد شدنش به پذ با

 داشت. یگند

 سازه. یبهت نم ینکن دختر حامله ا -

 

عم گس و ط یکردن بطر لیکردم، چشمام و بستم و با ما کیرو باال بردم و به لبام نزد یبهش گفتم و بطر"ییبروبابا"

لبام  نیاز ب یدستم نشست و بطر یرو الیکه دست فر ارمیبا سه قلپ تونستم دووم ب یتلخش گلوم رو سوزوند ول

 خارج شد.

 احمق. یکن یم کاریچ -
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 وم رو از سوزش بندازم.کردم گل یمبل افتادم و با قورت دادن آب دهنم سع یرو

 افراط کنم. کمیخوام  یمگه م هیاحمق عمته، چ -

 مبل روبه روم نشست و با اخم گفت: یرو

 شه. یکه نم یفله ا یجور نیهم ارمیب وانیبگو ل یخور یخبر مرگت م -

 

 گفتم: یو کج کردم و با دهن کج لبام

 شه داشت؟ یحالم مگه حس کالس گذاشتنم م نیآخه با ا -

 

 رو به سمتم گرفت. یتکون داد و بطر یسر

 شه. یکردم که احساس کردم بدنم داره گرم م یکم ازش مزه م هیآروم و با فاصله   نباریا

به  نیرو گرفتم و در همون ح ردادیت یرو برداشتم و دوباره شماره  میگوش فمیک یگذاشتم و از تو زیم یرو رو یبطر

 .نمیرو بب الیکردن فر رید لیسمت تک اتاق خونه رفتم که دل

 نیه یبا صدا یبودم ول یآوردم و با قط کردنش وارد اتاق شدم، هنوز مشغول گوش نییرو پا یاپراتور گوش یصدا با

 هستادیمن حاال وا دنیتخت نشسته بود که با د یبه وضوح جا خوردم،رو ردادیت دنیسرم و بلند کردم و با د الیفر

 کرد. یو بدتر مبود  با نگاه شرمندش داشت حالم 

 مثالً از شوهرم. نمیبود اون از بهزاد و بابا ا یرفتن، امروز انگار روز بد بخت یم یاهیرفت و چشمام س یم جیگ سرم

 گالره... نیبب -

 

 م.گونش گذاشت یرو رو یمحکم یلیشدنمون س نهیبه س نهیکردم و با س یرو با چند قدم بزرگ ط نمونیب ی فاصله

 پس فطرت. یعوض -
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داغ کرده بود و اصالً  بیرفت و بدنم عج یم جیزدم، سرم گ رونیاز خونه ب فمیرو بهش کردم و با برداشتن ک پشتم

 قدم هام نبودم. یمتوجه 

م و پرت کرد نیماش یخودم و تو باًیتوقف کرد؛ تقر میچند قدم  یتو نیدستم و باال آوردم که ماش یتاکس دنید با

 کنم. خودم و جمع و جور کمیکردم  یسع

 شد با هول و وال رو به راننده کردم. یم کینزد نیکه داشت به ماش ردادیت دنید با

 .نیآقا لطفاً حرکت کن -

 

 :دمیغر یشد، نگاه کرد که عصبان یم کینزد نیکه قدم به قدم به ماش ردادیمردد به ت راننده

 آدرس... نیآقا دربست برو به ا -

 

  ستمیپارت صدوب#

 

کردن با هزار زور و بال وارد  یراه رفتن نم یاری یبه کوچه اشکام و پاک کردم و پول راننده رو دادم، پاها دنیرس با

 یخورد کاش م یمزخرف بهم م یزندگ نینشستم، حالم داشت از خودم و ا نیزم یخونه شدم و پشت به در رو

 رو. دنینفس کش یاجبار نیتونستم تموم کنم ا

لحظه نفسم رفت فقط  هی یبرا ستادمیدوش وا ریوارد حموم شدم و با باز کردن آب سرد زشل و وارفته  یقدم ها با

ومدم، ا رونیو از حموم ب دمیحوله رو پوش دم،یکش یقیدوش کنار رفتم و نفس عم ریاز ز ارمیتونستم دووم ب هیدو ثان

 داغ نبودم. گهید

 .شهیبازندم هم شهیمن هم ختمیبهم ر ینجورینبود که ا یافتاده رو بارها و بارها مرور کردم، اتفاق خاص اتفاقات

 گالره؟ -
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زمزمه  یا "بله" یتفاوت یتخت نشستم و با ب یتو خونه سشوار رو خاموش کردم و رو ردادیت ادیفر یصدا دنیچیپ با

 کردم.

 وارد اتاق شد و نفس نفس زنون گفت: هراسون

 ...الیگالره من رفته بودم با فر نیبب -

 

 محکم گفتم: یدهنش گرفتم و با صدا یو جلو دستم

 دیاجبار من و توِ، پس با یزندگ نیحرفات دارم، ا دنیبه شن یو نه من عالقه ا یبد حیهست که توض یازینه ن -

 .میو بساز میبسوز

 

 :دیآورد و غر نییدهنش، سرش و پا یپر از تعجب بود که با برداشتن دستم از رو چشماش

 ه؟یمنظورت چ -

 

 تخت افتاد. یچون حواسش نبود کنارم رو دم،یو دور گردنش حلقه کردم و با خودم به سمت تخت کش دستم

 و از دور گردنش باز کردم و با لبخند گفتم: دستم

 بعد. یبکن یزندگ نیبه حال ا یفکر هی دیقبلش با یول یستیو ن یهست یندارم با ک یمن کار -

 

 بگم اول از من جدا شو بعد. دیهنش گنگ بود، دروغ چرا زبونم نچرخدونستم االن ذ یپر از سوال بود، م نگاهش

 .دمیزدم و به سمت بالش چرخ یصورتم لبخند یجلو ردادیتکون دست ت با
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 ؟یخُب نگفت -

 

 :دمیلبام نشسته بود، پرس یاراده رو یهمون لبخند که ب با

 رو؟ یچ -

 

 گفت: شخندیکرد و با ن زیو ر چشماش

 ؟ینکنه مست نمیبب -

 

 گذاشتم و به عقب هلش دادم. نهیس یو رو دستم

 .ونهیبروبابا، د -

 

 کرد، چشمام و بستم. یتخت نشسته بود و بهم نگاه م یکه رو ردادیت الیخ یگرم شده بود، ب چشمام

 

  کمیو  ستیپارت صدوب#

 

 

و  بشم کینزد یداد که به گوش یاجازه نم ردادیت یحصار دستا یول دارشدم،یب ردادیت یزنگ گوش یبا صدا صبح

از سر  یتو دستم لبخند یو با گرفتن گوش دمیکش یعسل یتقال دستم و رو یرو مخش رو قطع کنم، با کل یاون صدا

 خودم رو هم متعجب کرد. ٰ  یابروهام نشست که حت ونیم یاخم الیاسم فر دنیبا د یزدم ول یراحت
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 ه؟یک -

 

 .دمیکوب نشیرو به تخت س یگوش یعصب رداد،یت یصدا با

 جونتِ. الیفر -

 

 دستاش از دور کمرم ازش فاصله گرفتم و پشت بهش کردم و چشمام و محکم رو هم فشار دادم. یباز شدن گره  با

 زده بود به سرم. ی؛ واقعاً که اول صبحلب هام نشست یرو یقطع شدن تماس لبخند محو با

 ساعت دهِ. م،یبانو بلند شو صبحونه بخور -

 

 :دمیتخت نشستم و غر یخوابم اومده بود، رو نیه بک ردادیت یاز صدا یعصب

 اه. گهیخب برو بخور د -

 

 که با لبخند ردادیچشمام رو باز کردم و به ت کیچ یصورتم پخش بودن، با صدا یچشمام بسته بود، و موهام رو هنوز

 بود، نگاه کردم. ستادهیسرم وا یباال ثیخب

داد، کنار پله ها  یم یاون فرض بود و همش جا خال یول رمیگرو ب شیدور خونه دنبالش کردم که گوش یدور چند

 .دمیکوب نیزم یپام رو رو غیو با ج ستادمیوا

 زیرفتم، بعد شستن صورتم به سمت م سیبهش رفتم و به سمت سرو یکه باال رفت، چشم غره ا ردادیت ی قهقهه

 نشستم. ردادیرفتم و کنار ت

 .ریصبح توام بخ یمرس -
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انگشت هام فشار دادم و سرم و به سمت  ونیکره و مربا رو قورت دادم و با لبخند لُپش رو م یلقمه  ردادیحرف ت با

 کردم و با لبخند گفتم: لیگردنم ما

 قشنگم. ریصبحت بخ -

 

 :دیلپش کنار زد و غر یکرد و دستم و از رو یمصنوع اخم

 .یوجب میبرو خودت و مسخره کن ن -

 

 خوردن صبحانه شدم.براش در آوردم و مشغول  یشکلک

 

 

 م،یخورد یخونه و ناهار و باهم م ومدیرفت سرکار و ظهر م یصبح م ردادیآروم بود، ت یماه گذشته بود و همه چ کی

شده بود نه بهزاد  یو واقع یعاد یادیز مونیرستوان، زندگ ایپارک  میرفت یو شبا اکثراً م دمیخواب یبعد از ظهرها م

 م،ینداشت یخبر چیمدت از خانوادهامون ه نیو تو ا میبود هکارتمون رو عوض کرد میهردومون س ال،یبود و نه فر

 ترسوند. یاونقدر خوب آروم بود که گاهاً من و م یهمه چ

 .گهیبدو د یگل -

 

 و دوم  ستیپارت صد و ب#

 

 

 اومدم. رونیاز اتاق ب فمیسرم انداختم و با برداشتن ک یرو رو میفکر در اومدم و شال آب از
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 بابا. یا یکن یم ریهمش د -

 

 گفتم: یدستام و دور گردنش حلقه کردم و با لحن لوس یزدم وبا لوس یلبخند ردادیپر حرص ت ی افهیق به

 .جهید دیببش ییآقا -

 

 .میشد، محو هم بود گهیجور د هیزود برگشت،  چشماش  یلیخ افشیق

از اون حالت  نکهیا یبرا دم،ید یعشق تو چشماش رو م نیکه تو چشماش بود عشق بود، روزها بود ا یزیچ اون

ا حال ب ردادیگذشت که ت یا هیرفتم، چند ثان اطیگونش گذاشتم و به سمت ح یرو ییهوا یب یبوسه  رونیب میایب

 پکر اومد.

ود، کر بتو ف قاًیعم ردادیت یمردم و مغازها بودم ول یالبته من مشغول تماشا م،یکل راه هردومون سکوت کرده بود تو

 :دمیو با سوءظن پرس دمینا آشنا اخمام و تو هم کش یبه کوچه  دنیبا رس

 رداد؟یکجاست ت نجایا -

 

 .یفهم یشو م ادهیپ -

 

 خب!؟ یچ یعنیبرخورد؛  بهم

 .ومدیحوصله به سمتم م یشدم که پکر و ب رهیخ ردادیمنتظر به ت یشدم و با چشما ادهیسوال پ یب

 .میبر -
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توجه بهم از کنارم گذشت، نگاه کردم و با چند قدم بلند خودم و بهش رسوندم و دستم و  یکه ب ردادیبه ت متعجب

 انگشت هاش قفل کردم. ونیم

 .دییبفرما -

 

 اومد، قلبم اوج گرفت. فونیکه از آ ییآشنا یصدا دنیشن با

 آروم گفتم: یناراحت نشه دستش و محکم فشار دادم و با صدا ردادیت نکهیا یبرا

 م؟یریم یک یخونه  میما االن دار یبگ شهیدلم م زیعز -

 م؟یکن یم کاریچ نجایپس ا ایرستوران در میقرار نبود بر مگه

 

ناراحت  یآسانسور رو فشار داد  و با پوف بلند، من و به سمت خودش برگردوند و با چشما یحرف دکمه  یب ردادیت

آسانسور ازم جدا شد و  ستادنیگرفت با وا یآروم ل*ب*ام و باز یلیل* ب هام گذاشت و خ یل*ب* هاش رو  رو

چش بود، دلم  ردادیمتعجب بودم، امروز ت زرفت و من هنو رونیاز آسانسور ب د،یموهاش کش یکالفه دستش رو تو

 دل شوره نفسم و بند آورده بود. نیزد و هم یشور م بیعج

 نمونده بود. یباق یآثار ٰ  یلبم نشست، از رژم حت یرو یدلبخن نهیو با نگاه کردم به آ دمیلبم کش یو رو دستم

 رفتم. رونیباال انداختم و زود از آسانسور ب الیخ یب یهام و به معن شونه

 

 و سوم  ستیپارت صد و ب#

 

 ندادم. یتیحلقه کردم و به چشم غره هاش اهم ردادیت یو دور بازو دستم

 .دیسالم خوش اومد -
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 خانوم اخم هام خود به خود توهم رفت. الیل دنید با

 خانوم. الیممنون ل -

 

حاال  ٰ  یخدا بامن خوب نبود حت چوقتیزن چش بود ه نیدونم ا یما بود، نم یدست ها یخانوم رو الیل یزخم نگاه

 با خانوادش نداشتم. ینسبت چیه گهیکه د

بابا و  یو پرستو و حت حیموصابر و مهرداد و مسبا مامان و ع نا،یا حیمس یها ییخاله ها و دا ،یشگیهمون جمع هم باز

 .میکه ما بود یمهمون نیآخر

مبل  یبا همه رو یکرد، بعد احوال پرس یبه دل شوره و استرسم اضافه م نیدونستم و هم یرو نم یمهمون نیا لیدل

م ، که بلند شد هیبق یجا یب امیرنگ همه بلند شدن، متعجب از ق ینشستم، با باز شدن در قهوه ا ردادیدونفره کنار ت

 یه کرد، با همهم شتریتوهمش تعجبم رو ب یکه اخما شتمدور کمرم حلقه شد، با لبخند به سمتش برگ ردادیدست ت

بود و  هستادیبچه به بغل کنار بهزاد وا میروبه رو غم رو به دلم وارد کرد، مر یگرفتم که صحنه  ردادینگاهم و از ت هیبق

 شدم. کیبه خودم اومدم و بهشون نزد ردادیا حرکت تبودن، ب یمشغول احوال پرس

 .ادیگم بهزاد جان، باباشدن بهت م یم کیتبر -

 

دونستم سکوتم همه  یشدم، م رهیکه پر از اشک بود بهش خ ییآزاد کردم و با چشما ردادیو از حصار دست ت خودم

 بگم. کیتونستم به عشقم بابا شدنش رو تبر ینم ینداخت ول یرو به شک م

تو  قاًیکه عم یمشغول بود، نگاهم و از انگشتام گرفتم و به بهزاد یبه نحو یگرد کردم و سرجام نشستم، هرکس عقب

تو خودم بودم که  یمن و اون بود، اونقدر یجشن برا نیشد االن ا یم یفکر بود، دوختم و با خودم فکر کردم چ

 نشدم. ردادیت یطوالن بتیمتوجه غ ٰ  یمتوجه گذر وقت نشدم حت

 ؟یگالره جان چرا انقدر ساکت -
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 و بغضم رو قورت دادم و با لبخند به سمت مامان برگشتم. دمیکش یقیعم نفس

 ساکتم. ینجوریمامان، هم ستین یزیچ -

 

به جمع گفتم و به سمت بالکن  یدیشد، ببخش ریگوشش، نگاهش رنگ غم گرفت و سربه ز ریحرف عمو صابر ز با

 رفتم.

 بدم. حیتوضصبر کن، صبرکن بذار  -

 

 مشغول بود. یزده بود و با گوش هیکه به پشت به در به نردها تک ردادیت یشونه  یو رو دستم

 خونه، لطفاً. میبر ردادیت -

 

 نشم. ردادیت یحالم بد بود که کنجکاو مکالمه  یاونقدر

 باش برو آماده شو. -

 

و  فمیبرگشتم و ک ییرایگونش گذاشتم و زود به سمت پذ یرو یاراده ب*و*سه ا یلبم نشست و ب یرو یلبخند

 شدم. یبرداشتم و مشغول خداحافظ

 

 و چهارم  ستیپارت صدو ب#
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مزمه لب ز ریبزرگ مردونش گذاشتم و ز یدستا یتو لیم یبا مامان به سمت بابا برگشتم و دستم و ب یروبوس بعد

 کردم:

 خداحافظ بابا. -

 

 زدم. یلبخند پر حرص میبرابر تعارفات مر شونم انداختم، در یو رو فمیک

 کار داره. کمی ردادیت م،یبر دیممنون گلم با -

 

 که دور شونش حلقه شده بود، سوق دادم. یدست یرو میواز صورت مر نگاهم

 

 م؟یگالره بر -

 

 هم اشکم و متوقف کردم. یو با گذاشتن چشمام رو دمیکش یقیعم نفس

 .میبر -

 

 آروم بشم. کمیباعث شد  نیهوا خنک بود و هم م،یاز خونه خارج شد ردادیتو دست ت دست

 م؟یبر یچرا گفت -

 کرد؟ یم تتیبهزاد اذ یرفتارا

 

 :دمیو غر دمیبود، اخمام و تو هم کش یبرگشتم که مشغول رانندگ ردادیسمت ت به
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 فکر کن. یدوست دار یهرچ -

 

 یگرم با یول رمیاشکام و بگ یکردم جلو یدهنم، لبام و تو دهنم بردم و با گاز گرفتنش سع ینشستن دستش رو با

 داد زدم: یدادم و عصب رونیگونه هام، لبام و ب

 .وونیح هی رداد،یت یوونیح هیتو -

 

 دور بازوم حلقه شد. انهیرو کنار زد و بالفاصله دستش وحش نیماش یعصب

 خفه شو. -

 

هر دومون رو به خودمون  شیزنگ گوش یکه صدا میبود یو هر دومون عصب میزل زده بود گهیهم د یچشما تو

 کیکه بهمون نزد یتاکس دنیشدم، با د ادهیپ نیاز ماش فمیو با برداشتن ک دمیکش رونیآورد، بازوم و از دستش ب

زد  یم حرف یکه با گوش دردایبه ت ینگاه یرفتم و دستم و بلند کردم و با توقف تاکس ابونیشد، زود به سمت خ یم

 یعصب ستم،ین نیمتوجه نبود تو ماش ٰ  یتوجه بود که حت یش، اون قدر بهم ب یتوجه یانداختم و دلم گرفت از ب

 راننده گفتم.  یشدم و با بغض آدرس خونه رو برا نیسوار ماش

 ؟ییکجا -

 

 :دمیو از در بستم و نال چشمام

 .مارستانمیتو ب میتصادف کرد -

 

 .ختیبلندش اعصابم و بهم ر یچ یصدا
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 ...مارستانیب ایب ردادیداد نزن ت -

 

 

تخت نشسته بود  یکه رو یریپ یاومدم و پرده رو کنار زدم و به راننده  نییتخت پا یراننده از رو یناله ها یصدا با

 و پرستار مشغول پانسمان کردن سرش بود، نگاه کردم.

 کرد و گفت: یاخم دنمیبا د پرستار

 .دیلطفاً برید دراز بکش د؛یچرا بلند شدخانوم  -

 

 گفتم: یشدم و با لحن آروم کیدر همش نکردم و به تخت نزد یبه اخم ها ی توجه

 حالتون خوبه پدر جان؟ -

 

 گفت: یکه از درد اخماش تو هم بود به سمتم برگشت و با شرمندگ راننده

 که نشده؟ تیزیچ یمن خوبم دخترم، تو خوب -

 

 کنار تخت نشستم و بالبخند گفتم: یصندل یو از سِرمش گرفتم و رو نگاهم

 .گستید زیچ هیکنه اونم بخاطر  یکم سرم درد م هیمن خوبم، فقط  -

 .شتونیپ انیمن زنگ بزنم ب دیاز خانوادتون رو بهم بد یشماره ا شما
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اورژانس که رنگ زشت سبزشون حالم  یها یصندل یراننده گذشته بود و من رو یاز تماسم با خانواده  یا قهیدق ده

 بودمـ ردادیکرد نشسته بود و منتظر ت یو بد م

داشت آرومش کنه به  یکه سع یکه  وارد اورژانس شد، سرم باال آوردم بعد پرسش از پرستار یزن یها هیگر یصدا با

 ینجوریمن ا یهم برا یکیاز حسرت زدم و با خودم فکر کردم کاش  یکه راننده اونجا بود رفت، لبخند یسمت تخت

 پام، بلند شدم که یجلو ردادیت ستادنیبرام حسرت شده بود، با وا ه،یبق یشد، چه بد بود که دل نگرون ینگران م

 نگاه همه به سمتمون برگشت. هیچند ثان یو برا دیچیاورژانس پ یمحکمش تو یلیس یصدا

 انمارستیشل و وارفته از ب یحال بدم و بدتر کرد؛ با قدم ها مارستانیب یو پاک کردم که نگاه دلسوز خدمه  اشکام

 زدم. رونیب

 جلو نشستم. یصندل یصدا رو یرفتم و ب ردادیت نیبه سمت ماش 

بود تو اتاق، با حس تهوع بدو به سمت  دهیچپ میکه اومده بود یاز وقت ردادیخونه، ت میبود دهیبود که رس یساعت مین

ود که ب مارستانیتو ب شیآوردم، اول یبار بود که داشتم باال م نیدوم نیکردم، ا هیدر تک رفتم و با حال زار به سیسرو

 هم االن. شیگرفت و دوم شیحالم ازم آزما دنیدکتر با د

 

 و پنجم  ستیپارت صدوب#

 

 

 رفت و ضعف داشتم. یم جینشستم، سرم گ واریاومدم و کنار د رونیب سیسرو از

 چت شده؟ یخوب - 

 

که به سمتم خم شده بود، از جام بلند شدم و به سمت  ردادیتفاوت به ت یصورتم کنار زدم و ب یو از جلو دستم

 رفت. یم جیحالم بد بود و سرم گ دمیآب رو برداشتم و سر کش یآشپزخونه رفتم، بطر
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 چت شده؟ -

 

 رفت. یمثل مته رو مغزم رژه م ردادیت یکرد و صدا یدرد م سرم

 بهم دست نزن. -

 

 گرفته گفت: یپاهام نشست و با صدا یجلو ردادینشستم که ت یصندل یحال رو یبازوم شل شد، ب یاز رو تشدس

ش ببخ زمیخواستم بزنمت عز ینم ستمین وونیشد، من ح یچ دمیبود نفهم یببخش گالره، اشتباه کردم عصب -

 باشه؟

 

 :و با بغض گفتم دمیکش رونیدستش ب ریو از ز دستم

 خوره. یبدرد نم یزندگ نیبابام ا یخونه  رمی، فردا مخسته ردادیت یخستم کرد -

 

 زد گفت: یموج م تیکه توش عصبان ییدستام و گرفت و با صدا دوباره

 والسالم. یبر شمیاز پ دمیمن دوست دارم اجازه هم نم ،یر یجا نم چیتو ه رینخ -

 

 :دمیگرفت غر یکه داشت اوج م ییتو چشماش زل زدم و با صدا یعصب

لم تو بگو د ،یاونجا بود دمیبود خودم چند بار د الیبعد سالله فر ،یتو عاشق سالله بود یتو، تو من و دوست ندار -

 خوش باشه توبگو هان؟ یزندگ نیا یبه چ
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 بلند گفتم: یبهم زل زده بود، از کنارش بلند شدم و به سمت اتاق رفتم و در طول راه باصدا شرمنده

 .ریباش، شبخ تیعد من به فکر زندگتوام ب رم،یمن فردا م -

 

ثل م ادیهم ب ردادیخواست ت یدلم م یاحمقانه بود ول دم،یکش یاز کالفگ یبالشت جابه جا کاردم و پوف یو رو سرم

 هم گذاشتم. یبالش فشار دادم و چشمام  رو یبود، سرم و تو دهیمبل دراز کش یاون رو یهر شب کنارم بخوابه ول

 نیاومد رفتم، شماره ناشناس بود و هم یم ییرایبلند شدم و به سمت صدا که از پذ یگوش یوقفه  یزنگ ب یصدا با

 دلهره بهم القا کرد. یکم

 بله؟ -

 

 ... زنگ زدم...مارستانیسالم خانوم از ب -

 

شام نخورده بودم و داشتم از  شبیرو قطع کردم و با غرغر به سمت آشپزخونه رفتم، د یتموم شدن مکالمه گوش بعد

و به سمت حموم رفتم،  دمیو سرکش ریش وانینبود، ل ردادیاز ت یاثر چیبود و ه یشدم، خونه خال یتلف م یسنگگر

 و بعد زنگ زدن به آژانس از خونه خارج شدم. دمیلباس پوش یدوش هول هولک هیبعد 

 سالم خانوم! -

 

ه ب یوارد اورژانس شده بود و از اقوام راننده بود ، به سمت عقب برگشتم و لبخند هیبا گر شبیکه د یزن یصدا با

 بانمکش زدم. یچهره 

 جانم؟ -
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 نازکش گفت: یچادرش رو درست کرد و با صدا محجوب

 شمارتون افتاد، منم... دیکه باهام تماس گرفت شبیمن شمارتون رو به خانوم پرستار دادم، د -

 

 :دمیوسط حرفش پر دیلبم نشست و با ببخش یرو یلبخند

 حال پدرتون خوبه؟ -

 گه؟یبودن د پدرتون

 

 .دینکرد تیبله پدرم هستن، ممنون که شکا -

 

 شونش گذاشتم. یو رو دستم

اومد،حاال باز خدا هوامون رو  یطرفه رو برعکس م هیخبر داشت  یاز خدا ب یپدرتون نبود، اون راننده  ریتقص -

 افتاده بود. یاالن اتفاقات بد دیبه هم شا میخورد یبه جدول اگه م میداشت که  خورد

 

و  مشیبودم و منتظر پرستار بودم که جواب آزما ستادهیوا رشیازم دور شد، کنار پذ یمهر بغلم کرد و بعد روبوس پر

 .ارهیب

 خانوم. دییبفرما -

 

 رو ازش گرفتم. شیآزما یبهش زدم و برگه  یلبخند
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 .دیبه دکتر نشون بد دیبر -

 

 

 در اتاق منتظر بود وارد اتاق شدم. ینفر که قبل من جلو هیلب زمزمه کردم و بعد  ریز "یچشم"

 .دییخب بفرما -

 

 گذاشتم. زیم یرو رو شیآزما ینشستم و برگه  یصندل یرو

بهم  یبیآس چیه یمن از لحاظ جسم م،یکرد کیتصادف کوچ هیبودم و  یبنده تو تاکس شبیدکتر د یراستش آقا -

 کرد... یگرفت، البته شکمم درد م شیفقط فکر کنم از ترس بود که باال آوردم و دکتر ازم آزما ده،ینرس

 .ختیدکتر سکوت کردم که حرفاش اعصابم و بهم ر ینگاه کالفه  دنید با

 .یریگ یوقت من وم یاومد یچ یبرا گهیخانوم، د یشما که خودت دکتر -

 

 هنوز اخمام توهم بود. یبارش نکنم، ول یزیخودم و گرفتم تا چ یکردم و با گاز لبم جلو یقروچه ا دندون

 ها رو باز کرد و با دقت به جواب ها نگاه کرد. برگه

 زد و با باال دادن ابروش گفت: یمسخره ا لبخند

 .دیباردار که شما نهیا لشمیداشته و دل لیاون حالت تهوع و شکم درد دل د،یکه خودتون دکتر یخانوم -

 

 که یآب وانیپر استرس دکتر من و به خودم آورد، ل یوا رفتم، صدا یصندل یدکتر ندادم و رو یبه حالت ها یتیاهم

 اومدم. رونیب مارستانیچنگ زدم و از ب زیم یبه سمتم گرفته بود رو پس زدم و از جام بلند شدم، برگه ها رو از رو
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 و ششم  ستیپارت صدوب#

 

 

شد با بهت  یرد م شمیکه از پ یکردم، هرکس یو گاهاً بغض م دمیخند یرفتم؛ گاهاً م یرو آروم آروم راه م ادهیپ یتو

که موچاله شده  یینشستم و به برگه ها یصندل یکردن رو یخبر قضاوتم م یکه ب ییکرد، کالفه از آدما ینگام م

اه که تا چند م یبچه بود، بچه ا هیبرگه ها سند وجود  نیا یانگار تو یول دمیفهم یازشون نم یچیبودن نگاه کردم، ه

 شده بود. لیتبد تیهست، االن به واقع میبه دروغ گفته بود شیپ

هم گذاشتم، استرس  یانگشت شصت و اشاره فشار دادم و چشمام و آروم رو نیرو ب میشونیو پ دمیکش یقیعم نفس

 ؟یچجور یخواستم به آرامش برسم ول یته بودم مگذشته، پشت سر گذاش کسالی نیرو تو ا یادیز یو تنش ها

 تونستم بهزاد و فراموش کنم آخه مگه ممکن بود؟! یم یچجور

 و گرفتم و با کندن پوست لبم با دندون منتظر جواب دادانش شدم. شمارش

 بله؟ -

 

 بهش یشده و منتظر بفهمه ک زیدونستم االن اخماش توهمه و چشماش ر یپر تعجبش لبخند به لبم آورد، م یصدا

 زنگ زده.

 سالم. -

 

روز  هیکه  ستین ینازک متعلق به دختر یصدا نیا نیسکوت شد، انگار داشت به خودش تلق یا قهیدق چند

 عاشقش بود.

 تو؟ -
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 بلند شدم و شروع به راه رفتن کردم. یصندل یرو از

 ؟ینکنه انتظار نداشت هیاره من، چ -

 

 ؟یخوا یم یچ -

 

 !یخوا یم یچ گهیبه معشوقش م یرو لبم نشست، خنده نبود زهرخند بود، آخه کدوم عاشق یلبخند

 شد. یآدم داشت برام ناممکن م نیدرک ا اوف

 .رمیبخوام، زنگ زدم پولم و بگ یخوا یم یچ یچیه -

 

 دل چسب بود. بیسکوتش عج نباریا

 ؟یپول؟ چه پول -

 

 .دمیکش وارید یرو یآروم خط نامرئ یمدرسه گذاشتم و با قدم ها وارید یو رو دستم

 یگرفتم و تو به اموالت م یمن انتقام خواهرم و م م،یقرار بود آخرش به هم برس م،یرو شروع کرد یباز هیما  -

 وجه به اون خونواده نفوذ کنم. چیکه نشد به ه یدید یول یدیرس

چقدر احمق بودم که حرفت و گوش  آخ من ،ی. ازدواج کنحیبا پسر اون خونوادهـمس دیبا ،یخودت گفت ادتهی

 کردم...

 حرفم اومد و با حرص گفت: ونیم
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 .دیبا نمتیبب دیبا -

 

 خواستم جوابش و بدم، قطع کرد. تا

شدم،  یجدا م ردادیبود از ت یجد میتصم یندارم، ول یخدا تعادل روح یا دم،یو باال دادم و سرخوش خند ابروهام

 ای هست الیبا فر ردادیکه ت نیتونستم هر روز با فکر ا یخورد، نم یهاش سستِ بدرد نم هیکه پا یزندگ هیباالخره 

 کردم. یم ندمیآ  یبرا یفکر هی دیشد؛ با یم ونهیبچم د ینجوریکنم ا ینه، زندگ

لب  رینشستم و ز یصندل یبود، رو یخال ییجلو یبلند کردم، عقب پر بود و صندل یتاکس یزدم و دستم و برا لبخند

 وم سالم دادم.آر

 یرو راه م ادهیپ یشدم، تو ادهیمونده به خونه پ ابونیشم، دوتا خ ادهیدادم پ حیکه ترج ستادیوا نیماش یاونقدر

و از  یجفت صندل ال انگشت هی یکاریخب از سر ب یالزم نداشتم ول یزیچ دم،یکش یرفتم و به مغازه ها سرک م

 و به سمت خونه رفتم. دمیخر یخوراک کمی یسوپر

آشپز خونه گذاشتم و بعد عوض کردن  یرو تو دهاینبود، خر ردادیاز ت یساکت و سوت کور بود و هنوز خبر خونه

رو برداشتم و تند  ینشستم و گوش یصندل یبرنج، رو ریلباس هام مشغول آماده کردن ناهار شدم، بعد کم کردن ز

 کردم. پیتند تا

 یفقط وا دم،یچقدر حقمه، پولت حاضر شد بهت شماره حساب م نیکن بب یهت رو قاضمن منتظر پولم خودت کال -

 جونت دارم. میحرف ها واسه گفتن به مر یسریاونوقت منم  یاریبه حالت نه و نو ب

 

 ومد،یم دمیسف یبه پاها بیعج یزرشک یپام زل زدم، صندل مخمل یو فرستادم و بعد پاک کردنش به انگشتا امیپ

 آروم زمزمه کردم. یو با صدا دمیکش یآه

 کنه. فیازت تعر ستین چکسیگند بزنن به شانست گالره، که ه -

 

 شکمم برداشتم و زود تماس و وصل کنم. یدستم و از رو ،یگوش یصدا با
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 جانم؟ -

 

 ...یکه م یدون یکنم م یرو برات جهنم م اینکن، بخوام دن یگالره با اعصاب من باز -

 

 نده گفتم:حرفش رفتم و با خ نیب

 رمیبرو برگرد م یب ،یچرت و پرت بگ یبعد زنگ بزن یسر یبکن یتون ینم یغلط چیه ار،یبه خودت فشار ن ادیز -

 .یزنت، با شیپ

 

 لب با حرص گفتم: ریچسبوندم و ز میشونیرو به پ یگوش

 لعنت... زارم،یم متیلعنت به من که دارم رو عشقم ق -

 و روهم گذاشتم و با بغض زمزمه کردم: چشمام

 آدم شد. هیاحمق که باعث مرگ  هی ،یاحمق هیگالره تو -

 :دمیغر یتموم شدن حرفم چشمام و باز کردم و عصب با

 یکرد اون باعث شد سالله خودکش دشیاون به خواهرم تجاوز کرد، ازش عکس گرفت و تهد ره،یاون حقش بود بم -

 . حقش بود!رهیانگ تجاوز به دخترش رو بزنه اون خانوادم رو جدا کرد، اون حقش بود بم کنه، اون باعث شد به پدرم

 .هیرگریبلند زدم ز یخنده با صدا ونیم دم،یخند ونهاید مثل

 

 و هفتم  ستیپارت صدوب#
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 که بازنده بود من بودم. یبزرگ اون یباز نیشد کرد، تو ا یم کاریچ یمتنفربودم ول تیوضع نیاز ا خودم

رو  یگشتم که بتونم درد و دل کنم، با آه خسته گوش یکمم دنبال کس یمخاطبا ستیل یرو برداشتم و تو یشگو

 برگردوندم. زیم یرو

 که باهاش درد و دل کن. یرو دار یآخه احمق تو ک -

 

 باز شدن در از جام بلند شدم و به سمت راهرو رفتم. با

پله  یباال ،دست بود، چشمام پر شد قدم هام رو بلند تر برداشتم و آروم تو بغلش فرو رفتم تزابهیکه پ ردادیت دنید با

 و من دستام دور کمرش حلقه بود، با گره شدن دستش دور شونم، اشکام روون شدن. میبود ستادهیوا

 گالره؟ یخوب -

 

 نیزدم و از ب یو من هنوز هق م مینشسته بود نیزم یکردم، رو هیبلند گر یندادم و با صدا ردادیبه ت یتیاهم

هوس کرده بودم، سرم و بلند کردم و  بیاالن عج یول ومدیخوشم نم چوقتیبود، ه تزاینگاهم به پ سمیخ یچشما

 چشمام در جعبه رو باز کردم، دست نخورده بود. یرو دنیبعد دست کش

م افتاد، از دست تزایزدم که پ یدماغم عوق ریبوش ز دنیچیبا پ یکردم ول کیبه لبام نزد دیبرداشتم و با ترد یا هیتک

 شدم و با شستن صورتم حالم بهتر شد. سیبا عجله وارد سرو

 ؟یگالره، خوب -

 

 آروم زمزمه کردم: یلبخند زدم و با صدا ردادیو باز کردم و به ت در

 سرما خوردم. کمیخوبم،  -
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 کنارش رد شدم که دستش دور مچم حلقه شد. از

 ؟یسرما خورد -

 هوا؟ نیتو ا اونم

 

 :دمیحوصله نال یسمتش برگشتم و ب به

 اه. رم،یمیدارم م دیشا گهید الیخیب -

 

کردن و سرم  یعضله ها درد م واقعاً حالم خوب نبود دم؛یتخت دراز کش یآزاد شدن دستم وارد اتاق شدم و رو با

 خوابم برد. یک دمیسوخت، چشمام و بستم و نفهم یکرد، معدم م یدرد م

 

 

 .ادیکم ن یزیوقت چ هی، شب یبرا سیبنو ستیگالره ل -

 

ه مبل نشستم و شروع ب یرو ونیزیتلو ریز یبهش گفتم و بعد برداشتن خودکار و دفترچه از کشو یحال یب ی باشه

 الیسر فر ریو همه ز میخونمون البته که ما دعوت نکرده بود انیب ردادیمن و ت ینوشتن کردم، شب قرار برد دوستا

 بود.

 زیتم هیکه مشغول صبحانه خوردن بود و دادم و وارد آشپزخونه شدم، خونه  یردادیرو از دفترچه کندم و به ت برگه

 بزرگ بود. یاعصاب خوردکن هیحال بودم،  یخسته و ب دیروزا شد نیکه ا یمن یبرا نیخواست و ا یم یحساب یکار
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 نینبود وا ردادیشد، ت یگونه هام جار یو بالفاصله اشکام رو دمیاز سر حرص کش غیاز دستم، ج وانیسر خوردن ل با

زاد صبح به روزیبودم حاملم گذشته بود  د دهیکه فهم یاز روز یبود تا بغضم رو راحت بشکنم، سه روز یفرصت خوب

 کرده بودم. طعحرف ق یمن ب یزنگ زده بود و شماره کارت خواسته بود، ول

اون رو از خودم  هیو داد و گر غیو من هربار با ج دیپرس یحال بدم رو م نیا لیدلگشت و  یمدام دور رو برم م ردادیت

دادم و دوباره مشغول شستن ظرف ها شدم، از  رونیو بازدمم رو با صدا ب دمیچشمام کش یرنجوندم، دستم و رو یم

 که ناخواسته به جونم افتاده بود. یترس بزرگ، ترس هیترس داشتم  میآخر باز

 کمک؟ یایگالره م -

 

 رفتم. اطیمبل برداشتم و به طرف ح یآب روبستم، شالم و از رو ریدادم و ش ردادیبه ت یسالم

ها رو  دیخر یشده بود رو برداشتم و با چند بار رفت و برگشت همه  دهیپله ها چ یرنگ و وارنگ که جلو یها سهیک

 .میدیآشپزخونه چ یتو

 

 و هشتم  ستیپارت صد و ب#

 

 

غوزک پام بود رو با  یتا چند انگشت باال شیداشت و بلند ریحر یمشک یرو که از روش تور مینفت یآب سرافن

 رونیاز اتاق ب یانداختم و بعد زدن رژ آجر میمشک یموها یرو رو ینفت یو شال آب دمیپوش یمشک میساپورت ضخ

آشپزخونه  یتو ردادی، تداد یم یپابرهنه بودن بهم حس خوب یکنار پله ها بودن ول میمشک یرفتم، پاپوش ژله ا

آماده بود غذاها  زیهمه چ باًیها، بشقاب ها رو آماده کردم؛ تقر وهیم دنیمشغول بود به کمکش رفتم و بعد چ

 فسنجون و چلو مرغ بودن با دونوع ساالد.

تست  یمشکوک نشه، موقع  ردادیت نکهیا یبرا یکردن ول یم تمیغذاها اذ ینبود، البته بماند چقدر بو یتجمالت ادیز

 داشتم با خودم. یداشتم خالصه که جنگ اعصاب یغذاها نفسم رو نگه م
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 اومدن! -

 

صالً بودن؛ ا ایمهمونا سامان و ثر نیمهمونا رفتم، اول شوازیاومدم و با لبخند به پ رونیاز آشپزخونه ب ردادیت یصدا با

و  اسیو پر یو بعد پر میبهزاد و مر ییرایتم و بعد پذبهشون خوش آمد گف یمجبور یرو نداشتم ول ایثر دنیحس د

 ی رهیخ یبه نگاه ها یبودم که توجه ییرایاونقدر سرگرم پذ وستن،یبودن که به جمعمون پ الیمهرداد و در آخر فر

د ش یقلبم فشرده م بیاسمش عج دنیکه با شن یمشغول بودن، دختربچه ا میبهزاد و مر یبهزاد نکنم، همه با بچه 

 کردم. یداشتم فراموش شون م یبرد که به سخت یم یو من و توخاطرات

 .ادیفرزاد، که به اسم باباش ب میزار یاسم پسرمونم م اد،یبهاره، که به اسم تو ب میزار یاسم دخترمون رو م -

 

 .دمیکش میشونیپ ینشستم و دستم و محکم رو یصندل یمغزم، رو یبهزاد تو یاکوشدن صدا با

 گالره؟ یخوب -

 

 شدم. رهیکرد خ یشده بهم نگاه م زیر یکه با چشما الیو بلند کردم و به فر سرم

 خوبم. -

 

 داد. یحرف زدن بهم نم ینخوام، بغض اجازه  نکهیا نه

 یلینگاه کردم که خ یبه بهاره نام تینشستم و با حرص و عصبان ردادیبچه ها کنار ت نیپخش کردن شربت ب بعد

 .دمید یم ویگناه رو مثل د یب یامون از حسادت که اون بچه  یبود ول یخوشگل یبود، بچه  میمر هیشب

نبودم، در قابلمه رو برداشتم که با خوردن  یمهمون انیاصالً در جر زبانیگذشت و من به عنوان م یم یبه کند ساعت

خودم و نگه داشتم و با بهترشدن  دستام نیمعدلم باال اومدم، با فشار دادن قاشق ب اتیفسنجون، تموم محتو یبو

ا ب یرفتن چشمام از آشپزخونه خارج شدم ول یاهیبا س ردنک یراه رفتن نم یاریحالم در قابلمه رو گذاشتم، پاهام 
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کرد، کم کم  یم دیسر دردم و شد هیبق دادیداد و ب یخوردم، صدا نیمحکم زم یصندل یرها شدن دستم از رو

 :دیچیگوشم پ ریز ردادیت ی دهیترس یصداها آروم شدن و صدا

 ؟یگالره خوب -

 

 نگرانش بود. یصدا یبغضم چاشن نباریسکوتم دوباره صدام کرد و ا با

 دلم چت شد؟ زیعز -

 

 :دمیو تکون دارم و نال سرم

 .ردادیحالم بده ت -

 

 .دمینفهم یچیه گهیحال شدم و د یتموم نشده بود که ب حرفم

 

 و نهم  ستیپارت صدوب#

 

 

 ردادیت

 

 

 کردم. یبهم زل زده بود، نگاه م یکه عصب یبه نگهبان دهیدر یبودم و با چشما ستادهیدر اورژانس وا پشت
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هام توسط نگهبان از اورژانس  دادیمن به خاطر داد و ب یبود ول ششیپ الیزد و نگران گالره بودم، فر یشور م دلم

کردم، با باز شدن در  یبه ساعت نگاه م باری قهیو هر چند دق دمیکوب یم نیزم یرو یاومده بودم، پام رو عصب رونیب

 اومد. رونیب کپر از اش یبا چشما الیاورژانس سرم باال اومد که فر

 الیباز بشه هزار جورفکر از سرم گذشت و سکوت فر الیفر یتا لب ها ستاد،یلحظه وا هی یو قلبم برا دنیلرز دستام

 گفتم: تیو با عصبان اوردمی، دووم نگونش، حالم رو بدتر کرد یرو یو اشکا

 شد؟ یچ -

 

 نگهبان رو هم از جا پروند. الیبلندم عالوه بر فر یصدا

 !یبا اون رابطه نداشت یت...تو به من گفته بود -

 

گره کردم و با چند قدم بلند به سمت  الیفر یپوزخند نگهبان گرفتم و دستم و دور بازو یرو از رو میعصب نگاه

 و کنترل کنم. تمیکردم عصبان یبردمش و سع اژیکنار تر یها یصندل

 .یگیچرت و پرت م یاون الدنگ چ شیخفه شو، پ -

 

 :دیپر از بغض نال یو پس زد و با صدا دستم

 ا...اون بچه مال توِ؟ رداد،یزنت حاملس ت -

 

نتونست قسمت دوم حرفش رو  میچند لحظه حرفش و مزه مزه کردم، خوشحال یبرا ومد،یخونم در نم یزد یم کارد

 صورتش نشست. یدستم باال رفت و محکم رو ره،یبگ دهیبرام نشن

 اون بچه مال منِ... ال،ینکن فر سهیگالره رو با خودت مقا -
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 و جیلب هام بود از کنار نگهبان که گ یاراده رو یکه ب یاومدن بهزاد و مهرداد ازشون فاصله گرفتم و با لبخند با

 کرد گذشتم و به سمت تخت گالره رفتم. یممنگ بهم نگاه 

شکمش  یرو رو گمیدستم گرفتم و دست د نینشستم و دست سردش و ب یصندل یرفتن دکتر کنارش رو با

زاج به م دیسرنوشت شا نیاز وجود من بود، ا یجزئ د،یکش یشکم گالره نفس م یکه داشت تو یبچه ا نیگذاشتم، ا

گفت داداش به  یبهم م الرهروز گ هیکه  یخواست خدابود، خواست خدابود که من یول ومدیخوش نم چکدوممونیه

 بچه توراه بود که گالره مادرش بود و من پدرش. هیعنوان همسر گالره کنارش بودم و حاال 

 

 یپارت صدو س#

 

 گالره

 

 

د، ز یپرنده پر نم ٰ  یو از کنار قبر سالله بلندشدم، قبرستون ساکت بود و حت دمیشکم برآمدم کش یو رو دستم

زدم  یقبرستون، لبخند ادیزمستون پاشه ب ینبود که ساعت نه صبح اونم تو سرما ونهیمثل من د یهم بود کس یعاد

 و با پاک کردن اشکام به راه افتادم.

 و دفن انمیپا یامروز روز آخربود، امروز اومده بودم که عشق ب یکنه ول یدعوام م ردادیبرگردم ت یدونستم وقت یم

 سروصدا رو شروع کنم. یب یزندگ هی انیپا یخواستم با دفن کردن اون عشق ب یکنم، م

 یمتوقف شد، اشکام رو پس زدم و دوباره تو اهشیس یگو یبرگشتم، نگاهم تو نشیسنگ یقدم ها یصدا با

 چشماش زل زدم.

 ؟یخوب -
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 مردونش نشست و با بغض زمزمه کردم: یدستا یو دستام رو ستادمیرفتم و کنارش وا جلو

 ؟یخوبم، توخوب -

 

 گرمش گرفت و زمزمه کرد: یدستا یرو تو دستام

 نه. -

 

 اومد. نییو بلند کردم و با عجز به چشماش کردم، اشکاش پا سرم

 پربرف نشستم و اونم کنارم نشست، صداش خسته بود. نیزم یرو

 گالره؟ -

 

 هق هقم بلند نشه. یکردم صدا یکردم و با گاز گرفتن لبم سع سکوت

 تموم شه. ینجوریکردم ا یفکرنم -

 شه. یبرات تنگ م دلم

 

 و بلند کردم و با بغض گفتم: سرم

 .شتریمن ب -

 

 لرزون گفتم: یو کج کردم و با صدا سرم
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 ؟یش یم بهیبه بعد برام غر نیاز ا یچطور -

 

 صورتم نشست و صورتم و با دستاش قاب گرفت.  یرو دستاش

 ام سخته بهت بگم گالره خانوم.بر -

 

 هق هق کردم و داد زدم: آشکارا

 .بهیغر میتو بود که شد ریتو بود بهزاد، تقص ریتقص -

 

 صورتش گرفت و اونم مثل من هق هق کرد. یرو جلو دستاش

زود هنگام بود، هق هق  یدلتنگ هی نیغمگ یکه ملود یهق یشکست، هق یهق هق ما م یقبرستون با صدا سکوت

 ی ندهیاز آ دنیترس یکه م ییبودن، عاشقا گهید یدوتا عاشق که هردو متعلق به کس ادیبود، فر ادیهامون مثل فر

 داشت. یکه براشون خوش یا ندهیبدون هم، آ

 مواظب بهاره باش. -

 

 قرمز بودن لب زد: هیکه بخاطر گر ییو با چشما بلندشد

 که تو قبرستون جا موند. یخاطرست از دختر چشم عسل هیبهاره اسم   -

 

 روون شد و با بغض گفتم: اشکام

 سخته برم. -
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 شخص سوم

 

 

 گهید یکه با وجود تعهدشون به کسا ییعاشقا یبرا ستاد،یبود، با فرو رفتنشون تو بغل هم زمان وا ستادهیوا زمان

بلند  یکه با صدا یق هق مثل ناقوس مرگ بود، ناقوسبلند ه یصدا نیخط قرمز ها گذاشته بودن و ا یاالن پا رو

 شکست. یرو م یسکوت قبرستون برف

 ...گهیعاشق ها باهم نبود، سرنوشت بود د نیها گذشته بود و سرنوشت ا گذشته

 

 گالره

 

زد انگار قلبم و اونجا جا  یبلند ازش فاصله گرفتم، قلبم نم یجداشدم و با بغض بهش پشت کردم و با قدم ها ازش

م دراز گرفتن یکه کمرش تا شده بود و دستش برا یبار زل زدم به مرد قد بلند نیآخر یگذاشته بودم، برگشتم و برا

 کرد، اشکام پس زدم و از ته دل داد زدم: یشده بود و داشت با بغض بهم نگاه م

 خدا... -

 

 .یتنگامون دل یب ادیفر نیتاشد و گلوم سوخت ازا پاهام

 

  انیپا
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 دوتا عاشق نیا نیکردم نتونستم حس تنفر رو ب یقدر سوزنده و ساده بود، هرکار نیهم انشیرمان پا نیا دوستان

 تونه از معشوقش متنفر باشه. ینم یآدم عاشق چیکنم، ه جادیا

 یاین، اونا از دنبود یاخراج هی شونیآدم و حوا مثل پدر و مادراول نیا یدست زمونه نذاشت بهن برسن ول درسته

اسمش  وفتادیهم نفسشون به شماره م دنیکرد اونا با هربار د یرو عوض نم یزیچ نیا یعشق اخراج شده بودن ول

خورد  یتو قلبشون تکون م یزیهم چ دنیعاشقا با هربار د نیا یگفتن، ول یم هیکه بق یا گهید زیهرچ ایبود  انتیخ

 !یاز جنس دلتنگ یادیخفته...فر ادیاز فر یبه بغض...بغض هیشب یزیکرد، چ یگلوشون سرباز م خیب یزیو چ

۱۳۹۶/۱۱/۲۷ 

 بامداد ی قهیدق۲:۱۴

 یمیرح ثهیحد سندهینو

 حق... درپناه
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