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 رمان های عاشقانه   :آرایی  صفحه و طراحی

 

 www.romankade.comآدرس سایت : 

 

 تمامی حقوق این رمان نزد سایت رمانکده محفوظ است 

 

 

  

 ...........رمان نفس .. 

 

 درب اتاقش رو بست و آروم به سمت پنجره رفت  

 

 

 نبود   یو رهگذر کس نیخلوت بود و بجز چند ماش  ابون یتو خ

 

   شد یزودتر از دفترش خارج م د یبا یلعنت

 گرفتن مچش اومده بود   ی برا بازم

 

 زنگ خورد   تلفنش 

 

http://www.romankade.com/
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 بود  اس یکرد  نگاه

 

 تماس زد   رد

 

 

 صدا خورد   در

 

 زد   اد یفر تیعصبان با

 تو   ایب

 بود گفت   ستادهیکه از ترس همون دور ا یمنش

 

 صامر   یآقا

 امضاء آوردم   یفروش اوراق رو برا   یها برگه 

 

 بخت برگشته انداخت و گفت   ی با غضب به منش ینگاه

 

 شد بهم خبر بده ...... نگفتم هر وقت وارد دفترم مگه

 

 به حرفام نکردن  یاصال توجه  شون یآقا اما ا د یگذاشت و عقب رفت و گفت ببخش  زیم  یبرگه ها رو برو  آروم 
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 بره   رونیتو هوا تکون داد و اشاره کرد که ب دستشو

 

 

 از دفتر خارج شد   یهم از خدا خواسته فور  یمنش

 

 زنگ خورد   تلفنش 

 

 بود  اس ی دوباره 

 

 داد  جواب

 

   زنمیخودم بهت زنگ م اس ی د یکش  ادیفر سرش 

 زنگ نزن   گهید

 

 .....  وفتمیراه ب ی خودت گفت نیگفت مب یبا نگران اس ی

 

 

 نه ......  ید یفهم  اس یو گفت االن نه  د یکوب ز یبه م تیرو با عصبان مشتش

 

   کرد یانداخت سرش بشدت درد م ز یم یرو خاموش کرد و برو  تلفنش 
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 ..... گشتیم  بدنبالش د یبا چطور

 

 افتاد   ی راه م د یبا

 

 رو برداشت و از اتاقش خارج شد   کتش

   د یاز جا پر چارهیب یمنش

 

 انداخت و گفت   زش یم یامضاء شده رو برو  یها برگه 

 گردم   یبرنم گه یمن د ی بر ی تونیم

 

 

   

   ستمی تماس گرفت من ن ی کس هر

 دوباره بگم    ای اکانیخانم ن یهیتوج

 

 

 

 رو تکون داد و گفت حتما حتما  سرش 
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 رو محکم بست و رفت ....  در

 

 شد   د یخسته و نا ام گه ید  رفتیم  نییباال و پا کیشلوغ و پر تراف  ی ها ابونیبود تو خ ساعتها

 

 سر زد  رفتیاز ما بهترونش م ی که با دوستا  ییشاپ ها ی تمام کاف به

 

 شب بود   ازدهی ساعت

   وفتهیاون اتفاق م شه یمخواست باور کنه دوباره مثل ه ینم

 

 تحملش رو نداشت   گهید

 

   گرفت یرو مرتب م تلفنش 

 نداشت  ی ا دهیفا

 خاموش کرده بود   کال

 

 زد    ادیفر تیرو پرتاب کرد و با عصبان یگوش 

 لعنتت کنه نفس .......... خدا

 

   کنمیخفه ات م  رمتیبار بگ  نیا
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 انداخت  یتلفنش زنگ خورد نگاه ناگهان

 

 افتاده بود   ی صندل ریز

 بود تلفن رو برداشت  یپارک کرد و با هر زحمت  ابونیخ ی  گوشه

 بود  دخترش 

 

 جواب داد   ی فور

   زم یعز یی آوا کجا 

 

 

   زد یفقط صداش م  د یلرزیدخترش م یصدا

 

 دخترم   شنوم یصداتو م زنهیجواب بده دلم شور م گفت

 

 با حالت استرس گفت  دوباره 

 کجاست ......... ی نشو من خبر دارم مامان یعصبان کنمیخواهش م بابا

 حال شد و گفت   خوش 

 

 بگو برم دنبالش   زمیعز بگو
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 بگه که مادرش کجاست   د یترس یمکث کرد م کمی

 

   ادیب یی بال  ه یزد آوا بگو وگرنه ممکنه دو باره سر مامان   ادیفر نیمب

 

 آدرس داد و   بناچار

 تلفنش رو قطع کرد  ی فور نیمب

 

  د یرد کرد و به خونه مذکور رس  یکی ی کیدر بند رو  یابونهایخ

 

 همون بود که آوا آدرس داده بود   ساختمون

 

 دهم   ی کرد طبقه  نگاه

 

 شد   اده یپ ی فور

 

 که تصور داره نباشه   یز یکه اون چ کرد یدلش خدا خدا م   تو

 

   سوزوند یدل م د یبود در واقع نبا احمقانه
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 براش شده بود عادت که دوست داشت از وجودش حذف بشه   یی زایچ هی

 

 کردن راه بره   ینم یاری پاهاش 

 د یرس   بالخره

 

   ستادیدر گوش وا پشت

 

 درست حدس زد    متاسفانه

 

 دلهره در زد   با

   ی از مدت بعد 

 

 ساله   ی س  بایپسر جوون تقر هی

 در رو باز کرد    جیو گ مست

 

 داشت خودشو معقول جلوه بده   یسع

 کامل داشت  ییجور صحنه ها آشنا ن یبا ا نیمب اما

 

 به داخل انداخت   ینگاه
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 ی کار دار   ی با ک یجوون گفت نگفت  اون

 

  نجاستیرفت و گفت نفس ا جلوتر

 

   یانداخت و گفت چکارش دار نیبه مب  یزد و نگاه مسخره وار یپوزخند 

 

   ستنجایرو تکون داد و گفت پس ا سرش 

 

   میندار ی ما با اسمشون کار کنه یرفت و آمد م ادیآدم ز نجایو گفت ا اد یجلوتر ن  نیبست تا مب  مهیرو تان در

 

 ........ ستی ن نجایجات ا دهیسرو وضع و لباس اتو کش نیبا ا شمام

 

 نه  ای نجاستیاسم ا  ن یبه ا یکس  نیبرو صدا کن بب ی بریحوصله ام رو سر م یدار  گه یکرد و گفت د نگاهش

 

 باشه خواست در رو ببنده   دهیکرد و انگار ترس    ن یبه مب ینگاه دوباره 

 

 

 ام یپاشو مانع در کرد و گفت برو بپرس وگرنه مجبورم با مامور ب نیداخل بره که مب و

 

 هاشو باال انداخت و رفت شونه
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 بود  ی که  مشغول صحبت کردن با مرد ومد یم صداش 

 

 

 

   نه یآروم در رو باز کرد تا داخل رو بب نیمب

 که صورتش کامل معلوم نبود  یکی

 

 داد یم یحاتیبه اون جوون تو ض داشت

 

 به راهرو انداخت و گفت   ی سرش رو تکون داد و دوباره برگشت سمت در و نگاه اون

 

 ....  ییتنها

 

 گفت   بنیم

 

   یکن اگه زودتر جوابمو ند  باور

 

   امیتنها نم  گهید
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 کرد و گفت   یکه مانع در بود نگاه نیمب یپاها به

   م یندار یگ یکه م  یشخص  نیآقا ما همچ نیبب

   ینکن جاد یدرد سر ا  گرانیخودت و د  ی برا بهتره

 

 هم پاتو بردار بزار در رو ببندم حاال

 

 که ناگهان در رو بطرفش هول داد و وارد خونه شد   بستیو اون آروم داشت در رو م  د یپاشو کنار کش نیمب

 

 اومد   نیو به طرف مب   د یکاناپه لم داده بوداز جا پر ی که برو ی مرد

   رهیجلوشو بگ  که 

 پرتاب کرد و وارد اتاق شد  نیشدت هرچه تمام تر اونو به طرف زم با

 

 ...... شد ینم باورش 

 

 شدت شوک خشکش زده بود .......  از

 

 پراز دود ........  یاتاق

 لخت و حالت مست و  نا مناسب  به همراه چند نفر  زن و مرد معلوم الحال مشغول مصرف مواد بودند   مه ین یبا لباس  نفس

 زد   ادیبه بساطشون زد و فر یو خشم جلو رفت و لگد  تیعصبان ازشدت

 ........ ی مگه قول نداده بود کثافت
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 د یرو د  نیمب تا

 

 ترس و وحشت به عقب رفت  از

  دونستی مانع صورتش کرد م دستاشو

 

 سر بکشه   شو یزندگ انیپا ی که خودش دارو  کردیم ی کار نیدر انتظارشه مب یبد  سرنوشت

 

 ........ نیکه داخل اتاق بودند از  ترس اتاق رو ترک کردند و اون موند و مب   ییو مردها زن

 

 چسبوند .......... وار یه دترس خودش رو ب  از

 

 برسه  انینحس به پا یزندگ نیکارشو تموم کنه و ا نی االن مب کردیدلش آرزو م  تو

 

 به جوش اومده بود   رتشیکه رگ غ نیمب

 

 رفت و دستاشو گرفت و تو صورتش نگاه کرد و گفت  جلوتر

 

   کنمیخودم خفه ات م یکارو کن  نیا گهیبار د هی نگفتم  نفس
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 بغض نگاهش کرد و گفت   با

 

   کنمیخواهش م ن یکردم مب غلط 

 

 ......... غلط 

 

 نفس به آسمون رفت  غی و ج  چوند ی رو با شدت هر چه تمام تر پ دستش

 

 لباست کو    یعوض د یکش  ادیفر

 

 شدند .......  ریاون خونه از پشت بهش حمله کردن و در گ ی نفر از مردا چند 

 

 بلند شد و نگاهشون کرد   نفس

 بودند   ن یمشغول زدن مب ی رنف چند 

 

 کاناپه برداشت و از فرصت استفاده کرد و به راه پله ها پناه برد و با تمام سرعت پا به فرار گذاشت ی از رو مانتوشو

 

 شده بود   ی و صورتش کبود و زخم سوخت یم لبش

 

 شست   ابونیخ ی داشت صورتش رو گوشه  نیکه  تو ماش   یآب با
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   سوختیم شتر یب قلبش

 

 زخم گذاشت و   ی دستمالش رو برو بشیآورد و از ج رون یرو ب کتش

 

 بست  چشماشو

 

   ی لعنت  ییخوایم یچ  یش  ی چرا خسته نم نیمب

   یکن  یتمومش نم چرا

   ت یخر یتا ک ی ریبم خوام یم

 

 ....... ی ک تا

 

 نکبت بارش بود  یگفتن به خودش و زندگ راه یدلش مشغول بد ب  تو

 

 زنگ خورد آوا بود   تلفنش 

 

 اد  د جواب

 

   کردیهق هق م دخترش 
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   ی کرد داش یپ بابا

 

 چشماشو بست   نیمب

 

   یاومد  ایدلش گفت آوا چرا بدن  تو

   زمیعز ینبود  کاش 

 

 بابا ین یرو بب  دنمیعذاب کش چقدر

 

 گفت الو بابا   دوباره 

 

 رو خورد و گفت   بغضش

   زمی نگران نشو عز کنمیم داش یپ

 

 بزرگ کنارته   مامان

 

 گفت آره بابا اونم نگرانه تو رو خدا زود برگرد خونه ...... ه یگر با

 

 نگران نباش قربونت برم  دمیقول م  امیشد  و گفت باشه م نشیلباسش رو تا زدو سوار ماش  نیآست
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 بخواب   ری تو بگ  ام یتر ب ری د کم ی ممکنه

 

 گفت   ه یتلفن رو از آوا گرفت و با گر مادرش 

   زنهیمادر دلم شور م  ییکجا نیمب

 دختر باش   نیبه فکر ا یستیبمونه اگه به فکر خودت ن یمونیعمر برات پش  ه یکه  ینکن  یرو خدا کار وت

 

 

 گرفتن االن دخترش زنگ زد و به آوا گفت   سهاینفس رو پل دوست

 

 بود آدرس رو به ما داد   همون

 

 برگرد خونه   نیمب

 

 کنم تو مواظب آوا باش   داش یپ د یتونم مادر با یرو تکون داد و گفت نه نم سرش 

 

 خونه .......   ام یتر م ر یمنم نباش د نگران

 

 رو قطع کرد و چشماشو بست   تلفنش 
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و با خودش زمزمه    کردیکه داشت احساس شکست م  یقرار بارون گرفتن و اون با غرور  ینداشت اما چشمانش ب هی به گر عادت

 کرد  

 

 .....  ی چکارت کنم فرار نفس

 

 کنم   داتیپ کریدر و پ  یشهر ب ن یا یکجا

 

 که راحت بشم    یر یم ینم چرا

 

 کنم و جات مشخصه   داتیپ تونمیم ی جور نیا

 برگرد کنارم   نفس

 

 

 چرا بدبخت شدم و آلوده تو هوسباز .......  یدونیم خودت

 

 تلفنش زنگ خورد   دوباره 

 

 کرد   نگاه

 بود   اس ی
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 بغضش گرفت   شتریب

 ول کن نبود  اس یبود پاسخ بده وگرنه  ناچار

 

   یشروع کرد به گله گذار  د یصداشو شن تا

 

 بخشمت    ینم نیمب

 سر و ته تو   یب ی زندگ  چهیباز شدم

 

   یلعنت ییکجا

 

 قرارمون امروز نبود  مگه

 

 همصحبت داشت   هیبه   ازیرو روشن کرد ن  نیماش 

 

 تو راهم   شتیپ ام یدارم م  گفت

 

 زم یگفت منتظرم عز  یخوشحال با

 

 ساختمون توقف کرد و زنگ زد   یجلو

 برداشت و گفت   اس ی
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 باال رفت نگران نباش   ایب

 

 باال رفت   ی کوفته و زخم  یکرد و با تن خاموش 

 رو که باز کرد   در

 خکشش زد   اس ی

 با خودت   ی کرد چکار

   نهیرو جلو برد تا صورتش رو بب دستش

 و گفت   د یرو عقب کش خودش 

 

 تو    امیب بزار

 

 نگاهش کرد   یعقب رفت و با ناراحت اس ی

 مبل ولو شد وچشماشو بست  ی برو

 

   ارمیپانسمان م لیتو اتاق گفت االن برات وسا رفتیهمونطور که داشت م اس ی

 

 قهوه درست کرد   ه یشستشو داد و براش  زخمهاشو

 بود بخواب رفته بود   یا قه ی چند دق نیمب

 نشست ....... کنارش 
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   د یرو بوس  صورتش

 شونه اش گذاشت و گفت   یبرو  شویشونیگره خورد و پ  اس یچشم باز کرد نگاهش تو نگاه  نیمب

 رم ی م یچرا نم اس ی

 

 دم یقول م  شهیدرست م ز یهمه چ زمی لبش رو گاز کرفت و گفت خدا نکنه عز اس ی

 

   کنم یم دارتیاستراحت کن صبح زود ب  کم یرو بدستش داد و گفت برو  قهوه

 

   ش ید ید کجا

 

 انداخت و با غم گفت   ری سرش رو بز نیمب

 

 وحشتناک بود  دم یکه د  یصحنه ا  اس ی

 

 کرد ..........  ی آدم معلوم الحال  مواد مصرف م یسر ه ی داشت با  دوباره 

 

   دونه یرو گرفت و گفت آوا م دستش

 

 رو بعالمت تاسف تکون داد و گفت  سرش 
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 .....بگم خودش آدرس داد برم دنبال مادرش ...  یچ

 

 گم گور شده  کریدر و پ یشهر ب  نیا ی کجا  ستیمعلوم ن االن

 

   دنیگذاشت و باهم آه کش اس ی ی شونه ها ی رو برو سرش 

 

   هی چ لشیدل  ی کن ی چرا خودت رو خالص نم ن یکرد و گفت مب نگاهش

 

   کنهیم شتریفقط زخم قلبت رو ب نفس

 

 کن    یکار  هی

 

 بره گذشته   ادمیکنارت   خوامیبست و آروم گفت م  چشماشو

 تمومش کن ........  اس ی

 

 

 اش بود ...  نده ینگران آ رهیدو ساکت شدند و اون تو نور کم اتاق بصورتش خ هر

 

 شب بود که تلفنش بصدا در اومد   مه ین م یو ن سه
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 کرد    یرو برداشت و نگاه یاز تخت بلند شد و گوش  بسرعت

 

 نفس باشه   کرد یش خدا خدا م دل  تو

 

 درست بود   حدسش

 از چند زنگ برداشت  بعد 

 

   نیبکنارش اومد و گفت مب مهیسراس  اس ی

 زم یخودت رو کنترل کن عز کنم یم خواهش

 

 .بزنه منتظر موند ....... ی حرف نکه یرو روشن کرد و بدون ا تلفنش 

 

   د یچیپ ی نفس تو گوش  یصدا

 

 کمک    ایعشقم تو رو خدا ب نیمب

 غلط کردم   من

 

 .........  نیمب
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 آدرس بده   یی تو کجا  گفت

 

   ایتو رو جون آوا زودتر ب   نیمب  گفت

 

 کنم یکردم خواهش م غلط 

 

   د یلباسش رو پوش  ی رو ازش گرفت و فور آدرس 

 و نگران بود    کردینگاهش م اس ی

 

 و گفت    ستادیشد و کنارش ا بلند 

 

 .. ..... ترسمیم نیمب

 

 و گفت   د یبوس  شویشونی بهم گره زدند و پ دستاشونو

 ندارم  ش ینباش به خاطر آوا هم که شده کار نگران

 

 با هزاران سوال و جواب که تو ذهنش بود تنها موند  اس یرفت و  اون

 

 پارک توقف کرد   ی درب ورود  یجلو
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   گشتیبود داشت دنبال آدرس م مدتها

 

 انداخت چهار صبح بود   ینگاه بساعتش

 

 پارک دور افتاده تو جنوب شرق تهران   هی

 

 وجود نداشت   یی روشنا گه یچراغ برق د فیبود و بجز چند نور ضع  کیتار

 

 شد .......  ادهیپ

 

 

 نفس تماس گرفت   با

 

 از چند بوق برداشت  بعد 

 

   ییکجا  نیدلهره گفت مب با

 اومدم   یکه داده بود   یمن همون آدرس   گفت

 

 هستم   ی درب ورود  یجلو
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 نگذشت که اومد  ی ا قه ی دق چند 

 

 

 جلو اومد   اطیو با احت آروم 

 

   د یترس یم  نیمت از

 

 

 بود  دهیرو سالها چش ن یمب ی ها یلیس  درد 

 

   نیکرد و گفت مب  هی پاهاش افتاد و گر به

 زم یببخش عز منو

 

 

 

 

   رم یخواستم انتقام بگ  دنتیکن دست خودم نبود فکر کردم اون دوباره اومده بد  باور
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   که یپس زد و گفت بلند شو زن دستاشو

   میزنیمتنفر بشم تو خونه با هم حرف م ی زندگ ن یامشب از خودم و تو ا یکارت باعث شد  نیا با

 

 

 

   کردیشد و نفس نگاهش م نشیو سوار ماش  رفت

 

 

 

 

   می زنیدلش مرور کرد توخونه باهم حرف م  تو

 درد کتک  یعنی

 

 بود   یبهتر از آوارگ  اما

 

 سوار شد و حرکت کردند  بناچار

 

 ترسوند یم  شترینفس رو ب نیراه ساکت بود و ا ی تو
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 رو جلو برد و صورتش رو نوازش کرد   دستش

 

 و گفت   د یصورتش رو عقب کش نیمب

 ی ف یدست نزن تو کث بهم

 

 نفس   ید ی خاطر دخترم ناچارم فهم به

 

 

   ی دوستم ندار  یعن یانداخت و با بغض گفت  ریرو بز  سرش 

 

 کن من .........  باور

 

 سرعت توقف کرد و با غضب نگاهش کرد و گفت   به

 

 نزن  یپس خفه شو حرف  یدوست داشتن گذاشت  ی تو دلم برا ییتو جا یعوض

 

 کرد    ریبه مس ینگاه نفس

 

   رهی داره کجا م د یفهم ینگران با
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   ستیکه راه خونه ن  نیبا استرس تو هم چنگ کرد و گفت ا دستاشو

 

 نکرد   ی توجه نیمب

 

   م ی ریکجا م نیگفت مب دوباره 

 

 ......  ال یرو روشن کرد و گفت و گارش یس 

 

   نمیدخترم رو بب  خوامیمن م ن یمب کنمیترس گفت نه خواهش م با

 ال؟؟؟؟؟؟ یو چرا

 

 

 سمت خونه   ی برگرد د یبا 

 نییپا ندازمی خودمو م ی اگه برنگرد نیمب

 

 د یترس یقلب داشت ازش م تپش

 

 شونه اش و گفت قربونت برم من که گفتم غلط کردم   یگذاشت برو  دست

 

 رو با نفرت پس زد و گفت  دستش
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 خفه شو  نفس

 

 ....... یعوض  یهست ی تو پراز آلودگ ی ریو پاک دخترم رو در آغوش بگ  ف یخوام تن لط ینم

 

 ره یگ یخونه آوا تو رو در آغوش م م یاالن بر اگه

 

 

 رو ندارم پس دهنتو ببند   نیو من تحمل ا 

 

  دند یباغ رس  ی درب ورود  به

 

 گفتن    یکرد هزاران حرف داشت برا نگاهش

 نداشت  شتریکه هنوز ده سال ب یاز وقت  شناختینگاه رو م نیا

 

   کرد یساحره طلسمش م هی مثل  نفس

  شد ی قابل کنترل و نا آروم م ریموجود غ هی  م یاون ناچار تسل و

   ستن یرو خاموش کرد و هر دو تو سکوت بهم نگر نشیماش 

 

 بگه   تونست یم یچ
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 کم آورده بود    گهیبود د خسته

 

   رهیرگ خوابشو بدست بگ  یبلد بود چطور  اون

 

 رو به طرف صورتش دراز کرد و گفت   دستش

 

   ی چکار کن ییخوای م نیمب

 

   زدیدلش داشت با شالق نفس رو م  تو

 

 داد   ادامه 

   یروم دست بلند کن ییخوایم دوباره 

 شده برام عادت  ی دونیکه م خودت

 

 و گفت    د یکش ی انداخت و آه ری سرش رو بز نیمب

 نفس   یریبم کاش 

 .....راحتم ...  ی طور نیا
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   یست ین ایدن نیتو ا دونم یم  گهید

   یکرد یچکار م به یاون همه مرد غر ون ی که نپرسم امشب م ی کنینگاهم م یطور  اون

 رو بخوره   تیعوض یگول اون چشما نیکه باز دوباره مب  ی کنینگاهم م یطور  اون

 

 کرد و گفت    یعصب یا خنده

   یداد یکه بهم م ییبعد از آزارها  ی که مثل اون دوران کودک ی کنیدراز م دست

 

 .......  یبخشش باش  بدنبال

 

 کنم یبا دستام خفه ات م ی دوباره باعث آبروم بش ییبار بخوا  نیگفتم نفس ا بهت

 

 فرار باشه ی گذاشت که آماده  نیماش   ی  رهیرو بدستگ  دستش

 

   ی فرار کن یی خوای و گفت م د ید نیمب

 

 .........  برو

 

 ی عده هوس باز بش ه ی دست   ریتا اس   یبهم جواب پس بد  ستینظرت بهتر ن به
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 ......  یانداخت و گفت تو شروع کرد  ریسرش رو بز نفس

 

 اش رو گرفت و گفت من   قه ی

 

   یگ یم  یهست چ تیحال

 

 بشم محاکمه بشم  یی رو چنگ گرفت و گفت آره حاال که قراره بازجو دستش

 

 بهتره حرف دلم رو بزنم   

 

 

 

   ی امروز با اون قرار داشت تو

 

 ...........  تو

 

 بشن   ریبشه و باهم درگ  یتا عصب نیتو دست مب  کردیداشت ناخن هاشو فرو م  همونطور

 

 رو محکم گرفت و فشار داد   دستش
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 ..... د یکش   ادیاز نهادش بر اومد فر آه

 

   ستمین ی باش من زن زندگ تیبرو به فکر زندگ ی گفت گوش نفس کرد و گفت خوت  ک یسرش رو نزد نیمب

 

 شب آروم   هی حسرت

   ی شام ناهار دورهم هی حسرت

 

 .......  یشاد رو بدلم گذاشت یخانواده  هی حسرت

 

 تو رو زنده زنده بسوزونم   د یبا مینا آروم زندگ  ی روزها ی برا من

 ی که بهم کرد یی ها انتیخ یبرا

 

 ید یفهم  یاعتراض ندار ی تو جا نفس

 

 ......... شه یهم ی امشب از دستت راحت بشم و برا خوام یم

 و   د یتو حرفش پر ی فور

 

 گفت    هی رو گرفت و محکم بغلش کردو با گر  نی.دست مب
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   نیمب ادیم  دلت

 

 نفس ......  منم

 

 که نفست بهش بنده   همون

 بهم فرصت بده   یدوستم دار   دونمیم

 رو خدا جون آوا .........  تو

 

 

  شد ی و آروم م کرد یموجود نحس جادوش م  نیآغوش ا ی گرم

 

 بود که داشت ینقطه ضعف  نیبدتر  نیا و

 

 شد نفس تو خواب بود   دار یزودتر ب صبح

 

 و بطرف شرکت حرکت کرد    د یرو پوش  لباسش

 

 دور نشده بود که زنگ زد   ی لیخ هنوز

 داد   جواب
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 گفت   ینگران با

   ونه ی د یا درو بروم قفل کرد چر نیمب

 

   یتو خونه بمون  د یادامه داد و گفت با ش یبه رانندگ آروم 

 

 

 

برم   خوامی تو رو خدا برگرد من م نیدست از پا خطا نکنم مب گه یمگه قول ندادم د م یحرفامون رو زد شبیما د  ی زد لعنت ادیفر

 آوا  شیپ

 

 دستت بهش برسه    دمیاجازه م یکنی کرد و گفت فکر م  یا خنده

 

   یحقو ندار ن یا گهید

 

 که من آلوده ات شدم بسه   همون

 

   ی نکن فرار کن  ی ضمن سع در

 

 کنترلت کنم    تونمیقفل خونه ضد سرقته و از شرکت هم م  یدونیکه بهتر م خودت
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 وصله   ریخونه هم به برق دزد گ ی ورود  در

 

 خسته نکن   ی خودیخودت رو ب  پس

 

   ید یفهم یحرف گوش کن  د یبا می به زندگ ید برگر ییخوایاگه واقعا م 

 

 

 

  کشمتیخدا لعنتت کنه م  ن یو گفت مب د یکش غیج

 

    زنم یزنگ م سی درو باز کن االن به پل نیا ایب

 

   گم یبه جون آوا راست م کنم یم رونت یب م یاز زندگ  یبه آسون  ی کار رو بکن  نیرو تکون داد و گفت اگه ا سرش 

 

 .  یبهتره آروم باش  نفس

 

   زد یو بخودش صدمه م د یکشیم  ادیفر

 

 رو قطع کرد  یگوش  نیمب
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 شد یبرنده م ای باخت و  ی م ا ی کردیدرست شدنش از نو شروع م یبرا د یبا

 

 روز تو شرکت حواسش کامال پرت بود   اون

 به مترجم داشت   از یتماس گرفت ن اس یمهم داشت با  ی قرار داد تجار چند 

 

   کردند یاش پچ پچ م ده ید ب یصورت آس  دنی ون شرکت با دو معا کارمندا

 

  شناختند یخوب نفس رو م اونها

 

 

 شده بود   نیمب ی سال بود که زندگ یسالها

 دستانش  ر یزبون کارمندان و ز ورد 

 

 زبانش   یفرانسو ی تجار  کیو رفتن شر یکار مترجم  انیبعد از پا اس ی

 اومد   ن یدفتر مب  به

 

 آب رو بهمراه قرص مسکن بدستش داد   وان یداشت کنارش نشست و ل  ید یشد  سردرد

 کرد و گفت    اس یبه  ینگاه
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 خورم ........ ینم

 

 کنه ........   ینم ی اثر گهید

 

 

   کنهیبخور آرومت م  نحال یو گفت با ا  د یکش یآه

 

 د یآب رو بهمراه قرص سر کش وان یل   نیمب

 

 

 لباسش بود  دن یکه مشغول پوش  ی حال در

 تو هم کارت تمومه زود برگرد خونه    گفت

 

 

   سیبهش انداخت و گفت چشم رئ ینگاه

   گهید امر

 

   ی کنیمسخره م  یها رو بدستش داد و گفت دار  پرونده

 

 بلند شد و گفت   زی م یرو  از
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   کنمیکارو م  نیکه دارم ا معلومه 

 

 باهات  دارم  یچه نسبت  گهیکارمندت هستم د نکه یاز ا ریرفته من به غ ادت یتو  نکه یمثل ا نیمب

 

نفس   ی برا یفکر  ه ی د یبا شم یم ونه ی دارم د اس یاما  یگرد کرد و تو گوشش گفت تو برام همه کس اس یتو صورت مثل ماه  دستاشو

 بکنم  

 

 بره   تی از زندگ د یاون با ن یمب یپس زد و گفت چه فکر دستاشو

 

 شه براش کرد   ینم ی ا گه ید کار

 

   ی تالشت رو کرد تو

 

 بود   ساکت

 

 نفس رو قبول کنه  انیپا ی راحت نیخواست به هم ینم

 

 

 حرف دهن همه   یشد  نی نگاهش کرد و گفت مب اس ی
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   زدند یتمام کارمندا داشتن پشت سرت حرف م  امروز

 زدند   ی حرف م یدوباره مچ زنت رو گرفت   نکهیدر مورد تو و نفس و ا یبراحت

 

 تمومش کن   نیمب

 

   یبگ  ی تون  یکه نم  تهیمثل راز تو زندگ یی زایچ هی

 

 حرف بزن ....... کنم یم خواهش

 

   یکنیم  یپنهان کار  نکهیا

 

   یندار رت یاندازه تو مگه غ یمنو به شک م شتریب

 

 با خشم تو چشماش نگاه کردو گفت   نیمب

 

 موند .......  ی زنده نم زدیحرفو بهم م نیا یگری تمومش کن اگه کس د اس ی

 

 

 شد و به سمت در رفت   بلند 

   شد یگفت خفه م یتو دلش بود اگه نم   یز یچ هی
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   زنند یحرف رو م  ن یهمه ا یکن  هی رو تنب ایتمام دن  یتون یتو نم   نیو نگاهش کرد و گفت مب برگشت

 ی دونیبهتر م خودت

 

 جواب تنهاش گذاشت  یسوال ب  ایدن  هی رفت و با  اون

 

 زنگ خورد   تلفنش 

 

 بود   مادر

 

 خونه   اد یصداش قربون صدقه اش رفت و گفت که ب دنیشن با

 

 در خونه بود که نفس براش زنگ زد    یجلو د ینرس  ی ا حهینت  چیطول راه تا خونه رو فکر کرد و به ه تمام

 

 تلفنش رو روشن کرد   تا

 

 بره   دنشی به د بن یکرد و خواست که م  یو زار   هی شروع به گر نفس

 

 

 د یکش  ادیسرش فر نیمب
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 تلفن رو خاموش کرد و   و

 

 به خونه رفت در رو باز کرد   و

 خونه   یبود تو فضا   دهیچیمادر پ یغذا یجا  ساکت بود و بو  همه

 

 گذاشت  زیم  یرو برو  فش یک

 

   د یمبل دراز کش  یبرو  ی و عصب خسته

 اومد   رون یاز اتاق ب مادر

 

 

 بطرفش اومد   یبا خوشحال د یرو د  نیمب تا

 به سرت اومده مادر ی چ بنیشده م یکنارش نشست و گفت چ  یبا نگران د یکه صورت پسرش رو پر از زخم د نیهم

 

 کرد    هی بلند گر یرو تو بغل مادر گذاشت و با صدا سرش 

 

   کردیاون لحظه اگر مادر کنارش نبود از شدت غم دق م د یشا

 که روز خوش بهت حرام شده مادر   رم یبم یو گفت اله   د یرو بوس  صورتش
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 منو نبخشه   خدا

 

   زم یمن بود عز ی دلسوز  ی  جه یسرنوشت شوم نت  نیا

 

 کردم   یخطا رو نم نیگشت و من ا  یزمان به عقب برم کاش 

 

 نداختم  خودم بچه ام رو به آتش ا یبادستا

 

 رو .....  کهیزن نیا ش یکجا برد حاال

 

   ال یصورتش رو پاک کرد و گفت تو و نیمب

 

 رو بروش بستم تا دوباره نره   در

 زنگ زد   االن

 داد راه انداخته بود   یو ب   داد

 

 واقعا خسته شدم    گهید

 

   هی ...... یفکر  هی  مادر

 ......  یراه
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 پام بزار تو رو خدا .... یجلو  تو

 

 و گفت بزار بره   د یپسرش رو بوس  یصورت زخم مادر

 بسه   گهید

 بچه شد  می تی نیبچه هام حروم ا یخوش  م یزندگ تمام

 

 رو بسمت آسمون کرد و گفت   سرش 

 کردم   ی من براش مادر یتو شاهد  ایخدا

 

 براش کم نگذاشتم یز یچ و

 

 اون داره   اما

 

 

 

   کنهیمن و بچه ام رو نابود م یذره زندگ  ذره 

 

 ؟؟؟؟؟؟  یآورد  رش یگ کجا

 



 نفس

46 
 

 

 مادر نپرس .......  نپرس 

 

   رتمیغ یب  گنیحق دارن که پشت سرم م مردم 

 خودم هم به خودم شک دارم  گهید

 

 بود   دنیلخت مشغول مواد کش مه ین  بهی عده مرد غر هی  ونیم شبید

 

 برت داره نفس   نیزم یصورتش زد و گفت خدا از رو  ی از شرم برو مادر

   ره یکه دختر به مادرش م  ستین دروغ

 

 دادم  ی راهش نم د یهمون اول با از

 

 خواب آلود به سمت اونها اومد  د یمالی لحظه در اتاق آوا باز شد همونطور که چشمهاشو م همون

 

 دستاشو باز کردو بغلش گرفت   نیمب

 

 دلم   ز یته خوابه عزکرد و گفت االن چه وق نگاهش

 

 .....  م یما ناهار خورد زمی عز ی کرد ر یبه ساعت انداخت و گفت تو د ینگاه مادرش 



 نفس

47 
 

 

   شی اوردیچرا ن ی نگاهش کرد و گفت بابا مامانو چکار کرد آوا

 

 ارمش یم  زمیعز الست یرو در آغوش گرفت و گفت نگران نباش تو و سرش 

 

 کرد    دارش یبود تلفن از خواب ب  غروب

   ستادیجله اومد و کنارش گوش ابا ع مادر

 

   کردیداشت دوباره خواهش و تمنا م  نفس

 

   د یجا بلند شد و چشمهاشو مال از

 انداخت هفت بعد اظهر بود   یرو نگاه ساعت

 

 خوابش برد   یک  د یخسته بود که بعد از خوردن ناهار نفهم اونقدر

   ی کن ی گله گذار ی در گوشش گفت بگو حق ندار ی واشکی مادر

 

 تو خونه همون جا نگهش دار   اد یب د یلباس پسرش رو گرفت و گفت نبا  ی  گوشه

 

 ......  زنه یبهش سر م ادیاشاره کرد که مادر سکوت کنه و به نفس گفت که م  نیمب
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 براه افتاد   الیو بسمت و  د یلباس پوش  ی فور

 

 خاموش بودند   الیو یچراغها

 

   ک یشد و در رو باز کرد سوت و کور و تار داخل

 

 سالن صدا زد   ی سرسرا یلوج

 ...  نفس

 

 

 نبود که نبود   یخبر چیه

 

 رفته بود   ن یاتاقها رو گشت انگار نفس آب شده بود و بزم تمام

 

  ن یخون بزم  یاتاق از داخل ساختمون  شکسته بود و کل ی  شهیسر زد  ش  اطیپشت ح ی نگران شد  و با عجله به  راه پله  گهید

 بود   خته یر

 

 د یبداخل باغ دو عیسر

 

 شده بود   ک یتار هوادکامال 
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 باغ رو روشن کرد   یبرقها

 

 درختا خودش رو پنهان کرده بود    ریز ییجا حتما

 

 صداش زد   ید ینا ام با

   ایب یی.کجا.....  نفس

 

 

 نداشت ی ا دهیفا

 

 شده باشه   بیغ اانگار

 

 زد به مادر  زنگ

 

 جواب داد و ازش خواست اگه نفس به خونه اومد راهش نده   ی فور

 

 رون ی ب ادیب یکنم چرا گذاشت رونشیب شه یگفت آخه مگه م ی با نگران مادر
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 زم یگفت مادر من رهاش نکردم فرار کرده عز  تیبا عصبان نیمب

 

 تونه بره بدنبالش بهتره تمومش کنه   یکه هر شب نم کرد یفکر م  نیا به

 

 ی هام هست ی بدبخت ی تو مقصر همه  گهید ی کن  یبار براش دلسوز نیمادر اگه ا  گفت

 

 دارم   ی فردا مسافرت کار من

 حواست باشه   ام یهم خونه نم امشب

   ارهیبه سرتون ب  ییممکنه توهم بهش دست بده بال  کنهیاون مواد مصرف م یراهش بد  د یخوام تکرار کنم نبا  ی نم گهید

 

 بار..........  هی  ون یبار ش  ه ی مرگ  کنهیفرق م گه ید  یبار با دفعه ها نیا

 

 حرکت کرد   اس یخارج شد و بسمت خونه  ال یو از

 

 راه برگشت نداره   گهیگفته بود اگه فرار کنه د بهش

 

 حاال بود  نیطالق دادنش هم ی برا ت یموقع نیبهتر

 

 پارک کرد و تماس گرفت   اس یخونه  یجلو
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 منتظر بمونه   د یکه با د یرد تماس زد فهم اس ی

 

 

 بود  خسته

 کرد   ینم یفرق گهیگذاشت و چشمهاشو بست د ی صندل ی برو سر

 داشت نفس هرگز برنگرده   دوست

 

 بگذرونه   شویزندگ یروزها نیبهتر اس یداشت بدون اون در کنار  دوست

 ت و تباه شد که دلباخ  آه

 بهت نفس   لعنت

 

   شد یم ده یکش ته یتو وجودش به سمت اون افر یزیچ  هی نگرانش نباشه  تونستینم

 به خودش نگاه کرد   نیماش  ی  نه یآ تو

 بود  شانیو پر یعصبان

 

 .....شونه اش بگذاره و درد دل کنه .....  ی زودتر بتونه بره و سر برو کردیآرامش داشت خدا خدا م اس ی کنار

 

 نگذشته بود که تلفنش زنگ خورد نگاه کرد آوا بود   ی ا قه ی چند دق هنوز

 جواب داد   ی فور

 کرد یم ه یگر
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 بابا ....  هی تو جاش صاف شد و گفت قربونت برم چ ی با نگران نیمب

 

 

 تو رو خدا    کننیم دعوادمخونه مامان بزرگ و مامان دارن با ه ایبا هق هق گفت بابا ب آوا

   ادیو خون م  دهیمامان بر  دست

 .....عجله کن ...  بابا

 

 

 رو روشن کرد و راه افتاد   نیزده ماش  وحشت

 کرد یدونست چطور به خونه برسه تو دلش خدا خدا م ینم

 

 

 شناخت یچون نفس رو خوب م ادیسر مادرش ن  ییکه بال 

 

 

 ...  شه یکه چرا تموم نم  کردیخدا گله م و از   زدیم ادی فر نیماش  ی بسته  ی تو فضا 

 

 ها جمع شده بودند  هیبپا بود و تمام همسا یساختمون همهمه ا ی ورود  یعجله خودش رو  رسوند  تو با
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   د یکشیم خجالت

   کرد یو نابودش م  ختی ریآبروش بود که نفس م یته مونده    یذره ذره   نیا

 

 شناخنتد یها اونو پسر حاج صامر بزرگ مرد معتمد شهر م هیو همسا مردم 

 

 

 رفت یکه بدست نفس سالها بود به باد م ی زیچ 

 

 دچار شده بود   یبه عقوبت اله یآخر عمر چاره یب رزنیپ دادند یداشتند به مادر آب م  هیهمسا یرفت زنها جلو

 

 ادر حالت خوبه  افتاده م یچه اتفاق د یها پرس  هیبا همسا ینبود بعد از احوال پرس  نفس

 

 تازه کنه   ینفس  دادکه یکه داشت پشت حاج خانم رو ماساژ م  هیهمسا یاز خانمها یکی

 

 صامر   یآقا د یخوب هست گفت

 

   نگ یتو پارک م یحاج خانم و عروسشون اومد  یبگم واهلل ما هم از سر و صدا یچ

 

   می جدا شون کن  می نتونست م یکرد ی بودند هر کار ریبا عروسش درگ شونیا
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 صورتش نشسته بود گفت همسرم کجاست    ی و عرق شرم برو شد یکه داشت از خجالت آب م نیمب

 

 حاج خانم رو نکردن  یمالحظه   کم ی شونی گفت ا ی خانم با اخم همون

 

 رفتن تو خونه   یخجالت  چیبدون ه ی خانم محترم نیهمچ ه ی  یودست بلند کردن برو  ی ری بعد از درگ 

 

   

 

 رفت که ادامه نده  ی م بهش چشم غره ااون خان شوهر

 

 

 آب رو بدست مادر داد  وانی ل یو اون هم با ناراحت 

 

 کرد   رش یبه مادر پ ینشست و نگاه نیمب

 رو خورد   بغضش

 

 چشم گذاشت و   ی و برو  د یرو گرفت و بوس  دستش

 

 

 نشو   ری نگفتم باهاش درگ رم یبرات بم گفت
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شونه اش احساس کرد   ی برو یکرد و چشمهاشو بستدست یکه صورتش پر از اشک بود ساکت به پسر دلخسته اش نگاه مادر

 بود   نیحس ر یبرگشت ام

 مهربونش   ی  ه یو همسا  یمیصم دوست

 

 

 جا بلند شد در گوشش گفت حواست به مادر باشه من برم تو خونه   از

 

 مهتاب تا اوضاع آروم شه   ش یتو خونه پ  شبرمیگفت سر و صدا نکن نگران مادر نباش م آروم 

 

 رو تکون داد و به سمت خونه رفت   سرش 

 

 بده  انینحسش پا ی به زندگ شه یهم ی و برا رهینفس رو بگ  ی گلو تونستیم  ی بود که براحت یعصب  اونقدر

 

 انداخت و داخل شد   د یکل

 ت سره به اتاق آوا رف  ه ی شه یجور مواقع پشت آوا پنهان م ن یکه در ا دونستیم
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 تو بغلش پنهان شده بود  ون یرو باز کرد آوا گر در

 

   کردیو دست مادر رو نوازش م 

 بود و لباسش پر از خون بود   ده یچ یپارچه پ ه یرو با دستش

 

 دخترش پنهان کرد   ی  نهیصورتش رو تو س  نیمب  دنید با

 

 

   ادیبازم داره خون م نیبابا دست مامانو بب ی اشکهاشو پاک کرد و گفت اومد  دنشیبا د آوا

 

 

 

   ی که داشت پر بود از استرس عصب یدخترش با سن کم  کردیم د یبا چکار

 که آوا رو دکتر روان پزشک برده بود    یبار نیآخر

 عذاب  ه ی  نیبراش شده بودع ن یو اداشت هرگز بهش استرس وارد نشه ..... د یتاک

 بکشه   اد یرخشمش رو برسر نفس ف تونستی م چطور

 

   شد یم  ونهیواقعا داشت د  گهید

 

   زمیعز اریمامان آب  ب یرو بلند کرد و گفت برو برا  آوا
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 در رو بست    نینازش با عجله از اتاق رفت و مب دختر

 

   ی عوض برم یرفت و صورتش رو باال گرفت آروم گفت مگه نگفتم حرفم رو گوش کن نفس وگرنه نفست رو م جلو

 

 

   یکنیمادر بلند م  ی دست برو ده یرس  ییکارت به جا حاال

 

 صورتش رو فشار داد   ی دستاش طور با

 ندارم به جون آوا   ی ریبه خدا من تقص نیدستاشو گرفت و گفت مب  نفس

 بهم حمله کرد   خودش 

 

 

 

 نداشتم زنگ زدم  د یکل

 

 .....گفتن .   راهیاومد سر کوچه شروع کرد به بد و ب ی فور د یمنو د فون ی تا تو آ 

 

 

 ......  یعوض ی تو رو خدا صورتم رو شکست ن ی.....مب نی.مب
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 نگاه کرد   ره یر و مادرش خبه پد  ستادویدر ا  یآب جلو وان یل  هیلحظه در باز شد و آوا با  همون

 

مامان بزرگ   نیخونه عمو حس نییحاال برو پا زمیرو ازش گرفت  و گفت دستت درد نکنه عز  وانیاز جا بلند شد و ل نیمب

 ......  زمیاونجاست عز

 

 بمونه   نجایا د ی از جا بلند شد و بطرف آوا رفت و محکم بغلش گرفت و گفت کجا بره بچه ام با ی فور

 

   کردینگاهشون م  رون ی مات و ح آوا

 دستش رو گرفت و گفت ولش کن بزار بره نفس   نیمب

 بدتر بشه   نیوضع از ا نزار

 

 بره   نییپا ی رو به طرف در برد که به طبقه  آوا

 

 منو بزنه    خوادیآوا نرو مادر م و گفت   د یکش ی بلند  غیج

 

 ........مظلومش بابا رو نگاه کرد و گفت نه بابا ...  ی انداخت وبا اون چشما  ن یبه مب یبرگشت و نگاه آوا

 

 

 هان ....  ی کن ی کارو نم نیکه ا  تو
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 زد و موهاشو نوازش کرد و گفت   زانو

 

   زنم ینظرت من مامان رو م به

   م یباهم صحبت کن مییخوایفقط م ما

   زمیعز ی بشنو د یکه تو نبا ییحرفا

 

 ......  گهیرو م قتی و باور داشت حق  دونستیبچه گانه اش بابا رو قهرمان م یایدن  تو

 

 رو تکون داد و از خونه خارج شد   سرش 

 

 برگشت و رفت داخل اتاق ......... نیمب

 

 بدنبالش رفت و در  رو بست نگاهش کرد   نفس

 

   کردی چمدونش رو آماده م داشت

  د ی کش رون یاز کشو ب لباسهاشو

 کرد داخل چمدون    یرو خال کمد 

   یعوض یکن یچکار م د یکش  ادیفر نفس

 

   یفهمی رم م ی جا نم چیه من
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   د یرفت و دستش رو گرفت و کش جلو

 

 کرد    ینم ی توجه نیمب

 

   کرد یمحکم گرفته بود و خواهش م دستاشو

   د یشن ی نم نیمب اما

 .......... ن یرم مب یجا نم  چیاتاقمه ه نجایا د یکش غیج

 

 با تمام قدرت پرتابش کرد عقب   نیرو محکم چنگ گرفت و مب دستش

 

   نه ی تو رو بب ی بچه امروز جنازه  نینزار ا نفس

 

   یخوام تو خونه ام باش  ی نم گهید یخفه ش  بهتره

   ید یفهم  کهیزن

 

   ی ریکه بم  زنمتیم ی طور ییایب جلو

 

 بمون   ال ینگفتم تو و مگه

 خونه کثافت ....... ی نگفتم حرفم رو گوش کن چرا برگشت مگه
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 تو رو خدا منو ببخش   نیپاهاش افتاد مب ی التماس برو با

دستم رو پاره کرده    شهیاومده بودم ش  رونیپشت خونه ب ی خونه من تازه از پنجره  ی کن من فرار نکردم اون وقت که اومد  باور

 بود  

 

 خونه خودم   امیب رون یزدم ب ی دنبالم منم از در اصل ی تو باغ رفت ی وقت

 

   رم یاگه بم ی صاحبش بشه حت ی ا گه یزارم کس د ی اتاق منه نم نجایبمونم ا بزار

 

 نفس اطراف اتاق بود  یلباسها  نینکرد و مشغول جمع کردن آخر ی توجه نیمب

 

 افتاد   شونیچشمش به عکس عروس  

 

 نفس که انگار تا به حال کنارش نبوده  دنید ی عجله داشت برا یاون روز خوشحال بود طور چقدر

 

 

   

 سخت گلوشو فشرد   یبغض
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 از پشت سر بغلش کرد و گفت   نفس

 رم  ی نکن من نم رونیبزن منو بکش اما از خونه ات ب  نیمب

 

 

   یکن  انتیاگه بهم خ یدوستت دارم حت  یدون یم نیمب

   ی با اون خانم خوشگله تو شرکت رابطه دار دونمیم

 

 ناز و ملوسه نه .........  اون

   کردیم ی زیانداخت  دست نفس که بدورش حلقه شده بود داشت خونر نییرو پا سرش 

 

   کردیم د یبا چه

   خوردی م بیدوباره فر  د یاما نبا سوخت یم قلبش

 

 رها کرد و   دستاشو

 چمدونش رو بست   پیز 

 

 لباس براش پرتاب کرد و گفت بپوش.......... هی

 

 شده باشه   م یتخت نشست انگار تسل  ی حال برو ی خسته و ب نفس
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   ارهیپانسمان ب لیاتاق خارج شد و رفت براش وسا از

 

 روش زانو زد و پارچه رو از رو دستش باز کرد   روبه 

 

 .....  خت یریبود و  خون م ده یدستش به شدت بر  کف

 

 از پانسمان دستش از جا بلند شد و چمدونش رو برداشت و گفت بلند شو   بعد 

 

 بود   نییپا سرش 

 تموم شده   زیخواست باور کنه همه چ  ینم

 

 کرد و گفت   نگاهش

 

 ........  نیکجا برم مب  یکن  رونمیب یی خوایم

 

 خطاکار  من

   انتکاریمن خ 

 و آلوده   ف یکث من

 

 کجا برم........ اما
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 که سالها همخونه و دوست و عشقت بوده کجا بره .........  ی کس نفست

 

   کنمی م مو ینفس اونوقته که من راحت زندگ ی ریبا نفرت نگاهش کرد و گفت کاش بم نیمب

 

 

 

 .....  دهیپر کش م یاز زندگ شیتا االن آسا  یشد  مونیکه وارد زندگ   یاون لحظه ا از

 

 ترک کنم  دمی بده قول م گه یفرصت د ه یبه خاطر آوا بهم  نیبه پاش افتاد  و گفت بزار بمونم مب نفس

 

 

 

 ..... کنم یخواهش م ییخوایبشم که تو م یزن 

 

 خونه نگهت دارم   نیتو ا تونم ینم یکرد   نیو با خشم تو چشماش نگاه کرد و گفت نفس تو به مادر توه نشست

 

 

 کرده    یکه بزرگت کرده و مثل دختر خودش در حقت مادر  یکس 
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 که نون گذاشته تو دهنت و لباساتو شسته   یکس

 

 .پرستارت شده...  ی کرد تب

 

 شده ...... ریاون پ یشد بزرگ  

 

   یفهمی فقط به خاطر آوا هست م  یر یزنم بم یاگه نم االنم

 

 دست روت بلند کنه   ایباشه گفته   راه یاگه بد ب یحت ی کردیرو مادر  دست بلند م د ینبا

 ی که تو ناز و نعمت بزرگت کرده دست بلند کرد  یکس ی توعه نمک نشناس برو اما

 

 تو رو خدا بزار بمونم ......... نیمب بوسم یمادر رو م  یپا رم یبهم گره گرد و گفت م دستاشو

 

 کنم   ی غلط ها نم نیاز ا گهید

 

   د یرو گرفت و بدنبال خودش کش دستش

 و نگاهش کرد و گفت  برگشت

 بعد   ی پاک بش ی اول ترک کن د یبا

   ره یم  ادتی  زیسراغت دوباره همه چ اد یب یبزار خمار  یکنیمنت و خواهش م یکه دار  یاالن سر خوش  معلومه 
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 و به سمت اتاقش رفت و در رو بست   د یکش غیج

 

 کرد    د ینداشت و نفس در اتاق رو کل ی ا دهیسمتش اما فا د یدو  ی فور نیمب

 

 و گفت    د یبا شدت به در کوب نیمب

  ی ببرنت برا ان یب زنمیطول بکشه به خدا زنگ م شتریاگه ب  ییایب  الیو همراهم به و  رونیب یی ایب یربع وقت دار  ه یربع فقط  هی

 ترک.......... 

 

 

 اونا خودشون بلدن چطور در و بشکنن   

 

 انتخاب کن نفس  خودت

 

   کرد یم  هی و گر زد یم  دایفر

 مبارزه نداشت ....... ی برا یی نا گهیحال پشت در نشست د یخسته و ب نیمب

 

 زنگ خورد   تلفنش 

 بود   اس یکرد  نگاه
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 گفت بله ......  آروم 

 

 خونه ...... ایتنهام ب  گهیببخش د  زم یعز ن یو مهربونش گفت مب ف یلط ی با همون صدا اس ی

 

 

 باشه   اس یکنار  د یکشیپر م دلش

 

 کرد یم  ینداشت حتما خود کش اس یبه بودن  ید یاگه ام شد یزده م یذره ذره وجودش از زندگ داشت

 

   یآره قرار بزار با اون هزره کثافت قرار بزار عوض د یکش  ادیفر نفس

 

 ....  یمن آلوده ام تو خوب فم ی کث من

 

   ی ستیخونه ن نییمگه پا  نیمب یی گفت کجا یبا نگران د ینفس رو  شن یصدا اس ی

 

   کنم یم ف یگفت نه بعد برات تعر ی با ناراحت نیمب

   کنمیشده دارم سکته م یتو رو خدا بگو چ  نیگفت مب اس ی

   ییکجا  تو

 

 و گفت   د یکش غ یدوباره ج  نفس
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 نه ............. ی زار یبا معشوقت قرار م یدار

 

 

 ...  گمیبره به جون آوا راست م نییزارم آب خوش از گلوت پا  ینم نیمب

 

   یوقت دار  قه ی انداخت و گفت نفس پنج دق یرو قطع کرد و بساعتش نگاه تلفن

 

 ........ گم یکن راست م باور

 

 بود   نیاتاق سنگ  یفضا

 

 گذاشت و برقها رو روشن کرد   نیزم  یرو برو  چمدونش

 

 کرد   می کم تنظ  یرو رو  نه یشوم

 

 

 

 پشت خونه رو بست تا سرما وارد نشه   ی کرد و پنجره   دایمقوا و چسب پ ی گشتن مقدار  یاز کل وبعد 

 

 رو برداشت و به اتاقش رفت   الی و د یکل
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 شده بود   ره یخ ن یو آروم بزم  ریبه ز سر

   دهیپر  یی آشفته و رنگ و رو یموها

 

 آورد   رونیو کفشهاشو ب د یچیپتو برداشت و بدورش پ ه یرفت و از تو کمد  جلو

 

   تخت گذاشت و گفت   یرو برو  فش یک

 کنم برگردم   د یخر کمیاستراحت کن برم   کمی

 

 کنارت بمونم حرف گوش کن   ییخوایاگه م نفس

 ..........  وگرنه

 

 رفت ...  رون یخورد و از اتاق ب حرفشو

 

 شب بود با مادر تماس گرفت   ازدهی ساعت

 

 بود   نیغمگ 

 

   زدیشور م نیمب  یبرا  دلش

   ی چکارش کرد  ییکجا رهیدلت بم ی مادر برا ن یگرفته گفت مب ییصدا با
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 انداخت و گفت خوبم مادر خوبم   ینگاه نه یرو کم کرد و تو نور کم جاده به آ  سرعتش

 

 ستین الی تو و ی زیکنم چ د یخر  رمیدارم م  ستیآروم شده حالش خوب ن کم ی ال یو  بردمش

 

 سر بزنه نگران نشو   هی سپردم که هر وقت بهتون  نیحس ر یام به

 

 سرنوشتم شده   ن یا گهید

 

 

 که در حقت کردم .....  ی از غصه کار زم یعز رمی میگفت من م ه یبا گر مادر

 

   زمی حرفو نزن عز نی ا گهیگفت د ی با ناراحت نیمب

 

 تمومه ........ م یبدون بعد تو زندگ نو یا کنمیرو تحمل م ز یخاطر توعه که همه چ به

 

 به خونه برگشت   د یرو قطع کرد و بعد از خر تلفنش 

 انداخت و وارد خونه شد   د یکل

 صورتش رو گرم کرد   نه یشوم یگرما

 



 نفس

71 
 

 آشپز خونه گذاشت و آروم به اتاق رفت  ز یم ی رو برو دهایخر

 

 خواب بود   نفس

 

 به صورتش انداخت یرفت نگاه جلو

 

 ........ دهیو رنگ پر  زرد

 

 کار شد  آورد و مشغول  رون یرو ب  لباسش

 

 سوپ   کم یکردن آشپز خونه و درست کردن  ز یاز تم بعد 

 

 آماده کرد و به اتاق رفت خواب بود    کیکوچ  ینیس  ه ی براش 

 

 صداش کرد و نفس با ترس چشم باز کرد و به عقب رفت   آروم 

 

 ی نخورد  یزیساعتهاست چ یکردم غذا بخور  دارتیگفت نترس ب آروم 

 

 تخت گذاشت     یغذا رو برو  ینیس 
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 نشست....... و

 

 گفت .....  ی نم یز یوچ کرد ینگاه م نفس

 

   یخور  یرفت و گفت نم  جلوتر

 بغضش رو قورت داد و سرش رو تکون داد  نفس

 

 رو برداشت و پراز سوپ کرد و به سمت صورتش گرفت ......... قاشق

 

 بهم گره خورد   نگاهشون

 

 حرف تو نگاهشون بود   هزاران

 ........ افسوس 

 

 بود   ریکردن د  یعاشق ی برا گه ید که 

 

 گفت بخور .......  آروم 

 

   ی نابودم کن یکه قوت داشته باش   بخور
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 نفس  ی هست یبودنم کاف  نی غمگ  یکه تو تا ابد برا  بخور

 

 شد ........ ریانداخت و اشکهاش سراز ریرو بز  سرش 

 

 زد یدست و پا م  ایدن ن یتو ا  چیه ی اومده بود و برا ایبدن چیه یبرا  نفس

 

 شب سرد بود   اون

 

   برد ینم خوابش

 

 رفت ال یو وان یو به ا د یپوش  پالتو

 

 جرو بحث کرده بود   اس ی با

 

 نه یخواد اونو بب ینم  گهیگفت که د بهش

 

 رو انتخاب کنه.......  ی کیاون و نفس  نیب د یبود که با گفته

 

 سخت بود   ی لیکارو بکنه خ  نیا تونستی م چطور
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 اوردن یبوجود م  ی نیدلنش  یو صدا دنیرقصیو آروم م د یچیپ یتو برگ درختا م  یز ییسرد پا باد

 

 تو گوشش  د یچینفس پ ی بدور گردنش حلقه شد و صدا یدست

 

   مید ی ممنونم که دوباره بخش نیمب

 

 ترک کنم به جون آوا  دمیقول م بهت

 

 زن باشه   نیخودش و ا  ن یکه ب خواستینم ینقطه مشترک چیو آرامش ه یزندگ  ی شد و نگاهش کرد برا بلند 

 

 رفت یدلش قنج نم  یخوش کودک یآوردن روزها ادیاز ب یحت  گهید

 

 تو رو خدا باور کن   ن یکرد و گفت مب نگاهش

 

 

 نکردم اون شب ....... یی خطا جیه من

 

 بدونم ......  یز ی خوام چ ی گفت بسه نفس نم  رفتیکه داشت بداخل خونه م  ی و در حال  د یحرفش پر تو
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 مهم بود   ی لیاما آبروش براش خ کنه یکه نفس چکار م  کرد ینم یبود براش فرق مدتها

 

 سرنوشت شوم خودش باشه ...... می خواست تسل ی نم گهید

 

 و چشمهاشو بست  د یکاناپه دراز کش ی برو

 

   کرد یکنارش نشست و ساکت نگاهش م  نفس

 روزها رو براش رقم زده   نیخطاهاش بسته بشه اما باور داشت بدتر یبرو نیب مهربون م یچشما گهی بار د هی دلش آرزو داشت   تو

 

 ..شد .......  رهیکه کنارش داشت خ  ییبایز یاهایجا تا صبح کنارش موند و ساکت به گذشته و رو همون

 

و رقص   یبراش تو  خاله باز زا یچ یلی به آغوش گرم مادر داشت و خ ازیبود که ن  ک یاون زمان که هنوز اونقدر کوچ شیسال پ یس 

 ........... شد یخالصه م 

 

 که قدش هنوز اونقدر بلند نشده بود که بتونه در اتاقش رو باز کنه   یبابا زمان  یدختر کوچولو  نفس

 

 کم حوصله و خسته بود   شهیو اون هم رفت یم  نییبابا باال و پا نه یس  ی برو یباز ی زمان که برا اون

 

   ومد یبخونه م  یبزنه وقت  یخواست حرف  یبود نم نیغمگ  شهیهم بابا
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 د یکشیپر م شی زندگ  د یاز پنجره ام آرامش

 

   ره ینداشت که مادر در آغوشش بگ   اد یب هرگز

   کردیم ی اوقات تنها تو خونه با عروسک هاش باز شتریب

 مواقع گرسنه بود  شتریب

 

   گذروند یازخونه وقت م رون یب  شهیبودن برادر بزرگش هم ری ساختن و در گ  ینم گهیداشت مامان و بابا باهمد   ادیب تا

 

 گذاشتند یبا خاطرات بد پشت سر م یکی یک یفقط روزها رو  ی زندگ یخانواده نبودن بلکه برا هی اونها

 

 داشت مامان بغلش کنه صبح ها براش صبحونه آماده کنه   دوست

 ها و موهاش بود  به ناخن ی دگیمواقع مادرش مشغول رس  شتریب اما

 به نفس کوچولو بود   یدگ یرس  کرد یکه نم ی کار تنها

 

   کردیسرد برطرف م ر یش  وانیل  هی شو با  یگرسنگ  د یبا شهیهم

 

   ومد ی هر وقت خونه م بابا

 داشتند    یو کتک کار  دعوا

 صبح ها مامان خونه نبود  شتریب

   رفت یو به اتاق مادرش م شد یم داریب د یبا نور خورش  ی کوچولو وقت  نفس
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 بود   دنیزدن و سشوار کش کیمشغول مات  اون

 

 نامرتبش رو شونه بکشه  یمامان اونو بغل کنه و موها خواستیدلش م  شد ینم شیاون که حال آخه

 

 کرد دوست داشتن بچه هاش بود   ی که نم ی تنها کار اما

 

 مامان نگاهش کنه   د یشا  کرد یو ناز م گذاشتیمامان سرش رو م  یپا ی و برو  رفتیم

 

 حرفا بود   نیحوصله تر از ا ی ب اون

 کن دخترم  یبرو باز  گفت یو م زد یم پسش

 

 

   داد یشکل م یو موهاشو تو روسر   زدیبه خودش عطر م ی کل نکه یاز ا بعد 

 

 رفت   یم   بستیبه نفس پنج ساله در رو م یو بدون توجه د یپوش ی پاشنه بلندش رو م یکفشا

 

   

 

 در رو باز کنه و به خونه برگرده  ی کی نکهیا  د یبه ام رفتی م نیینفس تمام روز رو تو خونه باال و پا بعد 
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   ومد یبه خونه م  ی بعد اظهر خسته و عصب بابا

 

 رو تجربه نکرد  یمیگرم و صم  یغذا و خانواده   ی هرگز سفره  اون

 

   خورد ی داشت و م ی برم یز یچ هی شد یگرسنه م  یهر کس معموال

 بود   ومده یو اگه هنوز مامان ن شدند یم رین خونه بود باهم درگ ماما  اگه

 کنه که کجا بوده  ییو ازش بازجو  ادیتا ب رفت یم نییخونه رو باال و پا تیبا عصبان بابا

 

 اون کارو باهاش بکن   اریبال رو سرش ب نیا دادکهیم  ادش یو  کرد یدر گوش پسرش پچ پچ م ومد یبزرگ هر وقت بخونه اونها م مادر

 

  شد یم  شتر یها ب یر یدر گ گذاشتیاما نفس دوستش نداشت چون هر وقت پا به خونه شون م  پختیبراش غذام رزنیپ اون

 

 کردی دم دستش بود بروش پرتاب م   یز یو مامان هم هر چ کردی مامان دست بلند م   یبرو بابا

 

 برنگشت گهی خونه رو ترک کرد و د شهیهم ی نداشت برا شتریبرادرش که  شانزده سال ب  نایروز س  هی

 

 هاش بود رو از دست داد   ییکه دوست دوران تنها  یچون تنها کس شد یتنگ م  نایس  یروزها دلش برا  اون

 

 نه ینتونست برادرش رو بب گهیتا به آرامش برسه و هرگز د  ختیاز اون خونه گر  نایس 
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 .......  نفس

 برادرش رو هم از دست داد   یادامه نداشت وقت  ی برا ی رمق

 بود   نیمواقع بابا جونش غمگ  شتر یگرفت  ب  یافسردگ یماریب پدرش 

 گرفته بود از مادر نفس جدا بشه    میتصم

 

 روز اومد و ماجرا رو تموم کرد    هی بزرگش  مادر

 

 رو با خودش برد که درمانش کنه ..... نشیو غمگ  ض یپسرمر و

 

 نداشت  یا  دهیداشت نفس رو هم با خودش ببره اما فا ی سع اون

 

 

 د یبدست آوردن نفس جنگ  ی دل سنگش اونو نگه داشت و با تمام قدرت برا مادر

 

 گم شدن پسرش رو هم انداخت گردن بابا .......   یرحم یپدر رو بهانه کرد و با تمام ب یض یداد گاه مر  یجلسه   ی تو

 

 

 د ید  ینم شتریبار اونم  چند ساعت ب ه ی ی و پدرش  رو هفته ااز هم جدا شدند  اونها
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   د یوقت رنگ آرامش رو ند   چیکه پدرش ه افسوس 

 که داشت شکست و باخت رو قبول کرد و تموم ........  ی پر از غم یبا زندگ  و

 

   د یبار تو پارک د ن یآخر یبابا رو برا ی روز سرد زمستون هی

 شده بود   ش یپر از ر صورتش

 

 

 شدن به آسمون بود   رهیخ کردیکه م ی کار تنها

 وجود بابا رو سوزونده بود   یذره ها نیآخر د یشد  ی افسردگ

 

   د یبار بابا رو د نیآخر ی برا افسوس 

 

 

 اون هرگز تو چشماش نگاه نکرد و نگفت که دخترم نفسم دوستت دارم  و

 

   د یفهمیمامان رو م یارهاک ی بزرگ تر شده بود و معن  کمی  گهیگذشت حاال د مدتها

 

 به کالس اول رفته بود   تازه

 که کنار مادر نباشه   خواستی و م  کردیرو درک م زهایچ شتریب
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 ..........  مادر

 

 داشت   ی شبها تو خونه با دوستاش دورهم شتریب

 

کوتاه و بلند به    یمواد و آوردن مردها دنیو کش   یوقتها سرش گرم دوست باز  شتریکه ب  یتونست اسمش رو مادر بگذاره کس ینم

 خونه بود...... 

 

 و وجود خودش و خانواده رو به آتش کشوند  ی زن هست اون

 

   رفتیفرو م  ی تو گرداب نابود  شتریبه روز ب روز

 

 د یرس  ی به خودش نم گهید

 

    بردیبسر م یمواقع تو خواب و خمار شتریب

 

مواد به   دنی کش ی مونده بودند اگه شبها برا  یهم که باق ییرنگ و وارنگ و بدتر از خودش همه از دور برش رفتند اونها یدوستا

   ومدند یخونه م

 

 شد   یخمار و خواب آلود بود متوجه نم شهیو چون مادرش هم  بردنیخونه رو با خودشون م لیاز وسا یکی صبح
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 مونده بود   ی باق یزیچ لشینه از اون خونه و نه از وسا گهید

 

 

 مواد فروخته بود   د یخر ی مادرش اونها رو برا ا یشده بودند و  دهیدزد ای

 

 نداشت   ی زندگ ی حرکت و ادامه  ی که نا ر یو پ  ماریشده بود به جسم آلوده و ب لیمادرش  تبد  یی بایو ز ی جوان اون

 

 نه یاز مادر نب  ی شتریشرم آورتر ب یتا صحنه ها بستیمواقع در اتاقش رو م  شتر یب نفس

 

  هیساعتها گر شد یبراش م نیوا  ومد یمادرش به خونه م ی بساط دورهم یکه برا   نهیرو بب به ی مرد غر هی هر لحظه امکان داشت  چون

 تو اتاقش و بغض خفه تو گلو 

 

 شرم آور مادرش شد  یآلوده زندگ شه یهم یروز اون اتفاق شوم افتاد و نفس برا  هی  و

 

 شد ......... ده یبدنش کش یبرو   یشب تو اتاقش خواب بود که دست هی

 

   د یوحشت از جا پر با

 

 مادرش وارد اتاق نفس شده بود    یالیخ ی و ب ی که وارد خونه شده بود که با مادرش مواد مصرف کنه بعد از مست ی مرد
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 کرده باشه    ریکوچک تو قفس گ ی نداشت و مثل پرنده ا ی پناه چیکه ه  یکوچک دختر

 

   د یکش غ ی عجله از جا بلند شد و ج با

 

 بود   ده یو رنگش پر د یترس یم

 

 د یشن ی نم ییصدا گهی مادر رو به کام مرگ کشونده بود و د ی خبر ی افسوس خواب ب د یشن ی صداشو نم مادر

 

آفتاب   گهیو د   د یرس یم انیمنحوسش به پا  یزندگ مردین شب ماگه همو د یشا ید یشب تمام وجود نفس شد نفرت و نا ام اون

 شد یخوش حال هم م د ید  ی فردا رو نم

 

 دونست یروزگار م ی از نامرد ی زیهفت ساله چه چ یدختر بچه   ه یکه   آخ

 

 

 براش مثل شکنجه بود  فیمرد کث  هی و درک وجود منحوس  

 

 قابل کنترل ......  ر یو غ  یموجود وحش ه یکرد به  ل یو زخم قلبش تا سالها خوب نشد و اون رو تبد  درد 
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 درد........و  ز یشب همه چ اون

 

 وحشت   

 

 

 خشم ...  و

 

 

 باهم تجربه کرد   رو

 

 قدرت اعتراض نداشت  ی که دهانش گرفته شده بود و حت یشب

 

 اون شب   ی فردا

 

 پناه بود   ی نفس ب یبرا  یسخت صبح

 

 به مادر رسوند   ی رو به سخت مارش یب جسم

 

 کرد   ی نم ی حرکت بود انگار سالهاست مرده و حرکت ی ب مادر

 داد یتعفن نفرت م  یبو  مادر
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 ....و نفس...  

 از مادرش جدا شد   یقلب  ی اون صبح با نفرت 

 

ها  خبر دار شدند و به   هیکه همه همسا  د یکش غ یاز ته قلب سوخته اش ج ی و کمک خواست طور د یکش اد یتمام وجود فر با

 دند یدادش رس 

 

 .....  زدیادمیتو خواب بود و فر نفس

 و با وحشت نگاهش کرد    د یاز خواب پر نیمب

 

 بود   دهیخواب نیمب  ی سرد کنار پا ن یزم ی برو

 

   د ید یمنحوسش رو م یکابوس زندگ  داشت

 

 رو پر کرد و آورد   ی آب وانی از جا بلند شد و رفت ل نیمب

 

   کردیداشت تو خواب ناله م هنوز

 

   ین یبیخواب م یصداش زد و گفت نفس پاشو دار آروم 
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   د یوحشت از جا پر با

   د یبغضش ترک  د یرو د نیبود تا مب ده یپر از عرق شده بود و رنگش پر صورتش

 

 بلند صداش زد و  محکم در آغوشش گرفت   یبا صدا دهید یکه کابوس م د یفهم

 

 

 ......... ه یکابوسش چ د یساکت بود و فهم نیمب

 

   کردیو درک م شناختینفس رو خوب م  یترس تو چشما اون

 

 گرفت و به اتاق برد   دستاشو

   

   کنمیقهوه درست م  هی استراحت کن االن برات  کم ینگاهش کرد و گفت  د یلرزیم  د یب مثل

 

 کرد و به آشپز خونه رفت ......  اد یو زاتاق ر یگرما

 فکر بود   تو

 

 

 خانواده اش تلخ و ناگوار کرده   ی رو برا ییکابوسها چه شبها و روزها نیافتاد که نفس مدتها با ا ادش ی
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 قهوه رو برداشت و به اتاق رفت     وانیل

 

 

 بود   دهیچیچند پتو بدورش پ نفس

 

   کنهیرو بطرفش گرفت و گفت بخور آرومت م وان ینشست و ل کنارش 

 

 رو گرفت   وانیانداخت و ل نیبه مب ینگاه

 

 دستاشو بهم گره کرد و تو فکر فرو رفت   نیمب

 

   گذره یم یتو دلشون چ دونستند یدو م هر

 

 به دلهاشون زده بود   مهیکه خ یآشوب

 

 ....... یبخواب  کم یاز جا بلند شد وگفت بهتره  نیمب

 

 پرواز دارم   گه یساعت دمن  چند  

 خسته هستم   یلیخ
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 که از اتاق خارج بشه نفس دستش رو گرفت و نگاهش کرد   خواست

 

 نرو .....  کنم یجا کنارم بمون خواهش م نیهم نیمب

 

 کرده بود    ریگ  یدو راه  تو

 تونست تحمل کنه ....  ینم  گه یوجود نفس رو د واقعا

 

 هر دو مون بهتره   ی م برانگاهش کرد و گفت بهتره من تو حال بخواب 

 

   کردیدستاشو محکم گرفته بود و با التماس نگاهش م  نفس

   ترسمیاما باور کن م یزار یاز من ب دونمیگفت م آروم 

 شد   می بناچار تسل شهیزندگ کیکه سالها  فراموش کرده بود نفس همسر و شر نیمب

 

   خوابمیم   یصندل ن یا یجا رو  نیپنجره رفت و گفت من هم بطرف

 تو خوابت ببره   تا

 

 قبول نخواهد کرد   نا یقی ن یاصرار کنه مب شتریاگه ب دونستیکه م  نفس

 کرد  سکوت

 

   گذروند یم اس یرو با  یآروم ی داشت زندگ ش یک ی بایز ی  رهی سه روز بودکه  تو جز دو
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 ...... ی بودن براش پر بود از خاطره و خوش   اس یلحظه کنار  هر

 

 بود   دهیرس  انیبه پا دش یقرار داد جد  یکارها

   گشتیروز بعد بازم د یبا و

 برسونه ...  ان یکاره اش رو بپا مه ین ی ادار یتماس گرفت و خواست که زودتر خودش رو برسونه تا کارها لش یوک

 

 فوق العاده ...... ک یشر هی  یو همراهش بود و هم تو زندگ قی شرکت رف یمهربون هم تو کارها  یفرشته   هی مثل  اس ی

 

 باشه   انداختهیراه ن ید یتا مطمئن بشه نفس دوباره شرارت جد  گرفتیمادرتماس مبا   مرتب

 

 ده یو داره به حرفش گوش م الست یکه هنوز تو و  کرد یو چک م د ید یهم مرتب نفس روم لشیموبا ی گوش  از

 

 بده   اس یرو به  هیهد  نیبهتر خواستیبود م شی شب زندگ نیباتری شب ز اون

 

 رفته بودند   رون یخوردن شام ب یبرا باهم

 لحظات عاشقانه   یاز گذروندن کل  بعد 

 

 رو کنارش برد    یصندل
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 شد و گفت   رهیخ اس ی یعسل یچشمها به

 

 

 قشنگه   ی  ره یجز ن یازم امشب شب آخر اقامتمون تو ا ییخوایم یچ

 

   یخودت انتخاب کن خوام یم اس ی

 

 کرد و گفت   نگاهش

 که خودم انتخاب کنم   ی گ یم واقعا

 

 بدم اما اول خودت بگو   یبهت خبر خوش  خواستم یرو تکون داد و گفت معلومه من م سرش 

 

   نیمب خوام ی رو گرفت و گفت تو رو م دستش

   ادیبچشمم نم یا گه ید  زیکن چ باور

  گذرهی م  یبدونم تو دلت چ خوام یم

 

   زمیبشه عز د ینامه دوباره تمد  غهیص خوامیآروم در گوشش گفت م  نیمب

 

 بود    یا گه یکه چشمهاشو بسته بود و منتظر حرف د اس ی

 درهم نگاهش کرد و گفت   یو با چهره ا   ختیآرزوهاش فرو ر کاخ
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   زمیعز یگذاریمنت م سرم

 

   ختهی بهم ر اس ی د یکه فهم نیمب

 

 

 دوستت دارم به جون آوا اس یانداخت و گفت  ریرو بز  سرش 

 

 

 

 چه کنم   اما

 ......  رمهیدست تقد  ن یا یکن  ی در خفا با من زندگ د یبا تو

 

   نهیقرمزش رو نب یچشمها نیانداخته بود که مب ریسرش رو بز اس ی

 

 کنم    ینم یی من هرگز عشق گدا یگفت هر جور راحت آروم 

 

 

 خواهم موند   ی عشقت باق ی گذاشت و گفت اما برعکس تو من تا آخر عمرم گدا اس یشونه  ی سرش رو برو نیمب
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 ها  یورق باز نیا

 

 گم یعالقه باشه باور کن راست م زانیم  یتونه نشون دهنده    ینامه و عقد نامه نم غهیص

 

 شد و گفت   ره یخ لگون ین یایاز جا بلند شد و به در اس ی

 .......  یفهمی م تونم تا ابد از برادرم پنهون کنم   ینم نیمب

 

 .....  قتهیحق هی  نیطور خواستم و ا ن یرابطه رو  هم ن یخوام گله هم بکنم چون از اول خودم هم ا ینم

 

   یفهمی روشن بشه م فم یتکل  د یاما با ه یوابستگ  ه یاز  شتر یماست ب نیکه ب یزیچ

 

 

 که بخوام تو رو سرزنش کنم اشتباهه   نیا

 شونه هاته .......دخترت ،مادرت و.......نفس   یرو  ی زندگ ه ی تی جا داشته باشم تو مسئول یتونم ازت توقع ب ی ضمن نم در

 

 

 

   م یدر کنار هم بود ی قشنگ  یشبها و صبح ها یخاطره ها رو ساخت ن یدو سال برام بهتر نیتوا

   زم یعز م یازت راض من

 و شوقه    یو لحظات شاد   یفراتر از خاطره باز ی زیچ ه ی  یزندگ اما
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 بدم   یسر و سامون م یبه زندگ  گهید د ی با نیمب ستمیبچه ن گه ید من

 

 بوده ......  نیقسمت ما ا د یکنم شا یتونم مجبور به کار  ی رو نم تو

 

   م یباش  ی هر دومون منطق د یبا

   می فکر کن مونی خوب به زندگ م یو ما تا اون موقع وقت دار شه ینامه مدتش تموم م غه یص گهیماه د هی

 

 وداع ......   یعن یمدل حرف زدنت  نی ا زم ینگاهش کرد و گفت عز ی بلند شد و با ناراحت نیمب

 

 کارو با من نکن   نیرو خدا ا تو

 داره    ییبایز ی چه چهره  یکه زندگ دمیبعد از سالها فهم تازه

 

 برام روزها رو شب....   نفس

 

 شبها رو تار کرده بود ...  و

 قربونت برم  گم یم ی چ یفهمیم اس ی

 

 م یهر دومون فکر کن د یرو گرفت و گفت با ن یمب یبازوها
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 دارم و دوست دارم به آرزوهام برسم    ییخواسته ها  هی  یمنم تو زندگ نیمب  بفهم

   کنهیکار هردومون رو سخت م  نیا

 زم یمنو تو عذاب وجدان نگذار عز کنم یم خواهش

 

 بود سرش رو تکون داد و گفت  ی که مرد کامالمنطق نیمب

   

   میبتونم برآورده کنم بزار باهم صادق باش  د یبگو شا ی دار  یهر خواسته ا اس ی

   ی د یو دروغ ند   ییاز من دو رو گذرهیم مونییدو سال که از آشنا نیکه تو ا  تو

   گمیواقعا در توانم نباشه بهت م  اگه

 

 نگاهش کرد و گفت  اس ی

 سخته که بخواد التماس کنه   یلیزن خ ه ی  یبرا 

 

 

 زم یعز گذرهیرو دوست داشته باشه از جون و عمرش م ی اگه کس اما

 

   یو علن   یرسم یدر کنارم باش   شهیهم خوامی م نیمب

 

 که تو دلم هست   ه یزیچ نیا
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مادر بشم و فرزندم رو در   خواد ی اما منم دلم م کنه   یاز دوست داشتنت کم نم یز یچ نیکه ده سال ازت کوچکترم و ا  درسته

 .......  رمیآغوش بگ 

 

 زد و در آغوشش گرفت  یلبخند  نیمب

 

 تو چشماش نگاه کرد و گفت  یشاد با

 

 ....  یعلن  میروز در کنار هم باش  ه یمنم آرزومه که  اس یمادر بچه ام باشه اما بهم مهلت بده  نکهیا ی از تو بهتر برا ی کس چه

 

 کنم   ی نفس کار یبرا د یبا اما

 

 تنها خواسته من هم هست  نیکن ا باور

 

 

   

 ...... زم یبرام عز ی تو همه عالم هست  یستینفر ن هی تو  اس ی

 

   ک یبود سرد و تار غروب

 

 اومد   الیبه مادر و آوا زد به و ی سر نکه یاز ا بعد 
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 کز گرده بود   نه یشوم یتنها بود و گوشه   نفس

 

 انداخت و وارد شد   د یکل تا

 

 از جابلند شد و به اتاق رفت   نفس

 

 تو خونه آشفته و نامرتب بود    زیچ همه

 آرود و به اتاق نفس رفت   رونیب لباسهاشو

 

 رو بخواب زده بود   خودش 

 

 به دور و بر انداخت اتاق بدتر از حال بود   ینگاه

 ....... یدار یب دونمیتخت نشست و نگاهش کرد و گفت م ی برو

 چه وضعه خونه هست نفس   نیا

 

   یختیجارو بهم ر همه

 

 نداد   یپتو کرد و جواب  ریرو بز  سرش 
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 رفت   رون یتکون داد و ب  یاز جا بلند شد و سر نیمب

 

 خسته بود اما شروع کرد به مرتب کردن خونه   نکهیا با

 

 گرفته بود   اد یبا نفس  یکه سالها تو زندگ  یکار

 

 کارش تموم شد  به اتاق نفس رفت   نکه یبه خودش زحمت شستن ظرفها رو هم نداده بود بعد از ا ی حت اون

 مرتب کنم  امیمن ب  یز یکنم تو بهم بر یدر کنارت زندگ ی طور ن یا ییخوای و گفت م  د یرو کنار کش پتو

 

 با توام ....... نفس

 

 گفت   تیشد و تو جاش نشست و با عصبان بلند 

 

 جون خودت   ی کنیم  یبامن زندگ  ی دار  آره

 .... یخوش گذران ش یبا اون خانم خوشگله تو ک ی چهار روزه رفت سه

 

 دونم    ینم یکن یکه دست از پا خطا نکنم فکر م یکن یمنو کنترل م بعد 

 

 جلو رفت و تو صورتش نگاه کرد و گفت   نیمب
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 لطف در حقته   ه یاالن کنارتم فقط  نکه ینفس ا یستی تو متوجه ماجرا ن نکه یا مثل

 

 ........  نو یا بفهم

 

 

 وجود نداره    ینقطه مشترک چیما ه یزندگ  تو

 م یخاتمه بد  د یبا نفس

 

   یفهمیم  یبخاطر آوا هست که در کنارم تو

 

 و گفت   ستاد یشد وروبه روش ا بلند 

 

   ی عوض یمن قانون بگذار یاما برا  یدلت خواست بکن  یهر کثافت کار  یحق ندار تو

 

 اش رو گرفت وبا خشم گفت قه ی  نیمب

 

   یمرگ قیکردم ال داتیکه تو خونه مردم پ ی هیبا اون وضع فج  ی االن مرده باش  د یتو با نفس

 

 ..........  تو
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 و گفت    د یحرفش پر وسط 

 

   ادیب دنت یبه د خواد ی م کهیاون زن  دونستمیاون روز م من

 به اون خونه رفته بودم   نیکنم به خاطر هم یتالف   خواستمیم

 انداخت و گفت تو که راست  یکرد و سر تا پاشو نگاه  یخنده ا نیمب

   یگ یم

 بدنبالت گشتم   بارها

 

   یکن یکه ترک م ی گفت بارها

 نادرست مچتو گرفتم   ی ها یو بارها تو جشنها و مهمون بارها

 

 کنم   یمثل تو احساس خوشبخت  یکنار زن  تونمیمن م ی کنیم فکر

   ی مرگ  قیال یکه داشت  یگناهان ی همه  یبرا

 

 داشته بهش فرصت بده    یتلخ  ی زندگ  ینداره تو دوران کودک  ی ریاون تقص نی به خودم گفتم مب شهیهم اما

 باشم   م یبفکر زندگ یبهم گفت ش یچند سال پ خودت

 انجام نشده  یفقط به صورت رسم ن یو ا میما سالهاست از هم جدا شد  نفس

 

   یبگذرون  تویزندگ  یکه بتون  دمی تمام حق و حقوقت رو م من

   دمیم  قول
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   ی نیو آوا رو بب یی ایبار ب ه یهر چند وقت  یداشته باش  اجازه

 

   میجدا بش ی بهتره زدوتر و توافق یستین یوضع راض  نیکه خودت از ا حاال

 

 نه  ای ی ترک کن  یی خوای ندارم که م ی کار من

 

 ندارم   یکارو انجام نداد  نیو ا ی ترک کن ی که سالهاست اراده کرد  ییکشش سر و کله زدن با تو گه یچون واقعا د 

 

 ت یبدنبال زندگ ی و بر یازم جدا بش نکه یبه شرط ا ادیب رت یاز حق و حقوقت گ شتریب دم یبهت قول م نفس

 

 هر دومون بهتره  ی برا ی طور نیا

 

  یمدل زندگ  ن یاگه واقعا برات سخته ا ایو   ی کن ی که گفتم زندگ  یطیبا شرا خونه نیتا هر وقت دلت خواست تو ا یتون یهم م حاال

 کردن 

 

 تموم بشه   یتوافق  ز یو همه چ  میفراد صبح باهم به دفتر طالق بر بهتره

 

 

   

 رو برداشت و خواست از خونه بره   کتش
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 باشه   نیکه بهانه نرفتن مب  گشتیم یزیو دنبال چ  کردینگاهش م نفس

 گذاشت که از خونه خارج بشه  رهیدستگ   یکه دستش رو برو  نیهم

 

 بلند شد  شهیشکستن ش  یصدا

   ختی ریرو بهم م ز یو نگاهش کرد نفس داشت همه چ برگشت

   شکستیم و

 

   گفت یو ناسزا م  د یکشیم غیج

 عجله جلو  رفت و  با

 رو گرفت و به طرف تخت هولش داد   دستش

 

   ن یمب ی کنارم بمون د یبا یر یکجا م یمن زنتم دار  یکرد و باخشم گفت عوض نگاهش

   ی زارم بر ینم

 

 با اون هرزه .......  یبر

 

 حرف نفس تموم بشه   نگذاشت

 ساکتت کنم   تونمیرفته که چطور م ادت ی نکهیتو صورتش زد و با خشم گفت مواظب حرف زدنت باش نفس مثل ا یلیس 

 

 خوام دستم به خون تو آلوده بشه   یکن نم باور
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   یبهتره درست صحبت کن  پس

 

 خوام   یتو رو نم من

 

 یبا خودت تکرار کن عوض  نویا

 

   ترسم یجا کنارم بمون من م ن یرو گرفت و با التماس گفت پس نرو هم دستش

 

 نفس   دمیکه تو تمام عمرم د ی هست یموجود  نیکرد و گفت تو ترسناک تر نگاهش

 

 ی کنیم ترس صحبت  بعداز

 

 کنه   ینم  یاثر گه یترفندهات د نیکن ا باور

 

 ی جدا کن م یو راهت رو از زندگ  یعاقل باش  بهتره

 

 با تو   می عمر زندگ هی  ی  جهینت نه یانداخت و گفت ا نیبزم ینگاه

 

 ........ یدگیو از هم پاش  ینگران
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 زد و به طرف در رفت و گفت   ی شکسته رو با کفشش به کنار یها شهیش 

 دنبالت خوب فکراتو بکن    امیم صبح

 راهه ...  نیبهتر ن یا یزندگ نیا انیپا یبرا

 

   د یکش ی قیو نفس عم ستاد یا اطیرو بست و تو ح در

 شهی تموم م  یو خوش  ی به خوب زی وار بود همه چ د یدلش ام   تو

 

 روم شده بود  نفس آ  نکه یانداخت مثل ا الی به و یرو روشن کرد و نگاه  نیماش 

 

 که باز شد   الیو  در

 اس ی دنید  ی برا د یکشیدلش پر م   شد ی آروم داشت از خونه خارج م 

 

 از داخل خونه بلند شد   یب یمه یخارج نشده بود که صدا الی کامال از و هنوز

 انداخت  ال یبه و یسر برگردوند و نگاه نیتو ماش  از

 معلوم بود    الی و ی ها شهیش  ی آتش از تو ی شد شعله ها ینم باورش 

   ستادیا ال یو  یشد و روبه رو   ادهیپ نشیسرعت از ماش  به

 

 خطر بلند شده بود  ریآژ  یو صدا  شد یم  شتریهر لحظه ب آتش

 

 شد یبود که داشت هر لحظه شعله ور تر م  ال یو مبهوت نگاهش به و مات
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 انجام بده د یدونست چکار با ینم

 

   خت یدوباره زهرش رو ر  نفس

 رو باز کرد   الی خودش اومد و در و به

 

 پر شده بود   ال یو  یسوختن چوب و دود تو فضا یبو

 

 کرده بود   ی خال نیزم یالکل رو برو  یها شه یکرد ش  نگاه

 

 الکل  تو فضا پر بود   یبو

 

   داد یوحشتناک سر م ی بود  و خنده ها ستادهی در اتاق خواب ا  یجلو  نفس

 

 و گفت   د یکش غیج

   ی تمومش کردم لعنت ایب

   یشیو تو راحت م  سوزم یم االن

 

 

 ......  یازت متنفرم عوض  نیمب
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 اطراف نفس در حال سوختن بودند   لیدر گم بود تمام وسا سر

   د یکش  ادیفر

 اونجا دور شو نفس   از

 

 داد یسر م یعصب یو خنده ها  کردیم نگاهش

 

 راحت برو کنار معشوقت   الیحاال با خ ی خواست یرو نم ن یخودت هم دمگهیکش غیج

 یش یو تو راحت م  رمیمیم  منم

 

 نبود   وار ید ی برو ژنیسرعت به سمت آشپز خونه رفت کپسول اکس به

 

 و گفت بدنبال کپسول نباش خودم برداشتم   د یخند 

 آتش گرفته و من توش سوختم  یناگهان ال یبزار همه فکر کنن و برو

 

 ......  نیمب برو

 

   شد یتر م  کینفس نزد یبهش انداخت آتش هر لحظه به پاها ینگاه ید ینا ام با

 اونو تنها بزاره   تونستی م چطور

 سالها بود   اون
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   نه ینب یبیرو تحمل کرده بود تا نفس آس   زیچ همه

 

 تو فکرش مرور کرد    زیچ همه

 

 ......  نفس

 

 ....  خودش 

 

 ........  یکودک

 

 ها و خنده ها ...... ه یگر

 

 .....  یو وابستگ  یعاشق

 

   نه یبب  یبیآس  نیرضا نبود نفس کوچکتر  دلش

 کرد و  سشیآشپز خونه رفت و خ ریدر افتاده بود با عجله به سمت ش  ی مبل جلو ی مالفه برو هی

 د یبداخل آتش پر بسرعت

 

   سوزوند یآتش صورتش رو م  یگرما
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 از آتش خارج شد   یو بسخت   د یچیرو بدور نفس پ مالفه

 

 دستش رو گرفت و نگاهش کرد    کرد یسرفه م یبه سخت  نفس

 

   نمیبب  یز یدود چ نی تونم تو ا ی من نم  دهیدر هم رس   یبرو آتش به جلو  نیمب

 

 افتاده بودند  ر یتو شعله ها گ گفت یکرد نفس درست م نگاه

 

 پشت سرش رو نگاه کرد   

 

 تو اتاق بود    ژنیاکس کپسول

 

 

 خاطر حفاظ  به

 خارج بشن    الیو  یتونستن از پنجره جلو  ینم

 

 از آتش رد شد و به اتاق رفت   بناچاردوباره

 

   شد یبود که داشت خفه م یدود به حد  شدت
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 رو به طرف آتش گرفت و راه باز شد  کپسول

 

   شد یم ادتر یو هر لحظه شعله ز  سوختند یدر آتش م ال یبزرگ و ی ها پرده

 

 انداخت رونی رو باز کرد و نفس رو ب در

 

 افتادند  ن یسر مب یبزرگ آتش از پرده جدا شدند و برو  یآخر تکه ها ی  لحظه 

 

 شد   اده یپ نیسرعت از ماش  به

 

    رفتیم  مارستانیدر ب  ی و ناتوانش به سمت ورود ری پ یو با پاها زد ینفس م نفس

   کردیراه خدا رو صدا م تو

 

   ارهیتونست  طاقت ب ی نم گهید

 

 دند ید ی راه رو نم هیاز شدت گر چشمهاش 

 

   زدیو پسرش رو صدا م   کردیم ناله

 با عجله پارک کرد  و خودش رو به مادر رسوند  نیحس ریام

 چادرش رو گرفت و گفت   ی  گوشه
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   ادیسرتون ب  ییممکنه بال د یرو خدا خودتون رو کنترل کن تو

 

 با آه و ناله نگاهش کرد و گفت   مادر

 جان بچه ام   ری ام آخ

 نم ی روز رو نب نیو ا رمینابود شد بم گهید

 

   کرد یو پسرش رو صدا م  ستادیدر اتاق ا  یجلو

 برگشتن به گذشته   یشده بود حت ر ید ز یهمه چ یبرا  گهید

 

 بود که خودش با دستاش تو جون و عمر پسرش انداخته بود  یآتش نیا

 

   کرد یم  هی گر  یبود و بسخت ستاده یاتاق ا رون یب مادر

 گفت خانم حالش چطوره    بردیپانسمان بداخل اتاق م لیکه وسا  یبه خانم نیحس ریام

 

 به مادر انداخت و با تاسف سرش رو تکون داد و بداخل اتاق رفت  ینگاه پرستار

 

 بود  هوش یب یاز شدت درد و سوختگ  نیمب

 

 به داخل انداخت قلبش درد گرفت و نگاهش رو گرفت   یباز نگاه مه یاز در ن نیحس ریام
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 شده بود د یشد  یدچار سوختگ   نیصورت و گردن مب شتریب

 

   سوختیگناهش م  یب  قیرف یبرا  دلش

 

   د یریفاصله بگ  لیاز اتاق استر د یشد و گفت شما با کی نزد یفکر بود که پرستار تو

 

   د یتو سالن منتظر بمون بهتره

 دستاشو با التماس گرفت مادر

 

 ما چطوره   ماریو گفت دخترم تو رو خدا برو بپرس حال ب  

 

 برو بپرس   کنم یخواهش م ارم یطاقت ب تونم ینم من

 داره   ی پزشکان حاذق مارستانیب نیخانم ا د یدستاشو گرفت و با محبت گفت نگران نباش  پرستار

 

  د یحمل داشته باش ت د یبا  شهیتون خوب م پسر

 آوردند   مارستانیکه بهمراه پسرشما به ب  یضمن اون خانم در

 مساعد شده  حالش

 شه یدارن که تافردا خوب م  د یبه خاطر دود سرفه شد   کمیدرمان شد فقط   ییداشت که سرپا  یف یخف یسوختگ 
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 ....پسر منه که تباه شد .... نیخوبه ا  شهیسرش رو تکون داد و با بغض گفت اون هم مادر

 

 دستش رو گرفت و باهم به سالن انتظار رفتند   نیحس ریام

   زد یم ش یپا یو برو  ست یگریم مادر

   کنه یحتما تموم م  نه یرو بب نی مب ت یاگه مادر وضع دونستی م نیحس ر یبد بود ام حالش

   کرد یدونست چکار کنه تو دلش خدا خدا م ینم

 خونه ببره و خودش برگرده   یرو به هر بهانه ا  مادر

 

 روز گار   نیبه ا لعنت

 آخ که اشتباه کردم مادر   کرد یبلند بلند تکرار م مادر

 

 آوردمش ....  یوقت با خودم به خونه نم  چیمادر ه شکستیخدا نفست روببره کاش دستم م نفس

 

 

 بدم   ی جواب آوا رو چ حاال

 شده   ی صورت خوشگل بابا چ بگم

 

 .......  ین چ جا نیحس ر یبگم ام یچ

 

 نکردم   غ ی کن منم در ی خوب ی خوب مزدم رو گرفتم تو خودت گفت ایخدا
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 .......... خدا

 

 بود  نایانداخت دخترش مب یزنگ خورد نگاه تلفنش 

 

 کرد   فی ماجرا رو براش تعر  ی و زار ه یروشن کرد با گر  تا

 آه از نهادشون بلند بود   زشونیو به حال عز ختند یریدو اشک م هر

 

 ......  ام یمادر م امیتلخ به مادرگفت م  یبغض با

 

   ی پاک کرد و گفت نه قربونت برم خودت هزار جور مشغله دار یصورتش رو با گوشه روسر مادر

 برادرت رو دعا کن مادر........ نایمب  کنمیخودم خبرت م ییایخوادب ی مادر .....نم یشوهرت چ  یزار یم ی ک ی بچه رو برا اون

 

 

 کردند   ه یدو تا مدتها باهم حرف زدند و گر هر

  ه یهم نداشت نگاهش کرد و گفت خانم صامر من از روت شرمنده ام  ه ی گر ی نا گهیآورد د یچا ه یمادر  ی رفت و برا نیحس ریام

   یانداز  ینم  نیبگم روم زم زیچ

 

 پسرم   ه ینگاهش کرد و گفت چ مادر

 

 خونه   م یبر ایانداخت و گفت تو رو جون آوا ب نییرو پا سرش 
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 و اطالع بدم .....  امیشد ب  یهر خبر  خورم ی مونم قسم م  یم  نیکنار مب ام یم من

 

 کرد و گفت   نگاهش

 

 خورم   ی جاتکون نم نیاز ا  نمی رو نب نیتا مب رجانیام

 

 ......  کنمیامشب تموم م نی هم رمیحالش چطوره اگه پسرم رو در آغوش نگ  ن یبب برو

 

 براه افتادند   نیمب  دار ید ی بناچار دستش رو گرفت و هر دو برا نیحس ریام

 

   گفت یپسرش رو گرفته بود و ذکر م یدستا

 

 صورتش سوخته بود   شتر یدرد داشت ب نیمب

   کردیو نگاهش م خت یریم اشک

 

 مادرنگاه کرد و گفت خوبم مادر باور کن یچشما تو

 

   یکن ه یاگه گر نیبرو خونه دخترم تنهاست مادر تو رو به جون مب  زمیعز شمیخوب م  
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 حرفهاست  ن یتر از ا ی قو پسرت

  د ی از اتاق بمون رون یب د یوارد اتاق شد و گفت  خانم با پرستار

 هم بدتر بشه  نیاز ا تونستیم   دهینرس   ی بیپسرتون آس  یبه چشمها  د یخدا رو شاکر باش  د یبا شما

 

 و گفت   د یدستش رو بوس  مادر

 

   زمیمادرت رو ببخش عز  زیهمه چ یبرا

 

 من مقصرم ......  یکه دچارش شد  ی گرداب یبرا

 

   ی ندار ریتقص  چی مادر رو آروم فشار داد و گفت خودم خواستم تو ه  دست

 

 

   کرد یو حسرت وار نگاهشون م ون یگر  واریمادر رو ببراونها رفتند و نفس از پشت د  ایب  ر یبست و گفت ام چشمهاشو

 

 

 عذاب براشون نبوده   هی  شترازیب  دونستیشدن به مادر رو نداشت م ک ینزد جرات

 به خونه رفت   نیحس ری که دور شد و بهمراه ام مادر

 

 اتاق شد   کیاومد و نزد جلوتر
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 کردن   ینم یاری پاهاش 

 

   زد یرو صدا م دلش خدا  تو

  د ی شنیرو م نیمب  یناله   یصدا

 انداخت  یباز گذاشت و داخل رو نگاه مهی پاک کرد و در رو ن اشکهاشو

 

 نزنه   اد یدهانش رو گرفته بود که فر ی دستاش جلو با

 بود   ده ید ب یسوخته و آس   نیصورت و گردن مب تمام

   نهیروز رو نب نی ا ی ول  رهیبم خواستیم  دلش

 خودش کرده بود   اما

 کار خودش بود    نیمب  ینابود

 مرگ کرد  یدلش هزار بار آرزو   تو

 

   ی داشت ی از پشت سرش اومد که شما کار ییصدا

 

 پرستار بود  برگشت

 

 عقب رفت و گفت من همسرشم   ریسر به ز نفس
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 رو تکون داد و گفت   سرش 

   نییایشه مرتب ب یبمونه نم لیاستر د یاتاق با نیا

 گفتم ......    مادرشون هم به

   د یخوبه نگران نباش  حالش

 درد داره ......  کم ی فقط 

 

 د یبهتره تو سالن انتظار بمون د یرو ندار دنشیکنم شما طاقت د ق یبهش دارو تزر د یبا

 

   د یکش ی دادو آه ه یتک واریبد 

   کرد یدرد م قلبش

 

 ......  کردیم نیو در دل خودش رو نفر  دادیگوش م نیمب  ی ناله ها یساکت به صدا 

 

 وقت قابل جبران نبود    چ یکه به جسم و روحش زده بود ه  یبیآس  شد یدور م  نیاز مب شه یهم یبرا  رفتیم د یبا

 در حقش انجام بده   ی قدر فداکار نیا نیکرد مب ی هرگز فکرشم نم اون

 و مبارزه کردن   ستادنیا یبود حت ر ید ز یهمه چ یبرا  گهید

 

 ..........و
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   دادند یساعت نشون از اومدن بهار و شکفتن گلها م یها قه یدق

 

 نشسته بود  یصندل ی برو

 

   خورد ی و بصورتش م د یچیپی تو اتاق م ی بهار یهوا

 بفکر فرو رفته بود   ک یبود تو اتاق تار مدتها

 

 اتاقش زده شد   در

 کردی رو نگاه م رونیکه ب  همونطور

 

 تو  .......  ایب  گفت

 

 غذا وارد شد   ی نیبا س  مادر

 کرد   نگاهش

 کرده بود   یخودش رو زندان کشیتار  یایدن اهاویتو رو پسرش 

 اتاق رو روشن کرد   برق

 

 زد یچشمهاشو م نور
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 برق رو خاموش کرد و کنار پسرش نشست   ی مادر گفت خاموشش کن ......مادر فور به

 

 انداخت و گفت   نشیبه صورت غمگ  ینگاه

   زمیعز ی کنیکارو  م نیا چرا

 

   ی کرد ی ماههاست  خودت رو تو اتاق زندون چرا

 

   شهیکارها قلبت آروم م   نیبا ا ی کنیم فکر

 ی کشیعذاب م شتریکن ب باور

 

 ادامه بده   یو به زندگ ایخودت خارج شو ب ی له یاز پ ره ی مادر برات بم نیمب

 

   ی کارت شکست رو قبول کرد ن یبا ا تو

 

 خاطر آوا ......  به

 

 غمبار گفت   ی کرد و با بغض نگاهش

 خاطر آوا مادر ؟؟؟؟؟  به

 

   ترسهیدخترم از من م  یرو قبول کن قتی حق یی خوا ینم چرا
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   شمیم  زاریاز خودم ب نمیبیم نه یخودم رو تو آ  ی وقت

 که تو دلم وجود داره  .........  ی غم نیصورت و ا نیا

 

 فهممی م  خورمیکنار شما غذام ی وقت

   ادیآوا از صورتم بدش م که 

 

 

 

 ...... ارهی  یخودش نم ی به رو اما

 

 

 مادر نگاه کرد و گفت   یشد و برق رو روشن کرد و تو چشما بلند 

 

   خته ی صورت ترسناک و اعصاب بهم ر ه ی نه یمن ا  ت یواقع  نیمادرخوب بب نیبب

 

 در آغوشش گرفت و گفت   ه یبا گر مادر

 زم ی عز رمیمیتار موهات م   یمن برا  یهر جور باش  تو

 

 بدتر هم بشه   نی از ا تونستیحرفو نزن م نیا
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 ناکرده از دستت بدم   یبود خدا ممکن

 

 مسخره وار کرد و گفت    یخنده ا نیمب

 

 از دست رفتم ...... سالهاست

 

 گفت    یوار  د یبا ام مادر

 ی تو ماههاست از اتاقت خارج نشد  نیمب

 

 پسرش رو نوازش کرد و گفت   ی سوخته  صورت

   زم یعز شه یم درست

 

   شهی م م یترم یبا جراح  زیچ همه

 

 زم یعز ی شیخودم م یو رعنا  بایدوباره  اون جوون ز  تو

 

 پس زد   دستشو

 

 مادر    رونیشد و گفت برو ب بلند 
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 ستم یرو هم ببر من گرسنه ن ینیس  نیا

 

 غذا رو برداشت و از اتاق خارج شد  ی نیشکسته س  یبا قلب مادر

 فرزندش رو نداشت   نیاز ا  شتر یب دنیکه طاقت د  آخ

 

 باز کرد و گفت   مهیرو ن در

   زم یعز دهیچ  ن یهفت س  یسفره   دخترت

 ..... ادیبرات نم میمر  یگلها  یبو

   ی عطر نیعاشق ا دونه یم  اون

 

 دلم رو نشکن مادر ......   نیکن مب ل یو در کنارمون سال رو تحو رون یب ایب

 

 و گفت مادر درو ببند........ د یکش  ادیفر

 

 رفت   رون یب نیشکسته و غمگ  یبا قلب مادر

 کردند ..... ل یسال رو تحو ییشب مادر بزرگ و آوا بتنها اون

 

 نداشتند   اقیاشت یزیچ چی ه ی سال بود که برا نیچند 

 سال نو ..... یحت
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 خوابش برده بود تلفنش زنگ خورد   تازه

 

   کردیوقت اتاقش رو مرتب نم چ یحوصله بود که ه یو ب  شانیاونقدر پر گشتیجا بلند شد و بدنبال تلفنش م از

  ی تو نشیبا ماش  ایو  رفت یم  ابونیبه خ یرو ادهیپ یبودند برا همه خواب  کهیبه اتاقش بره معموال زمان اد یهم اجازه نداشت ز مادر

   گشتیخلوت م یابونهایخ

 

 بود   لش یوک  ادیکه حق داشت بجز مادر به اتاقش ب  یکس تنها

 

 

 به شرکت نرفته بود  مدتها

 

 نداشت مخصوصا   یارزش  چ یبراش ه گهید  زهایچ یلیخ

 

 .....  خودش 

 

   

 کرد   داش یتخت پ  ریز  بالخره

 بود   اس ی شه یانداخت مثل هم نگاه
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 خواست صحبت کنه  ینم

 

 زنه ینداشت رو م  ی کشش چیه دنشیشن یبرا  بنیکه م  یتکرار ی همون حرفها دونستیم 

 

 رو خاموش کرد   تلفن

 

 بخواب رفت   دوباره 

  دش نیخواد بب ینم گه یپسش زد و گفت که د مارستانیب ی کنه از اون زمان که تو  یبراش دلسوز  ی خواست کس ی نم دلش

 کرده بود کنارش بمونه    یسع اس ی بارها

 کرد  یخودش رو به مادر معرف  یحت

 

 بشه   کی نزد نیو خواست که به مب 

 هرگز اجازه ورود به اتاقش رو نداشت ی ول

 

 شد  داریزود ب صبح

 بود به آشپز خونه رفت مادر و آوا هنوز خواب بودند  گرسنه

 

 افتاد   نیهفت س  ز یم ی برو چشمش

 

 بد جور گرفت   دلش
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 تالش کن ...... ی هنوز زنده هست نیمب  گفت یتو وجودش م یزیچ

 

 داشته  یکه چه سرنوشت شوم افتادیم  ادش یو  شد یو نفرت م  نهیتمام وجودش پر از ک  د ید یم  نه یخودش رو تو آ ی وقت اما

 

 شد   رهیخ نی هفت س  نهیرفت و به آ جلو

 

 عاشقانه با خانواده به دلش مونده بود  یدورهم ه یبود که حسرت  سالها

 

 بتونه سرپا بشه   ی حرفها بود که بزود نیتر از ا  یاون زخم 

 

 پر از خشم  زویظاهر شد نفرت انگ   نه یصورت نفس تو آ  ناگهان

 

  گذشتیسال م ک یآتش نجاتش داد ی که از تو  یاون لحظه ا از

 

 

 صورت و بدنش افتاد ......  ینفس برو  ی ساله  نیچند  ی زمان  که آتش خشم و عقده ها اون

 

 

 

 د یاونو ند  گه ید  بردنشیم مارستانیبه ب هوش یب مه یآمبوالنس ن ی که  تو  یوقت یحت
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   وفتهی منحوسش ب یچهره   اد یب گهیخواست هرگز د ینم

 

 تنها گذاشت ی از حسرت و دل مردگ یی ایرو با دن نیشد و مب ب یغ شهیهم ی برا ته یافر  اون

 

 داشت  یاز دوران کودک  ی نه خاطرات خوش  گهید حاال

 

 لحظات عاشقانه رو تجربه کرده باشه  یداشت که  تو جوان اد یو نه خوب ب 

 

 گذاشت و همون جا نشست   یشون یپ یسر درد گرفت دستهاشو برو  دوباره 

 

   د یاز پشت سرش شن ییحال خودش بود که صدا تو

 

   کرد یبود و به پدرش نگاه م ستاده یا آوا

 

 بشه  کشینداشت نزد جرات

 

 بارها اونو از خودش رونده بود   نیمب

   کردی مظلوم نگاهش م یچشمان با
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 بود   دهیخواب دش ی شب ع ی نو یهمون لباسا با

 

 

   گرفتیرامش م آ کرد ینگاهش م ی وقت

 که دختر نازش رو بغل کنه  د ی کشیبود که دلش پر م مدتها

 

 

 کار نبود   نی به ا ی افسوس دلش راض اما

   کردیم فکر

 دوستش نداره  آوا

 

 چند قدم جلوتر رفت  بابا رو نگاه کرد   د یترد با

 دوباره فرار کنه و به اتاقش پناه ببره   د یترس یم

 

 بود و صورتش خواب آلود.......  شون ینازش پر یشده بود موها داریاز خواب ب تازه

 

 مبارک   دتیتو گلو داشت آروم گفت بابا ع یبغض
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 دستش رو بسمت آوا دراز کردو با اشاره خواست دخترش بره به آغوشش  نیمب

 

 گرفت   و تو بغلش جا  د یشوق بسمتش دو با

 

 دو خوشحال بودن   هر

 

 ترسم بابا  یکرد و گفت من ازت نم نگاهش

 

   د یرو بوس  صورتش

 

 اشک تو چشماش نشست و بغضش رو فرو خورد  نیمب

 

 رفته بود   ن یبود که با وجود نفس از ب ی برگردونه اونم محبت ش یرو دوست داشت دوباره به زندگ یی زایچ هی

 

   د یخند یو م گفت یاز اتاقش خارج شده بود و با مادر و آوا م یماهها افسردگ خوب بود بعد از  ن یروز حال مب اون

 

 لبخند به لبشون باشه   خواستیم  دلش

 ارزش داشت  شتر یبراش ب ی زی از هر چ نیا

 

 دور زدند   ابونهایرو باهم تو خ شب
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 شاد باشه   ن یکه مب خواستیرو م  نیفقط هم مادر

 

 به خونه برگشتند   ی وقت

 

 نبود   یعصب  گهید نیمب

 

 خواب مادر اومد به اتاقش   وقت

 مطالعه بود   مشغول

 

 زدن ....  ی حرف داره برا ی لیمادر خ دونستیرو بست و نگاهش کرد م کتابش

 

 کنم   ی خواهش هی ازت  خواستم یم  نیتخت نشست و گفت مب  یبرو  کنارش 

 بودم مادر   دهیشاد ند طور  نیمدتها بود آوا رو ا یی رو بخوا راستش

 

 زد و گفت حال دل منم خوبه   یلبخند  نیمب

   خوشحالم

 

 و گفت  د یصورتش رو بوس  مادر
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 و هم..  شه یتو عوض م یهم حال و هوا م یبر نایمب  یگردش به خونه   ی برا ی چند روز هی  ایبهت بگم ب خواستمیم

 

 

 و گفت    د یحرف مادر پر تو

 

  د یکه حتما بر کنم یرزو م ط یتو و آوا فردا بل  یاما برا امینم من

 

 

 

 به سفر و گردش داره و هم شما ازیهم آوا  ن 

 

 مادر   اد یکرد و گفت اما تو رو تنها بگذارم دلم نم مادرنگاهش

 

 راحتم مادر   یطور  نیو گفت من ا  د یدستشو بوس   یمهربون با

 کن  باور

 

 سفر شدند  ی روز بعد مادر و آوا راه  دو

 

   رفت یم  رونیگردش ب  یشبها رو برا  شتری که مادر نبود ب ی چند روز تو
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 شبونه رو دوست داشت    یگردشها  شد یبهتر م حالش

 

 آرامش بخش بود  براش 

 

 کنه ساعت هنوز دوازده نشده بود   ی رو  ادهیپ خواستی شب  دلش م اون

 

 عوض کرد و براه افتاد  لباس 

 

 خلوت بود   ابونیخ

 

 بود   ده یچیدرختا پ  ی  شهیبهار تو رگ و ر یهوا

 

 

   د یخونه رس  کیبه پارک نزد یرو  اده یپ ی از کم بعد 

 تازه کرد   یو نفس نشست

 

 تا صورتش پنهان بشه   گذاشتیکاله م شهیهم

 

 خلوت بود کالهش رو برداشت   پارک
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 شب بود   کیانداخت ساعت  یساعتش نگاه به

 

 گرفت برگرده    میتصم

 از پشت سر توجهش رو جلب کرد برگشت   ییاز پارک خارج نشده بود که صدا هنوز

 

 پنهان شده بود   یشد کنار بوته ها کس ک ینزد آروم 

 رفت   جلوتر

 بود   ده یترس  واقعا

 

 بوده   بشیدر تعق  یچه کس نهیرو جلو برد تا بب سرش 

 نه کینفس داره با ترس نگاهش م د ید  یدر کمال ناباور  که 

 

 گذشت  یینمایس   لمیچشماش مثل ف ی جلو ز یهمه چ ناگهان

 بود  ده یکه کش  ییسوختن صورتش و تمام دردها ی  صحنه

 

 

 و خشم  نگاهش کرد   بانفرت

 

 برگشت و بسمت عقب رفت ی فور

 



 نفس

132 
 

 بود  نفس

 خودش بود   واقعا

 نه یچشماش نفس رو نب گهیشد آرزو داشت هرگز د ینم باورش 

 

 و با جون و دل درکش کرده بود   شناختیکه سالها م  یبا ترس  کردیتو چشماش نگاه م داشت

 

 ........ ستاد یشد و ا بلند 

 

 

 .......  ی دستهاشو مشت کرد و گفت چکار دار نیمب

 

 ......  یکه  کار تموم نشده ات رو تموم کن  بمیتعق  یاومد 

 

 ده بود  ش  رهیتو چشماش خ ی با ترس و نگران ستاد یبلند شد و ا نفس

 

   گفت آروم 

 

 اومدم .......    من

 

 کرد  ه یانداخت و شروع به گر ریرو بز  سرش 
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 همون طور که دستهاشو با غضب بهم چنگ کرده بود گفت   نیمب

 

 ...  نمتیخوام بب ینم  یگم شو عوض  برو

 خونه شد  یازش فاصله گرفت و به سرعت راه 

 

   ستهیکه با کرد یو خواهش م  د یدویبدنبالش م نفس

 

 به حرفهاش گوش بده  ی خواست حت ی نم نیمب اما

 

 زد    ادیبلند فر یبا صدا ناگهان

 سایوا

 

 باور کن   نیمب

 

 دارم   یمهم کار

 

 کرد   یهم نم  یبه پشت سرش نگاه یو حت د یدو یم نیمب

 

   کردی داشت از خودش فرار م انگار
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 و در رو بست   د یعجله به خونه رس  با

 

 لحظه هم به عقب برنگشت    هی  یبرا  یحت اونشب

 

 

   کرد ینگاه م رهی خ نیبود و پنجره اتاق مب ستادهیکوچه ا ی مدتها تو نفس

 

 رو نگاه کرد   ابونیخ ی رو کنار زد و تو  پرده

 

 بود و سرد   شب

 

 داده بود و صورتش رو تو دستاش پنهون کرده بود   ه یتک وار یبه د نفس

 

 باور نداشت نفس راست بگه  گهید کرد یپنجره  نگاهش م یاز گوشه   اون

 

 دونست چرا هنوز هم نگرانشه ینم

 

   ومد ی هنوز اونجاست از خودش بدش م نهیتا بب رفتیبه طرف پنجره م نکه یا از
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 شب گذشته بود   مه ین م یاز سه و ن ساعت

 

 تا گرمش بشه   کرد یم د یداده بود و از سرما تو دستاش بخار تول  هیتک  وار ید ی هنوز به گوشه  نفس

 

 اعصاب .......  یخواب شده بود و ب  ی ب نیمب

 

   گفتیو تو دل م  کرد یاز پنجره نگاهش م یواشکی تختش دراز بکشه مدام  ی تونست برو  ی نم یحت  گهید

 برو ....... یلعنت نفس

 

 

 نگرانه  یطور نیا یچ  یفکر کنه که برا ن یلحظه به ا ه یخواست  ینم

 

 بطرف پنجره نره  گه یحال بخوابه اما د یگرفت تو  میقهوه درست کرد و از اتاقش خارج شد تصم هی

 

   د یچرخی ذهنش تمام خاطرات م  ی تو

 

 دند یخواب یپنج صبح شد لعنت به چشماش که نم  ساعت

 

 خودش و عشقش بود  ی برا ی امن یکه سالها جا کرد ینگاه م یرفت نفس هنوز داشت ملتمسانه به پنجره اتاق به اتاقش  دوباره 
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   د یلرزیو استرس دستاش م  ینگران از

 

 گرفت تو اتاق مادر بخوابه    میتصم

 نداشت ابونیبطرف خ ی اتاق پنجره ا اون

 

 بسرعت بطرف پنجره رفت   د یشن ابونیتو خ ییاز اتاقش خارج بشه سرو صداها خواستیکه م نیهم

 کرد یسوارش کنه و نفس تقال م نیبا زور  داخل ماش  خواستینفس رو گرفته بود و م  یناشناس دستها ی شد مرد ینم باورش 

 

   کردیهمون طور نگاهشون م ینگران با

   زدیشور م دلش

 

   د یپاهاشو داشته باشه بطرف کوچه دو اریاخت نکه یآن بدون ا کی

 

 که سوار نشه    کردیهمون طور داشت تقال م نفس

 سوار کردنش   یاون مرد تالش برا و

 

 اون مرد و گرفت و با قدرت تو صورتش زد   یجلو رفت و دستا نیمب

 

 شدند  ر یدر گ باهم
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 زد   اد یکه راننده بود فر  یکس  اون

   شن یشو االن تمام کوچه خبر دارم سوار

 بود و نفس از فرصت استفاده کرد و بداخل ساختمون رفت  ر یدر گ ن یمردبامب اون

 

 دو نفر پا به فرار گذاشتن    اون

 

   د یانداخت اما نفس رو ند  یلباسش رو مرتب کرد و به اطراف نگاه نیمب

 کرد پا به فرار گذاشته   فکر

 رو بست و داخل ساختمون شد   در

 

 دکمه آسانسور رو نزده بود  که   هنوز

  د یپاشن یصدا

   کردیبود ونگاهش م ستادهینفس بود پشت سرش ا برگشت

 

 برگرد همون جا .........  ی چند ماه کجا بود نیبهش انداخت و گفت تو ا یجلو تر رفت و از سر تا پا نگاه نیمب

 ..  ید یبشه فهم داتیطرفها پ ن یا نمینب  گهید

 

 به صورت سوخته شوهرش انداخت و گفت   ینگاه نفس

 

   کنمی م ی زندگ ی ستیبهز یتو  من
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 خودت بپرس  می با هم بر ایب یاگه باور ندار  گمیچند ماهه پاک پاکم به خدا راست م االن

 

 فرار کردم   روزیبرات تنگ شده بود د دلم 

 

   

 

 بهش انداخت و گفت   یبا نفرت نگاه نیمب

   یکن  ی زندگ یدرست  ی و جا  یاگه ترک کرده باش  ی حت ستیتو ن ی برا ییجا گهید نجایا یکرد  اشتباه

 بمون تا هوا روشن بشه   نگی پارک نیهم تو

 ی که اومد  ییهم برگرد به همون جا بعد 

 

 زم یمنو ببخش عز نیرو بغل کنه چند قدم جلوتر رفت و دستش رو دراز کرد و گفت مب  ن یمب کرد یدل م  دل

 

 به  ی توجه نیمب

 تو آسانسور   نکرد و رفت  حرفهاش 

 خورش رو انداخت داخل آسانسور در بسته شد   ی فور

 

 بمون   نگ یتو پارک ستم یمگه با تو ن  یاش رو گرفت و گفت عوض قهی  تیبا عصبان نیمب

   نمتیخوام بب ینم
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 و محکم بغلش کرد   د یرو بوس   نیمب دست

 

 نداشت   یا ده ینفس ازش جدا بشه فا کردیم ی کار هر

 گرفت و از خودش دور کرد  دستاشو

 

 تو رو خدا ببخشم   نیو با بغض گفت مب  د یبهش چسب محکم

   گم یتو بکنم به خدا راست م ی زیتا آخر عمر کن بزار

 

 چونه اش رو گرفت و تو صورتش نگاه کرد و گفت   ریز

 

   ین یب یخوب نگاهم کن م نکبت

   ی فهمیکردنم با تو بوده م ی زندگ ی  جه ینت نیا

 .....  ریازم فاصله بگ  یکنارم باش خوام  ی نم گهید

 

   کرد یکرد و فقط التماس م ینم رهاش 

 

 در ظاهر شد   یجلو  هیباز شد و مرد همسا آسانسور

 بود با شرم به طرف راه پله رفت ......  ده یخودش رو جمع و جور کرد و اون مرد که اون دو تا رو تو بغل هم د دنشیبا د نیمب
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 و با حسرت نگاهش کرد  ستاد یدر ا  یبطرف در خونه رفت و نفس جلو  نیمب

 

   کنهیم  ی زیدر رو ببنده نگران شد نفس دوباره  آبرو ر خواستیم

 

 گوشه بمون  صبح هم برو   ه یتو    ایگفت ب آروم 

 ستاد یدر ا یوارد خونه شد و همون جا جلو  یخوشحال با

 

 رفت داخل اتاقش درو بست  نیمب

 

   نفس

 

 نشست ........... ی جا کنار در  ورود همون

 

 انداخت خونه ساکت بود   یانداخت ساعت دوازده ظهر بود بلند شد و به دور اطراف نگاه یباز کرد و ساعتش رو نگاه چشم

 

 رو عوض کرد و بطرف حال رفت   لباسش

 

 در نبود    یجلو  نفس
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 بود بطرف آشپز خونه رفت   ده یچیتو فضا پ ی عطر خوب هی

   شد یو بخارش بلند م زد یرو گاز آروم قل م قابلمه

 

   ز یم ی رو

 و مرتب شده بود  زیظرف ساالد بود و همه جا تم هی

   نهیاتاقها رفت تا نفس رو بب بطرف

 از خونه رفته باشه   انگار

 راحت شد   الشیمبل نشست و خ ی برو

 

 در ظاهر شد   یجلو  د یو نفس با دودست پراز خر د یتو در چرخ  د یکل ناگهان

 

همه سال   نی بلند شد و گفت مگه نگفتم هوا روشن شد گورتو گم کن تازه بعد ا ن یبود مب ده یخوردن خر ی تازه بهمراه سبز نون

   ی بش یافتاده زن زندگ  ادتی

 مگه   ستمیتو ن با

 گفت   ینم ی زیانداخته بود و چ ر یسر به ز نیهمون طور غمگ  نفس

 

 شد و بطرفش رفت  بلند 

 .........برو  یخوام درحقم محبت کن  ی نم رونیگفت برو ب و

 

 آروم بشه اون   نیبود که مب  ستاده یطور ا همون
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 در رو بست و دو باره رفت داخل اتاقش   

 

 بلند گفت   یصدا با

 

 ی عوض رونیخونه ام برو ب از

 

 در نشست   پشت

 

 شد  ریسراز اشکهاش 

 

 رو بسته بود  شیراه گلو  ی کس ی از سر ب یبغض

 

   ی پرستار دار هی به  ازیبزار کنارت باشم تو ن نیآروم بدر زد و گفت مب  

 

   نجایبرو از ا یپرستارم باش  یی خوایاالن م یروزم انداخت  نیتو به ا ی زد عوض ادیفر

 نمت یخوا بب ینم

 

 بداخل اتاق انداخت   یشد و در رو باز کرد  نگاه بلند 

 ش تختش .......خود اتاق

 



 نفس

143 
 

 روز قدرشونو ندونست تنگ شده بود  هی همه  داشته هاش که  یبرا  دلش

 

 بلند شد و بطرفش رفت و دستش رو گرفت و بطرف در برد   نیمب

 

 بزنه   یحرفش حرف یخواست رو  ینم

 

 انداخت   رونی رو باز کرد و نفس رو ب در

 

 و محکم بست و به اتاقش رفت  در

 

   نهیرو بب  یز یخواست چ یهرگز دلش نم قه ی ساعت ودق اون

 

 نگاه کرد   نه یصورتش تو آ  به

 بود   وحشتناک

 

 بد جور شکسته بود  دلش

 ختیبا اومدن نفس دوباره بهم ر  شد یداشت حالش خوب م  تازه

 

   د یکوب  نهیبود با شدت به آ ز یم  یرو که رو یآب  وانیل

 نه یخواست  خودش رو بب ی نم گهید
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 خواست زنده باشه   ی نم گهید یحت

 

 سر داد ه یافتاد و بلند گر نیبزم

 

 اومد   رونیخورد و نه از خونه ب ی زی روز نه چ اون

 نه ی دوباره نفس رو بب  د ینکرد که شا یبه کوچه هم نگاه یحت

 

 به حالت ضعف افتاده بود   یاز شدت گرسنگ  شب

 

 

 بود  یراض  مردیصدا م یدرد و ب  یآخرشه اگه ب   گهید  کردیم فکر

 

 آب هم بخوره    ینداشت حت دوست

 

 بست و ساکت شد  چشمهاشو

 

 حال و رمق بود   ی سوزش تو دستاش خبر دارش کرد ب حس

 سرش بودند   یبهمراه نفس باال ی با لباس پرستار ی مرد
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 بود که اعتراض کنه   یرمق تر از اون یب

 

 که نفس اورژانس رو خبر کرده    د یخونه بود فهم ی تو

 

  ستیآقا حال شما مساعد ن د یبلند شه اون مرد آروم دستش رو گرفت و گفت تکون نخور خواست

 د یسرم تموم شه افت فشار داشت نیا د یبا

 

 شد و دوباره چشمهاشو بست میتسل

 

 تش خواب بود  انداخت نفس کنار تخ نیبه زم یشب بود از جا بلند شد و نگاه مهین

 

 ..کرد .....  نگاهش

 افسوس بر باد رفته تو صورت نفس بود   هزاران

 با اون بزرگ شده بود   نفس

   ی قشنگ کودک ی لحظه ها تو

 

 داشتن    یخوب  یبا مامان و بابا چه روزها اد یم ادش ی

 وسرزنده   شاد

 

 ........  ارهینگه داشتن به خونه ب ی رو برا  دهیزجر کش  یگرفت نفس کوچولو می که مادر  تصم یاون ساعت تا
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 افتاد   شونیزندگ یبرو  ی و آشفتگ  ی رانیو  ی هیسا

 

 از اقوام دور مادر بود   ی کینفس  پدر

 

 نفس نداشتند  ینگهدار یبرا  ی نفس پول ی پدر خانواده

 

 که درست کرده بود  عمرش به باد رفت   یکه به نفس شده بود و مادرش تو منجالب   ی بعد از تعارز 

 

  رش یموند و مادر بزرگ پ نفس

 

 رفت یداشت با آغوش گرم و پر محبتش نفس رو پذ  ی که قلب رئوف مادر

 

 شد دختر خانواده   نفس

 

 بود   یو مهربون  یآدم مذهب  نیپدرمب

 

 گذاشت   ینم ینفس  و دخترش فرق  ن یب اون

 

 قلبش خوب شد  یزخمها  یخانواده پر محبت جا نی در کنار ا  یآروم با زندگ آروم 
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 درکش کنن   کردند یم یروح و روانش پر از زخم بود مادر و پدر سع نکهیخانواده با ا  ز یگذشت نفس شد عز روزها

 تو وجودش بود   ینا آروم  اون

 

 .......  دنیبخشیداره و م  یغمبار یچه گذشته   دونستن یم همه

 

   ی کودک  یو اون عقده ها رفت یقت آرامش رو نپذ و  چینفس ه شانیپر روح 

 

 کردند یم  یزندگ همراهش

 

 همسن نفس بود   بایکه تقر نایاز مب شتریب

 

 بود که دوستش داشت  نیمب نیا

 

 د یخرینفس رو باجون و دل م یها ت یو اذ آزار

 

   شد یدعواشون م ی باز یو تو  کردند یم ی باهم باز اگه

   زدیخواهر و برادر رو م یرحم ی با تمام ب نفس

 که ازدواج  کنه و از اون خونه بره با نفس خوب نشد   یطاقت نداشت و هرگز تا زمان نایمب
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 د یخانواده راه داده بود نبخش می که نفس رو به حر نیا  ی مادرش رو از ته قلب برا و

 

   کردیگذشت م  د یرس یاز طرف نفس بهش م یبیزمان اگه آس  اون

   زدیرو م  نیو مب د یکشیم  غی ج اون

 

 بود  ماری موجود ب ن یا یاون چه که فکرش رو بکنه وابسته   شتریب

 

 شد   یو جوان  یبه دوران نوجوان  لیتبد  ی گذشت و دوران کودک سالها

   شد یتر م   بایروز به روز ز نفس

 

   بردیرو م ن یو قلب مب نشستیدل م  به

 

 نفس بود   دن یبه شوق د کردیصبح چشم باز م ی وقت

 د یکشیلحظه کنارش بودن پر م  ه ی  یو تمام وجودش برا   کردیم  ینفس زندگ  یبا نفسها اون

 

 رفت یو تو خونه راه م د ی پوش یخوشگل م یلباسها اون

 

   بردیرو م ن یو دل مب 
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   زم یبه خونه اومد برو لباس بلند بپوش منو ناراحت نکن عز یمادر وقت ینامحرم  ن یکه نفس تو با مب کردیم حتشینص شه یهم مادر

 

 بود   نی باعث آزار روح و روان پدر مب  نیکرد و ا یاون گوش نم  اما

   دادیروز به روز آزارشون م  نیو ا  کردیم  یدلخواه خودش زندگ   به

 نفس بود   ی و سرکش  ینافرمان د ید یکه نم ی زیتنها چ  نیمب اما

 ......  نه ینفس رو بب ی ها یحرفها شده بود که بد  ن یعاشق تر از ا اون

 رو هم با زور و اصرار مادرگرفت   پلمشی هرگز به دانشگاه نرفت و د نفس

 

   رفتیم  حیبدتر از خودش به گردش و تفر یاوقات با دوستا شتریب

 

 گشتن   یبه موقع به خونه برم  د یقانون بود  شب با ه یخونه اونها  تو

 

   کردند یم ی و مادر و بچه ها مثل دوست باهم زندگ پدر

 باهم   حیتفر

 افرت باهم  و مس  گردش 

 نفس بود ...... کردیکه خارج از چهار چوب عمل م  یکس تنها

 

   کردیرو صد چندان م نی پدر مب ی درد و رنج روح نیا

 و لباسش اونقدر نامناسب بود که شرم داشت تو چشماش نگاه کنه رو دوست نداشت  د یپوش یرو که دامن کوتاه م ی دختر  اون
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 کامال متفاوت با اونچه در ذات نفس بود   ی مرد

 

 

 نفس از اتاقش خارج نشه   ادیکه هر وقت پدر به خونه م  خواستیازش م مادر

 بشه ی تگ پر از آشف ش ینبود که زندگ ن یبه ا یو راض د ید یهمسرش رو م  دنیزجر کش چون

 

 اون و همسر مهربونش شده بود    یباعث اختالف و جرو بحث ها نیهم

 

 مادر نداشت   یبه حرفها ی توجه یبه نفس تذکر داد و اون حت بارها

 

   خوند ی دانشگاه درس م  یاون زمان تو نیمب

 ومد ینفس به خونه م دنیبعد از تموم شدن درسش به شوق د روزها

 

 که خودش خسته شده بود   د یتراش یکنار نفس بودن بهانه م  یبرا  اونقدر

 

   د یخوابیم ی وقت

 خوردند یتو ذهنش چرخ م ن یریش  یایرو هی خوشگلش مثل  ینفس اون چشما یموها
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 رو دوست داشت با وجود نفس   یزندگ

 بخواد نبودش رو تصور کنه براش زجر آور بود  یزمان  هی که  نیوا

 

 انسجام خانواده اش   یدگیپسرش بود و پدر نگران از هم پاش  ی  نده ینگران آ مادر

 

 بود   ی مثل نفس عاد ی حال شانیدختر پر یماجرا یاون روز شوم که برا  تا

 

   یجیمرگ  تدر ه یپدر و مادر  یو برا 

 د یراه رس  از

 

 زد   رون یاسب از خونه بنامن یروز نفس با لباس  اون

 شده بود   ل یصاحب اتومب ی بتازگ نیمب

 بعد از تموم شدن درسش   

 ببره  رونینفس رو باخودش ب ی بهانه ا هی به سمت خونه حرکت کرد تابه  زود 

 

   د یبود که نفس رو د ده یبه سر کوچه نرس  هنوز

   رون یپروا از خونه زد ب ی نامناسب و ب ی سر و وضع با

 ره یبدونه نفس بااون لباس به کجا داره م خواست یشد دلش م مشکوک
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 شد   ادهیپ  نیاز ماش  انسالیم  بایتقر یپاهاش پارک کرد و مرد  یجلو ی لیاتومب د ید  یدر کمال ناباور د یکه رس   ابونیسر خ به

 

 طرف نفس رفت و مشغول صحبت شدند  به

 

   کرد یم اما نفس امتنا اد یاصرار داشت نفس سوار بشه و همراهش ب اون

 

 د یکشیاون مرد با وقاحت تمام لباس نفس رو م د ینگاهشون کرد با تعجب د یمدت

 

 خواد همراهش بره   ی که نم  کردیم  د یکه سوارش کنه و نفس مرتب تاک 

 

 

 شد و به سراغشون رفت   اده یپ ی فور

 

 بهش زد   یاون مرد رو گرفت و کتک مفصل قه ی

 که بهش فرصت حرف زدن بده    گفتیرو گرفته بود و م نیمب یدستها  یبا ناراحت ربشه یخواست در گ ی مرد که نم اون

 

 بگو    کهیمرت  ی بگ  ییخوایم یآروم شد و گفت چ ی کم نیمب

 

 بلند شد و لباسش رو مرتب کرد و گفت   اون

 پدر دوست نفس هستم   من
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   هیبستر مارستانیدخترم تو ب  هی چند روز االن

 

 رفته بودند   ی پارت ه یوستاشون به بهمراه نفس و چند نفر از د اون

 نه   ای ادیبهوش ب  گهید ستیدخترم در اثر مصرف مواد  به کما رفته و معلوم ن  متاسفانه

اون   یمواد داده رو بهم بگن اونها هم گفتن جز نفس کس گران یبه د یپارت  یکه تو  یاز دوستانش خواستم آدرس اون شخص من

 شناسه   ی پسر رو نم

 کنم   هشی رو که به دخترم مواد داده رو بگو تا تنب ی با من آدرس اون نامرد ا یب گمیبهش م اومدم

 اد یبال سرش ب نینکنه که ا ی رو ادهیهمه ز نیا خواستینه به من چه دخترت م  گهیم

 

   کرد یمرد رو نگاه مو سر در گم اون   ج یگ نیمب

 سرو پا بگذرونه   ی ب یبره و وقتشو با آدمها  ییجاها ن ینفس به چن شد ینم باورش 

 

 

 

   دنیو نگاهش کرد اون چند قدم عقب رفت و بعد شروع کرد به دو برگشت

 

 نابا ورانه رفتنش رو تماشادکرد  نیدور و دور تر شد و مب   اون

 

 تا بفهمه که اون شخص آدرسش کجاست  کشه یزبون نفس م ریکرد و گفت حتما از ز ی اون مرد عذر خواه از
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 دونستینزد چون م  ی حرف ن یمب یچرا ناراحت زمی شده عز یپسرش گفت چ  ی چهره  دن یبه خونه برگشت مادر با د ید ینا ام با

 مادر چقدر حساسه  

 به اتاقش رفت  نیغمگ  ی آشفته و دل  یفکر با

 

 شام بود   وقت

 باز کرد و گفت   مه یو در رو ن د یآهسته بدر کوب مادر

 زم یشام آماده هست عز ایب ی مادر خواب نیمب

 

 ندارم مادر ممنون لیگفت م رهینم نییغذا از گلوش پا دونستیو م کرد یم ید یاحساس ناام شهیاز هم شتریکه ب  نیمب

 

  ا یخودش خبر نداره ب میگرفت ک یا براش کم ناستیامشب تولد مب  نیآروم گفت مب  بستیهمون طور که داشت در رو م مادر

 زم یعز  میریبا هم جشن بگ  رون یب

 

   امیو نگاهش کرد و گفت باشه االن م برگشت

 

 رو عوض کرد و از اتاقش خارج شد   لباسش

 مشغول خوردن شام بود    یشرم چیبدون ه نفس

 

 کرد و نشست ......  سالم

 نشسته بودند    زیدور م همه
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 با لبخند  گفت    د یرو د نیمب  یتا چهره   پدر

 

 هات غرق شده ی پسرم کشت هیچ

 

 سردرد داشتم   کمیانداخت و گفت نه خوبم فقط  ریرو بز  سرش 

 

 

 ...... ارم یشامت رو بخور برات دارو ب ایب ی گفت حتما سرما خورد  کردیهمونطور که داشت بشقابش رو پر م مادر

 

 

 را ناراحته  چ  نیبود مب دهیو فهم  کردینگاهش م ی چشم ریکه ز  نفس

 خوشمزه بود   ی لیگفت مامان ممنون خ رفت یبسمت آشپزخونه م کهیشد و بشقابش رو برداشت و در حال بلند 

   زم یزد و گفت نوش جان عز  یلبخند  مادر

 آشپز خونه شد و خودش رو با کار سرگرم کرد    وارد

 که کرده بپرسه  ی تا ازش در مورد غلط گشتیخلوت م ی جا هی که حواسش به نفس بود بدنبال  نیمب

 

 رو بسته   ش یتکه سنگ راه گلو ه ی کردیخوردن نداشت احساس م یبرا ییاشتها چیه

 

 کرد    یبا غذاش باز  کمی نکه یاز ا بعد 

 جا بلند شد  از
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 خودش رو سرگرم کرد  ونیزیو تشکر کرد و به طرف کاناپه رفت و با تلو 

 

به  خاطر خواهرش هم که شده خودش رو  خوشحال  کرد یم یسع  بنیداد و م  بیترت نای مب یبرا ی شب مادر تولد کوچک اون

 نشون بده  

 

 

 بود   دهید  هی هر دو دخترش کادو ته یبرا پدر

 نکنه   ی بینفس هم احساس غر تا

 پاکت کادوش رو گرفت و از پدر تشکر کرد  یخوشحال با

 

 درک کنه  قتو یبخوابه اما واقعا براش سخت بود تا حق ی کرد کم  یبه اتاقش رفت و سع ی بعد از مدت نیمب

 

 صدا بطرف اتاق نفس رفت و در زد   یآروم و ب اره ینتونست طاقت ب گهیحال خاموش شد د  ی همه به اتاقشون رفتند و برقها ی وقت

 

 تو  ایو مبهم بلند گفت ب  جیگ ی یبا صدا اون

 

 بست   ی باز کرد و داخل شد فور مهیرو ن در

 الکل   ی پر بود از بو اتاق
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   زم یعز یی تو  نیبود برگشت و نگاهش کرد گفت مب دهیتخت دراز کش   یکه برو   نفس

 

 رفت و نگاهش کرد   جلوتر

 نفس   یکنیم  یخشم گفت معلومه چکار دار با

 دختر    هی تیچه وضع ن یا یدالکل رو از کجا آور  شهیش  نیا

 

 قدم جلوتر رفت   چند 

 مالفه رو کنار زد   نفس

 

 تنش بود.....   ریلباس ز فقط 

 

 خودت رو بپوشون ...... ایح  یدوخت و گفت ب  ن یبا شرم چشماشو بزم نیمب ناگهان

 

 نفس انداخت و گفت   یرفت ومالفه رو برو  جلوتر

 حتما سکته خواهد کرد   نه یصحنه ها رو بب نیپدر االن ا اگه

 

   ی مرگ  قیال ی کنیم ی که دار ی کار ن یوگرنه با ا دارم یرو نگه م ییزایچ هی به خدا حرمت  نفس

 

 و گفت  ستادیاز جا بلند شد و جلوش ا ال یخ یمست و ب اون
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 من داشتم استراحت  یبه اتاقم اومد  تو

 .....  زمیعز  کردم یم

 

   د یگذاشت و بطرف خودش کش نیمب یشونه ها یرو برو  دستش

 در گوشش زمزمه کرد   و

   دمیاز حرکات و نگاهت فهم ی دوست دار  دونمیم

 

 با من صادق باش کلک ...... ایب

 محکم گرفت و پرتابش کرد بطرف تخت .....  دستاشو

 از گناهت بگذرم   تونمیچون دوستت دارم م ی فکر کرد وگفت 

 

 ی بد  حیبه پدر توض یبه نفع خودته وگرنه مجبور نی ا م یرف بزنلباست رو عوض کن تا باهم ح رون یب رمیم من

 

 حلقه کرد   نیکه نفس از پشت سر دستش رو بدور مب  رفتیبطرف در م داشت

 

   ی ریو گفت کجا م د یخند  اریاخت ی مست و ب 

 

   یکنارم بمون د یبا ی که اومد  حاال
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در   ینگران تو ورود  ی ز شد و پدر و مادر با چهره ادر با نیح نیتونست از دست نفس خالص بشه تو هم ی نم کردیم ی کار هر

 ظاهر شدندهر دو خشکشون زده بود....***....

 

   دند یلرزیاز شدت خشم دستانش م  پدر

 

 نداشت و مادر از اون شرمنده تر   یحرکت چیه قدرت

 

 نفس رو از خودش دور کرد و با   نیمب

 روبه پدر گفت باور کن بابا من .......  خجالت

 

 

 و گفت از اتاق خارج بشه   د یکش  ادیفر سرش 

 شما ...... د یبود کرد  ی چه کار ن یانداخت و گفت ا ش یبا استرس بطرف نفس رفت و پتو رو برو مادر

 

 تخت نشست ی زد و ساکت برو یبود لبخند  دهی که به خواسته اش رس   نفس

 

   ستاد یمام قد جلوش اشب به اتاق پدر رفت و ت  اون

 

 تو صورتش زد و گفت   ی محک ی لیو تو صورتش نگاه کرد و س  برگشت

 پسر .......  ی کرد دمیام نا
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 شدم   زاری ب یزندگ  نیامشب از خودم و ا یباش  یآدم  نیهمچ  ه یوقت باور نداشتم تو  چیه

 

   کرد یکه از شرم تو صورت پدر نگاه نم نیمب

 

   گمینبوده به خدا راست م د ید یاون طور که شما د د یباور کن گفت

 

 بوده   یپس چ  د یکش اد یو فر برگشت

   یکنیخودت رو تبرئه م چرا

 

 کردم  تت یطور ترب ن یمن ا یتو اتاق نفس پا گذاشت ی به چه حق یکیتار  یوقت شب تو  نیا

 

 رو فرو خورد  گفت واقعا متاسفم   بغضش

 

   د یبه حرفام گوش کن  د یبا

خطا از   نیا  یبشنوم اگه نفس پا تو اتاقت گذاشته بود حق با تو بود ول  یی خوام ازت صدا یرو تو هوا چرخوند و گفت نم  دستش

 ن یجانب تو بوده مب

 

   ی جبرانش کن د یبا

 پدر نگاه کرد و گفت جبران ......  یبا بهت تو چشما نیمب
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 و گفت بله جبران .......   د یکش قیعم ینشست و نفس یصندل ی برو پدر

 

 بشه  ده یتا گناهت بخش  یبا نفس ازدواج کن د یبا تو

 

   نیغمگ  ایدونست خوش حال باشه  ینم

 

 تحمل کنه  تونستی رو چطور م کرد یکه نفس م  ییبه نفس بود اما کارها دن یاز آرزوهاش رس  یکی

 

 ستادیا یقلبش م  کنهیم یینفس چه کارها د یفهمیپدر م اگه

 

 د یرس  ی نم یا  جهینت چیحلشون به ه ین اما و اگر وجود داشت که برا فکرش هزارا تو

 

 بخشم  یگناه رو هر گز نم نیمن ا د یعقد کن د یفردا با  نیآروم گفت هم  د یرو د ن یکه سکوت مب پدر

 

 موند  ره ی خ نیپدر اضافه هست ساکت بزم ی برا یحی هر توض دونستیکه م نیمب

 

   ختهیاعصابم بهم ر رونیکرد و گفت برو ب نگاهش

 از اتاق خارج شد  یبا شرمندگ  نیمب

 

 بود   داریشب تا صبح ب اون
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 رفت و فکر کرد   راه

 زودتر به نفس برسه اما تو ذهنش هزاران سوال وجود داشت  خواستیم  دلش

 

 نه ......   ایبگذاره  ونیداشت که با مادر در م  د یترد نیکرد و مب فی که اون مرد تعر یز یچ یبرا

 

هم خودش رو   د یخواست باور داشته باشه که نفس بخواد راه کج بره شا ی اعصابش متشنج بود و نم رونیزود از خونه زد ب صبح

 زد یگول م

 

   ه یاول  یو کارها شگاهیروز بعد  با اصرار پدر و رفتن به آزما چند 

 شد  نیپر از آشوب مب ی زندگ یتازه شروع ماجرا  نیمحضر به عقد هم در اومدن و ا یدو تو   اون

 

 براشون گرفت     یمفصل ی چند ماه بعد عروس   پدر

 

 دند یپسند یکه خانواده م   کردیاون طور رفتار م دادوی و آروم شده بود حرف گوش م  ر یسربه ز ی لیخ ل یاوا نفس

 

 رفتارها و اعمال نفس به حالت قبل برگشت از ازدواجشون نگذشته بود که  یچند ماه اما

 

  شتر یو ب  شترینفس ب ی روزبه روز خواسته ها دادو یرو م شونیزندگ  یها نه یهنوز دانشجو بود و کار دائم نداشت پدر هز نیمب 

 شد یم
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  ن یجون مب  باعث شده بود شب و روز به اد یاز پس خواسته هاش برب تونهیحاج صامر بزرگ و تاجر م  دونستیکه اون خوب م نیا

 داشته باشه   ی ادیز  یغر بزنه و درخواستها

 

   ره یرو بعهده بگ  نشیخونه و ماش  د یخر نهیکنه و پدر شوهر هز یمستقل زندگ  خواستیم  اون

 

 

 اونها ونی شد باعث اختالف م نیداد قبول نکرد و هم ی نفس نم یجا یب  یبود و هرگز تن به خواسته ها ی منطق ی پدر که مرد اما

 

 بده   انیماجرا پا  نیخونه اجاره کنه تا به ا ه یاونها  ی گرفت برا  میروابط اونها خراب و خرابتر شد و پدر بناچار تصم ی از مدت بعد 

 زمان نفس آوا رو باردار بود  اون

 

 حال نفس رو بکنه   تیبه خاطر فرزندش هم که شده رعا کرد یم  یسع نیمب

 

 نفس تن در بده  یبر علت بود که به تمام درخواستها د یبه نفس هم مز دش یشد  یعالقه  و

 

 شده بود   باتر یبراش ز ی زمان که فرزندش رو در آغوش گرفت و با تمام وجود عاشقانه بهش دل بست زندگ اون

 شرکتش کنه  یکارها نیگرفت اونو جانش  م یشده بود و پدر تصم ل یفارغ التحص تازه

 

 بزرگ شد   ییمواقع تو تنها شتر یب آوا

 عمل کنه   ش یمادر ف یبندو بار نفس هرگز بهش اجازه نداد که به وظا ی ب ذات
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 معلوم الحالش بود   ی به خودش و گردش وقت گذروندن با دوستا یدگیمواقع به فکر رس  شتر یکه ب ی مادر

 وووووو 

 

 صبر و صبر صبر   نیمب

 

 کرد یم

 

 و خواهرش بود    نیمب  یروز زندگ نیبدتر رو ترک گفت  زانش یعز یناباور تیکه پدر در نها ی سال اون

 

 هرگز چشم باز نکرد  گهیو د  د یصدا خواب یشب ب  هی

 

 وجود پدر پر از آرامش بود و رفتنش درد جانکاه ........  نیدل حسرت وار مب یبرا

 

 پشت و پناه شده.....  یکرد و از خدا گله مند بود  که چرا اونقدر زود ب   هی بر سرمزار پدر گر ی روز  به سخت اون

 

 د یاز خونه و دلهاشون پر کش د یو ام  یشاد یذره ها نیاز رفتن پدرآخر بعد 

 

 شدند  تنها
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 داشت نبود پدر رو بادخترش جبران کنه    یوجودش به آوا بسته بود و سع  یتمام شاد نیمب

 

 پدر بود و هم مادر ......  هم

 

 

 

 ......  ی تا پدر کرد یم ی مواقع مادر شتر یب دادویرو انجام م  شینبود نفس تمام کارها در

 

 

ال  انداخت اما کم کم خسته شد و نفس رو به ح ی جنجال راه م گشتی به خونه بازم یدادوقتیاوقات نبود نفس آزارش م یگاه

 خودش رها کرد  

 

 خانواده است و بس ...... ییآبرو یکه اون هرگز اصالح نخواهد شد و فقط باعث ب  دونستیم

 

 که نسبت به نفس داشت کمرنگ شد  یانی پا ی و نفرت واون عشق ب  نهیشد به ک  لیو عالقه تبد  عشق

 

 و  زد و خورد کار هر روزشون بود  دعوا

 

پسرش شد تا بتونه پشت و پناه اون و نوه اش   یرو اجاره داد و وارد زندگ ی پسرش تنها و درمانده شده خونه پدر د یکه د مادر

 باشه

 



 نفس

166 
 

 تو آغوش گرم مادر بزرگ رشد کرد و بزرگ شد   آوا

 

 

  رفتیو فرو م زد یدست و پام  شتر یکه درست کرده بود ب یهم روز به روز تو گرداب نفس

 شده بود   یبراش عاد  گه یخورده بود که دکتک   نیاز دست مب اونقدر

 

 به هم خونه شدند  لیجدا کرد و اونها تبد   یاتاقش رو بعد از مدت نیمب

 و دل مرده  به ی غر ییخونه ها هم

 

 و مهربون دل بست   با یز یبه دختر ن یگذشت و مب سالها

 تیزن پر از آرامش بود و امن  اون

 

 کرد باشه   ینم ی وقت نداشت و سع  چیکه نفس ه یزیچ

 

 بود  ین یدختر خوش قلب و مت اس ی

 

 داد  ن یاونو و تسک  ی روح یمرهم شد و زخمها ه ی ن یمب ی دل شکسته  یبرا

 

 بود  یکه باهم داشتند که  تموم نشدن  ی و خلوت عاشقانه ا اس ی یشد خونه   ایامن دن یجا تنها

 



 نفس

167 
 

 به استخدام شرکتش در اومد   اس ی ی وقت

 

 نگاه دلش رو برد   نیاول با

 پر از درد و آالم داشت به اون پناه برد  ی ا هی که روح نیمب

 

 دو عاشقانه همو دوست داشتند و خوشبخت بودند   هر

 

   ی و عقده   نهیاون روز که آتش ک تا

 

 قلبش موند  یبرو  اس یداشتن   یآرزو   شهیهم ی صورت مردونه اش رو نابود کرد و برا نفس

 

 باشه  دهید بیاگه صورتش آس  یاومد و بهش گفت که حت  نیمب دنیبه د بارها

 

 

 .......  تپهیاما قلبش هنوز همون طور مهربون و ساده م 

 

 ازش در خواست ازدواج کرد  یحت

 

 کار رو کرد  نیداشت ا  نیکه به مب یتموم نشدن یبه خاطر عالقه ا  اس یکار رو بکنه اما  ن یسخته ا ی لیزن خ ه ی ی برا نکه یبا ا 
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 گرفت خودش رو از چشم مردم دور نگه داره  م ینداشت و تصم ی کردن رمق یو زندگ  یعاشق یبرا  گهیافسوس که د  اما

 

 در لحظه ثابت موند   نیمب  یو فراموش شده و زندگ  ی میشد دوست قد  اس ی

 

 شش یتنها یلذت لحظه ها  نیرو رفت و آمد آدمهاش شد بهت ابونیرو به خ ی و پنجره   کیتار اتاق

 

 عفو داره  یکه دوباره برگشته و تقاضا  د ید یتخت نشسته بود و نفس روم  یاون برو  حاال

 

 صداش کرد   آروم 

 

 ....  نفس

 

 چشمهاشو خوب باز و بسته کرد تا خواب از سرش بپره   یانداخت کم نی به مب یباز کرد و نگاه چشم

 

 ....موندند .....  ره یخ بهم

 

 

 اونها پراز حرف نگفته بود ......... نیو سکوت ب  شد یسوال بود که تو چشمهاشون مرور م هزاران

 

 تخت بخواب ...... یشد و دستش رو گرفت و گفت برو رو  بلند 
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 خودش از اتاقش خارج شد   و

 

 بود  ن یبعد تا اومدن مادر و آوا نفس کنار مب ی روز و روزها اون

 

   کردیم ی بدست آوردن دلش هر کار یو برا 

 همون جا بوده و   شیرو ترک کرده و محل زندگ ادش یکرد که نفس چند وقته که اعت د ییتا ر یرفتن و مد  ی ستیبه مرکز بهز باهم

 

 که فرار کرده   هی روز چند 

 

 برگرده  خواست باور داشته باشه به عقب ینم نیمب

 فرصت بده  هی به پشت سرت نگاه کن و  گفت یبهش م یحس ه یاما  

 

 خروجش رو دادند   ی همسرش هست اجازه   نیشد مب  د ییتا  نکهیازا بعد 

 

 اشتباه رو تکرار کرد .......  هی دوباره   نیدوباره به خونه پا گذاشت و مب  نفس

 

 گرفتن باهم بسازن    میتصم

 .......  خونه
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 .......عشق

 

   محبت

 

 معما بود  ه یکنه براش مثل   یهمسفر صادق در کنارش زندگ ه یداشت که نفس بتونه مثل    د یترد نکهیا

 

 به خاطر آوا هم شده بهش فرصت بده ......  خواستی کرد و دلش م اعتماد

 قت گذاشتدخترش با جون و دل و ی کرد و برا  یروز نفس  خونه رو مرتب کرد و بالخره بعد از سالهاآشپز اون

 

   ارهیبه فرودگاه رفت که مادر و آوا رو به خونه ب ن یبود که مب غروب

 ده یم حیرو به مادر توض ز یداشت تو راه برگشت به خونه همه چ  میتصم

 

 سر حرف رو باز کنه   کرد یدل م  دل

 مادر گفت   که 

   کنه یتو نگاهت نگرانم م ی زیچ ه یجان  نیمب بگو

 

 و گفت نه مادر.........  د یکش یآه

 

 دستش رو گرفتو گفت    اون
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 تو دلت هست   ی حرف  ه ی کنم یمن احساس م 

 

 دونست چطور سر حرف رو باز کنه گفت نفس برگشته ....... ینم کهیتوقف کردو در حال نیمب

 

 قادر به پاسخ باشه  نکه یبدون ا  کرد یبهت زده نگاهش م مادر

 

 عوض شده   ی لیادامه داد اون ترک کرده خ د یکه تعجبش رو د نیمب

 بدم  گهیفرصت د  هیبهش  خوامیمنم م  نیخاطر هم به

 

 پسر ......... ی مگه عقل ندار د یکش  ادیمادر بر سرش فر ناگهان

 

 تکرار اشتباه   یعن یاعتماد به اون زن   دوباره 

 ی به حرفهاش توجه کن  د ینبا

 

 خالص شدن از دست نفس .......  ی دارم برا ی سرش رو تکون داد و گفت راه نیمب

 از دست دادن ندارم  ی برا ی زیبازنده هستم و چ هی داره من  ی بهم بگو اون هرگز دست از سرم برنم تو
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 گردم  یسرش رو تکون داد و گفت من به اون خونه برنم یناراحت با

 

 نزارم  کنه یم  یتوش زندگ  تهیکه اون افر ی خونه ابمونم اما پا  به  ابونیشب رو تو خ حاضرم

 

  یسرد ب یچند وقت هم که شده بهش فرصت بده تا  نفس خودش رو اصالح کنه و زندگ ی اون شب مادر و قانع کرد که برا نیمب

 روح اونها آغاز شد 

 

به   یبخوابه نگاه شتریب  خواستیدلش م د یصورتش افتاده بود دستش رو بلند کرد و پرده رو کش یشده بود آفتاب برو  صبح

 هنوز شب باشه   خواستیحوصله از جا بلند شد دلش م یساعت انداخت و ب

 

 هنوز خوابه آروم در رو بست و به آشپز خونه رفت   د ید  یزد و وقت   یتهوع داشت به اتاق دخترش سر حالت

 بود   ن یمب ی داروها  وقت

 آماده کرد و به اتاقش رفت آروم صداش کرد   صبحانه

 

   کرد یدرد داشت و ناله م  شبید تمام

   کنه ینفس نگاهش م د یباز کرد و د چشمهاشو

 

 کرد و گفت  ی شده اش رو نوازش  ی چیباند پ صورت

   یسر ساعت بخور د یبا زمیداروهاته عز  وقت
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 دارو رو بهش داد   نکه یبه زور خورد و بعد از ا ی بلند شد و چند لقمه ا آروم 

 

   د یدو  ییدوباره حالش بد شد به سمت دستشو ناگهان

 

 نگران نگاهش کرد   نیمب

 

 حال بود که نتونست به دنبالش بره  یب  اونقدر

 

 بد فکر کنن  یزهای خواست به چ یبودند و دلشون نم نده یهر دو شون بود نگران آ یبرا  یسخت  یروزها

 

 داد یکه کرده بود داشت تاوان پس م ییخطاها ینباشه برا گه ید  خواستیدلش م  نفس

 

 م یروشن نگاه کن  یا نده یکنم و هر دو به آ ر ییتغ خوام یم  کردیم د یتاک  نیبه مب همش

   

 بود به خونه دخترش رفته بود و اونها رو به حال خودشون گذاشته بود  یمدت  مادر

 

 صورتش رو شروع کرده بود   م یترم یمل هاع ن یبود که مب یمدت

 

 بسازه  شوی زندگ  د یبه خونه با د یداشت که با اومدن فرد جد  د یام اون
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 آماده شد   ی جراح یدکترش برا ی  هی به توص نیهم یبرا

 براشون بود   یسخت  یروزها

 

 رو درست خواهد کرد اما   ن یداره صورت مب ی که سع  ییگفته بود که تا جا دکتر 

 وقت مثل روز اولش نخواهد شد چیه

 

  ساختی رو از نو م یو زندگ   کردیم یحرکت  هی هر طور شده بود به خاطر فرزندانش  د یاون با اما

 

 و اونو ترک گفت   اوردیاونو فراموش کرده طاقت ن ی ها یبود که پسرش دوباره رام نفس شده و تمام بد  دهیفهم  یاز وقت  مادر

 

 اون هست  نده ینگران آ ی عنیمادر از پدر شدن فرزندش ناراحت باشه  هی  کهنیا

 

 مادر رو مرهم بشه   ی هفت ماهه باردار بود هر چه کرد تا مادر اونو ببخشه اما نتونست دل شکسته  نفس

 صورت سوخته فرزندش درد آور بود  دنیمادر د  یبرا

 بال رو برسر فرزندش آورده عذاب آور .......  نیکه ا  یاون شخص   یهر روزه  دن یو بدتر از همه د 

 

 صورتش رو انجام بده   یاومدن فرزندش مرحله اول جراح ایداشت تا بدن  می تصم نیمب

 که فرزندش از اون نترسه    ارهیدرب ی تا صورتش رو به حالت قابل تحمل کردیکه فرزندش هنوز بزرگ نشده بود تالش م یتازمان د یبا

 

 شمرد یخوشحال بود و منتظر خواهر کوچولوش روزها رو م آوا
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گرفت دوباره    میاون تصم یها  یو تموم شدن لج و لجباز  یادامه زندگ یمحبت نفس رو دوست نداشت اما برا   یآغوش ب  نیمب

 اونو ببخشه و تحمل کنه  

 

 

   د یو به سرعت از خواب پر د یشب کابوس د اون

 

 کنارش نبود نگران از جا بلند شد وبدنبالش گشت ......  نفس

. 

 

 بود  اس یاتاقش پر از عطر   تو

 

 شده بود  از اتاقش خارج شد و به دنبالش گشت   خته ی ر اس یگل   یکوچک کنار پنجره کل ز یم ی رو

 

 بود   ستادهیپنجره حال ا کنار

 

 نگاه کردلبخند بلب داشت   

 

 ......  یشد  دار یگفت ب ستادو یروش ا روبه 

   گشتیبا ترس بدنبالش م ی میخاطرات تلخ قد  ی آور ادیاز شدت استرس و  نیمب
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 اره یرو بدست ب نیکه دل مب کرد یخودش رو م یکم حوصله بود اما تمام سع برد یبسر م یسخت ی تو روزها نفس

 

 نگران نشو بهت قول دادم   گهیگذاشت و گفت د نیمب  ی شونه ها ی رو برو سرش 

 کنه   یخطا نم گهید  نفس

 

 بسپاره  یبار هم که شده با عشق در کنارش بمونه و گذشته رو بدست فراموش  هی  خواستیکرد دلش م دایپ یقلب  ی آرامش نیمب

 

 تو حال........  نجای اومدم ا یخورینگاهش کرد و گفت گرمم شده بودبه خاطرت پنجره رو باز نکردم گفتم سرما م نفس

 

 راحت نشست و گفت حاال خوبم ........  الیخ با

 

 داشت   یبیهفته بعد نوبت باز کردن صورتش بود استرس عج  دو

 

 ی روزها تمام استرس ها رو باهم دار نیا دونم یدستش رو گرفت و گفت م  نفس

 

 ی ذشته رو فراموش کنکه گ کنمیکنارت باشم تا آخر عمر تمام تالشم رو م  نکهیا یمن دوستت دارم و برا یاما تو هر جور که باش  

 

 گفت دوباره برنگرد به عقب    د یدستش رو گرفت ونگاهش کرد و با ترد نیمب
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 همه عمر جونم رو برات بزارم  دم یقول م یدر حقم کرد  ییبره چه کارها ادم یبزار تا آخر عمرم  

 

 بخشمتیباور کن م خوام یم  نویو تو و دخترامون .........من هم من

 

 صحنه رو داشتم   نیا دنی د ی آرزو مایرد و گفت چقدراون قد سر تا پا نگاهش گ از

 

 لذت ببرم    دنشیو من از د سهیجلوم وا ی عشقم با لباس خوشگل باردار نفس

 

 نفس ........  یطور ساده و عاشقانه دور و برم نبود  نیا ی ا ه یثان ی برا ی زمان حت اون

 

 گذاشت و گفت    نیمب  یپا ی نشست و سرش رو برو نیزم یرو  کنارش 

 

   سوختیتا ساعتها پشت در نشستم و قلبم م  مارستانیاون شب تو  ب دم یسوختنت رو د یوقت من

 

 ی چ یعنیعشق  یداد  ادم یتو دوباره  نیمب

 

 نبودم   نجا یا گهیحاال د  یداد  ی نجاتم نم الی اگه اون شب تو و یاز شرم راحت بش یتونستیم ی راحت به

   زهیخاطرم براش عز ا یدنتو  یداد که هنوز کس  ادمی نیا



 نفس

178 
 

 

 ی رام و آروم کرد تی رو با فداکار ی و گفت تو نفس وحش د یرو بوس   نیمب دست

 

   نیبرام نمونده بود مب یراه  گهیراحت بشم د خواستم یکن من م باور

 

 آشفته   ی از خطا درون یکوله بار  با

 

   ی تلخ کودک خاطرات

   مردمیبود م بهتر

 

 تو ...........  اما

 

 نفس هنوز فرصت هست  ی داد  اد یبهم  یجوانمرد  تینها در

 

شدم و   رفته یخانمان پذ  یب ه یکمکم کنن من بعنوان    یستیبهز قیرفتم و خواستم از طر اد یهمون روز به کمپ ترک اعت ی فردا

 رو کردم تا اصالح بشم   میتمام سع

 بودم  کینزد  ی به پرتگاه نابود یل یخعذاب بود چون  ه یاز اول شروع کردن برام مثل   نیمب

 

   م یکنیسرش رو نوازش کرد و گفت با هم درستش م نیمب
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 قلبم بتپه ....... دنتیدوست دارم دوباره مثل اون روزا باد  نفس

 

 هفته مثل برق و باد گذشت  دو

 

 به صبحانه هم نداشت  یلیم  یروز از صبح استرس داشت حت اون

 

 

 مدرسه کرد بهمراه هم به مطب دکتر رفتن   ی آوا رو راه نکه یبعد از ا نفس

 

 زد اما از دورن نگران بود  ی نم یحرف

 

صورتشون باز   ی باند رو از رو نکه یبعد از ا مارانمیاز ب یلی گفت خ تیتو چشماش نگاه کرد و با جد  ستادیسرش ا ی دکتر باال ی وقت

 اون آدم سابق نشدن   گهیکردم د

   یشو دار  یصامر آمادگ یآقا

 نباشه   ی دوست داشتن ی لیخ ممکنه

 

 که آماده باشم کنمیم ی استرس دستاشو تو هم گره کرد و گفت سع با

 

   رونیهمسرم از اتاق بره ب شهیبه نفس کرد و گفت م  ینگاه

 باشم   د ینگاهش کرد و گفت نه با یناراحت با
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راه   یلیبوده خ  ی جلسه اول جراح نیشکم برآمده نفس گفت حق با همسرتونه ا دن یدستکش بود با د  دنیدر حال پوش  دکتر 

 تا دوباره خوب بشه     میدار

 د یمنتظر باش  رون ی.......بهتره ب ستیمناسب ن یاسترس و نگران ی شما برا تیوضع

 

 چشماشو بست و سرش رو تکون داد   نیمب

 بره اما بناچار قبول کرد  خواستیدلش نم  نکهیبا ا نفس

 

 کارش رو شروع کرد  ر دکت

 

 شد و سرش رو تکون داد  ره یخ ن یکارش تموم شد تو صورت مب نکه یاز ا بعد 

 

   د یرو دارم باور کن یهر نوع اتفاق  ی گفت دکتر آمادگ ی با نگران ن یرو برداشت و نگاهش کرد مب  نهیآ

 

 گرفت   ن یصورت مب ی رو جلو نه یزد و آ لبخند 

 

 رو  نگاه کرد بهتر از قبل شده بود   خودش 

 بود   ی که صورتش چه حالت اورد یم اد یب یاما وقت  هیتونست بگه که عال  ینم د یشا

 دادیم تیرضا تیوضع  نیدلش به هم  ته
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 گفت   نوشتیم  ی زینشست و همون طور که داشت چ  زش یپشت م دکتر 

 

 بخش بود برام  تیجلسه اول رضا ی برا ه یعال یلیخ

 

 .......ون داد و گفت واقعا ممنونم حق با شماست .سرش رو تک  نیمب

 

 چشماش پراز اشک شد  نیمب   دنیباز شد و نفس آروم بداخل اتاق پا گذاشت با د در

 

 اومدن کوچولوتون بتونم کارم رو کامل انجام بدم ......  ایتا بدن دوارمی نگاهش کرد و گفت ام  دکتر 

 

 شد د یخوشحال خواه شتر یوقت ب  اون

 

 پر بود از استرس  و دلهره ...... نی نفس و مب ی و برا گذشتند یم  یگر یپس از از د ی کی روزها

 

 انجام شد  ت یهم با موفق  نیمب ک یعمل پالست نیآخر

 

چهره اش    دنیاز د ی کس گذاره یم ابونیپا به خ ی بود  زمان یراض نی اون صورت سابق رو نداشت اما باز هم به ا گهید  نکهیا با

 وحشت نخواهد کرد 

 

 گرفتن    یجشن خانوادگ ه یشب تو خونه  اون
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 خوشحال بودند   یلیخ

 اومده بود   ی آشت یبرا  مادر

 

 خواهرش هم کنارشون بود   نایمب

 

 اومده بود   شون یسر زندگ ییفراموش کردن چه بال یساعات یبرا

 

 نفس رو ببخشه   کرد یم ی سع مادر

  د یاز در وارد شد نفس جلو رفت و دستاشو گرفت و بوس  ی وقت

 بود  ده یپر از اشک شد اون نفس رو دوست داشت مثل دخترش بزرگش کرده و براش زحمت کش چشمانش

 

 دومش رو حامله بود   ی نوه   د یبخشینفس رو م  د یبا

 

 رو بغل کردند   گریو همد  د یدستش رو عقب کش 

 

 آروم در گوشش گفت   مادر

 

 خواستم ی م نمونیشوق محبت رو ب نیا شه یمن هم نفس

 

 مادر و غمخوار بودم   تیماریب  یشبها یخودم تر و خشکت کردم برا  ی دخترم  تو
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 کرد یم هی محکم در آغوشش گرفته بود و گر نفس

 

 و ممنون بود    کردیم ی عذر خواه فقط 

 

 جلو اومد و دستاشو گرفت و گفت   نیمب

   ستیبچه خوب ن یبرا هی بسه  گر خوبه

 زم یسرش رو تکون داد و گفت درسته عز مادر

 

 مادر   یچقدر خوب شد  ن یازت ممنونم مب ایبه پسرش کرد و گفت خدا ینگاه

 

   نهیباالتر نبود که حال خوب پسرش رو بب نیاز ا ی لذت چیلحظه براش ه  اون

 

 دوباره متولد شده   ن یبود که مب قتی حق هی نیا

 

 شروع شده بود مادر کنارش برگشته و حال همه خوب بود   نیمب یدفتر زندگ  یبرا  یخوب  یروزها

 اومد  ایروز بعد دخترش بدن چند 

 

 د یرس  ان ینقاهتش هم بپا دوران 

 پا به جامعه بگذاره   یمشکل چ یبدون ه تونستیم  گهید

 اومدن دخترش بود   ایمنتظر بدن مانیپشت در اتاق زا  ی نفس دردش شروع شد و با خوشحال یروز صبح وقت اون
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 .......  زمیبخند عز شه یمادر هم نمیاخمتو بب گه ینکنه د نینگاهش کرد و با لبخند گفت مب رماد

 

   یلحظه در اتاق باز شد پرستار با خوشحال همون

 اومد  ایگفت مژده دخترتون سالم سالمت بدن نیسالن شد و روبه مب  وارد

 

   شد یو قلبشون پراز شوق م  دنید یاتاق نوزادان دختر کوچولوشون رو م شهیپشت ش  یمادر با خوشحال  اونو

 

   نیخودت هست مب هیایبچگ  هیبشم  چقدر شب کتیبار یبا لبخند گفت  قربون اون انگشتا مادر

 رو هزار بار شکر ........  خدا

 

 

 

 و بطرفشون اومد   د ینوزاد رو در آغوش کش  پرستار

   زدیبرق م ی چشماش از شاد نیمب

 

   ختیر یدخترش رو بغل گرفت اشک شوق م م آرو

 .......  ی دستاشو نوازش کرد و گفت چقدر آرومه اله مادر

 

 زد و گفت   یلبخند  نیمب

 بشه آروم جونم   خوام یم
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 آرام .......  زارمیم اسمشو

 

 ........و

 

 

 

 

 رنگارنگ یشرکت پر بود از عطر گلها دفتر 

 

   شد یوارد م د یجد   یشرکت با چهره   سیخوشحال بودند بعد مدتها رئ همه

 

 که به کارمندانش داشت    یخوش حال بودند محبت و اعتماد  همه

 باشن  دنشیباعث شده بود همه منتظر د یمتماد  یسالها تو

 تو دل همه جا داشت چون ذاتش خوش قلب بود و بخشنده  نیمب

 

 پاک و صافه ........ نهیهستن و ذات آدمها مثل آ یگرفته بود که همه مساو   ادیپدرش  از

 

 گفتن   کیبراش دست زدند و تبر یکه وارد شد همه با خوشحال نیهم

 

 حس کرد   شتر یزمان عالقه و محبت رو در کنار همکارانش ب اون
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 ........اما

 

   کرد یساکت و مغموم نگاهش م تیاون جمع ون ینفر م هی

 دادیناخنهاش دستشو فشار م با

 

 آدما پنهان شده بود   پشت

 

 

 به انتظار نشست شویجوون شویزندگ  اون

 

 بگذرن   ز یکه حاضر بودند به خاطرش از همه چ ی خواستگاران رو داشت کسان نیبهتر یزمان هی

 

 ......... د یجنگ 

 

 با برادرش مبارزه کرد ....... مدتها

 

   ی طوالن یبحث ها جرو

 

 دست بکشه    نیخواست از مب ی نم اون
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 در کنارش آرامش رو تجربه کنه  ن یمب یا  هی رو باخت تا ثان زایچ یلیخ

 

   رفت یم نیمب ی صدا از زندگ یب  د یبازنده زخم خورده بود که با هی اس ی

 و آه بکشه ......   نهیرو بب   نیمب یاومده بود با چشمهاش خوشبخت نده یبه آ د یام یو ب   شهیتنها تر از هم حاال

 

 کرده بودند   خی تاش دس 

 وقت باهاش چشم تو چشم نشه   ه یعقب عقب رفت تا  آروم 

 

   زدیتند م قلبش

 بکشه   اد یبا تمام وجود سرش فر خواستیم  دلش

 

 حقم نبود  نیا

 

 سوزوند  ی و م کرد یم  تیرو اذ اس یتو چشماش   یدوستانش گم شده بود برق شاد یو همهمه    یشاد  ونی م نیمب

 

 آورد   ادیرو ب نشیلبخندهاوآغوش دورغ اون

 

 

   نیمب ی دهایوعده وع  

 .به خونه راهش بده .... ی زمان ه یکه   د یکه براش کش یانتظار  و



 نفس

188 
 

 در کنارهم باشن  تا

 

رو از   اس ی ی رحم ی ب تیکرد و اون با نها یخواستگار ن یغرورش گذاشت و از مب ی که خودش رو کوچک کرد و پا  برو یزمان

 خودش روند  

 و همه رو تو ذهنش مرور کرد......... ههم

 

 .... شیخداگاه برگشت به سالها پ نا

 

 گشت پاهاش توان راه رفتن نداشتن    یحال از کار هر روزه برم ی و ب خسته

  ی کردن کار کمکش کنه با تمام عالقه ا دای پ یاز برادرش خواست برا  یمترجم بود وقت  ی شرکت دولت  ه ی ی زود تا بعداظهر تو صبح

 تن در بده   طش یخواست به شرا یرحم  ی ب تیکه نسبت به هم داشتند جوابش کرد و در نها

 سر سخت بود   اون

 ..پدرش ...  مثل

   گرفتیم  میو تصم کرد یم  یرو بررس   زیچ همه

 

 دست بردار نبود    د یرس  ی بابا بود و تا به خواسته اش نم اس ی اون

 

 بود   یو حسابدار ماهر  کردیرش تو صنف پوشاک کار مبراد نیاس ی

 در کنارش مشغول کار بشه   ی خواست چند مدت ازش 

 کار کرد و بعد خودش استعفا داد    نیاس یکنار  یکار رو دوست نداشت چند ماه نیا اس ی اما
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جدا شدن از هم   یبه ازدواج گرفت اونها برا میتصم نیاس ی یسرد شد بعد از مدت  یرابطه شون کم  هی قض  نیو برادر سر ا خواهر

 اونها برداشته شد ...... ییجدا یکنه و قدم بعد  ی خواست در کنار همسر برادرش زندگ ینم  اس یمشاجره کردند  یلیخ

 

 خونه  اس ی یبرا

 کرد   ه یکرا

 

 بشه   دایپ تش یکار خوب در خور شخص ه یتحمل کنه تا   ی ازش خواست که مدت و

 

 تر شد   کیروز به روز بار نشون یمحبت ب ی ازداوج کرد و رشته   نیاس ی

 

   زدیبه خواهر سر م  ی داشت و اون پنهون تیبزنه حساس  اس یبه  ی بار سر ه ی هر چند وقت  نی اس ی  نکه یبه ا یحت همسرش 

 

   کردیخودش م  یزندگ یبرا  یفکر د یبا اس ی

 بر دوش برادر بگذاره ناراحت بود   شویبرادر باشه و خرج زندگ  ن ید ر یز نکهیا

 

 بود   یمغرور تعصب  هی  اون

 گرفت بدنبال کار بگرده    میتصم

 راه افتاد  نشونیب  ید یشد  ی لفظ ی ریمتوجه شد و در گ ی بعد از مدت نیاس ی

 

 اونها ..... ییشد شروع جدا نیبار با هم قهر کردند و ا نیاول یبرا
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 کار  یاشت و فشار باالکه د ی کارش رو دوست داشت با تمام سخت اس ی

   دادیبا عالقه انجام م اونو

 

  ستادیا  نیمنتظر ماش  یل یروز خ اون

 

 کنه   ی رو ادهیپ یگرفت کم  می خسته شده بود تصم گهید

 

 هر روزه رو نرفته بود که  ریاز مس یلیخ

 

 

  گشتیکنان بدنبال پدرش م  هی رو گر اده یتو پ  گوش یباز یدختر بچه   ه ی 

   کردیم ه یو گر یبه هر سمت د یدو یم بایعروسک ز ه یو لباس کوتاه و قرمزش مثل  ش یدم خرگوش   یبا موها اون

 

   زمیشده عز ی شد و آروم دستاشو گرفت و گفت چ کشینزد اس ی

 پارک بابا رو گم کردم   ی بلند گفت تو کردیدخترک همونطور که هق هق م  اون

 

   میکن یم داش یو پ  میگردیباهم م زم یرو پاک کرد و گفت نگران نباش عز صورتش

 

   ی گمش کرد کجا
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 کرد یم  هی و گر داد یم حیملوسش داشت توض ی با صدا اون

 

 

پارک اعالم کرد پدر   ی بلندگو  یپارک اطالع داد همراه اون دختر به دنبال پدرش گشتن که صدا ی به نگهبان  اس ی نکه یاز ا بعد 

 شده    دایدختربچه پ

 

 فت  ر یبه سمت نگهبان  یبا خوشحال 

 

 وتو بغلش گم شد   د یکنان به سمتش دو هی گر  د یکوچولو تا از دور پدرش رو د دختر

 

 رفت   جلو

 

زنگ بزنم   سی گرفتم به پل می وتصم شدمی م د یداشتم ناام گه یممنونم خانم  د ی لیبهش انداخت و با خجالت گفت خ ینگاه نیمب

   دمیپارک رو شن یبلندگو یکه خدا رو شکر صدا

معلوم الحاله معلوم    یپارک پر از آدمها نیا د یمواظب باش  شتر یاما ب کنمیزد و گفت خواهش م یلبخند  اس یازتون متشکرم بازم

 ارن یکوچک ب ی سر بچه ها یی بخوان چه بال ستین

 

 رو تکون داد و بازم تشکر کرد   سرش 

 

 کردند    یزدو خداحافظ  ی لبخند  اس ی
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 پارک  در یخسته بود دوباره برگشت به ورود  یلیخ

 

 ستادنیبود که همون مرد بهمراه دخترش کنارش ا شیتو فکر زندگ ر یسربه ز گذشتنیتند و تند از کنارش م نهایماش 

 

 کرد یمهربون داشت دست دخترش رو با شوق نگه داشته بود و نگاهش م  یآروم و صورت  یلبخند 

 

  کشوند یم اس یرو بسمت  ن یمب ابونیاون روز تو خ یز یچ هیتو صورت هم محو شدند  دوباره 

 کرد  دایپ اس ی یعشق رو تو چشما ه یگم نکنن چون اون  فراتر از   گرویرهاش نکنه همد  گه یهرگز د خواستیم  دلش

 

  میو با مزاح گفت ما پدر و دختر امروز بد جور مزاحم شما شد  د یخند 

 

   کنمیشونه جابه جا کرد و گفت خواهش م  یرو برو  فش یک اس ی

 

 شما رو برسونم   د یدارم در خدمتم هر کجا خواست لی ن اتومببا ذوق گفت م نیمب

 زد ی و لبخند م  کردیم  اس ینگاه   گوششیباز دختر

 

 بشه قبول کرد   ی هر کس نیخواست سوار ماش  ی نم نکهیا با

 نداشت بهتر بود قبول کنه  ستادن یپاهاش توان ا گهید

 

 د ید یم نیمب یفراتر از عشق رو تو چشما اس یتو دلش روشن نشد اما بعدها  ی محبت  یجرقه   چیه د یروز  شا اون
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 کردن  ی تصور نم ی بدون هم رو روز ی به وجود هم محتاج شدن که  زندگ یجور  هی

 

   نیشد تمام آرامش مب اس ی یخونه   آدرس 

 

 که به خونه رسوندش   یروز  از

 

 کارش داشته باشه    یبرو  ی رلکنت  نکهیبدون ا کردیوقتها به طرف اون خونه حرکت م شتریب

 

و    یعسل یکه دوباره اون دختر مهربون با چشما رفت یم  ید یبه ام ایاز آرامش دن ی شده بود براش گوشه ا اس یساختمون  نییپا

   نه یصورت گندمگون رو بب

 د ید یرو م  اس ی بارها

 گرده    یهمون ساعت از بعداظهر خسته به خونه برم که 

 

 

   د یلرزیو دلش از شوق م زد یزل م اس یبه  نشیاز تو ماش  ی پنهون اون

   یگناه دل بست  هی زن متاهل باشه نکنه به  ن ینکنه ا نی بار تو دلش مرور کرد مب هی

   د یفهمیم د یبا

   کرد یباهاش صحبت م د یبا
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 د  و افسرده بو نیغمگ  ی لیروزها خ اون

 دل بسته بود   بهیغر  هی و کمبود محبت به   یکس ی از سر ب نیروزها رو براش رقم زده بود و مب  ن یبدتر نفس

 

 روز که  از سر کار برگشته بود    هی زد و  ایبه در دل

 رفت  بدنبالش

 

 سرش وارد ساختمون شد  پشت

 درب آسانسور منتظر باز شدن در بود    یجلو اس ی

 برگشت و باهم نگاهشون گره خورد  د یپا شن یصدا

 

 بود   دهی چهره رو تازه د نیداشت انگار ا  ییبراش آشنا  کرد ینگاه م ره ی تعجب تو صورتش خ با

   د یستیاومد و با لبخند گفت شما پدر آوا ن ادش ی ناگهان

 سالم کرد   یجلو رفت و با خوشحال  نیمب

 

   د یکنیچکار م نجایبا تعجب گفت ا اس ی

 رم یچند لحظه وقتتون رو بگ  خواستم یانداخت و گفت م ر یبا شرم سرش رو بز نیمب

 

 ساختمون   یروز ساعتها تو  باغ ورود  اون

 حرف زد  ن ینشستند و مب کمتین ی رو
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 گوش کرد و ساکت به چشماش زل زده بود   اس ی

  ییو تنها ی پر بود از افسردگ نیمب

 سوخت   دن یلرزیمردونه که م یاون شونه ها  یبرا  دلش

  د ید یم  نیمب یچشما یرو تو گوشه   ی از دلمردگ ی حالت هی  اون

 

 تعجب کرد    نیاز همه از صداقت مب شتریاون سوخت ب یتمام غمها  یبرا  دلش

 حرفش تموم  شد   ی وقت

   د یدست گذاشت و به آسمون نگاه کرد و آه کش  یرو برو  دستش

 

 سکوت رو شکست و گفت  اس ی

   یعاشق شد  ای یگرد یبدنبال همدرد م یاومد 

 

 بزنه گفت   یحرف  اس یکه منتظر بود   اون

 یی جورا ه یتو  گردم یهمزبون م بدنبال

 

 .......  ی از آرامش پر

   گمیم  ی که انقدر خودمون د یببخش

 ....  اس یمن عاشقت شدم  اما
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 .........  نهی هم قتمیتمام حق  نمیهم من

 

 انداخت و بفکر فرو رفت ریسرش رو بز اس ی

 

 ادامه داد   نیمب

   ستیپا جلو گذاشتم اما باور کن دست خودم ن حانهیوق  نقدریکه ا د یببخش منو

 نمیب یشما رو م رمیم ی طرف هر

 

   د ید یعاشق روبه روش م ی از غم و دل یمرد تنها با کوله بار ه ی  اس یروز  اون

 

   کردیاعتماد و عشق م یکه ادعا ی مرد واقع هی

 حرفها اعتماد کنه  ن یبه ا د یبود با نیفکرش ا تو

 

 مهلت خواست تا فکر کنه  ازش 

 

 رفت و اون تمام شب رو راه رفت و فکر کرد   نیمب

 خوشش اومده   یمرد متاهل پر از دغدغه و نگران ن یا یاز چ دونستینم

 

 بود که   بایتو دل برو و ز  یبقدر اس ی

 باختنی نگاهش دل م یهمه از جاذبه   گذاشتیکجا پا م هر
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 داشت    یادیز خواستگاران

 بدنبال بدست آوردن دلش بود  یپافشارو  تیبرادرش با جد  یمی دوست صم  الیبود دان یمدت

 

 انتخاب کنه   ی زندگ لیتشک  یها رو برا   نهیگز ن یبهتر تونستیم  اون

 داره  یپر از  دغدغه و نگران ی بمونه که زندگ ی به انتظار مرد نکهیا نه

 

 بود   ی مگه دل بستن انتخاب اما

 

 و نشنون  ننیقانون وضع کرد که نب شه یکه عاشقن م ییچشما یبرا  مگه

 

 افتاده بودو اون   شونیبرو یانسالیم  یکه خطها  یو صورت  یجو گندم یته قلبش اون مرد چهار شونه با موها اس ی

 

  خواستیمهربون و پر از غمش رو م یچشما

 

  ی رو نداشت اما پر از  آرامش یاز شور و شوق جوان یز یکرده بود و چ یرو ط  ی سال ازش بزرگتر بود و دوران جوان نیکه چند   اون

 دوست داشت    اس یبود  که 

 

 اون روز حرفاشون تموم شد  ی وقت

 آورد    رونیشده رو ب یکنده کار  ی بایتکه چوب ز ه یو  بش یکرد تو ج دست
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 نوشته شده بود   با یز یشعر  شیبرو

 ..... د یخونیم  یر یمش دونیکرد و گفت فر   اس یبه  ینگاه

 

 لبخند زد و سرش رو تکون داد  اس ی

 

 کرد و گفت   نگاهش

 

 

 باز از آن کوچه گذشتم   ی تو مهتاب شب یب

 

 بدنبال تو گشتم  رهیتن چشم شدم خ همه

 

   

 شد از جام وجودم  ز یتو لبر  دارید شوق

 

 که بود   وانهیشدم آن عاشق د 

 

   کرد یشا مخوشبخت رو تما نی داشت مب نده یبه آ د یاون تنها و سر خورده بدون ام  حاال
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 در کنار همکارانش شادو سر خوشه  .......... که 

 عمرش   ی روزها ن یشکست خورده که بهتر هی

 

 

 ....  یجوان

 

 

 ......ییبایز

 

 

 و عاطفه ..... مهر

 

 رها کرد و رفت ایدن یرحم ی که اونو تو برزخ ب ختیر  یمرد   یو همه رو به پا همه

 

 گرفت از اون مکان خارج بشه    میرو گرفته بود تصم شی راه گلو یاز سر دلتنگ  یبغض

 خوش حال باشه اما دست خودش نبود   نیمب ی و خوشبخت ی ته دلش از شاد د یبا د یشا

 کرد یبدلش آشوب بپا م  یتر از هر احساس   یرد بدل شده بود که قو  نشون یب ی محبت  سالها

 

 .......  ختیسر گردون راه رفت و اشک ر ابونهایصدا از اون مکان خفه کننده خارج شد و تو خ یو ب آروم 
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 گرفت   شی راه خونه رو در پ ی سخت به

 دلش هزار بار خود ساده و احمقش رو لعنت کرد    تو

 

 بلند ضجه زد و صدا زد .......  ینشست و با صدا نیزم  یانداخت و وارد خونه شد برو د یکل تا

 

   یال یعمر خوش خ ه ی  ینبود از درون سوختن برا اد یفر  هی نیا

 

 

   ن یزد ازت متنفرم مب ادیفر

 

 نگاه پر از دروغت   اون

 اعتماده   یبه هرچ  نینفر

 دم دستش بود پرتاب کرد   یچ هر

 

   د یکشیم غیج

 

 عکس عاشقانه داشت   هزاران

 نفرت پاره کرد  با

 

 قلب عاشق بهمراهش بود    هی که گرفته بود وهمه نشون  یرنگارنگ  یگلها
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 ساخته بود و انتظار برگشت داشت   نیمب  یمقدس برا  یمیاتاقش حر یبرا  اون

 

 و خوش عطرش انداخت  دهیاتو کش یبه کت و شلوارها ی..نگاهکمدش رو باز کرد ....   در

 اهش باشه  تا مدتها همر   نیداد تاعطر مب  ینم ییخشک شو د یپوش یکدوم رو م  هر

 

   کرد یم ی خودش راهش نداد با لباسهاو عطرهاش زندگ میبه حر نی که مب  ییتمام لحظه ها اون

 شعر .......  یکتابها  اون

 

 بند بود   نیروز نفسش به نفس مب  ه ینره  ادش یتا  نوشتیعاشقانه که م  ی نوشته ها دل

 

 ترسناک تمام لباسها رو تکه تکه کرد   یا  نهیپاک کرد و با ک اشکهاشو

 

 .....  کردیم نش یو نفر د یکشیم  ادیفر

 

 نبود   اس ی نیا

 

 

 شاددو سرزنده نبود    ی دختر

 

 با بغض فرو خورده در دل ........... یزن
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 پخش شد  ن یزم ی حال برو یاز قدرت افتادند و ب  دستاش 

 

   کرد یزل زده بود و فکر م ی حرکت به نقطه ا یروز تا ساعتها ب اون

   د ید یم شوی با چشم باز کابوس زندگ اون

 

   یخودش و اون همه  سادگ یبرا

 

 که داشت و نابود شد  ی د یام یبرا

 

   زد ی خودش حرف م با

 کن .....   هی بدبخت گر اس ی

   خندهی االن تو بغل زن و دخترش داره بهت م اون

 ......  کرد یم ی ز یاومدن بچه دومش برنامه ر ایبدن یاون برا  یکه تو چشم انتظار برگشتش بود  یزمان

 

 .......  چارهیب اس ی

 

 ی زنیشد و تو هنوز تو گذشته دست و پا م ریعاقبت بخ اون

 

 هزاران تکه لباس پاره و عکس خوابش برد .........  یحال برو  یخسته و ب اس یگذشت و  یساعت
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 شد   داریشب بود ب  ی  مهین

   کرد یکوفته بود و درد م تنش

 انداخت دوباره تنها بود   یجابلند شد و به اطراف نگاه از

 شه  داریب گه ینداشت د دوست

 

   زد یبه قلبش چنگ م  ییکابوس تنها چون

 صامر اسمش آرام هست  یگفت دختر دوم آقا یاز همکاران با خوشحال یک یافتاد  ادش ی

 

   آرام

 

 .......  آرام

 

   اهویپر از تالتم و ه ومن

   یمونس و غمخوار چیبدون ه من

 تو خونه  یانداز نوزاد  نیطن  یصدا بدون

 ........ چ یو ه چیه

 

 بلند شدبه طرف پشت بام رفت   ازجا
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 شد یراحت م د یو شا  د یکشینفس م د یبا

 

 موند   رهیبود به شهر در خواب رفته خ کیتار هوا

 

 چند وقته   نیافتاد تو ا ادش ی

 کرده یاون با لباسها و خاطراتش سر م رفته یدر آغوش نفس بخواب م  نیمب که 

 

   ای د یبخش یرفت و م ی م ای کرد یم  یکار  د یقلب پر از عقده که با  هی شد  اون

 گرفت یو انتقام م کرد یرو نابود م  زیچ همه

 

 زود به موقع بدفتر کارش اومده بود   صبح

 اصالح کرده و لباس مرتب   ی صورت با

 شب گذشته رو با آرام سر گرم بود   تمام

   کرد یتجربه م نی بود که مب ایدن  ی خواب یب نی بهتر نیو ا د یخواب ی نم اون

   کردیبار فرق م نینداد بود اما ا ر یبه آوا ش  یهرگز درست و حساب نفس

 شده بود   ی مادر واقع  هی  اون

 گرفت یکه همه رو بعهده م ت یاز مسئول یی ایدختر کوچولوش و دن  یبرا یاز نگران پر

 

 آرام باشه  یدوست داشت  کمک اون تو نگهدار نیمب

   موند یم داریو شبها در کنارشون ب  زدی خوابش م از



 نفس

205 
 

 اومده بود   رش یخانواده گ ه یاز   شتر یاون ب آخه

 استراحت کنه   ی گذاشته بود که کم ز یم ی رو برو سرش 

 صدا خورد   در

 

 تو   ایب  گفت

 

 وارد شد و گفت   یمنش

   مینامه استعفا از کارمندان هم دار ه یو در ضمن   د یصامر امروز قرار مالقات دار ی آقا د یببخش

 شد و دستمزدشون هم پرداخت شد   یاما نامه توسط حسابدار شرکت بررس  اوردن ین فیتشر  خودشون

 

 رو قطع کرد و گفت   ی منش حرف

 ..مه رو ..... نا نم یبب باشه

 

 

 خشکش زد   د ینامه د  ی رو برو اس یکه اسم  نیهم

   کرد ینگاه م اس ی یحرکت به کلمه   یب

 ادامه داد   یمنش که 

 

 

 کارهاش انجام شده    هی بق  خواد ی امضاء م ه یفقط   نیا
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   د یشن ینم نیمب

 .......  د ید ینم

 

 سپرده بود  یرو بدست فراموش   اس یبود  مدتها

 

 بود و بس ........  یب یو غر  یکس  یب یکه آغوشش تنها پناه روزها  اون

 

 بود   دهیپاکت خشک یبرو نگاهش

 

 صامر ........ یآروم گفت حالتون خوبه آقا یمنش

 

   د یببر ف یتشر د یتونیخودش اومد گفت م به

 ز یم  یجا برو  ن یهم زارمیکه کردم م امضاء

 

 روز تمام مدت فکرش مشغول بود   اون

 

 د یخری و اون مثل سنگ صبور تمام دردهاشو به جون م  کردیهوار م اس ی  یکه تمام درد و هم و غمش رو برو  ی دورانبه  برگشت

 

   رون یاز شرکت زد ب اورد یظهر دوام ن  تا
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 د یچرخیم ابونایدور خودش تو خ  سرگردان

 

 انصاف نبود   نیخواست برگرده به عقب اما ا ینم

 

 ه ی استعفا چ ل یدل د یپرس یاز خودش م  رفتیم د ینداشت با اس یبه  یازیکه حالش خوب شده و ن  حاال

 

 حرکت کرد   اس یسمت خونه  به

   د یساختمون رس  ی جلو ی وقت

 استرس و عذاب وجدان زنگ زد .......  با

 

 نفس حضور داره   کرد یلحظه احساس م اون

 

   د یلرزیم تنش

 کرد و گفت   ه یخودش رو توج اما

 

 از حال کارمندم با خبر بشم ......  خوامیفقط م من

 

 زنگ خورد   تلفن
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 زنگ و زنگ   نیچند 

 

 از جواب غی در اما

 

 ساختمون رفت  یشد بطرف ورود  نگران

 

  دند یلرزیم پاهاش 

 

 با استرس زنگ رو فشار داد   د یدرب خونه رس  ی به جلو ی وقت

 قفل رو داشت اما  ن یا  د یهنوز کل اون

 زن نامحرم بشه  هی  یخودش اجازه نداد وارد خونه   به

 

 چند بار زنگ زدن   بعداز

 

 در ظاهر شد   یجلو ی برنزه و لباس خونگ   یبلند قد با صورت یباز شد مرد  در

 

   د ییانداخت و گفت بله بفرما نیاز سر تا پا به مب ینگاه

 

 که جا خورده بود   نیمب

 اشتباه اومدم  نکه یمثل ا  د یمن کنان گفت ببخش من
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 عشقم   هی بلند گفت ک د یچ یتو فضا پ اس ی یصدا

 اشتباه بود  ستین ی گفت کس بستی مرد که داشت درب رو م اون

 

 راه پله نشسته بود و در فکر  یتا مدتها تو  نیمب

 

 در زدن ......  یدل رفتن داشت و نه رو   نه

 

 چه کنم .......  ایبه آسمون کرد و گفت خدا ینگاه

 

 در    یقفل برو  دنیچرخ ی به دلش چنگ انداخته بود که صدا د یترد  

 ..رو جلب کرد ..  توجهش

 شد  یرفت و تو پاگرد مخف نییسرعت از پله ها پا به

 

 اومد   یباال نم نفسش

 دهان گذاشت و ساکت اون دو نفر رو نگاه کرد    یرو برو  دستش

 گذاشته بود   اس ی یشونیپ یش رو برو مرد سر اون

 کرد یدر گوشش زمزمه م  یز یآروم چ داشت

 

 لخت بود تمام بدنش معلوم ....... مه ین اس ی لباس 
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 اون مرد همسرش باشه   کرد یتو دل خدا خدا م سوختیداشت م نیمب

 داشت که فکر بدنکنه   د یام و

 

 حرفاشون تموم شد  نکه یاز ا بعد 

 داد و گفت بهم زنگ بزن   ی رو فشار اس ی دست

 

 گفت   دادی و همون طور که داشت براش دست تکون م  د یخند  اس ی

 باشه

 

 راه پله  خشکش زده بود   ی سوال نامعلوم تو ییایبا دن  نیدر رو بست و مب اس یمرد سوار آسانسور شد و   اون

 

 نداشت   ستادنیتوان ا پاهاش 

   ومد یخونه م نیبدر ا ی لحظات زندگ ن یتو بدتر اون

 ......  غ یدر یاون پر از محبت ب  یغمها ی برا اس یدر بروش باز بود و آغوش  شهیهم

 

 اونو از خودش برونه  اس یاما نگران بود که  ه یاون مرد ک د یفهمی و م رفت یبود بدر خونه م یبه هر بهانه ا  د یبا

 

 اومد  رونیکرده ب ش یو آرا   دهی لباس پوش   اس یفکر بود که در خونه دوباره باز شد و  ی تو

 

 بود   بیعج  نیمب  یبرا د یجد  ی چهره  نیا دن یبود که د ده یبه خودش رس  اونقدر
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 به سمتش حرکت کرد   نیبسمت درب آسانسور بره که مب خواستیرو قفل کرد م  درب

 بود  زی سر در آوردن همه چ ی موقع برا نیبهتر نیا

 

 شون بهم دوخته شد انداخت ونگاه نییبه پا یراه پله برگشت و نگاه یپا تو  یبا صدا اس ی

 

 بهم نگاه کردند  رهیخ  ی قیرفت اون دو تا دقا جلوتر

 

 رد و بدل شه  نشون یب ی بگه و حرف ی زی چ یکس  نکهیبدون ا 

 

   

 بود  خته یبه پاش ر ی کس ی ب یبود که تمام عشق و عالقه اش رو تو روزا  ره یخ ینگاهش به صورت اس ی

 

 مونده بودن   ره یبود هر دو بهم خ نشونیب  یو بغض سکوت

   یاومد  نجایا ی چ یرو شکست و گفت برا سکوتش

   کنم یسر م یبدون تو چه جور ینی بب یاومد 

 کشم ینفس م  یچجور

 

 ؟؟؟؟؟؟  ی د ید خوب
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 برگرد و برو   یکه اومد  ی از همون راه حاال

 

 بود   یچشماش طوفان ی ایکه در نیمب

 انداخت و گفت   ریرو بز  سرش 

 ........ ی چرا استعفا داد نمیبب اومدم

 

 ...... چرا

 

 زد و گفت   یپوزخند 

 مهمه ؟؟؟  برات

 

 گفت آره ...... یرو تکون داد وبا شرمندگ سرش 

 

 و منو بحال خودم بگذار    تیزندگ ی برو پ  نمت یطرفها نب ن یا گهیدر ضمن د ستیسر تا پا نگاهش کرد و گفت  به تو مربوط ن از

   ینکرد  رونم یخودت ب مگه

 

 آقا .....  ت یزندگ یبرو پ  گم یمنم که م نیحاال ا  ت یزندگ ی برو پ ینگفت  مگه

 

 من بهت بد کردم اس یبود و ادامه داد  ر یهمچنان بز سرش 
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 پشت و پناهت باشم  هایاما بزار تو سخت دونمیبهتر م خودم

 

 وار نگاهش کرد و گفت   مسخره

   ی درد دار وجدان

 ...... هان

 

 ینباش  نم ید  ریکه ز یتنها و زخم خورده کمک کن   اس یبه  یاومد 

 

 صورتش شد   کی تو ندارم ........نزد  یبه دلسوز  یاز یدارم ن  ی د یجد  یکردم و زندگ دایشده من راهم رو پ رید  متاسفم

 ....... نیتو روح وقلب مب د یچیموهاش پ عطر

 

 انداخت  ریبست و سرش رو بز  چشماشو

 

 گوشش گفت   ک ینزد آروم 

 کارت ........  یخوشبختم برو پ من

 

 ساکت بود   ریهنوز سر بز   نیآسانسور رفت و مب  بطرف

 اون شد  ی هایگناه آلوده بدبخت یب  اس یگفتن نداشت چون بد کرده بود و   یبرا یحرف چیه

 

 .......  ی گفت ازدواج کرد آروم 
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 .....  ستیو با خشم گفت گفتم که بتو مربوط ن  و نگاهش کرد برگشت

 نمت ینب نجایو اومدم ا  رفتم

 

 رفت    اس یآسانسور باز شد و  درب

 

 آشفته   ی جواب و دل یاز سوال ب  یی ایموند و دن اون

 

 شب تو خونه حوصله نداشت  اون

 بودند   ده یفهم همه

 به خوردن غذا نداشت  ی لیم یحت

 

 کارش رو گرفت   ی اتاق کارش رفت و بهانه   به

 

 ساعتها تو اتاق راه رفت و فکر کرد   تا

 دختر پاک و معصوم شد    هی  ی باعث بدبخت اون

  گذاشتیتمام غصه هاشو بدوش اون م ی روز هی

 

 و مرهم درداش بود  ساختیهاش م ی حوصلگ  یها و ب ی با تمام کج خلق اس ی  گذاشتیپا به خونه اش م  ی وقت
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 اد ی یاز دستش برنم یکار  چیه دونست یو خوب م سوختیز عذاب وجدان ما داشت

 

 گذشته بود   مه یاز ن شب

 اتاقش آروم باز شد   در

 بود   وانیل  هی تو دستش    کرد یبود و نگاهش م ستادهیدر ا  یجلو  نفس

 رو بست و بطرفش اومد   در

 نیمب  ی گذاشت و نگاهش کرد و گفت خوب  زی م یرو برو  وانیل

 

 رو تکون داد و گفت خوبم تو برو بخواب   سرش 

 

 بخوابم   گذارهیو گفت مگه آرام م د یخند 

   شه یم داریب همش

 

 کرد و گفت   زش یبه م  ینگاه

   زم یعز یداری چرا ب یندار ی که کار ادار  تو

  د یو بوس   د یرو در آغوش کش سرش 

 بخوابم   ام یتو برو منم م  سر درد داشتم کم یآروم گفت  نیمب

 

   ایو گفت زود ب د یخند 
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 خوبه .... تیخواب ی ب یجوشونده رو هم بخور برا  نیا

 

   شد یهمونطور که از اتاقش خارج م نفس

 من به معجزه اعتقاد دارم   کنهیفکر نکن خدا خودش درست م ی زیبه چ گفت

 بود   دهیبه صفر رس  مونیزندگ

 داد    هی خواستم و اون بهم هد  ازش 

 

 زد و گفت    یلبخند 

 کنم    یعوض نم ایبا دن گه یرو د می تو و زندگ نیمب

 زم یعز دونهیم شوی برگشته قدر لحظه لحظه رندگ ایمرده که دوباره به دن هی

 

 منتظرم .......   ایزد و گفت زود ب ی لبخند  طنتیبا ش  بعد 

 

 کرد یفکر م روز یساکت به اتفاقات د خودش غرق و  یایهمچنان تو رو ن یرفت و مب اون

 

   د یخاطراتش  افتاد و بغضش ترک ادیب

 

   کردیهوار م اس یکه از نفس داشت رو برسر  یخشم تیچه شبها با عصبان ده یکش ادیفر  اس یاومد چقدر سر   ادش ی

 خودش لعنت فرستاد   به

 کرد یکمکش م  یجور  هی د یبا
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   تیزندگ  ی خودش بوده که  گفته برو پ ی برا  فهموند یبهش م د یبا

 

 

 اونو بدوش بکشه  یهایتمام بدبخت اس یفکر کنه که  نیخواست به ا یلحظه نم ه یزمان که صورتش سوخته بود  اون

 

 اتاقش رو خاموش کرد و رفت برق

 

 حرکت کرد   اس ی ی آوا رو بمدرسه رسوند بطرف خونه  نکهیبعد از ا صبح

 

 اون مرد همسرش باشه   کرد یدلش خدا خدا م   تو

 

   ستادیمنتظر ا یساختمون پارک کرد و ساعت ی درب ورود  یجلو

 

 شد   نگیوارد پارگ ده یمرتب و اتو کش یهنوز ده صبح نشده بود که همون مرد با سرو وضع  ساعت

 نگاهش کرد   ی از دور پنهون نیمب

 

 کرد ینبوده چون تازه داشت ورود م اس یشد شب رو تو خونه    معلوم

 

 شد و قدم زد   ادهیپ
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 همونطور سرگردان قدم زد و تو فکر بود   یمدت

 

 ناراحت باشه   یزیاز چ انگار

 گفت یم  یزیلب چ   ریو ز کرد یفکر م داشت

 

   د یکش ادیرف  تیبا عجله از تو آسانسور خارج شد و بطرفش رفت مشغول حرف زدن بودند که  اون مرد با عصبان اس ی ناگهان

   گم یمن دروغ م ی کنیم فکر

 گمیدستاشو تو هم گره کرد و با التماس گفت باور کن راست م اس ی

 

 مرد راه رفت و فکر کرد   اون

 

 از موضوع با خبر بشه  خواستی نگران بود و دلش م نیمب

 

 گرفت و با شدت تکونش داد   تیرو با عصبان اس ی یبازوها ناگهان

 یگفت راستش رو بگو تو باهاش همدست و

 

 حرفهاشو باور کنه   کردیبا التماس خواهش م اس ی

 

 مرد رهاش کرد و شروع به راه رفتن کرد   اون
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 زد یدست م یو دست برو   کردیلب غرو لند م  ریز

 

   ارم یوگرنه پدرت رو در م ی برام جورش کن د یرفت و با خشم گفت با  اس ی بطرف

 

   ختیریو اشک م   کرد یعاجزانه التماس م اس ی

 کارو نکردم    نیگرفت و گفت باور کن من ا دستاشو

 

 امکان نداره .....  ی زیچ ن یهمچ هی

 

 اون مرد   نیخودت بب ایب

 برو جورش کن   اس ی ستین میحرفها حال  ن یکرد و گفت من ا نگاهش

 خارج شد  نگ یشد و به سرعت از پارک نشیماش  سوار

 

   کردیم هی همونطور گر اس یرفت و  اون

 

 به سمتش بره   کرد یدل دل م نیمب

   د یترس  اما

  شد یم  دهیو دلش به آتش کش  کردیدور نگاهش م از

 زه یوقت اونطور التماس کنه و اشک بر چیه اس ینداشت  اد ی به
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 بشه ساعتها بفکر فرو رفت که چطور از موضوع با خبر  نیبه خونه رفت و مب اس ی

 

 نداشتند   ستادنیتوان ا پاهاش 

 قرار نداشت    گهید

 

 زنگ خورد   لشیباال نرفته بود که موبا یکیحرکت کرد هنوز پله هارو دو تا   اس یزد بطرف خونه  ایبه در دل

 کرد   نگاه

 بود   نفس

 داد   جواب

   زدیرو صدا م نیو بلند مب  کردیم ه یگر

 تب داره  ستیزود خودت رو برسون حال آرام خوب ن زمیعز ییرو خدا کجا تو

 

 اومدم حالش خوب بود   رونیصبح که از خونه ب ی گ یم ی گفت چ ینگران با

 شد   یچ هوی

 

 مادر   گه ید ا یب نیتلفن رو ازش گرفت وگفت مب مادر

   ی پرس یسوال جواب م حاال

 قطع شد   وتلفن 

 خونه حرکت کرد بسمت  ی به پله ها انداخت و از راهش برگشت و فور ینگاه
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   کردیم ی قرار  یدخترکش ب ی برا ی بود و از طرف اس ی ر یراه فکرش درگ ی تو

 بود به طرفش اومد   دهیکه آرام رو در آغوش کش یمادر در حال د یبه خونه رس  ی وقت

 دخترکش زرد و تب دار بود   صورت

   میمطب برسون  هی خودمون رو زودتر به  د یمادر با عتر یکرد و گفت برو سر ن ینگاه مب یناراحت با

 

 اون روز هزار بار مردند و زنده شدن   نیو مب   نفس

 

 بودن   ستاده یسر طفل معصومشون ا یدو نگران باال هر

 

 نگاهشون کرد و گفت فرزند چندم شماست  نه یبعد از معا دکتر 

 .اشکش رو پاک کرد و گفت دوم دکتر .....  نفس

 

   د یکنیم  یقرار  یطور ب  نیو ا د یزد و گفت پس با تجربه هست یلبخند  دکتر 

 سرما خورده و تب داره   نهی از س  ستین  شیزیبچه چ نیا

 نداره دخترم   یکه نگران نیا

 

   یبه دکتر دار  ازین شتریکرد و گفت شما ب ن یمب روبه 

 

 کنم فشارتون افتاده .....  فکر

 ار یو ب  ریداروها رو بگ  ن ینگران ا یرو بسمتش گرفت و گفت برو بابا یکاغذ 
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   کرد یبود و مرتب تبش رو کنترل م داریکنار دخترش ب ن یاون شب مب تمام

   دارم یمن ب  زمیبخواب عز کم یکنارش اومد و گفت تو هم برو مثل نفس  مادر

 

 رفت   ییرو تکون داد و بطرف دستشو سرش 

 خودش رو نگاه کرد   نه یآ تو

 ده یررنگ پ یو صورت  شانیپر ی  موها

 

 از هر طرف فکرش رو مشغول کرده بود   یافتاد نگران اس ی اد ی به

   نیمب تی زندگ ی به خودش کرد و گفت برو پ ی معنا دار ی  خنده

   یباش  گهید  ی کیخواد پشت و پناه  ینم

 

 کرده باشه گفت   هیخودش رو توج نکهیا یبرا بعد 

 کرده به خودش مربوطه   ی غلط هر

 اون نگران باشم  یبرا د یخانواده بدوشم هست نبا هی  تیاالن مسئول من

 

 رو آب زد و بطرف اتاقش رفت  صورتش

 

 رو فراموش کنه   اس یکرد   یسع ی روز چند 

   کردیکار رو م  نیا د یبا
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 .....نداشت اما نسبت به فرزندانش چرا ...  ی تی مسئول اس ینسبت به  اون

 

 بود  اس یته قلب مهربونش هنوز نگران  اما

 

 بار اومده بود   ی طور نیا اون

   نیمب  گفتیم  شهیو سرد نباشه پدرش هم رت یغ یب که 

  یات هم تعصب داشته باش  هیهمسا یکه برا  ی باش طور مرد

 نه یرو خوشبخت بب اس یداشت   دوست

 

   اره یدر ب اس یگرفت سر از کار   میتصم

 

 نداشت  اس یاز  یخبر  گهیشاهدش بود د  نگیکه تو پارک  ییبعد از  ماجرا گهیو د  گذشتیاز اون ماجرا م روزها

 

   رونیظهر از شرکت زد ب سر

 بسراغش اومد   ی اون استرس لعنت شهیمثل هم دوباره 

 بخودش کرد و گفت   ینگاه نیماش  نه یآ تو

 ...... نیفقط کمکش کنم هم خوام یم

 

 بشه   رش یدستگ   یزی چ اس یاز پنجره اتاق  د یتامل کرد که شا  یکم  شهیمثل هم د یساختمون رس  ی ورود  به
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 نبود که نبود ...... یخبر اما

 

 رو خاموش کرد و به داخل ساختمون رفت   نشیماش 

 شد  ینم  دهیتو ساختمون شن ییسرو صدا چیسر ظهر بود همه جا خلوت و ه چون

 

   د یبدر کوب آروم 

 شد   ی نم دهیشن ییصدا چیه

 در زد   دوباره 

 وحشتناک تمام وجودش رو فرا گرفته بود   یاسترس 

 نبود که نبود   اس یاز  یخبر

 استفاده کنه  دش یشد از کل وسوسه

 

  د یکش  رونیب بش ییرو از ج دش یلرزون دسته کل یدستا با

 

 

 اون ساخته بود   یبرا  د یکل ه یخودش  د یکل ی براش از رو اس یافتاد که  ی اون روز اد ی به

   زمیعز یباش  می همه زندگ خوامی م ن یگفت مب  نیریش  یگرفت و با لبخند   نیو مهربونش رو بدور دست مبگرم   یدستا

 آخر عمرم منتظر اون روزم  تا

 

 که کرده بود   ی به اعتماد شه یاون تنهاتر و دلشکسته تر از هم ومد ین  اس ی یاون روز هرگز برا  ی ول
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 سرنوشت کرد  می بازنده تسل هی رو مثل  یزندگ

 

 رو بداخل قفل چرخوند  د یاز استرس کل یی ایصدا و با دن یو ب آروم 

 کرد یدزدها به اطراف نگاه م مثل

 

 وارد خونه شد   اطیصدا و با احت یباز شد و اون ب  در

 مونده   گاریدود س  ی خونه پر بود از بو یفضا

 

 بود   د یبع  اس یشاد و سرحال مثل   یکه از خونه دخترک  یزیچ

 بود  ده یچیتو فضا پ  یعطر  یو شمعها  میمر  یگلها  یبو ومد یوقت به اون خونه م هر

 

 جا افتاده بود   ه ی ی زیچ هر

   یکامال نامرتب و پر از آشفتگ  یا  خونه

 لباس پرتاب شده بود   ه ی ی مبل ی هر دسته  ی برو

 

 زد یخودش م ی از کار و زندگ دارش یبه شوق د شیباشه که سالها پ یی ایخونه همون بهشت رو نیا شد ینم باورش 

 

   

 به اون زمان نداشت یشباهت چیباشهه د یچیپی که تو موهاش م  یپر از آرامش و عاطفه با اون عطر خوش  اس یدر کنار   تا
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 مکان متنفر شد   نیتو وجودش نشست از خودشو ا  بیبغض غر هی

 بود براش   ا یدن ی نقطه  ن یکه پاکتر ییرفت همون جا اس یاتاق  به

 بدتر از حال داشت  ی تیهم وضع اونجا

 

 در اون به خودش آورد  ی برو د یکل دنیچرخ ی که صدا کرد یموجود نگاه م  یاتاق و آشفتگ  نیزم به

 

 در انداخت ی به ورود ینگاه وار یعجله خودش رو پنهان کرد و از گوشه د با

 

 دند  دست در گردن هم خندان وارد خونه ش  انسالیمرد م  ه یبهمراه  اس ی

 که وارد خونه شد    نیو بستند و اون مرد هم  در

 مبل رها کرد  ی آورد وخودش رو  برو رون یرو ب کتش

 

 رو در آورد   شیمانتو و روسر  د یخند یهمون طور که م یشرم چیبدون ه اس ی

 

 ارمیبرات ب یخور ی م یبه طرف آشپزخونه رفت و گفت چ  و

 

 و گفت   د ی مرد با وقاحت تمام خند  اون

   خوام یفقط تو رو م   زمیخوام عز ی نم یزیچ

 

 خورم یقهوه م هی و گفت اما من  د یخند  اس ی
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 دستانش رو مشت کرده بود و تپش قلب داشت   د یلرزیم ت یاز شدت عصبان نیمب

 از مرگ هم بدتر بود   نیمب  یبرا ن یبود و ا دهیبه آخر فضاحت رس  اس ی

 اومد   یباال نم نفسش

 داد    هی تک وار یآب دهانش رو قورت داد و بد  یبسخت

 

 شکست یبا خشم دستهاشو تو هم مشت کرده بود که انگشتانش داشت م اونقدر

 

و خنده   یپاهاش نشست و مشغول شوخ  یبرو  ی شرم چ یبا فنجان قهوه بطرف اون مرد رفت و بدون ه  اس ی  قهیاز چند دق بعد 

 شدند 

 تو دلش مرور کرد   نیمب

 بدبخت ........  ی خواستیرو م نیهم اس ی

 

 در حد آتش گرفتن داغ شده بود   سرش 

   د یکش ق ینفس عم چند 

   شی راه پس داشت و نه راه پ نه

 صحنه براش سخت بود  ن یا دنید طاقت

 

 کرد    ینم یاعتراض  چیه اس یو  زد یدست م اس یبه   یمرد به راحت اون
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 سال از خودش بزرگتر باشه کرده بود   ستیب د یکه شا  رمردیپ ه ی میسلخود باخته که وجودشو ت  هی

 

 خواست   ی رو نم نیا نیمب

 بود   اس ی اون

 گناه    یپاک و ب اس ی مثل

 نداره   یبستگ  ی زی چ چیداد محبت به ه  ادش یکه  یدختر  نیتجربه عشق و اول نیاول

 کرد یم  یچه به روز اون دختر معصوم اومده بود که داشت خود فروش  حاال

 

   د یخند یکرده بود و م اس ی ر یمثل حر  یصفت دست تو موها یمرد وحش اون

 به اطراف انداخت و گفت  ینگاه

 خونه تو اتاق خواب نداره ؟؟؟؟؟؟؟  دختر

 

 رو گرفت   اس ی یجا بلند شد و دستها از

 

 نند یرو تو اتاق  بب نیلحظه ممکن بود مب هر

 

 دو خندان بسمت اتاق حرکت کردند ............  هر

 

 شد یروشن  م  ز یو همه چ داد یخودشو نشون م د یبا ای
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   اره یصحنه ها رو طاقت ب نیبود که ا یاون مغرور تر و متعصب تر از اون ی ول شد ی تو بالکن پنهان م   د یبا ایو   

 از شدت خشم قرمز شده بودند   چشمانش

 

 اونها ظاهر شد  ی رو مرتب کرد و جلو کتش

  دند یدو وحشت زده بعقب پر هر

 

   کردیهمونطور مات و مبهوت نگاهش م اس ی

   یاریچند نفر رو باهم بخونه م یانداخت و گفت نگفت  اس یارزش به  ی ب یخودشو جمع و جور کرد و نگاه ی مرد کم اون

 نگفت    یزی انداخت و چ ریبز  خجالت زده سرش رو اس ی

 .....  گهی بهش انداخت و گفت جوابشو بده د یاون بغضش گرفته بود نگاه یچارگیکه از ب نیمب

   یشد  لیتبد  یو به چ  یبود  ی تو ک بگو

 

 کرده بود   سکوت

 

 .........یعوض یکرد   لیتبد  ی گناه رو به چ  یبغضش رو فرو خورد و ادامه داد اون گل پاک و ب نیمب

 

 مبل افتاده بود رفت و با غرو لند گفت   ی مرد بطرف کتش که رو  اون

 هم هست آقا ...... ی رتیچه غ حاال

 ندارن .....  ی جور زنها که دلسوز نیا
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 گفت مواظب حرف زدنت باش کثافت .......  وارویپرتابش کرد بسمت د تیبطرفش رفت وبا عصبان  نیمب

 

 انداخت و گفت   اس یبه  یخودش رو جمع و جور کرد و نگاه اون

 

 بده بدکاره..**..   پولمو

 مشت اسکناس به صورتش پرتاب کرد و گفت زود گورتو گم کن تا نکشتمت   هیکرد و    بشیدست تو ج نیمب

 

 

 شد و پولها رو برداشت و از در فرار کرد  خم

 

   کردیبود نگاهش م ادهستیا

 

   دنیلرزیاز ترس م اس ی یدستا

 

 

   نیمب

 نشسته   می شونیپ یعرق شرم منه که برو  نیبا پشت دست پاک کرد و بطرفش رفت و گفت نگاه کن ا شویشونیپ عرق

   د یکش  ادیفر

 واقعا چرا ....... اس ی چرا
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 تو رو نداشت   یو پست ی همه زبون نیبه خاطر منه که واقعا ارزش ا اگه

   ی زدیکه ازش حرف م  یا نده یبود آ نیا

 برات کم گذاشتم   یچ

 نگفتم   ی زمان که در کنارم بود اون

   یخوشبخت بش خوام یم  یتو خود من اس ی

 ......... خوام یم

 

 و گفت    د یتو حرفش پر  ونیگر ی شد و با چشما بلند 

 ......  ی عوض یچ یی خوایم

 عاشقت شدم .......  یو گفت   یکه پا جلو گذاشت  ینبود  یتو همون هان

 

 ....  یو رفت  ی قشنگ رها کرد  االتیاز خ یی ایرو تو دن من

 منم  نیا حاال

 

 زخم خورده تنها   هی

 

 آوردن گذشته ....  اد یب یبرا  یداره و نه دل خوش  ندهی به آ ی د یپناه  که نه ام ی ب هی

   ی بدبختم کرد تو

   ی روزم نشوند  ن یبه ا تو
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   ی باغ سبز نشونم داد در

 خوش بودم   رش یکه ز یساخت  یرنگ   یاز آرزوها یسقف برام

   م یمنتظر اون مرد چهار شونه عاشق بود شه یخونه و من هم نیا

 ....  نیشد مب یچ

 

   ی ساختیم  بایز نده یاز آ یریروزا کجا رفت که برام تصو اون

 ها .....  ایبه خونه رو برمت یبا خودم م امیروز م هی که  ی داد د یام بهم

 اون خونه کجاست   االن

 سبز کجا رفتن   یاهایرو اون

 

   خت یریو اشک م د یکوبی م ن یمب ی  نه یمشت به س  با

 

   نه یمن راهم هم رون یخونه ب نیاز ا برو

 با خانواده ات خوش باش و منو به حال خودم بگذار .....  برو

 

 نکبت بارم گم شو ... ی از زندگ نیمب برو

 

   ی رفتار کرد ان یرنگ وارنگ که به خونه ام م یمردا  نیتو بهتر از ا ی کنیم فکر

 

 باور کن نه ....  نه
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 سالها که گذشت اون زمان که ..  نیتو ا  ی هم ازم استفاده کرد تو

 گاهت .......  هی شدن تک فم یضع ی شدم سنگ صبورت و شونه ها ی از درد و غم بود یکوه

 

بوده که برات هم عاشق بود و هم هم   ایدن ن یتو ا  یاس یرفت  ادتی ی فراموش کرد زو یسر و سامون گرفت همه چ ت یکه زندگ بعد 

 راز ..... 

 

 به تو حساب پس بدم   د یمن نبا رونیبرو از خونه ام ب  نیمب

 ی حساب پس بد  یکه در حقم کرد  یبه خاطر گناه د یکه با یی تو نیا

 

 زد   ادیفر  تیگرفت و با عصبان دستاشو

 ...  یلعنت   یوفتیروز ب ن یبه ا د یاگه بهت بد کرده باشم نبا یحت

   ی به خودت صدمه بزن نکهیمنو به خودم بده نه ا ی و نامرد  یبد  جواب

 ی زنیلجنزار دست و پا م ن یماهه تو ا چند 

 

   

   ی فروش ی م یاهیوقته خودت رو به هر پول س  چند 

   ی بهم بد کرد ن یمب ی بهم بگ  ی ومد ین چرا

   نجام یمن ا ایب

 نکش   یبکن اما خودتو به نابود  ییخوایم ی کار هر
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 پا له شدن   ریز  یبرا فن یدستا ح  نیصورت و ا نیا

 بفهم    نویا ی عوض ی که لگد مال بش  ی هست یبا ارزش تر از اون تو

 

 جا کنارتم   نیهم من

   کنمیبرات فراهم م یخواست  ی هرچ کنم یدرست م  تویخودم زندگ یی وقت که بخوا هر

 خاموشش کنه  تونه ینم یمرگ    چیتو که ه یجا هست برا  ه ی تو قلبم  اس ی

 بفهم احمق........... نویا

   د یدر آغوشش کش  محکم

 خودش نبود   دست

 رو فراتر از دوست داشتن دوست داشت   اس ی اون

 

 کردند   ه یدو گر هر

 

   د یلرزیم صداش 

 گفت   آروم 

   اس یآوا و آرام دوست دارم  ی رو به اندازه  تو

 کنم    انتیخوام بهش خ ی برگشته و نم م ینفس به زندگ  درسته

 کارو با خودت نکن    نیا ی دوسم دار  کمیاگه  نیتو رو جون مب اما

 

   کنمیدوباره از نو بساز خودم عروست م  تو یکمکت کنم زندگ بزار
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   کنم یمرد شهر رو انتخاب م نیبهتر برات

 

 

 و گفت   د یکش  رونیب نیرو از آغوش مب  خودش 

 

 ....  ی کنیم ی برام پدر یدار

 

و   م یکه با هم داشت  ییایرو یلحظه ها یهمه سال عاشق  نیپدرت باشم حاال بعد از ا ی نگفت یاون روزا که بدر خونه ام اومد  چرا

 من بهت وابسطه شدم  

 کنم   ی زندگ ی ا گهیبشم وبا کس د رهیو من به تو خ  یعروسم کن   یی خوایم

 

   ینه کور خوند  نه

 رو   ینه خوشبخت ام خوی خود تو رو م من

 

 کنم   ی عوض نم بای رو با هزاران مرد ز ی تا آروم بش  کردمی و من نوازشت م  ید یکشیم اد یهمون روزا که سرم فر من

 

 خوام خوشبخت باشم   ینم

 خوام  ی رو نم ی اون زندگ یکه تو در کنارم نباش  نیا

 

   تیزندگ  یهم برو پ حاال
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   ستینبوده و ن  ایدن  نیتو ا یاس یکن  فکر

 به حال خودم بزار   منو

   میباهم داشت یخاطرات قشنگ  ی روز ه ی اد یب ادمیب خوام یگذشته فکر کنم ونه م ییتلخ و تنها ی به روزا خواد ی نه دلم م گهید

 برسم   م یتو رو جون دخترت برو بزار به زندگ نیمب برو

 خونه رو هم بزار رو برو   د یو گفت کل د یگرفت و به طرف در کش دستاشو

 

   اس ی ییخوایم یهش کرد و گفت چنگا نیمب

 

   ی شیم ی نابود کنم و برگردم کنارت راض مویزندگ اگه

 

 یی خوایم نویهم

 

 چشماش زل زد وگفت  تو

 

 ........ یکن یکارو م نیبخوام ا اگه

 

 چشمش ظاهر شدند و اون صورت پاک و معصوم دخترانش...... یلحظه نفس و آوا و آرام جلو ه یانداخت و    ری سرش رو بز نیمب

 

 داشت   از یبه توجه اون ن شه یاز هم شتریبرگشته بود و حاال ب ی که به زندگ  نفس

 خواره اش .....  ر یش  دختر
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 چشمانش عبور کردند  ی از جلو لمیف ه یمثل  همه

 

 کرد و گفت   نگاهش

 دارن   از یاونا بهم ن اس یدخترام بسوزه   یبرا  دلت

 گفت   بست یبسمت اتاقش و همونطور که در رو م برگشت

 ی رو انتخاب کن یکیمن و خانواده ت    ن یسخته ب ید ید

 

 یو به خونه ات برگرد   یبخطر ننداز تویبهتره زندگ یدار  زایچ  ی لیاز دست دادن ندارم اما تو خ ی برا ی زیمن چ نیمب

 

   د یرو کش رهیدر اتاقش رفت و دستگ   بطرف

 قفل بود .......  در

 کارو با خودت و من نکن برگرد شرکت   ن یا اس یگفت  ید یناام با

 دوستت دارم  اس ی پال پرم نگهت دارم  ر یز بزار

 

 ی کنارم برگرد  تیوضع نیکه با ا ی باز شد نگاهش کرد و گفت اونقدر دوستم دار در

 

 و گفت   تادسیدر رو باز کرد  و جلوش ا نیمب

 

 ......  اس ی ییخوایم یچ
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 گرفت و با غصه گفت تو رو  دستاشو

 

 قبل برگردم   ی به زندگ دم یقول م ی کنارم برگرد  اگه

   یکه تو داشت یاس یهمون  شمیم

 

 ....  نیمب  دمیم  قول

 

   اس یگذاشت و گفت تو رو خدا بهم رحم کن  اس ی ی شونه  ی رو برو سرش 

 تونم به نفس قول دادم    ینم من

 ازم نخواه   نو یا ی تا آخر عمر پشت و پناهت باشم ول حاضرم

 اون بسوزه   یخوار دارم دلت برا  ریدختر ش  ه ی من

 

 به فکر فرو رفتن ی و هر دو پر از سر در گم د یکش  یق یعم نفس

 

 گرفت و گفت بهم فرصت بده بزار فکر کنم  دستاشو

 

 .نگاهش کرد و گفت من منتظرم ....  اس ی

 

  د ید ی شب تو خواب کابوس م اون
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   د یدویباز کرده بود و با تمام قدرت به طرف دخترانش  م دستاشو

 

 سوختیتب داشت و م اون

 

 شد   دهیصورتش کش ی دست خنک برو  هی

   د یوحشت از خواب پر با

 بود   نفس

 

 کرد و با ترس گفت آرام کجاست  نگاهش

 

 ی زد و گفت نگران نباش قربونت برم خواب بود ی لبخند  نفس

 

 اومد   یجا بلند شد و نشست نفسش باال نم از

 به تخت دختر کوچکش انداخت که مثل فرشته ها در خواب بود   ینگاه

 آب بدستش داد   وان یل  هی  نفس

 

 همسرش انداخت سکوت کرده بود   به ینگاه

 صورتش رو نوازش کرد   نفس

 و  کرد یپرتگاه قرار داشت نگاه م ی که لبه   شیبه زندگ نیغمگ   ن یمب و

   د یکشیم ری ت قلبش
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 کنارش نشست و گفت    نفس

 تموم شد   گهیکابوس د  نیمب  میهمه خوب  ما

 زمی بخواب عز ر یراحت بگ  الیو با خ   ن یکوچولوت رو بب دختر

 

 بهتره برم تو اتاق  کارم   زم یهوا بخورم عز کمی د ی رو تکون داد و گفت با سرش 

 

 

 ی زد و گفت هر جور راحت ی لبخند  نفس

 

 

   

 به اتاقش پناه برد ساعتها در فکر  رفت   اون

 

   زدیو با خودش حرف م   زدیم قدم

   شد یداشت کالفه م  گهید

   د ینرس  ی ا جهینت  چیه به

 

 صبح بود تلفنش زنگ خورد   شش

 کرد   لش یموبا ی تعجب نگاه گوش  با
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   شد ینم باورش 

 بود....  اس ی

 

 تلفنش رو روشن کرد   ی فور

 گفت    یبا تند  و

  اس ینگفتم بهم زنگ نزن   مگه

 

 اون طرف خط دلش رو آشوب کرد   یمرد  یصدا

 گفت   تیعصبان با

 آقا ......   یهست یک شما

 

 کنم   ی من معرف ی که سر در گم شده بود گفت شما تماس گرفت نیمب

 

 ا یب یفور  ی نیجونت رو زنده بب اس ی یاگه دوست دار  دمیآدرس که بهت م نیبه ا ایب  یهست یو گفت هر ک  د یمرد خند  اون

 

   د یچی بوق  تو مغزش پ یقطع شد و صدا تماس 

 باشه   قت یحق  هی  نیا شد ینم باورش 

 کرده باشه   یشوخ اس ی د یبا

 

 تماس گرفت   دوباره 
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   کرد یو التماس م د یکشیم  غیاومد که ج  ی م اس یاز  ینامفهوم یهمون مرد و صداها یبوق خورد و دوباره صدا چند 

 

 باورت نشده   نکهیمرد دوباره گفت مثل ا  همون

 افتاده   ی چه اتفاق که 

 

 گفت    تیبا عصبان نیمب

   ی عوض ی هست یک  تو

 کرد و گفت من ......   یعصب یا خنده

 

 آشنا   هی

   اس یفکر کن دوست  تو

   ی که فکرش رو بکن ی کس هر

 

   ایب دمیکه بهت م  ینشون  نیداره به ا یدختر برات ارزش  ن یا یزندگ اگه

 با خشم گفت   نیمب

   کنم ینابودت م اد یسرش ب ییبه حالت اگه بال یوا  ی کجا عوض بگو

 

 ندارم  شیمنم کار ایپر ب بی و گفت تو با ج د یخند  دوباره 

 

 آدرس گرفت و به اتاقش رفت   ی فور
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 دادن به آرام بود   ر یمشغول ش  نفس

 

 

 شده ....... داریباباش ب ایزد و گفت ب  ی لبخند  نیمب  دنید با

 بزنم   یچرت ه ینگه ش دار تا منم   کمی

 نفس نگاه کرد   یتو چشما  ستادیسرشون ا یباال

 بود   ی و خستگ   یخواب ی از ب پر

 

 برم ....... د یو گفت با د یبوس  شویشونیپ

 

 وقت صبح کجا ....... ن یگفت ا یشد به تعجب و با نگران ل ینفس تبد  خنده

 

 دخترکش کرد  نگاه

 گفت    خورد ی م ریداشت آروم ش  که 

   زمیگردم عز  یبرم

 ......  یبخواب کم یآرام رو نگه داره  ایبه مادر بگو ب ی خسته هست اگه

 تو چشماش نگاه کرد و گفت    یکه نفس دستش رو گرفت و با ناراحت رفت یم داشت

 ...... ی ریکجا م ی گ  ینم نیمب

   ییایتا ب  رمی میاز دلشوره م من
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   سوزوند یرو م   نیمثل دشنه ته قلب مب  یز یچ هی

 

 و گفت   د ینشست و سرش رو در آغوش کش کنارش 

 

 داره   ازیو التماس کردم که نفس آوا بهت ن ی برگرد ی ازت خواستم به زندگ شیسالها پ اد یم ادتی

 

 کرد    د ییسرش رو تکون داد و حرفش رو تا نفس

 

 سر دخترش رو نوازش کرد و گفت  نیمب

 زده باشم  ی دوست ندارم دروغ بگم و از خودم حرف ی بهم اعتماد کن خوام ی دوباره ازت م حاال

 کنم   ی نم انتیخ مونیباور کن هرگز به زندگ  اما

 هست   یچ هر

 آرومش کنم   د یکه با وجدانمه

 نفس ......  یفهمیم

 

 کرد و با بغض گفت   نگاهش

 

 ......... اس ی

 

 دو سکوت کردند و نگاهشون هزاران حرف نگفته بود  هر
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 انداخت و گفت   نییسرش رو پا نیمب

 آره 

 

 زد   ی نم یچشم دوخته بود و حرف  نیبه زم نفس

 

 بلند شد و گفت   نیمب

 شده بود سنگ  صبورم ....  اس ی یزمان که باعث آزارم بود  اون

 من سوزوند   ی به پا شویزندگ  اون

 

 رفتم    یبه طرفش نم یکس  یهرگز  از سر ب یبود  یاگه تو در کنارم م د یشا

 

 

 

 سر و سامون گرفته   م یزندگ حاالکه

 آلوده شده   ی تنها و بدون سر پناه به هر گناه اون

 تو درد سر افتاده   اس یزنگ زد و گفت که  یکی 

 اون دختر هستم   یها  یباعث بدبخت من

 نفس  ی کنیدرک م نویا
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   کرد یداشت فکر م  نیکه در حق مب ییهایکرده بود و به گذشته و بد  سکوت

 

 

 نکرده باشه   نینمونده بود که نفس در حق مب  ی باق ی بد  گفتیراست م اون

 

 آزارش داده    یلینبوده و خ ن یمب ی برا ی زن خوب یتو زندگ دونستیبهتر م خودش 

 

 کرد یتحمل م د یموند و با  ینم ی باق یتیشکا یجا پس

 

 و گفت   ستادی بلند شد و روبه روش ا نیمب

 

   یدونیبهت دورغ بگم نفس خودت بهتر م  تونستمیم من

 بسازم   مویچون قسم خوردم که با کمکت زندگ اما

 هستم   یکه بهت دادم باق  ی قول  یبدون تا لحظه مرگم رو  نویا گمیرو بهت م قت یصادقانه حق دارم

 

 .برم .....  تونمیم حاال

 

 و سکوت کرده بود   کردیملتمسانه نگاهش م نفس

 نمونده بود   یگفتن باق یبرا  یزیچ

 با چنگ و دندون بود و حاال .....  ی نگه داشتن زندگ یدر به در بدنبالش برا  نی کرد  و مب  یعمر اون بد  هی
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   کرد یبهش اعتماد م د ینفس بود که با نیا

 گفت یرو م قت ینداشت و داشت صادقانه حق ییابا قت یکه از گفتن حق ی مرد

 

 رو گرفت و با بغض گفت   دستش

 بهت اعتماد دارم اما زود برگرد   برو

   م یام منتظرت هستدختر  منو

 تله باشه   د یتو رو جون نفس تنها نرو شا اما

 ......... د یشا

 

 و گفت نگران نباش   د یرو بوس  دستش

 

 تخت گذاشت و با غصه نگاهش کرد و گفت   ی رو برو آرام

 ..........نیمب ترسمیم

 

   دونم یم  کنهیم ه یمنو تنب خدا

 کرده .....  هم یدستات نباشه خدا تنب ی اون گرما یتو نباش  ی وقت

   زمی برو اما بزار خودمو دعا کنم عز ی ریم  یدار

 شدنم هست   هیندونستم و حاال وقت تنب قدرتو

 

 برام نگه ش دار ...... ایبه سقف اتاقش کرد و گفت خدا ینگاه
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 نفس نفس رو ببر .....  وگرنه

 عذاب نده ....... یطور  ن یمنو ا اما

 

 گردم.........  ی اک کرد و گفت نترس  برمصورتش رو پ نیمب

 

 و از خونه خارج شد    د یدخترش رو بوس   یها گونه 

به اون   ادیکه ب  س یدادم زنگ بزن به پل  امیبهت پ نکه یگفتم بمحض  ا  یچ زم یعز ی در  نگاهش کرد و گفت اشتباه نکن  یجلو

 محل  

 سپردم    زو یهمه چ لم یوک  به

 نباش   نگران

 باشه   ی شوخ هی  زیوارم همه چ د یام

 کنم یتمومش م امشب

 

 کامال روشن شده بود   هوا

 کارخونه متروکه بود    هی پرت و خارج ازشهر تو  یجا  هی بود  اس یکه   یمحل آدرس 

 

 او ن کارخونه توقف کرد   ی کرد و جلو  دایپ بالخره
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   ومد یراه آهن م لیر یصدا

 بود  معلوم ن ی زیهست اما چ ستگاهیا کی نزد دونستیم

 نگذشت که   یمدت

 زنگ خورد   تلفنش 

 بود   اس یکرد تلفن  نگاه

 

 جواب داد   ی فور

 اومد   یم  ادش یفر یصدا

 تله هست   ه ی  نیبرو از اون جا دور شو ا نیمب گفت یم که 

 تو هوا پخش شد   نیبه زم  ی زیبرخورد چ یصدا و

 داد و  امیپ لشیبه نفس و وک ی فور نیمب

 خارج شد و بطرف اون کارخونه متروکه رفت .....  نشیاز ماش  باعجله

 تو اون محل نبود   ی موجود زنده ا چیه

  د یصدا از پشت سرش شن ناگهان

 افتاد   نیبزم هوش یب  مهیبه سرش خورد و ن ی ضربه وحشتناک ه ی ک یپا ی صدا نهیبرگشت که بب تا

 

   د ید یو خوب نم  رفتیم جیگ سرش 

 اومدن   ی به طرفش م اط یدو مرد که آروم و با احت شد یم دهیچشماش د  ی تار و مبهم جلو یی زایچ هی

 اشاره کرد و گفت   ی گریاز اونها به د یکی

 بهوشه   هنوز
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 بزنم تو سرش ...... گه ید  دونهی

 

 رو گرفت ن یدست مب همراهش

 پشت سرش برخورد کرد و افتاد   رآهن یبه شدت به ت نیو بعقب هولش داد  مب 

 

  د ی د یاز توهم بود و اطراف رو گنگ و نامفهوم م یخلصه ا  تو

 

 بستن ...... دستاشو

 بود و درد داشت    جیگ

 کجاست   اس ی.کلمه بگه ...  ک یتونست  فقط 

 گفت    کردینشسته بود نگاهش م یصندل ی مرد که برو اون

   ادینکن م عجله

 .......  ادیم

 

 کردن و از اون محل خارج شدن    نشیسوار ماش  ی فور

 بود چشمانش رو با زور باز کرد و گفت   هوش یب مه یراه هنوز ن ی تو

 .......  خوامیم آب

 

 

   خوادیآب م قمون یکه کنارش نشسته بود گفت رف  ی مرد
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 نکردن   یو توجه  دنیدو خند  هر

   کرد یاون رو احساس م یاومد و گرما ی سرش خون م از

 

 که آدرس داده بود خارجش کردن   ی رو از دست داد چون از اون محل دش یام  گهید

 

   دادیخودش رو از دست م ی اریکم داشت هوش   کم

   کردنیم ق یبهش تزر یزی برگشت و نگاه کرد داشتن چ د یچیتو وجودش پ  یدرد   هی

 نگذشت که چشمانش بسته شد ........ یا قه یدق

 

 

 

 سفره پهن بود   هی

 

کنارش نشست تو دستاش    دهیپوش  ی و تور د یلباس سف هی که   د یبود نفس رو د ریسفره نون  و پن  ی سرسبزو قشنگ تو ی جا هی

 عالمه گردو بود    هی

   ده یو گفت مامان از باغ برامون چ د یخند 

 مزرعه پر بود از شاپرک   اون

 

 دوند   ی آوا و آرام بطرفش تو مزرعه م د یدور د از

 چه بزرگ شده قربونش برم   نفس کرد و گفت دخترم  نگاه
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 .......  زمیو گفت آره عز د یخند  نفس

 

   دم یبالخره به آرامش رس  ید ینفس گذاشت و گفت د  ی شونه  ی رو برو سرش 

   دمید یلحظه رو تو خواب م ن ینفس سالها بود ا یدونیم

 رم یخواب بم نیبا ا خوام یها ........م یکن  دارم یاگه خوابم ب نکنه

 

 شده بود   کی باز کرد هوا کامال تار چشم

 دست و پا بسته   کی اتاق تار ه ی ی تو

 

 صورت خشک شده بود   ی داشت خون سرش  برو  درد 

 زد   ادیفر

 رو هم نداشت  اد یفر ینا

 

 بود   تشنه

 زد ....  اد یفر دوباره 

 

قطره   نیکرد و اون تا آخر  کینزد  ن یمب یآب تو دستش بود به لبها وانیوارد شد و به ل  دهینفر با صورت پوش  ه یاتاق باز شد و  در

 آب رو خورد  

 

 بره .....  ادت ی یکه عاشق  ید ینکش یو گرسنگ  ی کرد و گفت بچه سوسول تا حاال تشنگ  نگاهش
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   گرفتمیتو بودم دوتا دوتا زن م ی جا منم

 

   اد یرماونهاست که د  یآفتاب و مهتاب فقط برا کننیمثل تو فکر م   ییپولدارا 

 

 

  د ی تر هست ی عوض ی کیاز  یکی

 نگاهش کرد و گفت من کجا هستم   نیمب

تو پر   د یفقرا بخواب همش با ر یشب هم مثل ما فق هی محکم بعقب پرتابش کرد و گفت نترس جات خوبه  ی شد و با لگد  کشینزد

   یقو باش 

 

 قدرت جواب دادن نداشت   ی حت نیمب

 ..... د یی خوای م ی گفت از من چ آروم 

 

 شد حرف حساب ....... نیبه کمر زد و گفت آهان ا دست

 

   م ییخوایم یچ وحاال

 

   لتیبه وک ی زنگ بزن د یبا

   م یگ یکه ما م یبه محل  ارهیپول ب اردیلیم پنج
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 اما ...  یبر  کنم یحرف گوش کرد و آورد ولت م اگه

 

 

  یچ ید یکه جنازه ات هم به دست خانواده ات نرسه فهم  کنم یجا خفه ات م نیهم یکن  ینافرمان یچموش  یی اگه بخوا..... اما

 گفتم  

 

   شه یم ی چ اس یسرش رو تکون داد و گفت  نیمب

 

 زد و گفت   یپوزخند 

 ........  اسه یکه سرت اومده کار   ییبالها ی د یهم نفهم هنوز

 

 ......  یگ یدروغ م  یگفت دار  د یچی پیکه از درد به خودش م یتعجب نگاهش کرد و در حال با

 ......... کنه یکارو با من نم ن یا چوقتیه اس ی

 

 .......  یو خبر نداشت ی بود یباز  ه یمدت تو تو  نیکرد و گفت چشماتو باز کن بدبخت تمام ا ی خنده مسخره ا دوباره 

 

   ید یفهم  یرو که گفتم برامون جور کن  یپول د یبا ین یدوباره دخترات رو بب خواد یاگه دلت م  یبفکر خودت باش  بهتره

 .......  ارین فتی بهش انداخت و گفت اسم دخترامو به دهن کث یزینفرت انگ  نگاه
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 تو فضا پخش شد  اس یضجه  یصدا

   د ینکن تشی شد و گفت تو رو خدا اذ زیخ  میصداش ن دن یبا شن نیمب

 

    شناسمیجاست من صداشو م نیهم اون

 

 بهتون بدم .....  ی دو دست د یپول خواست یهر چ دمیم  قول

 

 خبر بدم   لمی که به وک د یتلفنم رو بهم بد  فقط 

 کنم یم خواهش

 

 مکانمون لو بره نه   ی گفت  تلفنت رو بدم که روشنش کن  رفت یبطرف در م که یحال در

 تو اون کارخونه شکسته شد    شهیهم یتلفن برا اون

   ی با هالو طرف ی کرد فکر

   یکن یم یحال  لتیکه گفتم مو به مو به وک  یو تو هر چ ارم یتلفن برات م ه ی من

 

 

 بهش کرد و گفت   ینفرت بار نگاه

 جونم تموم بشه .....  متیاگه به ق ی کنم حت یکارو نم   نیا نم یرو نب اس ی تا

 

 و سرش رو تکون دادو از اتاق  رفت   د یخند 
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   نیمب

 داد   ه ی تک واری د ی رو برو سرش 

 باشه  خورده   چیانگار پ کرد یدرد م دستش

 

 دوباره سراغش رو نگرفت    یو کس د یکش  ادیشب تا صبح فر  اون

 

 ......د یدستامو باز کن د یها جرات دار ی لعنت د یکش  ادیفر

 

 نداشت  ی ا دهیفا

  وارید  یشد و سر برو  د ینبوده نا ام  ش یب ی توهم د یشن اس یکه از   ییتو اون خونه نبود و اون صدا  یموجود زنده ا چیه انگار

 گذاشت 

 آسمون کرد و گفت خدا خودت کمکم کن   نگاه

 

 

لوازم بدرد نخور گوشه اتاق   ی سر ه یکنه که دستاشو باز کنه چند کمد بهمراه  دایپ یزیچ د یانداخت شا یدور تا دورش نگاه  به

 شده بودند   خته یر

 

 با طناب بسته بودن   پاهاشو

 کنه که دستهاشو آزاد کنه   دایپ ی ا لهیبتونه وس  د یتا شا د یکش نیزم  ی خودش رو برو ی سخت به

 بود   ده یفا یب اما

 محکم بسته بودنش که قادر نبود حرکت کنه    اونقدر
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 از شبانه روزه   یبده که چه ساعت ص یتشخ  تونستیم ی نور پنجره رو گرفته بودند .اون  بسخت یجلو لهایوسا  اون

 شد  هوش یو درد ب  یدستاش گذاشت و دوباره از فرط خستگ  ی رو برو سرش 

 

   کنهی داره طناب دستاشو باز م یحس بود که احساس کرد کس ی و ب  جیبوده اما گ هوش ی ب یدونست تا چه ساعت ینم

 

 چشم باز کرد   دوباره 

 سرش بود    ی مرد نقاب پوش باال همون

 بهش انداخت و سرش رو تکون داد و گفت   ینگاه

   یهمه داغون شد  نیچرا ا  یرو نداشت  یشب دربه در هی طاقت  ینارنج نازک  بدبخت

 

 .....  ه یک  ینازک نارنج می نیآزادم کن بب ینگاهش کرد و گفت عوض نیمب

 

 نشست و گفت   وار ید ک ینزد یصندل ی برو

 

 

   ی خواد زورتو بهم نشون بد  ینم حاال

 وفا   الوعده

 ....... یبگ  لتیو به وک ی امروز برامون مثل بلبل حرف بزن یداد   قول
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 کنم    یکارو نم  نیا نم یرو نب اس ینگاهش کرد و گفت تا  ی عصب نیمب

 

 د یشد و سه تا آروم بدر کوب  بلند 

 

 رفت   رونیبدستش داد و از در ب یوارد اتاق شد و تلفن همدستش

 

 رفت و نگاهش کرد و گفت    نیبطرف مب اون

 

 همه خوبه آقا پسر  یبرا  نیا یمن زنگ زدم تو حرف بزن بهتره

 

 شل کنه   ی طناب دستاشو کم  کردیتقال م که یدر حال نیمب

 رو نشونم بوه   اس ی  گفت

 

 گم یباور کن راست م وفته یبه خطر م اس یچون جون  ینکن دستاتو باز کن ی و گفت سع د یخند 

 

 وارد اتاق شد   اس یبهم زد و اون مرد بهمراه  دستاشو

 بود   اس یهمونطور وحشت زده نگاهش به  نیمب

 

 و کتک خورده   یزخم  یصورت
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 حال   ی بسته و ب یدستا

 

   د یکثافتها چکارش کرد د یکش  ادیفر

 

 و تو چشماش نگاه کرد و گفت    د یرفت و چونه اش رو بطرف باال کش اس یمرد بطرف  اون

   رفت یم ش ید نقشه ما درست داشت پبو  یدختر خوب   اون

   ره یرد مارو بگ  ی کس نکه یبدون ا یوفت یقرار بود تو دام ب تو

 آخر کار    اما

 کرد و دلش برات سوخت ی کار خراب

 شد یم ه یتنب د یبده با یداشت تو رو فرار   میتصم

 

 خانم خوشگله بود  نیکه سرت اومد کار ا  یینباش همه بالها نگران

 

 کنه    ی ریداشت ازت باجگ   میتصم

 شد و جا زد   مونیکرد اما آخر کار مثل بدبختها پش  یهم خوب نقشش رو باز ییخدا

 م ینقشه مون رو عوض کن میگرفت  م یهم تصم ما

 

 ی خودت هم شده اون پولو زودتر آماده کن  ی به خاطر زندگ د یتو با االن

 

   شد یکرد باورش نم اس ینگاه صورت  نیمب



 نفس

260 
 

 رحم باشه    یحد ب ن یعاشق دلبسته بتونه تا ا هی

 کرد و گفت چرا ...... یتلخ  خنده

 

 کرده بودم   ی در حقت بد  نقدریمن ا  یعن ی اس یچرا  واقعا

 رو ازت پنهون کردم   یچ

   زم یحاضر بودم به پاهات بر مویکه زندگ  من

 

 نگفت   ی زیانداخت و چ ریسرش رو بز اس ی

 

 مرد   اون

 م یکه داشت ی به کار مهم میرس ینشست و گفت خوب حاال م  کنارش 

 

   میخانواده ات بد  لی تحو ز یرو بگو تا زودتر تو رو تر و تم لت یوک شماره

 

   د یکش  ادیفر اس ی

   کشنیکارو نکن اونها به هر حال هردومون رو م  نیا

 ......   گم یکن راست م باور

 

   کرد یسر در گم به هر دو شون نگاه م  نیمب

 تو صورتش زد   یمحکم  ی لیمرد بلند شد و س اون  که 
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   نیمب ختیر  نیبزم اس ی  ینیاز ب  خون

 باز بودند آزاد کرد   مه یکه ن دستاشو

   کنمیگوش م  یبگ  یزد نزنش هر چ ادیبسته خودش رو حرکت داد و فر یپاها با

   اریرو ب تلفنت 

 

 شد حرف حساب   نی رو تکون داد و گفت ا سرش 

 

 رو گرفت و بعد از چند بوق جواب داد .....  لشیوک  شماره

 

 گفت    کردیرو نگاه م اس یهمونطور که نگران  نیمب

 منم صامر .......   یاحمد  یآقا

   د یباشه گفت شما کجا هست دهیرو شن  نیمب یصدا نکهی خوشحال از ا لش یوک

   م یکن دایاز شما پ یاثر د یتمام اون منطقه رو گشت تا شا س یتا بحال پل  روزید از

 صحبت کنه   خاستیکنان م  هی که گر د ی مادرش رو شن یصدا اگهانن

 ادامه داد  دوباره 

 نگران شما هستن   ان یراد من االن تو خونه شما هستم خانواده همه گر یآقا

 

 مادر قلبش بدرد اومد  یصدا دن یبا شن نیمب

 

 رو فرو خورد و گفت   بغضش
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 همه خوبه ........  حال

 

 مرد که حوصله اش سر رفته بود  اون

 جواب داد   خودش 

   یاحمد  ی آقا یه

   ید یموکلت رو شن یصدا

 

   یماجرا باز نکن  ن یهم به ا سیپل  ی و پا  یاریب گم یکه بهت م  یبه آدرس  ارد یلیپنج م د یبا ش ینیزنده هم بب یخوا یم  اگه

   ه ینظرت چ حاال

 

 مات و مبهوت سکوت کرده بود   ن یمب ل یوک  چارهیب

  ی وقت آقا چی پول به ما برسه وگرنه ممکنه ه نیبده بهتره هر چه زودتر ا یل یحالش خ قتی رفت و گفت رف ن یمرد بطرف مب اون

 ی ن یصامر ر زنده نب

 

   اد یصامر ب یسر آقا یی به حالتون اگه بال یبا خشم گفت وا  نیمب ل یوک

 بگو ..  ارم یپول رو ب کجا

 

 حرف گوش کن   لی شد  وک نیو گفت آهان ا د یخند 

 آدرس .....  و
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 ی اریمتروکرج  م ستگاهیامروز بعد اظهر پول رو به ا  تو

  لیکه پول رو تحو  گهیو م زنه یو بعد دوستم به من زنگ م ی د یم لی و پول رو تو مترو بهش تحو ی گذاریقرار م ی تلفن قمیرف با

 چطوره؟؟؟؟؟  کنم یم متون یتقد  یصامر رو دو دست یگرفته منم آقا

 

 نگرفته   لیزنگ بزنه و بگه پول رو تحو  ایو  وفته یب سیپل ر یبه حالت اگه دوستم گ یوا

   ریبگ  ل یصامر رو تحو ی جنازه آقا ابون یبرو تو ب دم یوقت بهت آدرس م  اون

 صداشو صاف کرد و گفت  ل یوک

  د ی اریسرش ن یی بدم و شما بال ل یکجا معلوم من پولو تحو  از

 ی بهم اعتماد کن یانداخت و گفت ناچار نیبه مب یشد و بطرف در رفت و نگاه بلند 

 

 رو بهمراه خودشون برد   اس یاتاق خارج شد و اون مرد  از

 شد  رهی و درمانده به سقف خ د یام نا

 

   کردیو خدا رو صدا م  کردیتلفنش رو قطع کرد مادر نگران نگاهش به اون بود اشکهاشو پاک م ل یوک

 کردن  اون شماره شد   یر یدر حال رد گ  یفور  سیپل

 

 بطرف در اتاق رفت و مشغول ساکت کردن آوا شد   نفس

  خواستیو پدرش رو م   کردیم ه یگر

 

 مادر   می نچکار ک د یکرد و گفت حاال با یاحمد  ی نگاه آقا مادر



 نفس

264 
 

 

 باشن بهتره پول رو آماده کنم   یخطرناک یبفکر فرو رفت و گفت ممکنه آدمها یکم

 مقدارپول نقد داشته باشن نیصامر ا ی آقا  کنمیفکر نم ی ول

 

 که درحال صحبت با تلفنش بود گفت   ی سیپل مامور

   میگردیباند مخوف م ن یمدتهاست به دنبال ا ما

 د یحرفهاشون رو نخور بیفر  بهتره

 

 کنن یم یصامر نگهدار  یکه از آقا  میباش   یکردن اون مکان دایاول به فکر پ د یبا

 

 بود در اتاق باز شد   غروب

 نداشتند  دنی د  یبرا یینا گهید چشمانش

   د ید یر م  تا

 به چشماش فشار آورد   خوب

 نشست نیزم یغذ ا تو دستاش بود وارد اتاق شد و برو  ی نیس  هی  کهیدر حال اس ی

 رو دوباره محکم بسته بودند   ن یمب یدستا

دستاش پنهون   یکوچک رو که تو  یچاقو  هی گذاشت و   نیزم یرو برو  ی نیزد و گفت بهتره من بهت غذا بدم س  نیبه مب یچشمک

 داد   نیکرد بود بدست مب

 

 نکن  مرد وارد اتاق شد و گفت زود باش معطل  اون
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 پاهاش پنهون کرد نگاهش به اون مرد بود   ر یچاقو رو ز ن یرو تکون داد و مب سرش 

 نشست و گفت   یصندل ی برو

   میخوشگلت زنگ بزن لیدوباره به وک د یبا

 عوض شد  برنامه

 

   خواد ی م یسهم ه یرفته دنبال برادرش اونم   دوستم

 

 کرد و ادامه داد    یا خنده

 انجام بشه   یو خوش  ی به خوب ز یهمه چ اگه

   ی تو خونه اش بخور  انتکارتیناهارو در کنار معشوق خ ی تونی ظهر نشده م فردا

   دنیشروع کرد به بلند خند  بعد 

 بود   ر یکه سرش بز اس ی

   تیعصبان با

  د یرو که تو دستاش بودبصورت اون مرد پاش  یی چا وانیل

 که تو دستاش بود با قدرت بسرش زد.....  ی نیس  اس ی ن یو درهمون ح  د یبه هوا پر ی زنان از سوزش چا  ادیاز جا بلند شد و فر 

 

   د یآب تو آشپزخونه دو ر یزنان بطرف ش  ادیو از سوزش صورتش فر   جیمرد گ اون

 

 رفت ...... ن یمب ی بطرف دستا  اس ی
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 طناب شد   دن یرو برداشت و با عجله مشغول بر چاقو

 برگرد اومد   اس یزد  اد یفر  نیمب که 

   زدیم ادیقرمز شده بود و فر صورتش

 و چاقو تا دسته تو قلبش فرو رفت   د یبطرفش دو اس یآن   ک یهجوم برد و  اس ی بطرف

 نبود   ییبه دستاش کرد چاقو ینگاه

   کردینگاه م اس یمرد بعقب رفت و همونطور که به  اون

 

 افتاد   نیزم  یرفت و برو   جی.......و سرش گ که یزن  گفت

 زد   اد یفر ی با نگران نیمب

 دختر   یچکار کرد  اس ی

 

 قدرت حرکت رو هم نداشت  یجونش پر از خون شده بودن حت  ی ب ی زده بود دستا خشکش

 دوباره صداش کرد و گفت  نیمب

 دستامو باز کن   ایب اس ی

 

 چشماش جمع شده بود    یو نگاهش کرداشک تو برگشت

   د یلرزیم

 رو تکون داد و گفت من کشتمش   سرش 

  ستین  ستادنیاز کرد گفت حاال وقت ادستاشو بطرفش در نیمب

   اریاون چاقو رو برام ب برو
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 ..... اد یدوستش م االن

 

 با توام ...  اس ی د یکش  ادیفر

 

 شد   کشیبه سمت اون مرد و با ترس نزد برگشت

   ختیری م ن یزم ی و برو  خوردیقل م راهنش یپ یداشت از رو  خون

 چاقو برد و چشمهاشو بست یرو برو  دستش

 

 رفت   ن یبسمت مب ه یو با گر د یکش  رونیتو بدنش ب از

   کردیم  ن یو خودش رو نفر د یکشیطناب م ی رو برو ی خون یچاقو

 نگاهش کرد و گفت   نیمب

   اس ی سوزه یدلم برات نم  یر یبم اگه

 .دل بستن .. ی دروغه حت  ایدن نی تو ا  زیهمه چ ی داد  ادمی تو

 

 که بدور پاهاش بود رو باز کرد   یطناب یفور   نیآزاد کرد ومب دستاشو

 

 و از جا بلند شد و بطرف در رفت تا فرار کنه   

   دن یلرزیانداخت که شونه هاش م اس یبه  یو نگاه برگشت

 گرفت و بلندش کرد  بازوهاشو
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  رسنیاالن م  یستاد یزد  چرا ا ادیفر

   د یرو گرفت و بدنبال خودش کش دستش

 ی میخونه قد  هی

 کاهگل بودن در رو باز کرد  اطشیح ی وارهاید که 

 هواست به پشت سرمون باشه   اس یانداخت و آروم گفت  یبه کوچه نگاه و

   دند یدویرو تکون داد و آروم تو کوچه م سرش 

 بود   ده یشون بر یی دوتا  نفس

 هستن   ایدن  ی دونستن کجا  ینم ی و سوت و کور حت ک یبار یها کوچه 

   ادی  ینفسم باال نم گهیمن د نیو گفت تو برو مب  ستادیا اس ی

 

   میامن برس  ی جا هی زودتر به  د یکوچه رفت و دوباره نگاهش کرد و گفت با  چیبطرف پ نیمب

 کنن   دایردمون رو پ ممکنه

 

   ی فرار داشت یبرا یشتر یتو وقت ب ی طور نیا  موندمیتو همون خونه م د یداد و گفت با ه یتک واریبد  اس ی

 

 خون آلودش انداخت و گفت   یبه دستا یبطرفش رفت و نگاه نیمب

 ........ ی که سرم آورده بود  ییبا بالها گذاشتمیهمون جا جات م د یبا ی گ یم درست

 خم شد و قلبش رو گرفت و گفت   اس ی

 برو   تو

 کردن   دام یپ اگه
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   یتا وقت داشته باش  کنم یم سرگرمشون 

   ی دور بش شتریب

 گرده........  ینمطرفها هم که آدم زنده  نیا

 

 م یگردیرو محکم گرفت و گفت به خاطرت اومدم و باهم برم دستش

 

 وفت یلباسش رو که پاره شده بود بهم گره زد و گفت زودباش راه ب  ی لبه 

 

 

 می خودمون رو برسون یسیپل نی ماش  ای یپاسگاه هی به  هی کاف 

 

 دن یدو  یاصل ابون یدست هم رو گرفتن و به سمت خ دوباره 

 

 ............ اس ی ی  قصه 

 

   ی تونست یباال م ی و خودت رو بکش وار ید ی به لبه  یر یبود دستت رو بگ  ی کوتاه داشت کاف ی وارهایوقتا خونه ها د  اون

 

   ینی مهربونت رو بب ه یهمسا خونه
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   ینمک دار  هیهمسا سالم

 

 ..........  ی تموم شده دو تا تخم مرغ دار ازمیپ

 دوست داشتن  گرویهاش که از حال هم با خبر بودن و همد  هیکوچه و همسا ه ی  تیمیبود تمام صم نیا

 

 اون محله بود   گوش یدختر باز اس ی

 

 کنه تو    تیرو دوست نداشت رعا یی زایچ هی

   نه ی مهتاب رنگش رو نب  تا آفتاب و شد یم  میتو هفت تا سوراخ قا  د یاونا دختر با محله 

 بال سوخته   اس ی اما

 بود   طونیش 

   کردیبود و موهاشو تو هوا رها م ینی چ ن یدامن کوتاه و چ عاشق

 داد   یوقت حرف مامانو گوش نم چیه

 از وجودش شده بود  ی که تحرک جزئ بی موجود عج هی و سرزنده  شاد

 

 دونست   یرو نم ی و خستگ   کردیم  ی محله باز یبا پسرها شتریب

 بود   یمسابقه دوچرخه سوار  ی وقت

   شد یهاش نم ی طونیش  فی برادرش هرگز حر نیاس یاول تو کوچه بود و  شهیهم اس ی

 که گذشت  یسال چند 

 کرد  ر ییتغ شیزندگ  شهیهم ی برا سوزوند یم شی روز که داشت تو کوچه آت هی
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 یشگ یروز بعد اظهر طبق روال هم اون

 از سر کار برگشت   بابا

 خوشحال و خندان نبود   شه یمثل هم اما

 رو صدا زد و گفت لباساتو بپوش   اس ی

   رن یبگ  می درست تصم خواستی و م کرد یم ه ی گر مادرش 

 شکل گرفت   نشون یب  یبحث سخت جرو

   کرد یبود و نگاه م ستاده یخونه شون ا کی راهرو کوچ ی تو درگاه اس ی

 

 وارد خونه شد و   برادرش 

 چه خبره   گفت

 

 دونم   ی شونه هاشو باال انداخت و گفت نم اس ی

 

   کرد یمثل خواهرش با تعجب به پدر و حرکاتش نگاه م اونم

 

   دادیرو گرفته بود و نگران به حرفهاشون گوش م اس ی دست

 بدون در زدن وارد خونه شدند   ی کلیدر باز شد و دو نفر مرد ه ناگهان

 ی بدبختم کرد انداخت و گفت  ینگاه اطی در به ح یصدا دنیباشن پدر

 ساک لباس فرار کرد   هی و با  د یو با عجله بطرف پنجره پشت خونه دو 
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 شد   اس ی یروز زندگ  نیتر  اهیو س  نیروز بدتر اون

 که بابا از ترس طلبکارا پا به فرار گذاشت و  ی روز

 رفت   یقشنگ و چهار نفره شون روبه نابود  یزندگ

 

   کردی تو کارگاه فرش کار م پدرش 

 به درمان داشت    ازیبود و ن ضیبزرگ مر مادر

 کنه   دایتا نجات پ  خت یمادرش ر ی هر چه بود و نبود به پا رتیغ ی رو پدراز

 رفت   اینداشت و مادر بزرگش از دن ی ا دهیفا اما

 و  یاز قرض و بدهکار یی ایموند و دن پدر

   ومد یبرن یو بدهکار  یکه داشت از عهده خرج زندگ  یچه کرد باحقوق کم  هر

 

ساله اش که   نیزن و فرزندش آواره بشن از دوست چند  ومد یپدرش بود رو بفروشه اما دلش ن  ادگاریکه  ی گرفت خونه ا  میتصم

هاشو بپردازه  بدون   یبهش گفت که حاضره تمام قرض و بدهکار یشرم چیه  یداشت کمک خواست اونم ب ی خوب ی مال تیوضع

   اره یب ر رو به عقدش د اس ی نکهیبه شرط ا رهیپس بگ  نکهیا

 

 سالش تموم نشده بود   زدهیآخه دخترش مثل برگ گل بود هنوز س  د یبدور سرش چرخ ایدن

 

 داشت   یپر از شاداب ییایو دن  کردیم ی هنوز تو کوچه باز اون

 از در خونه اش برگشت   د ینا ام یکتک کار ی شد و بعد از کل ر یدوستش در گ با

 

 فرارش از پنجره خونه ....... ی دختر بچه پر بود از تلخ ه ی ی که برا  یصحنه ا  د یبابا رو د اس یود که ب یبار  نیروز بعد اظهر آخر اون
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 داشت  نانیاطم اس یاما  شیزندگ ی رفت پ  گفتن یمردم هم م یسر ه ی زد  نیخبر آوردند که پدرش رو تو جاده ماش  بعدها

 گشت    یپدرش مرده و گرنه به کنارشون برم  که 

 شوهر رو داد اونها آواره شدند   یخونه رو  فروخت و قرضها مادرش 

بود که بتونن خرج روزانه خودشون   یشون در حد  ی زندگ ی نداشتن ول ی بزرگش پناه بردند اون و همسرش فرزند  یخونه عمو  به

 رو فراهم کنن ...... 

 و  رفتیدستش تنگ بود برادر زاده هاشو با آغوش باز پذ   نکهیا با

 کرد .....   یشون نزد ودر حقشون پدر نهیه س هرگز دست رد ب  

 

 برنگرده   د یکه رفته خسته و نا ام ی قسم خورد که هرگز از راه سته یخودش با یپاها یگرفت رو   می روز  تصم اون

 برادر شوهر باشه   یتا کمک خرج زندگ کردیبا شرافت خونه مردم کار م مادرش 

 

   د ید یرو با چشم م د یکشیکه مادرش م  ییها یسخت اس ی

خودش پول پس انداز   ی کنار عمو تو صنف پوشاک مشغول کار شد و کم کم برا نیاس یگرفت بهمراه برادرش اونم کار کنه   میتصم

 کرد  

 

بزرگشون در   یکه عمو   یکردن و اون تا آخر عمرش محبت  ه یخونه کرا هی خونه عمو   ک یبه سر کار نره نزد گه یمادرش خواست د از

 حقشون کرد رو فراموش نکرد

 

 درست استفاده کنه   ش یداد که از لحظه لحظه زندگ اد یروزگار بهش  یگرفته بود سخت پلم یتازه د اس ی

 کنه   ی کارگر  ی د یگرفت  اونم مثل برادرش و عمو تو کارگاه تول  میتصم
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 کارو بهش نداد   ن یعمو هرگز اجازه ا اما

 تنها شدند  شه یهم ی برا نیاس یو  اس یسال بعد مادر فوت کرد و  چند 

 

 خانواده شاد در کنار هم   ه یبوداونم غصه  شیهمراه زندگ شهیهم  یغصه ا  هی

 که سالها قبل داشت و از دست داد   یزیچ

 

 شد  لیفارغ التحص   یبا تالش تو دانشگاه رشته مترجم اون

 

 شده بود براش همه کس   نیاس ی

 ...... پدر

 

 .......مادر

 

 .برادر ..... خواهر

 

 ...و همه ...  همه

 

 شد   ی خودش کس یکم کم تو صنف پوشاک برا  نیاس ی

 نگهبان و بعد هم مسئول کارگاه.......  سر

 کاال کرد    د یداشت که اونو مسئول خر مانیا شیبخش اونقدر به درستکار سیرئ
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 سر و سامون گرفته بود   شونیتازه زندگ د یخر زیخونه تر و تم هی  نیاس ی شد یخواهر و برادر روز به روز بهتر م یزندگ

 و کمک خرج برادر بود    کردیکار م  یخصوص  یوقت تو شرکت ها مه یهم ن اس ی

 ستن یخودشون با ی پا یداده بود رو اد یبه اونها  ییتنها

 

برادر    یو برا   ادیگرفت به خونه ب  می رش ساعت دو بعد اظهر تموم شده بود تصمروز بعداظهر زودتر به خونه برگشت کا اون

 خوب درست کنه   یغذا هی مهربونش 

 

   یانداخت و وارد خونه شد در کمال ناباور  د یکل  یخوشحال بشه وقت نیاس یکرد که   د یبا حقوقش خر یکل

   کنن یکاناپه نشسته و بگو بخند م  یزن جوان برو  ه یکه بهمراه  د یرو د  نیاس ی

 بود.......  یکس  ی ته قلب مهربونش شکست و اون ب ی زیچ ه ی روز  اون

 

  نیاس یکه به  یتا اون لحظه که مادر رو به خاک سپرد و تا اون ساعت ختیکه پدر از پنجره گر ی که از لحظه ا  ییو تنها ی کس یب

 کرد .......و    هیتک

 خودش باشه  ی به فکر زندگ د یو اون با ستین داریپا ی ز یچ چیه ایگرفت تو دن ادی

 

 خواهرش اون وقت روز به خونه تعجب کرده بود   دن یکه با د نیاس ی

 زده از دوستش خواست که خونه رو ترک کنه   خجالت

   کنهی م جاد یبرادرش مزاحمت ا یشکل گرفت و احساس کرد داره برا اس یتو وجود  یشرم  هی

   ره یبگ  میکرده بود تصم  یبرادر بزرگش که سالها در حقش پدر ی حرفها بود که به خودش اجازه بده برا ن یاون مغرور تر از ا آخه

 ره یکنه و سر و سامون بگ   یخودش راحت زندگ ی حق داشت برا اونم
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 راحت باشه   نیاس یبداخل اتاق رفت و خودش رو پنهان کرد تا  ایح یرو  از

 کردکه   از درون شکست ........ ه یگر  ی تو وجودش طور ییو تنها  یکس  یب  یروز از رو  اون

 

 

    ومد ی اما صداش در ن ختیر اشک

 

 و از درون نابودش کرد     خت یپنهان تو قلبش فرو ر ی صدا بغض یب

 بخونه اومد شرم داشت با خواهر کوچکترش روبه رو بشه  ری هم اون شب د نیاس ی

 

 کنه طاقت سربار بودن رو نداشت   ی گرفت مستقل زندگ  میفکر کرد تصم یلیخ

 

 

 

 د یچ نیاس ی  یصبحونه رو برا ز یم شهیمثل هم   د ینون تازه خر زش یبرادر عز ی شد و خونه رو مرتب کردرفت و برا داریزود ب صبح

 بشه   داریو منتظر نشست تا ب

 بود   میانداخت هشت و ن  یرو نگاه ساعت

  رفتی به محل کارش م باسد زودتر شد یم رش یداشت د  گهید

   د یدر اتاق رفت و آروم بدر کوب پشت

   ومد ین ییصدا
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   شد یرو باز کرد باورش نم در

 خونه نبود  نیاس ی

 

 شد تلفنش رو گرفت   ریدلگ 

 جواب داد   ی فور اون

   زمیعز  یی کجا نیاس یگفت  یبانگران

 

 شرمنده بود   اس ی ی رو دنیکه از د  اون

 کار  رو گرفت و گفت شش صبح بهم زنگ زدن ناچار شدم زود برم تو صبحونه ات رو بخور ......   ی بهانه

 گفت ..  بیغر ی با بغض کنهیچرا ازش فرار م دونستیکه م اس ی

 باهات حرف بزنم   خواستمیم

   شهیتکرار نم گهی د  زمیبود  عز  یدوست معمول  ه یسکوت کرد و آروم گفت منو ببخش اون دختر  نیاس ی

 کردم یکارو م نی ا د یتوعه نبا  می خونه حر اون

 

   ادیم  شیپ ی هر مرد یبرا نی سکوت کرد و گفت تو منو ببخش که سربارت شدم ا اس ی

   می زنیمنم که شرمنده ام شب باهم تو خونه حرف م نیا

 

 به فکر فرو رفت ی از سر در گم یی ایتلفنش رو قطع کرد و تو دن ی فور

 

 کرد   یو عذر خواه  د یبغل گل بدست در آغوشش کش هی نیاس ی شب
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 رو داره   ایبرادر دن نیبهتر دونستیم اس ی

 کنم    یکن بزار مستقل زندگ  هی خونه برام کرا ه یخواهش ازت دارم  ه ی  نیاس ی یریروز سرو سامون بگ  ه ی  د یو گفت تو با د یخند 

  ی تا وقت یکنارم باش  د یتو با  کنمیکارو نم نیت هرگز انگاهش کرد و گف ی به اخم شد و با نگران لی تبد  نیاس ی ی خنده  ناگهان

 رمیبم

 

  .رحمم... ی من اونقدر ب ی کنیفکر م  ی عنیگفت   یو با تلخ د یخند 

 

   یدر حقم لطف کرد  یلیهم خ یزندگ ینجایتا ا یشیم  ر یپ یو گفت نگاه کن دار  د ی سرش کش یبه موها یدست

 ی دختر رو دوست دار  اون

 

 انداخت و گفت   ریرو بز  سرش 

 اومده   هیچند ماه کنهیکار م   یقسمت حسابدار تو

 بهش دل بستم   دمشید  یوقت  از

 مهربونه    فرشته

 

 داشته با اراده و مستقل بار اومده ........   ی مثل من گذشته سخت اونم

 کنم     یاجازه بده تو رو بهش معرف اس ی

   اد یازش خوشت م مطمئنم

   کنم یخوبه منم حرفاتو باور م یکه تو بگ   نیو گفت هم د یخند  برادر مهربونش رو گرفت و  یبازوها

  نیاس یبزار غرورم حفظ بشه  اما
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 احساس کنم سربارت هستم   خوام ینم من

 کرد و گفت    اس ینگران تو صورت   ینگاه

 مواظبش باشم د یخواهر خوشگل دارم که با ه ی ستم یبدونه که من تنها ن د یاونم با ره یگ یحرفو نزن بخدا دلم م ن یا گهید

 

   زمیتمومه باشه عز  نجایبحث ا نیو گفت ا  د یرو بوس  اس ی یشونیپ بعد 

 

اسم اون   یوقت د یدرخشیعاشق شده  برق عشق تو نگاهش م نیاس یبود که  ن یرو مطمئن شد و اون ا ی زیچ ه یاون روز   اس ی

   ومد ی دختر م

 

 گذشت   یماه چند 

   ارهیهرگز بخودش اجازه نداد که فرشته رو بخونه ب گهید نیاس ی

 

   رهیروز سر و سامون بگ  هی  اس یکه زمان بگذره و   دادیم د یهر روز به اون دختر وعده وع اس یخاطر  به

 کرد    یخواستگار اس یدوستش پا جلو گذاشت و از   نکهیا تا

 ش اومده بود  به خونه دوست  ی چند بار کرد یتو صنف پوشاک کار م نیاس یهمراه  الیدان

 اونو عاشق و سرمست کرده بود   اس ی دنید

 کرد   یزد و خواهر دوستش رو خواستگار ایکه دل به در  یزمان تا

که   یزیاما چ ومد یمرد خوب و معقول بنظر م هی  الیدان  اس یرو دوست نداشت از نظر   الیهرگز موافقت نکرد و اون دان اس ی اما

 با عشق شروع کنه   شویعاشق بشه و زندگ یروز  ه یبود اون دوست داشت 

 نداشت   یا  ده یرو متقاعد کنه اما فا اس یکرد   یسع نیاس یمدتها  تا
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 سپرد...... ریرو بدست تقد  ز یشد و همه چ د یناام یبعد از مدت 

 خواهر و برادر شکل گرفت  نیو نفرت ب  نهیک یغم سقوط کرد پرده ها یبیتو سراش    ش یکه زندگ یساعت تا

 

 اونها  شکل گرفت و اون نفرت بود که رشته محبت رو پاره کرد  نیب  یز یچ هی شو به باد داد و  یو تار تمام هست  اه یشب س  اون

 

 و باهم شام بخورن   اد یب نیاس یتمام شبها چشم براه بود که  مثل

 کرده بود    ریاون شب  د اما

   دادیچون تلفنش رو جواب نم زدیدلش شور م یلیخ

 برادر راحت بشه   ی از سالمت الش یزنگ بزنه تا خ الیدان  ی گرفت بناچار برا  میتصم

 بود    ده یشن اس یکه از   یبه خاطر جواب منف ال یدوران دان  اون

 عاشقانه تو دلش نقش بسته بود   ی ا نه یک

   ره یانتقام بگ  د یبا ده ینرس  اس یال که به بود که حا نیرو دوست داشت انجام بده اونم ا یز یچ هی

 

 کارش شده تو انبار با کارگران مشغول جابجا کردن جنسهاست  ر یدر گ نیاس ی دونستیبهش زنگ زد و اون که م اس ی

 رفته    رون یگردش ب ی با دوست دخترش برا نیاس یگفت   بدروغ

تلفنش رو قطع کرد و بعد از خوردن   یکوتاه یراحت شد و بعد از خداحافظ الشیخ  گذشتیبه برادرش خوش م نکه یاز ا اس ی

 شام به اتاقش رفت که بخوابه  

 

   شد یم نیکم کم چشماش داشت سنگ  گه ید  کردیبود ومطالعه م  دار یهنوز ب اس یشب نشده بود  ازده یهنوز  ساعت

 زنگ در خونه بصدا در اومد  که 
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 .......اون و هم خودش ..  یرش باز کنه و بگه که خوشحاله هم برا براد یرفت که در رو برو  یبا خوشحال اس ی

 

 افتاده   نیاس ی ی برا ی جا خورد و بفکر فرو رفت که نکنه اتفاق د یرو پشت در د  ال یدر نگاه انداخت و دان  یاز چشم تا

 

 رو باز کرد ........  در

 

 افتاده    ی انداخت و گفت اتفاق ینگاه ال یدان یتو چشما ینگران با

 قدم بجلو برداشت    هی  اون

 کرد   تی رو اذ اس ینفسهاش  یصدا

 بود ......  زاریو سمج بودند ب  کردنیتو چشم نگاه م  میکه مستق   ییاز مردا اون

  یشگ یهم حانهی نگاه وق نیو ا کنه یتو نگاه و حرکاتش هست که اونو جذاب تر م ی شرم ه ی ی گرفته بود که مرد واقع  ادیپدرش  از

 رو دوست نداشت   الیدان

 بعقب رفت ......  یکم

 

   ی ترس یزد و گفت از من م یلبخند  کنه یرفتار م اطی با احت اس ی د یکه فهم الیدان

 نگاهش کرد و گفت نه   اس ی

 بود جا خوردم .....  بیدر خونه برام عج ی شما جلو دنیوقت شب د نیا ی ول

 

 هم شدم ....  نیاس ی نگران
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 کرد و گفت   بش یرو در ج دستش

 

   اد یبخونه م ر یامشب د برادرت

 استرسش رو پنهان کنه گفت   کرد یم  یسع که یباز کرد و در حال مهیدر و ن  یکم اس ی

   د یکه خبر داد  ممنونم

 

 در گذاشت   ی پاشو جلو الیدر رو ببنده که دان خواست

   هی چه کار نیکرد و گفت شما حالت خوبه ا ال یبه چشم دان یاخم نگاه با

   رمیو م پرسمیسوال دارم  م ه ی انداخت و گفت  ر یسرش رو بز الیدان

 سوالتو بپرس   ستیبه پاهاش کرد و گفت شما برو عقب تر با ینگاه اس ی

 

 و گفت   د یکش  یق یعم نفس

   ادیازم بدت م چرا

 

   ادیخوشم نم حیوق یفقط از مردا  ادینگاهش کرد و گفت من ازت بدم نم اس ی

 

 

   کنه یثابت م نو یا ییایو به خونه ما ب یاز نبود برادرم استفاده کن  یکه به خودت اجازه داد  نیهم

 کرد و گفت   ی مسخره ا ی  خنده
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   ی باز کرد بهیمرد غر ه ی ی که در رو برو ست یحواست ن تو

 افتاده   یاتفاق نیاس ی یو گفت من فکر کردم برا  د یتو حرفش پر اس ی

   ی کردیدر رو بروم باز م   د ینبا یادامه حرفش رو داد و گفت هر چقدر هم نگران بوده باش  ی فور

   یستیخاص ن یار یکه اونقدرها هم که اداشو در م  دهینشون م  نیا

 راحت شد حاال برو  ........  التیخ ی حرفها رو بزن نیا نجا یا یاومد  ی گفت خوب حاال که چ تیبا عصبان اس ی

 

   گنیم  یاالن مردم چ ست یخوب ن چ یانداخت و گفت باشه اما ه ریرو بز  سرش 

 ممکنه برات بد بشه   نه یبب نیاس یاز شما دست منه که اگه   یز یچ هی

 ؟؟؟؟؟؟  ی با تعجب نگاهش کرد و گفت مثالچ اس ی

 

   د یکش رون یفرو برد و چند تا عکس که تو دستش بود ب  بشیبداخل ج کرد دستش رو  ی ورانداز  هی سر تا پاشو  از

 روش گرفت   وروبه

   کنه یتو آلبوم منه دست تو چکار م یعکسا نایگفت ا تیخشکش زده بود با عصبان اس ی

   یکرد و گفت تو بهم داد نگاهش

 طاقتش تموم شده بود گفت   گه یکه د اس ی

   یعوض یداخل اتاقم و عکسامو برداشت  ی راه داده رفت   مون یشخص می تو رو به حر  ستمیمن خونه ن ی داره که وقت  ریتقص  برادرم

 

 عشق برداشتم چون تو   یاز رو  یزمان هی مسخره وارکرد و گفت    یا خنده

 که برام خاص و جذاب بود   ی دختربود  نیتر تنها

 عذاب   ی  هیعکسها شدن برام ما نیا ی من جواب رد داد  یبه خواستگار ی رحم یبا ب  نکهیبعد از ا اما
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 مغرور متنفرم   یاز زنها ی مغرور ی لیخ تو

 

  ریخودش تقص نکهینگم با ا نیاس یکار زشتت رو به  نیا دم یقول م ی دست دراز کرد و گفت بهتره اون عکسها رو بمن بد  اس ی

 کنم یکارو م  نیا یدار  نیاس یکه با  ی چند ساله ا ی رو بخونه راه داده اما به خاطر دوست بهیغر هی داره که 

 

 بسمت پله هارفت    یگذاشت و با نگاه مسخره وار بش یرو داخل ج عکسها

 ......  ینیبیگفتم زود باش عکسهامو پس بده وگرنه بد م ی چ ید یاومد گفت نشن رونیاز خونه ب اس ی

 برنگشت که نگاهش کنه   ی حت اون

 مگه ؟؟؟ ستمیگفت باتو ن د یکشیاز پشت سر لباسش رو م کهیطرفش رفت و در حال اس ی

 

 افتاد  الیدان ی کرد و برو  ریپله گ یچادرش افتادو پاش به لبه   نیهمون ح در

 

 پرتاب شدند   واریدو بعقب رفتن و محکم بد  هر

  اس ی

 

 افتاد و درد داشت  ن یزم ی برو

 خورده بود   چیپ پاش 

 .....  دادیمچ پاشو ماساژ م ه یپله ها افتاده بود و با گر  ی کرد چادرش برو  اس یبه  یبلند شد و خودش رو تکون داد و نگاه الیدان

 

 انداخت   یپله نگاه نییپا اونو متوجه کرد به پا ی پله ها جمعش کنه صدا یچادرش رفت که از رو  بطرف
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 کرد یبود و هر دوشون رو نگاه م ستادهیا نیاس ی

 

 بده   نیاس یداشت که به  ی حیزده بود اون وقت شب چه توض خشکش

 

 خودش   یحفظ آبرو  ی گرفت برا  میتصم

 رو نابود کنه   اس ی

 

 به خواهرش انداخت  یپله ها رو باال اومد و نگاه تیبا عصبان نیاس ی

 کوتاه    یباز و دامن مهین یچادر لباس  بدون

 

 د یچیپ یافتاده بود و از درد به خودش م ن یزم ی برو

 تیعصبان با

 جه خبره  نجایا گفت

 

 کار اشتباهه گوش نکرد    نیمن من کنان گفت منو ببخش داداش به خواهرت گفتم ا الیدان

 گه یکه چه قشنگ دروغ م کرد ینگاه م الیبا تعجب بدهان دان اس ی

 

 کار از اول هم اشتباه بود   نیا  قیداد ما رو ببخش رف ادامه 

   م یگفتیبهت م  قتو یحق د یبا

   رهیگرفت جلوم رو بگ  م یکنم خواهرت تصم فی برات تعر ام یخواستم ب ی وقت
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   ی قتی گفت چه حق  کردیکه همونطور بهت زده نگاه م نیاس یشهیبراش بد م یاگه تو بفهم گفتیم

 حرفاشو باور نکن  گهیداره دروغ م  د یکش  ادیفر اس ی

 

و بدورش گرفت و گفت    د یکش رون یب الی کرد و چادرش رو از دست دان یخشم به خواهرش که تو پاگرد پخش شده بود نگاه با

 برو خونه .......... 

 

 خجالت آور خودش رو جمع و جور کرد و بداخل خونه رفت   یبا بغض اس ی

 و گوش کرد   ستاد یدر ا پشت

 ......  الیدان نمتینب گه یشتش رو بسمت راه پله گرفت و گفت برو دانگ  نیاس ی

 

 بود از شرم سرخ شده بود   نییپا سرش 

 

 خواستم .......  یمن نم نیاس یکرد و گفت منو ببخش  ش یمیصم قیرف نگاه

 

 زد   ادیو فر  د یحرفش پر تو

 نشو  یدور برم آفتاب گه یخوام روت دست بلند کنم  فقط د ینم  می که باهم خورد یبرو به احترام نون و نمک الیدان

 

 فراموش کن نامرد ......  شهیهم یرو برا نیاس یخونه  آدرس 

 

 ...رفت ... نییو از پله ها پا د یآشفته اش کش یبه موها یدست  دن یلرزیکه دستاش م الیدان
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 .چشم تو چشم نشه .....  نیاس یبسمت اتاقش تا با  د یبا عجله دو اس ی

 

 بهش دست داده بود   ب یعج یخفگ  هی

 و کلک  ایکه سر و تهش پر بود از ر یی ایتو دن ی بیازسر غر ی کس ی سر ب از

 

 با اون نگاه حق بجانب زل زد تو چشماش و گفت   نیاس یدر اتاقش با شدت باز شد و  ناگهان

   یزد یازش دم م شهیکه هم ی مردونه و غرور ه یهمون دختر سرسخت با روح یهست یتو ک اس ی شناسمتینم 

  هان

 همه حرف باد هوا بود   نیا

 بهم خورده بود ....  نتونیب ی نداد شویبگو چرا جواب خواستگار پس

 

  قتی حق ایاز خواهرش بپرسه آ نکه یبدون ا بافه یخودش داستان م یبرا ی به دهان برادرش چشم دوخته بود که به چه راحت اس ی

 نه ......  ایداره  

 

   سوزوند یرو م اس یت قلب داش   یاعتماد ی همه ب اون

 به صورتش و گفت   د یبرادرش رو گرفت و محکم کوب یشد و دستا بلند 

 

 .......  یزنیم  ی که دار ه یمنو بزن تحمل دردش برام گواراتر از تهمت ایب
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   اس یمنم  ی گ یم یدار  ی بفهم چ نیاس ی

 نداره ........  یخواهرت بلکه دوستت همخونه ات همون که بجز تو پناه نه

 

   ی رسونده تو برام همه کس نجاینمک تو منو به ا شمی باور کن من ناراحت نم یکرد ی که در حقش پدر همون

 ...به روح بابا .... تو رو ی و حرف منو دروغ بدون ی رو باورکن بهیغر هی  یکه حرفها ی هست ینزار بشکنم تو عاقل تر از اون  نیاس ی

 

 گفت    یو با ناراحت  د یکش رونیب اس یاز تو دست  دستاشو

 ؟؟؟؟؟  اس ی  یکرد یم  یاون صحنه چه فکر  دنیبا د ی من بود ی جا تو

 

 دارم  مان یچون به حرفات ا دمیپرس یملتمسانه بهش انداخت و گفت اول ازت م  یاشکهاشو پاک کرد و و نگاه اس ی

 

 کنه   ی تالف خواستی انتقام اومده بود   چون بهش جواب رد داده بودم م یاون برا  نیاس ی

 

 انداخت و سکوت کرد   ریرو بز  سرش 

 ........گمیبهت دروغ نم ره یبم اس یو گفت  د یصورت برادر برد و گونه اش رو بوس  ی دستش رو برو اس ی

 

 رسم یانداخت و گفت فراد حسابش رو م  یخواهرش نگاه یچشما به

 

به کارش نداشته   ی کار نیاس ی اره یسرت ب ییبال هی چون اون االن زخم خورده است ممکنه  یکارو بکن  نیا د یگفت نبا ینگران با

 ازت .......  کنم یباش خواهش م
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 رفت   رون یاز اتاق خواهرش ب یانداخت و بدون حرف  ریسرش رو بز اون

خود، خودش   یه سر و وضع آشفته خودش انداخت و چشمش به عکس مادرمهربونش افتاد و  دلش برا ب ینگاه نه ی تو آ اس ی

 ......  زمیگل تو معرض باده مامان دلم برات تنگه عز ه یمادر مثل  یزن تنها و بدون همدم  و تو دلش گفت دختر ب  ه یسوخت  

 مادر  ........  ی ب دختر

 

 سابق رو نداشت  یاون محبت تو نگاهشون گرما گهید گذشتیو برادرش  م اس ی ی برا یسرد و نگران کننده ا  یروزها

 

   گذروند یخونه م رونیوقتش رو ب  شتریو ب ومد یبخونه م ریشبها د نیاس ی

 نداشت یا  گهینفسهاش هم نفس د ی اوقات بجز صدا یگاه  شد یتنها  و تنها تر م  اس ی

 

 

کم وکمرنگ    شیتو زندگ  ییزایچ ه ی ره یم  ادش یو  زنه یحرف م  کمیسر کار هست با دوستانش  یه وقتخوش بود ک  نیدلش به ا 

 شه یتر م

 

 کارگاه کنه   گهیبخش د هی بخش خواسته بود  که اونو مسئول  س یجدا کرده بود از رئ الیکارش رو از دان نیاس ی

 

 

اونو از تو اتاقش   یعکسا الیروز برادرش بفهمه که دان ه ی که اگه  دونست یخوب م اس یتا کمتر با هم چشم تو چشم بشن   

 کشونه یم ی هر دو شون رو به نابود ی زندگ   ده یدزد
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 کار عوض کرده بود    نیچند  گذشتیپشت سر هم م اس ی یروح زندگ  ی سرد و ب یروزها

تو   ییزایچ  ه یرو دوست نداشت  یسرانجام یب اس یخودش مستقل بشه  یبتونه برا ی روز هی تا  کرد یآمدش رو پس انداز م در

   دادیوجودشو آزار م  شیزندگ

   زدیتو خونه برادرش سربار باشه مرتب به روح و روانش صدمه م نکهیا

  ی روز هی کار کنه که  ییبخش از کارگاه شروع بکار کنه اما اون دوست نداشت جا ه یازش خواسته بودکه بعنوان حسابدار  نیاس ی

 خواست تو ذهنش مرور کنه  ی نم یفکر رو حت  ن یا وفته یب الیچشمش به دان

 

 گرفت از خونه برادرش بره رو هرگز فراموش نکرد   میتصم شه یهم ی شب که برا اون

 

 

   کردیک م موهاشو خش نهیآ ی دوش گرفته بود و داشت جلو  تازه

 

 

 برادرش وارد خونه شده   د یکرد و د یاونشب زودتر به خونه اومده بود  در صدا خورد نگاه  نیاس ی

 سالم کرد   ی رفت و به گرم بطرفش

 داد   ی حوصله نداشت جواب سالمش رو بسرد اون

 پر بود از غصه   نیاس ی یچشما تو

 .....  نییپا ختیر  یهر  دلش

 حرف بزنه  بطرف اتاقش رفت و در رو بست  ی مه اکل نکه یبدون ا ی حوصله حت یب نیاس ی

 

   کردیبود و بدر اتاقش نگاه م ستاده یهمونطور  نگران ا اس ی
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 شده   یبه اتاقش بره و بپرسه که چ د یترس یم

 بهتر بود   ی طور نیا د یفهمیم د یبا اما

 زد ......  در

 تو شامت رو بخور   ستمیآروم گفت من گرسنه ن نیاس ی

 تو   امیب  شهیآروم گفت م  اس ی

 بخوابم   خوامی گفت نه م  یحوصلگ  یب با

 

   کرد یداشت سکته م اس ی

 

   یتو ناراحت م یتو با هم حرف بزن  امیبزار ب کنمیخواهش م  نیاس یگفت  دوباره 

   زم یعز شه یحل م ز یمطمئنم با حرف زدن همه چ  میبا هم صحبت کن  ایب

 

 نگران شد  شتریب د ینشن ییصدا

 در زد    دوباره 

   ستادی روبه روش ا انیگر یبا چشمان نیاس یدر باز شد و  ناگهان

 بهم دوخته شده بود   نگاهشون

 ناراحتت کرده   یک  ی کرد  ه یصورتش رو نوازش کرد و گفت قربونت برم چرا گر اس ی

 

 ناراحتم کرده تو ....  ی تلخ کرد و گفت ک   یا خنده
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 تعجب گفت من ......  با

 

 فت آره تو  رو تکون داد و گ  سرش 

 

   ی کن ی وقت حرفم رو گوش نم چیه  یپدرت هستم ول یمن جا  یکنیادعا م نکهیکه با ا  ییتو

 

 ی کنارم کار کن گوش نکرد   ایگفتم ب بهت

 

   ی کار نکن گوش نکرد یی هر جا گفتم 

   

 بشه   لیتوز و انتقام جو تبد  نهیمرد ک  هی به   ی باعث شد  یاش زد  نه یاومد دست رد بس تیبه خواستگار قمیرف نیبهتر الیدان

که نسبت بهت داشته    یکه از تو داشت رو بهم داد و اعتراف کرد که بخاطر عالقه ا ییو عکسها شمیاومد پ ه یبا گر ش یروز پ چند 

 بدنامت کنه  خواستهیکارو کرده و م نیا

 

 از کارش استعفا داد و رفت ...  شهیهم  یکرد و برا  ی معذرت خواه 

   یهمه درد سر درست کرد  یتو برا  اس ی یفهمیم

   ی کنیرو م یدفاع چه کس  ی بزنه تو دار یدست به تالف   د یجواب رد بشنوه با یو گفت حاال هر کس د یکش اد یفر تیبا عصبان اس ی

   یکرد  دمیناام نیاس ی

 

 کردم   دتیرو با تاسف تکون داد و گفت آره من ناام سرش 

 بکنم   یخودم  و تو کار یزندگ  یهستم که برا  یتر از اون چاره یب من
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 ازدواج کنه  ی ا گه یگرفته با کس د م یکه با تمام وجود دوست داشتم تصم ی دختر

 

  ستیبرام مهم ن زیچ چ یه گهید

 برو بزار راحت باشم  اس ی

 

 در رو بست و به اتاقش رفت  

 

   د یسرش چرخ ابدوریدن

 کنه   ه یاونطور درمانده گر نی اس یباعث بشه  شد ینم باورش 

 

 مانده و غمبار به اتاقش رفت در

 گرفت با اون دختر صحبت کنه    جهیفکر کرد ونت یلیخ

 زد   رونیاز خونه ب  نیاس یکه  صبح

 نه یو به کارگاه رفت تا فرشته رو بب   د یرو پوش  لباسش

 

 پنهان کنه   نیاس یاون کارگاه اونقدر بزرگ بود که بتونه اومدنش رو از   کرد یکارم  یتو قسمت حسابدار  فرشته

 

 دفتر کارگاه شد و بدنبال اون دختر گشت    وارد
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 کرد  داش یرفتن بالخره پ نییباال و پا ی از مدت بعد 

 

 از جا بلند شد   دنشیبا د شناختیرو از قبل م  اس یمشغول کار بود   زش یم پشت

 

 جلو رفت و سالم کرد   اس ی

 کرد    یاحوال پرس  یزد و باخوشحال  یبخند ل

 

   ومد یهم م نیاس یبود به  ی نگاهش کرد دختر خوب و معقول اس ی

 واقعا بهم عالقه داشتن   اونها

 

   دنیلرزیبدستش کرد دستاش از استرس م نگاه

تا شما بهم   دم یانجام م اد یاز دستم برب ی بود که بهت بگم هر کار نیا  نجایزد و گفت فرشته جون قصدم از اومدن به ا  یلبخند 

  د یبرس 

   یچرا به خواستگارت بله گفت یواقعا برادرم رو دوست دار   اگه

 بود  شانیرو پر شبیرو ناراحت کرده تمام د نیاس ی نیا

 

   دهیبه تو نقشه ها کش دن یرس  یبرا  اون

 

 که سکوت کرده بود    فرشته

 رو بلند کرد و گفت   سرش 
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 رو دوست دارم اما پدرم مخالف ازدواج ماست   نیاس ی من

 گفت چرا واقعا   یبا مهربون اس ی

 به شما نگفته   نیاس ی ی عنیبا شرم گفت  فرشته

 

   ی کنیصحبت م یشده بود با تعجب گفت نه در مورد چ جیکه گ اس ی

 

 از موضوع خبر نداره   اس یبود  دهیکه فهم  اون

 نه    ایرو از موضوع باخبر کنه    اس ی کرد یرد داشت فکر مسکوت ک  دوباره 

 شرکت شد  ینگران و با دلهره وارد حسابدار نیاس یدر باز شد و  که 

 

   یاومد  نجایدستاشو گرفت و گفت چرا ا تیرفت و  و با عصبان   اس ی بطرف

 

 فهمم   یواقعا کارهاتو نم اس ی

 

   ی بهش نگفته بود قتویاومده بود که با من صحبت کنه تو حق یچکارش  دار نیاس یبلند شد و بطرفشون رفت و گفت  فرشته

   ی گفتیهمه مدت بهم دروغ م نیا یعنی

 

   ی کنیام م ونهید  یدار  گفتمیفرشته خودم به موقعش م د یکش  ادیسرش فر نیاس ی

 

 خبر بود   ی که از موضوع ب چاره یب اس یبا خشم بهم چشم دوخته بودن و  هردو 
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 کرد یرو نگاه م اونها

 

 و نگاهش کرد و گفت    ستادیکه هنوز تو شوک بود ا اس یاومد  رونیخواهرش رو گرفت و ازدفتر ب دست

   ی کنیازم پنهون م  ویچ نیاس ی

 بگو  شمیم  ونهید  دارم

 

 .... د ی اش دو قهیشق  یقطره عرق برو   هی بگه  یفکر بود که چ تو

 منم ........  هی نگاهش کرد و آروم گفت قض ب یغر یبا بغض اس ی

 

 سر بلند نکرد و سکوتش رو ادامه داد ....  نیاس ی

   کردیم چارهی حرفا ب نیبگه دوستت دارم چون داشت اونو با ا د یرو گرفت از اون به بعد ترس  نیاس ی ی بار بود که دستا نیآخر نیا

 روزگار بود   ی د یسف  یموهاش پر از تارها  ی شش سال داشت تو و یس 

 شاهدش بود   اس یو  د یکش ی که از کودک  ییها یسخت

   کرد یم  یکار  هی د یبا

   کردیفکر م ندهیو به آ  د یبریازش دل م نیاس ی د یبا

   یکنیم ت یچرا خودتو اذ گهیکنم د ی برم تنها زندگ میرها کرد و گفت من که راض دستاشو

   ی خودتو به خاطرم خراب کن ندهیآ  یی بخوا گذرمیازت نم نیاس ی

   یگفت یزودتر بهم م د ی کنه با  یکه با شوهرش تنها زندگ  ه ی خواسته هر دختر نیا

 

 خجالت بکشم   ی باعث شد  امروز
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   کنمیفراموشت م  شهیهم ی و برا ی برادرم  رهیم ادم یاونوقته که  یهام تو هست ی باعث بدبخت اس ی یکه بهم بگ  اد ین یوقت روز   هی

 

 سکوتش رو شکست و گفت   نیاس ی

 

   میتفاهم ندار گه ید ی زایچ ه ینداره من و فرشته سر   یتو ربط به

 ......  من

 

 از دست دروغهات کالفه شدم  گه یتمومش کن د نیاس یو گفت   د یحرفش پر تو

 

   د یدو  یعجله دور شد و بسمت در خروج با

 زد   ادیفر نیاس ی

 برادرش نگاه کنه ....... یبرنگشت که تو چشما یکجا .........حت اس ی

 

  ختیروز تا ساعتها کنار مادرش درد دل کرد و اشک ر اون

 داشت    یکه تو زندگ یتموم نشدن  یها  یشده بود اونم بدبخت ی براش قطع ز یچ هی

 

 به مزارمادر کرد و گفت   ینگاه هی

  یو سخت   کردمی م ی داشتم باز ی دغدغه ا چی که بدون ه اه یهمون روز س   ی چرا اون روز ما رو نکشت گمیم یی وقتا  هی مامان   یدونیم

   د یهرگز برنگشت اون روز با گهیاز تو پنجره رفت و د کی ساک کوچ هی نبود اما بابا اومد و با  المیخ ن یروزگار ع
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   میشد یمون راحت م ییتا هر سه تا  یختیری تو غذامون م ی زی چ یسم هی

   مردمیهمون روز م د یبا بخشمتینم یزندگ نیکه هرگز به خاطر ا من

   هیکس  ی اونم درد ب شهیخوب نم ییدارو چیدارن که با ه ی تو زندگ  ییکمبودا ه یپسرت و دخترت  ی دونستیرو م یز یچ هی

 راحته   شتی جام پ م یکن ی خودت ببره باهم زندگ شیو منو پ اد یبه خدا بگو دلم برات تنگه ب مامان

   ستمیباشم سربار تو ن ی هر کس سربار

 

 زد و و زد و زد .....  حرف

 

 برگردم به خونه ساکم رو ببندم برام دعا کن  د یآسمون نشسته بود نگاه کرد و گفت مامان با ی غروب برو یاهیس 

 

 کرد   ی و خدا حافظ ختیخونه گشت و اشک ر یشب لباسهاشو جمع کرد  تو  همون

 

   کردیتند تند از روزگارش گله م ی و با لبخند تلخ  کردیو نگاهشون م داشتیبرم لباسهاشو

 

   ستادیا نه یآ یجلو

 مامانش رو برداشت و گفت   عکس

 کم دارم   یمامان جونم تو رو دارم چ  م یباهم بر ایب

 

 ......  د یتو در چرخ د یکل

  د ید ی حال زارم نیاونو به ا نیاس ی  د ینبا  د یتختش دراز کش  یاشکهاشو پاک کرد و برو ی فور
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 ورم کرده اش پنهون بشه ......  یتا چشما د یصورتش کش یرو برو  پتو

 

   داد یبابا بود محکم  و مردونه که بهش حس آرامش م یپا یرو دوست داشت اون مثل صدا نیاس ی یپا یصدا

   ست ین یکه از شام خبر د یتو خونه زد .فهم یچرخ  هی لباسش  ضیبه اتاقش رفت و بعد از تعو آروم 

 کرد   اس یبه اتاق  ینگاه

 خودشو به خواب زده   د یفهم

 باز کرد و آروم بداخل اتاقش پا گذاشت  مه ین دررو 

 

 کمد باز بود و چمدون بسته و کتابهاش تو کارتون ......   در

 

 خواهر قلبش رو سوزوند   یبیغر غم

 

   ی داریب دونمی گذاشت و نوازش کرد و گفت م  اس یسر  ی تخت نشست دستش رو برو یگوشه   آروم 

 

   نم یپتو اشکهاتو نب ریز  یرفت

 

 بره منم من   د یاون که با یبر  ییخوایکجا م  یچمدون بست اس ی

 

   بندهیکه از خونه خودش ساک نم  آدم
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   یگ یدروغ م  یدار  فهممی تنها راحت ترم باور کن م نیاس ی ی روز بهم بگ  ه ی  اگه

   کنم یحرفاتو باور م ی وقت فکر نکن  هی

 جدا کنه   کمیمنو از خواهر کوچ تونهیهم نم  ییایدر  یپر  چیکه ه  فرشته

 تنها بمونه   د یخواهر دارم مثل برگ گل نبا ه یبدونن من   د یبا اونها

 

   گذرمیوگرنه به جون خودت قسم ازش م ی کن ی کنه که تو هم در کنارمون زندگ ی پدرش رو راض د یبا خواد ی فرشته منو م  اگه

 چمدون رو باز کن   نیهم پاشو ا حاال

 تو خونه   چهی باشه تا عطرش بپ وار یتو باغچه کنار د د یبا شهیهم اس ی

 خوام  یرو نم یبدون عطرت زندگ  ی نباش  اگه

 

نداره اما من   یاشکال ی نگاهم نکن ییخوای و گفت م د یکرده بود بوس   خیاومده بود  و از استرس   رونیپتو ب  ر یرو که از ز دستش

   نم یبب خوامیرو م کنه یمامانا داره صبحونه آماده م ن یلب  که موهاشو بسته و ع یبرو  یمهربون با لبخندنمک اس یصبح همون 

 

 یتا باور کنم هنوزم دوستم دار  ر ینون تازه هم بگ  برام یگفت راست  یشد و چراغ اتاقش رو خاموش کرد و با شوخ بلند 

 

 پوش شده بود   د یبود چشم باز کرد همه  جاسف ی سرد صبح

 بازم تو رختخواب بمونه   خواستیم  دلش

 بود    خته یسرش ر  ی کار رو  یکارگاه کل ی تو اما
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 و بلند شد ......   د ی کش یا  ازهینشستن  خم یم  گهیهمد  یو آروم برو  دنیرقصیخوشگل برف م ی ها دونه

 تموم شده بود   یو خوش   یبه خوب  زی همه چ نکه یانداخت مثل ا ی حال رو نگاه تو

 تازه دم تو فضا پخش شده بود   ییچا ی رو تموم شده دونسته بو شبیموضوع د اس یراحت شد که  الشیخ

 دوباره زد   ومد ین ییصدا د یاتاقش رو آروم کوب در

 نبود   ییهم صدا باز

 

 زم یعز ی کنیلباس عوض م ی دار اس یآروم گفت   شور افتاد  دلش

 

انداخت  یوحشت زده بدور اطراف نگاه  یهست و نه چمدون یاس ینه  د ید  ینگران شد در رو باز کرد و در کمال ناباور  واقعا

 کارتون کتابها سر جاشون بودن اما  

 نه   اس یو  چمدون

 شروع کرد به تند زدن   قلبش

 انداخت  یعجله به راه پله ها نگاه با

 نبود   یخبر

 رو جواب داد  ی گرفت بعد از چند بوق گوش  لشویموبا

 

   اس ی یی کجا ادزد یفر

   د یچی تو گوشش پ  اس یآروم و مهربون  یصدا

 تو مسافر خونه هستم   من
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   یکه از خونه رفت   یکرد   جایزد تو ب  ادیدوباره فر تیعصبان با

 ی نکن که روت دست بلند کنم برگرد خونه فور یکار  هی اس ی

 

   کنم یم نکاروی ا ییکنم وگرنه خودم تنها  ه یخونه کرا ه یکمک کن   یدوباره با همون آرامش جواب داد اگه واقعا دوستم دار اس ی

 

 دنبال خونه   م یگردیدنده است بناچار گفت باشه تو برگرد باهم م  هی اون سرسخت و  دونستیخوب م نیاس ی

 وگرنه نه تو نه من  اس ی یباش  نجای ا د یبا گردمیظهر بخونه برم رمیو م پوشم یلباس ماالن  من

 

 جرو بحث کردند   یروز خواهر و برادر به سخت چند 

   دنینرس  یا جه ینت چیه وبه 

   وفتهیگناه به گردنش ب ن یفرشته رو از دست بده و تا ابد ا  نکهیبابت ا ش یبود اونم نگران اس ی یباعث پافشار شتر یب یز یچ هی

 موفق هم شد   بالخره

 خونه مستقل گشتند   ه یشد باهم بدنبال  میتسل نیاس ی

 و استرس بود  ی اون چند روز که بدنبال خونه بودند  پر از نگران نیاس ی

 

  د یتراش یم یالک لیدل ه ی ی هر خونه ا ی برا و

   شه یباز م گهیخونه د هی  یخونه درش برو  نیا

 

 کار نبود   نیبه ا یو راض گرفت یم ی رادیا ه یرو   یمرد مجرد داره و ......هر خونه ا  ش ییروبرو ه یخونه همسا اون

 د  دا تیبود رضا ی ساکنان ساکت و محل آروم بایتنها بودن و تقر  رزنیو پ   رمردیپ ه یخونه که ساکنان رو به روش  هی بالخره با  اما



 نفس

303 
 

 شد   یزندگ   هی اول لیوسا  یسر  هی د ی به فکر خر یبا خوشحال اس ی

 بود  ماریو ب ض یخواهر مر یاز غم دور نیاس یو  کنه یمستقل م  شویبود که داره زندگ شاد

 

 شروع کنه    شویتا راحت تر زندگ دهیخر  اس یکه   شد یوسط حال روبه رو م د یجد  لیوسا  یسر ه یبا  کردیدر رو باز م  یوقت شبها

 کرد   ی سخت ه یشب گر اون

   د یخواب مادر   رو د تو

  نیاس یاش  گهیطرف د هی بود و  دهیخواب  اس یطرفش  ه یبالشت وسط گذاشته بود و  هی  مایقد  مثل

و قصه رو خراب    د یپریکوچکتر از برادرش بود همش تو حرف مامان م ی لیکه خ  اس ی  گفت یمامان براشون قصه م مایقد  اون

   کردیم

 زبون بود و نمک خونه ....... بلبل

تو دل مامانت   یو بزرگ شد  ی که تو رشد کرد ییخواهر با همه فرق داره مثل خودته اونجا نیاس یداده بود  اد یوقتا بابا بهش   اون

 اون بوده ..... یچند وقت بعد جا

 ......  یجا گذاشت ایدن  نیا ی از وجودت رو کجا یتکه ا ی که فراموش کن اد ین یوقت روز ه ی د یهست خون  ه ی از

 مادر که دخترشو دوست داره   ه ی که فرزندش رو دوست داره مثل  یرو دوست داشت مثل پدر اس ی

 ی فراتر از خواهر و بردار  یز یچ هی

 

 شد و به طرف اتاقش رفت   ارد یتو خواب بود با ترس ب اس ی د یچ یاش تو خونه پ هی گر یصدا

   دادیسر م  ه یعرق بود و داشت مردونه گر سیخ

   د یکرد .محکم در آغوشش کش ر یتو گلوش گ  یبغض هی

تو رو خدا بزار با دل شاد برم   ی کنیکارو م ن یا رمیخوام بم ی رو پاک کرد و گفت من که نم نیاس ی صورت  نشیآست ی گوشه  با

   یخواستگار یبر  د یتو با م یعالمه کار دار ه یبعد از اون  نیاس ی
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 کنم    یمن برات شاد ی بپوش  یداماد  لباس 

 بچه هات عمه خانم باشم و از سر و کولم باال برن قربونت برم   یبرا

   ید یهردو مون رو عذاب م ی طور نینکن ا ه یگر

 فکر کن   نیبه ا کمی

منم   ی زنیبهم سر م ییایو م شه یدلت برام تند تند تنگ م گه یاگه برم خونه خودم  د یول  ی تکرار   شمیکنارتون باشم م نجایا اگه

   شهیقند تو دلم آب م دنتی و از د کنم یدر رو بروت باز م

 

 رو تکون داد و با لبخند گفت   سرش 

 اس یبروم بخنده تو رو جون  ایبخند بزار دن  حاال

 

 داد   اس ی ل یسرنوشتش تحو ی به تلخ یلبخند 

 تب داشت   سوخت یم تنش

رو رها نکن نابود   اس یکه   زدیم بیدلهره مثل جنون به روح و قلبش نه  ه یو  کرد یعذاب وجدان داشته باشه احساس خطر م انگار

 شه یم

 

   یمواظب خودت باش   ید یرنگ و خوشگل خواهرش انداخت و آروم گفت بهم قول م یی خرما یو  موها یعسل یبه  چشمها ینگاه

 نشم  مون یروز از کارم پش ه یکه   ید یکه خدا بهت داده .....بهم قول م یی بایهمه ز نیا مواظب

 

 مونه یم ادمی باور کن  یگفت   یکه بهم چ مونه یم ادم یزد و گفت   لبخند 

 

 ذوق داشت   ی لیشروع کرد خ نیاس یرو بهمراه  یاسباب کش  اس یروز بعد  چند 
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 بود رو داد که ببره   دهین هم خرخونه خودشو یبا وسواس برا  اس یکه   یلیوسا شتریب نیاس ی

 

که   ی آغاز شد قصه ا یی بتها اس ی یپدر مهربون خونه رو براش آماده کرد و قصه زندگ هی باشه مثل   لیتکم  اس ی خواستیم 

 بود  یو بلند   یدختر پر از پست نیا ی زندگ ی برا انشیآغازش و پا

 

  ومد ی شبها که بخونه م شکافتی رو م نیاس یمثل خنجر قلب حساس  ی مدت  یبرا  نیو برادر از هم دور شدند و ا خواهر

   د یخند یو م زد یکه بلند بلند حرف م اس یخوشگل  یصدا

 

   کردیم  یطونیش 

    ی ریگ یم اد ی ی آشپز ی آخه دختر ک زد یسرش غر م ی و کل سوزوند یاوقات غذا رو م یگاه

 که دل نازک خواهر نشکنه   خورد یو همون غذا رو م  شد یم میتسل نیاس یو آخرش هم    کردنی گو مباهم بگو م یهم کل  بعد 

 

 

 

   شد یم  ونهید  د ید یرو نم د یرقصیو شاد م گذاشتیکه آهنگ م    ی اون سرزندگ و

 کرد یرو کم کم داشت با گوشت و پوستش احساس م یی جدا نیشد و ا رتر یپ روزها

 

 از کنارش دور شده   اس یکه  رفت یم ادش یکنارش بود    یو وقت زد یبهش سر م  یبهانه ا هی روز به  هر

 یمراسم خواستگار ی گرفت زودتر آماده بشن برا م ینکنه تصم تی از اون اذ شتر یبرادر رو ب ییتنها نکه یهم به خاطر ا اس ی
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 گذاشت   شون یسر و سامون گرفت و فرشته پا به زندگ نیاس یعرض چند ماه  در

 اس ی  یبرا یپر بود از شاد انشیزود شروع شد که پا اونقدر

 

 راحت شده بود   نیاس یبابت  الشیخ

 در گوشش گفت   یبود  اونشب دستاشو گرفت و با خوشحال یدختر آروم   فرشته

 زم یعز رهیداره م و اون برق چشمات  تیشاد یقلبم برا  زمیعز اد یبهت م یداماد  چقدر

 

 به روال قبل بازگشته بود   یکم  شیزندگ گهید

 به اون کار نداشت  یمشغول بکار شد  اما حوصله و عالقه ا  نیاس یکنار   یاومده بود بناچار چند مدت  رون یبود که از کارش ب یمدت

 داشت    ازیچون به در آمدش ن ارهیگرفت طاقت ب  م یتصم 

از کارگاه که   یبا اصرار صاحب کارش دوباره به کار برگشته بود و تو همون قسمت الیچون داناونجا هم نتونست بمونه  متاسفانه

 بود   یمسئول حسابدار اس ی

 بخش شد   معاون

 گرفت استعفا بده    میدوباره تصم الیدان  دنیروز باد اون

مشترک باهاش جواب   ی زندگ  یو  برا  وفتهیب اس یبه دل   الیمهر دان یروز  هی کارش موافق نبود  دوست داشت  نیبا ا نیاس ی 

 بده  تیاونو ببخشه و به ازدواج رضا اس یداشت که   یهنوز هم اصرار و پافشار الیمثبت بده چون دان

 

 شد  کاریب ینبود از کارش استعفا داد و مدت ی راض نیاس ی نکهیا با

   گشتیبدنبال کار م روزها

 بهش سر بزنه   کردیکمتر وقت م  گهید نیاس ی
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   ادیب دارش یبد  نیاس یها چشمش به در بود که و روز شبها

 که بد موقع مزاحم شده   د یفهمیو اون م  دادیجوابش رو م ی فرشته به سرد زدیاگه بخونه برادرش زنگ م ی وقت  هی

 بود که به سر کارش بره .....  نیبه ا یراض  نیاس ی دن ید ی برا یحت

 

 شیبود تو زندگ یتنها و دلمرده تو کج خونه منتظر معجزه ا  اس ی

 

 سر راهش قرار گرفت   یبیراه عج  هی از  ی روز ه یمعجزه  اون

   کردیقشنگ رو زنده م  د یهزاران ام اس ی یکه با لبخندش تو چشما  اون

 

   رفتیدلش م  کرد یو از پشت در اتاق نگاهش م رفتیم دارش یبه د یکه وقت  اون

 داشت براش هم دوست باشه هم عاشق  دوست

 ییپر بوداز غصه تنها اس یاونم مثل  آخه

 

بود اونم   کسانیتو هر دو شون  یی زایچ هی  شدنیم  یتازه باهم مساو  رفتیم  اس یپردردش و قلب داغون به کنار   یبا چشما ی وقت

 بود که از دست روزگار خورده بودند  ی و ضربه ا ت یمعصوم

 

 مبودهاش دوست داشت  رو با تمام ک نیمب اون

 مرد آروم پر درد براش آرزو بود  نی در کنار ا ی لحظه زندگ لحظه 

 

 دوباره به کار قبلش برگشته بود    تازه
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 بهتر بود   یلیکارگاه داشت خ ی که تو ی کار از

 بود که خدا بهش عطا کرده بود   یی بایبراش درد سر بود اونم ز یتو زندگ  شهیداشت که هم ب یجاذبه عج هی اس ی

 

 

 ازش سوءاستفاده کنه    خوادیو فقط م ستیداره به خاطر خودش ن یبا اون قدم برم یدوست ی برا یکه هر کس  کرد یفکر م شهیهم

 

 رو عاشقانه ازش به خاطر سپرد اونم بغل گرفتن دخترش بود   ز یچ هی  د یرو د نیبار مب  نیتو پارک اول  یروز وقت  اون

 پدرش افتاد   اد یلحظه  هی

  یموندن ادیکه براش پر بود از خاطرات ب ی قشنگ کودک دوران 

 چشماش زنده شده   یاحساس کرد پدرش دوباره جلو 

 کرد یو عاشقانه نگاهش م  د یمرد د  هی رو  نیمب اس ی

 

 تیو نها شیروز اون  بشه تمام تمام زندگ  ه یکه   کردیفکرش هم نم گهیهرگز د  اس یگذاشت   یبدر خونه اش پا نم ن یاگه مب د یشا

 آرزوهاش 

 

   سوختیداشت و م  تب

 حالش بد بود   دوباره 

   کردن یبودند و در گوش هم پچ پچ م ستاده یسرش ا یهاش باال یداشت دو تا از هم تخت   تهوع

   نهیاومده هر شب کارش هم ی حامله باشه از وقت نکنه

 گذاشت و گفت    اس ی یشون یپ یاز اونا آروم دستش رو برو یکی
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 اوه اوه .......  اوه

  د یشب رو صدا کن  فت ینگهبان  ش  د یسوخت بچه ها بر دستم

و بسمتش رفت و   د یها سر نگهبان که در حال چرت زدن بود از جا پر  له یبه م د یبسمت راهرو با شدت کوب د یاز دختر ها دو یکی

 ها ......  له یبه م  یکوبیم  ی طور ن یگفت چه مرگته ا

 

 تا سرفه کرد و گفت   چند 

 ...... ره یمیبه دکتر برسه حتما م ری اون دختره که تازه اومده دوباره تب داره اگه د د یبرس  بداد

 در رو بازکرد ....  ینگهبان بعد  د یکوب  ی اشت و با چوبش به در آهنجمع و جور کرد و چادرش رو برد خودشو

 

 دختره تازه وارد دوباره تب کرده   نیو گفت دکتر تو درمانگاه هست ا د یکش  یا ازه یرو تکون داد و خم سرش 

 

 رو بست و بداخل راهرو پا گذاشت و گفت   در

 هاست ی مارو خسته کرد معلومه از اون نازک نارنج نمیا

 

  د یپاش  اس ی آب رو با انگشتاش به صورت  وانی عرق کرده بود  سر نگهبان جلوتر رفت و ل صورتش

 نگاهش بدور بر افتاد    د یخواب پر از

 افتاد   ادش ی تازه

   دهید یدوباره کابوس م  داشته

 از دختر ها با خنده گفت  یکی

   یشبونه خواب رو از چشم همه برد   ی ناله ها نیخانمها با ا خانم
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   ارهیم رونتیب نجایدندون رو جگر بزار پاپا جون از ا کمی

 خنده   ری با هم زدن ز همه

 

   ه یبراتون سر گرم زیهمه چ ستیحالش خوب ن د ین یبیمگه نم د یگفت خفه ش  تیبا عصبان نگهبان

 ات کنه   نهیتو  درمانگاه دکتر معا رون یب ایکرد و گفت دختر جون پاشو ب اس ی نگاه

 

   شم یصورتش رو پاک کرد و گفت نه خوبم ممنون بخوابم خوب م اس ی

 

 .......ستیبد ن  یبه نظرم دوتا قرص بخور  ی سرش رو تکون داد و گفت هر جور راحت نگهبان

 

 بخوابم  خوام ی و گفت خوبم م د یکش  یق ینفس عم اس ی

 

 بالشت گذاشت و چشماشو بست   یسرش رو برو آروم 

  ومد ینظرش م ی داغونش جلو یتمام زندگ  بستیبمونه چون تا چشماشو م داریکرد ب یسع

 بود   ده یبر یاز زندگ  

   کردیبود که آرومش م ییتنها دارو  مرگ

  گشتیخوب م لیوک ه یبود که سخت بدنبال  ی چند روز نیاس ی

   د یخواهرش رو تو زندان د دهیزرد و رنگ پر ی اومد و چهره  یوقت  از

 و قرار نداشت  آروم 

 حوصله حرف زدن رو هم  نداشت  یخونه حت  تو
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تنها خواهرش اتفاق افتاده   ی که برا دونستی م یی تو مرز  طالق قرار گرفته بود  اون فرشته و پدرش رو مقصر تمام بالها شیزندگ

.... 

داشت از درون   شتر یب گذرونده یمرد متاهل دل بسته و روز   و   شبش رو در کنار اون م  هی به   اس یبود که  ده یفهم یوقت  از

 .......  سوختیم

 و منتظر قصاص بود  رفتیمرگ راه م غی رو لبه ت اس ی

 

 کرده بود   نیاز اونها جرمش رو وحشتناک سنگ  ی کیباند آدم ربا و کشتن  ه یبا  اس ی یهمکار

 داشتند که قصاص انجام بشه   می از پسر دزد و تبهکارشون نداشتن اما تصم یل خوش د  نکهیمقتول با ا خانواده

 

 شد یتر م کی که هر لحظه به طناب دار نزد یی روزها گذاشتیروزها رو پشت سر م ن یآروم تر اس ی

 

 با اون روبه رو بشه   نیاس یخواست  ینم اد یبه مالقاتش ن گه یخواسته بود که د  نیمب از

 دست بردار نبود    نیمب اما

 اس ی ییبشه اما شب و روزش شده بود فکر رها  ر یباهاش در گ  نیاس یممکنه  دونستیم  نکهیا با

 

دختر پاک و    هی  نکهیو از ا گرفت یم ی بیدرد عج ه یافتاد قلبش  ی که م اس ی اد یهر لحظه ب گذشتیم ری کند و دلگ  ن یمب ی برا روزها

 ره یبم خواستیکشونده م  یبه ورطه نابود  نطوریساده رو ا

 

 آرام رو هم نداشت   یحوصله   گهید

   رفتیتمام شب رو راه م  کردیمواقع خودش رو تو اتاقش حبس م شتریب

   کردینگاهش م ی شب نفس پشت در اتاق نشسته بود و پنهون اون
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 داد   یرو فرار  ن یگذشته اش مب یکه کارها دونست یخوب م اون

 بود   ده یفا ی گذشته رو جبران کنه ب  کردیم ی چقدر سع هر

 

از پشت در   یواشکی  د یگرمش داشت با ی به محبت همسرش و دستا  ازیکه ن  ییتو شبها  دادیحاال حاال ها تاوان پس م د یبا انگار

 کردیاتاق حسرت وار نگاهش م

 

 از دستشون داده بود  ی عقل یکه با ب خورد یرو م یخوب  یو افسوس روزها 

 

 محبت کردن ......  ی آروم برا  یمونده بود و نه قلب ی حس عاشقانه تو وجودش باق گهینه د  نیمب

 بود که  ی همون تاوان نیوا

 پرداختیسالها م د یبا نفس

 

 شونه اش لمس کرد با ترس برگشت و نگاهش به نگاه مادر گره خورد   ی رو برو یدست

 شد  ره یختو چشماش  مادر

 

   کشهیداره  زجر م دونستیم   سوختینفس م یبرا  دلش

 بود   ده یصورتش خشک ی برو اشک

 نفس رو گرفت و سرش رو تکون داد که از جا بلند بشه   دست

 

 داخل شدن به اتاق رو نداشت   یرو   یول  کرد یداشت شوهرش رو نگاه م ی واشکیپشت در  بیبچه گانه و غر نفس
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 اخودش برد  از جا بلندش کرد و ب مادر

 دلش پشت در بود    داشتیرو آروم برم قدمهاش 

 دلش رفتار کنه  ل یاجازه نداشت طبق م و

 

 روز دادگاه بود   صبح

 

 

 شده بود   رهیخ ابونیبه خ بانه یبود و غر ستادهیدادسرا ا وار یاز صبح زود کنار د نیاس ی

   ارند یرو ب اس یبود  منتظر

 به ساعتش انداخت  یشد و نگاه اده یپ نشیاز ماش  نیمب

   شد یتو داد گاه بعنوان شاهد حاضر م د یداشت با دلهره 

 پله ها باال رفت   از

 در باهم چشم تو چشم شدند  ی ورود  تو

 د یکش  ظ یغل ی سرتا پاشو نگاه کرد و آه زیغم انگ  ی با نفرت نیاس ی

 

 

 رد  ک دایمخصوص پرونده شو پ یپرس جو اتاق قاض ی وارد ساختمون شد و بعد از کل نیمب

 پرونده هست   ه ی یمشغول بررس   یآقا قاض د یوارد بش شه یاتاق رو زد نگهبان دستاشو مانع کرد و گفت نم در

 آروم گفت ساعت ده نوبت پرونده ماست   نیمب
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 به پشت سرش خورد برگشت   ی حال حرف زدن بانگهبان بود که دست در

 

  ی صندل یسرش رو تکون داد و برو  نیمب   ستین یهستم مشکل نجایصامر من ا یآقا د یزد و گفت نگران نباش  ی لبخند  لش یوک

 نشست 

 

 

 د یهمهمه شن یبود که صدا نییپا سرش 

 

 اومد   ی لرزون جلو م یرو گرفته بودند و اون با قدمها اس ی  یزن چادر پوش دستا  دو

 

 قلبش رو چنگ کرد    اس یحال  دنیبا د نیمب

 تو زندان بود .....   اس یت مسلم بود اونم تموم شدن طاق  یز یچ هی

 از چهره اش کامال معلوم بود   نیا و

   زدنیچشم تو چشم شد انگار داشتند باهم حرف م نیمب با

 دلش گفت    تو

 ذوق کنم .....   دنتیبرام نمونده که از د یحال گه یاما د نیمب  یاومد 

 ی لعنت  ی نیمنو بب  یمرده   ی االن اومد  یو تنهام گذاشت  یازم رفت زونیگر  یکنارم باش   خواستمی که م یی وقتا  اون

 

 انداخت  ر ینشست و سرش رو بز یصندل ی برو

 با خواهرم حرف بزنم   خوام ی جلو رفت و گفت م ون یگر یبادچشما نیاس ی
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 شون گفت فقط کوتاه ...... ی کیبهم کردند و  یدو زن نگاه  اون

 

 کرده بودند   خیرو گرفت  اس ی ی زد و دستا زانو

   د یلبش گذاشت  بوس  ی برو

 نگفت   ی زیکرد و چ نیاس یروح نگاه  ی سرد و ب اون

   دن یلرزیخواهر کوچولوش گذاشت شونه هاش م ی زانوها ی رو برو سرش 

 برد و گفت   نیاس یصورت  کیسرش رو نزد آروم 

   شم ینکن  امروز راحت م  ه یگر

   یشیهم راحت م  تو

 .......  شنیراحت م  همه

 

 تکون دادو گفت    یکرد و سرش رو بعالمت منف  اس یصورت  نگاه

 ...... زارم ینم یفهمی زارم م ینم

 

 داد   ه یتک واریبغضش رو فرو خورد و بد  نیمب

 بگه آخرشه براش بدتر از مرگ بود  اس ی نکهیا

 

 وارد اتاق بشه    اس یدر اتاق باز شد و اشاره کردند   نیح همون

 مثل اون موقع که بابا رفت و تنها شد   د یترس یم

 .....  ای ی وقت دستاتو ازم دور نکن  هی  گفتیو م  کردیمامان رو بغل م  یدستا شبها
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 یبابا رفته باش  نیبشم تو هم ع دار یب ترسمیم  آخه

 

 بودند پشت سر اونها وارد اتاق شدند  انسالیمرد م هی مقتول که دو زن و  خانواده

 

 بود که بتونه تحمل کنه  یاز اون  فتریضع اس ی

 

 و درشت    زیاز اتهامات ر یی ایمونده بود و دن اون

 

و اشتباهاتش و  در خواست خانواده مقتول رو که فقط قصاص    اس یپرونده و اتهامات  یبعد از خوندن اصل کل دادستان

 کرد   ان یرو ب خواستند یم

 بود  نیپرونده مب ی اصل  ی روز شاک اون

 برابر کنه .....  ی خسارت و جزا یادعا تونستیورد ضرب و شتم قرار گرفته بود و متوسط اون ها م که 

  ه ی ی اما تو اصل ماجرا که پا کردیکمک م  اس یبه  نیداد ا تیصرف نظر کرد و رضا تشیاز شکا نی طبق در خواست مب لش یوک

   کردیبهش نم ی بود کمک ون ی قتل در م

 بده   حیکه با قاتل داشته و علت رفتنش به اون مکان رو توض  یشدنش رابطه ا  دهیدزد ی خواست تمام ماجرا نیاز مب دادستان

 بود   نیا یاز اول تا آخر ماجرا رو تو داد گاه شرح داد سوال آخر قاض نیمب

 در دفاع از خود بوده   ای د یعمد چاقو رو بطرف اون مرد کش یبنظرتون قاتل از رو  ایآ

 چشم دوخته بود  و گفت   نیبه زم   ریانداخت که ساکت و سربز اس ی به ینگاه نیمب

حمله ور شد و اون در دفاع از من و خودشون   شون یکه مقتول به طرف ا م ی......در دفاع از خودشون بوده ما در حال فرار بود نه

 چاقو رو بسمتش گرفتند که متاسفانه اون اتفاق رخ داد  
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   ری سر بز یندارم نه از خانواده مقتول و نه از همدستاشون ........قاض یتیشکا چیه من

 چند کاغذ بود    دن یکه مشغول د  همونطور

 

 خواهد کرد   نییجرم شخص  جزا تا یدولت به اقتضا د ینداشته باش  یتی اگه شما  هم شکا یحت  گفت

 

 و از خودش دفاع کنه   اد یب گاهیخواستند که به جا اس یآخر از  در

 گفتن نداشت و سکوت کرده بود   یبرا  یحرف

  د یکنی م د ییو تا  د یشما  جرمهاتون  روقبول دار د یپرس  دادستان

 

 بلندتر بود  ی ادیرفت تو فکر و سکوتش از هر فر اس ی

 

بده تا در حل   ت یرفته بود و ازش درخواست کرده بود رضا اس ی داری به د  لیملتمسانه نگاهش کرد  چند روز قبل که وک نیمب

 قصاص اجرا بشه خواستیدر خواستش رو رد کرده بود م  اس یرونده کمکش کنه کردن پ

 

 همه حبس شده بود   نه یتو س   نفس

 ندارم   یدفاع چیگفت من ه  یسر بلند کرد و در کمال ناباور اس ی

 

هم   د ییبلکه تا یکن  یمعناست که اتهام رو رد نم نیحرفت به ا نیبهش انداخت و گفت دختر جان ا ینگاه نکشیع ر یاز ز یقاض

   یکنیم

   د یندار ی دعاو  لیوک شما
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 کرد ینگاه م اس یاسترس داشت ناخنهاشو تو کف دستش فرو کرده بود و به دهان  نیمب

 

 ........ یقاض ی گفت نه ندارم آقا ی ترس  چیآروم و بدون ه اس ی

 

وکالت خواهرم   شون یکه کنارش نشسته بود رو با دست نشون داد و گفت ا ی و مرد  یقاض  یاز جا بلند شد و گفت چرا آقا نیاس ی

 .....دارند   ی از تمام ماجرا هم اطالع کاف رند یگ یرو بعهده م

 

   یرو به وکالت خودت قبول دار  شونیکرد و گفت شما ا  اس یروبه  یقاض

 

 و گفت نه .........  د یکش ی نفس راحت اس ی

 

 از جلسه دادگاه خارج شدند .... یو عصب شانیبود هردو پر  نیاس یو  نیمب  یروز زندگ نیروز بدتر اون

 رفتنش رو نگاه کردند ......  بی عج یدرب دادسرا با بغض یرو بردند و اون دو جلو  اس ی

 شد یداده م ییبود و حکم نها اس ی ی جلسه دادگاه ن یآخر گه ید ی خاطر قبول کردن جرمها هفته  به

 

   کرد ینگاه م ابونیداده بود و به خ ه یتک  نشیبه ماش  نیمب

 بزنه   ادیفر خواستیم  دلش

 

 

 از ته قلب سوخته اش  ادیفر هی
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   شد یخالص نم یزندگ چرااز

   مرد ینم شه یهم ی برا و

 .....  د یاش رو کش قهی دو تا دست مردونه  ناگهان

 

 تو صورتش زد   تیبا عصبان نیاس یسمتش  برگشت

 رفت و صورتش رو با دستاش گرفت   یاهیس  چشماش 

  میداد سرا هست  یرفت و گفت آقا جلو نیاس یو بطرف   د یکه تازه از در داد سرا خارج شده بود به سرعت به طرف اونها دو لش یوک

 کنم به جرم زدن موکلم ..... تیاالن ازتون شکا نیهم تونم یم

 

   کنم یشما برو من خودم حلش م یحمد ا یآقا  خواد یزد و آروم گفت نم لشیوک نه یدستش رو بس نیمب

 

   د یکش ادیفر نیاس ی

 همه  نیا کثافت

 رم یمیکنار خواهرم م رم یو م کشمتیم   یبا خواهرم  رابطه داشت  مدت

 

 ی بد  ب یخواهر معصوم منو با پولت فر ی چطور به خودت اجازه داد یهست اس یپدر  یجا ی عوض هی  تو

 

   ی ریبم د یتو هم با رهیبم اس ی

   کشمیم ش یبه آت تو یزندگ  خودم
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 داد یبهش حق م ه یو عصبان سوزونه یدرد خواهرش داره اونو م  دونستیسکوت کرده بود م نیمب

 

به جون خودش که برام   دمیرو نجات م اس یجبران کنم اشتباه از من بود  دم یبهت قول م کنمیرفت و گفت کمکش م بطرفش

 زه یعز

 

 انداخت   رینشست و سرش رو بز ابونیپر خون کنار جدول خ یبا چشما یعصب نیاس ی

 اشاره کرد که بره   لش یبه وک نیمب

 و بطرفش رفت    ختیآب براش ر وان یل  هی

 .....  کرد یاش م ونهیپر بود از نگفته ها که داشت د نیاس ی

 

 رو بسمتش گرفت   وان ینشست و ل کنارش 

 رفته    شیجنون پ ی نجایکه بخاطرت  تا ا یپاش سبز شد   یو جل ایدن  نیا ی کرد و گفت  تو از کجا نیصورت مب نگاه

 

 آدم کشته ......  تییکه بخاطر رها  یبود  ز یبراش عز چقدر

 جنون  ایفهمم عشقه  یمن نم  ه یچ ن یدهها خواستگار خوب و معقول داشت ا اس ی

 

 فهمم   یمرد متاهل و بخاطرش تا لب مرگ رفتن رو نم  هی به  دلبستن

   یلعنت  گه یبگو د  د یرس  نجایبا خواهر دسته گلم که به ا ی بگو چکار کرد تو

 ش یهمه کس زندگ یدلش خوش بود که تو شد  ی چ به
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 بود یفراتر از عاشق اس یگفت رابطه من و  ب یغر یانداخت و با بغض ری سرش رو بز نیمب

 

 صادقانه بهش گفتم   زو یسامون داشتم از اولش همه  چ سر و  ی ب ی زندگ ه ی من

 در کار نبوده   یکن به جون دخترم دروغ  باور

   ستیکه جرم ن یعاشق

   م یبهم عالقه داشت هردو 

 ما حالل بود    رابطه

 از آرامش......   ییایشد مرهم دردام من شدم براش در  اون

 

 بود برامون   اه یاون روز س  مید ید ی نم گرویروز همد  ه یکه اگه   میبهم وابسطه بود انقدر

 شدم   ده یکش ی سوخت و من به مرز نابود د یصورتم  شد   یحادثه آتش سوز  هی تو  نکهیتاا

  ه یعمر با  هیاومد   یبود که دلم نم  زیاونقدر برام عز ش یکنم بره دنبال زندگ زار یرو از خودم ب اس یگرفتم   میوقت بود که تصم  اون

 کنه  ی زندگداشت  ی که صورت  وحشتناک ی مرد

 

 بد صورتم ازم در خواست ازداوج کرد   تیتو همون وضع  یاون اصرار به ادامه رابطه مون داشت حت اما

 ........ اس یبره اما   رونیاز خودم روندمش بهش گفتم از خونه ام ب من

 

 ارزش دل بست و سوخت  یشکست و گفت خدا منو لعنت کنه اون به من ب  بغضش

 

 م یتونیرو نجات بدم ما باهم م اس ی دمیمن بهت قول م ی کمکم کن  د یبلند کرد و گفت با نیاس ی شد و دستش رو بطرف  بلند 
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 ؟؟؟؟؟ ی دستش رو گرفت و از جا بلند شد و با تعجب نگاهش کرد و گفت چجور نیاس ی

 

  دنشیرفتم موفق بد   دنشید ی هم که برا ی چند بار دن یاجازه مالقات م ک یداد من اجازه مالقات ندارم فقط به افراد درجه  ادامه 

 متقاعد کنه   ل یگرفتن وک ی رو  برا اس یاجازه مالقات گرفته که متاسفانه اونم نتونسته  لمی نشدم فقط وک

 

  لم یدوباره پرونده رو بده تا وک  یبررس  یتقاضا  د یاون با یو باهاش صحبت کن  یکه بر  خوام ی ازت م ی ن یرو بب اس ی ی بر ی تونی م تو

کار رو   نی خوان اونها ا ی خانواده مقتول اصال قصاص نم دمیباشه و با خانواده مقتول صحبت کنه اونطور که شنفرصت داشته 

   رنیخانواده قاتل پول بگ  ازقصاص  قی بتونن از طر د یکردن که شا

 ره یخانواده مقتول رو بگ  تیکه بره و با پول رضا فرستم یرو م لمیکنه من وک  یبا ما همکار اس ی اگه

 

 .............. نم یرو بب اس یکه  رمیفردا م  نیسرش رو تکون داد و گفت من هم نیاس ی

 

   د یلرزینون برداشت دستش م که یت  هی رو بطرف ظرف غذا برد  دستش

بلند شو   ی کرد   در اتاق ظاهر شد و آروم گفت اگه غذاتو تموم  یپوش جلو اهیلقمه خورد نگاهش بدر افتاد همون فرشته س  هی

   یدار  ی مالقات

 

 بود   دهیبه اون زن خشک نگاهش

   نمیرو بب  یخوام کس ی گفت نم آروم 

 نه یبرادرت اومده تو رو بب ی هاشو باال انداخت و گفت هر جور راحت شونه
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   نمشیبب خوام یجا بلند شد و گفت م  از

 رو تکون داد و گفت حرکت کن   سرش 

 ...... کنهیناز م ادیخانوم دو تا دوتا م یبرا  میندار لم یدونه وک  هی از پشت سرش گفت ما  یکی

 

 رفت یبه حرفش نکرد و بطرف درب خروج  یتوجه

 

 بغض بچگانه راه گلوش رو گرفت ..... هی افتاد  نیاس یبه  تاچشمش

 رو برداشت و آروم گفت قربون بغض کردنت بشم ....  یگوش   اون

 

  می خوایبرو لباسهاتو بپوش م یچرا تنها نشست اس یگفت   دمیخواب مامانو د شبید ی اومد  یو گفت خوب کرد رو برداشت  یگوش 

   گرده یتو راهه داره برم   دمیدنبال بابا شن میبر

 برم کنارشون   خوام یم نیاس ی

و   ایاز هم بپاشم ب موینکن زندگ یکار  ه ی اس یرو گرفت و گفت حاال زوده  ونشونیم شه یدراز کرد و ش   اس یرو بطرف  دستش

 ......  زم یکنه عز  یبرات کار نیمب  لیبده وک تیرضا

 اومدم   نیمنتظر منه با مب ابون یتو خ اون

   یحرف زد  ن یاشکش رو پشت دست پاک کرد و گفت تو با مب  د یدو اس ی یتو چشما  یذوق   هی نامش  دنیشن با

 رو تکون داد و گفت آره ......  سرش 

 

  لیبرگه هست که فردا وک ی سر ه ی لیگرفتن وک  ی برا تیو رضا یپرونده رو بد  ی باز خوان یتقاضا د یکمکت کنه با خواد یم  اون

   هی و د ت یگرفتن رضا یبا خانواده مقتول صحبت کنه برا  تونه یاون م زم یاونها رو امضاء کن عز اره یبرات م نیمب
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  فیبرات تخف شهیم ی کرد یهمکار سیکه آزاد بشه  و باپل  یداده و کمکش کرد تیرضا  نیهم چون مب گه ید ی جرمها یبرا

 زم یداده عز  ادمی ن یمب ل یرو وک نهایگرفت ا

 

 نگاهش کرد و گفت برگردم کجا ......  اس ی

 

   یکرد و گفت برگرد به زندگ  ی خنده تلخ نیاس ی

 

 همه بهتره ......  ی باشم برا نجا یانداخت و گفت من ا نییرو پا سرش 

 

 تو ......  یبرا

 ......  ن یمب یبرا

 فقط دردسرم   من

از هزار تا زندون   رون ی ب نیاما به روح مامان من ا یکنیروزها رو شب م   ی حرف نزن تو اون تو دار خودی کرد و گفت ب یاخم نیاس ی

   کشمیزجر م شتریب

 رو روشن کنم   فشی داده برم و تکل  غامیپ م یبرگشته خونه باباش چند وقته باهم به مشکل برخورد  فرشته

 نه ........  کنمیم  ی من دارم زندگ ی کنیم فکر

 نباشه   ایدن خوام ی تو م بدون

تو خودت فکر    اس ینه حوصله کار کردن داره  زنهیصبح که دنبالم اومد گفت تو خونه نه حرف م هیپر از آشفتگ  ش یهم زندگ نیمب

 ......  یقلبم  ز یاما عز ی سربار یکنیم

 

 مالقاتم ............ ادیبگو ب  نیمب  لینگاهش کرد و گفت به وک اس ی
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  اس ی یبجنگ  د یبا خواستمی م نویدلم هم ز یو گفت عز د یخند 

 

   ی جا بزن ی راحت نیرو بزرگ نکردم که االن به هم تو

   زهیخاطرت براش عز یل یبرنگردم خ ینشد  یتا راض کرد یالتماسم م نیمب  ومدمی م داشتم

 رو هواست  شیخاطر تو زندگ به

 

 ..... ی جا بزن  یراحت   نیحرفا ارزش داره که به هم نیاز ا  شتری ب تیزندگ ا یبه خودت ب اس ی

 

 و تو فکر بود   رفتیراه م اط یح یخهایرو

 روشن بشه   فشیتکل  ادیب ن یبود مب منتظر

 ...... خته یو اعصاب بهم ر  االتیکم بشه فکر و خ  رش یباعث شده بود ش  ی اضطراب لعنت ن یکم ا  کم

   ادیلبهاشون ب ی و بچه هاشو در آغوش بکشه و خنده برو اد یتو ب یدر رو باز کنه و با خوشحال  نیتا مب د یکشیروز رو انتظار م تمام

 بابا رو داره   یا دختر بچه ده ساله داره که بد جور هو  ه یرفته بود چند وقته  ادش ی

   کنه یم  یقرار ی دندونش رو درآورده و شبها ب نیتو خونه داره آرام اول   ییتهایرفته که مسئول  ادش ی

 

 رو فراموش کرده بود  ز یهمه چ اون

 

   کردیخودش رو پنهون م  ی داشت کالفه گ  نفس

   شد یداشت براش کشنده م  یهمه سرد  نیطاقت ا گهید
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 .......  اس یشده بود  نیقول دادند و باهم شروع کردند و حاال تمام فکر و ذکر مب باهم

 

  ی کردسردیتحمل نم  نویجگر گوشه هاش ا  یکه در حق همسرش کرده بود حاضر بود تاوان پس بده اما برا  ی بد  یکارها  یبرا  اون

 سوزوند یهوا صورتش رو م

 شد  ره یخ اطیو بدر ح  د یکش یآه

 هنوز به خونه برنگشته بود ..... ن یمب شب بود و ازدهی ساعت

   کنهیم ه یباال آرام گر ایب زمیعز ییرو نگاه کرد و گفت نفس  کجا نییاز پنجره پا مادر

 به گوشش خورد   نیمب  نیماش  یبود که صدا  ده یاز پله ها باال رفت هنوز به پاگرد نرس  ید ی رو جمع کرد وبا نا ام شالش

   اط یعجله برگشت بسمت ح با

 حدس زده بود   درست

 شد  رهیخ دهیبود از  سرما رنگش پر ستادهیا اطیح یک ینفس که تو تار یشده و با تعجب به چشما اده یپ نیمب

 

 ......  انهی  ده یدقت کرد که درست د اطیرفت و تو نور کم ح جلوتر

 

صورتم برات   گه ید  یکه دار   یهمه  مشغله ا نیودم هستم نکنه با ااونقدر با دقت نگاه نکن خ یگفت بالخره اومد  ی با ناراحت نفس

 شده ....... بهیغر

 

 رو برداشت و بطرف نفس رفت  فش یک  نیاز داخل ماش  نیمب

. 

 

   یستاد یچرا ا نجایوقت شب تو سرما ا  نیتعجب کردم ا زمیزد و گفت نه عز   یتلخ لبخند 
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 زد و گفت منتظر شوهرم بودم   ی پوزخند  نفس

 دنبال کار مردم    رهیو درشت داره م ز یر ت یو هزار تامسئول  کیدو تا دختر کوچ  نکهیا با

 ی کنیم ی نامرد یو تو دار  م یگذاشت ی قرار  هیقولت .....باهم   ریز ی زنیم  یدار  نیمب

 

 شلوغ بود   شرکت سرم ی کار داشتم تو یل یاما باور کن امروز خ ی رو گرفت و گفت حق دار دستش

 .......  یروز افتاد  ن یچرا به ا یتو دروغ گو نبود   نیگفت مب ت یبا عصبان نفس

 

   ی گفت که تو اصال امروز نرفته بود  یبعداظهر زنگ زدم شرکت منش خودم

 ....  یکنیچکار م  مون یبا خودت و زندگ یدار

 

   کرد یرو مشخص م ز یانداخت سکوتش همه چ ریکه جا خورده بود دستاشو رها کرد و سرش رو بز نیمب

 بهش اعتماد کنه   تونهینم دونستیم  نفس

دست بردار تو   ی دلسوز ن یتو رو خدا ز ا شه یآزاد هم م گه یاون دختر کارش تموم شده چند وقت د ن یکردو  گفت مب نگاهش

   ی گاهش تو نباش   هی ر تکاون برادر داره بزا ی تالشت رو کرد

 ی فهمی دارم من دخترام م از یبهت ن نیمب

 

   کرد یم  تشیاذ  نیمب سکوت

 نباشه ؟؟؟؟  ون یعشق در م هی  یباشه و پا یکار  بخاطر دلسوز  ن یگفت اگه واقعا ا دوباره 

 

   کردیم شتر یرو هر روز ب ییجدا قیشکاف عم  نیداشت ا  نشونیبگه متاسفانه سکوت ب  ی زیبود چ منتظر
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 ......  کرد یم  ینفس و بچه ها  رو به حال خودشون رها کرده بود و اون  فقط صبور ن یکه مب شد یم ماهها

 تالش نفس بود راهش رو گرفت و بطرف خونه رفت .....  نیآخر نیا

 بگه   نیبه مب یز یچ نکه یا بدون

رو هنوز   اس یواقعا  ا ینداشت که بگه آ شده بود و جواب سوال نفس رو  ره یپاش خ ر یجمع شده ز یبه برفها  اط یتو نور کم ح اون

 نجات اون بزاره  ی برا شویحس ترحم باعث شده بود عمر و زندگ نکه یا ایدوست داشت  

 

همه از دستش   د یفهم نیو ناراحت کننده بود که مب  نینگاهش اونقدر سنگ  کردیوارد خونه شد مادر داشت آرام رو ساکت م ی وقت

 و گفت  د یناراحت هستن  بطرفش رفت و گونه مادر رو بوس 

 ....  زم یعز یخوب

   یکنی همه جهنم م یرو برا  یخودت زندگ یبا دستا یتو دار  ستمیآورد و گفت خوب ن نیگوش مب ک یسرش رو نزد مادر

 

 

 

 اتاق نفس کرد و گفت   نگاه

 باعثه ؟؟؟؟  ی ک ی کنیاصال نگاهش هم نکرد و رفت تو اتاقش و در رو بست فکر م کنهیم  هی دو ساعته داره گر  بچه

 

  ی تموم شده دار  یو خوش  ی به خوب زیآرومش برگرده حاال که همه چ ی نفس به زندگ یآرزو داشت  کرد یم  یزمان که نافرمان اون

   زمیعز یر یخودت راه کج م

 رو فراموش کن و به زن و بچه هات برس مادر .....  اس ی
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  زیهمه چ ی گرفتم بزود  ییها م یتصم ه یو گفت مادر نگران نباش  د یزدن نداشت دخترش رو در آغوش کش  یبرا  یکه حرف نیمب

 شه یمشخص م

 

 اتاقش رو زد و آروم وارد شد  در

 

 روشن کرده خشکش زده بود   گاریکنار پنجره نشسته و س   د یکمال تعجب د  در

 بردو بدست مادر داد   رون یرو از اتاق ب آرام

 شده ؟؟؟  ی چ د یبا تعجب پرس  اون

 

   ست ین یزینگاهش کرد و گفت چ   نیمب

 اتاق شد و در رو بست   وارد

   زدیپک م گارش یبه س  یشرم  چ یرفت بدون ه بطرفش

 خودت   ای یکنیم  یبامن لجباز  ی گفت دار کرد ینگاهش م ت یهمونطور که  عصبان نیمب

   یورد رو از کجا آ گاریس  ه یچه کار نیا

 گفت   کردیکه نگاهش نم  نفس

 نکشم چکار کنم   کشمیاالن چند وقته م  ه ی چ یلجباز

 ......  یفهمی هوس م هوسه

 

  ادتی شه یکارهات م ه یشروع بق نیاحمق ا یهوس کرد  خود یو گفت ب د یکش  رونیانگشتاش ب یرو از ال گاریرو گرفت و س  دستش

 رفته .... 
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   ی بامن چکار دار گه ید  یدرست کرد  ی خودت سرگرم ی و گفت تو که برا  ستادیشد و روبه روش ا بلند 

من   یکارها  نهینکردم اگه منظورت ا ییمن که خطا ی کنیسوء استفاده م ی رو خاموش کرد و گفت حرف نزن نفس دار گاریس 

   ی پناه ببر گاریباعث شده دوباره به س 

 احمق  یپاک و سالم بمون  یی که بخوا ی هست یاون  تر از ف یضع دهیکارت نشون م نی دنبال بهانه نباش ا  یالک بگم

 

   د یکش  ادیفر

 شرف...***...  ی ب ه یبودم اون موقع که مادرم باعث شد  فی ضع ادیم  ادمیکه  ی از زمان فمی من ضع  آره

 

 

  یحال کردن و خوش گذران یاون زمان که حسرت آغوش گرم مادر رو داشتم و رفت پ ای

 ی فهمی کارا سر گرم کنم م ن یخودمو با ا ی کس ی گرفتم منم وقت ب ادی

 

 بکشم   گارینخ س  هی که استرس دارم  یی دوست دارم وقتا ی چکار من دار گه یجونت گرمه د اس یکه سرت با    تو

   کشهیم گاریکه س  ی چطوره که االن چند ماهه از حال زنت خبر ندار یهست  تیواقعا بفکر زندگ  اگه

 

وقت دوباره برگردم به عقب هان    هی نبود  ادت ی یکنیو فکر م   یزنیتو اتاقت و تا صبح به فکر دلبرت قدم م ی ریشبها که م اون

 ؟؟؟؟

 

 اون که تو زندانه که من بخوام روز و شبم رو در کنارش باشم  شعوریبازوهاشو گرفت و با خشم نگاهش کرد و گفت آخه ب نیمب

 نکن  م ینفس عصبان یگرد یدنبال بهانه م ی چ یبرا
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 کرد و گفت آره تو زندانه اما روح و فکرو ذکر تو هم اونجاست  یعصب یا خنده

 

 

 ی زنیحالمو بهم م ی نکن دار ی از خود گذشته رو باز ینقش آدمها نقدریا گهیبس کن د نیمب 

 

   ی چرا دوباره به خونه راهم داد یبود چرا نجاتم داد  اس ی ش یتو که دلت پ 

تو منو دوست   یبرنگردم سمت مواد آره عوض  گهیسرگرم بشم که د ای ی کمکم کرده باش  یبود فقط خواست ی چ گه یبچه د نیا

 ی بهانه بود که پابندم کن ه یآرام   ینداشت

 

 بود   ر یگ گه ینفر د هی  شیاز اول هم دلت پ وگرنه

  م یاز اول شروع کن ا یب یمن که صادقانه اومدم ازت درخواست بخشش کردم خودت گفت یعذاب وجدان نداشته باش  ی خواست تو

 شروعت بود   ن یدروغ گو ا

   ادیهر روز از خودم بدم ب یشد  باعث

 

 ..... یلعنت  م سوزیهزار بار دارم م یروز   مینسوخت ش یاون شب هر دو مون تو آت نکه یاز ا ادیاون بچه بدم ب از

 

سوراخ تو اون   نیعمر بدنبالت گشتم تو ا ه ی ی باش  یشاک ی پنجره رو بست و با خشم نگاهش کرد و گفت آره تو حق دار نیمب

 خونه 

 ؟؟؟  ییکجا  نفس

 

 دوستم    خونه
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   م یدار ی؟؟؟با بچه ها دورهم ییکجا  نفس

 معتاد.......  یعده چرت ه ی ی دورهم

 

 

 

   یفرو رفت  یکه درست کرده بود  ی تو لجنزار شتریتو هر روز ب 

 ....  یکه برگرد  ی بخاطرت تحمل کردم از غرورم از مهر و عاطفه ام برات خرج کردم که آدم بش سالها

 شب و روز نداشتم   ید یبه جنون کش منو

 مادر بزرگ شد    ی ب آوا

 براش هم مادر بودم هم پدر ..... من

 دم  و سکوت کر  دمیدردها رو بجونم خر  همه

 

   غش یدر ی ب یمحبتها شدم یم ده ینبود من همون دوران به جنون کش اس ی اگه

  د یخری که داشتم به جونش م ییکه در مقابل غصه ها   یصبور

 باعث شد که من سر پا بمونم اون

 

 تحمل کردم   د ی د  بیهمه سال بخاطرت صبر کردم سوختم بدنم آس  نیا

 ........ یمنو ندار یتاب  ی توطاقت چند ماه ب حاال

 



 نفس

333 
 

   یعوض یکن  هیکه منو تنب   یگارآورد یس  روبه 

   ی کنیکارو م  نیبا جگر گوشه خودت ا ی دار  کنهیم  ینوزاد زندگ  ه یخونه  نیا تو

 

   یمنو گرفت یتو ماتم دور  شه یخفه م ه ی داره از شدت گر  دخترت

   کردمیرو جبران م شی مادر ی و کمبودها  دمیکشیزمان که آوا رو در آغوش م اون

 ی بود کجا

 

 تخت نشست  ینفس افتاد و برو  از

 سکوت کرده بود   نفس

 ی خواستیدخترات مادر م ی لب آروم گفت پس حدسم درست بود تو فقط برا ریز

 

   یدوستم ندار  گهید

 ....داشته باشم ...  یا  گهیازت توقع د د ینبا گهید

 

 شده بود   ره یخ ن یبزم نیمب

 خونه پخش بود  ی آرام تو فضا ی تاب ی ها و ب هی گر یصدا

 

 بود   ن یمب یاونم دور  ترسوند یتو وجودش  اونو وحشتناک م  یز یچ هی

 دوستش نداشته باشه براش مرگ آور بود   گه یکه د قت یحق نیا

 و بازم عاشقانه دوستش داشت  د یخر یبه جون م هاشویداشت و اون تمام بد   نیرفتار رو با مب ن یبدتر شیسالها پ اون
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 موجود بود  ط یو تحمل شرا   یکه ازش داشت بچه دار  یاما تنها توقع  حاال

 

  ی که دلسرد و پژمرده به نقطه ا ی توش جمع شده بود و مرد و زن گاریکه دود س   کیو داخل شد اتاق تار د یآروم بدر کوب مادر

 شده بودند  رهیخ

 

 کردو با غصه گفت   نگاهشون

 مادر   شهیتموم نم چرا

 

 اش رو به خونه من و بچه ام پهن کنه   هیسا خواد ی آرامش نم چرا

 

   د یکاویگذشته همو م  نطوریکه ا د یگردی م  یدنبال چ د یدوتا دار شما

 

 مادر ........   نیهست ی دنبال چ یمیمزار دفن شده خاطرات تلخ قد  تو

 

 

 

 

 د یباش  نده یبه فکر آ نیخوا ینم چرا
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 فت پسرم تمومش کن مادر به خاطر بچه ها ..... پسرش رفت و صورتش رو  برگردوند و گ  بطرف

   د یکش اد ینفس فر ناگهان

 کنه.......   ی خوام کنارم زندگ ی تمومش کن به خاطر بچه ها نم مادر

 

 تا از زندان رها بشه بره در کنارش به آرامش برسه آقا ........ کنهی م ی روز شمار ینیبیاست نم  ته یخاطر خواه اون افر پسرت

 

   بنده یتا دل مدو تا دو پسرت

 ......  شه یعاشق م و

 

 ره یگ یسر انجام نم یکار  چیکن مادر به خاطر بچه ها ه بس

 

 مزخرفات رو بشنوم   نیخوام ا ی نم گهید

 

 نگاهش کرد  و گفت نفس  مواظب حرف زدنت باش   نیمب

   ی زنیبا مادر حرف م یدار

 آرام تمام خونه رو برداشته بود   ه یو گر  یتاب  یب یصدا

 

 

اون بچه   د یتو رو خدا تمومش کن  شمیرو گرفت و گفت ناراحت نشو مادر نفس دخترمه من ناراحت نم نیدست مب ی با نگران مادر

 حال شد  یب  هی از گر
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 رفت که بداد آرام برسه .....   رونیاز اتاق ب و

 ....  کنهیم ه یگرلب گفت به جهنم که    ریبه طرف پنجره برگشت و ز نفس

 با خشم نگاهش کرد و از اتاق خارج شد ....  نیمب

 

   شد یم شتر یآرام ب ی تاب ی کردند ساکت نشد و هر لحظه ب ی کار هر

 

   نیمب

 بده .......  ر یبهش ش  کم ی ایب ی بچه  خفه شد لعنت نیزد نفس ا اد یو فر د یکوب وار یرو با شدت بد  در

   زنهیرو پس م ریش  شهیش 

 

   یر یبم د یبا  اد یسر دخترم ب یی نفس بال ی ستیرفت و گفت تو انسان ن بطرفش

 

 د یکش  رونیرو گرفت و بطرف ب دستش

 

 .....  یبده عوض ر یدخترت رو ش   ادیبگو ب  اس یزد به  اد یو فر د یکش  رونیب  نیاز تو دست مب دستاشو

 

 تو صورتش زد   ت یو با عصبان د یلباسش رو گرفت و کش قه ی  نیمب

 

   شعوریگفت خفه شو ب  و
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 گناه رو  ی اون فرشته ب ای ی کنیم ه ی من رو تنب یعاطفه آرام حالش بده دار  یب

 

 کنم یم اهیس  تو یبرو بدادش برس وگرنه زتدگ نفس

 

 رفت و در رو بست .....   ن یبطرف اتاق کار مب یو لجباز  یکه انگار برگشته بود به همون دوران سرکش  نفس

 

   میبچه رو بدکتر برسون ا یمادر ولش کن ب نیگفت مب  یدر ساکت کردن آرام داشتند مادر با نگران ی و آوا هر دو سع مادر

 شد   هالک

 و نگرانش کرده بود   ی آرام عصب ی تاب یها و ب  هی که گر نیمب

 تا بشکنه    د یشدت بدر کوب با

 .......  رونیب ا یزد نفس ب ادیفر

 

 وفته ی ب شیزندگ یبرا  یاتفاق ه ی بود قراره  دهیانگار فهم شد یم شتر یآرام ب یا  هی گر یصدا د یکوبیبدر م شتریچه ب هر

 

 دخترش پر بود از التماس   یبطرفش رفت و دستش رو گرفت چشما آوا

 تو رو خدا ولش کن   بابا

   دن یارزیآوا م یدستا

 در آروم کردن بچه داشت   ی با دلهره سع چاره یبه مادر انداخت ب ینگاه

 

 .دکتر .......  م یگفت مادر لباس بپوش بر  ید یامنا  با
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 شب بود که بخونه برگشتن   ی ها مهین

 

 هالک شد بچه ام   یاله رم یتخت گذاشت و گفت بم  یمادر نمونده بود آرام رو برو یبرا  یرمق  گهید

  د یتخت دراز کش  یخسته برو  نیمب

 به پسرش انداخت و گفت تو بخواب من مواظبش هستم   ینگاه مادر

 کرد آرومش کرده    زیکه دکتر تجو د یجد  ریگرسنه بود ش   اون

 

 اتاق بود     ی هنوز تو نفس

 

 

 

 ......... ی تو رو خدا اگه ادامه بد  نیدستاشو گرفت و گفت مب مادر

 

 

 آرومش کنم    دمیبهت قول م زنم یکن مادر من صبح با نفس حرف م  تمومش

 

 گفت......   د یشونه پسرش گذاشت و باترد یرو برو  دستش

   زمیعز ی رو دوست دار اس یهنوز  تو
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 بود   دهیمادرانداخت انگار از نگاهش مادر فهم یبه چشما یسر بلند کرد و نگاه نیمب

 کرده    ریگ  ی تو برزخ دوراه نیمب

 کرد یم  یر یگ می خطا باشه اما دلش داشت براش تصم گرانیاز نظر د د یشا

 

 

 

   

تو از هر بال    ی فنا بد   شیبه آت تویزندگ ینکرده بخوا  ینکنه خدا نیکنارش نشست و گفت مب یبا نگران د یکه سکوتش رو د مادر

   یتا به آرامش برس   یبود رد شد  ی و سخت

 

 

 

 

 بشم  نفس رو ببخشم   یتا من راض   د یطول کش ماهها

 .....یکنیچکار م یر دا زم یاز اول شروع کنم عز خوام ی م ی گفت خودت

 

 نگاه به دور اطرافت بنداز  هی

 

 ؟؟؟  یراه داد  تی چرا نفس رو دوباره به زندگ گه یبود د اس ی شیدلت پ  اگه
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   ی رابطه خودت و نفس کرد ک یتار ی ایطفل معصوم رو چرا وارد دن نیا 

 مادر   نیمب

   زمیبرات نگرانم عز کشهیم  ریت  قلبم

 رو خدا بگو که حدسم غلطه ؟؟؟  تو

 

رو فراموش    اس یتونم   ینم کنم یم ی من هر کار  یصورتش رو تو دستاش پنهان کرد و آروم گفت نه مادر درست حدس زد  نیمب

   رهیسر و سامون بگ  د یکنم اون با

 

 بهش کمک کنم دوباره سرپا شه   د یتنهاست با اد یب رون یبد کردم اگه از زندان ب اس یحق  در

 

 

 گردم ..... ی برم م یه زندگب بعد 

 گفت   ی با نگران مادر

   رهیسرو سامون بگ  ی چ یعنی

 ....حرف دلت رو بگو ...  یکن یم ی چرا بهانه تراش  نیمب
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 دند یبلند بهم خورد و هر دو از جاپر یدر با صدا ناگهان

 

 نبود   یبه راه پله انداخت خبر یبا عجله بسمت در رفت و نگاه نیمب

 ساختمان رو نگاه کرد   رون ی از پنجره ب  مادر

   شد ینم باورش 

   رفت یم  رونی داشت با سرعت از در ب   نفس

   دهیکرد چشماش اشتباه د فکر

 تو اتاق کارت رو نگاه کن نفس رفت .........  ن یگفت مب بلند 

 

 زده بود   خشکش

 حواست کجاست نیدوباره گفت مب مادر

 

 خودش با سرعت بسمت اتاق رفت   و

 نبود  یتو اتاق کس  شد ینم باورش 

 

 نفس رفت میو با اضطراب گفت بدبخت شد  برگشت

 

 همون طور سر جاش خشکش زده بود   نیمادر برو دنبالش تا دور نشده مب برو

 زد   ادیفر   مادرسرش 

 توام پسر برو دنبال زنت  با
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   یشگ یهم ی هاو دلشوره ها ی وباره شروع بشه اون نگرانتموم اون خاطرات تلخ بخواد از د  شد ینم باورش 

 

 راه افتاد   نگ یرو برداشت و بطرف پارک چش یسرعت سو به

 

 نبود   یخبر یاصل ابون یکوچه و خ ی تو

 شماره تلفنش رو گرفت  ی فور

 رو برداشت  ی از چند بوق گوش  بعد 

  زارمیبچه ها رو هم بدلت م دنیحسرت د ی اگه دست از پا خطا کن بخشمت ینفس بخدا نم یگفت کجا رفت  تیبا عصبان نیمب

 دنبالت   ام یب یبگو کجا هست گم ینفس باور کن راست م

 به نفعته  نیا

 

 ومد یاز اون طرف خط نم ییصدا

 

 کنه   داینفس رو پ کرد یو تو دلش خدا خدا م  رفتیم نییکوچه ها رو باال و پا ی با سرگردان نیمب

   رفت یکه صورتش رو پوشونده بود و م  د ید ابون یزن که آروم گوشه خ ه ی شب  یکیتو تار ناگهان

 

 و بطرفش رفت    ستادیا ی فور

 رفت نفس بود   جلوتر

 ...... یاومد  رون یاز خونه ب یگفت به چه حق   تیوبطرف خودش برگردوند صورتش پر از اشک بود و با عصبان  د یرو کش دستش
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برو   ن یمب یزن ی کردن دلت حرف م  ری در مورد گ   ی شرم چ یه یکه تو ب  ی و با بغض گفت به همون حق د یکش رونیدستاشو ب  نفس

 گم یباور کن راست م نمتیبب خوام یگم شو نم

 

   دن یو بسرعت شروع کرد بدو  د یرو کش دستش

  ی حت رفت یبچه هاش م بدنبال مادر  د یبود و با بند یپا یی زایج ه یبه  نیمب گه ید  زیچ ه یو قلبش  گفتی م ز یچ هی لحظه ذهنش  اون

 رابطه شون افتاده بود   یبرو یمهر  یاگه خط کمرنگ ب

 

 شد   ادهیپاش ترمز کرد دوباره پ یجلو چیرو روشن کرد و بطرف نفس راه افتاد و سر پ نشیماش 

 د یکش نی گرفت و بطرف ماش  دستاشو

 

 

 که رها بشه   د یکوبیم  نیبه سر و صورت مب محکم

 چسبوند و گفت نفس خفه شو ساعت سه نصفه شبه   نیرو باز کرد و نفس رو محکم به بدنه ماش  نیماش  در

 راحت بشه    التیخ برم یم نیمون رو از ب  ییجا دوتا نیهم

   خوام یپس بزار برم من طالق م د یکش  ادیفر نفس

 رها شد تو چشماش نگاه کرد و ساکت شد  ن یمب یدستا

 

 ......... دم یت طالقت مپر از اشک نفس کرد و گف یچشما نگاه

 

 شده بود   رهیمات و مبهوت بدهانش خ نفس

 کلمه بود   نی منتظر ا  نیمب شد ینم باورش 
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 سوار شدنش کنه در رو باز گذاشت و خودش سوار شد و گفت   یبرا  یی تقال نکه یبدون ا نیمب

 دم یبحرفت گوش م یاگه سوار شد  کنم یصبر م قه یبازه تا دو دق نیماش  در

 

 

   دمینم تیو من رضا  یطالق هم دنبالم بدو  ی برا د یاونوقته که با  کنمیحرکت م  قهیبعد از دو دق  ی ول  میشیاز هم جدا م یو براحت 

 ......   گمیبه روح پدرم قسم که راست م یمن و اون خونه و بچه ها فراموش کن  شهیهم یبرا  د یو با

 

 .........ییو تنها  ابونیبود و خ نفس

 

رفتن   یبرا ییخسته اش که جا یو پاها کنه یبدست آوردنشون تالش نم یبرا  گهید نیلرزونش کرد که مب   یبه دستا ینگاه هی

 شب و غربت و جگر سوز  مه ینداشتند و ن

 

 گذشت   قهیدق ه یبلند گفت  نیمب

 اشکهاشو خشکونده بود   خبندانیو    یزییپا یسرما

 نازش رو بخره  مایبکشه که مثل قد  ابونایرو بدنبال خودش تو خ نیبود که مب  لمیف  هی فقط  نیرو داشت بره ا کجا

 

 یکس  ی و عذاب ب  یبه دوران بدبخت  گشتیبرم د ینداشت که به  آغوشش پناه ببره دوباره با ی پدر ایمادر    کردیم چکار

 

 فاصله داشت  ی با زندگ ه یثان یس 

 دوباره   ییتا تنها ه یثان یس 

   کنهینم یشوخ ن یمب دونستیم
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 تمومه  ز یهمه چ وفتهیسر لج م یوقت دونستیم

 

 نگاه ساعتش کرد و گفت خداحافظ ......... نیمب

 

   گردمیبرم سایزد وا ادیفر

 

 شدو سکوت کرد   نیماش  سوار

 

 بود  که داشت   ییآرزوها یبه اندازه   سکوتش

 توش نبود  یبخشش دوباره ا  چیه  یکه کرده و جا  یخاطر اشتباهات به

 

 ........و

 

 

 

 کرد   داریشوق خودش رو آماده د ی و کل بایدسته گل ز  هی و مرتب بهمراه  ده یزود لباس پوش  صبح

   دونستیم  نفس

   کرد یتحمل م  د یرو با زیهمه چ تمومه 

 تحمل کنه    کنهیم ییو خودنما ره یچشماش تو خونه رژه م  یشوهرش رو که جلو  د یبا

 چند شب بود استرس داشت   کردینداشت قلبش درد م ی بود و اون ذوق لدای شب
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 بود   دهیمادر و پسر و شن ی در حرفها پشت

 ....  شهیفردا صبح آزاد م  گفتیبه مادر م یوصف ناشدن ی با شوق که 

 کنن   مش یتقد  یرو فردا قراره دو دست ایخوشحال بود که انگار تموم دن اونقدر

   بردیزندان بسر م اس یکه   یسال ک ی تو

 ش پر از عذاب بود ..... روز هر

   نیشبونه مب یها ی خواب یب

 

 تو زندان   اس ی ییتنها  یکردنش برا  تب

 

 ..... ی انتظار برگشتش از آزاد یقرار  یب

 

 داشت .....  ن یبه محبت مب د یشد  از یکه  ن  ییروزها

 .....  شد یازش دور م گرفتیرو م یخواب یبهانه ب اون

 

 آرزو  شهیو بچه ها براش م  نیمب دن یاز اون خونه بره و د د یکنه با یتیاگه شکا دونستیو خوب م  د ید یو همه رو باچشم م همه

 

  گذشتنیسخت و درد آور م ی لیروزهابراش خ گهید

 

 کنه یاستقبال م شنهادش یخوشحال از پ نیبه طالق مب ی نداره و با اشاره ا دار ینازش خر گهید دونستیم
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 بسوزونه   شوی زندگ تونستیدر گلو داشت و سر دادنش م  ی ادیفر نفس

 

   کردیبود کتش رو مرتب م  ستادهیا نه یآ یجلو

   ادیلباسم بهم م  زمیعز گفتیم ی و با شاد کرد یو بغلش م  ومد یم  یافتاد زمان ادش ی

 انداخت  یبه نفس نم ینگاه یاون حت  اما

 بود  نهیخودش تو آ یمشغول تماشا و

 

 زد و از اتاق رفت   عطر

   کردیم  ییکه مدتها بود دلش رو هوا ی ا حه ی نفس موند  را و

 

   کرد یصدا به پنجره زل زد و ساکت نگاه م  یب

 براش گل هم بخره   ره یداره م  دونستیم

 کرد یم ریدسته گل نفس رو غافلگ  ه یبا   شهیعاشق گل بود اون وقتا که هنوز دوستش داشت هم نیمب آخه

 

 بطرف حال رفت   جا بلند شد و  از

 .....   زاشتیو سربه سرش م  دادیداشت به آوا لقمه م  نیصبحونه رو آماده کرده بود و مب مادر

 

 آوا بود   ی تو چشما  یاز  خوش  ییایبه دخترش کرد دن ینگاه

 صبحونه ات رو بخور   اینگاهش کرد و گفت دخترم ب مادر
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   کرد یتو چشماش نگاه هم نم ی حت نیمب

   فروخت یاون لباس قشنگ و عطر خوشش داشت به  نفس فخر م  با

 

 پارک ببره  خوادمنو یزدو گفت مامان بابا امروز بعد اظهر م  یلبخند  آوا

 

 نشست   زی زد و پشت م ی کمرنگ  لبخند 

 تا صبحونه اش رو تموم کنه  بوسه یو دستاشو م  خرهیشد که چطور ناز دخترش رو م رهی خ ن یساکت به حرکات مب و

 

و براش   اندازهیب ینگاه م ین هی تا نفس بهش  گذاشتیتنگ شده بود اونوقتا که سربه سرش م  ن یمهربون مب  یلبخندها  یبرا  دلش

   اد یعشوه ب

 

 

   کردیهم م  یتینداشته باشه و اگه شکا ن یاز مب ی ا گهیداشت به اونها برسه و توقع د فه ی فقط اون مادر بچه هاش بود و وظ حاال

 کرد یفکر م   ییبه جدا د یبا

 

 کرد و رفت ......  یو خداحافظ د یبود بوس  ده یمبل خواب یسر به سر آوا گذاشت دختر کوچولوش  رو که برو  ی کل نکه یاز ا بعد 

 

 د یچیدر تو گوش نفس مثل هزاران درد جانکاه تو وجودش پ  یرفت و صدا اون
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 وگفت   د یبود  نفس ناراحته  بطرفش رفت و گونه اش رو بوس  دهیکه فهم مادر

 کنارت   گرده یروز برم ه ی صبر داشته باش اون  نفس

   کشهیوقت ازت دست نم  چینره اون ه ادت ی نویا ی تو مادر بچه هاش هست ی بهش فرصت بد  د یبا

 بخند  گهیو در گوشش گفت مامان ناراحتم نکن د د یبطرفش رفت و دستاشو  بدور گردنش حلقه زد و صورت مامان رو بوس  آوا

 

 گردش و پارک خودش بهم گفت بخدا ......  می ریم یبهم گفت شب دسته جمع  بابا

 

 کرد   هی صورتش گذاشت و آروم گر ی آوا رو برو یدستا

 

 کرده بود  ی آسمون رو آب یپهنه   ی قشنگ زمستون آفتاب

 

 رفت خوشحال بود   نیشد و بطرف مب ادهیپ نیبا عجله از ماش  نیاس ی

  د یدرخشیتو چشماش  م ی شاد برق

   زد یتند نفس م تند 

 

 ومدهیکرد و گفت هنوز ن سالم

 

 دن یبهش م لشویصحبت کردم دارن وسا یزد و گفت نه اما االن رفتم با نگهبان یلبخند  نیمب

 

 اومد   رونیساک بدست آروم از در ب اس یصحبت بودند که در باز شد و  مشغول
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  د یکشی پر م  اس ی ی داشت برا  دلش

 و شکسته شده   ریمدت پ نیصورت قشنگت که تو ا ی برا رم یدلش گفت بم  تو

  د یبسمتش رفت و محکم در آغوشش کش  یبا خوشحال نیاس ی

   کردیرو تو بغل گرفته بود و خدا رو شکر م صورتش

 جلو رفت و دسته گل رو بطرفش گرفت   نیمب

 شد و گفت ازت ممنونم ......  ره یخ ن یهم جدا شدند و اون تو صورت مب از

 

   کرد یهنوز تو زندان روزها رو شب م اس یمنم ازت ممنونم   اگه کمکهات نبوداالن   گهین کردو گفت راست منگاهشو  نیاس ی

 .....بخدا ...  یمرد   یل یگذاشت و گفت خ  نیشونه مب یرو برو  دستش

 

   ی کرد  یبرادر  اس یدر حق   میونیخواهر و برادر تا ابد بهت مد  ما

 

 

 قول بهم بده   هی   خوامیم اس ی انداخت و گفت  در مقابلش از  ریرو بز  سرش 

 دو نگاهش کردند   هر

 رو شکست و ادامه داد سکوتش

 

 باشه   شیقول بده که به فکر ساختن زندگ خواستمینکشه م یبه نابود  یکس چیبخاطر ه شویزندگ گهید

 نکشه...... راههیاونو به ب  شیتو زندگ ی و بود کس  نبود

 ....... نیچشماش کرد و گفت فقط هم نگاه
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 زد یتوش موج م نیعطر عشق مب د یانداخت و گلها رو بو کش ریسرش رو بز اس ی

 

 گذاشت   نیاس ی ی شونه ها ی و سرش رو برو د یخند 

  د یبوس  شو یشونیپ یبا خوشحال  اون

 داره استراحت کنه   از یخسته هست و ن میرو بخونه برسون  اس ی گه یگفت خوب بهتره د نیمب

 من شما رو برسونم   د یموافق  اگه

 گفت من که خونه ندارم ....... اس ی

 افتادن......  نیاس یگوشه خونه  لهامیگفت صاحبخونه قرار داد رو فسخ کرده و وسا  نیاس یزندان بودم  تو

 

  دند ینگاه صورت هم کردن و خند  نیاس یو  نیمب

 خبرم   یافتاده که من ب  ی د یکه متوجه حرکاتشون نشده بود گفت اتفاق جد   اون

 

 برداشت و گفت   نی زم یساکش رو از رو  نیمب

 .......خونه .. یحرفها بمونه برا  ه یبق

 

   کردینگاهش م نه یاز تو آ نیمب  کرد یو آدماشو نگاه م ابونایخ  یبا شوق وصف نا شدن اس ی

   کرد یقند تو دلش آب م  اس ی یتو چشما و نجات از بند  ی ذوق از خالص  اون

 بود  خوشحال
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 اصال حالش خوب بود  

 

 

   خندهیم  اس ی یچشما د ید یم  یوقت  

 ......  مید یگفت خوب رس  ی توقف کرد و با شاد نیمب

 

 انداخت خونه براش نا آشنا بود   رون یبه ب ینگاه نیاز پنجره ماش  اس ی

 مبارکت باشه .... زم یعز ی کرد و گفت خونه عوض کرد نیاس ی روبه 

 

 و گفت آره   د یدوباره خند  نیاس ی

 شد و اون دو بهمراهش راه افتادن ...... ادهیپ یبا خوشحال اس ی

 

 وقت مزاحم شما نباشم ......  هی من آزاد شدم   دونهیکرد و گفت فرشته م نیاس یآسانسور نگاه  ی تو

 

 نگاه کردند   نیدوباره ساکت بزم ن یو مب نیاس ی

 بود که داشت   ی تنها چاره ا   نیرفتن نداشت و ا ی برا یی ناچار بود به خونه برادرش بره چون جا اس ی

 ساکت شد  پس

 ششم   یآسانسور بلند شد و گفت طبقه   یصدا

 باز شد   در
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   بایز  یآپارتمان لوکس  با  در ورود هی

 گرفت  اس یآرود و بطرف  رونیبسته شده بود ب با یز د یروبان سف ه ی که  بدورش  ی د یکل بشیاز ج نیدر رفتند مب  بطرف

 

   ه یچ نیانداخت و گفت ا یتعجب نگاه با

   زم یجا خونه خودته عز ن یزد و گفت ا یلبخند  نیمب

 باشه ...... مبارکت

 

 

   کرد یکه خشکش زده بود ساکت به اونها نگاه م اس ی

 ........اس ی یرو دار  نهایاز ا شتر یب اقتیگفت تو ل دوباره 

 

 

  هی اما بدون تو  خوامی ازش عذر م نجاستیبرادرت ا ومدمینجات م یبدنبالت برا ی رفتیاگه تا ته جهنم هم م  ی بدون شه یهم خوامیم 

  یعذاب نکش گهید خواستم یبرو م میبا مرگ اون روز که بهت گفتم از زندگ یکه پنهون کردنش برام مساو  ی زیبرام عز  یجور

 بود با درد سر و غم   یدر کنار من مساو ی گچون زند 

   ی به عقب برنگرد گه ید یگذاشت دتیپا به خونه جد  ی وقت  خوامیم ازت

 

 

 

 ........  ییها ی تو همه خوب اس ی
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 رو گرفت و در رو باز کرد .....  د یکرده بود کل ر یبغض شاد تو گلوش گ هی

 شده بود   ده یو مرتب چ  زیتم  خونه

 خونه آماده بشه   اس ی ی تمام تالشش رو کرده بود که قبل از آزاد نیخودش هم بودن مب یلهایوسا

 بشه   ی نگران  نبود سر بار کس گهیبه خونه خودش د گذاشتیبخونه م پا

   م یخونه پر بود از گل مر یجا یجا

   کرد یم ی رو پر از شوق زندگ اس یخوبش تو دل  عطر

   کردیعوض نم ایداشت رو با دن یدر کنارش بودن و حس خوب زانشیساعتها که دو تا از عز اون

 

 درست کنم  ییچا  هی به دور بر انداخت و گفت خوب من برم  ینگاه نیمب

 

 

رو که الزم   ی لیوسا ی تا جا گذارهیآشپز خونه م ز یم ی و برو  سهینویکاغذ م ه ی گفت  د یرو مرتب چ نجایکه اومد و ا  یاون خانم  

   یکن  دایپ یبراحت   یدار

 کنم  .......   دایرو پ  ی چا ی قوط تونم یم  نمیبب برم

 

 

 بطرف آشپز خونه رفت   و
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 انداخت و موهاشو نوازش کرد و گفت    کرد یبه خواهرش که با ذوق به اطراف نگاه م ینگاه نیاس ی

چند وقت تمام تالشش رو کرد که   نیاون واقعا تو ا ی شد  مرد نیچرا عاشق ا دمیچند ماه فهم نیمن تو ا  زمیخوشحالم عز برات

   ی زودتر از زندان رها بش

 م یهست ونش ینجاتت بدم ما تا آخر عمر مد  ی براحت  تونستمیاون نبود من هرگز نم اگه

 

 کرد قراره چکار کنه   ینی ب ش یپ شهیاون چقدر با محبته هرگز نم ی د یگفت د اس ی

 

 از روت شرمنده ام   زمی کنم عز  یمنو ببخش که نتونستم در حقت برادر  اس یرو تکون داد و گفت  سرش 

 

 

 هر چقدر ازت ممنون باشم بازم کمه  یبرام گذاشت تو یتو عمرو جوان زمی عز هی حرفا چ نیو گفت ا د ی برادرش رو بوس  یدستا اس ی

 

 ت برد و نگاهشون کرد  دارند لذ  ی در کنارهم چه آرامش د ید  ی بطرفشون اومد و وقت نیمب

 

    وگفت 

 ه یوقت خدا حافظ  د یزدن دار ی حرف برا یلیبرم شما دوتا خواهر برادر خ د یبا گهیرو هم روشن کردم من د  یکتر   ریز خوب

 

 به صورتش انداخت و گفت نه حاال زوده ............  یاز نبودش نگاه  یبا نگران اس ی

 شدند   رهیدو بهش خ هر

 برو بسالمت ....... ی هر جور راحت خوامیانداخت و گفت معذرت م ریشرم سرش رو بز از
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   ی لبهات نقش ببنده و کنار خانواده آرامش رو احساس کن ی لبخند برو ی تو زندگ شه یهم دوارمیازت ممنونم ام  ز یهمه چ بابت

 تنهاش نزار ........ گه یبهم دست دادند و گفت د یبرد باخوشحال نیاس یکتش رو برداشت و دستش رو  بسمت  نیمب

 

 ها کنارش بمون ......  ینر گفتیبود قلبش م یکرد لحظه خداحافظ اس ی نگاه

 

 

 

 ......  کردیمنوع مکار رو براش م ن یا یقانون زندگ اما

 زجر آور بود ......   اس ی یقانون برا نیا

 قابل درک    ریغ ن یمب یبرا

 پنهان تو صداش رو فرو خورد و گفت   بغض

 ..خدا نگهدار ..... اس ی

 

 

 

 

. 

 

و    کنار زن  گشتیبرم د یبس بود اون با گهیتو رو خدا اما د  نیبود که محکم بغلش کنه و بگه نرو مب ده یجور دلش پر کش هی

 فرزندانش ...... 
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   گرفتی حقو از نفس و دختراش م نی ا د یو اون نبا زد یبودنش پرپر م ی برا گه ید ی جا یزندگ  هی

 پر از ذوق بودن در رو بست و رفت   یشد و با لبخند  ره یکنار در رفت و به هر دو شون خ نیمب

 کنه ......  یرو با خودش برد و اون قرار بود تا آخر عمرش بدون قلب زندگ  اس یانگار دل  و

 

 و خاطرات قشنگ گذشته.......   نیبودن مب بدون

 ادامه بده  .....  شیهمه  رو تو دفتر دلش حک کنه و ساکت و آروم به زندگ  د یبا کرد یسر م چطور

 .....  شهیسر بهم بزن دلم برات تنگ م هی  یهر وقت  زمیازش بخواد و بگه عز شد یم مگه

   ی ستین ی تو زندانم وقت من

 از نبودت ..... کشمیهمون طناب دار که قرار بود گلومو بفشاره درد م مثل

 هم منو دوست داشته باش هم به خونه خودت برگرد   نیبگه مب  ای

 ..... خواستی رو م ن یمب یهمه  ساعات زندگ ییجورا هی اون  آخه

 نمناک شد    اس ی ی که رفت و چشما  اون

 نگاهش کرد وگفت   نیاس ی

 خوبه ........ یاد یاون ز ی دار حق

 

 .هاست ...  ی لیبهم ثابت کرد هم زمان بفکر خ اون

 

 بدون اون  دم یانداخت و گفت به خاطرش ادامه م ریسرش رو بز اس ی

 

 ی رگرده به زندگبکشه و ب قیکرد نفس عم  یاما سع سوزوند یداشت تو وجودش رو م ییجدا درد 
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 رو برداشت و با ذوق حرف زد   ی خونه زنگ خورد آوا با عجله گوش  تلفن

 لبخند گفت باشه بابا ......  با

   میمنتظرت هست  مید یلباس پوش  ما

 

 و گفت   د یرو گذاشت و شاد بطرف مامان رفت و گونه اش رو بوس  یگوش 

 مامان خوبم   یخوشگل شد  یلیخ

   ادیکن بابا هم خوشش ب شیآرا یجور  نیا شهیهم

 نکنه ........  هی آرام گر گهید

 

 خونه باز شد ..... در

 وارد خونه شد   بایبا همون لبخند ز نیمب

 

   پوشه یمامان بزرگ داره لباس م سایوا  کمیو گفت بابا    د یآوا بطرفش دو 

   زم یمبل نشست و  گفت باشه عز یکنارش برو  نیمب

 شده بود   رهیخ  نینشسته بود و به زم  ی به نفس انداخت ناراحت و دلسرد گوشه ا ینگاه یچشم ریز

 زد یتو چشماش موج م ختنیاشک ر ی آماده  یبغض هی

 

   د یرفت  دستاشو بدور گردنش  حلقه زد و گونه اش رو بوس  بطرفش

 بلند   کرد ینگاهشون م  یکه با خوشحال آوا
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 کرد   یبابا آشت  ایمامان بزرگ ب   گفت

   د یرفت و هر دو شون رو محکم در آغوش کش بطرفشون 

 شده بود    رهیخ  نیبزم ریهنوز سر به ز نفس

 

 بود   لدای شب

 

 .........یزندگ  یبرا

 

 

 

 دوباره شاد شدن    و

دوتا دست عاشقانه که محکم   خواستیخنده از ته دل م  ه ی همراه خانواده باشه ماهها بود دلش  کردیم  ی مجسمه سع  هی مثل  نفس

 و نازش رو بخرن    رنیلش بگ بغ

 .... ی تاب ی عادت داشت به ب نفس

 

جاشو داده بود به عادت و تحمل    یتو زندگش ییزایچ هی بعد از سالها از اون زمان  گهیاما حاال د  دنیقهر کردن و منت کش به

......... 

 

 

و    نهیگونه اش بش  یبوسه سرد برو  ه یاونا  یدبه خاطر بچه ها و شا نکهی نه ا خواستیبود رو م زیهنوز عز نیمب ی زمان که برا اون

 بلنگه ..........  ش یزندگ یعشق اون وسط وسطا ه ی یجا
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 امن داره .....  یجا ه ی نیبده که تو دل مب  ی دوست داشت بره و جاشو به کس  نفس

 خواست   یرمق نم ی سرد و دل ب یدستا

 

 شده بود   خسته

 و مسخره دوست داشت راحت بخوابه  ی تکرار ی زندگ از

 

 سکوت مطلق   ه ی  ایخواب آروم  تو دل در هی

   خواستیم نو یبود ا ی دختر بچه کوچک  یوقت  از

 آرامش همه جا گشت   بدنبال

 

 بسپاره    ی گذشته منحوسش رو بفراموش  د یتوهم موادمخدر غرق کرد شا یا یخودشو تو دن یحت

 ...... اما

 

 

 که نشد ...... نشد 

 

 بود   یبازنده تو دل زندگ  هی  اون

 اونو نشناخت   گهیگرفت و د مر یبابا آلزا ی وقت
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 اونها رو ترک کرد و تو دل زمان گم شد   شهیهم یکه برادرش برا  یزمان

 

 رفت    ایخودش درست کرده بود از دن یکه برا  ی فی لحظه که مادرش تو چرت و  توهم از روزگارکث اون

 و همه و همه ........ همه

 

 اون بود   یاز بازندگ  نشون

  نینفس با ا ماریرو خوب کنه چون روح ب  قیعم ی زخم ها نیا یکه عاشقش بود نتونست جا ییتو سالها ن یآغوش گرم مب یحت

 کرد ینم دایپ امیالت زایجور چ

 

 نامرد   ه ی ف یکث  یشت دستابه محبت و عشق دا ازیگل باطراوت ن ه یبود ومثل  فیکه اونقدر کوچک  و نح یزمان

 و پاکش رو لکه دار کرد ........   فی لط تن

   د ید یبود و کابوس شبانه م  ض یبخاطرش تا سالها مر و

آشفته نتونست   ی با روح یاون زخمها رو خوب کنن و اون نفس وحش ی نتونستن جا  نیگرم و پر محبت خانواده مب ی دستا یحت

 درک کنه   یهرگز کلمه محبت و خانواده رو بخوب

 

 و مادر و دخترش آوا و دختر کوچک و.. نازش توبغل مامانبزرگ    نیشام انداخت مب زینگاه بدور م هی

 فکر کرد .......  کمی  خوردند یو شام م دند یخند یم
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.. 

 

 هم اونا خوشن  یاگه نباش  نفس

   د ینکنه به خاطر اون هم که شده با دایتو رو پ نده یبخند و بزار دخترت آ اما

   یبخند 

   کرد یم ی لبش بود و با غذاش باز  یبرو  ی کمرنگ  لبخند 

 

 بخنده  یچشماش طوالن لدایتا دخترش باشب    کردیم ی باز ی حرفه ا گریباز ه یداشت اون شب مثل   نفس

 

 که تموم باهم بخونه برگشتن  شام

 شب آوا خوشحال بود   اون

 کردن   ی و باز دند یبه اتاقش رفت و تا ساعتها پدر و دختر خند  نیقصه بگو و مب ه ی برام  ا یباباش گفت ب به

  یدر کنار دختراشه برو  ن یمب ی از ته دل که وقت یخنده از اون خنده ها ه یدوست داشت   زد یهنوز داشت خودشو گول م اون

   نه یبب  ادیبه کنارش م ی رو وقت بنده یلبهاش نقش م

 

 س  ...... افسو اما

 

 و سکوت کرده بود   کردیبارون رو از پشت پنجره تماشا م ر یز یو دونه ها رون یکنار پنجره نشسته بود و ب  اون

   شد یتموم نم لدای چرا
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 اونقدر براش زجر آور بود   لدای چرا

 فراموش کنه   د یگرفت بخوابه شا  میتصم

 

 چشماش هم با اون لج کرده بودند.  اما

 

 ....... دن یاتاق آوا آروم باز شد وقلبش شروع کرد به تپ در

 آخرشو بکنه   ی شب به خودش قول داده بود فکرا اون

 

بکنار تخت دختر کوچولوش رفت و صورت در خوابش رو آروم   د ی چی تو اتاق پ نیمردونه مب  یپاها یاتاقش باز شد و صدا در

 د یبوس 

 

   د یچیپینامفهوم تو گوشش م  یصداها

 

 داشت   درد 

 

 سوخت یاز درون م وجودش 

 

 آروم اومد بطرفش و بالشت خودش رو برداشت و به اتاق کارش رفت   نیمب

 

 رو بست و نفس رو راحت کرد  در
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   سوخت ینم گهیشد د راحت

 

 ....و بس ..... راحت شد  الشیخ

 یدرد نداشت حت ی زیچ چ یه یبرا  گهید

 به بعدش فکر کنه  خواستینم

 

   برد یکم داشت خوابش م  کم

 بود   سردش 

 شد و پنجره رو بست   بلند 

 رو نگاه کرد   ابون یخ تو

  ی وارد ساختمان رو به رو  یشدند  دستاشونو دور هم حقله کردند و با خوشحال اده یخندان پ ی توقف کرد و زن ومرد  نیماش  هی

 شدند 

 شد  رهیو ساکت به آسمون خ  د یجور دلش پر کش هی

 

 و گوش داد    ستادیرفت و پشت در ا نیشد و بطرف اتاق مب  بلند 

 

 در رو زد   شد یم دهی از اتاقش شن یآروم ی قیموس 

 

   یی گفت مادر تو آروم 
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 رو باز کرد   در

   نیمب

 مطالعه بود   مشغول

 هم بود   یبه چشما نگاهشون

   یداریو گفت تو ب  د یخند 

   ید یکردم خواب فکر

 مبل نشست   یجلوتر رفت و آروم برو  نفس

 کرده بود  سکوت

 افتاده   ی گفت اتفاق نیمب

 کرد و گفت   نگاهش

 خواهش کنم   هی ازت  خوام یخنده داره اما م دونمیم

 فت کنارش نشست و گفت  بلند شد و ر  نیمب

   یگفت یصبح م یگذاشتیم خوب

 ادامه داد   نفس

   یکن  ی کار ه یبرام   خوام یم

   وفتم یو نه من تو درد سر ب  ینه خودت نگران من باش  نکه یا بدون

   شم یو گفت منظورت رو متوجه نم د یخند  نیمب

 

 یی جا ه یمدت برم  هی  یبرا  خوام یو ادامه داد م د یصورتش کش یدستاشو برو   نفس
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 خوش آب و هوا  یجا ه ی  میکنم آخر هفته بر فی خوب بزار کارهامو رد خوادی گفت دلت مسافرت م  نیمب

 

 براش عادت شده بود   گه ید نی مب  یالیخ ی و ب ی خونسرد نیتو چشماش نگاه کرد ا نفس

 کرد و گفت نه من تنها برم   یتلخ  خنده

 با تعجب نگاهش کرد   نیمب

 داد   ادامه 

   ست یگردش ن یبرم برا  خوام یکه م  ییجا نیا

 بود بطرف نفس گرفت و گفت    زش یم ی آب رو که برو  وانیبلند شد و ل  نیمب

  ماینه طاقت و نه توانش رو دارم که بخوام مثل قد  گه یمن د ی دونیخودت خوب م یبساز د یجد  یماجرا ه ی  یدار  می تصم دوباره 

 م  بدنبالت بگرد

   ی فهمیام خسته م خسته

 درد سر    یدعوا ب یبرم ب  نجایمدت از ا  هی  خوامیکه م   نهیهم یبرا دونمیسرش رو تکون داد و گفت م نفس

 

 

   یاری موجود دوام ب  ط یوضع و شرا  نیباا ی تون  یتو هم نم نیمب

   م یکه خودمون رو بهتر بشناس   می دار ازین  میهردو کالفه ا میمون خسته ا هردو 

 مادرش بزرگ بشه   ی تو دستا د یاون با ی فهمیم  ینوزاد دار  ه ینگاهش کرد و گفت نفس تو  نیمب

 

 سرش رو تکون داد و گفت   نفس

 داره اما منم به تو   از یاون به من ن فهممیم
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 دارم    ازین ادی به خاطر بچه ها  صدات در نم ی کنیخونه تحملم م نیتو ا  یکه مدتهاست دار  یی تو به

 بامن صادق باش .......  می همو گول نزن ایب نیمب

 ی خوشبخت  اس یکنار   تو

 

 داشتن   یهستن که مثل من گذشته سخت یی کردم دختر ها و زنها  یسال زندگ  کی که  ییرو گرفتم اونجا مم یتصم من

 اومدنم دوباره کنارت اشتباه بود   کنم یفکر م یی وقتا  هی

 اونجا خوشبخت بودم   من

 

 دارند    گرانیبه کمک د ازی که ن  یخودم کسان یهمدردا

 که بهش تعلق دارم    ییبرگردم به جا خوام یم

 روحم در آرامشه  اونجا

 

 از مبارزه خسته شدم   گهید

 ...... نیام بده مبانج تونهیمستخدم هم م  هی رو  یخونه دار  نی که تو از من تو ا ی توقع اون

 

   یخواستی عشق عالقه به من نبوده و فقط م ی از رو می که اومدن آرام اون فرشته معصوم بزندگ فهمم یدارم م  تازه

 یسرگرم باشم که تو عذاب وجدان نداشته باش  من

 

 که دخترانت مادر داشته باشن  یکن یتحملم م ی تو فقط دار ن یصادق باش مب بامن
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 بسه   گه ید اما

   میتفاهم برس  هی بار هم شده باهم به   هی و  ایب

 کشونه یم  یکردن  دو مون رو به  نابود  یمدل زندگ  نیا

 

 سکوت کرده بود    نیمب

 داد یبحرفهاش گوش م و

 

 ادامه داد   نفس

   یزندگ  نیکن از ا راحتم

 

   نم یکه بب ی اریمو ببار دخترا کیهرچند وقت   خوامیازت م فقط 

که   ی هر دومون بهترهبلند شد و در حال یبرا  ی طور ن یباور کن ا ممیمن تسل اس یکنار  ی دوباره برگرد  ییخوایکه م  یبهم بگ  اگه

 برگشت و نگاهش کرد و گفت   رفت یبطرف در م

 

 ....... ی هست ییپنجره رو کامل ببندد تو سرما ی خوابیجا م نیا

 

 کرد  ر یگ م یو تصم  یاز سر درگم یی ایتو دن نیدر رو بست و رفت و مب   نفس

 

 بود نورآفتاب اتاق رو روشن کرده بود   صبح
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 به اطراف انداخت .....   ینگاه

 محض ....... سکوت

 

 جاش نبود   یتخت دخترش رفت تو   بطرف

 

 ام بود  با آر ی کاناپه نشسته بود و مشغول باز ی برو نیبلند شد و به حال رفت مب ی فور

 کردن یصحبت م نیو دختر داشتند تمر پدر

 

 کنه.....   یبراش بلبل زبون  دادیم ادش یذوق خاص داشت    هی با  نیمب

 چشمش به نفس افتاد گفت  تا

   ر یصبح بخ یشد  داریب

   ید یتو خواب کنه یم  هی داره گر  دمید

 

 بهتره سرگرمش کنم   گفتم 

 

 ....  ر یسرش رو تکون دادو گفت صبح بخ نفس

 

 نگاهش کرد و گفت مامان ........  ن یکیبا اون لبخند نم آرام

 

 شدن   ره ی دو ساکت بهش خ هر



 نفس

370 
 

 

   زم یتو چشماش نگاه کرد و گفت عز یبا شاد  نفس

 دراز کرد که بره تو آغوش مادرش ..........  دستاشو

 

 شد  گه یرنگ د ه ی اش یدن

 بطرف دخترش رفت   یشاد با

   د یو دستاشو بوس  د یدر آغوشش کش و

   کردینگاهش م نیمب

   یبر  ی بچه هاتو بزار ییخوایم ی طور نیگفت ا آروم 

 ی بدون اونها سر کن ییخوایچطور م وفته یمامان گفتن قند تو دلت آب م ه یکه با   تو

 

 کرد و گفت  ی انداخت و اشکهاشو مخف نییسرش رو پا نفس

 ...... ی کنیبه اجبار تحملم م یبهتره تو دار  ی طور نیا

 

 شونه هاشو باال انداخت و گفت   نیمب

بگم   د یبا یدوباره فکرم رو مشغول کن  نکهی ا یبرا  دهیکارت ترفند جد  نی بدون اگه ا  نویخودت گفتم اما ا ی من برا یجور راحت هر

   ی کنیاشتباه م

 

   ی خوب فکراتو بکن بهتره

   ستیخطا نآزمون و   ی صد بار جا یزندگ
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 باخودته   م یتصم ی نیاونقدر دلت طاقت داره که جگر گوشه هات رو نب  ی وقت

 آب تو دلت تکون بخوره   زارمیهواتو دارم و نم شه یبهت قول دادم هم  یکنارم باش  یی خوایکه م یو گفت  ی که برگشت ی روز اون

 کردن    یزندگ  یبرا دمیباشه نفس من تو رو بخش ادتی

 نکنه   دای پ امیسالها الت د یاز تو در دل دارم که شا ییزخمها  هی اما

 ید یفهم  یکن  یمنو مجبور به کار  یتونیاما نم ی هست تیزندگ رندهی گ میبدون تو خودت تصم  نویا پس

 

 رم یمن برم نون تازه بگ  یبزار  ی شد و گفت تا چا بلند 

 

 واز خونه رفت   د یرو پوش  لباسش

 نگاهش کرد   نفس

   زمیعز ی بر زارم یو بگه نم رهیدستاشو بگ   نیداشت مب دوست

 .....  هرگز

 

 کرده بود   رییتغ ی براش تو زندگ  ییزایچ ه یاون آدم سابق نبود و  گه ید نی بود که مب  قتی حق ه ی نیا اما

 و منت و اون نباشه    ن ید ر یگرفت هرگز ز  میتصم

که به خاطر اون نتونسته کنار عشقش   زاره ی سرش منت م نیداشت چند سال بعد مب نیق یاما  گفت یم ی طور نیاالن ا د یشا

 کنه .....  یزندگ

 

  د یکشیپر اضطراب  گوشه لباسش رو گرفته بود وم  یبا چشما آوا

 نگرانش بود  مادرهم
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 رو گرفت  دستش

 برگرد   متیگفت اشتباه نکن نفس از تصم و

   ی کنیم مونیکارت تا ابد خودت رو پش نیا با

 بچه رو نشکن   ن یتو رو خدا دل ا زمیعز  یصبر داشته باش  د یوقتا با  ی لیخ ستین نیا ی زندگ  راه

 ........  مادر

 

   د یمادر رو گرفت و بوس  ی نفس دستا اد یها م نی کن بعد از تو چه بحال ا فکر

 پاک کرد و در گوشش گفت   اشکهاشو

 نبودم  برات   یو من دختر خوب ی بود یمادر خوب نکه یهام به خاطر ا یببخش به خاطر همه بد  منو

 کردم   تت یاذ ی لیخ مادر

 

 کارو نکردم   نیا دونستمیقدرتو م  د یاون زمان که با ی شبها که بخاطر من از خوابت زد چه

 

   دم یند  یزیمن بجز محبت از تو و بابا چ  

 

   یکرد  یکه داشتم صبور ی شبونه ام با درد و رنج روح یها و کابوسها ی خواب یاون زمان که به خونه ات اومدم با تمام ب  

 ....  ونم یابد بهت مد  تا

 

 فقط دلش رو شکستم  گشتیعاشقانه دور برم م نیندونستم اون زمان که مب مو یمادر من قدر زندگ اما
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 و از خودم روندم.........  

  یحت نی که اون دوران برگرده اما مب  کنمیوقته دارم شانسم رو امتحان م ی لیپناه برد من خ گهی و آغوش د  یزندگ  هی به  اون

 ..... کنه یم غی مهربونش رو ازم در یچشما

 

 ستیکمتر از مرگ ن یط یشرا ن یبرام تو همچ یزندگ

 

 سر و سامون گرفت   نیمب  یرو به راه شد و زندگ ز یبا رفتنم همه چ د یشا

 

 

 

   نم یبب ارهیهر وقت بچه هامو ب  ی کن  یادآور ی ن یخواهش دارم که به مب ه یازت  فقط 

 اشک صورتش رو پاک کرد و گفت   مادر

   یخونه دار  یسرپرسته تو شوهر دار ی ب یاون مکان مال زنها ی ریم  یکجا دار   آخه

 

 صورت مادر رو نوازش کرد و گفت   نفس

کردم اگه کار کنم اجازه   یو من چون قبال اون جا زندگ   انیکمک و کار به اون مکان م ی از زنها هستن که برا یلیاما خ دونمیم

 دارم   یزندگ

 

 رو از دست دادم   نیسالهاست مب من

 بود  ن یعشقه و اشتباهم هم  هی  نیفقط از سر ترحم بهم پناه داد و من فکر کردم ا اون
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   ستاد یدر ا  یرفت و جلو  کردیم ی قرار  یکه ب آوا

 گفت   ون یگر  یبا چشما و

   گمیبخدا راست م ی بر زارم ینم مامان

 چشمهاش گذاشت و گفت   ی آوا و گرفت و برو یدستا

 که مامان بزرگ و آرام و بابا کنارتن   یستیتازه تو تنها ن  زمیعز گردمیبرم زود 

 با هم  همه

 

   مین یبب گرویهمد  ارهیوقت دلت تنگ شد به بابا بگو تو رو ب هر

 قربونت بره  مامان

 

 دخترش رو پاک کرد و از جا بلند شد و چمدونش رو برداشت   صورت

 

 قرار بود   ی ب آوا

  د یکشیم  ری قلبش ت مادر

 

   کردیو نگاهش م  د یخند یفرشته کوچک م آرام

  د یمامانش رس  یپا ر یفرش چهار دست و پا راه رفت و بز ی برو

 

 ........ که بغلش کنه . د یدرشت و خوشگلش بهش زل زد و لباسش رو کش  یاون چشما با
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 ی کن  ی بدون آرام زندگ اد یگفت دلت م مادر

 

 حالم بده تو رو خدا تمومش کن  نفس

 

  د یدوباره گوشه لباسش رو کش آرام

 منتظر بود مامان بغلش کنه   و

 

 .....  د یبهشون انداخت و با عجله بسمت راه پله دو ینگاه  هی  اون

 

 نظرش عوض بشه و دوباره بشکنه........ د یترس یم

 

 تا برنگرده به عقب ......  د یدو ی تو راه پله اون م د یچیآرام پ ی  هی گر یصدا

 

   رفتی داشت چهار دست و پا بطرف در م دخترش 

 و در و بست  د یدر آغوشش کش مادر

 

 زنگ خورد   نیمب  تلفن

 کرد   نگاه

 بود   مادر

 داد   جواب
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 بالخره رفت   نیگفت مب ه یبا گر مادر

 

   ومد ی دختراش از اون طرف خط م  ی  هی گر یصدا

 تو خونه بپا  بود .   یا همهمه

   م یزنیگفت مادر من تو جلسه ام بعد باهم حرف م آروم 

   د یکش  ادیفر  مادر

 بچه ها چکار کنم مادر   نیمن با ا نیمب

 کمکم کن ...... کننیم  یقرار  ی دو ب هر

 

 گفت   ف یضع ییکه سرش شلوغ بود دوباره با صدا نیمب

   زنم یمادر من بعد بهت زنگ م کننیم عادت

 

 

 .......  د یچیبوق ممتد تلفن تو گوش مادر پ یصدا و

 

 

 جون شد  یب دستاش 

 شون خونه رو برداشته بود  غ یج ادیدو تا نوه هاش کرد که فر نگاه

 

   ه یخداست  هوا ابر گه یروز د هی هم  امروز
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 چهار شنبه   ایسه شنبه هست  دونمینم

   گذرهیروزا کند م نجایا

   کنهی کار و گپ  زدن با دوستا حالمو خوب م ون یم  یهرگز زمان و مکان رو نفهمم آخه خستگ  خواد ی وقتا دلم م  یبعض اما

   کنم یجمعه هستم همش فکر م منتظر

   دارهیها وقت د جمعه

 داشتم ......  ایدن  نیتو ا یی زایعز هی آخه منم  رهیاونا که قلبت براشون م زان یعز دن یبوس  وقت

 

   م یکار کرد  یل یامروز خ زنمیبه دستام کرم م سم ینویطور که م نیهم

 عالمه بدو بدو   هی

 هست  دوست دارم بعداظهرها  رو .......  یبیغر بعداظهر

   کردیدرست م  ین یریش  کیکه مامان برامون ک  وفتم یاون وقتا م اد ی چون

   ک یبه طرف ک م ید یدویزده ها م ی مثل قحط  نایو مب  نیبچه ها هله هوله من و مب ن ییایب زدیم صدامون

 با اون خنده خوشگلش برامون   مامان

بود و   نیمب   ی بود من بودم نفس کوچولو که نگاهش به دستا روز یکه پ  ی و کس م یکردیدعوا م  کیو ما باهم سر ک  ختیر  یم ریش 

 منتظر که از سهم خودش بده به اون .......  

 همه عشق   نیاز ا شد یم  شیحسود نایو مب  داد یو سهمش رو به من م  کردیموهامو نوازش م اونم

 همه عالقه   نیا از

 

   می کردیم یباز  ازطیتو ح ی وقت

 بود   ن یمب رفت یم ماون که قلبش برا خوردم یم  نیزم اگه
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   کشیکوچ یدستا با

   ارهیکه برام چسب زخم ب  د یدو یو م   کردیزخمهام رو پاک م رو

 

 مرگ بود    شیپ ه یاشکهام  یبرا  اون

 نداره   یعشق تموم ن یا کردمیاحمق نادون که فکر م  ه ی من

 که از دستش دادم سوختن رو تجربه کردم  یشگ یدر کنارش برام عادت هم   یبود و زندگ میتموم زندگ  نیمب

 

   سم ینویدلم م ی برا ییزایچ هی منم نفس دارم  نیا

   انیوقت نم  چیاونا ه یسینوی م ی ک ینفس برا گمیم  یگاه  لرزهیدلم م  خورهیهمش خط م دستم

 بده  داریدوباره د   د یبه ساعت بستم که بهم نو د ینقطه از زمان و مکان تنها چشم ام نیتو ا من

 

 کاغذ   ی برو د یاز گوشه چشمم دو یگرفت و اشک دلم 

دفتر خاطراتم که پراز دلنوشته    نیع هی آخه توش پر از خط خوردگ سمی پاره کنم و از اول بنو مویدفتر زندگ خواد ی دلم م یی وقتا  هی

 تلخه  یها

 

 ......  ده یبهم م یبی حس غر هی اومده به جمع مون اضافه شده اون   د یدختر جد  ه ی دوباره 

 هست  ختهیخودم افسار گس مثل

 گرم و بوسه مهربون مادرش رو تجربه نکرده   ی وقت دستا  چیه اون

   شهیدلت قرص م  رهیگ یدستات رو م ی داره که وقت  یی گرما ه یمادر دستاش  آخه
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   ده یمثل خورش  مادر

 

 

 رو به غروب بوده   شه یهم یزندگ د ی من و اون دختر خورش  یبرا

 زخمه   یرو بدنش جا یکل

 تموم بشه  د یدفترها با سمیروزگار که اگه ازش بپرسم و تو ورق بنو انه یزمونه و تاز زخم

 

 کردم   فی تعر مو یباهاش حرف زدم براش زندگ ی کل شبید

 گرد نگاهم کرد و گفت   یچشما با

 بشر   ی بود یچه خر  گهید  تو

 به بختت  یو بازم لگد زد  ی غرق بود یهمه تو خوشبخت نیا

 بود که قدر داشته هاشو ندونست شعور یاحمق ب هی نفس  گفتیروح و جسمش داشت درست م  یدختر با تمام آشفتگ   اون

 

 نشده برگرد ...... ر یروحش رو گرفتم و گفتم تا د ی ب یدستا

 و گفت   د یکش  رونیاز تو دستام ب دستاشو

   یکن  حتم یتو نص  خوادینم

 

   ی دار حت یبه نص ازین شتر یب خودت
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 شدم ینم دهیجور راهها کش نیتو رو داشتم که هرگز به ا ی درصد زندگ  هی اگه  من

 

 

   

 ..........  یچ ی عنیمشت معتاد..**..   هی تو پارکها کنار   دنیو خواب  یچند روزه و دله دزد  یگرسنگ   یدونیم

 ی و نابودش کرد  یداشت  یزندگ نی همچ ه یخودتو بکش که  برو

 

   مردم یاون شب م د یبا  کنمیاوقات فکر م یگاه  گفتیداشت درست م  اون

 بود   نیمب  ریتقص  همش

 د یرس یبه سر م میقصه زندگ  شیسالها پ د یبا دادیاز آتش نجاتم نم اگه

 

 بزنه   ی سر هی بخش هست سپردم که هر وقت بره به اون دختر  ریبه اون خانم که مد  االن

 دوبار تا به حال نا غافل به پشت بوم رفته تا خودشو راحت کنه   آخه

 

 بارون بباره  کم ی خوادیم دلم 

 

 بباره   کمیمنم باهاش  یچشما بعد 
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 فرصت حرف زدن داشته باشم    ادیم  شیکم پ کنمیم ی زندگ نجای اوقات حرف زدن خوبه اما من که ا یگاه

   شترهیشاهنامه ب ه یاز  ش یداستان زندگ  کنهیم یزندگ   نجایکه ا ی هر کس چون

   دهیکه گذشته من توشون ناپد  زنن یاوقات اونقدر از گذشته خودشون حرف م یگاه

 

   ن یبه مامان سر بزن  نییایب  ی روز هی جونم آرام جونم  آوا

چون دستم کوتاه و   نییایوقت به سر مزارم ن  چیه د یدفتر به دستتون رس   نینبودم  و ا ایدن  نیروز  تو ا ه یبراتون تنگه اگه  دلم 

 مامان ..... ی زایعز رمیصورت ماهتون رو تو دستام بگ  تونمینم

 

   شه یدلم تنگه اون صورت ماهتون م شم یم داریب ی وقت

 

 بودم   فتون ی تن لط  یو من عاشق بو ن یبود کی که کوچ وفتم ی اون وقتا م ادی

 و موهاتون برام پر بود از عطر گلها.........  کردمیو بغلتون م ن یشد یم داریاز خواب ب ی وقت

 

   کنمیم یروزها رو با حسرت سپر  االن

 شه یبود و صورت ماهتون داره از خاطرم پاک م یرفته چشماتون چه رنگ  ادمی مدتهاست

 

   کنمیرو مرتب نگاه م تونیاز دوران کودک ک یعکس کوچ چند 

 االن چهارده سالش باشه   د یموهاش بلند تر شده دخترم با  گهیاالن آوا د گمیم

 خوشگل بشه دخترم   چقدر
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 براش تنگه....... دلم 

 

 براتون نبودم   یکه مادرخوب  رمیهزار بار بم ی روز د یمادر به خاطرت با یمن تو آرام جانم آرام

 

 ........  نییآب تو دلتون تکون بخوره آخه اون عمر و جونش شما زارهیبابا نم دونمیم

 

کرد و من به    بمی خدا نص یبود که تو زندگ  ی آدم نیتر  رینظ یاون ب نیمرد پدرتونه دوستش داشته باش   هی راحته که  المیخ

 شکل از دستش دادم  ن یاحمقانه تر

 

  یکه اگه بباز  دمیسال فهم نیاالن بعد از چند  گهیعالقه ام به باباتون کمه من د ر یتفس  یبرا یچون دلتنگ  شه یبراش تنگ نم دلم 

 ی کنیاما  اون خاطره تلخ بازنده بودن رو تو ذهن مرور م ی و موفق بش یو اگه هزار بار هم ببر  ی باخت گهید

 

 تمام شب رو کنار اون دختر باشم   خوامیامروز م بندمیرو م دفترم 

 خدا   شیبره پ خواد یم

   ادیم   ادش یو فر  هی گر یصدا االن

 تا قلبش آروم بشه   اون

 اب بکشه  عذ  د یبا یلیخ

   د یزن بودنش با یزن برا  هی

 شد  انتیبکشه اگه بهش خ درد 

 راه کج رفت   اگه
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 بود  یب یپر از سراش  شیتو زندگ  اگه

 

 

 

 ثابت کنه ........   شویتا زنده هست در حال مبارزه هست تا خود واقع شه یزن هم هی

 

 اونو بدام انداخت ......... ش یتو جاده زندگ  راههیکرد دوباره به راه برگرده و ب ی نفسم اون که سع من

 

 رو بست و اشکهاشو پاک کرد و از جا بلند شد  دفتر 

 شد یم  د ینا ام شتر یب  نوشتیهر چقدر م اون

 

 شب همونطور که تو دفترش نوشته بود با اون دختر تازه وارد حرف زد و از خودش گفت   اون

 

 

 باشه  تونه یآدمهادم  یلیدرس عبرت خ  یکه حماقت هاش تو زندگ   دونستیم 

 

 شد   رهیاون دختر خ یسوال ازش کرد و نفس به چشما هی

 نداشت  یجواب

   د یدختر دوباره پرس   اون

 ؟؟؟؟؟؟  ی طالق گرفت چرا
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 بابا   نیرو ازم دور کن ونه ی د ن یا نییایب شنوهی صدامو م  ی هرک یزد آ  ادیفر

 بعد خودم   کشم یم نو یاول ا وگرنه

 اومد داخل و گفت   تیبا عصبان ی بخش خانم توکل ریمد 

 صداتو ببر   ونه یدختره د  چته

 تخته اش کمه   ه یزن  ن یدختر از جا بلند شد و گفت بابا به خدا ا  اون

 خوشگل و پولدار   شوهر

   یعالمه خوشبخت هی تا دختر و   دو

 دهیم  یه به من درس زندگ خونه دار ونه ید ن یوقت به همش پشت پا زده و اومد تو ا  اون

 

که با دست   ییهستن آدمها  یکه تو بدون نه یا  میاما هدفم از گفتن زندگ  رم یدستاشو گرفت و گفت آروم باش من م   نفس

   کشنیم ی شون رو به ورطه نابود یخودشون زندگ

 دم یکشیچقدر داشتم عذاب م  ی نیکه بب یمن نبود  ی جا تو

 

 نفرت بهش انداخت و گفت   ا ی یشد و نگاه بلند 

بالشت   ی کارتون خوابها راحت سرم رو برو یاز دست دراز  یخانواده بهم پناه ندادن که شب بدون نگران هی تو نبودم   یمن جا  آره

 بزارم و بخوابم  

سرش   یو بکنکه فکرش ر   ییکنم و هر بال  اه یشه و من روزگارش رو س  م ی و پشت و پناه زندگ اد یب یمرد واقع  ه یتو نبودم که  یجا

 که از اسم من متنفر بشه   ارمیب

   ی فکر کرد یاحمق جون  با خودت چ  آخه

 کردن و بعد به بخت و اقبال خودشون لگد زدن مناسبه .....  یزندگ  ی و راحت ی که تو خوش  هیکسان ی تو برا ی حتهایو نص حرفا
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   اوردم یسرت ن یی بال ه ی ته ازم دور شو تا بدلشون نشس یمیخانواده گرم و صم ه یمثل من و امثال من که حسرت    ییدخترا  نه

 رو هم نداره .....  ی دلسوز اقت یل ی که حت یآدم مفلوک  ه یبارز  ینشونه   تو

 

 راه گلوش رو بسته بود   نیبغض سنگ  هی  نفس

   گفتیرو م  قتی دختر داشت حق  اون

 سر بزنن هی و بهش   انیو دخترانش ب  نیکه مب زنبود یعز اونقدر

 

 از اشتباهم ییایچون خودم دن کردمیم  حتیتو رو نص د ی من نبا  یشد و تو صورتش نگاه کرد و گفت حق دار  بلند 

 

 قدم زد  اطی شب سرد بود نفس شالش رو بدورش گرفت و تو ح اون

 شده بود  رید  یمونیپش ی برا گهی تلخ و درد آور اما د ی قتی حق گفتیرو م قت یدختر حق  اون

 

 آخر .......  فصل

 

   کرد ینشسته بود و موهاشو شونه م نه یآ یجلو  آوا

 بود   خوشحال

 براش حرف بزنه و درد دل کنه   کمیحوصله و صبر داشت تونست  کمیبابا  شبید

 

  شد یم  ادیدرداش ز شد یکه م شب

 رفته بود تنهاتر شده بودن   ایمادر بزرگ از دن  یوقت  از
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 و غم  ی پر بود از افسردگ بابا

 

 گرفته   شیآرام بازم شوخ دونست ینکرد م یاتاقش آروم زده شد توجه  در

 امشب حوصله ندارم   ی کنیام م ونه ید  یگفت برو بخواب دختر دار بلند 

 

 رو بغل کرد  یوارد اتاق شد  و از پست محکم آبج  کشیکوچ  یاون پاها با

 

 چشماش کنار زد و گفت   ی شو از جلو ی فرفر ی و موها  د یرو بوس  صورتش

 استراحت کنه   گهی د  کمیاون نگاهت بشم شبا سر و صدا نکن بزار بابا  قربون 

   زم یداروهاشو خورده عز  تازه

 کن  ی اتاق خودت باز  برو

 

 کرد و آروم گفت  زیر چشماشو

 آوا جونم   گمیبخدا راست م کنهیداره تو اتاقش کار م  دارهیب بابا

 

 از جا بلند شد و به اتاق کاررفت   یگ یتعجب تو چشماش نگاه کرد و گفت راست م با

 رو زد   در

   کرد یداشت سرفه م بابا

 تو    ایگفت ب آروم 

 رو باز کرد و داخل شد   در
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  نوشتینور کم اتاق داشت م ی تو

   زم یکن عزکارو با خودت ن ن یکرد و گفت بابا مگه نگفتم ا  زیم  یرو  یبه ورقها یجلو رفت و نگاه آوا

   یبخواب د یبا شما

   ستیخوب ن حالت

   یالزم بش ژنیدوباره اکس یی خوایم

 

 کنارم    ایب یعن یپاهاش زد  ی دختر خوشگلش کرد و برو نگاه

 بابا نشست  ی پا یزد و برو   یلبخند 

 محکم بغلش کرد   و

 کرد یبود و مظلومانه نگاهشون م ستادهیدر ا  یجلو  آرام

 

 بغلم پدر سوخته   ایرو دراز کرد و گفت تو هم ب دستش

 بابا رو بغل گرفت   یو محکم پاها  د یدو

 زد و گفت قربون پرستارام برم    یلبخند 

 برق چشماش 

 

   زدیم

 

 چکار ...... خوامیو گفت تا شما رو دارم دارو م د یرو بوس   صورتشون
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 نگاهش کرد و گفت  بابا منم سرفه دارم   آرام

 ن قرص بده  آوا گفتم به م هی

 اداشو در آورد   بعد 

 

 بغلش جا گرفت و صورتش رو پنهان کرد  یبلندش کرد تو  نیمب

 

 و گفت من حالم خوبه    د یدو رو بوس  هر

 الال  د ی بر گه یحاال د خوام ینم قرص 

 بره خواهرشو بخوابونه   آوا

 بخوابه که صبح مدرسه داره   خودشم

 خوابمیکارم سبک شد م کم ی منم

 

 خندون از اتاقش رفتن  دختراش 

 

 

  سوختنیم  یخواب یاز ب چشمهاش 

   ومدنیبسراغش م یلعنت  ی تا بخوابه اون سرفه ها بستیوقت چشمهاشو م هر

 شبانه   یو کالفگ  درد 

 . تو موهاش فرو برد و بفکر فرو رفت......  دستاشو

 بود   ده یبودمادر از خونه پر کش یماه چند 
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 بود   دهیگاهش لرز ه یداشت حاال  تک نیمحکم تو دل مب  یی جا هی  اون

 

 .....  لرزوند یرو م ن یدل مب ختنش یفرو ر و

 شبونه هم بسراغش اومده بودن   یرفتن مادر دلهره ها با

   کردیم مارتر یبرد اونو ب نیاز دست رفته اش مادر رو از ب ی غصه زندگ نکه یا فکر

 اون شب افتاد   ادی

 خسته کرده بود   یآرام اونو حساب  یو نگهدار  ادیبود درد داشت کار ز دهی مالزانوهاش پماد  ی برو مادر

 

 رو زد و وارد اتاقش شد   در

 .......  یرفت و آروم گفت قربونت برم درد دار بطرفش

   زم یعز اد یتو چشماش نگاه کرد و گفت نه ز  یبا همون لبخند بهشت مادر

 پر از اشک شدن   چشماش 

 بخونه   یی تا براش نوازش کنه و الال گذاشتیمادر م   یپا یسرش رو برو  د ی اون وقتا افتاد که شبها با ادی

 بغلم ......  ایبغضت مادر ب یبرا  رم یبم ی ناراحته دستاشو باز کرد و گفت اله د یتا د مادر

 

 

 مادر صورتشو پنهون کرد    ی  نهیس  ونیم

 بود   ای دن ی جا نیاونجا امن تر انگار

 

   زمیعز ی د یآرامش م ی بو مادر  گفت
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 بودم   یببخش که برات فرزند بد  منو

 

 گفت   کرد یپسرش رو با دستاش پاک م یکه اشکها مادر

 مادر   رمیمیخودم تو آتش انداختم م یغصه که تو رو با دستا ن یروز از  ا هی

 

 بود که در حق جگر گوشه ام کردم   یگناه  نیبزرگتر م یزندگ م ینفس بخونه ام و حر  آوردن

   ینداشت یگناه  تو

 

 

 سپردم   ی بچه ام رو بدست نابود ی زندگ ی احمقانه دو دست یها یمن بودم که با دلسوز  نیا

 زمیعز  بخشه یوقت منو نم چیه خدا

 

 دستاشو بدور کمر مادر حلقه زد و گفت   نیمب

   جا کنارت بمونم و به اتاقم نرم.....  نیهم خوام یم

 ره یگ یمادر خوابم نم ترسمی اون اتاق م از

   دم یمحل آرامشم باشه ند   د یکه با ی میلحظه رنگ آرامش رو تو اون حر ه ی من

 

 سرفه هاش شروع شد   دوباره 

   کردیسرفه م ن یمب یوقت  گرفت یقلبش درد م مادر

 نفس باعث شده بود سر و صورتش بسوزه و سالها عذاب بکشه  یفکر  یو ب نه یکه آتش ک  یاون روز  از
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 رو با خودش بهمراه داشت   ی ادگاری نیا

 هاش صدمه زده بودند   ه ی سالها بود به ر یاون آتش سوز  ظ یغل دود 

 

 

   بردن ینم شیاز پ یکار  چیدکترها ه ی و دارو ها شد یاون هر روز بدتر م و

 

   داد یادامه م ی داشت با درد به زندگ  نیمب

 داد یمادر رو آزار م  نیا و

 

 رو تجربه کرد   ایخواب دن  ن یمادر اونشب بهتر یپاها رو

 همه غصه   نیبود وا مادر

 غم بروحش وارد شد   یضربه ها نیبه اتاقش اومد آخر ی پناه یهمون شب که پسرش از ب د یشا

 ذره ذره آب شد   مادر

 ..... بخشمتینم نیمب  یتو باعث مرگ مادر شد  گفت یاش رو گرفته بود م قه ی  نایبه خونه برگشتن مب یروز که دست خال  اون

 

 کرد ینم ی گله ا چیمادر شمع وجودش کم کم آب شد و ه   گفتیراست م اون

 

 به حال خودشون بگذاره   هاشویو اونو و گرفتار  نایازش خواهش کرد که بره به خونه مب بارها

 بود   اوریپشت و پناه و  هیون و بچه هاش ا ی مادر هرگز تا لحظه آخر رهاش نکرد و برا اما
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  به یکرد و گفت نوه هامو دست غر یکنن اما مادر اخم یتا از بچه ها نگهدار رهیپرستار بگ  هی روز ازش خواست که  ه ی اد یم ادش ی

  دمینم

 

 نداشت  یا ده یفا چیلحظه با مادر جر و بحث کرد و ه  اون

 

 شد   تموم

   سورونهیخاطراتش قلبو م ی ول  گردهیبرنم گهید شه یآدم تموم م ه ی ی وقت

 تنها کرد  شتریرو ب  نیرفتنش مب با

 

 رفت   رون یاتاقش ب از

 بود   ده یچیآوا تو خونه پ یصدا

 تا بخوابه  گفتیخواهرش قصه م یخوشگلش داشت برا  یصدا با

 

 ود  لبخند معصومانه خودش رو بخواب زده ب ه یدر نگاه کرد آرام چشمهاشو بسته بود و با ی از ال 

 به اتاق مادر پناه برد  شهیبهشون زد و مثل هم یلبخند 

 

   د یچی پ سیشکستن گلدون تو اتاق رئ یصدا

 صداش کنه    نیتا مب ستاد یاز جا بلند شد و منتظر ا ی در نشسته بود با نگران  رونیکه ب  یاحمد  یآقا

  د یکشیم  ادیسر معاون فر  داشت

   یهماهنگ کرد   ی چ یبرا  امیامضاء قرار داد با شما نم ی نگفتم من برا مگه
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 نمت ینب گه ید   روزیپ یآقا رونیاز دفترم ب برو

 

   ید یکن فهم  هی تصو  یبا حسابدار فردا

 اتاق باز شد   در

 صورتش پر از عرق بود   ی از شرمندگ چارهیب

 در رو بست    کردیلب غر غر م  ریاتاقش رفت وهمونطور که ز بطرف

   کردیدست دست م لش یوک

   شد یو باهمه سر جنگ داره اعصابش روز به روز متشنج تر م   ستیخوب ن نی روزها حال مب نیا دونستیم

 بودند   ستاده یدر ا رونیو چند تا از کارمندا با استرس ب  یاحمد  یو آقا  یمنش

 بلند شد  ادش یفر یصدا ناگهان

 گلدون رو جمع کنه   یشکسته ها  نیا ادی ب ستین ی موجود زنده ا چیه

 رو بخاطر سرد بودن قهوه اخراج کردن   چارهیب یآبدارچ د ینداشت فی که شما تشر روز ید شون یا یاحمد  یآروم گفت آقا  یمنش

 کس جرات وارد شدن به اتاقشون رو نداره  چیه

 

ش فشار آورده برم داخل  به اعصاب یچند وقت حساب نیو مرگ مادرشون تو ا  شونیا یماریرو تکون داد و گفت متاسفانه ب سرش 

 اون گلدون شکسته رو جمع کن  اریب ی زیچ ی ظرف هی آرومش کردم شما هم  یکم د یشا

 

 تکون داد و از اتاق خارج شد   ی سر یمنش

 

 در زد و وارد اتاق شد   یاحمد  یآقا
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 گذاشته بود   ز یم ی سرش رو برو نیمب

 در رو بست و بطرفش رفت آروم 

 

   یبدبختا چکار دار  نی گذاشت و گفت چته مرد با ا  نیشونه مب یرو برو  دستش

 رو ندارم   ی کار چ یروزها حوصله ه نی نگاهش کرد و گفت داغونم ا  یرو بلند کرد  با نگران سرش 

  ی تجار کیاز من رفته با طرف شر دنیامضاء قرار داد بره با تو هماهنگ بود دوباره بدون پرس  یبهش گفته بودم بدون من برا من

 شرکت   ادید صحبت شده که بوار ییبتنها

 

 شرکت با خودت صحبت کنه   ادی نداره من ازش خواستم ب یناراحت گهید نینشست و گفت خوب ا ی صندل یبرو  لش یوک

 تند و تند  ی تو دار  یحساب مرد

 ی کارت رو کرد  هی فکر سرما  یبند یداد م قرار

   می روزا بازار نوسان داره ممکنه ضرر کن  نیا یوفت یوگرنه تو درد سر م ی قدم بردار اطیبا احت د یبا

 بلند شد و بطرف پنجره رفت و گفت   نیمب

 با خودت   ز یخودت همه چ با

 جمع و جور کنم فکرم آشفته است   مویزندگ  د یفرصت بده با ه یخواهش دارم بهم  ه یازت  فقط 

   خته یاعصابمو بهم ر یچند وقته حساب ن یمادر تو ا  نبود

   ی رو تکون داد و گفت حق دار سرش 

 خونه استراحت کن   برو

 گناهه  ی نکنه بنده خدا ب هی تصو گمیهم م  روزیپ یآقا به
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 وگرم بود    یهوا اون روز آفتاب رون ی شرکت زد ب از

 

 انداخت هنوز ده صبح بود   یخونه حرکت کرد ساعتش رو نگاه بطرف

 

 کرد   د یخر ی رفت و کل د یمرکز خر به

 

 از خونه خارج بشه   د یخر  ی آوا برا خواستینم دلش

 انداخت   یدست بکمر به اطراف نگاه د یرس  بخونه 

 

 ........ختهیو بهم ر  نامرتب

 خونه رو مرتب کنم   کم یشلخته نگفت  یو گفت ا  د یکش  قیعم ینفس

 کرد و دست بکار شد  ض یرو تعو لباسش

   یداشته باش   یز یکه احساس آرامش و تم  ییجا یعن یداده بود خونه  ادش ی مادر

 طور بار اومده بود   نیهم اون

    یو  وسواس  زیتم

 

 و ظرفها رو شست   د یکش  ی خونه رو جارو برق ی فور

 

   زدیتو دلش سر آوا غر م  همونطور

 ..توعه نه من گرفتار ....  فهیکارها وظ  نیمرتب باش ا کم ی یبزرگ شد  گه یدختر تو د  آخه
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 دخترانش رو مرتب کرد و   اتاق

 رو زد   ییلباسشو ی دکمه  نکه یاز ا بعد 

 ولو شد    یصندل ی برو

 بود   م یانداخت دوازده و ن یواری به ساعت د ینگاه

   د یجا پر از

   رفتیبدنبال آرام م  د یبا

   اوردش یاز مهد بخونه م و

 ناهار رو هم آماده نکرده بود   هنوز

   رنیغذا بگ   رونیمجبور بودند از ب دوباره 

   کرد یم ی با یکوچکش براش با  ی آرام با اون دستا  د یبدر مهد رس  ی وقت

 شد و بطرفش رفت   ادهیپ

 بود   ی مهد که خانم مهربون ریمد 

   دمتونیصامر خوشحال شدم د یزد و گفت سالم آقا ی لبخند  نیمب  دنید با

 انجام دادم   د یرو که داشت یدرخواست  اون

 گفت واقعا خوشحال شدم   ی با خوشحال نیمب

 مطمئن باشه من دو تا دختر تو خونه دارم   خوامیبگم م فقط 

   د یرو تکون داد و گفت نگران نباش  سرش 

   کنم یم نش یتضم من

 هست فقط دستمزدش باالست  ی سالم آدم
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   د یرفت و آمدش رو پرداخت کن نهی هز نکهیبمونه به شرط ا  تونهی تا ساعت نه شب هم م  گفته

   د یگذاشت و گفت باشه شما که آدرس خونه رو دار  نیو بداخل ماش آرام ر  نیمب

   امیجور باهاش کنار م  ه یدر مورد دستمزد هم  نمشیتو خونه ام بب خوامیصبح م فردا

 کرد و بطرف خونه راه افتاد   یخداحافظ

 شلوغ و پر سرو صدا بود   آرام

   د یداد کش سرش 

   کنمیبچه االن تصادف م نیبش

 هم کم حوصله بود   نی و مب داد یحرف گوش نم اون

 جلوش سبز شد   یبه آرام بود که ناگهان عابر حواسش

 افتاد   نیترمز کرد و آرام کف ماش  ی فور

 کرد    هی شروع به گر و

 بلندش کرد   نیرو باز کرد و از کف ماش  در

 شده بود   ی زخم صورتش

 بود   یعصب

خونه   یاش کارها ختهیرفته بود کمربندش رو ببنده فکر و ذهن آشفته و بهم ر ادش یبار بهش گفته بود که تکون نخوره   نیچند 

 بچه ها   ینگهدار

 شرکت   کار

 اش کرده بود   کالفه

 اومدن   بخونه 

 قرار بود دست و صورتش رو شست   ی ب آرام
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 دوستت ندارم    گهین وگرنه دجا تو اتاقت بمو نیگفت هم تیکرد و با عصبان  ضیروتعو  لباسش

   ه یپتو شروع کرد بگر ر یبا بغض رفت ز اون

 غذا سفارش داد   رون یاتاقش خارج شد و به کار مشغول شد آوا از مدرسه اومد و رنگ زد از ب  از

 بابا آرام کجاست  د یازش پرس  آوا

 کاناپه نشست و گفت     یبرو  خسته

 بود تصادف کنم  کینزد د یپر نییباال و پا نیکردم اونقدر تو ماش   هشیتنب  امروز

 

   ارمیاز دلش درم  رم یم االن

 اتاقش رفت   به

 مظلوم و تنها ...... دهیخواب بود و صورتش پر از اشک خشک در

   د یمادرش زل زد صورتش رو بوس   یبچه ب به

   دنیبخودشون ند  ی هرگز مهر مادر سوختیدخترانش م   یبرا  دلش

 نداشت بچه ها رو بپارک برد   یحوصله درست و حساب نکهیز غروب با ارو اون

 خسته بخونه اومدن  شب

 

 بخوابه   یتونست چند ساعت  ییدارو  اهیشده بود بزور دارو و بخور گ  شتریسرفه هاش ب اونشب

  د یآوا از خواب پر  یبا صدا صبح

 

   یمنو برسون   د یرفت و من جاموندم با سمی سرو میپاشو خواب موند  بابا

 بکشه   ی فرصت نکرد به موهاش دست ی بود حت آشفته 
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 کرد و باعجله از خونه خارج شدند    داریرو ب آرام

 

 

 به بچه ها صبحانه هم نتونست بده   

 

 به خونه برگشت   ی کالفگ  با

 پرستار بود   منتظر

   ختیخودش ر یقهوه برا ه یو  د یمرتب پوش  لباس 

 بود   م ینده و  ساعت

 در بصدا اومد   زنگ

 پرستار  باشه   د یبا دونستیبطرف در رفت م  یخوشحال با

 رو باز کرد  در

 بود   ستادهیدر ا ی ساله با سر و وضع مناسب جلو یس  با یزن تقر هی

 کرد و اون زن داخل شد   تعارف

 و روبه روش نشست  خت یقهوه ر براش 

 خونه شده بود   یزن محو تماشا اون

 صدا کنم   ی شما رو چ د یببخش آروم گفت نیمب

 کرد و گفت   نیزن که حواسش نبود با ذوق نگاه صورت مب اون

 هستم   مینس

 شما بود   ی لیانداخت و گفت نه منظورم فام ری سرش رو بز نیمب
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   د یصدا کن م یمنو نس د یتونیشما م یهستم ول  یزن با لبخند گفت محمد  اون

   کنمیکرد و گفت قهوه تون سرد شد من جسارت نم ی سرفه ا نیمب

 

 داده  حیمهد دخترم چقدر بشما توض ر یمد  دونمینم

 

 دارم که مخصوص منه   یی ها د ینبا د یبا هی هستم در مورد دخترام حساسم  ی آدم مقررات کم یمن    

 درست اونها     ت یترب ی شما استفاده کنم برا اتیوارم بتونم از تجرب د یام

 

 دخترا   یتا شب هم کار   خونه هست و هم نگهدار یباش  نجایا د یظهر با کیساعت  شما

   دارمینگه م یمورد دستمزد هم شما رو راض در

 

 تکون داد و گفت موافقم   تیرو با رضا سرش 

 شده بود   نی مب یمحو تماشا یشرم  یو اون زن با ب  زدیحرف م نیمب

 

ناهار خونه هستم   یمعذب بود از جا بلند شد و گفت من هم بعداظهر ساعت دو برا  کنهینگاهش م حانهیوق نطور یاون زن ا نکه یا از

 اگه کارم تو شرکت طول بکشه  

 اماپنج بعداظهر خونه هستم د ییبا دختر ها تو خو نه تنها  شما

 

 شما رو بدونم   ط یشرا  خواستم یبهش انداخت و گفت خوب م یو نگاه برگشت

دوره برام سخته    یل یخ نجایشماست خونه من از ا یرفت و آمدم پا نهی ندارم فقط هز ی سرش رو تکون داد و گفت من شرط اون

 رفت و آمد  
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 پنجره رو باز کرد و گفت  نیمب

 باشم   یاگه از کار شما راض د ینباش  نگران

 باشن   یبچه ها در راحت خوام ی اونطور که م و

   کنم یمورد دستمزد هر چقدر که الزم باشه پرداخت م در

 

 و گفت   ستادیو تمام قد روبه روش ا برگشت

 نمونده باشه   یا  گه یحرف د کنم یفکر م خوب

   یندار یشنهادیپ شما

   د یباش  یاز کارم راض دم یگفت نه من بشما قول م یزن با ذوق خاص اون

 نگاه دستاش کرد و گفت قهوه تون سرد نشه   نیمب

 د یزد و قهوه اش رو سر کش  یخند لب

 

   رفتیم شیبود که کارها خوب پ ی روز چند 

   رفت یو بعد از گرفتن دستمزد م  رفتیم ن یو بعد از تموم شدن کارش به اتاق مب ومد ی به موقع و سر ساعت م مینس

 آسوده شده بود    یکم  الشیخ نیمب

 خوب بود   مینس کار

خوردن داشته   یکه هر وقت گرسنه شدند غذابرا  کردیدو وعده براشون غذا درست م  یو اون برا   دنیخوابیها سر موقع م بچه

 باشن 

 

  د یرس ی خونه هم خوب م یکارها  به
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   تا

  د ی باریم  یشب بارون سخت  اون

 به اتاقش اومد و گفت آقا کارها تموم شد و ظرفها رو شستم   مینس

 تشکر کرد و بعد از دادن دستمزدش   نیمب

 به خاطر بارون  آژانس ها سرشون شلوغ بود   زدی زنگ زد که به خونه برگرده  هر کجا که زنگ م آژانس  به

 فکر کرد   یکم

 به ساعت انداخت و گفت   ینگاه مینس

 شب شد پدرو مادرم االن نگرانم هستن   ده

 افتاده   یو بگو که چه اتفاق  ریتماس با خانواده ات بگ  ه ینگاهش کرد و گفت شما   نیمب

 کردم   ر یرفتم که د ی ا گه ید ی جا کنهیانداخت و گفت زنگ زدم مادرم فکر م بنیپا رو سرش 

   رسونمیفکر کرد و گفت من شما رو م  ی کم نیمب

 زدن و گفت   یبرق چشمانش

   ممنونم

 

   ام یبرو من لباسم رو عوض کنم و به دخترام بسپارم و ب اط ینگاهش کرد و گفت شما به ح نیمب

  گهیساعت د م ی صامر ن ی گفت آقا  یدوباره تالشش رو کرد و به آژانس زنگ زد وصاحب آژانش بعد از عذر خواه ن یرفت و مب اون

   ادیم نیماش 

   ستین  یاجیاحت گهیگفت ممنونم د دانه ینا ام نیمب

 رو برسونه   م یرفت که نس اط یطالع دادن به آوا به حکرد و بعد از ا ض یلباسش رو تعو بناچار

 نشست نیدر رو باز کرد و کنار مب ی شرم چ یبدون ه د یخارج کرد در کمال تعجب د نگیرو از پارک  نشیکه ماش  نیهم
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و اون بعد از گفتن    د یپرس  م یبناچار آدرس رو از نس کردیرو نگران م نی تو حرکات و رفتار اون زن بود که مب ی بیعج ی شرم ی ب هی

 ملس   ی بارون و هوا ه یقشنگ  یل یزد و گفت شب خ  یلبخند 

 

 زد  به راهش ادامه داد    دن یخودشو به نشن نیمب

 نزدن   یراه حرف   ر یمس تو

 نگاهش به جاده باشه   کردیم ی سع نیبرداشت مب یز یکرد و چ  فشی در ک دست

 

   د یکنیم یخوب رانندگ  یلیزد و گفت خ  یشد لبخند  ادهیوقت پ دند ی که به سرکوچه رس  نیهم اما

 

 .........ممنونم

 افتخار کنن   یپدر نی به همچ د یدختراتون واقعا با 

 زد وبعد از تشکر  گفت خدا نگهدار.......... ی لبخند کمرنگ  نیمب

 و اون هنوز کامل در  رو نبسته بود که  آروم حرکت کرد و دور شد  

 

 رو دنبال کرد و دست تکون داد   نیبا نگاهش مب اون

   ومد یم  یبه نظر زن سالم مینس  ختیحواسش بهم ر یلیخ

   کرد یم یو مرتب بود و از بچه ها خوب نگهدار زیتم

 بود   انشیه بود و از آشناکرد دش ییمهد آرام هم تا ر یکه مد  ی دختر  نیکردن همچ دایپ

 ممکن بود   ر یغ گهید ن یمب یبرا
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 کنه   نانیاطم تونستی م یچه کس  به

 

 

 

 برگرده  ی دوست نداشت دوباره به دوران  آشفتگ   گهید

 

   شیتازه زندگ  یشون یبرگشته بود بعد از چند ماه پر ه یبه حالت اول زیبخونه اونها پا گذاشته بود همه چ  م یکه نس  یتو چند روز 

 گشتیداشت به روال قبل بازم

 

 نداشت   نیجز ا یچاره ا  گهی بود تحمل کنه چون د ناچار

 دور برش نباشه و خودشو با کارهاش سرگرم کنه    ادیگرفت ز  میتصم

 که برگشت   بخونه 

 ه  استراحت کن ی به اتاقش رفت که کم یخواب بودن با خستگ  دخترها

 توجهش رو جلب کرد .....  نیزم  یبرو  یعکس ناگهان

 شدو عکس رو برداشت   خم

 بتن داشت   ییبایکه لباس ز م یاز نس بایعکس ز  هی

 زد   خشکش

   کردیچکار م  زش یم  ریعکس ز نیا

 داغ کرده بودن   گوشهاش 

 کرد اون زن بهش عالقه مند شده    نیقی  گهید
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 که دست و دلم برات بلرزه   یعکس رو انداخت نیدختر ا یخوش کرد  یدلت رو به چ  گهیزد و گفت  تو د یپوزخند 

 شکل داغم کرد  ن یبه بدتر یکه تو زندگ ینفس من رو ندار یی باینصف ز تو

 

 رو مچاله کرد و به سطل زباله انداخت  عکس

 زد   بیتو دلش بهش نه ی زی چ هی شب  اون

 نه ؟؟؟؟؟؟؟  ایهم نفس رو دوست داشت  هنوز

 

   گه یم راه یو بهش بد ب  کنهینگاه م شو یکودک یعکسا یواشکی وقتها    یچرا بعد از رفتنش هنوز هم بعض 

   یکارو کرد نینفس چرا بامن و خودت ا آخه

 شم  یبکوبم که چرا از فکرت خارج نم واریسرم رو بد  خوامیاوقات م یگاه

 ی د یرس  گه ید  یبرس  انیبه پا ی برامون الزم بود وقت ییجدا ن یا گه ینگه اما منطقم بهم مچشمات ت  ی دلم هنوز برا نیا

 

   

 که واقعا نفسم به تو بند بود نفس   می و کودک ی عشق دوران جوان ی تلخ  انیپا هی تو برام  نفس

 

 اونشب گذشت  یاز ماجرا ی روز چند 

   ادین رون یاز اتاقش ب  کرد یم  یسع نیمب

   رفتی م زی خوردن ناهار و شام به سر م یبرا  فقط 

  گشتیبعد از اون دوباره به اتاقش برم و

   شد یمثل هر شب راس ساعت نه شب از خونه خارج م اون
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   کرد یوقتشون رو پر م یسیانگل نیبا خوندن کتاب و تمر ی کاریها دوستش داشتن مواقع ب بچه

و تو     دادیبچه ها رو انجام م  یبعد ظهر ها پرستار شیخونه پدر یکمک خرج  یو برا رفت یبود  به سر کار م لکردهیتحص مینس

 کار استاد بود  نیا

 

 اونشب آرامش رو ازش گرفته بودند   نیامان مب ی ب ی ها سرفه

 اجازه داد داخل بشه   ن یاتاقش رو زد مب در

 

 

   کنه یمعجزه م د یجوشونده رو بخور نیکرد و گفت ا نگاهش

 گاهش کرد و گفت ممنونم اما تازه دارو خوردم  ن نیسرفه خوبه مب یبرا

 گذاشت و گفت   ز یم یجوشونده رو برو  وانیل مینس

  نیا فنیحساس و ضع ی ها هی و ر  کنهینداره پدرم سالهاست تو کارخونه رنگ کار م یضرر چی ه ه یاهیگ نیا د ینباش  نگران

 کنه یخوبش م یجوشونده فور 

 

 زد و تشکر کرد   یلبخند  نیمب

   کرد ینگاه م ن یمب یهنوز منتظر بود و با ذوق تو چشما اون

 بهت بگم که دست از سرم بردار به کارت برس  ی چطور رونیب ی ریدلش گفت دختر جون چرا نم  تو

 

 سالها  ازت بزرگترم   من

 یی مرد جاافتاده و پراز درد غم و تنها هی  ی دلبست  یچ یب



 نفس

407 
 

 

   نیخواستیم  یگریزدیسرفه کرد و گفت چ دوباره 

 از اتاقش خارج شد   ی گفت نه و فور یاومد و با دستپاچگ  رونیاز تو فکر ب اون

 

 واقعا معجزه کرد    مینس ی جوشونده  د یخواب یبراحت اونشب

 حالش بهتر بود   صبح

 

 رو که جا گذاشته بود برداره و به شرکت بره   یاز بردن آرام به مهد بخونه برگشت تا پرونده ا  بعد 

 از اتاقش خارج شد  نکه یااز  بعد 

 صدا خورد   ی ورود  در

 گرفتن شارژ اومده    یساختمان برا ریانداخت فکر کرد حتما مد  یتعجب بساعتش نگاه با

  شد یدر نگاه کرد باورش نم یچشم از

 بود   مینس

 اومده بود   ی زیچه چ ی وقت روز برا نیا

 رو باز کرد و باهم چشم تو چشم شدن  در

 

 جوابش رو داد و گفت   نیخونه هست با لبخند سالم کرد و مب ن یخبر داشت مب انگار

   یافتاده خانم محمد  یاتفاق

 هنوز نه صبحه  ساعت
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 تلفن همراهم رو تو خونه شما جا گذاشتم اومدم که ببرم ......  شبیرو تکون داددو گفت د  سرش 

 چند ساعت  یبرا  د یکرد ی همه راه رو ط نیچرا ا گهید  نیومد ی بخونه م د یکه با  گهیخوب چند ساعت دبا تعجب گفت  نیمب

 هستم یانداخت و گفت درسته حق با شماست اما منتظر تماس مهم ر یسرش رو بز مینس

 

 

 کنم    دایتلفنم رو پ د یبا 

 د ییدر رو باز کرد و گفت بفرما د یبا تر نیمب

 

 شده بود   رش یبه ساعتش انداخت د ینگاه نیشد و بطرف اتاق بچه ها رفت مب  داخل

 جلسه مهم داشت  هی  د یرس یزود به شرکت م د یبا

 

 تخت آوا جون بود   ر یکردم ز دایاز اتاق خارج شد و گفت پ اون

 زد و گفت خدا رو شکر   یلبخند  نیمب

 از خونه خارج بشه   میبود نس منتظر

 .....  کرد یدست دست م  اون

 کار واجب دارم   هی من امروز  عتر یسر کمی شه یاگه م د یگفت ببخش آروم 

 

 ؟؟؟؟  کنم یو گفت من شما رو ناراحت م  ستادیروش ا روبه 

 شم   یمنظورتون رو متوجه نم د یبا تعجب پرس  نیمب

  د یکنیاز من فرار م  د یزد و گفت آخه همش دار ی معنا دار لبخند 
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 ازم سر زده   ییخطا ایآ

   د یکنیرفتار م ی طور نی کردم که با من ا ی کار بد  ای

  م یکن تیرو رعا یی فاصله ها  هی که  نه یدرستش ا  میهست به ی ما با هم غر ست یطور ن نیشونه هاش باال انداخت و گفت نه ا نیمب

........ 

 ......  ی ریگ یبرعکسه شما ازم فاصله م رم یفاصله بگ  د یتو هم فرو کرد و با استرس گفت من زنم با انگشتاشو

 گذاشت و گفت    زیم  یرو برو   فشی ک نیبم

 د یتو خونه من کار کن  یمدت طوالن یشما قراره برا  یخانم محمد  د ینیبب

 

   م یکن تیرو رعا یی خط قرمز ها ه ی د یپس با م یدار  ازیما به هم ن 

   میاز کار شما راض من

نگه   یبا پرداخت به موقع دستمزدتون شما رو هم راض کنمیم یبرام پس سع هی کاف نیهم د یهست  یبا انضباط زویخانم تم شما

 د یشیدارم متوجه منظورم م

 

 تو آرامش باشه  می زندگ خوامیداشتم و خسته ام م بیپر از فراز و نش ی زندگ ه یمرد چهل ودو ساله هستم   هی من  

 

 م یکن  دایپ نانیتا بهم اطم د یدر کنار ما باش   خوامیطور ازتون م نیدخترام هم هم 

 

 .........  ی عنیو گفت  د یکش  قیعم ی نفس مینس

 

 حرفش رو قورت داد  ه یبق و
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 کار دارم  ی لیمن امروز خ یبگه ادامه داد خانم محمد  یچ خواستیشده بود که م رهیبدهانش خ نیو مب 

 

 

  د یتونیه مکامل دارم  اگه براتون سخت نانیمهم دارم من به شما اطم یجلسه کار  ه ی گه یساعت د کی شده  رم ید  یهم حساب االن

   د یو به کارها برس   د یحاال خونه بمون نیاز هم

 با خودتونه   میتصم

 خونه برسم   یبه کارها تونمیندارم م ی امروز تا ظهر کار د یبفکر کرد و گفت هر جور شما صالح بدون ر یسر بز مینس

 باشه از خونه خارج شد م ینس یحرفها هی منتظر بق نکه یسرش رو تکون داد و بدون ا نیمب

 

 تو رو نشناسه  ی کس یباش  ا یدن  یجا ه ی نکه یکن به ا فکر

   یحسو دار نیدلت گرفته ا ی وقت

 

   ادین  کتینزد یموجود  چیه  ای ی خودت غرق بش ییتو تنها خواد یاوقات دلت م یگاه 

   ی به محبت دار ازیتو احساس ن بازم

 

 

 

 نده  یبه خودت سخت  اونقدر

 

 بشه  یط د یمراحل با نیا  نهیهم یزندگ
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 م یبه فرداها فکر کن  می تونیراحت م الیبا خ  می عبور کن ی زندگ بیاگه از فراز و نش می تجربه اش رو دار ماهمه

 

 ......  یزندگ ی ها یو سخت یی مبارزه کنم با تنها  تونمیحاال چشماتو باز کن و مثل من بگو من م 

   تونمیآروم گفت من م نفس

 قشنگ   یها  ی آرزو ی با کل یآدم ه یگرفت و گفت حاال از جا بلند شو و چشماتو باز کن تو   دستاشو

 صنم جون   یکن یزد و گفت ممنونم تو معجزه م  یو لبخند  نشست

 

 زنم یمجموعه سر و کله م نیا یزد و گفت من سالهاست دارم با خانمها  یلبخند 

 

 نه علم ........ ه یحس درون هی  یروانشناس  

 

 

   ی دار نیبه تلق  از یتو ن دمیرو خوب فهم ز یچ ه یدوران که با تو هم صحبت شدم  نیپوست و گوشت لمس بشه تو تمام ابا  د یبا

 عشق......  نیتلق

 

 

 محبت........  

 

   یگذروند  یبودکه تو کودک  یاز دوران سخت  یناش  نیو ا ی کنیتو سخت باور م 
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 .....  یفکر  کن  دت یجد  یبه زندگ یدار  مینکنه تصم خنده یچشمات م یدار  ی حس خوب ه یامروز   نفس

 

 با لجاجتها و حماقتها کنم یبا خودم مبارزه م نجا یو گفت چهار ساله دارم ا د یصورتش کش ی برو دستاشو

 بشم   ه یداشتم تنب   ازیپر بودم از اشتباه ن من

 برگردم   خوام یم اما

 کرد و گفت کجا ...... نگاهش

 

 

 گفت خونه............  کردینگاه م اطیکه به رقص و آواز دختران تو ح یالبطرف پنجره رفت و در ح نفس

 

 سخته   کمی ی توانش رو دار ا یآ یاز نو شروع کن  د ی بطرفش رفت و گفت با صنم

 سرش رو تکون داد و گفت   نفس

   ومدنی برم و بفهمم که چرا هرگز بدنبالم ن د یبا

 سوالم باشه   یپاسخگو د یبا نیمب

 دوستش سرش رو تکون داد و گفت   صنم

 فراش کرده   د یهمسر سابقت تجد  د یکجا معلوم شا از

 ؟؟؟؟؟،  ی کنیچکار م اونوقت
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 سواله    یکارو نکرده باشه جا  نیبفکر فرو رفت و گفت اگه ا کم ی نفس

 اونو از دست دادم   شیچون سالها پ  رم ینم گاهمیپس گرفتن جا ی برا من

 رو خوند   یفاتحه اون زندگ  د یبا گه ید ادیاز زنش ببره و طرفش ن که  یمرد  یدون یخودت خوب م تو

 سالهاست قلبهامون جدا از همه ...........  ن یو مب من

 

 

 ه یدنبال  من

 آدم شدن رفتم  ی کنم بلکه برا یبدونن که من نرفتم تا خوش  د یهستم دخترهام با گه ید زیچ

 

 درمان    یاز راهها ی کی می کن یی همصدا اطیبا دختران تو ح میو گفت بر د یرفت صنم خند  رون یاتاقش ب از

 

 

 احساساته ی ساز آزاد

 

 بود  شونیمانع پرواز حس شاد  یتو زندگ  یزیچ  هی که   یدختران  یپر بود از شاد  یستیبهز اط یروز ح اون

 

 ن یهم ی عنی زن

 

 لبخند   یعنی

 دختر   یعن یمادر  یعنی
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 هم خوبه   انشیحالش خوب باشه حال اطراف اگه

 تو وجود خانواده هست  یمعجزه گر حس خوشبخت  اون

 

  د یرفت و با دخترا خند  اط یبه ح نفس

 ......  هیقدم فراتر از شاد  هی  یزندگ دونستیاما حاال خوب م کردیمرگ م ی آرزو ش یزندگ ی ها هیثان  یبرا یزمان ه ی افتاد  ادش ی

 

 کرد   ی و شاد د ی هم رقص نیمب  یروز برا اون

 

 

   زدن یره خورده بود و چرخ مدستاشون تو هم گ دخترا

 خوشگل و در حال پرواز   یرنگ   یفرفره ها مثل

 .........د یبست و چرخ چشمهاشو

 

 نظرش اومد مثل اون روزا   ی جلو ن یمب ی  چهره

  د یخند یو جوان که لبهاش م شاد

 

   می باهم مچ بنداز ایو بگه ب  رهیبود دستاشو بگ  نیعاشق ا اون

 تا نفس ذوق کنه    باختیم  شهیباشه و مثل هم  گفتیو م  د یخند یخوشگلش بهش م یبا چشما نیمب بعد 

 تا چشماش بخنده .......  خورهیشکست م نیمب دونست یخوب م اون
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 دوست داشتن رو عادت کرده بود   یادیدوستش داشت و نفس ز   آخه

 

 دلش هزار بار قربون صدقه اش رفت و گفت خوشبخت باش عشقم ..........   تو

 

 خندهی چشمات م نمیبب  خوامیم  ی و هر جا هست  یکسبا هر   

 

 ...........  زمیعز نیدلم غنج بره مب هاتیشاد یو من برا  

 

 

 

 شده  ی و سر زندگ  یبراش پر از شاد  یتو صورتش و خدا رو شکر کرد که امروز زندگ د یدو یشاد اشک

 

   د یزود لباس پوش  صبح

 نبود   د یاما نا ام وفتهی ممکنه ب یهر اتفاق  دونستیم  د یخودش رس  به

 گل انداخته بود    صورتش

 تو راهرو باهاش روبه رو شد   یتوکل  خانم

 ........  یگرد یدستاشوگرفت و گفت برم رسه یروز م نیبالخره ا دونستیم  دنیدو خند  هر

 به خونه ام برنگردم ......  شه یتکون داد و گفت مگه م اقیسرش رو با اشت نفس

 که بهش تعلق دارم    هییجا نجایا
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 .........  یسخته چشم انتظار ی دونیبرم شما که خودت م ی خاطر جمع یبرا د یبا

 

   ی کرد ی و هر کار  ی بود یز یهر چ ی هر کس یو گفت برا   د یرو بوس  صورتش

 ها شده  ی لیخ یدستات سالهاست مرهم زخمها  یفرشته نجات بود  ه ی  یمنزو یدخترها نیمن و ا یبرا

 

 تو رو الزم دارم  من

 

 

   یساخت نجایا یمتیچون با هر نامال ی هست ی قو  یکرد  ثابت

   ید یشن ن یناسزا و توه بارها

 

   یخورد و طاقت آورد  ی لیمجموعه س  نیا ی از زخم خورده ها ی بعض یمهر  یاز ب صورتت

 ........  یتو خوب  نفس

 

   ی و ما رو فراموش کن  یبرگرد نر بازم

 مش دادن آرا یکار کردن بلکه برا   یبروت بازه نه برا  شهیخونه هم نیا در

 

 گردم زود .........   یفشرد و گفت برم ی دستاشو گرفت و بگرم  نفس

 

 پنهان شد ساعت هشت صبح بود  واری و پشت د رفت
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 کرد یبود و نگاه م ستاده یقلب داشت  ا تپش

 

 سکته نکنه   دنشونیاز ذوق د زدی رو آروم تو دلش صدا م خدا

 باز شد    نگ یپارک در

 بود   دهیصورت رو سالها ند   ن یاون ا یصورت قشنگ  چه

 تو چشماش حلقه زد بغضش رو فرو خورد  اشک

 

 دختر کوچولو تو بغلش بود    هی بود  نیمب

 بافته   یخوشگل و موها  ی لباس آب با

 آرام باشه   د یبا اون

 کردن   خی دستاش 

   اریدلش مرور کرد نفس طاقت ب  تو

 شد  خوشحال

 راحت شد   الشیخ

 

 چقدر شکسته تر شده بود  نیمب

 

 .........زمیعز  شهیکم نم تتیدلش گفت اگه صد سالم بگذره از جذاب  تو

 

   نه یاونو نب نیرفت تا مب بعقب
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   دند یکوچه رس  سر

 گرفت و بدنبالشون رفت   ی تاکس ی فور

   دادیو سرش رو تکون م کرد ینگاه نفس م نهیبا لبخند تو آ ی تاکس راننده

 افتاده .......  یکرد و گفت اتفاق   یاخم نفس

 

 نکن   انتیشوهراشون هستن که خ بیروزها همه خانم ها در تعق نیمرد سرش رو تکون داد و گفت نه  اما ا اون

 همسرش بود  ب یخانم رو سوار کردم در تعق هی هم  روزید د یببخش

 

 هد برد  م  هی شد و دختر کوچولوش رو بغل کرد و به داخل  اده یپ نیمب  ستادویا نیماش 

   زد یو دست م  کردیذوق م نیدختر خوشگل تو بغل مب   اون

 نگاهشون کرد   واریشد و با حسرت از گوشه د ادهیپ

 بره   نیتا مب ستادیداخل رفت و نفس منتظر ا  اون

 

 لرزون وارد مهد شد  یقدمها با

نفس که   د یآورد  فیثبت نام تشر ی زد و گفت برا ی نفس لبخند  دنیبود با د اط یکردن ح ز یدر حال تم  یخانم هی  زدیتند م قلبش

 نداشت سرش رو تکون داد و گفت بله ......  ی بهانه ا چیه

 

 اونجاست.......  ریچپ ساختمون اشاره کرد و گفت دفتر مد  بسمت

 تشکر کرد و وارد مهد شد  نفس

 اتاق بود   نیچند 
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 ...... اندازهیب  یدر ها آروم بداخل نگاه یتو کدوم اتاق باشه ناچار شد از ال   د یدخترش با دونستینم

 

 باعث شد از جا بپره همون زن مستخدم بود ییصدا ناگهان

 

 

 بچه هاست ....... یطرف اتاق  باز  نیسمت چپه ا ر یاتاق مد  زمیعز ستیطرف ن نیلبخند گفت ا با

 

 ثبت نام ......  یبرا رم یبگ  م یبعد تصم نمیالسها رو ببداخل  ک  خواستم یگفت م زد یکه قلبش تند م  نفس

 

   زمیداره عز ی اتاقها رده سن ن یرو تکون داد و گفت بچه شما چند ساله هست ا سرش 

 داشته باشه   د یدخترش چهار سال با  دونستیکه م  نفس

 گفت دخترم چهار ساله است  ی فور

 رفت و در رو باز کرد و گفت   یی زن لباسش رو مرتب کردبسمت اتاق روبه رو اون

 دو تا شش ساله    یاتاق بچه ها نم یا د ییبفرما

 انداخت  یبا ذوق جلو رفت و به اتاق نگاه نفس

 ...... یهمون دختر کوچولوبا  لباس آب د ید یم درست

 

 

   کرد یم  یداشت با بچه ها باز 

 خودش بود   یها ی بچه گ  ه یدختر چقدر شبکنه اون   یبود قالب ته کینزد
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 روشن  یو چشما ی فرفر یموها

   ره یبطرفش بره تا در آغوشش بگ  مردکه یم داشت

   زم یمادر منم عز بگه

 

 آورد   رونش یب ایاون زن از رو یصدا

 بچه ها داره   یرو برا یهمه امکانات رفاه نجا یا د ینیبب گفت

 

 شد  ی بچه ها مشغول احوال پرس  ی تکون داد و با مرب  د ییسرش رو بعالمت تا نفس

 

   نهی دخترش رو خوب بب نتونست

 

 بغلش کنم   د یدستاشونو کنار بزنه و بگه بچه ام رو بد  خواستیگرفته بود دلش م بغضش

   دادیتکون م  ی خودیفقط سرش رو ب  د یشن یاونها رو نم یصدا

 اومد   رونیاز مهد ب دمیفردا بهتون خبر م کنم یفکرهامو مکه برم  دن یمهد و بهانه تراش  ریاز حرف زدن با مد  بعد 

 

 

 

 ......  د یچیپ ی کوچه فرع  هیقدم زد و به   ی کم ابون یخ تو

   کرد یم  هیو گر  د یکوبیم وار یرو بد  سرش 

 گرفته بود    دلش
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   کننینگاهش م ره یچند عابر خ د یبخودش اومد که د ی وقت

 رو پاک کرد ......  صورتش

 ..... نه یگرفت به در خونه برگرده  که دخترش آوا رو بب  میتصم

 کرد   نییهدف کوچه ها رو باال و پا ی گرفت و به خونه برگشت تا ظهر ب یتاکس

 

 شده بود   خسته

 آب بخوره   ی ساختمون رفت تا کم نگیپارک  بطرف

 شو برطرف کرد   یآب رفت و تشنگ  ریباز بود وارد شد و بطرف ش  در

 سر بلند کرد   تا

 بسته شدن در اومد برگشت   یاصد 

 شناخت سالم کرد و از پله ها باال رفت   ی خانم بود که نفس نم هی

 بطرف پله ها رفت و نشست اون

  د یدر خونه رو شن  یصدا ناگهان

 که سالم کرد به خونه اونها رفته بود   یزن شد ینم باورش 

 باشن   ختهیسرش ر ی برو یخ یسطل آب  انگار

 بود   نیاون همسر مب یعنی

   شد یخراب م ش یوگرنه زندگ  کردیاون محل رو ترک م یفور   د یطور بود که با ن یا اگه

 

   شد یمطمئن م د یبا

 زد و فکر کرد   قدم
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   شد یم  ونهید داشت

   نهیتا اون زن رو دوباره بب   زدیرو م فونی و زنگ آ  رفتیم د یبا د ی به ذهنش رس  ی فکر ناگهان

که بطرف خونه    د یرو د ن یمب نیرفت هنوز کامل پا به کوچه نگذاشته بود که ماش  ی ف در ورودرو جمع و جور کرد وبطر خودش 

 پنهان شد   واریبا عجله دوباره بداخل ساختمون رفت و پشت د ومد یم

 شد و دوباره آرام رو بغل گرفت و از پله ها باال رفت   نگیوارد پارک  اون

   کرد یم ی زبون نیریباباش ش  یداشت دوباره برا  دخترش 

   کردیقند تو دل نفس آب م  صداش 

 بسته شد و سکوت همه جا رو فرا گرفت   ارهدریب اد یکه بخاطر بسپاره و شب به   دادیگوش م خوب

 بود   بس

   شی سر زندگ  گشتیمبر د یرفت با ش یپ ادیجا هم ز نیهم تا

 ......  دادن یشون ادامه م یخانواده آروم به زندگ  نیا

 کس مهم نبود   چ یه ینفس مرده بود و وجودش برا گهید

 همه غم   نیو ا  نفس

 و شاده   ده یدلش گفت خوشحال باش دخترت قد کش  تو

 مادر داره   اون

 و نداشتنش تاوان داشت   ینداشت اقتیل  تو

 

   ی رو خراب کن نیمب  ی  انهیتا آش  ی کنن لعنت بهت که دوباره اومد  شونو یمحل برو بزار زندگ ن ینفس آروم از ا برو

 رو فرو خورد   بغضش

   نم یکه آوا رو بب  امیم  گهیروز د هی گردم   یرو مرتب کرد و تو دلش گفت برم  شالش
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 تعجب داره  یجا سادم یامروز حالم بده چطور رو پاهام وا ره یبرات بم مادر

 

 ت و بطرف در رفت  رو برداش  فش یک

 چشمش به پنجره اتاقش بود   داشتیکوچه آروم قدم برم ی تو

 

 

 جز نفس نداشت  یاون اتاق صاحب سالها

 

   

 روبه رو شد   ل یاتومب هی کوچه بره که با  گه یرو برگردوند و خواست به طرف د نگاهش

 ناتوان شدن و وسط کوچه افتاد  پاهاش 

 

 ها   یبود گرفتارمون کن کی شد و گفت خانم حواست کجاست نزد ادهیپ یفور راننده

 حالم خوبه ........  خوام ی بلند شد و گفت معذرت م یبه سخت  نفس

 

 برداشت و ناتوان سر بلند کرد   نیرو از زم فش یک

 مادر خشکش زد  دن یشد و با د اده یبود که باز شد و آوا دخترش پ نیدر ماش  یصدا

 

 مونده بودن   ره یدو بهم خ هر

 توان فرار نداشت ...... ی حت کرد یحال و پر دغدغه نگاهش م ی ب نفس
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   کردنیم ییوفا ی ناتوانش داشتن ب یپاها

 آوا و گفت   یشد و با دست زد رو شونه   ادهیپ نیبودن که دوستش هم از ماش  رهیهم خ یچشما تو

 ببندم   نویکجاست دختر برو اونطرف در ماش  حواست

 گفت   دو باره راننده

 حالت خوبه من برم ...... خانم

 

 نفس به دخترش بود و آوا .........  حواس 

 

   ی مادر  یب ادی

 آخر   یاشکها ادی

   یمادر  ی ب ییتنها  یدردها ادی

   کردنینم  یحرکت چیدو در لحظه و زمان ثابت شده بودند و ه  اون

شدن وسط کوچه   وانهیکه مردم د  کردیلب غرو لند م ری که ز ی سوار شد و در حال تیبا عصبان ستی حواس نفس ن  د یکه د راننده

 دنده عقب گرفت و رفت ستادهیا

 

 عقب رفت و سرش رو تکون داد و برگشت که پا به فرار بگذاره نفس

 

  رهیچاره اش خ یو بو آوا همونطور به مادر ناتوان  کرد یزودتر فرار م د یبا سوخت یداشت پاهاش ضربه خورده بودن و قلبش م درد 

 شده بود 
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   یی مامان تو سایلحظه به خودش اومد و صدا زد وا هی

 به دخترش نگاه کنه   یکه حت برنگشت

 و بطرفش رفت و از پشت سر گرفتش و بطرف خودش برگردوند    د یدو  اون

 بهم قفل شد   صورتشون

   کرد یصورت مادرش نگاه م یایزوا به

 هست   ا یدن نیتو ا  یرفته بود نفس ادش ی انگار

 ؟؟؟؟؟  ه یخانم مادر ک ی و مست شد چشماشو بست و گفت اشتباه گرفت د یچیتن دخترش تو روح و جسمش پ عطر

 

 آره .........  یخودت  ی با استرس دستاشو گرفت و گفت تو مامان هست آوا

 

 ی لعنت  یبگو که خودت  ی خودت دونمیم

 

 شناسم ....... یدخترش شرمنده بود گفت نه من شما رو نم ی انداخت از رو ریرو بز  سرش 

 

 

 صورت گرد و سرخ مال توعه مامان ......   ن یخوشگل مال مامان منه ا یچشما ن یگفت ا ه یبا گر آوا

 

   یو بر   ینی هامون رو بب ی هامون و بدبخت ییتنها ی اومد  ی بر ی نیمنو بب  یاومد 

 ؟؟؟؟؟  آره
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 کرد یم ه یو گر  داد یشدت تکونش م با

 

آخر کوچه شد و آوا داشت دور   یو خودش رو رها کرد و با عجله و لنگ لنگان راه  د یکش رون یدستاشو از تو دست آوا ب  نفس

   کرد یشدنش رو نگاه م

 شدن یم ریاشکهاش سراز و

 

 شده بود و توان حرکت نداشت  ره یغصه به اطراف خ ایدن  هی شد و آوا با  د یکوچه ناپد   چیتو پ اون

 

 تلفن همراهش زنگ خورد   ناگهان

   د یلرز یم دستش

 بابا بود   د یکش رون یب  بشیرو از تو ج یگوش 

   کرد یم  رید  قهی پنج دق اگه

 .....  زد یزنگ م  براش 

 رو روشن کرد   تلفنش 

 تو گوشش   د یچیپدر پ یصدا

 بعد اظهره   می ساعت دو ن ییکجا دختر

 ........  یکرد   رید

 

 جونش گفت بابا تو کوچه ام .......  یلرزون و ب  یصدا با
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 .......  گهیباال د  ایتو کوچه ام خوب ب یچ ی عنیبا تعحب گفت  نیمب

 

 تازه کردو گفت   ینفس آوا

 تو کوچه بود بابا ...... مامان

 

 تلفنش رو قطع کرد ...........  و

 

 سردش....... ی بود دست ها اون

 

 

 هاش افتاد.....  یی و تنها ی مادر یب  ادیکه ب  

 

 بسرعت  از خونه خارج شد و بطرف کوچه رفت   نیمب

 ........ د یزار و نزار وسط کوچه د  یرو باز کردو دخترش رو با حال در

 

 ......... د ی بابا  نگاه کرد و بغضش دوباره ترک یرفت و دستش رو رو گرفت اون تو چشما بطرفش

 

 واقعا مامان بود ........  زمی عز ینگاهش کرد و گفت آوا خوب نیمب

 

 رو تکون داد و گفت خودش بود بابا   سرش 
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 چشما و همون نگاه .........  همون

 

 آوا ......  ی د یاشتباه د د یو گفت شا  د یدخترکش رو محکم در آغوش کش سر

 

   گمیسر داد و گفت خودش بود بابا راست م هی گر بانه یاون دوباره غر  

 تو خونه ........   میخودش بود آروم باش بهتره بر زمیو گفت باشه عز د ی سرد دخترش رو بوس  یدستا

 

 کوچه اشاره کرد و گفت برو دنبالش بابا تو رو خدا برو    یانتها به

   د یکوچه دو چ یکرد وسرش رو تکون داد و بطرف پ یدخترش نگاه یتو چشما ی با درماندگ نیمب

 از نفس نبود   یانداخت خبر  یاطراف نگاه به

   برگشت

 مظلومانه بغض کرده بود   آوا

 

 زد ودستاشو تو بغل گرفت و گفت    زانو

 

   زمیعز گرده یاگه مامان باشه دوباره برم  زم یتو خونه عز م یبر 

 ......  دهیرنگت پر ستیحالت خوب ن تو

 

 گذشت تب داشت    یآوا بسخت  یشب برا  اون

 کرد یسرش نشسته بود و نگاهش م یباال ن یشب مب تمام
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 به سراغش اومده بودن   ایدن یمادر دوباره تمام غمها  دنید با

 

 داغ تبدار آوا رو گرفت و بلندش کرد   یشب بود که دستا ی ها مهین

   زم یعز ی کنینگرانم م یغصه نگاهش کرد و گفت دار با

 دکتر ...... میبهتره بر شد یقطع م یکه خورد   یی تبت تا االن  با داروها د یبا

 

 

 آب کرد و گفت تشنه ام   وان یبه ل ینگاه آوا

 

 رو بدستش داد   وانی ل نیمب

 خودش هم خرابتر بود   حال

   نهیدکتر تو رو بب د یلباس عوض کنم با رم یو گفت من م  د یکش یآه

   شم یجا بلند شد و آوا دستاشو گرفت و گفت خوبم بابا نگران نباش بهتر هم م از

 بخوابم  گه ید مکی د یبا

 

 بالشت گذاشت و چشماشو بست   یرو برو   سرش 

 ......  یمادر  یداشت ب  لی دل ه ینبود و فقط   ی و سرما خوردگ ی ماریسوختن آوا از ب دونستنیدو م هر

 

 رو از  خواب پروند   نیزنگ در مب یصدا
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 خوابش برده بود   یاز خستگ  نیزم  یتخت آوا برو  کنار

 انداخت یجا بلند شد و به ساعت نگاه از

   شد ینم باورش 

 ده صبح بود   ساعت

 خواب مونده بودن   اونها

 

 دخترش رو دست زد خدا رو شکر تب نداشت  یشونیپ

 انداخت و بعد از مرتب کردن سر و وضعش بطرف در رفت  ینگاه نه یآ به

 

 نگاه کرد   یچشم از

 بود   مینس

 بهش سپرده بود   شبیاومد د ادش ی

   ی پرستار یبرا صبح

   ادیبخونه ب آوا

 

 رو باز کرد   در

 خندان وارد خونه شد و سالم کرد  یبا چهره ا مینس

 

   د یانداخت و گفت شما خوب هست نیمب  ی  دهیآشفته و رنگ پر ی به چهره  ینگاه
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 جواب سالمش رو داد و گفت خوبم   نیمب

 سخت بود  ی ل یدخترم خ یبرا  شبید اما

 امروز بهتر بشه   دوارمیام

     د یسرش رو تکون داد و گفت اصال نگران نباش  مینس

 من مراقبش هستم  د یبه کارهاتون برس  شما

 

 سرش رو تکون داد تشکر کرد  نیمب

 اتاقش رفت   به

 داشت و حالش خوب نبود    سردرد

 

 

 قهوه درست کنه   ه یخودش  یاز اتاق خارج شد که برا دوباره 

 لبخند زنان وارد شد و گفت   م یخونه مشغول درست کردن قهوه بود که نس آشپز ی تو

   کردمیبراتون آماده م من

   کرد یسکوت کرده بود و داشت فکر م نیمب

 .....  د ید یو نفس رو م  رفتیم د یبا

 ره یاز بچه ها فاصله بگ  گفتیبهش م د یبا

 

اجازه   ره یقهوه تون داره سر م د یانداخت اون گفت مواظب باش  یدستاش حس کرد نگاه ی رو برو میبود که دست نس االتشیخ تو

 من کمک تون کنم   د یبد 
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   نیمب

 به صورتش انداخت   ینگاه

 زد یداشت قهوه رو هم م   ارهیخودش ب ی برو نکهیشرمانه دستاش رو گرفته بود و بدون ا یب

 

 و به اتاقش رفت    د یرو عقب کش دستش

 دختر رو نداشت   نیا ی ها یدلبر   یبود حوصله   ریفکرش در گ  ی کاف ی اندازه  به

 

 

 در اتاقش بصدا در اومد   ی قیاز دقا بعد 

   د ییگفت بفرما آروم 

 قهوه وارد اتاقش شد و در  رو بست   ی نیبا س  مینس

 گفت    تیتشکر کرد و با جد  نیمب

 در رو هم پشت سرت ببند   یرفت ی وقت  لطفا

 

 لباس عوض کرد   و  د یرو سر کش قهوه

 بود   ازدهی ساعت

 اتاق دخترش رفت هنوز در خواب بود   به

 

 در حال خوردن صبحانه بود    میتو بغل نس آرام
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 د گفت   د یپدرش با ذوق بطرفش دو دنید با

 بابا   امیم  منم

 

 قربونت برم   یکن  ینگهدار ی امروز از آبج د یتو با ام یکار دارم زود م یی جا هی من   زمیعز شهیو گفت نم  د یصورتش رو بوس  نیمب

 رو تکون داد و گفت من مواظبم بابا ........ سرش 

 

 ......  شهی نفس بره حالش بد م دنیاگه بد  دونست یاز خونه خارج شد دو باره نگران بود م ی وقت

 نخواهد داشت   یزجر تموم  نیا دونستیم

 موضوعات  فکر کرد  ن یراه به تمام ا ی تو

 

   د یرس  ی ستیدر بهز  به

که خانمها تو   ی خانم بود اجازه گرفت ساعت  هی که  یصحبت کردن با نگهبان ی انداخت دوازده ظهر بود بعد از کل یرو نگاه ساعتش

 صحبت کنه   ر یو با مد  اد یب ستنیمحوطه ن

 

 تا بهش خبر بدن   ستاد یا منتظر

 مسن از مرکز خارج شد   بایخانم تقر ه یدر باز شد و   بالخره

 رفت و سالم کرد   نیمب  بطرف

   شناختیرو خوب م نیمب

 به اونجا اومده بود  ادیطالق نفس ز  سر
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   ی از احوال پرس  بعد 

   د یآورد  فیتشر  نجایصامر به ا یزد و گفت آقا   یلبخند 

   ی نفس اومد  دنید  یبرا  نکنه

 انداخت و گفت متاسفانه بله   ری سرش رو بز نیمب

 

 

 چرا متاسفانه ......  گهی با تعجب گفت د یتوکل  خانم

 

 ادامه داد   اون

   ده یخونه اومده بود و دخترم آوا اونو د کینفس نزد  روز ید

 شد   ض یمادرش مر دن یباد ی و رنج دور ی مادر  یاز چهار سال عذاب ب بعد 

 رو دخترم تو تب سوخت    شبید تمام

 کنه یکارو م  نیو بهش بگم چرا ا نمشیبب  خواستمیم

 

   خواد یکارها م نیبا ا اگه

  ستین دن یصدمه د ی تو وجودم برا ی حس گهیو د  کنمیرو احساس نم ی بگم که من سالهاست درد د یعذاب بده با منو

   زنه یم  بیخودش آس  یبدونه داره به بچه ها د یبا ی ول

 شکنجه رو ندارن نیطاقت ا اونها

 

 گفت   داد یگوش م ن یمب یکه با دقت به حرفا  یتوکل  خانم
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 عذابه...... ی  ه یدخترانش ما  ینفس برا ی بگ  ییخوایشما م یعنی

 

  د یکه فقط شما و دخترانتون دار د یکنیبگم اگه فکر م  خواستمیندارم اما م ییشما آشنا ی زندگ  یصامر من با نحوه  ی آقا د ینیبب

 اشتباهه ...... د یکشیعذاب م

 

 همه شماست  ی برا ی درد دور نیا

 وپر از احساساته  نفس هم آدمه دل داره   د یکن باور

 از شما بوده   شتریب ده یفرزندانش کش  یکه اون از دور  یعذاب

 رهاشون کرد و رفت    نیزد و گفت آره به خاطر هم ی پوزخند  نیمب

   د یبا انصاف باش  کمی ده یصامر بنظر  شما وقتش نرس  ی با اخم  نگاهش کرد و گفت آقا یتوکل  خانم

 زد ش یکه از خونه و زندگ کنمی صحبت م ی دارم از مادر من

 

 ادامه بده ی به زندگ ش یدر کنار عشق واقع اهاش یتا مرد رو  

 

 نگاهش کرد و گفت کدوم عشق تیبا عصبان مببن

   ایرو  کدوم

 خانم.......   کنم یم ی سالهاست تو برزخ زندگ من

 رفت   ایکمرش خم شد و از دن  می زندگ ی بار غصه ها دنیبه خاطر کش مادرم
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 متشنج و آشفته دارم .....  ی شدم و اعصاب ر یاز سنم پ شتریب  خودم

 سخت در اشتباهه .......  د یبهتره بهش بگ  دمیرس  اهامیفکر کرده با رفتنش من به عشق و رو  اگه

 ادامه  بده  یبه زندگ  ینمونده که بخواد با شاد ی براش باق ی حس و عاطفه ا گهید نیمب

 

 حرفها رو بخودش بزنم   نیتا ا ومد ی بهتر نبود خودش م یول  خوام یم عذر

 اندارهیشما رو تو زحمت ن نکهیوا

 

 ی بد  حیتا شما براش توض ادیکه بخواد ب  ست یانداخت و گفت خودش ن بنیسرش رو پا یتوکل  خانم

 

 ؟؟؟؟؟؟  ستی ن ی چ یعن یبا تعجب تو چشماش نگاه کرد و گفت  نیمب

 

 نباشه  ش یاز دست دخترش فرار کرد تا مزاحم زندگ نکه یبعد از ا روزیو گفت دسرش رو بعالمت تاسف تکون داد   اون

 

 کنه   ی تا خودش رو مخف  دهیبودن بسرعت دو دهیپاهاش صدمه د  نکه یبا ا 

 شکسته.........   د یچپش که مو برداشته بود بعلت راه رفتن شد  ی پا متاسفانه

 ..... د یچیپیاز شدت درد بخودش م د یبخونه رس  یوقت  

   مشیرسوند  مارستانیببه  

 عمل بشه  ی فور د ی داد که با ص یهم تشخ دکتر 

 

 تا فردا تحت مراقبت باشه   د یبا مارستانه یهم تو ب االن
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 صامر  یآقا د یمنصف باش   یطرفه قضاوت کردن کم ه ی ی به جا بهتره

 

   مارستانیکه درفکر بود سر بلند کرد و گفت کدوم ب نیمب

 خواست خود نفس هست   نیبگم ا تونم یسرش رو تکون داد و گفت متاسفم نم اون

 

 ...... تونیبه زندگ د یشما هم برگرد بهتره

 

 تا بچه هارو ناراحت کنه   اد یاجازه ندم نفس به خونه شما ب گه ید  دمیمن قول م 

 ازش جدا شد  یکوتاه  یحرف زد و با خداحافظ نیا

 

 زد   ب یبخودش نه نیماش  نه یآ تو

   ه یقلبت براش خال  یاز گوشه  ییبه جا ن یمب برگرد 

 شکل تنها درد بکشه .......  ن یبه ا د ینبا اون

 

 مونده    اوریپناه و  ی سرو ته ب ی ب یا یدن نیا ی کجا  نیو بب برگرد 

 راه رو دوباره برگشت   تمام

   د یکوب  یبا قدرت به درب آهن  ستاد یدر ا  یجلو

 باز کرد و گفت بازم شما  مهیدر و ن یخانم

 بپرسم نفس کجاست ....... ی از خانم توکل خوام ی گفت م ی با نگران نیمب
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 کجاست  گمیتوفکر فرو رفت و گفت من م  کم ی اون

   ییخوایآدرسش رو م ی چ یسوال دارم برا  هی اما

   د یابرو در هم کش نیمب

 

 نظرش اومد   ینفس جلو  یچشما

 کرد و گفت تنها نمونه ............  نگاهش

 

 

 

 بودم   ده یمرد ند  هی تو نگاه  تی همه قاطع نیزن سرش رو تکون داد و گفت تا بحال ا اون

 خواهش ازت دارم    هی اما  دم یبهت آدرس م من

 

 تنها نمونه   ی که بهم گفت  یهمون قدرت کالم با

 تا سقوط نکنه .........   سایهمون قدرت پشتش وا با

 

 رو گفت  مارستانیش رو تکون داد واون آدرس بسر نیمب

 

   زدیم ی دو بعد اظهر بود هوا به گرم ساعت

 صورتش آب زد   به

 فکر کرد   کمی
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 باهاش رو به رو بشه   چطور

 از ته خط اون طرف تر بود ........  گهید  اون

 

 لباسش رو باز کرد   قهی آورد و  رون یرو ب کتش

 بکنه نفس از اون بدبخت تر و تنها تر بود   تونستیم چکار

 برباد رفته    یاز آرزوها یخونه با سقف  هی

 آرام فکر کرد   به

 روز مامان از راه برسه و اونو محکم در آغوش بکشه  ه یهنوز منتظر بود  دخترش 

 

 

 زد .......  بیخودش نه به

 

 تمومش کن ....... نیبه تو مب  ی وا 

 

 افتاد که نفس رفته بود .......   ی روز ادیب دن یلرزیم دستاش 

 قرار بودن و مادر بغض کرده بود  ی به خونه برگشت بچه ها ب یروز وقت  اون

 

 آوا خونه رو برداشته بود   یها ه یگر یتفاوت به اتاقش رفت صدا یب

 

 گرفته بود   گوشهاشو
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 داشت نفس بره و منتظر بود بچه ها آروم بشن  دوست

 

 از شد و اومد بسمتش  آوا ب  کیکوچ ی اتاقش با دستا در

 رو بغل کرد و گفت برو دنبالش تو رو خدا   بابا

 آوا نگاه کرد  یچشما تو

 

 تونم دخترم    یزد و گفت نم  یتلخ لبخند 

 تکون داد و گفت چرا    هی سرش رو با گر اون

 

 بابا .....  یتون ینم چرا

 رفتن بدنبال نفس نداشت  یبرا  یرمق گه یاما د سوختیدخترش م ی از قلبش برا یی جا هی

 

 

 که آوا آروم شد   د یطول کش ی ادیز  یروزها

 از نفس طالق گرفت   انهیمخف   یوقت یحت

 کرد موضوع رو به مادرهم نگه   یسع

 

 نباشه گه یداشت نفس د دوست

 

 اش   دهی صورت سوخته و درد کش یکنه تالف  ی تالف خواستیم  اون



 نفس

441 
 

 نفس ....... ی مهر ی ب یروزها  ی تالف

 

   گشتیم ابونایکه با استرس بدنبالش تو خ  ییروزها

 رها بشه  خواستیم  اون

 

 قرار گرفته بود   میتصم ب یعج یحاال تو دو راه اما

 ادامه بده  یبه زندگ اس یرفت که اون با  نفس

 

 روز که تو دفترش نشسته بود و مشغول کار........   هیبعد از طالقش از نفس   ماهها

 تاقش شد  وارد ا  اس ی

 بود   نیمب اد یخوشگلش هنوز ب لبخند 

 با زن و فرزندش خوشبخته ......  نیمب  کردیفکر م اون

 بر باد رفته ......  شیزندگ  نیکه مب  د یهرگز نفهم چون

 آورده بود   نی مب ی رو برا شیکارت عروس  

 تشکر اومده بود  ی و خوشحال   برا شاد

 

 مشغول کار شده بود   نی که به ضمانت مب  یشرکت  تو

   اره یرو بدست ب اس ی داشت که بالخره موفق شد دل   یپر و پا قرص خواستگار

 ازت ممنونم   ز یهمه چ یکرد و گفت برا نیصورت مب نگاه

   ونمیکه تا ابد بهت مد  ی کرد ی در حقم محبت  تو
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 که نداشتم    یبود  ی تو پدر نیمب

 گاهم شد    هی محکمتر تک یکه از هر ستون   یبود  ی برادر

   کنم یم  یخوشبخت یتو و نفس آرزو  ی تمام وجودم برا با

 در حقم   ی کرد یکه چقدر مردانگ  ی گ یتو بهش م دونمیحرفها رو به نفس هم بگم اما م نیداشتم ا دوست

 ....... نیمب رم یم  رانی دارم از ا من

 

 .........  زمیعز ی برام خوشحال دونم یشرکت جواب مثبت دادم م سی پسر رئ ی عل یخواستگار به

 

 شد .....  ره یخ اس ی یعسل یلحظه به چشما هی  نیمب

 چشما رو خاطر خواهه ........   نیدلش هزاران بار به خودش لعنت فرستاد که هنوزم ا  تو

 رو خراب کنه و بهش بگه برگرد ......  اس ی یبخودش اجازه نداد خوشبخت اما

 

 ......نه خودش رو ..  خواستیرو م اس یبا تمام وجود لبخند   اون

 

 به عقب  گرده یو برم   لرزه یاگه بفهمه نفس رفته دوباره دلش م  اس ی دونستیم

 

 کرد خودش رو شاد نشون بده   ی رفت و سع ش یروز بعد هم به عروس  چند 

   دش ید  ی عروس  د یتو لباس سف  ی وقت

 شوق چشماش پر از اشک شد  از
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   زمیعز یساخت تویگفت  خوشحالم بالخره زندگ آروم 

 انداخت   ریزد و سرش رو بز ی لبخند  اون

   د یرو ند  اس ی گهیاز اون د بعد 

فراموشت   چوقت یو قشنگش بود از دور براش تکون داد و بلند گفت ه  د یسف ی موند دستا یبراش باق اس یکه از  ی خاطره ا تنها

   کنمینم

 ...........ممنون  نیمب  ممنونم

 

 تنها گذاشت  یران یاز و ییایروبا دن نی رفت و مب شه یهم یبرا  اون

 

 

 

 ی تو عاشق ی د یمرحله رس  نیاگه به ا یاز جونت دوستش دار  شتریرو که ب ی اون یرها کرد حت  د یاوقات با یگاه

 

   دونست یخوب م نویکنه ا رانیبراش و شویبخواد حاضره زندگ اس یکه اگه از  دونستیم

   یاومد که چند روز بعد از آزاد  ادش ی

 بزنه اون روز با عجله به خونه اش رفت   یخواست به خونه سر  ن یرو گرفت و از مب ی ماریب ی براش زنگ زد و بهانه  اس یصبح   هی

   د یراه پله ها پاش لرز ی تو

 باشه   لم یف  هی  نینکنه ا نیمب

 مختلف اونو بکشون خونه کنارش تا نازشو بخره   ی عادت داشت به بهانه ها اس ی آخه

 کنه   ی مادر نیمب   یبرا  خواستیکوچکتره و دلش م  نیکه سالها از مب ردکی اوقات فراموش م یگاه اس ی
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  یی ایشب رو ه یو  با یو دسته گل ز یعروس   د یدخترانه اش که لباس سف  یاهایدوستش داشت که حاضر شد بخاطرش از رو  اونقدر

 کنارش باشه ن یبگذره و فقط مب

 

 آشفته است  الشیکرد اگه برگرده خ فکر

 

   

 زنگ زد  براش 

 

 تصادف کردم سر کوچه تون هستم   اس یو گفت  

 

   ادی به سراغش م اس ی دونستیم

 لرزه یو  م  کنهیم  ریاگه بره داخل دلش  دوباره گ دونستیم گذاشتیبه خونه اش پا نم گهید  ی اونطور

 

 که آشفته و نگران  به کوچه   د یرو د  اس یروز  اون

 خوبه .......  ن یراحت بشه حال مب الش یتا خ د یدویم

 شد و نگاهش کرد   اده یپ نشیماش  از

   زد یتند نفس م تند 

 حالت خوبه    د یاحمق فهم اس ی یرو بست و تو دلش گفت ا  چشماش 

 شرمنده بود ......  ن یمب یرو پنهان کرد از رو  صورتش

 به دکتر تو خونه داره......  ازیبهش گفته بود اونقدر حالش بده که ن چون
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 گل کرد دختر  تیطونیش   مایزد و بطرفش رفت و گفت بازم مثل قد  یلبخند  نیمب

 

 رو بلند نکرد  سرش 

 

   د یکش یخجالت م  

 

 

 گردم  ی راحت برم الیو گفت خوشحالم حالت خوبه حاال با  خ   د یکش ی آه نیمب

 

 

 تموم بشه .......  یهمه چ ی ادتو بهم قول د اس ی

 

 کارو با من و خودت نکن   ن یکمکت از جونم بگذرم اما تو رو  خدا ا ی حاضرم برا ی برام زنگ بزن یکه هر زمان  یدونیم خودت

 نرفته که ........  ادتی م یقول داد نیاس یدو  به  ماهر

 

   نیرو تکون داد و گفت سخته مب سرش 

 کنارته .........  شه یکه هم  یخوش به حال اون تیاز دور  رمیبم د یبا

 

 در حقم بکن که ازت دست بکشم   ی بد  هی
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 افتاد ازت حالم بهم بخوره  ادم ی ی وقت ای

 

   

  یو هست یکنیم  یزندگ  یدار  شه یم دایپ ی مرد واقع   هی  یکه بسخت  کریدر رو پ  ی شهر ب نیمن تو ا یلومتر یتو چند ک دونم یم ی وقت

 ....... نم یشده تو رو بب ی که به هر بهانه ا زنه یدلم چنگ م 

 

 ........ زم یجور بزن تو صورتم که دردش فراموشم نشه عز هی

 

 تو رو نکنه ......   یتاب ی افتاد دلم ب ادمیبدبختم کن که هر وقت  ای

 شهر ....... نیچطوره برم از ا اصال

   کنهیکار اشتباهه که دوباره تکرارش نم  هی  دونه یآدم م ی وقت  آخه

 .......  کنهیم  نمیاگه بفهمه نفر  نفس

 

 رها کرد و رفت .....   شویاون بخاطرت زندگ ستین ی که سکوت کرده بود تو دلش گفت نفس نیمب

 

 بگه   اس یرو به  قت ینداشت حق م یتصم اما

 و گفت ....   د یکش یآه

 اما هر قت دلم برات تنگ شد   دنتیبد  امیم اس ی
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 .....  نمتی بیم الم یخ تو

 منو فراموش کن عشقم   یباش  تیبفکر زندگ  د یبا تو

   کنهیم ن یبفهمه تو رو نفر نفس

 ...........  د یخودش خند  یبعد تو دلش به دروغها و

 

 قشنگشت  رو بنداز تو     یرو جلو آورد و با بغض گفت موها چادرش 

 خنده شون گرفته بود   هردو 

 انداخت و گفت  نییرو پا سرش 

 به سالمت ........  برو

 بود   آروم گفت خدا نگهدار ...... ر یسرش بز نیمب

 

 کنه ......  ی باز اس یبخودش اجازه نداد که با روح و روان  گه یکه بدر خونه اش رفت و بعد از اون د  یبار نیآخر

 

 سوخت و ساخت کش یتار یو با زندگ  رفت

 

   وفته ی که دوست نداشت دوباره اتفاق ب  ی زیپا گذاشت چ شیزندگ می خودش به حر یباره با پاحاال بعد از سالها نفس دو اما

 خو گرفته بود   دش یجد  یزندگ با

   کردیچه م د یبا

 دوباره اون دوران تکرار بشه  خواستینگران نفس بود و هم دلش نم هم
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 زنگ خورد    لشیبود که موبا االتشیخ تو

 کرد آوا بود  نگاه

 جواب داد   ی فور

 حالت چطوره تبت قطع شد .......  زمیعز

 

   آوا

 راحت بشه   التیزنگ زدم که خ ن یهم یگفت خوبم بابا نگران نباش برا آروم 

 بهترم ......  یلیجون برام سوپ درست کرد  خ مینس

 

 گفت   ی با خوشحال نیمب

 رو شکر ......  خدا

 

 .....  ی نیمامان رو بب یرفت  د ینگران پرس  ی با صدا آوا

 

 جا خورد   نیمب

 بده   یجواب آوا رو چ دونستینم واقعا

   کردیرو راحت م  الشیخ د یبا اما

   زم ینه عز گفت

 ...... نمشیکه برم و بب دم یبهت قول م اما
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 لنگ لنگان ازم فرار کرد    یبا پاها روزیگفت برو بابا نگرانشم د یخوشحال با

 سوزه یبراش م دلم 

 

 رو روشن کرد و راه افتاد   نشیماش 

 ساعت  مالقات بود .....  د یپرس و جو بدر اتاق نفس رس  ی از کل بعد 

 

   کرد یکه نفس استراحت م  یاتاق ی تو

 داشتند   یبودند و همه مالقات  یبستر  گهیزن د چند 

 بداخل انداخت  ینگاه واری د ی گوشه  از

 خواب بود   نفس

 

  د یسرش رس  یاتاق شد و باال وارد

 یی و جدا  ی چهار سال در به دراز  بعد 

   کرد یبه صورتش نگاه م داشت

 و رنجور   فیضع

 بخواب رفته بود  دهیپر یرنگ  با

 گرفت    دلش

 تو گلوش راه نفسش رو تنگ کرده بود    یبغض هی

 خوردش  و چشمهاشو پاک کرد   فرو

 دونستیبود خودش هم نم یعاشقانه داشته باشن واقعا مقصر ک  یی ایباهم دن تونستنیم
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 کرده اش رو گرفت   خی یدستا

   مردیدستا م نی ا ی برا ی زمان ه ینفس انداخت  کیبار یبه انگشتا  ینگاه و

 هر دو شون سوخت  یبرا  دلش

 هر دو شون   یی تنها یبرا

   ده یرنج کش یکاف  یکرد معلوم بود به اندازه   نگاهش

 بود  دایرنگش هو ی از اون صورت شکسته و ب زیچ همه

 

 شد....  ی کیباز کرد و باهم نگاهشون  چشم

 

   د ید یداشت خواب م انگار

 موند   رهیخ نی باز و بسته کرد و دوباره نگاهش به صورت مب چشمهاشو

 

   

 .نشنوند گفت ... گرانیکه د ی و آروم طور  د یکش  رونیب ن یمب یدلهره دستش رو از تو دستا با

   

 نداشتم که اومدم به در خونه ات .....  ی منظور د یببخش

 .....  نمیاز دور بچه ها رو بب خواستیکن دلم م  باور

 

 براشون تنگ شده بود   یلیخ دلم 
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 خودم رو نشون بدم  خواستمی نم  ی زیجون خودت که هنوزم برام عز به

 

 

   

 غلط کردم   خوامیمعذرت م نیمب

 د یکش و خودش رو بعقب  

 

 

 

نگاه   نیمب ینگه  و اون ادامه حرفش رو قورت داد و با وحشت تو چشما ی زیدهانش گذاشت تا چ ی دستش رو آروم برو نیمب

 کرد یم

 

   د یرو د ن یآرامش تو حرکات مب ی وقت

 شد و سرش رو تکون داد .....  ساکت

 

 صورتش  برداشت و گفت   ی آروم دستش رو از رو  نیمب

 

 

 حالت رو بپرسم   اومدم

 ؟؟؟؟؟؟؟  یخوب
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   شد یگرفت باورش نم بغضش

   ی احوال پرس  ی باشه برا اومده

 رو بهش داده باشن  ایتمام دن انگار

 بود    یراض  نیهم به

   داد یو نگران حالش هست نشون م  ستادهیسرش ا ی با آرامش باال نیکه مب   نیهم خواستینم شتر یب و

 قائله  تیبراش اهم یا ذره 

 

 بهترم  یل یتکون داد و گفت خوبم خ  یبی ررو با غ سرش 

 سکوت کرد   و

 

 شده بودند   ره یهم سکوت کرده بود بهم خ نیمب

 مالقات اومده بودند نگاه کرد و گفت   یاطراف و آدمها که برا  به

 آوا و آرام وجود نداشتن   کنم یاصال فکر م امین گه ید  دمیبهت قول م یبهم سر زد  یکه اومد   ممنونم

 اشتباه بود   مم یاولش تصم از

   گذاشتمیپا رو دلم م د یبا

   کنهیبراشون نبودم اما دلم هر روز هواشونو م یچه کنم درسته مادر خوب  اما

 

 

 رم یبم خوامی صداشونو بشنوم م ای نمشونیبار بب هی  نکهیاز ا یی وقتا  هی
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 .....  یرو خواست نیخودت هم  یو رفت  یچرا گذاشت د یکشی آروم گفت اگه دلت براشون پر م کرد یکه نگاهش م نیمب

 .....  یمالفه برد و با بغض گفت رفتم چون تو دوستم نداشت ریرو بز  سرش 

 ......  ید ید یرو م اس یتدارک اومدن  ی تموم شه تو داشت ز یکه منتظر بودم همه چ ی مدت تمام

 که برم    یازم خواست ی زبون  یخودت با زبون ب تو

 ........ من

 

 ی کن  یهر روز و شب با عذاب کنارم زندگ خواستیدلم نم یدلت رو کردم تا خوشبخت باش  کار

 

   یکن  ی زندگ ی که دوستش دار ی راحت کنار کس الیکه تو با خ رفتم ی م د یمزاحم بودم تو اون خونه با ه ی من

 زد و با حسرت گفت   یپوز خند  نیمب

 خوشبختم   یلینم خاال یگ یراست م آره

 

 به ساعتها حرف دارم   ازیگفتنش ن ی خوشبختم که برا اونقدر

   هیرو به قلبم هد   یخوشبخت نیا تو

 ........  ی داد

 

 که صورتش رو پنهون کرده بود    نفس

   گفت

   ی رو شکر که خوشبخت خدا
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   خواستم یرو م  نیهم منم

 هم برو   حاال

   د ید ابونیکه تو خ یدخترم بگو اون زن   به

 نبودم   من

   ادیب دنم یاگه خواست بد  و

 شهر رفته   نیاز ا شهیهم یمادرش برا  بگو

 ......  سپارمیو بچه هامو به خدا م   تو

 

   یکن ینم یی راحت باشه دوباره دخترم رو هوا المیخ یعنینفس برد و گفت  ک یاز جا بلند شد و صورتش رو نزد نیمب

 افته  .....  ی اتفاق هرگز نم نیا دمیسرش رو تکون داد و آروم گفت بهت قول م  نفس

 

 خدا پشت و پناهت .........  برو

 

 .گذاشتم ...   یکنار  ز یم ن یا یکشو  ی مقدار پول برات تو  هی کتش رو مرتب کرد و گفت  نیمب

 

 مالقاتت صحبت کردم   امی ب نکه یپرستار  هم قبل از ا با

 .......   ی صبح مرخص فردا

 وارم زودتر حالت خوب بشه   د یام

 

 که هنوز صورتش رو پنهان کرده بود    نفس
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 رو تکون داد و گفت دخترامو ببوس ......  سرش 

 

   نه ی بار صورتش رو بب نیآخر ی دستش رو بطرف نفس برد  که برا  د یرفتن با تر وقت

 اومد  رون یاز اتاق ب یتاهکو  یمنصرف شد و با خداحافظ  که 

 

 که بره   کرد یخودش  بسته بود و خواهش م ی رو برو در

 بچه گانه .....  ی لجباز هی

 داشت لج کنه ......  دوست

 رو نداشت   یبود و حوصله کار یعصب

   د یکوبیو بدر م   ستادیپشت در ا نیمب

 ......  نمت یبب خوامینم گه یدر رو باز کن وگرنه د آوا

 گذاشت و سکوت کرد   گوشهاش  ی برو دستاشو

 مادرش لجباز بود  مثل

 زد   ادیفر

   ی ام کرد ونهید کنم یپرتاب م نییتنها باشم پشت در نمون بابا بخدا خودم رو از پنجره به پا خوام یم

 تا رها بشه ......  زد یکه نفس م ییادهایاز همون فر د یکش  غی بلند ج و

   ایدنبالم ن  گهیخونه تنها دختر د گردمیو گفت بخدا برم د یمشت بدر کوب  نیمب

 در نشست و گفت   پشت

 تنها باشم بابا .......... خوام یم  برو

 ......  الیو  وانیروشن کرد و شروع کرد بقدم زدن تو ا گاریس 
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  گذاشتیتنهاش م چطور

 .....  انهیبابا رفته   نه یدر رو باز کرد که بب ی ال یواشکیآوا  

   گشتیم  الی انگار هنوز تو  و 

 بطرفش و در رو محکم باز کرد  د یرو کش رهیدستگ  ن یکه در رو ببنده و دو باره به اتاقش بره که مب د اوم

 

 بعقب رفت و باهم چشم تو چشم شدن   آوا

 دستش درد گرفته بود    زدینفس م تند 

 بود   ده یند  یزیاز وجود پدرش نداشت چون تا بحال بجز نوازش از دستاش چ یترس 

 رو تکون داد و گفت برگرد بابا  سرش 

 اگه ........  ی حت امینم من

 بچه   ی اگه چ ی هم سرش رو تکون داد و گفت حت نیمب

   یکن یم ف یتکل نییبرام تا یدار

 داد سرش فشار  ی انگشتهاشو محکم برو  ش یشونیپ یبرد برو  دستاشو

 

   دشونیسر خورد تو دستاش و محکم کش موهاش 

 زد ........  ادیفر  و

 کنم   یزندگ ال یتو و  خوامیم ی دار چکارم

 یخوش باش لعنت تیبا زندگ برو

 

 بطرفش رفت و دستاشو از تو موهاش آزاد کرد   نیمب
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 داشت ساکتش کنه ......  یسع

 

 

 

 محکم بغل گرفت   دستاشو

 زجر دخترکش رو نداشت   دنید طاقت

 

 کارو بامن بابا ....... ن یگفت آوا نکن ا 

 

   یتا راحت بش کشم یو خودم رو م  رمیم

 بغلش کرد تا ساکت بشه   محکم

 

   زدیتند م   کش یکوچ قلب

 نبض دخترش رو حس کنه   یصدا تونستیم نیمب

 

 بال و پر در حال عذابه .....  یب ی کرد دخترش مثل گنجشک کوچک حس

 

 افتادن   نییحس شدن و به پا ی وا بآ  یدستا

 گفت    د یرو بوس  صورتش
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   زمی صدا مون رو بشنوه برات درد دل کنم عز ی کس نکه یتا بدون ا نجا یآوردمت ا نیهم یبرا

   زمیمن اصال غلط بکنم که بخوام دوباره ازدواج کنم فقط  برگرد خونه عز ی تو بگ   یهرچ باشه

 

 بمونه آوا .......  ی آخر عمرم باق ی تا لحظه   خوادیماست که دلم م ن یب ییحرمت ها هی

 ........ازم جدا نشو بابا ی زیچ چ یخاطر ه به

 

 دخترش رو نوازش کرد     یموها

 

 پر از اشک بود ....... صورتش

 کرد   پاکشون

 .....  زمیجمعش کرد  و گفت بپوش عز نی بطرف لباس آوا رفت از زم و

   می گردیبرم باهم

 

 لرزون پدرش انداخت دلش سوخت اما ..... یبه دستا ینگاه آوا

   شد ینابود م شیاگه زندگ  ی پدرش تن در بده حت یبه خواسته  تونستینم

 بچه نبود .....  گهید

 مبارزه کنه و برنده باشه ........  خواستی و م  کردیم درک 

 بخونه پا بگذاره   د ی نبا گه یگفت از فردا د تیصورت پدرش کرد و با قاطع نگاه
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 مونده بود    رهیهمونطور به صورتش خ  نیمب

 کرده بود   ر یگ ی بیعج ی دوراه  تو

 بکنه ...... د یچکار با دونستینم

 

   اره یب یی ممکن بود آوا سر خودش بال   کرد یمخالفت  م  اگه

 .....  زمی عز یتو بگ  ی سرش رو تکون داد و گفت باشه هرچ بناچار

 

 به آوا انداخت   ینگاه یچشم ری راه سکوت کرده بود ز ی رو بست و به سمت خونه راه افتاد تو  الیو  در

 رو کم کرد تا بخوابه روزها   شدسرعتشیبود و داشت چشمهاش بسته م خسته

 بود   ومدهیبه چشمهاش ن خواب

 

  دند یدر خونه رس   به

   یتلفنش رو روشن کرد و گفت خونه هست آروم 

 نگاهش کرد و گفت هنوز تو خونه هست   دارشد یو ب  د یپدرش رو شن یصدا آوا

 نمونده .......  ی برام رمق گهید  یدونیتو رو خدا ناراحتم نکن خودت م  زم یبره عز فرستمشیدستش رو گرفت و گفت م نیمب

 

 که برگرده خونه   رمی گ یم ی داخل براش تاکس میاالن رفت زمی خاطر آرام تو خونه نگهش داشتم تنها بود عز به

 بره بابا   د یبا شه یهم ی بلند گفت برا آوا

 

   نمشیبب  خوام یخونه هست نم یهمه کاره   کنه یفکر م   کهیزن اون
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 تو رو دوست نداره بابا پولت رو دوست داره   اون

   کنه یدست و دلت رو ببره به آرام محبت م نکه یا یبرا

 بابا   گمیراست م بخدا

 نق نقوشو تحمل کنم   یگفت  به خاطرش ناچارم دخترا  کردیبا مادرش صحبت م یداشت  تلفن دمی خودم شن یبا گوشها خودم

 

 

 شه یهم ی از خونه بره برا ته یرو تحمل کنم و آرام رو نگه دارم اما اون افر یی من حاضرم تنها بابا

 

 رو خدا بحرفم گوش بده   تو

 فکر کرد و سرش رو تکون داد وگفت   ی کم نیمب

   زمیداره عز شتریب  یدگ یبه رس  ازیگرفتم دوباره ازدواج کنم آرام شش سالشه ن م یشماست که تصم بخاطر

 بمدرسه بره   د یبا گهید سال

 به خارج از کشور سفر کنم   د یشرکت با یبخاطر کارها من

  ییبه اخالق و رفتارش آشنا کنه یم  یدوساله داره تو خونه ما زندگ می راحت باشه نس المیبسپارم که خ یشما رو دست کس د یبا

 شما باشه   ینگهدار  یبرا نه یگز ن یبهتر تونستیدارم م

   

 

 

 در کنارمون باشه    خوامیسر و سامون گرفتن شما م ی معامله هست و من فقط برا  هی ازدواج مثل  ن یبخودش هم گفتم که ا من

 ماست   ن یاحترام ب هیهش ندارم و فقط ب ی عالقه ا چی ه دونهیخودش خوب م اون
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   زمیخواهش دارم عز هی ازت    

   دمی و موافقت کن بهت قول م ایب

 بگم  میبه نس ی رو که دار  یطیشرا تمام

 

 باشه   یبچه هام مادر خوب  یبامن صحبت کرده و گفته که حاضره با من ازدواج کنه و برا  بارها

   هی دو سال ثابت کرده زن خوش قلب  نیاون تو ا زم یانصاف نباش عز ی ب آوا

 امتحانش کردم   بارها

 داشت تا بحال دستش رو شده بود  ی بد  ت ین اگه

 کنه    یکه گفتم زندگ یطیداد که حاضره در کنار ما با شرا حیهم صادقانه برام توض  خودش 

 

 

 

 

 کنمی موافقت نکرد اخراجش م   اگه

 

 تو فکر بود   آوا

 گفت   آروم 

 ...... دونم یم  نهیبیوقت رنگ آرامش رو نم چ یه مونیرندگ
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 رفت   نییوقت تو فکر بود و اتاقش رو باال و پا  ریتا د  اونشب

 زم یعز میباهم دوست باش  خوامیوگفت م د یوقت رفتن گونه اش رو بوس  مینس

 

 رو باور کنه   می نس ی سخت بود حرفها براش 

   کردیبود که نگرانش م ده یازش د ییرفتارها هی

آوا رو   نیپدرش باشه  و ا  یشگ یو صاحب هم  کردیکه توش کار م ییبایز ی دوست داشت صاحب  خونه  ز یاز هر چ شتر یب اون

 کرد ینگران م

 

   کردیم  یکار د یبا

  گرفتیکار رو م  نیا یجلو د یبا

آوا رو   کیقلب کوچ ن یو ا  خوردیمار خوش خط و خال رو م ه یداشت گول  ی و درماندگ یی چشم و گوش بسته از سر تنها پدرش 

 رنجوند  یم

 

   ره یبگ  وفته یب یخبر  یپدرش تو چاه ب نکهیرو قبل از ا م یگرفت مچ نس  میتصم

 

   د یکش  ینقشه خوب م  هی د یبا

 مبل خوابش برد ی راه رفت و فکر کرد که خسته برو اونقدر

 

 مرتب کردن خونه اومده بود   یبرا م یشد نس داریب ی وقت صبح

 رو به مهد برده بود   آرام
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 ساعتش کرد   نگاه

 صبح بود   ده

 کرد یمطالعه م  د یبود و با لیامتحانات تعط  بخاطر

 

 اومد   رون یاتاقش ب از

و هر دو   گفتیم  یز یدر گوشش چ  یرکیز  ریکنارش نشسته بود و ز یشرم  چیبدون ه م یمشغول خوردن صبحانه بود و نس پدرش 

  دند یخند یم

 آوا خودش رو جمع و جور کرد و از جا بلند شد و به آشپز خونه رفت  دنید با

 

 .....  یدرس بخون  یحساب د یبا یبخور فردا امتحان دار  یز یچ زمیعز ایزد و گفت ب ی آوا لبخند  دنیبا د نیمب

 

 شده بود   ره ینشست و به صورت پدرش خ یصندل ی برو آوا

 .....  برد یرو م یدختر  مهربون و جذاب که دل هر یو صورت  کیمرتب و ش  لباس 

 بابا  اونوقت فقط من بودم که دوستت داشتم ......  یکرد ینم یوقت جراح ج یدلش گفت کاش ه  تو

 آوا گذاشت و گفت   یشونه   یرو روبه روش گذاشت و دستش رو برو ییفنجون چا   مینس

 .......  زمیعز یکه در سکوت به درس خوندنت برس   کنمیآرام رو سر گرم م  امروز

 آوا

 نداد   یو جواب  د یرو سر کش  یاز چا یا   جرعه

 انداخت با  نیمب  یبه چشما ینگاه کنه ینگاهش هم نم یحت  د یکه د  اون
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 اشاره بهش فهموند که تنهاشون بزاره  

 

 من برم اتاقها رو مرتب کنم   د یرو بهم گره زد و گفت خوب تا شما پدر و دختر صبحانه رو بخور دستش

 زد و رفت نیمببه  یچشمک و

 

   رفت یپدرش م ی از زندگ د یاون با ا یو    کرد یپدرش رو م یزن رو برا  نیدست ا د یرو گرفته بود با  مشیتصم آوا

 بود   ی وقت چند 

 کنه  ی اونو بفرسته خارج دوست داشت مستقل زندگ لی ادامه تحص یکه اجازه بده برا  خواستیم ازش 

 

   زم یعز ی بخور یزیچ  یی خوایبلند شد و کنارش نشست و گفت نم نیدلزده بود مب وارهاش یخونه و د  نیا از

 سرش رو تکون داد و گفت  آوا

 ......چرا

 

 زم یعز می کنیشرکت شب باهم صحبت م رم یو گفت من م د یگونه اش رو بوس  

 

 رو بست و رفت   در

   کردیرو تو خونه خودش تجربه م  ییو تنها  یدلتنگ   نیبود آوا ا سالها

 مامان رو کرده بود  یهوا  دلش

 و رفت   د یهم باهاش پر کش ییزایچ ه یمامان خونه رو ترک کرد  یوقت  از
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 دوستش نداشت ازش متنفر بود    گهید

 دوست داشت بازم هر جور شده  برگرده   اما

 وقت دوستش نخواهد داشت  چی ه  میبابا مثل قد  دونستیم

 به سرش زد............  یفکر  هی

 

 ...  غلط بود د یشا

 هم اشتباه اما آوا سر قولش نموند  د یشا

 که به پدر داده بود که به دفترچه اش دست نزنه..... ی قول

 ها رو شکست .  د ینبا د یاوقتا با یگاه اما

 راسخ انجام داد  .  یکار رو با عزم  نیا و

 کتابها پنهون شده بود رفت . یبابا که تو کتابخونه ال  یمیخاطرات قد  یو بسراغ دفترچه   

 

 شد .  یمطمئن م  د یدونست چرا اما با  یهم نم خودش 

 

 کامال درست ....   ایدونست که کارش اشتباهه و  یم د یبا

 

 هاش  بود پناه برد .  ییکه  خلوت تنها یرو برداشت و به اتاقش ....مکان دفترچه 

 تختش شروع کرد به ورق زدن...............  ی و بعد از بستن در و نشستن برو 

 

   بای و گاه نا ز بایز یخاطرات
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 بود   دهیپدرش رو در هم تن  یکه روح و قلب خسته   یخاطرات

 ...  زیبس غم انگ  یی شاد و گاه روزها ییروزها

 

 

 کرد ی لرزوند و اشک رو مهمون چشم م یدل رو م  اش گفته بود که  ی در مورد خاطرات تلخ زندگ  زیاونقدر غم انگ  پدر

 گذشت   سر

 مادرش ....  نفس

 ...  زانش یخود عز ینامهربان که چه ها کرد با زندگ  ی مادر

 روز گار بود و زخم زد ...  یکه خود زخم خورده   ی مادر

 

 ....و

 پدر ........  ی نوشته ها  آخردل

 

 

 دفترچه........    یانیپا برگ

 

 روزگار خود و مادر رو ......... پدر

 

 

 کاغذ فرود آورده بود .   یبرو  زانه یغم انگ  
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 کوچک با امضاء خودش بود.   یداشت  ادینوشته ها هم    ریز

 با خط قرمز و درشت نوشته بود    

 پر دردم ......... یزندگ  ی  خالصه

 

 که چه گذشته بر پدر و اون دل مهربونش   د یو فهم خوند 

 

 برداره .....  ی پدر نسخه ا یداشتها  اد ی یگرفت از رو  م یرو با پشت دست زدود و تصم اشکها

 

 ....اره یکاغذ ب ی پدر رو برو یسرگذشت دل شکسته   ی روز  تا

 پس قلم برداشت و بخاطر پدر نوشت.  

 

 

 شیپدر رو سر جا ی .....بعد از تموم شدن کارش دفترچه خاطرات  ممنوعه کاغذ   ثبت کنه  ی تا کلمات غم نوشته اش رو برو 

 قرار داد .... 

 

 نفس .........  ی قصه  ی  خالصه

 

 رسه یروز  به اتمام م ه ی ی آدم  یجور باشه داستان زندگ هر

 

 هست که دوستت داشته باشه .....  ی کس ا یتو دن یقشنگه که بدون  ییقصه از جا 
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 تو هم نفس بشه ..... ینفسها با

 .....  یکن  هی ها بهش تک یتو سخت   یبتون

 

 قابل انکار......... ر یو غ  نهیهم یآدم  تیو  خاص  یباق ی ایمعلومه رفتن به دن  یعمر آدم ی که آخر قصه   وگرنه

 

 پناه بود ........  یو ب کی کوچ  یدختر بچه   ه ی  اون

 خاموش داشت ..... یمهر و محبت و پر از عقده ها  یب ی مادر

 

 

 و افسرده   دهیدرد کش یپدر

  د یرس  انیدست و پنجه نرم کرد و عمرش به پا   مر یآلزا یماریو  کارش با ب  ی زندگ یهمسر و آشفتگ  یفکر  ی که از غم ب 

 

 

 و رفت .....   د یپرنده از کنارشون پر کش  ه ی و اون مثل  د یدستهاشو نچش ی که هرگز گرما ی برادر و

 مادر هوسباز و پر گناه   هی موند و  اون

 مواد گذروند   دنیبه کش ایو  ی و نوش و تن فروش   ش یبه ع ایو روزهاشو   شبها

 قصه ...... یتنها دختر

  سوزوند یو اونو از درون م زد یآتش م کشی به روح و جسم کوچ ه یصحنه ها بود که هر لحظه و ثان نی در  شاهد بدتر  یاز ال بارها

..... 

 بود که نشکفته پرپر شد ..... یگل  نفس



 نفس

469 
 

 ...... د ی مواد کارش به جهنم کش دنیمادر از شدت کش ی و وحشتناک وقت  کیشب تار هی  تو

 .............  فشی شب  و تن نازک و روح لط ی ها مهیتو خونه و ن به ی مرد غر هی موند و  اون

 شب دختر هفت ساله   اون

روح و جسم   د یکنه شا  یرو زخم گران یوحشتناک مثل گرگ د ی ایدن ن یتو هم د یباشه  و اون با فی کث تونه یچقدر م ایدن د یفهم

 ره یآروم بگ  ی شده اش کم دهیدر

 

 عمرش رو بجا گذاشت ...... ی خاطره   ن یو هوسباز  براش بدتر فیاون مرد کث  ی آلوده  یدستها

 بود که تجربه کرد  یخاطر  داغ وحشت و درد سوزش قلبش هم ب و

 

 ......کرد ....   یبود و تب م ی تا مدتها بستر اون

 

 

 ....... ترسوند یآدمها وحشت داشت و بودن کنار مردها اونو م از

 قصه....  یبچه   دختر

 گرفته بشه .......  میپناه و تنها به خونه اقوام  برده شد  تا در موردش تصم  یب 

 .....  یو هم جسم ی بود هم روح ماریب اون

 که درد رو تجربه کنه  شد یجا م ی عروسک و خاله باز هی از  شتریب کش یمگه دختر هفت ساله تو ذهن کوچ آخه

 

 نجات اومد و اونو با خودش برد ......  ی فرشته   نکهیا تا

 اونو بعهده گرفتن .... یسرپرست یرت یپدر غ ه ی مادر مهربون و  هی
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   بردنیبسر م یخوب تیدر وض ی نفس بودند و از لحاظ مال از اقوام  دور  اونها

 گذاشت که قرار بود آرام روح و جسمش باشه .........  ی آزرده پا به خونه ا ی و دل  شونیپر ی با ذهن اون

بلند مدت   یداشتند با بردن اون به دکتر روانشناس و جلسات درمان یخونه  و مادر و پدر سع ی دردونه   یشد دختر کوچولو  نفس

 اون طفل رو درمان کنند   یروح خسته 

 نفس هرگز آروم  نشد.......  ی  خته یروح برهم ر اما

که   ی روز  د یبه ام کردند یکرد و اون زن و مرد مهربون تحمل م  جادینا پسندش درد سر ا یاون خانواده با کارها ی و تا سالها برا 

 برگرده .......  ینفس دوباره آروم بشه و به زندگ

 اومد و بس ....  یمحال بنظر  م د یکه شا یزیچ

 

گرفته بودند    ادیدختر و پسر اون زن و مرد هم   زدی اون خونه صدمه م یبه بچه ها شونشیو روان پر  یبا روح زخم ی حت نفس

 تحمل کنند.......

.. 

که     ی روز  د یبه ام د یاونو ببخش ی ادب یها و ب  ی گناه و تنهاست پس کج خلق  یب  یلیر خدخت نیپدر به اونها سپرده بود ا  چون

 .....  میخانم بشه و ما بهش افتخار کن

  ی و باز بزرگوار کنه یکه چطور با فرزندانشون رفتار م دند ید ینفس رو م  ی ها یکه با چشم رفتارها و پرخاشگر  یو مادر مهربون پدر

 کردن یم

 

بود صبور بودند و منتظر    ینابود یکه تو ورطه    یدوباره به آدم یزندگ دنیاون پدر و مادرکه  بخاطر بخش زانیعز نا یو مب نیمب

 اون دختر  ی برا    ی خوب زندگ یروزها

 

 کرد ......   ین یب شیرو پ زی چ چیه شه یوقت نم چیه اما

 ......  ی پر عاطفه  و مهربون یخانواده  با دل  ز یپسر عز نیمب
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 و لجباز شد ...... ی دختر وحش نیعاشق ا یهمون دوران کودک از

 چون دوست داشت   کردیتحمل م اون

 .....  برد ی چون از بودن در کنار نفس لذت م کردیم تحمل

 عجب کجا و چطور دل باختم و رفت .....  ینیب یم ییایوقت به خودت م هی  ستین شی حال زا یجور چ نیدل ا چون

 

   د یبا بودن نفس قد کش اون

 

 

 لحظه کنار هم بودن اونو وابسطه نفس کرد .....  هر

  شد یمدرسه رفتن آماده م یو برا  کردیروز که چشم باز م  هر

و    شتریو هر روز ب  گرفتیم  و عاشقانه دست نفس رو  ایر ی که به مدرسه برسونه اون ب  کردیم نیبابا هر سه شون رو سوار ماش  ی وقت

 شد یدختر وابسطه م  ن یبه وجود ا شتریب

 

 داشت چون دست خودش نبود    دوستش

 ......  شه یوقت خسته نم  چیو ه نه یو منتظر بود چون کار دل هم د یبخشیم

 

 گذشت  سالها

 ......  شد یم باتریو هر روز ز د ینفس قصه قد کش و

  د یکشینفس م نیمب  کینزد یکار رو نکرد و هر لحظه با عشوه گر  نیبه پنهون کردن داشت و اون هرگز ا از یکه ن ی و جوان ییبایز

   د یکشیو دلش رو به آتش م  رفتیو راه م
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   ره ینفس رو بگ  یاجازه نداشت دستها گهید  اون

   نن یبخورن و کارتون بب یو با هم خوراک  نه یبش کنارش 

 کنن ......  یبدوند و باز  اطیاجازه نداشت بغلش کنه و با هم تو ح گهید

 حق نداشت وارد اتاقش بشه و اگه اون خونه تنها بود    یحت

 ورود داشت ....   یموند تا مادر بخونه برگرده و بعد اون اجازه   یم  رونیب د یبا نیمب

 ......  پا نگذاشت  و نشکست ریهرگز ز نیپدر بود که مب ی قانون خونه   نیا و

 

  شتر یهر روز ب دنش یبا د ن یو مب کرد یم ی چشمهاش دلبر ی و جلو گشتیکه تو خونه م   بایعروسک ز ه یاون خانم شده بود  حاال

 ..... رفت ی و دلش قنج م شد یآب م

 .....  کردیتن م ده یلباس پوش  نیمب یجلو  د یقصه به دستور پدر با نفس

 نبود هرگز .........  ی وقت  دادیپدر خونه بود انجام م یکه اون وقت  یکار

  ی ا ده یفا چیمادر و غضب پدر هم ه یحتهایو نص   کردیکوتاه و نازکش  تو خونه رفت و آمد م یو شرم با لباس ها  ایبدون ح نفس

 نداشت .....

 بود   ایح یمادر هوسباز و ب  ه ینگرفت چون تو ذاتش نبود  احترام رو درک نکرد چون دختر  اد یرو  یهرگز سپاسگذار اون

 ذات رو عوض کرد  شه ینم یو هر چقدر هم تالش کن ره ید  زایچ ی لیخ یبرا  گهید ره یشکل بگ  ره یخم ی وقت

 

 با تموم وجود....... دست خودش نبود    خواستی اونو م نیمب

 تب دار بود    دلش

 ......  ستین ی دختر زن زندگ  نیکه ا شد ینم شیحال

 

 کور بود و هم کر  ..... هم
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   یی ایح یچشم ب با

 به تاراج فنا بره  ش یباعث شد بسوزه و زندگ ش یکه تا آخر زندگ ی زیو بازم دوستش داشت چ د ید یاونوم ی بند و بار یب

 

 

   

 تکرار نشه .......  گه ید د یکارت خطاست  با دونمیشب رفت به اتاقش تا بهش بگه من م هی  اون

 ....  گرفتیجلوشو م د یفهمی پدر م نکه یقبل از ا د یشبونه رفته و با یپارت  هی با دوستانش به  دونستیم

 نفس  مست بود   اما

 ....  دادیشبها تو اتاقش انجام م  شتر یب یکه دور از چشم خانواده پنهون  یکار

 برگرده ..... ی که اون به زندگ یبودچون دوستش داشت و حاضر بود خطاهاشو ببخشه به شرط  ییقصدش راهنما نیمب

 رو کرد   ید یبرگ جد  شیصد افسوس که زندگ اما

 پدر و مادر به اتاقش پا گذاشتند   یگونه اونو تو اتاقش بدام انداخت و وقت   ماریب یلخت و روح ی شب نفس با تن اون

   د یگنج ینم نی که در ذات مهربون و آروم مب  یز ین شک کردند چاون صحنه به پسر خودشو دنید با

 اونو از خودش روند و دستور به ازدواجشون داد  پدر

 

 گناهکار نبود  نیمب د یشا

 

بود   بند یپا  یل ینفس محرم خونه بشه چون به حالل و حروم خ خواستی پدر م د یرس یبا  دستورپدر اون  به تموم آرزوهاش م اما

....... 

 .......  شد ینگه داشتن نفس سخت م ط یبا اون شرا گهید و
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   متاسفانه

 بود  ایدن   ی  هی هد  نیبه نفس براش بهتر دن یباخته بود و رس  دل

 

 ...... گذاشتیابرها قدم م یبرو  ن یمب یو تا مدت کوتاه دن یبه هم رس  اونها

   کردیم فکر

 آرزوهاش با وجود نفس کامل شده   خونه

 رو در کنارهم تجربه خواهند کرد .......  ی تخوشبخ و

 .....  شنیم  یافتنیاوقات آرزوها هم دست ن یگاه اما

 کرد   یزندگ نیدر کنار مب  یو خوش  یفقط چند مدت به خوب  نفس

 دوباره شد همون آدم سابق   و

 زشت و ناپسندش عمر پدر رو کوتاه کرد .....  یکارها

 ترس از آبرو داشت  اون

 که در خاندانش سالها حفظ شده بود  ی زیچ 

 

 ..........رفتیخودش داشت  به بادم یدخترخوانده   یها  ی و متاسفانه با ندونم کار 

 

 و   اورد یپدر طاقت ن قلب

 شد یم ر یو پ  د ید یصدمه م شتریمادر هر روز ب روح 
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 پدر تموم شد    ی مراسم خاکسپار ی وقت

 

   زنه یرو م دش یق شهیهم  ی برا ایو   کنه ینفس رو رام م  ایبا خودش عهد بست  نیمب

 

 مراعات حالش رو بکنه ......  کردیم  ی سع نیحامله بود و مب اون

 و گره شده بود ..... یپر از آشفتگ  ن یو کار مب یزندگ

   د یدوشش افتاده بود و همزمان با یشرکت برو  یاز پدر تمام کارها بعد 

   مرتب

 ناجور نره ......  یها ی که با دوستانش به دورهم کرد یترل مرو کن زنش

 نزنه   گاریبه مشروب و س  لب

 کنه ......   یکه در شکم داشت باز  یبا جون فرزند  تونستیچطور م  آخه

  شد ی گرفتار تر و خسته تر م  یبه فرد لیروز به روز تبد  نیمب

 اومد   ی از دستش برنم یو کار  د ید ی رو با چشم م ز یهمه چ مادر

 کرد فرزندش بود و بس ....  یکه فکر نم  ی زیبه تنها چ اون

 

 اومد ........  ایبدن  د یبه جون خر نیکه مب ییها یبا تموم سخت  دش یدخترک خوشگل و سرخ و سف آوا

 گرفته باشه  اد ینفس  انگارکه   اما

 به فرزند خودش هم رحم نکنه   ی مادرش حت مثل

 به آوا بود   ی دگیکرد رس   یر نمکه فک ی زیتنها چ به
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 .......... و کیکوچ یشد پرستار اون فرشته   مادر

 و هم مادر تو خونه......   رون یشد هم مرد ب  نیمب 

 بود   نیمب یو گردش و حروم کردن پولها دنیفقط به فکر لباس خر اون

 کرد یمونده بود مثل طلسم شده ها تحمل م  ی تحمل تو وجودش باق  یکه هنوز کم  نیمب اما

 

 چون هنوز اون موجود سنگدل رو دوست داشت  

 

 گذشت ..... ی به سخت یسال چند 

شبونه با دوستان معلوم   یها ی مواد تو دورهم دنیبود به  کش دهیکش گاریاز کنترل خارج شده بود  کار نفس از مشروب و س  گهید

 الحالش ....... 

 کرده بود    اهیرو س  ن یکه شب و روز مب آلوده بود ی معتاد اون

   یاونها پر بود از تنش و آشفتگ  یزندگ

   د یشنیخبر بد از همسرش م ه یلحظه  هر

 بود ......   دهیاعصاب کش ی کارش به قرصها  گهید

 .....  رسهیم انیروز به پا هی داره و عشق نافرجام   یحد  ی صبر آدم خوب

 رها شد و از بند عشق نفس   نیمب

 ...... قیعم ی شد به  نفرت لیاون همه عالقه روز به روز تبد  و

    یشبانه  روز  ی ها یو کتک کار  دعوا

 روز محل آرامش اونو همسرش باشه .....  ه یکه قرار بود  یی الیترک تو خونه و  ینفس برا بستن

   نیمب  ی خسته و زخم خورده  روح 
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   خواستی آرامش م فقط 

 ..... د ی بر گه ید  یتا جوان یسال تحمل از زمان کودک  یس  از بعد 

 داده..... ی کرده و دل به چه شخص آلوده و هوسباز یروز چه  اشتباه ه یفراموش کرد  اون

 

 وجود نداشت  یعشق  گهید

 

 

 

 فقط ترس از آبرو بود  

 نکبت بار با نفس...... یاز بند زندگ ی خالص ی برا ی و بهانه ا 

 

 .... گذاشتیدخترکش وقت م  یها برا یحوصلگ  یها و ب  ی با تموم خستگ  نیمب

 درک نکرد    یو آغوشش رو بخوب ی که طعم مهر مادر  ی دخترک

 داشت   ی چه گناه آوا

 براش هم مادر بود و هم پدر   نیمب

گم    یترکش تو شلوغبره دخ یشگ یهم یگرفت با آوا تو همون پارک باز  میتصم  شیروزانه زندگ یها  یآشفتگ  الیخ ی روز که ب هی

 دل زخم خورده اش......   ی زد برو مهیاومد و خ  یعسل یفرشته گندم گون با اون چشمها هی شد و 

کرد و بداخل پارک برد و پدر و دختر به آغوش هم   دایکردن پ  هی پارک در حال گر رونیآوا رو ب یدختر جوان و چشم عسل   اون

 بازگشتن ......
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 ت  داش  ن یریش  یدخترک لبخند   اون

 ماهش پر بود از آرامش   صورت

 بود و بس   یی بایو ز ی سادگ یتابلو  هی اون مثل  ن یمب یبرا

 

   

 خوشگلش دور صورتش رو گرفته بودند   یعسل یکه زده بود  که موها ی مشک یبا همون لباس ساده و  مقنعه   

 

 با خودش گفت    ن یو مب د یمواظب دخترتون باش  شتد یو گفت ب   د یخند  اون

 مرد   یه

 ها .....  ی مرد جا افتاده مبادا پررو بش  ه یدختر جووونه و تو   هی  اون

   کردیکار رو نم  نیروز دخترک رو به خونه اش رسوند و کاش ا اون

   کردیم ی نیشونه هاش سنگ  یبا  اون همه غمهاش برو  ی اون به بعد هر وقت زندگ از

   رفتیم بدون اراده بطرف خونه  اون دختر   پاهاش 

.. 

 

 که اون دختر متاهل نباشه   شد یمطمئن م  د یبود اما با ده یند  یتوانگشت چپش  حلقه ا  نکهیبا ا هی

سخته و ممکنه دست رد به   یلیکه با اون دختر داشت خ ی به خاطر اختالف سن یطیشرا نیکه پا گذاشتن تو همچ دونستیم

 گفت.....   اس یتلخش رو به  ی زندگ قت یزد و رفت و حق ایاش بخوره  دل بدر نهیس 

 

  نیبهش فرصت بده و تو ا د یاز بند نفس رها بشه و با خواد ی همدم داره گفت که م هی به  ازیکه چقدر تنهاست و صادقانه ن  گفت

 بشن   گهیمدت اونها کنار هم مرهم آالم همد 
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 اما   ی انسالیم ی با وجود پا گذاشتن به دوره  نیمب

 داشت   یخاص تیجذاب

 بگذرند .... یتو زندگ زهایچ یلیاز دخترها حاضر بودند به خاطر ش از خ  ی لیخ کرد یبود اراده م س یکه رئ ی تو شرکت  اگه

 و نکرد ....  کرد یکارو م نی ا د یبه جز اونکه با دونستنیبود که همه دوستش داشتند و قدرش رو م ی اون مرد د یشا

 

 داد   نی قبول کرد و تن به ازداوج موقت با مب  لیبه چند دل  اس ی

 پناه بود   یخودش ب نکه یا یکی

 

که سر بار برادر و   کرد یم  یزندگ  ییپدر و مادرش رو سالها قبل از دست داده بود و بعد از ازدواج برادرش به تنها نکه یخاطر ا  به

 ست یپشت و پناه ن ی ب گهیحس کرد د اس ی که  ی نه جورمردا نیپر بود از غرور دلنش ن یو  مب د یترس ی م  ییهمسرش نباشه  از تنها

   نکه یا دوم 

 نسبت به آوا دخترش   ن یمب ت یمسئول حس

 کرد یاون دوتا کنار هم حس م دن یکه لذتش رو با د یزیچ

 بود ......  اس یاگه   کنار  یکه بفکرش نباشه  حت شد ی نم ی بود و لحظه ا ن یو شرف مب رت یغ یتموم زندگ آوا

 به دخترک گلش نرسه  یب یو حواسش بود که آس  زد یحرف م یبا دخترش تلفن  مرتب

 

 تاب بودند  ی و ب  ضی مر دند ید ی رو نم گریروز همد  ه یکه اگه   ی اون دو شکل گرفت طور ن یب ید یشد  یعاطف  ی  رابطه

 کنه   دایپ ی با نفس بود که آرامش روح ی از بند زندگ ییو اون هر لحظه بفکر رها نیشده بود تموم آرامش مب اس ی

 و اون   برد یم  اس ی ی از درد دل بخونه  یمشکالتش رو با کوله بار  تموم
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 و محرم و مرهم دردهاش    نیسنگ صبور مب شد 

 بهش نداره   یتوجه  یحت گهی د  نیبود که مب ده یفهم نفس

 اون با مترجم خوشگل و جوون شرکتش رابطه داره .....  هی مدت دونستیم

 آورد ..... ی به مواد م ی رو  یلجباز  ی از رو شتریو ب د یکشیم رنج

 براش وجود نداشت یراه برگشت گهیو د خواستیرو م  نیمب اون

 

حسرت تا   اون شب با بغض و زدی مصرف مواد   سر م  ی برا شهیرفت  که هم ی کنه بخونه  ا  ی لجباز  شتریگرفت ب  میتصم

 رو چطور از دست داده   نیبره مب ادش یکرد تا  ی و فراموش  ی جیخودش رو غرق در گ تونستیم

 

 آبروشو حفظ کنه    یمونده    یبدنبالش رفت که باق نیآدرس اون خونه لو رفت و مب و

   د ید بیشد و آس  ریبا اون ارازل درگ  نی پا بفرار گذاشت و مب  نفس

 پناه بده  ف یبخودش قول داد به اون موجود کث نی بود که مب ی بار ن یاون آخر  

 نفس رو بخونه راه نده  گه یرفت و بمادر دستور داد که د اس ی ی آشفته بخونه  ی و دل  یزخم ی صورت با

 

 که کرده بود   ییهایبا تموم بد  نی بشه و مب دهیاومد و خواست که بخش ن یبدنبال مب یپناه یخودش از سر ب ی با پا اون

 ترک کنه و باعث آبرو نشه د یبرد که شا ییالیخونه باغ وب اونو

 

از هم جدا    زیو گفت که حاضره تمام حق و حقوقش روکامل پرداخت  کنه فقط بطور مسالمت آم ره یخواست که طالق بگ  ازش 

 بشن

 

 رو سوزوند    نیو جسم مب ی و بخل نفس تموم زندگ  نهیاون شب آتش ک اما
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روز عاشقانه   ه یکه  ینجات جون همسرش کس ی برا ن یو مب د یرو به آتش کش  ییالیشد و خونه و وانهینام طالق د دنیشن از

 و سوخت ......  د ید  بیدوستش داشت خودش رو به آتش زد  و تمام صورت و گردنش آس 

 

 

 

 

رست رفت و عهد  سرپ ی وارد کرده بود خجالت زده ازش دور شد  بخونه زنان ب نیجسم مب  ی که برو ی شد و از غم داغ ی فرار نفس

 تحمل نکنه  نیاز ا شتر یکه کرده رو ب  یتا داغ کار ره یبم ا ی نیترک کنه و سالم برگرده کنار مب ایبست 

 

 افسرده و سر خورده   یشد به آدم ل یتبد  نیمب

 مونده بود    ی صورت سوخته و دل پژمرده براش باق ه ی یو شاداب  یاز اون همه جوان شد یاز خونه خارج نم یحت  گهید

 ......  دنیکشیشب و روز زجر م دنشیآوا با د  ومادر

 از طال   ی سوخته داشت و اما  قلب یکه صورت   نیپا جلو گذاشت اون حاضر بود با مب یو همسر   یهمدرد  یبرا اس ی

 کنه تا مرهم درد هاش بشه  ازدواج 

 

 نه ی خواد اونو بب  ینم گه یکرد و گفت د  رونشیاون بسوزه از خونه ب یبود به پا فیح نکه یو  ا  اس یبخاطر خود   نیمب اما

 

 یی و تنها  ابونیخ ی تخت بطرف پنجره  هیخالصه شد به اتاق کارش و   ن یمب  یگذشت و زندگ مدتها

 

نسبت   تیتموم شده بود و فقط حس مسئول ن یمب ی برا ی زندگ داد یانجام م لشی و تموم کارهاشو وک  رفتیبه شرکت نم ی حت اون

 مادر و آوا اونو سر پا نگه داشته بود..... به
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 بود  بش یدر تعق  ی که مدت  د یو دوباره نفس رو د  یرو  اده یپ ی اون شب سرد که به پارک رفته بود برا تا

 

 بعنوان مستخدم خونه هم شده اجازه بده برگرده ...... ی دست و پاش افتاد و خواهش کرد اجازه بده حت  به

 فرصت بده ........ هی بهش  نیرو بجون بخره فقط دوباره مب  یثابت کنه که حاضره هر سخت خواستیم  نفس

 

 رئوف داشت و قبول کرد  ی دل  نیپناه بود و مب ی و ب خواستی فرصت م هی

 

 ه اومدو بحالت قهر پسرش رو ترک کرد و بخونه دخترش رفت  به ستو  نیهمه گذشت مب نیبخونه برگشت و مادراز ا اون

 شد   نفس

 بود   د یبا یکه اول م همون

 

 نبود و بس .....  یا گه یحس د چیبجز ترحم نسبت بهش ه گهید ن یو تو دل مب کرد یبار فرق م نیاما ا که 

 

رفت   کیپالست یجراح غ یت  ریو ز  رفتیه پذ برگرد  یدوباره بزندگ  خواستی رو بخاطر آوا که شب و روز ازش م یزندگ  یدوباره   د یام

 برگرده   یتا دوباره بخاطر فرزندش بزندگ

 دلشکسته ......  نیمب  یبرا د یجد  ی زندگ  یدوباره برا   د یام یعنی  نیدوباره حامله بود و ا  نفس

 

 اومد و   ایبرگشت دختر دومش بدن ی شد بزندگ م یصورتش ترم ی دوباره بکمک جراح  اون

 شد یسر پا م ی کمرنگش داشت کم  یزندگ
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 کنه   دایتسال پ ی بغل گرفتن نوزادش برگشتن مادر بخونه و رام شدن نفس باعث شد کم آرامش

 دختر دومش  اسمش رو آرام گذاشت  یبایز یبه خاطر آرامش تو چشمها نیمب

 

 برگشت   یزندگ  به

 گرفت به سر کارش برگرده    میتصم

 ه آروم رو تجربه کن  یلذت زندگ   یکم تا

 

 بود.......  ختهی اون ر یاز عمرش که بپا ییاز شدت عالقه و حسرت روزها یا  نهینفر با بغض و ک  هی اما

   ره یکرده بود پس بگ  نی رو که خرج مب ی و محبت  یاون همه صبور ی گرفت تالف می و تصم  کردیدور نگاهش م از

 نقشه و کلک   با

 عده آدم ربا   هی  یهمدست و

 کرد   یسع

 رو آشفته کنه   نیمب  یزندگ

   رهیقلب عاشقش آروم بگ  د یشا تا

 

 برگرده ....   یاجازه نده اون تنها بمونه و  از راه زندگ رتشیغ  نیکرد تا مب  یهرزه رو باز  یزن  نقش

   خواستیم  اون

 ستیهرگز فراموش شده ن  نیدونست تو قلب مهربون مب ی و نم  رهیانتقام بگ  فقط 
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تله باشه   ه ی ممکنه   نکهیو فکر ا  یبدون معطل نیبه کمک داره  مب ازی اومد که تودرد سر افتاده و ن ام یشب براش  پ ه ی ی ها مهین

 بکمکش رفت و بدام افتاد 

 شده بود .....  ر ید  گهیرو نجات بده اما د نیشد و خواست که مب  مونیکه کرده بود پش ی از کار اس ی

 پول کردند   یتقاضا نیه مبرو به دام انداختند و از خانواد اس یو هم  ن یهم مب اونها

 رسه یکار به انجام نم ره یاون طور که تصورش م شهیهم اما

 نجات بده پرسته یرو که واقعا از قلب و روحش م یخودش رو بخطر انداخت تا جون کس نی نادم و نگران بخاطر مب  اس ی

 

  ی ریدرگ ه یور شد و نا خواسته و تو سوم رفته بود حمله   کیکه تو خونه تنها بود و همدستش بدنبال شر  ییبه آدم ربا اون

 که تو دستش بود آدم ربا رو از پا در آورد   ییچاقو

 شدند  سی پل میفرار کردند و تسل اونها

 رواز حبس نجات بده  اس یماهها تالش کرد تا موفق شد  ن یمب و

 

خواست و براش سخت بود که همسرش    یرو نم  نیصدمه زده بود جبرانش کنه و نفس ا اس یداشت همونطور که به   یسع نیمب

 قسمت کنه    یرو با کس

 کرد یبه آرام فرزند کوچکش نم ی توجه  گهیداشت د  ن یکرد و گله از محبت کمرنگ مب  یری دوباره شروع به بهانه گ  نفس

 

 نبالش اونو جذب خودش کنه .....بد  نیفرار از خونه و رفتن مب یشگ یخواست با همون ترفند هم دوباره 

  ستیب نیمب  گهیبخاطرش دوباره بدنبال نفس تو شهر بگرده اون د  نی وجود نداشت که مب ی عشق و عالقه ا گهیکه د   یصورت در

 نبود و بهش گفت که اگه از خونه بره و دست از پا خطا کنه دوباره راه خونه بروش بسته است شیسال پ

 

 کنه    یآسوده زندگ الیعمرش رو با خ یبود تا مابق ده یبراش خر ن یت که مبرف  ی آزاد شد و بخونه ا اس ی
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 یستیگرفت دوباره برگرده بهز  میکه نسبت به اونها داشت تصم ی انتینفس از شدت توهم خ و

که   ی زیچ خواست یادامه بده اون عشق و محبت م نیهمخونه کنار مب هی نفس سخت بود و تحملش دشوار که فقط مثل  یبرا

 گشت  یبرنم ی راه حل چیبود و با ه دهیپر کش ن یاز دل مب شیسالها پ

 

 .....  شد یم ی و بدون همدم سپر یی بتنها د یرو نچش یمرد قصه که هرگز طعم خوشبخت  ی گذشت و زندگ سالها

 شدند....    یسرش جو گندم  یموها

 فکر نکنه   یا  گهید  زیدخترانش به چ   ی جز  خوشبختگرفت به   میبه کمک مادر تصم اون

 

 تر   ی جا افتاده تر و خواستن نیو مب   شدند یتر م بایروز به روز بزرگتر و ز دخترانش

 د یآرامش بود که هرگز بهش نرس  یکم  یدر زندگ خواستیکه اون م یزیچ

 

 ارفتیپسرش  از دن ییو غم تنها اد یمادر از شدت کار ز ی کس ی و ب  ییاوج تنها تو

 

 گرفت   می بناچار تصم یتنها تر شد و بعداز مدت  نیو مب 

 فرزندانش بگرده    یپرستار برا هی بدنبال

 شرکت   یبه دخترانش وهم کار ها یدگیاز توانش خارج بود هم رس  چون

 دلبست  نیعالقه به مب  یاز رو د یشا ا یشد و ناخواسته و   ش یوارد زندگ  میبنام نس یزن

 

 کرد یم یدگ یهم به دخترها خوب رس  دادویر خوب انجام مهم کا اون
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 ......  رستانیو آوا  به دب رفت یبه مهد م آرام

 .بره ... دنشونیگرفت بد  می روز صبح تصم هی کودکانش شد و   ییقصه دوباره هوا نفس

کوچه مادر و دختر باهم روبه رو   ی آورد نا خودآگاه تصادف کرد و تو  یکه دخترش آوا رو بخونه م    یظهر همون روز با تاکس و

 شدند .....

 مادر تب دار شد    دنیترک خورده از ترس فرار کرد و آوا از د ی با پا اون

   

و   اد یکرده بود ن غ یرو ازشون در یکه نا عادالنه حق مادر یی بچه ها دنیکرد که هرگز بد  دش ینفس رفت و تهد  دنیبد  نیمب

 فکر بازگشت به سرش نزنه ....  گه یپرستار دخترانش ازدواج کنه که نفس د میگرفت با نس  میتصم

 

 و به پنجره چشم دوخت .  د یکش  یصورت پاک کردو آه  یمزاحم رو از رو  یگذاشت و دوباره اشکها ز یم ی رو برو قلم

 داد ....  ی تکون م ی سرد پرده اتاقش رو به آروم یباد

 بابا سوخت   یبرا  دلش

 اش   یتموم اتفاقات سخت زندگ یبرا

 مرد نبود ...   نیپدرش رو خراب کنه حق ا ی حق نداشت که زندگ اون

 گرفت تحمل کنه   م یتصم پس

 کرد  ی دچار درد سر نم نیاز ا شتریپدر رو ب ی کرد و زندگ  یسکوت م د یبه مراقب داشت با از یپدر و آرام که ن بخاطر

 

 اون خالصه نوشته.......... ی از رو ی آلبوم عکسش فرستاد تا روز ینوشته شده رو تا زد و ال  برگه 

 

 

 اره یکاغذ ب یپدرش رو رو  یزندگ  یقصه   
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 درس اش رو گرفت .  یجا بلند شد و سراغ کتابها از

 

 بهش افتخار کنه....   ی خوند تا پدر روز ی خوب درس م د یبا

 پدر ......  ی دل شکسته  یبزرگ برو  ی شه غم یخودش  و اشتباهاتش  م ی ارروزگ  ی دونست که  روز ی آوا نم اما

 

 

 

 

 سال بعد .............. نیچند 

 

 لبش گذاشت و گفت   یروشن کرد و برو  گارینخ س  هی نشسته بود  لش یپشت اتومب رضا

 دنبالت ....... ام ینم گهیهم شلوغ د ابونهایخ ی کرد ر ید امروزم 

 

 رو روشن کرد   نیداشبورد برداشت و ماش  ی از رو پاهاشو

   یبهش انداخت و گفت چقدر خوشگل شد  ینگاه

 ........  ادایرنگ بهت م نیا

 

   ی فکر کرد یخوشگلم چ شهیو گفت من هم رون یب  ختی بخودش کرد و موهاشو دلبرونه ر نه یتو آ   ینگاه اون

 کردم    فتوی همه تعر نیبوس بهم بده که ا هیو گفت حاال  د یخند  رضا
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 رو خاموش کرد و گفت   لشیکرد و موبا  فشی تو ک دست

 شو .......  خفه 

 وفت یب راه

 

 بود  طلبکارانه نگاهش کرد و گفت   نهیمعنا دار بهش کرد و اون که مشغول ورانداز کردن خودش تو آ ینگاه

 .....ییخوایارث بابا تو م هیچ

  یگ یبهم م یف ی بگم چه اراج یناچارم به مان  م یباهم کار کن می تون ی نم یپا رو دمم بزار  ییبخوا یجور  نیرضا اگه هر روز هم نیبب 

 گفته باشم  

 نه ؟؟؟  ای ید یفهم

 راه افتاد   یحرف چیپرتاب کرد و بدون ه رون یروشنش رو از پنجره به ب مهین گاریس  رضا

 

 راه ساکت بودند   ی تو

 بود   یطور  نیهم شه یهم اون

 تلخ اما دلرحم    زبون

   ارهیگرفت از دلش درب  میتصم زد یچشم رضا رو م بآفتا

 که هواشو داره   ی تو گروه تنها کس دونستیم

 ...... رضاست

 دراز تر نکنه .....  مش یکه پاشو از گل رفت یم ادش ی د یاما نبا  ت یپر بود از حس مسئول   هاش یلوده گر یبا همه   اون

 

 آورد و به چشم رضا زد   رون ی ب فیاز ک شو یدود نکیع
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 نگاهش کرد   نکیاز پشت ع اون

    د یفهم ینم

 کرد که چطور رفتار کنه    ینم درک 

   انهیدختر اونو دوست داشت  ن یا بالخره

 کرد و گفت    یلب خنده ا  ریز

   ی پرووو نشو راهتو نگاه کن تا ما رو بکشتن نداد حاال

 زود برگردم خونه ......  د یبا

 

 روبه رو رو نگاه کرد و سکوت کرد   رضا

 

 بعد از هم پشت سر گذاشتن   ی کیرو  ابونهایخ

 کرد نا آشنا بود   نگاه

   ی ری رضا اشتباه م  گفت

 که ...... ستین  نجایا یمان  خونه

 

 گفت    کردینگاه م ر یهمونطور که به مس اون

 لو رفته   ی قبل یجا

 مسخره وار کرد و گفت    یا خنده

 م یکرد   یاسباب کش شبید
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 دلهره گرفت و گفت    اون

   دونهیم یمان

 تکون داد و گفت خودش دستور داد  د ییسرش رو بعالمت تا رضا

 

   د یترس یو هم م  بردیکار لذت م ن یاز ا هم

   باختی خودشو م د ینبا

 بود   ریبرگشت د  یبرا  گهیبود که مدتها رفته بود و د یراه

  دند یمقصد رس  به

 رو خاموش کرد و گفت   نیماش  رضا

 شو ....  ادهیپ

 

   هی پرت ی به ساختمون انداخت و گفت عجب جا ینگاه اون

 گفت   شد یم  ادهیکه داشت پ ی و در حال د یخند  رضا

 پرت و هم دنج  هم

 

 باال اد یباش خانم ب نییاومد که خودت پا فونیشد  رضا زنگ رو فشرد و صدا از تو آ ادهیو وضعشو مرتب کرد و پ سر

 

 کرد و گفت برو باال   بیدست تو ج  اون

 ........  نهییپا نیما ا یجا

 رو هل داد و بطرف پله ها رفت   در
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 بود  ز یحال تر و تم ن یو در ع  یمیقد   خونه

 

اونجا باشن و   یسپرد چه ساعت ی رو گذاشتند و مان ی بودند قرار بعد  یباز شد و چند تا از بچه ها که در حال خدا حافظ ی ورود  در

 اونها رفتند  ی قیبعد از دقا

 

   زم یعز ی بهش انداخت وگفت  چطور ینگاه

 مبل نشست و نگران به اطراف نگاه کرد و گفت   ی برو اون

   یفهمیتمومش کنم م  گه ید  خوامیم ی مان ترسمیم

 کارو کردم .....  ن یا یو سرگرم  یباز ی جا هم برا نیهم تا

   یرو قطع کرد  یحرفامو تموم کنم و گوش  ینگذاشت شبید

 بسه .......  گهیبهت بگم د  شبیهمون د خواستمیم

 

 .. ..... شهیکردن آدم خفه م د یپنجره رو باز کرد  که هوا عوض بشه و گفت احمقها اونقدر دود تول اون

 

 قهوه جوش رفت و گفت   بطرف

 ........ تلخ

 

 ....انداخت و گفت تلخ ..  نییسرش رو پا اون

 فکر بود   تو

 شده بود   رهیخ نیبزم
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 روبه روش و نشست و تو چشمهاش نگاه کرد و گفت    د یرو کش ی فنجون قهوه رو جلوش گذاشت و صندل یمان

 .......  شهیتموم م نترس 

 ....من و امثال رضا الزمه ...  یاما برا  ه ی تو سرگرم یبرا د یشا

 باشه .....   ونیلیدو م  یباال شیماریپول هر آمپول ب یندار ض یکه مادر مر  تو

 

 ........  یو بگه هرررر  اد یموعد صاحب خونه ب سر

    زننیم  یدست به هر کار  یو وقت تلف کن   یکار یمثل تو  از سر ب  ییکنم اما دخترا  یباهات حسود  خوامی نم یدونیم

 ...... ست ین یاد یز ز یبارم رو ببندم بخدا چ د یدوستت دارم اما با 

   نم یسرزم نیجوون هم من

 خونه از خودم داشته باشم   هی که   حقمه

 تر باشه .....  نییتو اما چند مدل پا ی مال بابا  ینه اندازه   نمیماش 

   اد یصداش در ن ی کنه و از سر ندار ی معتاد  زندگ هی خواهرم با   د یبا چرا

 من پرم از مشکل .......  آوا

بابا   یپول خرج کن یو  هر چقدر خواست یبر  یخونه تون پر بوده و هر کجا خواست خچال ی شه یتو که هم  یکه درکش برا  دونمیم

 ..... اورده یجونت نه ن

 ......  شه یم  یهم ما بهمون خوش بگذره چ کم یبزار  اما

 

 و گفت   د یکش یآه  اون

 من....... ی از زندگ یدون یم ی چ تو

   دمیرو چش یدستم بوده طعم خوشبخت ر یز یامکانات رفاه ن یپول داشتم و بهتر شه یچون هم ی کنیم فکر
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 من پر بوده ازخاطرات تلخ   یزندگ  نه

 موج بزنه    یو خوشبخت   یکه تو خونه مون شاد  اد یم ادم ی ی سخت به

 ...... یواقعا چقدر مشکل دار  دونستمیبود که م  نیاگه همراهت بودم فقط به خاطر ا یمان

 

با همه رفتار   یو خودمون ی و اونقدر خاک یباور کن از همون لحظه که پا به کالس گذاشت دونمی رو تکون داد و گفت م  سرش 

   ی تو با همه فرق دار  دمیفهم ی کرد

 ت  رو گرفت و تو چشمهاش نگاه کرد و گف دستش

حله فقط خوب گوش کن   ز یهمه چ گهیبره د ش یپ میکرد ی زی اونطور که برنامه ر ز یشده آوا اگه همه چ ف یکار توپ برامون رد  هی

 برات بگم ...... 

 

 کرد یبابا به حرفهاش گوش م اد یاز  یناش  یداد و آوا با دلهره ا  حیدور کامل توض ه ینقشه رو  اون

 

 صدا وارد خونه شد   یانداخت و ب  د یکل

 نبود   یکس

 کرد هنوز کامل ظهر نشده بود   وار یبه ساعت رو د یداشت نگاه دلهره 

 بطرف اتاقش رفت ...... نیپاورچ

 کرد یپانسمان دستش رو عوض م  د یبا

 

 نشده   ل یآرام  هنوز تعط دونستیم

 اتاقش رو آروم باز کرد وداخل شد  در

 به صورتش انداخت  ینگاه نه یآ تو
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 لباس عوض کرد و بطرف آشپز خونه رفت    یفور سوخت یگونه چپش م زخم

 خونه نبود   میراحت شد نس الشیخ

 پانسمان رو برداشت و دوباره به اتاقش برگشت   لیرو باز کرد و وسا کشو

 لباس رضا بود   ی پاره شده  یدستش رو باز کرد تکه   زخم

 

 

 افتاد   یاتفاق م ن یافتاد اگه  اون نبود امروز  حتما براش بدتر ادش یب

 

 برداشته بود شستشو داد ودوباره پانسمان کرد   یقی رو باز کرد کف دستش زخم عم پارچه

 برد یم ییکس از موضوع بو چیه د ینبا

 

 نگاه کرد   وارید  ینبره تو فکر بود که در صدا خورد  از گوشه   ییسر هم کنه تا بابا بو  یدروغ ه ی  د یبا  دونستیآروم بود م نا

 در حال گفتگو وارد خونه شدند   م یو نس آرام

   د یدو خندان و دستهاشون پر از خر هر

   زمیآشپزخونه عز  ار یرو ب لهایدستش رو گرفت و گفت وسا مینس

 

 و همراهش رفت   د یپر نییکودکانه باال و پا  نیریبا همون لبخند ش  آرام

 

 ته  خونه برگش ی آبج نمی که مشغول سر و کله زدن با آرام بود گفت برم بب مینس

 در بودن ....... رون یکه ب کفشهاش 
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   می گرسنه هست با هم ناهار بخور حتما

 رفت و کتاب رو باز کرد و   زش یبطرف م مهیسراس  آوا

 جلوه بده  ی کرد خودشو عاد یسع

 

 رو آروم زد و وارد اتاقش شد  در

   کرد یکتابش رو نگاه م  ریسر به ز اون

   ی اومد  ی ک زم یاومد و گفت سالم عز جلو

 شده بود   رهیهمونطور که به کتاب خ آوا

   شهی م ی ا قهی سالم چند دق گفت

 به سر تا پاش انداخت و گفت   ینگاه مشکوک مینس

 اد یبخونه م ری چون پدرت زنگ زد و گفت که امروز د میبرو دستهاتو بشور باهم ناهار بخور  نمیرو بچ ز یتا من م خوب

 

 شده بود   رهیهمونطور که به کتاب خ آوا

   گفت

 ....... د یشما بخور ستمین  سنهگر

 د ینگران اوضاع آوا بود خم شد که تو چشمهاش نگاه کنه زخم صورتش رو د  الشیکه انگار خ مینس

 

 و دستش رو بطرف صورت آوا برد    زمیشده عز  ی وحشت گفت صورتت چ با

آوا چه   ینگرانتر گفت وا  و  د یشده اش رو د یچ یدست باند پ میعکس العمل نشون داد و دستش رو پس زد  و نس ی فور اون

 دختر .....  ی سر خودت آورد ییبال



 نفس

496 
 

 

   یشد  ر یدرگ  یمدرسه با کس تو

 برات بزار کمکت کنم   رمیبم

   ید یفهم  رونیبا غضب دستش رو نگه داشت و با نفرت تو صورتش نگاه کرد و گفت برو از اتاقم ب آوا

 تو ندارم  یبه دلسوز  ازین من

 

 که مچ دستش درد گرفته  بود  مینس

 خودشو خالص کنه گفت   کرد یم یسع

   یکن یچکار م زم یعز آوا

 فقط قصدم کمکه ......  من

 و گفت آره جون خودت    د یحرفش پر تو

   ستیکه برات مهم ن یزیتو تنها چ  یزار یکف دستش م  زو یهمه چ ی ریم  ادیبابا ب اربز

 م یو آرام هست من

 

 فقط بخاطر بردن دل پدرمه    یکن یم یبراش مادر  یگردی مثل پروانه بدور آرام م  نکهیا

   ید یکه نشون م یهست ی باهوشتر از اون ی لیخ تو

 خورم   یمن مثل خواهرم گول نم  اما

 ی داره و تو سوء استفاده گر راهشو خوب بلد  ی به مراقبت و دلسوز از ین اون

 

   رون یرو رها کرد و گفت از اتاقم برو ب مینس دست



 نفس

497 
 

 ببره   ییموضوع بو ن یخوام بابا از ا ی ضمن نم در

   م یدونیهر دو مون خوب م ما

   رفتیم  رونیکه داشت از اتاق ب ی انداخت و در حال ر یسر به ز میرو تنگ کردهنس ی گرید  یجا ی کس چه

 ......  گفت

 .من دوستت دارم هم تو و هم آرام رو ....  اما

 زد و گفت هم بابامو ...... ی پوزخند  آوا

 

که مدتها بود در    یسکوت کنه کار د یدوستش داشته باشم اما بهتر د د یبرگشت و  خواست بگه که اون شوهرمه با  ت یبا عصبان اون

 کرد یآوا م ی ها یمقابل کج خلق 

 

   ومد ی ن رونیروز تا غروب از اتاقش ب اون

   کردیکه کرده بود داشت خفه اش م  یترس کار  د یخواب فقط 

 بخوره و زود به اتاقش برگرده  یز یچ ومدهیگرفت تا بابا ن  میبود تصم  گرسنه

 

 اتاقش رو باز کرد   در

 تو حال نشسته بود   مینس

 حرف زدن با تلفن   مشغول

   دنشیبا د آرام

 بکشه   ینقاش  هی گفت براش   یو کتابش رو رها کرد و بطرفش اومد و با لبخند و شاد دفتر 

  یبخوابم فردا که حالم خوب شد برات به نقاش  د یبا ضه ی مر کم ی یفقط امشب آبج زم یکشم عز یرو نوازش کرد و گفت م سرش 

 کشمیخوشگل م
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 ......  زم یهات بکش عز یدونه آوا  هم تو نقاش  ه یو گفت برو   د یرو بوس  صورتش

 و سر تکون داد و رفت    د یخند  اون

 

 تموم فضا رو پر کرده بود  م ینس ی خوشمزه  یغذا یانداخت و به آشپزخونه رفت  بو  می دار به نس  یمعن ینگاه

 

 زن کرد   نیبود که پدر رو جذب ا نش یهمه هنر و رفتار مت  نیبود و ا ی پختش عال دست

 قابلمه رو برداشت   سر

 درست کرده بود دلش خواست ....  کوفته

 

   

 بطرفش رفت و گفت .... ی وارد آشپز خونه شد   با مهربون مینس

   یهست  گرسنه

 غذا بکشم   برات

 نگفت    ی زیدست دست کرد و چ آوا

 بشقاب برداشت و گفت   ه یرفت و   نتیبطرف کاب ی فور اون

   ی ناهار هم نخورد یگرسنه هست  ومه معل

 بخور ....  زمیبرات بر نیبش

 

   ومدهیتا بابا ن 
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 زه یر یبهم م یحساب نه یاگه صورت و دستت رو بب یامشب زود بخواب  بهتره

 

    کرد یکه حرکاتش رو با چشم دنبال م آوا

 شد و ساکت نشست   میتسل

 بشقاب غذا رو جلوش گذاشت و گفت   اون

 ......  زمیریاالن برات ساالد هم م زمیعز بخور

 

 مستش کرده بود   م ینس یگرسنه بود و عطر کوفته   یلیخ

 کرد بخوردن    شروع

 

 کردیخوشحال نگاهش م مینس

 

   رفتیم د یصبح دوباره با د یبه اتاقش برگشت و زود خواب ی شب فور اون

 

 شب بود   یها  مهیشد نگاه کرد ن  داریتلفنش از خواب ب یصدا با

 اتاق به تلفنش نگاه کرد   ی کیتار تو

 رضا بود   شد ینم باورش 

 داد   جواب

 کرد و گفت   یا  سرفه

   ی خودت آوا
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 آروم گفت  یبا صدا 

 ی وقت شب زنگ زد  نیا یکنیم  یچه غلط ی معلومه دار رضا

 

 مکث کرد و گفت نگرانت بودم   یکم

 باز و بسته کرد تا خوابش بره گفت نگران نباش حالم خوبه  ی چشمهاشو  کم آوا

 

 دنبالم  ایب یشگ یهم یزنگ نزن صبح همون جا گهید

 

   ییاین گهی د شه یگفت تو رو خدا قطع نکن خواستم بگم م ی فور رضا

 شد و گفت   ز یخ میتو جاش ن  آوا

   یچ ی برا امین

 ه ساکت شد و اون حوصله اش سر رفت و گفت  دوبار رضا

   هاتیباز یرت یاز غ اد یم بدم

 حالم رو بهم نزن تو رو خدا  رضا

 ی د یکار تا آخرش انجام بشه فهم د یبا می بست یعهد  هیما

 

 خونه آقا سجاد   رم یسره م ه ی ام یشد خودم تنها م یطور  نیحاال که ا اصال

 منتظرم نباش ........   گهید

 

 گفت   یبا نگران رضا
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   ی فهمیدختر م  یممکن بود جونت رو از دست بد   امروز

 ...  یانداز ی احمق بخطر م ی خودتو بخاطر اون مان ی چرا دار یندار ی ازیپوال ن  نیکه به ا  تو

 اگه بخاطر تو نبود هزار مرتبه ولش کرده بودم   بخدا

 کنه یتفاده مداره ازت سوء اس  ی آوا مان بفهم

 

 کرد   سکوت

 شده بود   ریبرگشت د  یبرا گه یحق با رضا بود اما د  د یشا

   کردیآب م ریسر هر دو شون رو ز  د یفهمی اگه م یمان

 آروم گفت دستت چطوره ؟؟؟؟.  رضا

 

 شده اش کرد و گفت   ی چیبه دست باند پ ینگاه

 .....  خوبه

 نباش   نگران

 باره   نیآخر نیا

 

 کنم  یغلطها نم  نیاز ا گهید بعدش 

 

 .......  میکن یبرو بخواب فردا صحبت م ادیخوابم م یلیمن خ گه ید خوب

   کنه و زود قطع کرد....  ی نداد رضا خداحافظ اجازه

 دادیکه انجام م  یکار  نیمطمئن بود ا زو یچ  هی
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 و خرد کردن پدرش ........  یداشت و بس  لجباز ل یدل  هی  فقط 

راه افتادن کارش بهش رو انداخته باشه اما رضا آدم   ی باشه و فقط برا  ی ارزش  یپا افتاده و ب شیپممکن بود از نظر آوا رضا  آدم  

 رفت یبود و فکر و راهش به غلط م  یساده دل

 

 تجربه کرده بود .....    ی رو تو زندگ  یپر استرس و غمبار یل یخ یروزها آوا

 

 

 .....  د یهرگز رنگ آرامش رو  ند  یاومد با وجود رفاه کامل در زندگ  یم  ادش ی تا

 

 

 

 ........   د یپدر و آه نکش یو از رنج سوختگ  خت یشبها که از حسرت نبود مادر اشک ر چه

 به رحمت خدا رفت    شیهمدم و مونسش مادر بزرگ بود که چند سال پ تنها

 

 اونو با تموم غمهاش تنها گذاشت  و

 

 

 نافرجام و پر اختالف  پدر و مادر بود   یزخم خورده از رابطه   دختر  هی  آوا
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 و سکوت و خلوت اتاقش شد   هی وقف گر کرد یم ی در کنارشون با آرامش سپر د یکه با  ییروزها

 کرد ینگاه م رفتنیم یو مهمون  د یبا حسرت به دوستانش که بامادرشون به خر اون

 

قرار بود تجربه کنه     ی جوان د یاون دخترک که حاال دوران جد  یبرا  شونیفته و پرآش  ی به روح لیعقده ها بمرور زمان تبد  ن یو ا 

 بجا گذاشته بود 

 

 ........  کرد یتو خلوت اتاقش با عروسکهاش زمزمه م گفتیبه مادر م  د یدخترونه اش رو با  یکه درد و دلها ییشبها

 .......  دونهیرو مرهم دردهاش م یدختر بجز مادر چه کس  هی  مگه

 بگه ......  تونهیم  یحرفهاش رو بجز گوش مادر به چه کس رسهیکه به سن بلوغ م ی دختر مگه

   د یزن پرعاطفه و محبت نسبت به خانواده د هی  ندهیاز آوا   در  آ  شد یکه نم  هرگز

 احساس نکرد   ی که دست نوازش مادر و آغوش گرمش رو بخوب ی دختر

 به فرزندش عشق بورزهکنه  و   یمادر  نده یدر آ   تونه ی م مگه

 

 به توجه داره .......   ازیو شکننده اش مثل جسمش ن  فیکه روح لط  هی آدم تیخاص نیا

 مادر و پدر....... غ ی در ی تونه باشه بجز محبت ب ی م ی زیروح چه چ یغذا و

 

 ....... زدیم بیبه خودش آس  رفت یکه م ی با راه آوا

 

 زد  و متوجه نبود.......  ی بود که بخودش م یضربه ا نیو ا  رهیخواست انتقام بگ  ی اون تو ذهنش م 
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که خودش زخم   ره یانتقام بگ  ی حقش نبود که آوا بخواد از کس نیبا وجود تموم مشکالت هرگز دستهاشو رها نکرد و ا پدرش 

 گذروند  یشو با دلشوره و آشفتگ  یو شاداب یو دوران جوان  هی زندگ ی خورده 

 

 بود که خوابش برد........   االتیو خ فکر  تو

 شد .....  ده یصورتش کش یگرم برو   یدست  هی صبح

 دلهره چشم باز کرد   با

 باهمون نگاه مهربونش لبخند بلب کنار تختش نشسته بود و......  بابا

   

 شه ........  داریبود آوا ب منتظر

 رو لعنت کرد   می دلش نس  تو

 

 

 به پدرش گفته   زرو یهمه چ که 

 شد ......  زیخ م یش نجا تو

 ...خانم ...  ریتخت کنارش نشست وگفت صبح بخ ی از جا بلند شد  برو نیمب

 بند اومده بود   زبونش

 ........بردیازش حساب م شه یداشت که هم ی هرگز بروش دست بلند نکرده بود اما جذبه ا بابا

 

 دختر  خوب  بابا بمونه...........   شهیهم د یفهموند که با ینگاه مردونه اش به آوا م  اون
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 دلم .......  زیعز ی د یو گفت خوب خواب د یبوس   شویشونیپ نیمب

 ..من من ....  ر یبا  دلهره گفت سالم صبح بخ آوا

 

 داد   حیبرام توض زو یهمه چ میو گفت نگران نباش نس د یخند  نیمب

   یمواظب خودت باش  شتریب د یبا

 انداخت و گفت  ری کرده سکوت کرد و سرش رو بز ف یرو  براش تعر ی زیچه چ م یخبر بود که نس ی که از موضوع ب  اون

 ........ معذرت

 

 فرم مدرسه وارد اتاق شد و لبخند زنان گفت   ز یدست لباس تم  ه یبهمراه  م یباز شد و نس در

   زمیعز ایب

   زیلباس تم نمیا

 .....  د یدستت رو بر  شهیو ش  ی خورد نیمدرسه زم  شگاهی تو آزما روزیبابا گفتم که د به

 

 حالت خوبه   نهیسرت تا بب یشده اومده باال نگرانت

 ممنون شد    میو از نس د ی نفس راحت کش ه ی دلش   تو

 دستش رو نگاه کرد و گفت   نیمب

 نمونده باشه   ی باق شهیراحت شه تو دستت ش   المیدکتر تا خ م یخونه بر امیزودتر م  امروز

 و گفت   د یدور گردن آوا حلقه کرد و عاشقانه بوس رو ب دستش

 به بعد   نیا از
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 ......  زم یباش عز مواظب

 

   د یکش یچشم بست و نفس راحت  اون

 مرتب بود    زیرو چک کرد همه چ فشی ک  د یاز خوردن صبحونه لباس پوش  بعد 

  رمیبگ  یکسبرات تا سایوا زم ینرو عز اده ینگاهش کرد و گفت پ  یچشم ر یز کرد یصبحونه داشت روزنامه نگاه م زیکه پشت م نیمب

..... 

 برگشت و نگاهش کرد و گفت   اون

 بزرگ شدم    گهیبابا من د خوادینم

 ......  دمیم  امیبهت پ دمیبه مدرسه رس  یبرم تلفن هم که دارم وقت  تونم یم  خودم

 

 و بداخل کوچه رفت    در رو بست  یکوتاه یتکون داد و آوا بعد از خداحافظ ی سر نیمب

 بود که بابا از پنجره نگاهش کنه   نگران

 دور شد و برعکس راه مدرسه بطرف قرارش رفت   ی اونجا فور از

 رضا منتظر بود   شه یهم مثل

 رو روشن کرد و گفت   نیماش 

   یخوب

 شو  پاک کرد و گفت اوهوم ......  یشونیعرق پ اون

 

 تلفنش رو خاموش کنه ......  د یبا دهیداد که بدر مدرسه رس  امیبابا پ  ی آورد و برا رونیرو ب تلفنش 
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 حواسش به آوا بود   یچشم زیر رضا

 بابا   ی هست یک  گهیزد و گفت تو د   یلبخند 

 ......  یمدرسه بفهمه نباش   ادیپدرت ب د یشا ی گ ینم

 داره    نانیبهم اطم شتریبدهان انداخت و گفت اون از چشم هاش ب  یآدامس آوا

 .......  یگ یم یچ

 

 هامو پاک  کنن  ......  بت یخوب تو مدرسه دارم  که برام غ قیاونقدر رف بعدش 

 

 بره   شیطبق برنامه پ ز یکرد و گفت امروز اگه همه چ ی خنده ا رضا

 تمومه   کا

 مون یسر کار و زندگ می گرد  یکدوم برم  هر

 

  دند یدر خونه رس   یجلو

 

 ........ ی بهش انداخت و گفت حاضر ینگاه رضا

 

 آماده نبودم   نقدر یوقت ا  چیسر تکون داد و مطمئن گفت ه آوا

 تو .....  ای جا باش زنگ زدم ب نیهم تو

 

 شد و زنگ رو زد   اده یمقنعه مرتب کرد و پ یسرش رو تکون داد و آوا موهاشو تو  اون
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   قهیاز چند دق بعد 

 ؟؟؟؟  ه یک د یمستخدم اومد که پرس  یصدا

 

 پرستارم ........  د یرو بدست گرفت و گفت باز کن فش یک  آوا

 

 کرد    یباغچه رو ط  ی سبزه ها  ن یب کی باز شد اون راه بار در

 وارد خونه شد   و

 نشسته بود و منتظر   یصندل  یداخل خونه برو  یمان

 از جا بلند شد و آروم گفت   دنشید با

 .....  ید یرس  ر ید چرا

 سرش رو جلو آورد و گفت   آوا

 امیب د یخونه بود طول کش بابام

 

 خونه هست   یک

 فضولش    یبه آشپز خونه کرد و و گفت دختر ناتن ینگاه یمان

 انه ی کشهیهنوز نفس م نه یبب  اومده

 

 سرش رو تکون داد و بطرف آشپز خونه رفت   اون

 ها بود   نتیگشتن تو کاب مشغول  شهره
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 بهش انداخت و گفت سالم   یاون نگاه ستادیکرد و ساکت ا سالم

   ید یرس   ریکه د امروزم 

 باش   نجایبهت گفتم راس ساعت نه ا یکن یم یبد قول ی نشده دار یز یچ هنوز

 االن ساعت چنده   ی کرد  یدو روز اول بدقول  نیهم تو

 به ساعتش کرد و گفت ده   ینگاه آوا

 خسته شده بود دست بکمر زد و گفت   ی خود یکه از گشتن ب  شهره

 مرد   از کار افتاده .....  ر یپ هی  یپرستار ییایبه تو گفته ب ی بچه ک آخه

 

 سکوت کرده بود   آوا

 تکون داد و گفت   ی سر اون

   یخواد ناراحت بش یحاال نم خوب

 ا یاز فردا به موقع ب برو

 

   ام یدلش گفت آره جون خودت از فردا بموقع م  تو

 صاحبخونه براه افتاد رمردیانداخت و بطرف اتاق پ ریبه ز سر

 

 و گفت    ستادیا ی در گاه ی جلو شهره

 رو کنترل کن .......  ژنشیحواست به داروهاش باشه و مرتب دستگاه اکس رونیب رم یم  دارم

 

 د و گفت حتما ......... برگشت و نگاهش کر  آوا
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 بعد از خونه خارج شد   ی قیدقا

   کردیافتاده بود نگاه م یمار یکه تو بستر ب  یمهربون  رمردیمظلوم آقا سجاد پ ی  افهی تو اتاق نشسته بود و به ق آوا

   سوختیم  دلش

 نداشت   ازیبه پول ن گهیاون د ی از طرف اما

 دنیچرخیبدورش م یخودش شهره فقط بخاطر پول و ثروت ناپدر یدور و اطرافش بودن مثل دختر ناتن  که ییآدمها 

 

 مثل رضا باشه ...... ی راه حل مشکالت جوانان تونستیو ثروت اون م پول

 داشتند  ی و درشت فراوان تو زندگ ز یکه هزاران مشکل ر  ییاونها

 

رو بدونه به اتاق   ی زیهر چ یبهتر جا  ی دزد ی نقشه  یاجرا  یشده بود تابرابود  بعنوان نگهبان خونه استخدام  یکه مدت یمان

 اومد و گفت  شهره رفت  

 جا باش   نیهم آوا

 کنه  دایتا رمز گاوصندوق رو پ ادیدر رو باز کردم رضا داره م من

 

   د یلرز یاز استرس م اون

 تو فکر بابا بود   همش

 نداشت ی بود که رفته بود و برگشت  یاما راه شهیبد م یل یاگه بفهمه خ دونستیم

 

 نداشتن   یادیوارد  خونه  شد وقت ز رضا
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 کار شد   مشغول

   گذشتنیم ی ها بکند  لحظه 

 بود و نگران....  ستادهیپشت پنجره ا اون

 

 گرفت    دنیشروع به بار یتند  بارون

 بعد از دو ساعت کنکاش  خسته و پر استرس وارد اتاق شد و گفت   یمان

   می بر ایب تمومه 

 رفت فش ی با عجله بطرف ک اون

 شالش رو گذاشت و بطرف در رفت   

 انداخت  یتخت نگاه  یرو  ماریب رمرد ی لحظه برگشت و به پ نیآخر

   د یکشیم خجالت

 کرد  و   رو کنترل ژنسیبار دستگاه اکس نیآخر ی سرش رفت  و برا یباال

 دختر...... میبر د یو گفت زود باش با  د یبه اتاق اومد و دستش رو کش یبا نگران یمان

 

   گرفتیسبقت م ابونهایو تو خ  زدیبوق م جان یو ه  یبا خوشحال رضا

 گفت   کرد یکه داشت ساک پول و طال ها رو دوباره کنترل م ی بطرف مان برگشت

 ی همه رو شمردم عوض ی چند تا رو کش نر یه

 

 شم ........  اده یپ خوامیم سایجا وا نیزد هم ادیو آوا نگران فر دند یدو خند  هر
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 دو با تعجب نگاهش کردند   اون

 گفت   رضا

 .........  ستمیچته وسط اتوبان چطور با معلومه 

 

 ...... د ی خودتون تنها بر سایوا  یورود  ن یاول د یکش غ یدوباره ج  اون

   ی رف شونه اش و گفت خوبدست برد به ط یمان

 افتاده   یاتفاق

 تو........   دنید بی همه دردسر و آس  نیاز ا بعد 

 ......  یزنی م ادیفر یخوشحال یبه جا م یامروز موفق شد  

 

 اشکهاشو پاک کرد و گفت  اون

   د یکردیتر از خودتون سرقت م  یعوض ی به حال از آدمها تا

 خوره یروبه مرگ از خودم و شما حالم بهم م  رمردیپ هی از  امروز

 

   شهیتموم م چیاتوبان سر پ نیا رضا

 شم   اده یپ خوام یم

 من هم مال خودتون همونطور که قول داده بودم   سهم

 ستم ین گه یآخر نقشه همراهتون بودم اما د تا

 

 به رضا انداخت و اشاره کرد که حرفش رو گوش کنه   ینگاه نهیتو آ یمان
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 رها کنه بناچار توقف کرد   ابون یخ یخواست آوا رو تو شلوغ ی نمکه دلش   اون

 گفت    بستیدرب رو م ی شد و وقت ادهیپ اون

 مرد    گهید  آوا

 کارم بود ......  نیآخر نیا

 

 گم شد ...... نهایماش  ی عجله بسمت برعکس اتوبان رفت و تو همهمه  با

 

 شب تب داشت نگران بود   اون

  یها نی بردن  دورب ن یاز  ب یحت  یرد چیکارش درسته  و ه  یمان دونست یم نکه یبا ا  فشرد ی قلبش رو م بیوجدان عج عذاب

  د یترس یم  گذارهیهم بجا نم ی مرکز

 خشم پدر .......  از

 

 بهش فشار آورد .....  یشب گرسنگ  یها مه ینخورده خودش رو بخواب زد ن شام

 به طرف آشپز خونه رفت ......  نیو پاورچ آروم 

 باز بود   مهیاتاق بابا ن در

 ...... کرد یداشت مطالعه م  اون

 خوشگلش رو نگاه کرد   ی در بابا  یاز ال یمدت

   خواستی دلش م چقدر

 با هم و در کنار هم باشن  شهیهم

   کرد ینم ییوفا ی وقت اون هنه  نسبت بهشون ب چیبزرگ زنده بود و مامان نفس ه مامان
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 که   افسوس 

 پر بود از حسرت و آه .....  شیزندگ

 

 برداشت که به اتاقش برگرده   بیآشپز خونه رفت و به س   بطرف

 شده بود   داریب مینس

 پدرش رفته بود   شیپ و

 

 گل کرد   ش یفضول

 اون زن متنفر بود   از

 رو به غارت بروه بود   شون یبود که زندگ ی مثل دزد  مینسبت به نس احساسش

 د یکشیو لپش رو م کرد یو خودش رو لوس م  بابا نشسته بود یپاها ی برو اون

 

 بهم خورد   حالش

 بود   یحق مادرش م د یکه  با  ییجا د یکش  ریت پشتش

 سرو پااشغال کرده بود  یب  ی  کهیاون زن  رو

 

 کار اشتباهش رو ادامه بده ......  نکه یبه ا شد یراغب م شتریب د ید یلبخندهاو محبت بابا به اون زن رو م  ی وقت

  ی اون هرگز روزها داد یبهش حق م د یکه با ی در صورت  د یفهم یکرد کار پدرش رو نم  یهرگز به بد و خوبش اون لحظه فکر نم آوا

 حقش بود که چند وقت به آرامش برسه  نیتجربه نکردو ا یرو در زندگ  یخوب
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 د یخواب یو با گرسنگ   ختیاشک ر به اتاقش پا گذاشت و تو سکوت و خلوت اتاقش آروم 

 

 گذشت   ی روز چند 

 دوباره به مدرسه برگشته بود......  

   نکه یبا ا گذاشتیپشت سر م د یرو با  ی آخر و امتحانات سخت سال

 ......  د یفهم یو موضوع درس رو م    ی کتاب، معن ی از رو ی به استاد و روخوان ازیباهوش بود که بدون ن ی داشت اما بقدر  بتیغ یلیخ

 کرد خودشو با درس سرگرم کنه   یسع

 اوقات تلفنش خاموش بود   شتریب

 نداشت   دوست

 از رضا بشنوه  ی مدتها خبر تا

 

   کردیتالش م  د یبه گرفتن نمرات باال نداشت اما با یا عالقه 

   دونست یمبره  شه یهم یداشت زودتر پا به دانشگاه بگذاره و از اون خونه برا دوست

 برسونه ......  انیکنه که اون درسش رو تو تهران بپا  یم  یقبول بشه پدر هر تالش  ی دور ی جا اگه

 تو خوابگاه ادامه بده تا در کنار خانواده ... شو یبره تا زندگ گهید یدانشگاه  به شهر ها   یبود که حتما برا ی جد  مشیتصم اما

 

 خورده بود و بابا حواسش با اون بود   ید یشد  یکه آرام سرما  شد یم ی روز چند 

 ......  آوا

 دست و صورتش  بهتر شده بود   زخم

 رو بهش برگردونده بود  ی خاموشش آرامش فکر تلفن
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 بود که آرام زودتر خوب بشه...... ن یتموم حواسش به ا مینس

 روز غروب درسهاشو زود تموم کرد  اون

 

 بود دو تا خواهر بدون مزاحم .......  تیموقع  ن یبود بهتر  رفته رون یب د یخر  ی برا م یاتاق آرام رفت  نس به

 داد و منتظر نشست   امکیپ

 

 شونه هم گذاشتند  ی آرام نشست و  و هر دو خواهر سر به رو کنار

 و گفت    د یآرام رو بوس  گونه 

 بشم بازم سرت گرمه ..... فدات

 

 

   داد یسالها انجام م نیکه تو ا  کردیرو م ی کار شه یهم مثل

 زنگ خورد   تلفنش 

 کرد خودش بود   نگاه

 داد   جواب

 کرد   یخوشگلش نگاهش م  ی ا له یت  یبا اون چشمها آرام

   شبید  یزنگ زده بود  نقدریچرا ا م یکرد و گفت خوب سالم

 تونستم حرف بزنم ......   یشام بودم مامان نم زیم سر

   کردی م  ی  قراری ب یک یور خط   اون
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 وقت زنگ نزن   رید  یرو تکون داد و گفت باشه ول سرش 

 

 من هست ...... یحواسش به تماسها بابا

 دادم ..... امیپ نیبخاطر هم رون ی احمق رفته ب م یبا آرام حرف بزن اون نس ایحاال ب 

 آرام کرد و گفت   روبه 

 صحبت کن .....  ایب  گفت

 رو بطرف صورت آرام گرفت   ر یتصو

 د به قربون صدقه اش رفتن .....آرام شروع کر   دنیبا د نفس

 شد یفاش م د یکه هرگز نبا  یراز دو تا خواهر بود راز  نیا شناختیاونو م  آرام

 

 ......  رهیات  بم دهیرنگ صورت پر  ینگاه صورت تب دار دخترش کرد و گفت مامان برا  نفس

 سکوت کرده بود   آرام

 تا بحال   روزیبهش بگو مامان نگران حالت بود از د ی زیچ ه ی در گوشش گفت  آوا

   یکنیوقت تو فقط نگاهش م  اون

 کودکانه گفت    نیریگونه اش و با همون زبون ش   یدست برد برو  آرام

   کنهیدندونم هم درد م  تازه

 دوخنده اشون گرفته بود  هر

 

 طع کنم ق  د یدر نگاه کرد و گفت خوب مامان فضول اومد با  یدر اومد آوا از ال یصدا
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 گذاشت و در گوش آرام گفت   بش یکرد و تلفنش رو تو ج یخداحافظ

   زمیها عز ینزن  یحرف

 رفت   رونیسر تکون داد و آوا از اتاق ب اون

 برافروخته   یخسته با صورت  مینس

 تازه کرد  یگذاشت و نفس ن یزم ی رو برو د ی خر یرو بست و بسته ها  در

 

 داخل اتاقش شد و در رو بست    یکرد و فور   یکوتاه سالم

 عادت داشت   گه ید میمنتظر جواب هم نشد نس یحت

 بود که مدتها داشت  ی رفتار نیا

   کرد یاون تحمل م اما

 رو داره .... یر یارزش هر گونه تحق ن یکه مب  دونستیم مینس

   دونستیم

 که داشت  ی و نادرست دهیفرو پاش  ی آخر عمرش با خانواده  تا

   ارهیتونست مرد دلخواهش رو بدست ب ی نم هرگز

 آوا رو به خاطر   ی ها یاحترام  یتموم ب  اون

 د یخری به جون م نیمب

 

  گذشتیم  یکی ی کیامتحانات آوا  ر ینفس گ یروزها

   رفتیم رون ی کمتر ب  گهید

 آخر امتحان بود ......  روز
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 با دوستانش به طرف خونه راه افتاد    یاز خداحافظ بعد 

 در فکر بود که .....  ر یتو دستهاش گرفت  سر بز یحوصله گ  ی رو با ب فش یک

 

 رو نگه داشت    فشی از پشت سر ک یکی

 برگشت   یو فور  د یترس 

   ی کنیجا چکار م نیبود لبخند به لب داشت آوا به اطراف نگاه کرد و گفت ا یمان

 

 تنگ شده بود   و گفت دلم برات  د یخند  یمان

 خبر خوب بهت بدم  هی هم  نمتیهم بب اومدم

 

   نهیآشنا من رو بب ه یتو کوچه ممکنه   نجایا ی نگاهش کرد و گفت  زود برو مان ت یبا عصبان آوا

 رد و شونه باال انداخت و گفت   یلبخند  یمان

 ترسم    یمن که نم  نهیبب

 

 با عجله ازش فاصله گرفت و گفت   آوا

 ...... خداحافظ 

 

 دارم دختر ......   زیسور پرا ه یبرات  هیجلو رفت و  گقت خداحافظ چ یمان

 ؟؟؟؟؟  ی و گفت چ ستاد یا اون

 اشاره کرد و گفت اونجا رو نگاه کن   ابون یبه سر خ یمان
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 کنمی م  فیرد مو یگفتم زندگ بهت

 

 حالش بهتر شده   مامانم

   خرمیداروهاشو راحت م  گهید

 

   ین یب یخوشگله رو م نیماش  اون

 ......  زمیتوعه عز مال

 

 زد و گفت   ی پوزخند  آوا

 من ......  مال

 

 سر تکون داد و گفت آره مال تو .....  اون

 هم دارم برات   گه یخبر خوب د هی  تازه

 م .....و بهت بگ  ام یبودم امتحاناتت تموم بشه و بعدش ب منتظر

 ی با تعجب گفت چه خبر آوا

 

   کشمیانداخت و گفت  آخه خجالت م ر یسر بز یمان

 گفت    یحوصلگ  ی با ب آوا

   می زنیبرو بعد پشت تلفن با هم حرف م ایحرفت رو بزن  ای ی رو خدا مان تو

   میشناس  ی رو نم گریانگار که همد  گه یکار د نیقرار مون نبود که بعد از آخر مگه
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 رفت......   ادتی

 با  رضا شروع به کار کردم  یبه چه شرط اصال

 بود   ح یخوام فقط قصدم تفر ی نم یکه سهم گفتم 

 برو  نجایبسه حاال زودتر از ا گهید

 

 گفت   ریو سر به ز  د یکش  رونیب بشیجعبه از تو ج  هی با شرم   یمان

 ........  یخونه تون به غالم امیب خوام یم

 خشکش زده بود   آوا

 از نگاهش کرد  ب یدهان با

 سر بلند کرد وگفت   یمان

 تو ......   یخواستگار امیو ب رم یاز پدرت اجازه بگ   خوام یم

 خوشبختت کنم   تونم یپول دارم م گهید

 

   کرد ینگاهش م  ریمتح آوا

 سوزوند   ی رو زنده زنده م یمان  د یفهمیگفتن اگه پدرش م ی نداشت برا یزیچ

 دونست   یدخترش نم  قیرو ال ی هر کس اون

 زد یبود و از عشق و ازدواج حرف م ستاده یدزد روبه روش ا  یالقبا ه ی  یحاال مان و

 

   ی گ یم ی دار  یچ ی فهمیانداخت و گفت م یاطراف نگاه به

 از من   یخواستگار
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 و من ......   تو

 

 هم نگران خودت و خودم هستم   ی خونه مون اومد  کیتا نزد ی االن هم به خودت جرات داد نیهم یمان

 فاجعه هست  نهیاگه من و تو رو بب پدرم

 

 باش برو   زود 

 براه افتاد تا بخونه برسه   ریخودش سر به ز  و

 

 بلند گفت   مهین یبا صدا یمان

   زنم یزنگ م  امشب

 خاموش نکن ......  تویگوش 

 راه آشوب بود   تو

 کنه    یجسارت ن یبه خودش اجازه داده بود همچ چطور

   کردیم د یبا چکار

 بود  یآدم عقده ا  یمان

 کرد   ی کار نم گه یفکرش د یحت

   د یرس  بخونه 

 پدر بود   نیماش   نگیپارک ی تو

 کرد   خیبدنش   تموم

 رو بفهمه .......  قتی فکرش هم وحشت داشت که بابا حق از
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 ...و استرس ....  تیشده بود از عصبان سرخ

 آب رو باز کرد و صورتش رو خنک کرد   ریش 

 که آروم شد   یکم

 جلوه بده   ی کرد خودشو عاد یسع

 آسانسور باز شد و اون  پشت در بود   درب

 اومد  ی بابا و آرام از پشت در م ی خنده ها یصدا

 

 انداخت و وارد خونه شد   د یکل

 ساکت شدند   دنشیدو با د هر

 .....  زمیاومد عز یکرد و گفت برو آبج  یخنده ا نیمب

 محکم بغلش کرد    آرام

 .....  زم یعز یجلو اومد و تو صورت دخترش نگاه کرد و گفت خوب  نیمب

 

 بابا زل زد .......  یبلند کرد و تو چشمها سر

 

 ...........شهیهم برد یمرگش باشه اما ازش حساب م شیحاضر بود پ  نکه یبا ا د یترس یم

 

 انداخت و گفت خوبم   نییرو پا سرش 

 .خواهرت امتحانش رو خراب کرده ناراحته ....   نکه یمثل ا زم یعز م یبر ایآرام رو بغل کرد و گفت ب نیمب
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 بهش زد و دور شد یچشمک بعد 

 

 برگشت و گفت   ن یبطرف اتاقش رفت و مب آوا

 ........ میبا هم ناهار بخور  ایب زود 

 

 پخش شد ...  نیزم  یرو بست و پشت در برو  در

 

   گرفتیاون جلوشو م  د یداد با  امیبه رضا پ ی فور

 بجز رضا نداشت یراه

 

 غروب آشفته بود   تا

 شد  یم  د یالزمش داشت ناپد  یوقت  ی از رضا نبود اون لعنت یخبر

 

 شد  یوقت آدم نم چیبود که رضا تماس گرفت اون ه غروب

 بودند .....  ون یزیتلو  یغول تماشاهمراه پدرش و آرام مش آوا

 نگاهش کرد .....  یچشم ر یز نیمب

 

 .....لیتعط  یدوست باز  گهیتلفنش رو خاموش کرد  با غرو لند گفت د اون

 ازشون دور باشم ...... خوامیتابستون م 
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 نگاهش کردند   همه

 مشغول تماشا شد   ی عاد اون

 فکرش آشوب بود  تو

 

   کرد یمطمئنا خفه اش م د یرس یدستش به رضا م  اگه

 داد بهش گفته بود که هرگز زنگ نزنه   یوقت حرف گوش نم  چیه اون

 افتاده بود که باورش سخت بود  ی تو دردسر آوا

 

 فکر بود   تو

 شونه اش زد وگفت  یکه کنارش نشسته بود دست برو  مینس

   می دعوت  ی ما فردا جشن عروس  زمیعز

 وست و همکار باباست ......ازدواج پسر د  مراسم

 ......  یجور برنامه ها رو ندار نیا ی حوصله  دونمیم  ییایدوست داشتم تو هم با ما ب من

 حال و هوات عوض بشه......  کمیامتحانات کنکورت  یقبل از آماده شدن برا  د یبا اما

 

 شونه باال انداخت و گفت .... آوا

 آماده کنم......    یتست زن ی م رو براخود د یمن با د یشما بر ام یندارم ب یا عالقه 

 کرد و گفت   م یبه نس ینگاه نیمب

 نداره.....   ده یفا ید ید

 ....زانهیگر  یکه از جشن و مهمون  هی تنها دختر اون
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 ......  زم یعز  یبه آوا کرد و گفت هر جور راحت ینگاه

   یتالشت رو بکن تینها د یبا امسال

 ......  یشرکت  بابا بش سیخانم رئ د یروز با هی

 

 داشت   دلشوره 

 ......  ی نوا تو چه فکر یب  ن یبود و مب یتو چه فکر  اون

 ......ادیرو مطالعه کردم  خوابم م  شبیبخوابم  تموم د کم ی رمی جا بلند شد و گفت من م از

 د یشام صدام نکن  یبرا

 

 بطرف اتاقش رفت و در رو بست   ی فور

 

 تخت نشست نفسش گرفته بود   ی برو

 رضا رو گرفت  یشماره   باعجله

 بعد از چند بوق برداشت  و

 

 خندان گفت آوا بخدا منم دلم برات تنگ شده بود    خوشحال

 ......  ی از ما گرفت یماه خبر   ه یعجب دختر بعد  چه

 گفت   ت یبا عصبان آوا

   زنم یصحبت داشتم برات زنگ م ت یوقت بهم زنگ نزن خودم هر وقت موقع  چیصد بار بهت نگفتم ه مگه
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 رضا ی چقدر احمق تو

 

 شده بود گفت   عیکه ضا  اون

 رفت   ادم یبابا  د یببخش خوب

 ...  ی مون کن  هی که تنب  یهمه وقت زنگ زد  نیا بعد 

 گفت   ت یبا عصبان آوا

 خدا لعنتت کنه   رضا

 اون دوست مسخره تر از خودت   با

 عجب گفت ..... با ت رضا

 جونم......... لیفام  یزنیحرف م یدوست در مورد ک  کدوم

 

 گفت ..........   رونی که صداش نره ب ی طور آروم 

 

 

 ......  دهینم ص یمورد اون دوست احمق تر از خودت که رفاقت و با عشق تشخ در

 کرد   یازم خواستگار ابون یخونه  تو خ کیامروز اومده بود نزد شعور یب یمان

 که  مطمئنه .......   ینگفت مکه

 جمع   التیکه آوا خ  ینگفت  مگه

 بود ....... نیا

 مسخره ات ....  یجمع خاطر
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 متعجب سکوت کرده بود  رضا

 .....  شه یگفت باورم نم 

 کرده .....   یغلط  نیهمچ یمان

داره  چند   ی االتیکر و خسر و پا ف ی دله دزد ب  یشنوه گفت آره مان یحرفهاشو نم  یراحت بشه کس  الش یپشت در رفت که خ آوا

 کردم    شیمسخره تون  همراه ی بارتو کارها

 ...... ه ی برش داشته خبر هوا

 شهی م  یاگه بابا بفهمه چ یدونیم

 

 شده بود و   یعصبان رضا

 

 قدرت حرف زدنش رو از دست داده بود گفت   

 زبونم بند اومده   شه ینم باورم

 هزار تا دوست داره رنگ و وارنگ .........  ی عوض اون

 به سرش زده   یفکر  ن یهمچ یبه چه جرات   

 درستش کن ......  یجور  ه یمن در خطره.......خودت   یکارو کرده و آبرو  نی نه اون ا ای ی گفت باور کن آوا

 

 

 ...... کنهیم ی چه فکر ی مثل مان  ییبابا در مورد آدمها یدونیم

 .خودت نجاتم بده.....  یداختچاه ان نیخودت منو تو ا 
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 ایمسخره باز ن ینه ا یبود و وقت تلف کن  یخوشگذرون قرارمون 

 

 ....... کنم یمکث کرد و گفت نگران نباش خودم درستش م کمی

 

   دهیبهتر خر نیماش  ه ی هاش یگفت با پول دله دزد آوا

 حال مادرش بهتر شده   گفتیم

 خانواده اش رو داده   یقرضها

   ادیب یبه خواستگار خوادیخوب شده م ش یکه وضع مال حاال

 سر  پا........  ی ب ی  که یمرت

 

 .......  شم یکن وگرنه بدبخت م  یکار  ه یتو رو خدا   رضا

 کردم ......  تونیهمراه یچند بار هی  یسرگرم  ی فقط برا من

 داره   ازین د یکن  ی که فکر م ی به کس  نیهم برنداشتم و گفتم که حقمو بد  یپول  تازه

 

 با خشم گفت   رضا

   زنم یبراش زنگ م االن

 فکر نبود   یب  نقدریوقت ا  چیه یمان

 بده  یشنهادیپ ن یهمچ کردمیفکرش رو هم نم  یول کردی م  یو شوخ زد یتو حرف م با

 

 سر تکون داد و گفت متاسفانه داده .........   آوا
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 تو عذابم    یلیخ من

   رهیبامن تماس نگ   گهیبهش بگو د 

 بود  نبود تموم شد  یچ هر

 

 بکنه   یغلط ن یهمچ دمیگفت نگران نباش بهش اجازه نم نانیاطم با

 کرده........  فکر

 

 شب آوا بارها راه رفت و فکر کرد...... اون

 

رو ببره و   یکه راه  انداخته  دل کس ی مسخره ا  یبا باز  کردیاش تو خطر بود هرگز فکرش رو نم ندهی و آ ی برد زندگ ی خوابش نم 

 ......وفتهیب ی درد سر ن یتو همچ

   کرد یو درد دل م زد ی دوست حرف م  هی با اون مثل  یمان

 آوا سخت بود  ی برا باورش 

 

 و خوابش برد ......  د یصبح رو د  ییبود که روشنا دار یب اونقدر

 صورتش افتاده بود   یبرو  ادش یز ی شد آفتاب  ظهر با گرما داریب ی وقت

 از جا بلند شد   یحوصلگ  یب با

 افتاد   ادش ی دوباره 

 به خودش کرد   ینگاه نه یشد و تو آ بلند 

 چشمش  از اضطراب  پف کرده بود  ریز
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 مشغول شستن ظرفها بود .....  می آشپزخونه رفت نس به

 زد وگفت    یلبخند 

 .....  زمیعز ید یخواب خوب

 خوردن برداره  ی برا ی زیرفت تا چ خچالیکرد و بطرف   یسالم  اون

 

 داد گفت   ی همونطور که  به کارش ادامه  م  مینس

 اومدن  به جشن ......  یعوض نشد برا متیتصم یراست

 فت نه ..... گ  ختیر یم ریخودش ش  ی که برا   ی در حال آوا

 د یخوش باش  د یبر شما

 

 .......  زمی عز یباال انداخت و گفت هر جور راحت شونه

 

 مطالعه کنم   کم ی خوام ی م د یخورم حتما صدام کن یو گفت با شما ناهار م د یرو سر کش ر یش  وانی ل آوا

 بطرف اتاقش رفت .....  و

 

 خوندن و تست زدن نداشت ....... ینداشت  اصال تمرکز برا یا ده یفا ی کرد خودشو با خوندن سر گرم کنه ول یسع

   رفتیبفکر فرو م مرتب

 در اومد .....  یصدا

 بهمراه آرام وارد خونه شدند  بابا
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 بره که در اتاقش باز شد وبابا سرش رو بداخل اتاق کرد و گفت   دنشونیخواست به د خوشحال

 لباس مناسب بپوش    میاومدم بگم مهمون دار زم یعز آوا

 

 با تعجب گفت مهمون؟؟؟؟   اون

 سرش رو تکون  داد و گفت   نیمب

 ناهار ......  یبه خواهرش بزنه دعوتش کردم برا  ی اومده  سر دمیرو تو کوچه د می برادر نس زمیعز آره

 رون یب ا یبزار بعد ب یروسر

 

 نگران شد .....  آوا

   کرد یکارو م نیا د ینبا

 احمق بود......  هی  اون

 کرد یجلب توجه م شتر یکارش ب نیا

 

 اومد ...... رونیرو عوض کرد و شالش رو گذاشت و از  اتاق ب لباسش

 کنارش نشسته بود و مشغول صحبت بودند.......  مینس

 از جا بلند شد و سالم کرد   دنشیباد

 جواب سالمش رو داد   اون

 

 مزاحم شما شدم ...... نم یرو بب م یت اومده بودم نسانداخت   گف ریسر بز رضا

 مزاحم شدم  د یببخش 
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 پسر ..... نیخونه خواهرته بش ه یحرفها چ ن یزد و گفت ا یلبخند  نیمب

 

 زد و نشست ...... ی مصنوع  یلبخند  آوا

 .....  گفتیم  راهی دلش داشت بهش بد ب  تو

 که ......  ی نخورد ی زی ا جون چاز جا بلند شد و گفت بهتره  ناهار رو آماده کنم رض مینس

 ........یپرس یچرا م میو گفت نس د یتو حرفشون پر ن یمن من کنان خواست بگه آره که مب اون

   ده ی. اگه خورده هم باشه به ما افتخار م

 

 که گونه هاش قرمز شده بود گفت شرمنده ......  رضا

 

 و بطرف آشپز خونه رفت ......   زمیکمکت عز ام یمنم م میاز جا بلند شد و گفت نس نیمب

 ؟؟؟؟؟  هی با ابرو  اشاره کرد که چ رضا

 ......  ی کنیچکار م نجا یا هیکرد و گفت مرض چ  یاخم آوا

 

 نم یزد و گفت اومدم خواهرمو بب  انهیموذ ی لبخند  رضا

 ؟؟؟   هی بعد از چند ماه مگه چ 

 شعور..... یب کشمتیمشتش رو نشونش داد و گفت م آوا

 

 بود گفت   نیکه حواسش به مب  یو در حالزد  ی لبخند  رضا
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 شم یتو خونه ناراحت م ییایاصرار کرد که اگه ن دامادم 

 

 عشقم .........   گه یبرخورد نکن د ی طور نی ا یی زد و گفت با دا یچشمک

 

 جون ......  یی دا  دمیبا غضب لبش رو گاز گرفت و گفت نشونت م آوا

 

 وارد آشپز خونه شد از فرصت استفاده کرد و گفت   ن یکه مب نیهم

 خوش دارم   ی برات خبر ها اومدم

 با ذوق گفت   آوا

   یکرد   هی رو توج یمان

 کرد و گفت   ی خنده ا رضا

   ی فکر کرد یچ پس

 .....حله

 گفت   ی با خوشحال آوا

 ی خور  یم  یدرد   هی به  ی ثابت کرد  بالخره

 سرش رو تکون داد و گفت  اون

 دمیم  ح یرات توضبعدمفصل ب حاال

 

 کرد و رفت   ی در کنارشون  خداحافظ ییروز رضا بعد از خوردن چا اون
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 .....   زنم یبه آوا گفت شب بهت زنگ م ی واشکیرفتن  وقت

 .....  ونهی نظرش برگرده بهش مد  یکنه مان  یاگه کار دونستیم آوا

 هفت غروب بود که اونها  به جشن رفتند   ساعت

 

 گرفت م یخوشحال بود تصم یلیخ

 به درسهاش برسه کم یکه حالش خوبه  حاال

 

 حواسش به گلها هم بود   کردیتو بالکن نشست وهمونطور که کتابش رو مطالعه م  یقهوه درست کرد و کنار گلدونها هی

 بود   ی زیزن خانه دار و تم مینس

 کاراون بود  تو خونه   یگلها  تموم

   کردیم یدگیرس   ز یبا حوصله به همه چ یلیخ

 نمونه بودنش بابا رو جذب کرده بود .....  نیهم

 شوهرش رو وابسته خودش کنه .......   د یکه چطور با دونستیم  اون

 سال از پدرش کوچکتر بود  نیچند  نکهیا با

   داد ینشون م میزن پخته و فه هی اخالق و منش و رفتارش مثل  اما

 که چکار کنه تا پادشاه دل همسرش باشه  دونستیم  اون

 

 موند  ی قلب آوا م ی حسرتش تا ابد برو ن یکه متاسفانه مادرش هرگز انجام نداد و ا  یکار
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باعث آزارش   شهیبچه داشته باشه و مخالفت پدر هم ه یبود که دوست داشت  نیاون و پدرش وجود داشت ا ن یکه ب ی اختالف تنها

    شد یم

پا   ریتونست ز ی بود که قبل از ازدواج با پدر انجام داده بود و نم یتعهد   نیطعم مادر بودن رو احساس کنه اما ا دوست داشت  اون

 بگذاره

 

 بالکن ..... ی بود تو فضا دهیچیسرخ تو گلدون پ  ی گلها عطر

   د یبست و نفس کش چشم

 

   د یاز تو خونه بگوشش رس  ی زیافتادن چ یصدا ناگهان

   د یجا پر از

 وارد سالن شد   نگران

 باز بود   مهیخونه ن در

 زده بطرف در رفت   وحشت

 نبود   یراه پله کس ی تو

 تر رفت   جلو

 از پشت سر دهانش رو محکم نگه داشت و در رو با پا بست  ی ناگهان کس که 

 

 شد یخفه م داشت

   کرد یاون شخص خفه اش م یمردونه و قو  یدستها 

 ......کنمیدهنت رو ول م یگوشش آروم گفت  ساکت باش   در
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 بود   ی رو شناخت مان صدا

 رو تکون داد و اون آروم دستش رو برداشت و به عقب رفت   سرش 

 کرد تا بتونه نفس بکشه ...... د یشد  یچند سرفه   آوا

 تو چشمهاش جمع شده بود   اشک

 درد گرفته بود    صورتش

   ی کنیم ی چه غلط یکرد و گفت معلومه دار نگاهش

 دهی م ی کارت چه معن نیا یمان

 ...... ی عوض شدمیخفه م داشتم

 

   یوارد خونه ماشد   یچه حق به

 

 

 لباسش رو مرتب کرد و گفت   اون

 اما اومدم خودم رخ به رخ مشکلم رو باهات حل کنم ......  متاسفم

 سر تکون داد و گفت مشکل   آوا

 ؟؟؟؟؟  ی مشکل چه

   ی چطور  وارد خونه ما شد  تو

 ؟؟؟  ی د یمنو دزد د یکل  نکنه

 زد و گفت   ی پوزخند  اون

 ......  یطرف  ی رفته با ک ادت ی نکه یا مثل
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 رفت و گفت آره مشکل   بطرفش

 تاسوال ازت دارم خانم خانمها ........ چند 

 ....... د یترس یم  یاون از مان د یرس یاالن رضا بدادش م خواستی بود دلش م  ده یترس  کم ی آوا

 

 شد یراحت نم الشیرسوند خ ینم ب یزده آس  ب یکه بهش آس   یتا به کس یبود که مان  دهیچشم د  بارهابه

 

 صورتش شد و گفت  کینزد اون

   ی به رضا گفت ی ازدواج کردم رفت یصادقانه اومدم ازت تقاضا من

 ......  یآوا زنگ بزن ی برا یحت گه ید  یندار ی کنه بگه حق د یمنو تهد  ونهید  اون

 خورده باشم   ی توسر یاز کس م یتو زندگ  ادی ی نم ادمی

 تو رو دوست دارم صادقانه و روراست   من

   ی ازم متنفر ی نگفت م یزدیو با هم حرف م ی نشست یاون وقتها که کنارم عاشقانه م  ادیازم بدت م یبه رضا گفت  آوا

 تو کار حواسم بهت بود   ی وقت

 .... .. ادیازت بدم م  ینگفت

 ....... چرا

 افتاده من چندشم ...... ادت ی تازه

 به جون مادرم اگه ازت دست بکشم ...... آوا

 

 ی د یچرخیو دور برم م یگروهمون گذاشت ی چرا پا تو یواقعا دوستم نداشت  اگه
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 فکرم منحرف نشده   من

 ....  یمن باورم بشه دوستم دار   یکرد ی کار  هی خودت  تو

 

 گفت   ت یبا عصبان آوا

 وقت بهت نگفتم که دوستت دارم   چ یو بس من ه نیهم م یما فقط باهم  دوست بود ی مان یتوهم دار  چرا

 ندادم   یوقت بهت قول چیه

 االنم زودتر از خونه ما برو   ی باطل کرد ال یخودت خ تو

 ....  گذارهیپدرم سر برسه تو رو زنده نم اگه

 

 کرد و گفت   ی وار خنده ا  مسخره

   یزن یسر و کله م یباند دزد  هیچند ماهه با  خبر داره  پدرت

 ی کرد ی و دله دزد  ی دور زد کر یدر و پ  یشهر ب نیتو هم  بهیغر یبار بهمراه مردها نیخبر داره چند  پدرت

 

 ؟؟؟؟؟؟ شه یم ی چ نهیهامون دارم رو پدرت بب یکه ازت تو دورهم ییعکسها ی دونیم چیه

 

 ......  شهیبد م ی لیخ یلی رو تکون داد وگفت خ سرش 

 

 رو گرفت و برد بطرف مبل و نشوند   دستش

 زانو زد و روبه روش نشست و گفت   خودش 
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 .......  ارمیکه تو رو بدست ب  نهیفقط و فقط بخاطر ا کنم یم دتیتهد  ین یب یکه م  ن یآوا من دوستت دارم ا نیبب

 تازه کرد و گفت   یانداخت و نفس نییرو پا سرش 

 نکردم   یت و خوشبخت زندگ نداشتم مثل تو راح ی خوب ی زندگ من

 همراهم بوده ........ ی خانواده از اون دوران کودک یو فشار تنگدست  یپول یسخت و ب  یزندگ

 برات بارها گفتم   ی دونیتو که خودت بهتر م  آوا

 هام   یبدبخت از

   میدرمانش نداشت  یبرا  یو پول   د یکش ی که شب و روز مادرم م ی درد از

 تنها گذاشت  یو تنگدست  ییکه آخرش مارو با تنها ی از کار افتاده ا پدر

 معتاد بود بدم  ی داشت ول  یسطح متوسط یکه  زندگ  یمجبور شدم خواهرم رو به تنها خواستگار من

 

 رو خورد و ادامه داد   بغضش

 که بارها برات درد دل کردم   نیا

 پا گذاشتم ......   ریرو ز  غرورم

 .......  رمیجوون با دل پ ه یمن   خنده یم  ینکن مان نگاه

 

 سرقت بزنم .....  ه یشدم دست  ناچار

 عوض بشم    دم یکارو کردم بهت قول م ن ینجات خانواده م ا ی برا من

 

 

 ...... ونه ی د خوام یرو م  خاطرت
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 کنه   د یمنو تهد   ادیب  یاحمق گفت ی به اون رضا ی تو رفت  اونوقت

 خوامتی بهت ثابت نشده م واقعا

 

 آدم بشم ......  گهیکنم قسم بخورم که د   توبه حاضرم

 من چند سالمه .......   مگه

 

 زد و گفت   ی پوزخند  آوا

 سرقت    ی تا پرونده  یسال و س  یس 

 آوا   ی گزنده   یاز طعنه   یمان

 رو با غضب فشار داد و سکوت کرد   لبش

 اون دو بود   نیسکوت ترسناک ب هی

 نگاهش کرد و گفت متاسفم .....  آوا

 

 زشت بود   حرفم

 ...... میبا هم ندار ی تیسنخ چیاما باور کن من و تو ه  خوامیم معذرت

   کنهیمن فرق م یزندگ ط یشرا

   ی و وارد خونه ما بش یاالنش هم اگه پدرم بفهمه تو به خودت جرات داد  نیهم

 .....  کنه یرو خرد م  گردنت

   گم یکن راست م باور

 همراهتون شدم .....  حیکردم و چند بار محض تفر  یغلط ه ی  من یمان
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 خراب بشه   م یکه باهم داشت  یروخدا نزار خاطرات خوب  تو

 کن   رونیمنو از سرت ب فکر

 

 گم یهر دو مون م بخاطر

 

 شده بود   ره یخ ن یبزم یمان

 گفت   ی نم یریچ

 گم   ی نم یز ینگاهش کرد و گفت باشه من به رضا چ آوا

 مونه   ی ما م نیراز ب ه یبه خونه ما  ی موضوع که تو اومد  نیا

 

 

 از جا بلند شد و گفت   یمان

 حرف آخرته  نیا

 

 نگاهش کرد و گفت   یبانگران اون

   یاریسرم ب یی بال یی خوایم

 ..... ی مان گم یراست م م یسوزیهر دو مون م ی کن ی اشتباه اگه

 سم یکه کردم وا یکار   یحاضرم تا آخرش پا من

 

 سر تکون داد و گفت    یمان
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 .......  هرگز

 کنم   ی کارو نم  نیهرگز ا من

کمکمون کنه بهت عالقه مند    خوادیدختر م نیکه رضا تو رو آورد به خونه ام گفت ا ی به تو برام مثل مرگه از روز یدراز  دست

 شدم 

 خواستم ......  اهامیرو ی که برا  یهست ی تو دختر  کنمیبهت ثابت م  ی شیمونم اما مجبور م یمنتظر م  من

   شهی دختر دور برم بودن هم دهها

 که بخوام ازت بگذرم برام سخته   نیا

   دمیفرصت م  هی بهت

 طور   ن یخودم هم هم به

 فکراتو بکن   خوب

   شمیبرات م ی مرد خوب من

   دمیم  قول

 بهش انداخت و سکوت کرد  یسر بلند کرد و نگاه آوا

 

 بطرف در رفت   اون

 نگاهش کرد و گفت   برگشت

 دوباره منتظرم  باش ......  آوا

 

 رو بست و اون تو سکوت خلوت خونه سرش پر بود از صدا ....... در

   رفتیم جیگ سرش 
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 تهوع داشت   حالت

 شد  بدبخت

 کرده   یاون چه کار د یفهمیاگه م بابا

   کرد یخودشو خالص م د یبا

.... 

 

 فکرش متمرکز بشه  د یبست تا شا چشم

 

   د یدر چرخ  یبرو  د یکل  یشب بود که صدا  کی ساعت

 که آرام  تو بغلش بخواب رفته بود  وارد خونه شد .....  ی در حال نیمب

 اتاقش رفت و اونو خوابوند  بطرف

   کرد یسرش بود و نگاهش م یباال مینس

 اش گذاشت و گفت  شونه  یبرو  دست

 مبل خوابت برده .....   یرو  زم یپاشو عز آوا

 

 چشم باز کرد   اون

    کرد یبلب داشت و نگاهش م  یا خنده

 بطرفش اومد و کنارش نشست و نگاهش کرد و گفت   نیمب

   زم یعز یخوب

 ی د یخواب نجایا چرا
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 هم تو کابوس بود   هنوز

 داشت از بابا فرار کنه از جا بلند شد و نگاهشون کرد و گفت خوبم خوبم   دوست

 افتاد ......  نی زم  یرفت و برو  جیگ سرش 

 

 عطر نعناع   یاومد   مثل بو  یم  یخوب  یبو

   کرد یمادر بزرگ براش آش رشته درست م ی وقت

   دادیرو قلقلک م مشامش

 باز کرد    چشم

 شده بود از جا بلند شد  ره یبا همون لبخند مهربون تو صورتش خ بابا

 داشت   جه یهم سر گ  هنوز

 وگفت    نهیشونه هاشو گرفت و کمکش کرد که  بش نیمب

 زم یعز یشد  داریب

 

 حالت بهم خورد .....  شبید

 شدت ضعف فشارت افتاده بود   از

 اومد و برات سرم وصل کرد   دکتر 

 . ......ییایهر جا رفتم باهام م  یخونه تنها بمون یحق ندار گهید

 کرد یبود و نازش م ک یو بغلش کرد مثل اون وقتا که کوچ د یبوس  شویشونیپ
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 اون باشه و بابا بدون مزاحم  مایمثل قد   خواستیآزرد دلش م ی بغض داشت که قلبش رو م هی  اون

 

 کاسه بدست خندان وارد اتاقش شد   م یباز شد و نس در

 اون   زدیبهم م هاشویکه تموم شاد یزیچ

 دزد بود  ه یچشم آوا  به

 

 دوست نداشت     شویمصنوع لبخند 

 داشت   ی عقده ها توزندگ ی لیخ اون

 خبر بود  یب  نیو مب رفتیراه م ی پرتگاه زندگ ی لبه  

 

 .....  یکه دوست دار   یدلم برات آش درست کردم همونجور  زی نشست و گفت عز کنارشون

 بلند شد که بره سر کارش دستهاشو نگه داشت و نگاهش کرد و گفت   نیمب

 .......  نرو

 

 دو با تعجب نگاهش کردند  هر

 دره رها کنه و بره .......   هیاونو تو ته   خواستیبابا م انگار

 .....  کرد یرها نم بازوشو

 من کنارتم نترس .....  زمی سرش رو تکون داد و گفت باشه عز نیمب

   کردینگاه نم م یبه نس ی حت اون

 داشت از اتاق بره محکم کمر بابا رو بغل گرفته بود  دوست
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 هاشو دوست داشت   نفس

 خودش باشه......   مال

 بره ...... م یاشاره کرد که نس نیمب

 رفت  رون ی گذاشت و از اتاق ب ز یم ی کاسه رو رو  اون

 

  د یسرش رو نوازش کرد و بوس  نیمب

 

 ......  زکمیاز تو نخواستم عز  شتریب زو یچ چ یکس و ه چی گفت من  تو تموم عمرم ه و

   گفتمیبهت م  م ی.اون وقتا که تنها بود

 من کنارتم آوا   ستایمامان ن یوقت نترس   هی

 نکن .....  ییاحساس تنها گهیقربونت برم د ی خودم د یساله سرخ و سف  هی  یهمون دختر کوچولو  تو

 

 گذشتند   ی هم م ی از پ روزها

 آوا ......  یبرا  ر یسخت و نفس گ یروزها

 

 نبود   یاز مان یخبر  گهید  شد یم یمدت

 وجود نداشت .....  یاز اول مان انگار

 

 تا امتحانات کنکور داشت   یمهلت کوتاه  گهید

 حواسش به دخترش بود   شتریگذاشت از اون روز به بعد ب  یلحظه هم تنهاش نم  هی  نیمب
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 کرد   یخوشحال نم ادیرو ز میکه نس یزیچ

 کمکش کنه   کردیم  ی امتحان رو کنار آوا بود سع کینزد  یروزها و شبها همه

 باشه   نیآوا بهتر د یبا دونستیم

 دخترکش .......  ی آرزوها داشت برا ی لیخ اون

 

 ها کنارش بود ......  هیثان  نیموعود هم  تا آخر  روز

  نیریش  یشد با لبخند  کش ینزد ی کنه از دور براش دست تکون داد و وقت  یروز یکه احساس پ یبعد از امتحان مثل قهرمان  آوا

 شه یهم م ن یبهتر تونهیبهش ثابت کرد که اون م

 

 اون دو بوده  یتموم تالشهاو سرانجام  زد ی آوا رو روق م ی  ندهی که آ  یا جه ی بودند نت جهیفقط پدر و دختر منتظر نت  گهید

 

 آوا برگشته بود   ی  هی به روح یشاد یشدن مان د یناپد  با

 که هر چه زمان بگذره رفتن و فراموش کردن خاطرات و اشتباهاتش بهتر فراموش خواهد شد    دونستیم

 

 کارش رو بدون نقص انجام داده   دونستینبود چون م جهینت نگران

 بود که   نینفر مب ن یو اول د یموعود فرا رس   روز

 کارش نشسته بود  زیم پشت

 رو که داشت تکرار کرد و  و لب تابش رو باز کرد و شروع به جستجو کرد ......  ییدلش آرزو  تو

 ها احساس کرد که دوباره متولد شده   یقبول  ستیاسم آوا تو ل دنید با

 باشه ....... نیدخترکش بهتر  یخواست روز ی رو م  نیهم اون
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 نشست   به اشک چشمش

   د یکش یکه تو زندگ یی ها یبزرگ شده بود با وجود تموم سخت گهید  آوا

 تو ذهنش مرور شد .....  زیچ همه

 که با  وجود نبودن نفس  تو خونه  تحمل کرد    یی ها و غصه ها ییها ییتنها

 ها بود  ن یبهتر قیال نیمب

 

 زنگ خورد نگاه کرد آوا بود   تلفنش 

   برداشت

 با استرس گفت   اون

 شدم   ونه ید بابا

   ادیها برام نم ی قبول ست یل کنم یم ی کار هر

 بکن   ی تالش   هی رو خدا تو  تو

    ین یبب یگفت موفق شد  یو آوا با نگران د یکش یآه  اون

 ......نشدم  قبول

 

 ..تالش کن ..  شتریب  گه ینداره گلم سال د یمحزون گفت  اشکال یی با صدا اون

 شروع کرد بزدن   قلبش

 رو کردم چرا ........  میآخه چرا من که تموم سع  گفت
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 خنگ ....... ی دختره   یگفت قبول شد   یکرد و با خوشحال ی نگرانش کنه خنده ا ومد ی ن دلش

 

   د یچیآوا تو خونه پ یشاد اد یفر یصدا

 د یخبر عمرش رو شن ن یروز بهتر اون

 

 رو دعوت کرد   لیداد و تموم فام ب یترت   ی جشن  خانوادگ ن یروز بعد مب چند 

 آوا بود    یشب زندگ نیتر  زیخاطره انگ  اونشب

 ی ا ندهیآ  یگفتند اون برا  ی م کی بهش تبر ی با خوشحال همه

 بود  دواریام بهتر

 

 تو  راه  باشه  یخوب ی براش روزها    یقراره تو زندگ  دونستی خوشحال بود چون م  اونشب

 

 نشستند .....  یپنجره م یو آروم برو  نیبرف سنگ  ی ها دونه

 به کتابش کرد  ینگاه

 به چشمهاش اومده بودند   نیریش  یخواب

 رفت   نه یرو بست و کنار شوم کتاب

 قرمز شده بود   نهیآتش شوم  یاز سرخ صورتش

 

 .....  د یکش قیعم ی گذاشت ونفس  نهیسنگ  شوم ی برو سر

 وغم ......   ییعمرش پر بودن از تنها یروزا چقدر
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 حوصله نداشت به گذشته ها فکر کنه .....  یحت

 بست بخواب رفت  چشم

 

 شونه هاش حس کرد برگشت .....  ی برو یدست

 نگاهش کرد و گفت   یمان

 ..... ی د یخواب نجایا چرا

 سر جات بخواب   ایب پاشو

 .....  د ید یم تار

 رو گرفت و از جا بلند کرد   دستش

 به ساعت انداخت چهار صبح بود   ینگاه

 گفت ....  آروم 

 

 .....  ده یخواب مادر

 

 سر تکون داد و گفت آره با ناله و درد .....  اون

 خواست دوباره به اتاق خوابش برگرده   ینم

 گفت   آروم 

   شم یناراحت م نمشیبیم

 هاشو ندارم  هی گر طاقت
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 سر تکون داد و گفت   یمان

   ستیتا صبح خبر دار ن گهید دهیخواب

   د یکش قیعم ی تخت نشست و نفس ی برو

 کنارش نشست و نگاهش کرد و گفت   یمان

   یتمرکز اعصاب نداشته باش   شهیمامان باعث م د یببخش

 شده بود   رهیخ نیبزم اون

 کرد و گفت   ی د یاز سر ناام یا خنده

 ده یوقته خواب از چشمهام پر کش ی لیخ نه

 

 تو هم حلقه کرد  گفت   دستهاشو

 هات من هستم ......  یباعث تموم بدبخت دونمیم

 و گفت   د یتخت دراز کش یبرو   آوا

 بوده.....  نیهم میخودم رو شناختم زندگ یروز  از

 

 مامان   دن یفردا برم د خوام یم

 نگرد...... دنبالم

 حساس نشو   یخود  یب

 ........ این دنبالم

 باشم  گفته
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 نگاهش کرد و گفت   یمان

 ..... اد یبگو مامان ب خوب

 جا بلند شد و با خشم نگاهش کردو گفت   از

 ........گذارمیدلت م  ینکن وگرنه داغم رو رو  م یعصب یمان

 کار به کارم نداشته باش........ 

 

 وتو چشمهاش نگاه کرد و گفت ....از   یمان   یبرد بطرف چونه   دست

 خوره یتو حالم بهم نم   ی احمقانه  یاز حسادت ها شتریب  یزیچ چیه

 

 کار ندارم..........  رونیبرو من صبح ب نیسکوت کرد و آروم گفت الاقل با ماش  یمان

 

   رم یگ یم یو گفت نه تاکس  د یخودش کش  ی برگشت و مالفه رو برو اون

 خوابم........ب خوامیم  رونیبرو ب  گهید

 

 با حسرت نگاهش کرد ..... یمان

 آوا رو  لمس کنه......... یشمیخوشگل و ابر ی دست دراز کنه و موها خواستی دلش م چقدر

 تو دلش هزار بار قربون صدقه اش رفت    
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 کارو بکنه   نیجرات نداشت ا اما

 جا بلند شد و نگاهش کرد   از

 بودنش نداشت ..... ک ینزد ی برا ی بود که داشت و حق ی افتنیدست ن یایبود و اون همون رو دهیخواب

 

 رفت .....  رونیاتاقش  رو خاموش کرد و ب برق

 

   د یبه خودش رس  یحساب نه یآ  یشد....  جلو  داریطبق معمول زود ب صبح

   شد یم باتری بود روز به روز هم ز خوشگل

 شد    دهیاز شاخه چ موقع  ی بود که ب ی سرخ بیهمون س  آوا

 کردنش    یزندگ  وقت

 بارور شدنش نبود .......  وقت

 جمع شد  یچشمش قطره اشک  ی  گوشه

 

 اومد ...... رون یرو برداشت از اتاق ب فش یرو قورت داد و ک بغضش

 ..... دادی داشت به مادر سوپ م   یمان

 .....  د یقاشق تو دستهاش لرز دنشید با

 اون جلو اومد .....  ی رفتی م رتریحاال ساعت نه صبحه د ی کنیکرد و گفت چقدر عجله م نگاهش

 مادر کرد   ی  ده یبه رنگ پر ینگاه

 لبهاش نقش بست ......  ی کمرنگ برو  یفروغش لبخند  ی ب یبا چشمها اون

 جونش رو گرفت و گفت   یب  یروش زانو زد و دستها روبه 
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 خونه   امیم زود 

 نباش ....... نگران

 تکون داد و دوباره لبخند زد  ی سر اون

 

 نگاهش کرد   یمان

   برمتیخودم م سایداشت بگه وا دوست

 د یترس یم اما

 

 داد یجون م  دنشینفس کش یبودنش برا  ی آوا برا ی وجودش برا  تموم

 

 .....  یو گفت فعال خداحافظ مامان گل  د یمادر رو بوس  ی بلند شد و گونه  آوا

 

 کرد و گفت   ی به مان ینگاه

 گردم ....... ی برم زود 

 

 در رفت و بدون برگشتن به عقب در رو بست و رفت.....   بطرف

 ..... د ینگاهش به در خشک یمان

 دلهره داشت   دوباره 

 مامان تموم شده بود   سوپ

 کرد   دستهاش گرفت و نگاهش کرد و گفت    زیروبا دستمال تم صورتش
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 گل نازم ......  مامان

 گردم   یم دنبالش زود برمبر ی د یم اجازه

 

 که تو چشمهاش بود    یبا ترس  اون

 کارو نکنه   نی بهش بفهمونه که ا خواست

 تکون داد   ی بعالمت منف یسر

 گفت    یبا آشفتگ   یمان

 ..... رمیم  ابونیخ ن یتا اول فقط 

 گم یراست م بخدا

 

 گردم به جون خودت ی برم زود 

 

 تا برگردم   نیبرنامه بب کمیرو براش روشن کرد و گفت  ون ی زیرو برداشت و تلو چش یجا بلند شد و سو از

 انداخت و رفت  یرفتن دوباره به مادرنگاه ی  لحظه 

 

 ........  د یدو  نییبطرف پا عی ها رو سر پله

 رو روشن کرد وبدنبالش راه افتاد   نیعجله ماش  با

 بود   یمنتظر تاکس ابونیهنوز سر خ اون

  د یترس یرسونمت اما م یبره جلو و بگه خودم  م  خواستیم  دلش

   ی قیاز دقا بعد 
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 و اون سوار شد  ستاد یا یتاکس هی

 ازش دور بود   ی وقت

   خت یریبهم م اعصابش

 کرد   ی بد م االتیو خ فکر

 به آوا نظر داشت  یتاکس یراننده   ینظر اون حت از

 

 وارد ساختمون شد کرد که  بشیبا چشم تعق یشد و مان ادهیپ ی ستیدرب بهز  یجلو  اون

 

 داشت تا اومدنش منتظر باشه   دوست

   زد یدلش شور مادر رو م اما

 رو نگاه کرد   ساعت

 صبح بود   ازدهی

 مامان ......  ی داروها  وقت

 

 بطرف خونه براه افتاد........ ید یرو روشن کرد و با ناام نیماش 

 راه رو استرس داشت   تموم

 ......  د ییسا یبهم م  دندونهاشو

 

   آوا

 رو باز کرد   ر یاتاق خانم مد  درب
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 کنارش نشسته بود و مشغول صحبت بودند ......   نفس

 از جا بلند شد و بطرفش رفت  دنشید با

 

 دلش تنگ بود که دوست نداشت  جدا بشه ......    اونقدر

 در گوشش گفت مامان بسه ....   اون

 

 نگاهش کردو  آروم با بغض گفت .......  نفس

 شد...... بت یمثل من نص  ی و مادر  یاونقدر کم شانس بود  یبرات که تو زندگ  رمیبم

 

 زد و گفت   یاز جا بلند شد و لبخند  ریمد  خانم

 ........زارم یشما روتنها م من

 

 در رفت و اونو پشت سرش بست  بطرف

 

  د یی و بو د یدستهاشو بوس   نفس

 گفت   و

 نمش یاز دور بب  دهیاجازه نم ی حت نیمب   کنمیعطر تنش رو احساس م یتو کنارم  یتنگه وقت   یلیآرام خ ی برا دلم 

 

 خودته ......  ریانداخت و گفت همش تقص  ریسر به ز آوا

   ی و گفت حق دار د یکش ی آه نفس
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 براتون نبودم   ی مادر خوب من

 کرد   شه یچه م اما

 خواستم برگردم اجازه ندادآوا با خشم نگاهش کرد و گفت   بارها

   ی و رفت یگذاشت بارها

 ....... یکردیترکش م  زدیو هر وقت دلت رو م  یکرد یم ی باز یخواستیبودکه هر وقت م ی خونه شوهر خاله باز مگه

 فهمم ......  ی تو رو نم مامان

   ی رها کرد ییبابا رو تو برزخ تنها تو

 بهت داشتم   ازی ن داید که دختر بودم و ش   منو

 دخترونه ام رو به بابا بگم   ی ازهایتموم ن تونستمیمامان مگه من م آخه

 باشه   د ی پدر و دختر با ن یب یشرم  هی

 بود  زیو برام همه چ  کردیحال بابا درک م  نیا با

 

 ...... دنتیبه د امیکه م  ن یا یهامون  تو مقصر ی بدبخت توتموم 

   ارمیب ادتی خوام یم

 تو شدم......  ی  نهیمن هم آ که 

 نشناس و نمک نشناس ...... قدر

 

 از دست دادم ...... شه یهم یکردن  بابا رو برا  یبا لجباز من
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 تو بعنوان همسر و من بعنوان دختر.......  میبابا رو نداشت اقت یو تو ل من

 

   شیآورد ایبدن یزمان  هی بره  ادتیآرام رو فراموش کن  گه ید االنم

   ی نداد ر یو بهش ش  ی شب لج کرد ه ی  ادیم  ادتی مامان

 بابا   دم یشب من د اون

 آرام ذره ذره خرد شدو شکست   ی ها ه یگر با

 ......  ی تو بفکر خودت بود و

 ی نیکه به بابا حق داده باشم که اجازه نده آرام رو بب  نه یفقط بخاطر ا گم یکه م نیا

 

 بخونه باعث شد من به غرورم بربخوره........... م ینگاه کرد و گفت اومدن نس  نیبزم

 

 

 

........من باختم چون تو  بردیدل بابا رو م هاش ی چندش با لوس باز ی  کهیاون زن ی بود یکنار من و بابا و آرام م  د یاون زمان که تو با 

 ی نبود

 

 کردم و چوبش رو خوردم ......  یتو لجباز  بخاطر

 شدم  ه یبودم که تنب قشیحتما ال ستم ین مونیم پشه حاال
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 من من کنان گفت   نفس

 ......  ی رو انتخاب کرد یزندگ نیبابا بهت نگفت برو خودت ا اما

 شدن...........   ر یتحق یشدن برا تیاذ یبرا فهیو گفت آره بابا نگفت اما منم مثل تو حس کردم بابا ح د یخند  آوا

 اد یب رش یگ ی مثل مان ینبود که داماد  نیا  قیال اون

 

 خوام گذشته ها رو هم بزنم ینم

 

 

 ......  گذره یچطور م میزندگ کنه ینم ی برام فرق گهیاما د 

 

 م یهست ی زندگ نیا ی سوخته   یو تو مهره ها من

 

 بود  یاد یبابا برامون ز که 

 

 و گفت   د یاز سر هزاران حسرت کش ی آه نفس

 ..منو بدبخت کرد و من تو و آرام رو ....   مادرم

 

 منو نابود کنه   خدا

 و بسوزم  اد یب ادمیزنده هستم که هر لحظه   چرا

 داره   دارینازم خر  شهیکردم هم ی م فکر



 نفس

562 
 

   ادیبازم دنبالت م نیمب گفتمیدلم م  تو

 

 که نبودش رو باور نداشتم   خواستی من رو م  اونقدر

 هام ساخت و فکرم به غلط رفت   ی وم کج خلقبودم که بابات با تم ی همون نفس من

 نداشته باشم  ی بابات ارزش  ی برا گه یروز د هی دونستم که قراره   ی نم گهید

 

 از جا بلند شد و گفت   آوا

 ...... م یرو تمومش کن ی میقد  ی قصه   نیا بهتره

   

   میکن  ی م ی کنه تو اون خونه بزرگ کنار هم زندگ  یکنار ما زندگ  اد یبار گفته به مامان بگو ب نیچند  ی بگم مان خواستمیم

 

 بود گفت   نیکه نگاهش بزم  نفس

 و سر  بار داماد بشم   امیمونده بود ب نیهم

 

 کرد و گفت دوستت داره .........  نگاهش

 گفت   کرد یرو باز م  فشی ک پ یکه ز ی در حال آوا

 ...........  آره

 

 و گفت   د یکش رون یب یکاغذ  فش یتو ک  از

 ......  ی خواستیچشم هات م یاون دکتره که برا آدرس  نیا
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 و برو    رینوبت بگ  هی حتما

 مامان   رمه ی د گه ید من

 ...... نجایتا ا اد یکله خر دنبالم ب ن یکه اون بدب االنه

 

 دستش رو گرفت و گفت   نفس

 ام بفروشم .....  ه یمهر یبود جا دهیبابا برام خر شیرو که سالها پ ی خونه ا خوام ی م آوا

 ....... رمیازت اجازه بگ  خواستم

 

 .....  یشونه باال انداخت و  گفت خونه خودته هر جور صالح بدون آوا

 دارم   از یکرد و گفت به پولش ن ی فکر  نفس

 ؟؟؟؟؟ یچ ازیبا تعجب نگاهش کرد و گفت ن 

 

 ندارن .....  هیزیواج کنن جهجا قراره ازد  نیا  یکرد و بعدش دوباره ادامه داد چند تا از دخترها سکوت

   ی کنیتو هم که هرگز از من قبولش نم کنم یکه سالهاست از اون خونه استفاده نم من

 بهتره بفروشمش  پس

 

 دونم هر جور صالحه خودته مامان .....  یشالش رو مرتب کرد و گفت نم آوا

 

   

 برم  د یبا گه ید من
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 هست   ییتو جا  یما برا یتو خونه    شهیبکن هم فکراتو

 زم یعز دونمیو گفت م د یکش ی آه نفس

 

 کرد و بطرف خونه براه افتاد .....  ی کوتاه یو خداحافظ د یمادرش رو بوس  ی  گونه 

 به ساعت انداخت.....  یشد نگاه اده یکه پ  یتاکس از

 بعد اظهر بود   کی

 انداخت    د یعجله بطرف خونه رفت و کل با

 سر تکون داد.....    دنشینشسته بود و با د ون یزیتلو   یروبه رو  مادر

 ...... یرفت و گفت شازده ات کجاست مامان گل جلو

 

 به اتاق اشاره کرد   که همونجاست و و ناراحته .......  اون

 

   

 کرد .....   بمیآروم در گوشش گفت اومد تعق آوا

 نگران تو چشمهاش کرد و دستش رو بعالمت التماس نگه داشت.....  ینگاه مادر

 

 فقط هم بخاطر تو.........   می کن ی سر تکون داد و گفت نترس دعوا نم آوا
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 فشرد که ازش تشکر کنه......  ی رمقش دست آوا  رو بگرم یب  یبادستها اون

 

 اتاق خوابش رفت   بطرف

 نشسته و در فکر ......  نی زم یتخت برو  ی گوشه    یمان  د یدکرد  خواست بطرف در بره که   ض یرو تعو لباسش

 

 بود نشست و نگاهش کرد وگفت   ر یسر به ز یرفت مان جلو

 ؟؟؟؟؟.   هیچ باز

 

 بلند کرد نگاهشون بهم دوخته شد  سر

 تا بحال ....... ی تو صداش گفت کجا بود یلرزش و خشم خفته   با

   ؟؟؟ی پرس یچرا م ی کرد بمیکرد و گفت تو که تعق  یخنده ا آوا

 تکون داد و گفت   سر

   ی مادرت بود شیهمه مدت پ نیا

 

 همه مدت .......  ن یبه ساعت انداخت  گفت کجا ا ینگاه آوا

 ی دونیبود خودت که بهتر م کی برگشتم راه تراف ک یساعت ده رفتم و  من

 

 آوا رو گرفت و گفت   یبازوها

 نگو ....... دروغ

 من خرم  ی کرد فکر
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 برو قرصهاتو بخور.....  یدستش رو پس زد  و از جا بلند شد و گفت خفه شو مان  آوا

 

 .......یکنی بود اونوقت تو دروغ گو خطابم م ک یتو راه تراف گم یم من

 

 ندارم گفته باشم   حوصله

   د یکش اد یفر بلند 

   ی کرد ظ یغل شیآرا

   ی د یپوش  یک  یلباس نو برا  و

 ......یرو پاک کرد  شت یو آرا   ی د یخونه دوباره لباس کهنه پوش   یاومد 

 

 بودم   ک یتو تراف یگ یم بعد 

 بود گفت  ستادهیدر ا  یجلو  آوا

 االن  وقتشه ......  یمنتظرم مان من

   یو کبودم کن  اهیس  ی بزن یی ایکه ب وقتشه 

 ......  شه یم شتر یو دوز داروهات ب یریگ یدان م زخمهام  عذاب وج دنیبا د  ی شیم مون یکه پش یی تو ن یرم ا ی من که از رو نم ی ول

 ....... یکنیکه  تو همراهم تجربه  اش م کشمیدرد م من

 ی شیتر م یتوهم   یروز به روز دار  بدبخت

 

 و گفت   ستادی جا بلند شد و روبه روش ا از
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 که فکرم آشفته است    یشیخوشحال م تو

   یخند یدلت بهم م  تو

 زد و گفت   یپوزخند 

   کنه یخوشحالم نم یچ یه گهیوقته د یلیخ

 ی هست که انجام داد  ییبخاطر گناه ها یضی که تو مر نیا

 

 و به زندان افتاد .....  یکه براش پاپوش دوخت  چاره یب ی رضا آه

 که ناچار شد   یپدرم که آبروشو گرو گذاشت آه

 خاطر آبروش جلوت زانو بزنه  به

 

 آوا رو نگه داشت و اونو محکم بدر چسبوند   ی ها شونه

   د یشینفس م تند 

 تر شده بود   یعصبان

 صد بار بهت گفتم   نویرضا مقصر نبودم ا ه یخشم گفت من تو قض  با

 افتاد   ر یکنه پاش گ یخودش خواست تک خور  اون

 و گفت آره جون خودت   د یخند  آوا

 ی فرار کن  یافتاد و تو موفق شد  ریگ  اون

 

   یکن یزد چرا ازش دفاع م ادیفر

 از کوره در برم روت دست بلند کنم   یی خوایم
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 من راهشو بلدم  یخوند  کور

 

 که آوا ازش متنفر بود    یزی چ د یدر آغوشش کش  محکم

 ده یکار آزارش م  نیا دونستیم  اون

 

  ستین  شیب ی مرده ا کردیماهها و مدتها بود که احساس م اون

 ونه ید ر یزد و ازم فاصله بگ  ادیفر

 

 شد ....  دهیشن نیزم ی برو ی زیافتادن چ یصدا ناگهان

 بطرف مادر رفتند   ی دو با نگران هر

 

   نیزم یبرگشته بود برو  یدست دراز کرده بود و صندل   ز یم  یبرداشتن آب از رو  یبرا

 کرد یناله م ی بسخت مادر

 

 کاناپه نشوند    یبغلش کرد و برو  یمان

 بود   ده ید ب یآس  صورتش

 کنارش نشست   آوا

 مدتها بود اون تنها مونس و همدمش شده بود  سوختیم  رزنیپ یبرا  دلش

 

  د یمادر رو مرتب کرد و گونه اش رو بوس  ی و پنبه ا د یسف  یموها
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 درد داشت    اون

   شه یهم مثل

 کرد  ی استرس بهشون وارد م شتریکه ب یزیچ

 

 ....... ار یمادر رو ب  ژنیانداخت و گفت برو دستگاه اکس ی به مان ینگاه

 

 با عجله بطرف اتاق رفت و با دستگاه برگشت   اون

 مادر به شماره افتاده بود نفس

 

 .....   د یراحت کش یصورتش وصل کرد و مادر نفس ی دستگاه رو برو ی فور

 بغضش گرفته بود   آوا

 شدند ریسراز اشکهاش 

 

   زمیعز خوام یهاشو نداشت کنار پاهاش زانو زد  و گفت معذرت م ه ی نگاهش کرد طاقت گر یمان

  ِ 

 

 آوا رو گرفت و نگاهش کرد و گفت   دست

   زهیعز یل یخاطرت برام خ  ستیدست خودم ن آوا

 مادر گذاشت و گفت    یموها یبرو  دست

 نکرده  ......  ایتو دن یا  گهیمادرم که بجز زحمت و رنج کار د د یسف یبه مو قسم
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   ی تو گفت ی به بعد هرچ نیاز ا اصال

 جز باور نداشت ...... یاما چاره ا  گهیدروغ م دونست یکرد م آوانگاهش

 بود و باورش سخت نیاون هم یزندگ

 

 رفتار کرده بود   نیگذاشت عادت به ا ش یکه به اجبار پا به خونه و زندگ  یلحظه ا  از

 

   آتشم

 ..... سوزه یمثل کوره م  قلبم

 بسه ..... ایخدا ییجا  هی

 عقب   برگردم

 کجا  بود   اشتباهم

 سربه سجده گذاشتم برام بگو از اشتباهم .....  ایخدا

   ی بگو چجور یکن  همیتنب  یی خوایم  اگه

 ..... ی به چه درد بگو

 و تموم شه   رمیبم

   یر یرو ندارم ازم بگ  یکس  گهید

   سوزهیم چشمهام

   ادتم یبود گفتم من همش به  ی بد  یبنده   نیمب نگو

 ایخدا گفتم 

 من چرا نبخشم   یبخشیتو م  کنهیات اشتباه م بنده
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 بسه   گهید  آخه

 تمومش کن    تییرو خدا تو

 با خودت ببر......  ایآرامش  ی برگردونم به نقطه  ای

 

 ..... دمشیاالن چند ماهه ند  ایخدا

 

 خوشگلش .....  یاون چشمها  رهیم ادم یماهش داره  صورت

   دش یسرخ و سف صورت

 نگش  قش ی موها عطر

 

 

 گرفته   دلم 

 پسش بده   بهم

 

 که    ی وقت ی طاقتش رو ندارم دلم تنگه برا گه ید من

   کرد یبهم اخم م 

 برم .... ی چطور نشیبرو بب نگو

 هاشو نظاره گر باشم   یکدوم جسارت برم و بدبخت  با

 سقف   هی  ر یزالو رفت ز ه یکه با   نمیبب
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 به سجده گذاشت   سر

   زد ی خودش بسته بود و حرف م ی بود که تو اتاقش در رو برو ساعتها

 جرات نداشت  بره و در بزنه   مینس

 بود   نگران

 

 رو چسبوند به در   گوشش

   سوخت یم قلبش

   زد ی و خدا رو صدا م کرد یداشت ناله م  اون

 بود  ضیآوا مر یماهها بود که از درد دور نیمب

 

 خواست ی رو م  دخترکش

 

 بود تو اتاق....... دهیچی ش پمردونه ا ی  هی گر یصدا

 تو دلش خدا رو صدا زد     مینس

 شه یداره نابود م میبهش صبر بده زندگ  خداجونم

 

   زمیعز ن یرو آروم زد وگفت مب در

 قربونت برم در رو باز کن   ی شد  هالک

 ارم یآوا رو برات م رم یم  خودم
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 ......  د یشن ی نم اون

 کنه  ی قالب ته  د یترس یم مینس

 

 در زد   ی د یباره با نا ام دو

 گفت   و

 تو رو روح مادرت در رو باز کن  نیمب

 

 بلند شد   ادش یفر

 

    زدگفت ی بچه ها زار م مثل

 

 کارت    یبرو پ مینس

 صدام نکن گهید

 همه تون .......  د یاز سرم بردار دست

 جوابمو بده  د یبا خدا خلوت کنم اون با خوام یم

 

   کنم یبا خدا جونم دو دو تا چهار تا م دارم

 بگم چرا ؟؟؟؟؟؟  خوام یم

 

 گفت   مینس
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 رو قرآن در رو باز کن فدات بشم   تو

 خاطر آرام.......  به

 

 اش رو قورت داد و گفت   ه یهق گر هق

 ........  نه

 قلبم بشکنه ......  د یبا نقدریبگه چرا ا ایمنو با خودش ببره  ا یامشب تموم حرفامو باهاش بزنم  د یبا

 کج رفتم  کجا

 

 پشت در نشست   مینس

 نداشت یرمق  گهید

 

 گفت   آروم 

 چرا   گنیبه خدا م همه

 

 چرا؟؟؟؟؟  گم یم  منم

 

   نیمب

   زم یعز ره یگ یقهرش م خدا

 کن   توکل 

   شه یم درست
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 اومد   ادش یفر یصدا

 ؟؟؟.   یک پس

 

 ....  رهی رفت گفتم تقد  یتو جوون بابا

 هام رفت گفتم چرا ......  یی اوج تنها مادرتو 

 نفسم بود   نفس

 زد گفتم چرا ؟؟؟؟؟  شمیآت

 بسه   گهید نهههههه

 تونم   ی رو نم یکی نیا

 کنم   تحمل

 کردم    یهمون پدرم که براش مادر من

   موهاشو

 ......  زدمیشونه م د یفقط موهاشو خودم با م ینس یدونیم

 دخترکم بزنه   یحق نداشت دست به موها یکس

 

 ی وقت  زدم یبافتم و براش گل م  یم  خودم

 

 هاشو تحمل کردم   یقرار   یدر آورد خودم ب  دندون

 کرد سوختم   تب

 شد زنده شدم   خوب
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   د یخوابیرو دستهام م د ی سالش بود حتما با ه یهنوز   

   عروسکم

   د یترس یم  یکیتار از

   گفتیو م  کردیو اون محکم بغلم م  میکردی پچ پچ م ی باهم در گوش  بعد 

 منو ببره   اد یاز در آقا دزده ن بابا

   گفتم یو م  کردمیم م یغلم قاصورتشو تو ب من

 کشم آقا دزده رو   یم

 

 

 چرا آخه ......  ایخدا

 

 دخترکم   حاال

   خوابهیقشنگم شبها با آقا دزده م  فیلط گل

   رمیبزار به درد خودم بم م ینس برو

 کن  ولم 

 

 خود صبح با خدا حرف زد   تا

 ناله کرد   و

 رئوفش درد گرفته بود  قلب

 نداشت   یادامه رمق یته خط بود و برا   گهید نیمب
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 گفت خداجونم چرا ؟؟؟؟؟  اونقدر

 جانمازش بخواب رفت  یحال برو  یخسته و ب  آخرش 

 

 معلوم  فشی آخر خط بود و تکل نیمب

 

 اومد   ینم یی صدا گهید

 منتظر بود صداشو بشنوه   مینس

 خاموش شده بود  نی مب  یکه صدا شد یم یساعت

 

 د یآخر رس  ستگاهیبه ا یته خط زندگ انگار

 

 تو خونه   د یچیسرفه مادر پ یصدا

 تونست راحت بخوابه .....   ینم چاره یجا بلند شد وبه اتاقش رفت ب از

 گذاشت   شیشونیپ ی رو نم دار کرد و برو دستش

 

 اتاق گرم بود  یهوا

 باز گذاشت   یرو کم پنجره

 تو اتاق   د یچی پ رونیسرد ب یهوا

 

 خنک شد   صورتش
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 داد درسش روتموم کنه    یمادر اجازه نم ی ناله ها  داد یامتحان م د یاصبح ب د یخوابش پر و

 نشست   کنارش 

 جون مادر رو دوست داشت  یب ی دستها یدستش رو گرفت و گرما   اون

 

   کرد یچند بارتکرار م د یبود که هر کلمه رو با فی جونش که اونقدر ضع یب ی کمرنگ بهش زد و با صدا ی لبخند   مادر

   گفت

   ممنونم

 زد و گفت   یلبخند  آوا

 از بودنت ممنونم    من

 کنم یکه پسرت رو تحمل م  یتو هست 

 

 انداخت  و سکوت کرد وادامه داد   نییپا یرو بعالمت شرمندگ سرش 

 فرصت بده.....  بهش

 

   آوا

 نداشت دل مادر  رو بشکنه دوست نداشت بهش بگه   دوست

 منو نداشت.... اقت یپسرت ل که 

 

 ره یپسرش سر و سامون بگ  ی زنده هست که  زندگ ی روز   د یمادر به ام دونستیم

 



 نفس

579 
 

 آوا رو رها کرد و  صورتش رو نوازش کردو گفت  دست

 داره........ د یام بهت

   کرد یحرف رو عوض م د یآوا از جا بلند شد با 

 اتاقتون عوض شد   ی هوا گهی پنجره رفت و گفت د  بطرف

 از کتاب مونده که بخونم   ی لیخ رمیم من

 دارم   یامتحان مهم رداف

   رهی آوا از حرف زدن در مورد پسرش طفره م دونستیم مادر

 ..... داد یحق م بهش

 زنده هست و بس.....   د یبه ام ی آدم اما

نگرانش   شتری ب ن یشکل نگرفته و ا نشونی ب ی عاطف ی رابطه   چیماههاست اون دو با هم ازدواج کردن اما ه نکهیبا ا دونستیم  اون

 کرد  یم

 

 داره  انیجر  ی کیپسرش رو  لبه پرتگاه تار یکه زندگ  دونست یبود و م دهیبشه مادر با چشم د کی حق نداشت بهش نزد یمان

 

 و گفت   د یو بطرف مادر رفت وصورتش رو بوس  د یپرده رو کش آوا

 بخواب........  ی گل مامان

 

 تو حال نشستم حواسم بهت هست   من

 بروش زد  یچشم بست و لبخند  اون
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 مطالعه شد  مشغول

 به درس پناه برده بود   زش یآشفته و نفرت انگ  ی فرار از زندگ  یامتحانش نبود اون فقط برا نگران

 افتاد   یاوقات شبها به فکر بابا م یگاه

 .... دادیبهش دست م  یکه احساس خفگ  شد یجور دلش تنگ م هی

 

 بود   نیچقدر سنگ  شبها

   کردیتمومش م د یکه مونده بود و با یدرس 

 و هزار فکر.........  ی خواب یب

 کتاب  خوابش برده    یبرو  ی ک   د ینفهم 

 آگاه شد که   ی وقت

   شه یم  دهیموهاش کش  ی دست برو ه یاحساس کرد  

 

 باز کرد   چشم

 بود  یمان

 

 و من من کنان گفت   د یدستش روعقب کش  اون

   ریبخ صبح

 

   دم یتازه خر نون

 م ی کنم باهم صبحونه بخور رتدایب خواستم
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 شده بود    رش یبه ساعت کرد د ینگاه

 عجله از جا بلند شد و گفت  با

   یزودتر صدام کن    ی تونست ینم

 شد  رمید 

 

 به طرف اتاقش رفت تا لباس بپوشه  ی رو آب زد و فور صورتش

 

   یخور  ی صبحانه هم نم ی عنیآروم گفت  کردیداده بود و نگاهش م ه یتک  یبه درگاه یمان

   رمه یگفت نه د شد یکه آماده م  همونطور

 رم یگ یقهوه م  ه یدانشگاه   یازبوفه   

 

 گفت   کرد یرو مرتب م  فش یبست و مقعنه گذاشت و همونطور که ک موهاشو

 برسم کالس  د یساعته با مین

 

   د یکفش پوش   یرو بست و بطرف در رفت و فور  کتابش

   کردیمبود نگاهش  ستاده یدر ا ی جلو یمان

 نره   ادتیمامان  ی و نگاهش کرد و گفت   داروها برگشت

 گردم   ی برم زود 

 ی برو زودبرس   نیرو بدستش داد و گفت با  ماش  نیماش  چیسو یمان
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 رفت   نگیرو ازش گرفت و بطرف پارک  چیحق بود بناچار سو حرفش

 رو که باز کرد   در

 تو صورتش  د یچیپ ی زمستون یسرما سوز

 

 اومد   رون یرو روشن کرد و از خونه ب نیماش 

   شد ینم باورش 

 بود  ستادهیا می روش تو کوچه نس روبه 

 

 شد   ادهیرو باز کرد و پ در

 صورتش رو تو پالتو پنهون کرده بود ی  مه یپر خون نگاهش به آوا بود   ن یزده از سرما  و چشمها خی ی با صورت اون

 

   ره یبگ  ده یرو ناد میتونست نس ی بود اما نم رش ید یلیخ

 تر رفت   جلو

 صورتش رو پاک کرد  شونیپر یبا نگاه اون

 زبونش بند اومده بود   آوا

 ثباتش رو بهم بزنه   یو ب شون یپر یزندگ  یاومده بود مابق مینس انگار

 

 زبون گفت   بالکنت

 ......... مینس



 نفس

583 
 

 

 چند قدم جلو تر اومد   اون

 آوا

 یکنیدر خونه ما چکار م  ی وقت صبح تو سرما جلو  نیشده ا یچ  میگفت با توام نس ینگران با

 

 رو گرفت  گفت   دستش

 ...... بابات

 

 ؟؟؟؟  ی بازوهاشو تکون داد و گفت بابا چ ی با نگران آوا

 

 لرزون گفت    ی براش نمونده بود با صدا یاز  سرما جون  گهیکه د مینس

   مارستانهیتو ب بابا

 حالش بد شد   شبید

 .....  آوا

 

   خت یرو بخاطرت اشک ر شبی اون تموم د ییایبا من ب د یبا

 بشه   ریممکنه د ییایخودش بسته بوداگه ن ی رو برو در

 و با خودم ببرم  نمتیتا بب  ستادمیا نجایچند ساعته ا االن

 

 بست    خیحس شدن خون تو رگهاش  یدستاش ب  آوا
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 مردی اومد م ی سر بابا م یی بال اگه

 

   شه یآوا با اومدنت حالش خوب م ی عجله کن د یدستش رو گرفت و گفت با مینس

 مطمئنم..... من

 

 داد آوا هنوز تو شوک بود   تکونش

 گفت   بلند 

   زم یداره عز ازیاز هر وقت بهت ن  شتر یب  االن

 .....  ستین د یترد یجا

 

 با توام ....  آوا

 ....  ایبه خودت مسلط باش با من ب کنم یم خواهش

 بابا اومدم دنبالت .....  نیرو خاموش کن من با ماش   نتیدستش رو گرفت و گفت ماش   کنمیکمکت م  من

 

 گرفت تا کمکش کنه   دستهاشو

آوا رو   یتو کوچه و دستها د یبود دو  ده یو حرف زدنشون رو د  میساختمون اومدن نس یتا اون لحظه از پشت پنجره   یمان ناگهان

 محکم نگه داشت و گفت کجا ؟؟؟؟؟ 

 

 بود   یدو نگاهشون به صورت مان  هر

   هیبستر مارستانیاشکاشو پاک کرد  گفت همسرم سکته کرده تو ب مینس
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 قرار آوا بود   یب

 دنبالش    اومدم

 و گفت   د یرو بطرف خودش کش آوا

   اد یتونه ب  یاون نم ی ول

   نگاهش کردند  ریدو متح هر

 

 داد   ادامه 

 اونو از خودش روند ..... پدرش 

 .....  دمیداره هرگز اجازه نم  ازیمن گفت زالو االن به همسرم ن به

 ی فهم ینم ره یم  ی پدرم داره م ی و گفت خفه شو مان  د یدستش رو کش آوا

 

 یبر  زارم یفهمم که نم  یدوباره دستهاشو گرفت وگفت م  اون

 

 زن منه نه دختر تو  گهیدختر د   نیبگو ا ن یکرد و گفت برو به مب م یصورت نس نگاه

 

 بود   ی دلسوز ی زد از رو ی با التماس نگاهش کرد و گفت رحم داشته باش اون اگه حرف مینس

 اد یبده آوا ب اجازه

 

 زد   اد یآوا رو محکم نگه داشته بود که فر  یدستها انقدر

 دستم درد گرفت  کثافت
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 گفت   ی زیدر گوشش چ نگاه صورت آوا کرد و  اون

 با خشم تو صورتش نگاه کرد   آوا

 زد   ادیفر

   ی کارو ندار ن یجرات ا تو

 کنم یکارو م  نیا ی زیسر تکون داد و گفت چرا دارم به جون خودت که برام عز یمان

 

 برو   یتون یدستش رو رها کرد و گفت حاال م  ابونیخ وسط 

 نه رسو یم  انیبه پا شویبابات حتما زودتر زندگ ی طور نیا

 

 اطالع بود گفت   ی که از ماجرا ب مینس

 بعد   یبرا د ی رو خدا دعواهاتون رو بزار تو

 د یکه اسمش رو بزار  یالتماس اصال هر چ یبرا  نجایاومدم ا من

 

 کرد و گفت   م ینگاه صورت نس دآوایرو خدا کمکم کن تو

   امیتونم ب  ینم من

 با تعجب تو چشمهاش نگاه کرد و گفت   مینس

    یگ یم  یدار  ی چ یفهمی م آوا

 ی کارو بکن  نیباپدرت ا ادیدلت م  چطور
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 پرخون ..  یو دل ون یگر یبسمت خونه با چشمها د یدو  اون

 

 کنمیم  نتینفر اد یسر پدرت ب ییلعنت بهت آوا اگه بال  د یچیتو کوچه پ   مینس اد یفر یصدا

 

  دند ید یتار م چشمهاش 

 داد یخفت خاتمه م نی به ا شه یهم یبار برا  کی د یبا

 

 اتاق شد و در رو بست   داخل

   کردیم دایاون عکسها رو پ د ی با ختیاتاقش رو بهم ر تموم

 شد یهر جور شده تموم م د یبا

 

 و گفت بگرد   د یو بلند خند   ستادیپشت در ا یمان

 بگرد   شتریب

 و رو کن    ریز اصال

 ......  ی کن ینم دایپ

 ونقدر احمقم که مدرک جرم رو تو اتاق تو نگه دارم من ا  ی کرد فکر

 

 اون جاش امنه   نه

 زد   ادیشو گرفت و فر قهیو با خشم  رون یاز اتاقش اومد ب آوا

 لعنتت کنه اون عکسها رو بهم بده کثافت  خدا
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 ......  یفهمی متنفرم  م ازت

 

 خفه ام کن   ی جور ن یدستهاشو نگه داشت و گفت آره هم یمان

 دوست دارم   من

 خوام یم  نویهم من

 

   د یکش ی م غ ی وج د یکوب  ی اش م نهیبا مشت به  س  آوا

   یعکس العمل  یبدون حت یمان

 کرد یم نگاهش

 د یخند  یم  و

 

 با پدر بود   دارش ید  نیآخر نیا د یشا کرد یم ش یراض یجور  هی د یبا

 .......  ییخوایم  یشد و با غضب تو چشمهاش نگاه کرد و گفت چ ساکت

 زد و گفت   یطانیش  ی لبخند  اون

 .......  یچیه

 

 خواستم   ی زیچند ماهه ازت چ مگه

  تی و من رع  یخانم خونه بود  تو

   ی دادیم  دستور
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   گردمیهمون کارو م من

   شهیاز االن به بعد جامون عوض م  فقط 

 بغضش رو قورت داد و گفت  آوا

 ؟؟؟  منظور 

 به مادر کرد   یبرگشت و نگاه یمان

 استرس داشت ...... چارهی ب اون

 بده ......  صینگاه نگران مادر رو تشخ  تونستیم آوا

 برگشت و تو صورتش نگاه کرد و گفت   یمان

 .....  می رو جلوش بزن ی زن و شوهر  یهمه حرفها ست یدرست ن کنه یمامان داره نگاهم م نیبب

 سمت مامان و گفت   برگشت

 ببخش مادر ....  منو

 ......  نهییفکره درکش پا ی ب ی لیخ زنم

 داد یاز شدت خشم ناخن هاشو کف دستش فشار م آوا

 

 .....  یخوام ادامه بد  ینم ی غضب نگاهش کرد گفت خفه شو مان با

 ......  یلیشونه باال انداخت و گفت هر جور ما اون

 

 ........ ید یخواستم انجام م ی و هر کار  ید یحرفم رو گوش م  ای ی ندار شتریراه ب   دو

 بابا جونت ...... دن ید م یریوبعدش با هم  دست تو دست هم م  

 بابات ...... دنتید   یر یبدون شوهرت م ییو تنها ی کنیاالن جرات م نکهیاای
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 مغرورت.........   یبابا ی مردم و آبرو ی ها عهیوشا  نترنتیتو ا د یجد  ی تا ظهر خبرها بعدش 

   کنهینم یمن برام فرق  یدونیکه بهتر م خودت

 ...... یی تو  یاصل رنده یگ  میتصم

 

 ......  گمیم  یکه چ  یدونیم

 ..... ید یکه نشون م ی هست یتو باهوش تر از اون  یدونیکرد و گفت معلومه که م  یا خنده

 ...... دهیکارو انجام م   نیو ا  کنهی نم یاون شوخ دونستیم آوا

 اونقدر پست و سوء استفاده گر بود که حد نداشت ....  یمان

. 

   کردیزمان که آوا مجرد بود و به  خونه اش رفت وآمد م اون

 دزدها استفاده کرده بود .....  ی آوا با دارو دسته   یجمع کردن مدرک جرم همکار یبرا  یهر فرصت از

که اون کنار رضا بوده   ی داشته لحظات  یهمکار ی دزد ی شده  ریباند دستگ  هی با  یزمان هی که آوا  دادی نشون م یلعنت  یعکسها اون

 گروه .......  ی بچه ها ه یو بق

 

 

 شونه هاشوگرفت و با خشم گفت   آوا

 شرف .......  یب 

   یندار رتیمنه تو غ یعکسها  عکسها اون

 آبرو کردن پدرم    یبه خاطر ب یحاضر

 .......  یبزار  ش یرو به معرض نما زنت
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 گفت ......   تیمسخره وار کرد و صورت آوا رو تو دستهاش گرفت و با عصبان  یا خنده

 ......  زن

 بوده که بخوام تو رو ناموسم خطاب کنم   ی من و تو رابطه ا ن یب مگه

   یکن یماهه مثل برده ها باهام رفتار م  نیچند  تو

 ی تاوانش رو بد  د یبا

 

 حس شدن   ی دستهاش ب آوا

 دونست چکار کنه   ینم

 شده بود   میتسل

 داد یباج م  وونیح  ی به مان د یبخاطر پدر با اون

 

 به مادر کرد اون مظلومانه نگاهش به آوا بود .....  ینگاه

 بکنه   تونستیم  یکار  چه

 به باد داد   شو یبود که زندگ یاشتباه

 و نگاهش کرد و گفت   ستاد یا نهیدست به س  یمان

 نداره ......  یخاندان صامر برات ارزش  ی آبرو یعنی

  ف یبره تو شرکتش  و سر باال کنه بگه آوا صامر دختر بزرگم دزد تشر یی بکن پس فردا که بابا جونت خوب شد با چه رو نو یا فکر

 داشت...... 

 شده بود   ره یخ ن یبا خشم بزم آوا



 نفس

592 
 

 بود   ده یرو د ییکذا یبار اون عکسها هی

 

 جمع کردن مدرک جرم رابطه آوا با اونها عکس داشت   یبرا یآبرو از هر لحظه ا  ی ب اون

 نداشت اما   یمسئله ا  ییآبرو ی دزد سابقه دار که ب  هی  یبرا

  شد یپدرش بود که رسوا م نیا

 انداخته بود آواحضور داشت ......  ر یگ  یاون عکسها که تک تک افرادش روخود مان ی تو

   کرده یم یها همراه ی دختر در کنارشون تو تموم دزد ن یا دادیکه در کنار رضا بوده و نشون م  ییها لحظه 

 لو رفتن اون عکسها   با

 کرد یو از غصه دق م  رفتیرو که داشت به باد م  ییآبرو ی و همون ته مونده    شد یهمکارانش خرد م نیتو شرکت و ب پدرش 

 

اما آوا با رفتن به زندان پدر رو نابود   د یترس   یشده بود واز حبس نم دهیزندان کش نداشت چون بارها پاش به  ی براش آبرو فرق یمان

 کرد یم

 

 نگاهش کرد   میتسل

 بر باد رفته اش  یشد تموم آرزوها شیفکر  یباختن نداشت تاوان ب یبرا  یز یچ اون

 

   ره یغرور و شرفش رو بگ  ی ذره ها نیبود تا آخر ستادهیجلوش ا یمان

 داشت    قتی که حق یزیچ

 نداشت که براش بجنگه  یارزش  گه یسر و تهش بود که د ی ب یزندگ
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 باختن و از دست دادن نداشت  یبرا  یز یچ اون

 داد یشکل م نیتاوان اشتباهش رو به بدتر د یبا

 

    زد یدست و پا م ید ینا ام  ی محال بود و اون ته دره  ی آرزو ه یخالص بشه براش   یکه از دست مان  یروز  د یام

   کردیال متق  د یبا چرا

 شد یم ه یتنب د یبا

 

 تا بابا سر پا بشه    شکستیخودش رو م د یبا

 پر از هزاران درد گفت  ینگاه با

 .......  ی تو بگ   یچ هر

 

 بهش انداخت و گفت   حانه یوق ینگاه یمان

 زن خوب خودم   یحاال شد  نیآفر

   ی دونیکه خوب م   تو

 ذهنت بشه   ی گفتم آوا تو ذهنت مرور کن تا ملکه  بهت

 ی و آخر مال خودم اول

 

   یکنی مجادله م یکه الک  یی تو نیا

   ارمیهم بزانو درت ب شیچند ماه پ تونستمیبه عنوان همسرت م من

   یبهم عالقه مند بش د یروز شا هی داشتم که  د یام اما
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 بعالمت تاسف تکون داد و گفت   یسر

 که بشه با زبون خوش رامت کرد  ی ستین یتو آدم  اما

 

 داد و گفت   ه یگرفت و اونو محکم به ستون در تک دستهاشو

   ی و خاطر خواهم کرد ی خودت اومد  یتو بود که  با پا  گناه

   ومدم یکه بدنبالت ن  من

 .......  اومدم

   کردیآوا رو متشنج م نفسهاش 

 نبود لمس دستهاشو تحمل کنه  ی راض ی حت اون

 

 بست و سکوت کرد  چشم

 

 به مادر کرد   ینگاه یمان

   کردیم ه یداشت آروم گر  اون

 جونش گفت ولش کن ........  یب یرو تکون داد و آروم با صدا سرش 

 

 بود که از حضور مادر شرم داشته باشه   ی تر از اون  ایح یاون ب  اما

 بهش زد و گفت   یلبخند 

 ........ زهیکه چقدر برام عز یدونی ن خودت منباش ماما نگران
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 هر چقدر هم مقاومت کنه و دوستم نداشته باشه   اون

 حرف شوهرشو گوش کنه   د یبا اما

 لحظه هم انجام نداده .....   هی چند ماه  نیکه تو ا  یکار

 ازش ندارم ......  یاد یکه توقع ز من

 نسبت به همسرش داره   ی ا فهی که چه وظ ارمیب ادش ی خوام یم  فقط 

 حرفم   دروغه 

 

 .......  هرگز

 

   نم یبا التماس نگاهش کرد و گفت  بزار برم پدرم رو بب آوا

 زود برگردم    دمیقول م بهت

 رو جون مادرت   تو

 ی دوستش دار ی لیخ دونم یم که 

 

 دستهاشو رها کرد و گفت  یمان

 ........  م یریم باهم

 

 هل داد ..... نییدر رو بطرف پا ی  ره یلرزون دستگ  یدستها با

 نبود جز صورت شرمسارش که چطور تو چشمهاش نگاه کنه.......  یز یچ چینگران ه اون
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 آروم باز شد و اون پا بداخل اتاق گذاشت ......  در

 آوا   یقدمها  یتو اتاق صدا سکوت

 تر شد  ک یو نزد  کینزد

 

 خوشگل بسته بودن ......  یخواب بود چشمها بابا

 .....  د یکشیس منف آروم 

   کردینگاهش م ب یغر یآوا با بغض  و

 صورتش بود   یخط برو چقدر

 که تحمل کرده بود .....  ییرنج غمها خط 

  شناختیتک اونها رو خوب م تک

 مامان ........  یخطاها

 مادر بزرگ .......  مرگ

 محض خودش ..... اشتباه

 

 بود    دهیچند سال کش ن یکه تو ا ییرنجها

 آروم بکشه    یاومد نفس تا

   آوا

  اهاشویرو

 باد داد   به

   اره یبابا رو طاقت ب ینتونست خوش  اون
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  داشت

 .....  کردیتجربه م  م یکنار نس  یآروم ی ها لحظه 

 رفت ........  یکرد کاش خطا نم  ینم ی حسود کاش 

 که تاوانش رو داد .....  افسوس 

 اون با افکار  احمقانه اش  تموم آرامش پدر رو بهم زد ...... اما

   ره یبود که بم حقش

 فکر کنه که چطور باخت و تموم شد  نیخواست به ا ی نم اون

 

 خوردن ......  ی گونه هاش سر م ی گرم و آروم برو اشکهاش 

 دلتنگ بابا بود....    ایدن  هی از  شتر یب اون

 

 رفتن وجود نداشت ن یاز ب یبرا  یز یداره و چ ضی مر ی اون قلب گفتنیوصل به بدنش م یدستگاهها یصدا

 سالها بود که مرده......... نیمب  بلکه

 

 بابا گذاشت....... ی   نهیس  یرو آروم برو سرش 

 زمزمه کرد  غلط کردم ......   شتری... و صد بار ب

 نره   ادش یکه   کردیذهنش تکرار م  تو

 داشت   انی بابا آروم نفس توش جر ی  نهی......چقدر خوب بود که هنوز س اومده بود نیهم یبرا  اون

   خواستیم ییدستهاشو تو اوج تنها  یگرما چقدر

 ....... کشه یبست و خدا رو شکر گفت که هنوز نفس م چشمهاشو
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 بود .....  ده یصورتش کرد چقدر مظلومانه خواب نگاه

   دادیبابا بهش آرامش م ینفسها یصدا

 شناخت  ی تن رو م ی گرما  نیا اون

 بابا .....  ینفسها عطر

   کرد یمامان رو براش پر م ی بود و جا ک یکوچ ی وقت

   خوند یم ییالال

   کرد یرو عوض م لباسش

   یبرو شبها

   رفتیبابا بخواب م یدستها 

   کردیم ی دوشش قلندوش باز  رو

   رفتیبا قصه هاش بخواب م شبها

 آخر رو بکشه......   یکه ممکن بود  نفسها  نهیس  نیهم رو

   رفتیم بخواب

 گفت تا زبونش بند اومد   اونقدر

 هزاران بار گفت غلط کردم اون

 

 چشم باز کرد    نیمب

 حال بود .....  ی و ب جیگ

 اش سر گذاشته ...... نه یس   یبه صورت آوا افتاد که برو  نگاهش
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 جون گرفتن .....  چشمهاش 

 صورتش نقش بست ی آوا برو  دن ید ی از شاد یبرق

 

 .....  یصداش کرد و گفت اومد  آروم 

 

 سر بلند کرد و اشکهاشو با پشت دست پاک کرد و گفت آره قربونت برم   آوا

 ......  اومدم

 ره یبرات بم آوا

 

 نداشتن بطرفش دراز کرد .....  یو دستهاشو که جون  د یراحت کش ینفس اون

 دستش رو نگه داشت غرق بوسه کرد   آوا

 چشمهاش گذاشت ..... ی برو و

 آروم شده بود     نیمب

   گفت

 رفتم.......  ی م  ایحسرت بدل از دن دمتی د ی بابا  اگه نم ی کرد خوب

 

 لب بابا گذاشت و گفت خدا نکنه......    یبرو انگشت

   یش یحرفو نزن تو خوب م نیا

   دمیقول م بهت

 کنارتم اومدم که باشم من
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 ی اجازه بد  اگه

 

 و گفت چشمام بدر خونه بود هر روز ......   د یآروم کش ینفس  نیمب

   شدمیم  داریکه ب صبح

 گرده خونه........   یامروز آوا برم  گفتمیخودم م با

 بود  اهی تار و س   میبدون تو زندگ  آخه

 بابا ......  ینکنه چشم ببندم وبعدش تو رفته باش  آوا

 

 چند وقت رو همش   نیا

 

 چشمم به راه بود  

 نتظار ..... انتظار و ا همش

 

 .....  د یرس  ی و من دستم بهت نم ی تو پشت در بود انگار

 

 گوش بابا  برد و گفت   ک یسرش رو تکون داد صورتش رو نزد آوا

 کردم ......  غلط 

 بزار بمونم  بابا
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 بدور گردن آوا حلقه کرد و سر تکون داد و گفت .... دستهاشو

   رم یمیدوباره م  یبر اگه

 .....  نمتی نارم باش بزار هر روز ببک ی هست یجور و با هر ک هر

 نشه بابا....... غی صورتت ازم در بزار

 

 چسبوند .....  نیرو تکون داد و صورتش رو به صورت مب سرش 

 جون گرفتن   ن یمب ینفسها

 کرد  ایرمقش رو دوباره اح ی جون  ب   انگارآوا

 

   ی طوالن یق یتا دقا نیمب

 کردی رو محکم تو بغلش نگه داشته بود  و خدا رو شکر م سرش 

 

 که آوا باشه  خواستی م ی زیاز هر چ شتریب

 

 بود   ستاده یمنتظر ا ابون یبه ساعت انداخت هشت شب بود سر خ ینگاه

 .....  کردیکفشش کج شده بو کمرش درد م  ی پاشنه

 .....  نه یبش ابونیداشت همون جا تو خ  دوست

 گرسنه بود  یلیخ

 رو برداشت و دوباره شماره گرفت  تلفنش 
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 از چند زنگ برداشت .....  بعد 

 خودم برگردم خونه ....  یی ایم ر یاگه د ییگفت کجا  یحوصلگ  یب با

 اون طرف خط   یمان یصدا

   د یچیگوشش پ  تو

 باهات فاصله  دارم .....  ابونیدوتا خ  امیدارم م  نه

 حس شده بودند تکون داد و گفت پس زود باش  ی پاهاشو که ب آوا

 

 .....  ستاد یکرد و منتظر ا بشیدستهاشو تو ج ی الیخ یب با

 پاش توقف کرد   ی جلو نیماش   هی ناگهان

 چه خبرته ....... ونه ی د ی زنان گفت آها  ادیقدم بعقب رفت و فر چند 

 

 افتاد   نیزم یاز تو دستهاش برو  یگوش 

 شد تا برداره ..... خم

 رو برداشت و سر بلند کرد......   یغر غر کنان گوش  همونطور

   شد ینم باورش 

 بود   ستادهیدرهم رو به روش ا یا  افهیو ق دهیتراش   یبا سر رضا

 

   کردیتعجب نگاهش م با

 چند قدم جلو اومد   اون

 گفت   ده یبر ده یبر آوا
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 رضا ......  ی خودت

 که تو نگاهش نهفته بود سر تکون داد   ی با غم اون

 جلوتر رفت و گفت   ی با خوشحال آوا

   دمت یخوشحال شدم د یلیخ

 ی آزاد شد  یک

 

 اومد و گفت   جلوتر

 ندارم آوا   وقت

 م یباهم صحبت کن د یرو بهم بده با دتیجد  ی شماره

 

 و تو رو با خودش ببره  اد یب ی که اون عوض االنه

 

 رو بده من  شماره رو بزنم  سر تکون داد و گفت تلفنت  آوا

 و گفت زود باش  د یکش رون یتلفنش رو ب   بشیاز تو ج رضا

 

 گفت    کردیداشت م ادی همونطور که شماره رو تو تلفنش  دنیلرزیدستهاش م آوا

   می زنیزود برو بعد با هم حرف م  کهینزد یمان

 رو بهش داد و   تلفن

  تکون داد و قبل از سوار شدن نگاهش کرد و گفت ی سر اون

 .........  یبد  حیبرام توض د یبا ی لیخ آوا
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 ی ونیکه بهم مد   یدونیم

 

 آشفته بفکر فرو رفت   ی بعد اون دور شده بود و آوا با دل ی قیدقا

 

 اونو بخودش آورد  یمان نیبوق ماش  یصدا

 

 داد و گفت   نییرو پا شهیش 

 ......  زم یشو عز سوار

 شد   نیشونه جابه جا کرد و سوار ماش  یرو برو  فش یک  اون

 رو آغاز کرده بود  یپر حرف  ی راه اون در فکر بود و مان  تو

 

 نداشت فکرش بابت رضا خراب بود  حوصله

 

 ی آوا گذاشت و گفت خوب یدستها  یدستش رو برو   یخودش بود که مان تو

 

 کرد و سر تکون داد و گفت خسته هستم .....  نگاهش

 

   خوره یخودته بهت گفتم دانشگاه به چه دردت م ر یو گفت تقص د یخند  یمان

 سر کار   یبر  دم یمن اجازه م ی کرد فکر

 رفته  ادتی  م یحرفهامون رو با هم زد ما
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 دم یبرات انجامش م یشب باز مه یو من مثل عروسک خ  یر یگ یم می تصم ییمسخره وار کرد و گفت ما نه تو تنها  یخنده ا آوا

 

 بلند کرد و گفت    یخنده ا  یمان

 عروسکم بشم من ..... قربون 

 ....  یباش  ریخانم مد   اد یچقدر بهت م ییخدا ی ول

 کن.... ت یریو قلبم رو مد  ا یب  گمیخودت م ی که برا  یدونیم

 

 دوستت دارم   شتر یروزا ب نیچقدر ا آوا

   شهیخورده و حال پدرت هر روز بهتر م یتکون هی  مون یحاال که زندگ یدونیم

 م یخوشحالش کن شتریماهم ب د یچرانبا

 

 ادامه داد   یبا تعجب نگاهش کرد و مان اون

 

 وقتشه    بنظرم

 ره ینوه شو بغل بگ  باباجونت

 

 باشه   ی پدر فرزندش مان د یگنج  ی که تو تصوراتش هم نم آوا

 موضوع فکر کنم   نی خوام فعال به ا ینم  یحت یمان  اریدر ن ی مسخره باز  گفت

 مادر شدن رو ندارم    یآمادگ من
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 که ....... خواد ینم ی مسخره وار کرد وگفت آمادگ یخنده ا  یمان

 زم یهست عز هیهد  نیخودش بهتر یکه مادر بش نیا

 

 دلش گفت چندش    تو

 لعنت بهت ازت متنفرم .......  

 بدتر از نفرت داشت ی حس اون

 کنه   یکنارش  سپر   که تموم عمرش رو  قرار بود در  یبا کس  

 

 تو کوچه و گفت   د یچ یبلند کرد و پ  یا خنده

 ..... م یباش  کیتا ساعتها تو تراف د یخانم با یکتابها د یخر بخاطر

 تو خودتو ناراحت نکن عشقم   اما

 .....  ام یهم ب ایبخاطرت حاضرم تا اون ور دن من

 همون سمت خونه خودمون نداشتن   یخواستی رو که م ی کتاب ن یواقعا ا ی ول

 شده بود پاشو تو کفش جابه جا کرد و گفت   شتر یکه پادردش ب آوا

 امشب ...... یزنینداشتند چقدر حرف م ی مان نه

 رو فروخته بود  خواستم یکه م ییکتابها شتریب دمیهم رس  ر یمن د تازه

 

   ام یفردا ب د یبا دوباره 

 داد و گفت   لشیتحو  ی کرد و اخم نگاهش

 ...... فردا
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 سر تکون داد و گفت آره فردا ......  آوا

 .....  می فردا که ما نوبت دکتر مامان رو دار یسر تکون داد و گفت ول  یمان

 نگاهش کرد و گفت   آوا

 کتابو الزم دارم  ن یتنها برو من ا خودت

 

 به پشت سرش انداخت وگفت   ینگاه نه یآ تو

 بگم .....  یچ

 ضرورته حتما هست .... ی گ یکه تو م نیا

 سر کار   یبر  زارم یآوا به جون مامان نم اما

 حواسم به رفت و آمدت هست   کنمیبرات خرج م من

 

 کن   رون یرو از سرت ب یسر کار بر ییبخوا نکهیفکر ا اما

 

 کرد و گفت   ابونیبه خ ی نگاه یحوصلگ  ی با ب آوا

 ستیهم ن مهم

 

 رضا بود   اد یفکرش فقط ب تو

 ماه اون برگشته بود........  نیاز دو سال  و چند  د بع
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 ......  یون یرضا گفت که بهم مد  چرا

 و سر در گم بود   جیگ  هنوز

 دند یترمز کرد و به خونه رس   یمان که 

 

 روز گذشت .....  کی

 نکرده بود با رضا صحبت کنه .....  دایآوا هنوز فرصت پ   و

 رو از دست داده  بود .....   دادیشرکت حمل و نقل  انجام م ه یرو که تو  یبود کار  ی مدت یمان

 سوء سابقه داره و وعذرش رو خواسته بود   یبود مان  ده یشرکت فهم معاون

 

 

 خورد ...... یبود و هر روز و هر ساعت مثل خوره روح و روان آوا رو تو خونه م کاریب یمان

 .....  کرد یم  یر یبهانه گ مرتب

 درسهاش تمرکز داشته باشه .....  ی اون برو دادینم اجازه

   کردیمختلف صداش م ی به بهانه ها مدام

 جز صبر نداشت یکالفه بود و راه آوا

 

   گذروند یرو م یسخت  یروزها مادر

   شدند یهاش هر روز بدتر م هی ر تیوضع

 دکتر بردند...... ش یچکاب اونو  پ یبار برا  ن یآخر یشب برا  اون
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عمرش رو تو   ی مونده   یچند روز باق  د یبه دکتر نداره بگذار ازین  گهیو گفت  که مادر د  ختی ر یدست مان  یرو برو   یدکتر آب پاک 

 .........کنه.  ی خونه ودر آرامش سپر

 

 قرار بود    یب ی لیخ یمان

 کردند  ......  یآرامبخش ها هم درد مادر رو کم نم  گهید

   د یکشیعذاب م اون

 نسبت  به مادرش بود .....  ی مان ی  فه ی حس وظ نی وا دوست داشت همبود  آ یکه  تو وجود مان   یخصلت تنها

 .....و فقط   شه یاز درون نابود م یکه اگه مادر بره  مان  دونستیم 

 بود  یکه مادر فقط حضور  داشت راض نیبه هم 

 

 تو خونه  بود    یشب سخت اونشب

  گذشتیم یبکند  ساعت

   رفتیاتاقش راه م تو

 ..... خت یریبهم م شتریموفق به صحبت با اون نشده بود فکرش رو ب  نکهیاومدن رضا و ا فکر

 ......  کرد یاش رو هر لحظه خرابتر م ه یداشت روح یمان  یها ی قرار  یهاو ب ه یتلخ دکتر و گر  یحرفها

 به اتاق مادر پا گذاشت  آروم 

   و غصه  بخواب رفته بود یکنار تختش از شدت خستگ   یبود مان خواب

 با رضا صحبت کنه  نکهیا ی بود  برا ت یموقع نیبهتر
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 لرزون شماره رو گرفت  و منتظر موند ...... یاتاقش برگشت و در رو آروم بست با دستها به

 

 رضا اومد  یاز چند بوق صدا بعد 

 گفت منم آوا .....    آروم 

 کرد  گفت   یمکث

 ... دمیفهم

 بودم دو شبه که منتظرم   منتظر

   آروم گفت آوا

 همش خونه بود .....  یمان

 هم با دکتر بردن مادرش وقتمون پر شد  امروز

 

 از خودت بگو   یآزاد شد  ی ک ی نگفت خوب

 .......  یکه آزاد شد  شه ینم باورم

 کرد و گفت    یا خنده

 بابات درد نکنه   لیوک یاحمد  دست

   خوردم یآب خنک م د یاون نبود حاال حاال ها با اگه

 پدرتم   ون یمن مد  آوا

 کرد   یدر حقم پدر   اون

 نگفته ....  بهت
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 ..... شنوم یاالن دارم از خودت م شهیبا تعجب گفت باورت م آوا

 گفت ...... رضا

 چرا نگفته   یدونیم

 .....  یکنیم  یزندگ  یتو زندان مان یتو دار  دونستیخودت م بخاطر

 

 ...... گفتیبهم م همش

   ی کن دا ینجات پ کنم یکمکت م رضا

 چطور نجاتش بدم   دونستم یزندان بود خودم م  ریآوا هم مثل تو اس  کاش 

 دخترم رو بسرقت برده .....  یها  یمنحوس تره و تموم خوش   یاز هر زندان ی واقعا مان اما

 

   کرد یم د یکه ازم گرفته بود تهد    ییاون من و بابا رو با عکسها د یافتاد ریگفت شما که گ  ی با ناراحت آوا

   شه یباورت نم رضا

 کردم یفکرشم نم ی از من عکس گرفته بود که حت ی تو لحظات اون

 پشت و پناه تر شدم   یرفتن تو تنها و ب با

 بهش فشار اومد   یلیخ بابا

 خطا رفتم   من

 مجازات بشم   ی طور نی حقمه که ا نمیب یم  کنمیاوقات فکرش رو م یگاه  یدونیم

 

 گرفته گفت   ییبا صدا رضا

   ی گ یم درست



 نفس

612 
 

 من بود   ر یهمش تقص شکستیم د ینبا نیمب

   گرفتمیاز روز اول  جلوتو م د یبا

   میهامون دست و پا بزن ی که تو بدبخت  میو امثال من ناچار من

 ....تو نه ... اما

   دونه یهات م یمنو مقصر تموم بدبخت  نیمب

 هم داره ..... حق

 به پدرت قول دادم نجاتت بدم  آوا

 که اومدم سراغت ....  نهیبخاطر هم اصال

 هستم   یمان ی نه منم مثل خودت زخم خورده  ا ی یباور کن اما

 بگردنم انداخت.....  یو جرمهاشو براحت نییو کلک منو کشوند پا  یبا صحنه ساز اون

 

 

 کشمیعذاب م  ی که کنارش هست یچون از لحظه لحظه ا  ناراحتم

 

 کرد و گفت .....   یا خنده

  ی سوختن تو زندان  وقتها یمان  یزرنگ  ش یکثافت هر کدوم از بچه ها  که به آت ی  که یخالف رو گذاشته کنار مرت گه ید دمیشن

 کشن  یهزاران نقشه م  شینابود یو  برا  شنیدور هم جمع م یکاریب

 

 تو دام انداخت .....  یهمه مارو بشکل ی تکون داد و گفت متاسفانه مان سر

 به اتاقم   ادیب  ونهی برم رضا وقت ندارم ممکنه هر لحظه اون د د یبا گه ید من
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 و گفت    د یکش یآه

 آوا بازم برام زنگ بزن   باشه

 م ینیبب گرویروز قرار بگذار خونه بابات همد  هی

 

 انداخت و دوباره در رو بست و گفت باشه پس فعال ........  رون یبه ب ینگاه آوا

 

 تلفنش پاک کرد  .....  یتو رضا رو که حفظ کرده بود  از  ی شماره

 جواب  یفکرش پر بود از سواالت ب  د یتخت دراز کش ی برو

 ی ریچه شب سرد و دلگ  د یتاب یپنجره م  ی کمرنگ ماه برو نور

 

 شدن و بخواب رفت  نیسنگ  چشمهاش 

 

 شد ....... داریاز خواب ب ی مان ادیفر  دویشد  ی با تکون ها  نکهیا تا

   

 بود   ستادهیسرش ا یو با دلهره باال ون یگر یباز کرد مان چشم

 شده ؟؟؟؟؟  یکرد و گفت چ نگاهش

 ...... کشهینفس نم گهیمادر د نکه یا ایفهمم  ی من نم ن یبب ایدستهاشو گرفت و گفت تو رو خدا ب  اون

 

 که هنوز تو خواب بود   آوا

 رو پس زد و بطرف اتاق مادر رفت   یخوب باز کرد و دست مان چشمهاشو
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 صدا بخواب رفته بود  ی آروم وب اون

 

 رفت ...... جلو

 فرو رفته باشه  ......  یسالهاست بخواب قشنگ  انگار

 زد ودستهاشو گرفت  آروم گفت   زانو

 ......مامان

 

 

 داد    ینشون نم یعکس العمل چی..اون ه

 باز کن   چشمهاتو زم یشو عز داریب ی صدا زد مامان گل دوباره 

 خانم ...... خوشگل

 فرو رفته بود    یابد  یپلکهاش بسته بودن و به خواب اون

   کردی و با ترس نگاه م  د یلرز ی بود و م ستاده یپشت سرش ا یمان

   کشه یگفت تو رو خدا آوا بگو که نفس م آروم 

   کردیداشت  سرفه م شیپ قه یحواسم بود تا چند دق من

 ساکت شد   گهیبخواب و اون د  کمیسرفه نکن  یگفتم مامان گل  بهش

 بود آخه ..... ده یدلم گفتم خدا رو شکر سرفه امانش رو بر  تو

 خوره ..... یروش تکون نم  یبرگشتم احساس کردم مالفه   یرفتم آب خوردم و وقت  بعدش 

 بگو آوا که اون هنوز زنده است ......  زارهیداره سر به سرم م حتما
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 مادر گذاشت ی  نهی س  ی بروجا بلند شد و سر  از

 

 ساکت شده بود ....  شهیهم یاش برا ده یرنج کش مارویب  ی نه یس  

 شد و کنارش نشست   بلند 

 تو چشمهاش جمع شد   اشک

 فرشته بود    هی زن  اون

 بازش رو بست   مهین یپلکها

 چند قدم بعقب رفت   یمان

 ..... کرد ینگاهش م شوکه

 وگفت   د یصورتش کش یمالفه  رو برو  آوا

 شد ...... راحت

 دهیکارو نکن اون فقط خواب  نیآوا رو گرفت و گفت نه نه ا یسرش رو تکون داد و دستها اون

 بگو که خوابه......   آوا

 رو از مالفه جدا کرد و گفت   یمان یدستها

 اورژانس   م یزنگ بزن د یبا

 خوددار باش  کنمیخواهش م  یمان

   کردیم یزندگ فکر کن مادر سالها با عذاب نیبه ا کمی

 شبونه ....  ی امان و دردها ی ب ی ها سرفه

 

 سرش رو تکون داد و گفت  یمان
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 .....  شه ینم باورم

   د یزاریسر به سرم م  د یدو تا دار شما

 از جا بلند شد و گفت من برم به اورژانس زنگ بزنم  آوا

 

 همه رفته بودند   کرد یم  هیزده بود بخاک و سخت گر زانو

 بود و مادر و آوا   اون

 دستهاش پر بودن  از خاک مادر   تو

 ی رفت به دوران کودک فکرش 

 چشمهاش  ی از جلو یینمایس  لم یمثل ف کیاون دوران تار یهمه   

 کردند   عبور

 کارگر ساده بود    هی توکارخونه رنگ   کردیموقع که مادر سخت کار م اون

 و رنگ   ییایمید   ش آلوده به موا یاز صبح تا غروب  توهوا  زیناچ ی حقوق با

 .....  گشتیو شب خسته  بخونه برم  کردیم تالش 

 ها دو برادر و خواهرش رو بزرگ کرد   ی باتموم سخت اون

 نداشت  ی بار هم گله ا  کی یحت

 ........ د ینکش اد یفر سرشون

 لقمه نون از دست داد........... هی بدست آوردن  ی برا شو یو سالمت یکه رحم مروت نداشت عمر و جوان  یی ایناعادالنه تو دن مادر

 دچار شد  ه یو سالها بعد به سرطان ر 

 که آروم آروم تموم روح و جسمش رو خورد و نابود کرد   یماریب

 صدا رفت  ی کرد و ب  یصدا زندگ یفرشته بود که ب   هی  مادر
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 ی دونه که تو برامون چکار کرد ی نم یآخه کس گفتیبلند بود مرتب م ادش یفر یمان

 

 .....  یرو تکون داد و گفت آخ که همش ازم رو برگردوند  سرش 

 ...... یمقابله باهام نداشت  یبرا ی خطا دارم و جون یدونستیم

 گفت    کردیمزارش رو پر پر م ی که روبه روش نشسته بود و گلها آوا

 .......  خوردیلقمه غذا م هیشک دار   یو دل ون یگر یباچشمها شهیهم نینون تو حرومه و بخاطر هم دونستیم مادر

 کنم    د یخودش خر یتنها با حقوق کم  بازنشستگ  خواستیاوقات ازم م  شتر یبشه  ب بشیتو نص   یودوست نداشت روز  

 نداشت ی تو ارزش  یبرا  مادر

 ستیکس برات مهم ن چیه

 

 با خشم تو  صورتش نگاه کرد و گفت   یمان

    یاز بدبخت یدون یم ی چ تو

 خونه عقب افتاده  هی از کرا یدونیم چه

 ......  ابونایتو خ ی آوارگ

 ......... ادیگرم در م یو امثال تو نفسشون از جا  تو

 پوچ کرد   تلخ روزگار استخوان هام رو قت یوجب بچه بودم که حق   ه یشماها غم و غصه ها تونم مسخره است من  

 رفت  ایبود و زود از دن ر یگ  نیزم پدرم

 شدن  ضیهاش مر ه یدستهاش تاول داشت و شب و روز بخاطر کار تو محل آلوده ر شه یو مادرم هم 
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 رفت ........ ا یاز دن  سم یرمات ی ماریدر اثر ب  یتو کودک کم یبرادرکوچ

 ارم یمادر رو ب ی پول داروها خواستم یکردم از کجا م ی نم یاگه دزد  من

 خونه مردم نباشه.....  ریاس  یخونه بخرم که مادر آخرعمر هی

 

 جور کنم   ی تا پول زدم یم  یمادر درد داشت من به هر در  ی وقت

  شد ینم اما

 کنم .......   هی براش دارو ته شد یم   ی با حقوق  کارگر مگه

 

 به خاک بود گفت   نگاهش

 آدم بدبخت با جبر روزگاربودم    ه ی من

 درد رو چه از حال من باخبر .........   یمرفه ب ه یتو

 

 تنها راه چاره نبود......   یمطمئنم دزد   ز یچ هی اما از  هی روزگار چ یسخت دونم یمن نم یگ یانداخت و گفت تو راست م ر یسربز آوا

 کرد و مسخره وار گفت  نگاهش

   یهمدستم شد  ی راه نبود چرا اومد  نیآخر  یدزد   اگه

 بشنوم   حتی مسخره است که بخوام از تو نص آوا

   ی کرد میهمراه ی لیدل  چیکه بدون ه  ییتو

 ......  حیو فقط محض تفر  فقط 

 

 سر تکون داد و گفت   یمان
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 ......  کردیهمش در گوشم  سفارش تو رو م   هی رفتن  دونستیخوب م مادر

 ی همراهم  بود  هایزدتو د  ی بار با لذت و سر خوش   ن یکه تو چند  دونستیم  اون

 بازم نگرانت بود   اما

 به صورت آواکرد و گفت  ینگاه

 فقط تو رو دارم   گهید

 یلحظه تنهام بزار   هی  د ینبا آوا

 

   داد یبود که به جو خونه م ی آوا بودن مادر تو اون خونه و آرامش ی تنها دلخوش   د یترس یکرد ازش م نگاهش

 

 از بودن در کنارش هراس داشت آوا

 

 مهمون پدر بودند   اونشب

 حرف نزدند   ی کلمه ا  یشام حت زیم سر

 بخاطر دخترش هم که شده   کردیم  یرو تحمل نداشت اما سع  یبودن در کنار مان نیمب

 رو تحمل کنه  بودنش

 

 نگاهش به آوا بود   یچشم ریز

 شده   اه یچشمش چقدر س  ر یز رم یدلش گفت بم  تو

 بکنم   تونمیچکار م ایخدا

   د یخور ینم  یزیگفت چرا چ  یآب رو برداشت و به مان وانیخودش رقم زدل یکه خودش برا   هیسرنوشت نیا
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 تعارف نکن ......   یمان آقا

 اشتها ندارم   اد یگفت ممنون ز  کردیم  ی که داشت با غذاش باز  اون

 با همون لحن کودکانه گفت آرام

 ی خوابیجونم امشب بغلم م  آوا

 

 به آرام نگاه کردند   یبا تعجب ونگران همه

 انداخت   ریسر به ز  نیمب

 

 بهشون سر بزنه  ادیتنها ب قه ی ده دق ی بود که آوا حق نداشت به اندازه  ماهها

 

 و گفت    د یصورتش رو بوس  آوا

 .......  زمیعز ام یم گه یوقت د  هی

 

همش به خاطر تو   خوابه یکنار من م   و  گهی برام قصه م ادیشبها  م یبود گفت آخه بابا بعض یدر حد باز ی که درکش از زندگ آرام

   خورهیغصه م 

 ....... م یاریآوا رو ب م یبابا بر گفتم 

 ........  گهیم

 و گفت    د یکرد و تو حرف آرام پر ی سرفه ا نیمب

 کن  ی بابا برو تو اتاقت باز ی تموم کرد غذاتو
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   خوردیبود و داشت حرص م  ری سر به ز یمان

   ستیبهش کمتراز نفرت ن نیحس مب دونستیم

 شد یرو بسرقت برده بود و تا ابد دشمنش محسوب م نیاز وجود مب یتکه ا  اون

 

 پا بگذاره   نیمب  یدوست نداشت که به خونه    نیهم یبرا

 کرد و گفت ممنونم خانم صامر ....... میبه نس  یجا بلند شد و نگاه از

 

 ......  د ینخورد ی زیزد و گفت شما که چ یلبخند  مینس

 شدم  ریس  ی انداخت و گفت متشکر ول ریرو بز  سرش 

 

 شون بعنوان محبت وجود نداشت  ن یب یزی کاناپه نشستند دو آدم با طرز فکر متفاوت که چ ی هم از جا بلند شد و هر دو برو نیمب

 رو جمع کنه  ز یکرد که م م یکمک نس آوا

 

  گذاشتیو فقط بخاطر انتقام بود که بخونه اش پا م   د یفهمینفرت رو م   نیاز نگاه مب یمان

 خونه  م یبرگرد د یبا عتریسر  شهیخسته هستم اگه م زمیبه سمت آوا گفت  عز برگشت

 

   گرفتیبا جمالتش درد م  ن یمب قلب

 بگه   یزیتونست چ  یکنه و نم  ینداشت به دخترش امر و نه دوست

 دخترش بود  س یسر و پا رئ ی ب اون
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 و گفت باشه ....... سر تکون داد  آوا

 

و   د یرو تکرار کرد که آوا با غضب  لباس پوش  می کارت تموم نشد  که حرکت کن  زمیعز یکلمه    ی اونقدر مان د یساعت نکش به

 گفت     ستادیجلوش ا

 بلندشو ........ حاضرم

 

 فضا رو عوض کنه گفت   نکهیا یزد و برا  یلبخند  مینس

  د یکن یچرا عجله مدم کردم  یاهیبراتون جوشونده گ یمان آقا

 از جا بلند شد و دست آوا رو گرفت و گفت   یمان

   میما خسته هست  ممنونم

 دومون   هر

 .......زمینه عز مگه

 آوا رو نگه داشته بود   یبود که  محکم دستها یمان  ی چشمش به دستها نیمب

 داشت خفه اش کنه .... دوست

. 

 قرار داده باشه    تینداشت که آوا رو تو معذور ادیب

 

 دادیمرتب انجام م  ی که مان ی کار 

 داد   ی بهش نم ی ریگ  می و اجازه تصم کرد یم  یو بهش امرو نه 
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 و گفت  خوب بابا فعال ....... د یرفت و صورتش رو بوس  ن یدستش رو رها کرد و بطرف مب آوا

 تو روحش  د یچیقشنگ آوا پ ی موها عطر

 

 دخترش تنگ بود    یبرا  دلش

 کنارش باشه   شتریداشت ب  دوست

 رو نوازش کنه و ببوسه   سرش 

 تو خونه  چه یخنده هاشون بپ ی و صدا نند ی بب لمیبا هم ف مایقد  مثل

 

 بمونه   ی تو مشامش باق  یرو بغل گرفت تا عطر آوا تا مدت سرش 

 و گفت    د یرو بوس  صورتش

 دلم    زیعز ی اومد  ی کرد خوب

 کردو گفت    یمان روبه 

 تنهاست   گهید  آوا

 دخترم تنهاست.......  ستین گه یمادرتون رو رحمت کنه مونس آوا بود و د خدا

 به صورت آوا کرد و گفت  ینگاه

 سر بزن    ایب شتر یبه بعد ب نیا از

 و گفت   د یکتش رو پوش  یمان

 بطرف در رفت  یکوتاه یشما و با خداحافظ  دن ید ارمشیشد م  تیوقت موقع هر

 

 سخت تر بود   ن یمب ی برا ی نیاز هر توه نیا
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 پدرش   دن ید اد یب ییاجازه نداشت به تنها دخترش 

 بود پدر ناراحته   دهیکه فهم آوا

 بابا جون غصه نخور ..... ام یبغلش کرد و گفت زود زود م دوباره 

 

 راه نفسش رو گرفته بود   بیعج ی راه بغض ی تو

 کرد    یتصورشم رو نم  یشده بود که حت ی زیبه چ ل یتبد  آوا

 بود .....  دنی انجامش بده نفس کش ییکه اجازه داشت تنها ی زیتنها چ 

 تنگ بود   ب یکرده عج ی که سالها توش رندگ یخونه ا  ی اتاقش برا یبرا  دلش

 

 .انداخت و نگاهش کرد و گفت برو تو .....  د یکل ی مان  دند یرس  بخونه 

 .......دند یلرز یم پاهاش 

 رو نداشت .....  تشقدر

 براش سخت بود  ی مادر تحمل مان بدون

 خونه شد ..... وارد

 تو اون خونه سر کنه    شیروان پر  یبا موجود  ییاون قرار بود بتنها ترسوند یخونه  دلش رو م ریدلگ  سکوت

 کرد یروز هرگز تصورشم نم ه یکه  یزیچ

 

 به اتاق مادر کرد و گفت  یآورد و نگاه رون یلباسش رو ب یمان

   میباش   د یخونه جد  هی دنبال  د یبا

   دهیخونه آزارم م نیمادر تو ا ی  خاطره
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 .....  ی فقط تو برام موند  گه یبدور گردن آوا حلقه کرد و سر به شونه اش گذاشت و گفت حاال د دستهاشو

 

 کرد یر تحمل مکه مدتها بود بناچا  یزی داشت چ یچشم بست از بودن در کنارش احساس بد  آوا

 

 پس زد شالش رو برداشت و گفت   دستهاشو

 استراحت کنم ......  رم یخسته ام م یلیخ

 

   د یراحت کش یاتاق رفت و در رو بست و نفس به

 

 ........کردیبودن تحمل م یمسخره  تو دست مان یکه اون عکسها  ی رو تا زمان تیوضع نیا د یبا

 

 غمبار آوا گذشت .....  یاز زندگ  ی به سخت یماه چند 

 کرد یبه جسم و روح آوا وارد م ی شتریکه هر روز فشار ب  یپر استرس  یروزها  تو خونه مشاجره بود و زندگ شتریب 

 

 رسونده بود   انیدوباره جابه جا شدند آوا امتحاناتش رو به پا ی وبعد از مدت د یخر  ید یخونه جد  یمان

  رفتیم ی داشت رو به گرم هوا

 بهار   یو کسل کننده  بلند  یروزها

 

 ساعت  ک یت ک یت ی که خودش بود و صدا  یتو خونه بزرگ ییتنها
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 دوباره شروع کرده بود به کار خالف   یمان

 ست ین یاصالح شدن ی که هرگز مان دونستیم  اون

 

   گذروند یاز خونه م رونیاوقات رو ب شتریب

 کار گذاشته بود   ن یکنترل کردن آوا تو خونه دورب  یبرا  اون

   تونست یم ی براحت و

   رهینظر بگ  ریز کارهاشو

  د یرس  انیآوا رفتن به دانشگاه بود که  اونم به پا یدلخوش  تنها

 حوصله بود  ی و ب خسته

 

 بزنه ..... یگرفت به مادرش سر م یروز تصم اون

 زنگ زد و خبر داد   ی مان به

 رفت  ابونیو به خ د یپوش  لباس 

 از پشت سر توجهش روجلب کرد ی نیبوق ماش  یاز سر کوچه دور نشده بود که صدا هنوز

 

   برگشت

 بود   رضا

 ......ییبه لب گفت سوار شو دا لبخند 

 

 کرد و گفت   ابون یبه سر و ته خ ینگاه
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 .......  آخه

 سرش رو تکون داد و گفت نترس  بپر باال دختر .....  اون

 

 وار شد  دلهره س  با

 به سرعت از اون محدوده دور شد   رضا

   یبهش کرد و گفت خوب  ینگاه

 

 

   کنهیهم م  ی انداخت و گفت فرق ر یکه اصال خوب نبود سرش روبز آوا

    کنهیفرق م زمی کرد و گفت آره عز  یا خنده

 خوب دارم  یخبرها برات

 ی کن داینجات پ ی وقتشه از شر مان  گهید

 

 گمیمنو بده .......بعد بهت م  یخوش خبرم دستش رو بطرف صورت آوا برد و گفت  اول مژدگان آوا

 

 ........یرضا خوش خبر باشه دستش رو پس زد و گفت بازم توهم زد  شد یکه باورش نم  اون

 ومده یبرگردم خونه تا ن د یبعدش  با  یستی زود باش منو برسون به بهز 

 

   رینگ  ی رفم رو جد کرد و گفت باشه حاال ح  یا خنده

   گمیبار راست م نیباور کن ا اما
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 بهش انداخت و گفت  ینگاه آوا

 ......  ی روان ی زندان و  منم رفتم خونه اون مان یکه بهت اعتماد کردم و آخرش تو رفت  ش یچند سال پ مثل

 

   ه یخال ی پر از جا میرضا زندگ  سوزمیچند ساله که دارم م  االن

 نفس   مامان

 ... بابا

 گذشته ام   یزندگ

 .....  زیچ همه

 

 به بغض آوا کرد و گفت   یتوقف کرد و نگاه اون

 به جون خودت   کنم یدرستش م ی دار حق

 خرابش کردم   خودم

 .....  ستمیبار تا نجاتت ندم ول کن ن نیا

 

 با دستمال اشکهاشو پاک کرد و گفت   آوا

 مونده    به دلم یخانوادگ  یدورهم ه ی روز قشنگ  ه یمدتهاست حسرت  االن

 قابل تحمل شده رضا ..... ر یغ  ی زندگ برام

 

 طور   نیشد و گفت منم هم رهیبه روبه رو خ اون

  ستیسر جاش ن زیچ چ یه گهید
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   یکه تو هم مثل من بدبخت شد  نه یفرقش ا فقط 

 ....  یکن یم ی سقف زندگ ه ی ر یز کهی تو چطور با اون مرت متعجبم 

 

 آروم گفت   آوا

 بخاطر   ناچارم

   زهایچ یلیخ

 بابا   ی آبرو

 خودم   ی آبرو

 خودم ی  خته یدر هم ر یزندگ

 باهم .......  همه

 

 صبور باش ......  کمیآوا رو گرفت و گفت غصه نخور  دست

 رو از دست نده   دتیام

 کردن   ی شروع کرده به دزد میقد   یعده از بچه ها ه یدوباره با  ی مان ه ینه االن مدت ای ید یدونم فهم ینم

 کنه یقبل فرق م یدفعه با دفعه ها   نیا فقط 

 

 بطرف اتاق و در رو بست ....  د یاتاق رو هل داد به جلو و  دستش رو کش ی  رهیدستگ 

   د یکشیتند نفس م آوا

 ..... زدیبود قلبش تند م دهیترس 
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 دند یلرزیقدم بعقب رفت دستهاش م چند 

 

 .....   یمان

 قفل انداخت و چرخوند  ......  ی برداشت و   تو ز یم ی اتاق رو از رو د ی به اطراف انداخت وکل ینگاه

 بود ..... ده یترس  ییبود و تنها آوا

 تلفنش همراهش باشه ........  د یکرد که شا بش یتوج دست

 افسوس   اما

 و برش رو نگاه کرد   دور 

 باز بود....... مه یاتاقش ن ی  پنجره

 

 برگشت و نگاهش کرد ..... یمان

   زدیاز خون موج م ییایرچشمهاش د تو

 با التماس گفت .....  آوا

 ....بدم ...  حیبهم مهلت بده توض کنم یخواهش م یبش مونینکن که بعدش پش ی کار یمان

 ....  ختنیریم ن یو صورتش بزم ی شونیپ یعرق از رو  ی سرخ شده بود و قطره ها صورتش

 

 رو تکون داد و گفت بهت گفته بودم دروغ نگو .......  سرش 

 

   یریم  ی آب ر یز یی جا هی  دونستمیم

 دروغ باشه ......  کردمیتو دلم خدا خدا م همش
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 مامانم دروغ بود ......  ش یپ رمیم یگفت یم  یکه وقت دمیفهم حاال

 هرزه .....  کثافت

 .....  ی وقته با رضا تو رابطه ا چند 

 ؟ وقته آزاد شده ؟؟؟ چند 

    نیخند  ی من م ش یبه ر نیگذرونیخوش م ی دنبالت و با هم دو نفر ادیم یبهم نگفت  چرا

 

 

 ...... ستیحواسم بهت ن رون یب یبهت اجازه دادم بر یفکر کرد  

 

 که باورت کنم .......   د یام ن یکارهامو گذاشتم قرار مالقات داشتم کنسلش کردم فقط و فقط به ا  تموم

 از شدت ترس زبونش بند اومده بود   آوا

 رو تو هوا تکون داد و گفت    فشی جون و ظر یب یدستها

 ......  یمان ی کنیم اشتباه

 نکردم   انتیخدا من بهت خ به

 .....  رهیبگ  میاز زندگ ی فقط اومده بود خبر اون

 .... اد یمن بحساب م یی دا  ییجورا هی اون  ی دونیکه خودت خوب م  تو

 تر از خودش   ی عوض یو خواهر زاده    یقالب یی و گفت آره جون خودت دا د یها خند  ونه یمثل د یمان

 

 قدم بطرفش برداشت وجلو تر اومد   چند 

 ......... واریبه د د یآوابه عقب  رفت و پشتش رس  
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 زد  گفت من با تو اتمام حجت کرده بودم آوا .....   یلبخند 

    ی که هرگز حرفمو گوش نکرد  آخ

 

 

   ی کنیم یسقف زندگ  ه ی  ریباهام ز یدو ساله که دار  یعوض ی  دختره 

 ......  یبروم لبخند بزن دمت یبا رضا د نیتو ماش  ی ستیبهز یکه جلو  یبارم نشده مثل اون وقت   هی اما

 وقت اومدم سمتت ......  هر

 .....  یداره ازم فاصله گرفت ی مسر  یماریکه ب  ی کس مثل

 ......  یمحبت  یمحبت کردم و تو ب من

 نداشت  ده یاما فا شه یروز رام و نرم م هی چقدر تو دلم گفتم  هر

 .......  تو

 

   ی حوصله  بود  ی بد اخالق  وب یکنار من که شوهرتم  خوش باش  د یکه با  ییتو

 

 

 

 

 ...... یو ازم جدا بش ی که همش دنبال راه فرار بگرد  یقی من با تو خالصه شد  تو دقا ی م رابطه تمو   

 دونستم   ی نم گهید
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 منه ......  ی خانم فقط برا ی و کج خلق یعالقه گ   یب

 ...... به یغر ی مردها  ینابجاش برا یها ی و بخند و شوخ بگو

 

   

 که بخاطر هوس و مواد شوهر و بچه هاشو رها کرد و رفت ی تو دختر همون زن هرزه هست یعوض

 

 ی سر تکون داد و گفت خفه شو مان آوا

 

 بشنوم ..... یز یچ گه ید خوام ینم 

 

 

 و با خشم نگاهش کرد و گفت    د یبه موهاش کش یدست

 و گنده دماغت ......  ی از خود راض ی با اون بابا  شه یادعاتون م یخانوادگ شما

 

 

 

در موردش درست صحبت    یستیدر حد کارگر پدرم ن ی رفت تا ازش دور بمونه گفت تو حت ی که  همونطور بسمت ته اتاق م آوا

 کن ....... 

 ....   ا یجلو ن ی دور شو مان ازم
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   کنهیاحمقانه ات داره نابودت م توهمات

 ....  نکه یمثل ا یوقته قرصهاتو نخورد  چند 

 سر تکون دادو گفت   اون

جا بهم   هی  هاتویو انتقام تموم بد رفتار ی هست ی بره تو ک ادمی خوامیخورم چند وقته چون م  یمن دارو هامو نم یگ یراست م  تو

 ی عوض یبد 

 

   کردیبرد بطرف کمر بندش و همونطور که بازش م دست

 وگرنه   ی رو قورت داد و گفت خودت خواست بغضش

 م ..... دوستت دار شتریچشمهام ب از

 نکردم   یکه بدستت آوردم و هرگز در کنارت احساس خوشبخت  ی بود بایهمون عروسک ز تو

 سر تکون داد و گفت   آوا

   یبکن  ییخوایچکار م یمان

 .دوباره .....  ی شیم  مونیکارو نکن پش نیا

 اومدم   ی ب متو شب و روز منحوسم رو گذروندم مرده به حسا فی تو آغوش کث یچون از وقت  ترسمیاز مرگ نم من

 باال برد و گفت   میبعالمت تسل دستهاشو

 تن منو و اون کمر بند تو ....... نیا ایب

 برم   ی م شه یهم یجا صداتو برا  نیهم ایرو بگو   قتی حق ایو گفت  د یچیکمر بند رو بدور دستهاش پ  اون

 ی وقته با رضا در ارتباط چند 
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 تکون داد  گفت   یرو بعالمت منف  سرش 

 خورم    ینکردم......قسم م  ی گناه چ یکن من ه باور

 

   شهیاگه به تموم کائنات هم قسم بخورم تو باورت نم  دونم یم ی ول

   د یو بگم ببخش ارمیکه نکنه جلوت کم ب   ترسمیاز خودم م ترسمیاز تو نم یمان

 من قدرت دستهاتو ندارم   ی مان این جلو

 

 بود تو دستهاش گرفت.....  ز یم ی رو  که برو یرو بعقب  برد و شمعدون دستش

 بلند سر داد   ی نگاهش کرد و خنده ا یمان

 که داشت ازباال بهش نگاه کرد   یرفت با قد بلند  جلو

    کردینگاه م د یلرز  ی جلوش  م ف ینح یآوا مثل بره ا 

 دلش گفت خدا جون بابا رو برام بفرست    تو

 ترسم ......  یم

 

 رو دراز کرد و مچ آوا رو گرفت و محکم فشار داد ..... دستش

 

 ....  زدیکه بابا مرتب بروشون بوسه م د یو سف ک یکوچ  یدستها همون

 دهانش رو گرفت و گفت خفه شو   یجلو  یبلند شد و مان ادش یفر

 صداتو ببر ....  آوا

   یکه منو بزن  ی تبرداش  شمعدون
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 افتاد ..... ن یزم ی داد و شمعدون از دستهاش برو  چیرو پ دستش

 ....... گهیو گفت بزن د د یخند 

 بشم  یعصب شتر یکه ب ی کنیم ی کار چرا

 

 زد کمک ......  ادیبرسه  فر یی صداش به جا نکهیا د یصورتش رو بطرف پنجره  گرفت  به ام   آوا

 

 زد   اد یخونه باشه باتموم قدرت فر نییرضا پا کرد یدلش خدا خدا م   تو

 کمکم کن  رضا

 

 و گفت   د یکوب وار یسرش رو بد  اون

 درست حدس زدم .....   هرزه

 ....  یزن یمعشوقته که صداش م رضا

 آوا فرود آورد .....   فیبدن نح ی برو تونستیبند رو باال برد و تا م کمر

 بود   دهیکه هرگز جبر روزگار نکش  یتن

 .....  د یکشیم اد یو هر چقدر فر  خواستیکمک م   زد یضجه م ی مان یدست و پا ر یز اون

 آورد .....  ی تنش فرود م ی کمربند رو برو ی شتریبا قدرت ب یمان

 چشمهاشو گرفته بود   یجلو  خون

   گرفتیشکل جون آوا رو م نیهمون ساعت به بدتر د یاون فرشته مرگ بود و با  انگار

   رهیتنش بگ  ی کمر بند رو برو ی ضربه ها یداشت جلو  ی سع فشی جون  ظر ی ب یبا دستها اون

 صورت و گردنش افتاده بودند   یخون از  شدت زخم کمر بند برو  یها رگه 
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 حال از شد ..... ی پوست نازک پاهاش فرو آورد و آوا ب ی ضربه رو برو  نیمقاومت نکرد  آخر  گهید

 شدت  از

 

 

 افتاد.......  ن یزم  یگلو چشمهاش بسته شدند و برو یو سوختگ  درد 

 

 دستهاش از شدت   یمان

 حس شد..... ی کتک زدن ب یخستگ 

 بود ....  ن یزم ی انداخت و نگاهش برو ن یزم ی کمر رو برو  

 داشتند.....  ی زیصورت و بدن آوا خونر ی ها یدگیبر

 افتاده بود   ن یزم ی ون بروج ی ب ی اون مثل مرده ا و

 

 خودت بود .....   ر یتکون داد و گفت همش تقص یپر از اشک شدند  و سرش رو بعالمت منف  چشمهاش 

 ....  یام کرده بود  خسته

 بود   سالها

   ی کردیباهام رفتار م  یجذام ه یبود که مثل   ماهها

 پشت دست صورتش رو پاک کرد و خم شد وصورت آوا رو بطرف خودش گرفت   با

   زدیم رون یها بسرعت ب یدگ یبر ی از جا خون

 صامر باشه نیمب یاون آوا دختر دردونه   یباور کن شد ینم گهید
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 شد   تموم

 

   نیزم  یاز ترس رهاش کرد  برو  یمان

 

 

 

 دستش داده ........  یچه کار   ی بود جنون آن دهیتازه فهم 

 دادیو سرش رو تکون م  کردیچند قدم بعقب گذاشت و همونطور با وحشت آوا رو نگاه م 

 

 شدن در اومد   ده یکوب یصدا

   زدیداشت به شدت بدر لگد م یکس انگار

 آوا  یها و ضجه ها  ادیفر

 

 ها رو خبر دار کرده بود  هیهمسا 

 

 پشت در بود  یا همهمه

 

 رفت......  ی به آوا انداخت  و بطرف در ورود ی وحشت دوباره نگاه با

 ......  زدند ی بودند و  بدر م ستاده ینگاه کرد  چند زن ومرد پشت در ا یاز چشم  

   کنهیرو مشخص م فشون ی و تکل ادیزنگ زدم خودش م س یها گفت ولش کن آقا به پل ه یاز همسا یکی
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 نداره ..... ی ما ربط به

 عقب برداشت  چند قدم ب یمان

   کردیزودتر فرار م د یبا

 فرار نداشت ..... ی برا یترس به  اطراف خونه نگاه انداخت راه با

 بپره   نییبه پا تونستیچهارم هم نم یاز پنجره  طبقه  

 

 

 به سرش زد  ......  یلحظه فکر  هی

 رفت و بازش کرد   ی چاقو برداشت و بطرف در ورود  هی به  آشپز خونه رفت و  

 .....  دن یکش غ یاز ترس شروع کردند به ج هیهمسا یزنها

 خودتونه......  یوگرنه خونتون پا د یسیزد و گفت عقب وا اد یاومد و  فر رون یب

 

 ........  د یدو نگ یبه سرعت از پله ها بطرف پارک  یچند قدم بعقب رفتند و مان اونها

 

 کنند    دایوارد خونه شدندتا آوا رو پ  یها با نگران هیهمسا

   د یکش اد یبلند فر یتو اتاق رفت و با صدا یزن

 ......د یکمک کن  نجاستیا

 

 .....  رفت یطرف و اونطرف م نیقفس مرتب ا تو

   کرد یخوشگل و زردش رو باز م یپرها
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 داشت .....  یبرم یو قشنگش دونه ا  ک یبا اون نوک کوچ یگاه

 افتاد .....  ی بود از دهانش م دهیتاب نرس   یبه لبه    که نیهم اما

   خواستیکرد انگار م  نگاهش

 بهش بگه ......  یزیچ

 کرد .....  ی قشنگش فضا رو پراز آهنگ زندگ ی با صدا اون

 قفس چسبوند .... ی رو به لبه  انگشتش

 داشت باهاش رابطه برقرار کنه   دوست

 

 اومد سردش  شد   رون یکه از پتو ب  دستش

 اون پنهون کرد ..... ی و صورتش رو تو گرما  د یچیرو بدورخودش پ پتو

 در بالکن اومد   یصدا

 آب پرتقال تو دستهاش بود وارد شد   وانیل ه یکه  یلبخند بلب در حال  نیمب

 به آسمون کرد ......  ینگاه

 بود و وقت بارش.....  یابر

 

 نشست و نگاهش کرد   یصندل ی برو

 بابا بود   یچشمهاش به دستها اون

 ...... نی مخصوص بابا مب وهیآب م نمیا ایو گفت ب د یرو کش لپش

 پتو رو کنار زد   ی لبه 

 آورد و گفت   رونیدستش رو ب و
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 .....  زمیعز ریبگ 

 رو تو دستهاش گرفت   وانیل

 خورد .....  ی جرعه ا و

 سمتش و دستش رو بدور شونه هاش حلقه زد ....  د یشو کش ی صندل نیمب

   کردنیدو به آسمون نگاه م هر

 ......  م یزنیبهم م یحرفها توزندگ یلیآوا ما آدمها خ  یدونیگفت م آروم 

 اوقات حرفامون تلخه.......... یگاه

 و گزنده   

   م یاوقات با هم خوب یگاه

 

 .......میزن یوقتا بهم پشت پا م ی گاه و

 ......  میهست یوازکارمون راض م یکنیهر امر رو اصالح مو روبه رو ظا 

 .....  زکم یماست عز ازیچون ن م یالزم دار گرویوقتا هم صادقانه همد  یگاه

 

 اون حالت گذارست......... میهست ینره تو هر حالت  ادمونیکاش  ی ول

 ...... میبش مونینباشه ممکنه تا آخر عمر پش گهیهمد  یکه اگه حواسمون به دلها  میما آدمها هست ی و موندن 

 

 لبهاش نقش بست ......  ی کمرنگ برو یبهش انداخت و لبخند  ینگاه آوا

 و گفت ....   د یکش ی آه نیمب

 اطرافم باشه   یکردم حواسم به آدمها یسع ی لیخ ی منم تو زندگ خوب
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   رهینم ادمیوقت   چیکه مادرت پا بخونه مون گذاشت رو ه ی وقت  اون

 ......  کردیرو نگاه م نا یبود و من و مب  ستاده یا وار ید ی خوشگلش گوشه  یچشمها شونیپر یبا موها  ریو گوشه گ نیگ غم اون

 جلوه کرد   یو دوست داشتن  یخواستن ی اون لحظه به چشمم موجود چقدر

 ......  کرد یرو تو دهنش کرده بود و مظلومانه نگاهمون م کشیکوچ یانگشتها

باشه بهش دل بستم و   هاش یاسباب باز یکه وابسطه  ی هشت ساله بودم مثل کس ایهفت  ی پسر بچه  هی همون موقع که خودم  از

 حواسم بهش بود......  

   کردمیفکر م زی چ هی زمان فقط به  اون

 ...... د یکشیم  اد یو سر همه فر  کردیم  یه مرتب لجبازپناه ک ی و ب یموجود دوست داشتن ه ی ییتنها

 بوده .....  م یخاطره از تموم دوران زندگ هی مادرت برام  نفس

 زمان که شما رو تنها گذاشت و رفت   اون

 گرفتم    میتصم

 طور که حواسم به نفس کوچولو بود به تو و آرام هم باشه.....   همون

 گفت   ده یبر ده یلب بابا گذاشت و بر ی انگشتش رو برو آوا

 ....... نگو

 و گفت   د یدستش رو گرفت و انگشتهاشو بوس  نیمب

 ......  یستیو هنوزم ن  یباشه تو تنها نبود  ادتی خوامیچون م گمیم

 بسته شد .....  شهیهم یبرا  میبخونه ما نه بخاطر عشق بود که با رفتن مادرت دفتر عشق زندگ  م ینس اومدن

 کنه .....تو و آرام بهم کمک  یتو نگهدار نکه یفقط و فقط بخاطر ا و

 وقت عاشقش نبودم   چیه من

مثل دو دوست صادقانه در کنار هم   میفراتر از دوست داشتنه و من و نس ی زی که دوستش داشتم چون عشق چ  کنمیاعتراف م اما

   م یکرد یزندگ
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 بود   ی راض ی دوست نیو بهم   دونستیبهتر م خودش 

 نکرد و معرفتش رو داشت که درکم کنه   ییازم عشق گدا هرگز

 

 تو .....  اما

 

 به چشمهاش کرد و محکم تو بغلش پنهونش کرد و گفت ....  ینگاه

 .... ید یفهمیم  نویکاش ا  یکنیفرق م  تو

   کردمیکه قبل از خودم به تو فکر م ی دونستیم کاش 

   خوامیتو رو م   دنمیاز نفس کش قبل

 نوازش کرد و گفت   موهاشو

 ......  خوامتیم شتری از آرام هم ب ی خودمون بمونه حت نیب گم یبهت م ز یچ هی

 ....یخودم  ی  مهیکه ن  ی همون تو

 

 چشم بست و تو دلش بخودش لعنت فرستاد ... آوا

 بخاطرشون داد   ی تموم اشتباهاتش که تاوان بد  بخاطر

پرشده   می جات با نس یکه تو فکر کرد   نیزخمها بروشون نقش بسته بود کرد وگفت ا  یبه دستهاش که هنوز جا ینگاه نیمب

   زکمیاشتباه محض بود عز

 .....  یمیزندگ د یکه ام نی منو توش بب یچشمها یکنی بخودت نگاه م نهیتو آ ی وقت

 آوا کرد و گفت    ی  دهیخشک یبه لبها ینگاه
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 کن.....  ی برم سع قربونت

   دمیکش  یکه تو زندگ  ییها ی تموم سخت بخاطر

 باز کن و حرف بزن.......  زبون

 

 بگه   یز یچ هی  خواستیم  دلش

 شد   ره یبابا خ یچشمها تو

 زد یم یمنتظر بود و قلبش به تند  نیمب

 تکون داد و گفت   سر

 زم یکن عز ی سع آره

 

 گفت  ی با لکنت و بسخت دوباره 

   زنمیم حرف

 و گفت   د یوش کش سرش رو در آغ نیمب

 دارم  مان یمن ا یش یخوب م یکه اراده کرد  نیمن مطمئنم هم شه یدلم درست م ز یعز اریفشار ن  بخودت

 

 صبر داشته باشه......  د یکه با دونستیم   زدویدلش خدا رو صدا م  تو

 بر اثر ترس زبونش بند اومده بود ...... یتلخ  آوا به مدت طوالن  یاز اون حادثه   بعد 

 

 از خوب شدن   بعد 

 و جراحات وارد شده به بدنش  زخمها
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 بود .....  ده ید بیصفت آس  وونیح ی با  مان یروحش بود که در اثر زندگ نیا

 به درمان داشت   ازین و

مشاور تازه    شیو رفتن پ ن یکه به سرش اومده بود اونو  دچار لکنت زبان حاد کرده بود  و بعد از ماهها تالش مب  ییوحشت بال 

 حرف بزنه   یموفق شده بود کم 

 به درمان روح داشت ازیتحمل کرده بود و ن ی با مان یشکنجه ها رو تو زندگ ن یبدتر آوا

 

 شه یتو خونه هوا داره سرد م  میبر  ایبسه ب گهینگاهش کرد  گفت د نیمب

 

 گفت   ی و از جا بلند شد و بسخت د یچی رو بدورش پ پتو

 توسرده ...... اریرو هم ب ینازناز

 

   ارمش یو گفت م د یخند  نیمب

 به قفسش برد و بلندش کرد و گفت   دست

 کرده خانم خانما ف یکه تو قفس شو کث  چقدرم

 

 که وارد خونه شدند   نیهم

 رضاست کارت داره   ا یگرفت و گفت ب  نیتلفن رو بسمت مب مینس

 

 آوا رو گرفت و بطرف اتاقش برد   دست
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 چه خبر رضا  د یپرس  ی فور نیمب

 ردشو تو مرز گرفته    س یپل دونمیندارم اما م یسالم کرد و گفت فعال خبر اون

 با همدستهاش بانک زده  زیهمه چ یب

 

 همه جا به بچه ها سپردم که بهم خبر بدن   د یچیخبرش پ روز ید

 آوا چطوره .....  حال

 

 صحبت کنه  شتر یب د ینشست و گفت خوبه با یصندل  یبرو نیمب

 

ول   رم یتا انتقام آوا رو نگ  دم یسکوت کرد و بعدش ادامه داد....  خدا منو لعنت کنه که فرستادمش تو دهن گرگ بهت قول م رضا

 ستم یکنش ن

 

 سر تکون داد و گفت حقشه اول حساب خودتو برسم   نیمب

   ی دادیو بهم خبر م ی بردیاگه آوا رو با خودت نم د یشا

 افتاد   ی اتفاقات نم نیکدوم ا چیه

 شرمنده گفت   رضا

   یگ یم راست

 وقت بحرفم گوش نداد  چیکه اسمش هست و اون ه ی زیهر چ ایو    یباز ن یتموم کن ا ایباور کن بارها بهش گفتم ن آما

 

   کنهیکرد که اگه بهت خبر بدم از خونه فرار م دمیتهد  یحت
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 و من دشمن .....  قشه یرف  ی مان کرد یو اون فکر م اد یتالش کردم ن ی لیروح بابام خ به

 

 اشتباه از من بود   نیمب

 باور کن  کنم یم جبرانش

 

 سر تکون داد  گفت   اون

 نبود   یذاتت درسته اما  بدون گناه تو کمتر از آوا و مان دونم یم باشه

 بشه ...  ریهر چه زودتر اون حروم زاده دستگ  خوامیم 

 شنیتن دخترم تا ابد خوب نم یزخمها یجا

 

 .......  دونمیم دونم یشرمسار بود و آروم گفت م رضا

 

   نجایا ایبه ساعت کرد و گفت شام ب ینگاه نیمب

 طور .....  نیهم هممنتظرت هست ما   مینس

 با خجالت گفت نه دستت دردنکنه   رضا

   شمینم مزاحم

 شهی خوشحال م دنتیو گفت تعارف نکن آوا با د د یخند  نیمب

 

 تلخ کرد و گفت باشه   یا خنده
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 بود   یپر از عطر خوب قرمه سبز خونه

   کردیم  ی و باز  د یدویتو خونه م آرام

 بدر اتاقش زد در رو باز کرد   مینس

 بود   نه یآ یجلو  آوا

 زم یعز  ی کرد و گفت خوب نگاهش

 

  د یخند 

 به خنده باز شده بودند  لبهاش 

 پوشوند و گفت آره   یخوشگلش رو تو روسر  یموها

 کمکم کن سفره رو پهن کنم ای سر تکون داد و گفت ب مینس

 

 به حال رفت   همراهش

   ییاز جا بلند شد و با خنده گفت سالم دا دنشیدمبل نشسته  بود با    یکه برو  رضا

 سرش رو تکون داد و گفت   نیمب

 ...... ییدا نیبش

 

   شد یم ی اومد خونه پر از شاد ی که رضا م ییشبها

 سرشار از محبت داشت و  یبودن اما قلب  ینداشت و دستهاش خال یز یچ یتو زندگ  نکهیدوستش داشتن با ا   همه

 کرد یرو بخودش جذب م همه
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   کرد یم  یبا آرام باز  اونقدر

 برو خونه ....... گه یرضا بسه د گفتیم ی به شوخ م یکه نس کردند یبچه ها  سر و صدا م  مثل

 

 روح رضا برعکس دستهاش پر بود و بزرگ   دادیتو وجودش رو به همه انتقال م  یشاد   کردی حال آوا رو خوب م اومدنش

 

   نهی هم تشونیآدمها خاص یبعض

 هم نداشته باشن قلبهاشون ثروتمنده  یز یاگه چ یعنی

 

  گفتیم دهیبر دهیحرف بزنه اما بر تونستیخوب نم نکه یآوا  بخنده باز شد  و با ا یکه لبها د یشام اونقدر حرف زد و خند  زیم سر

 د یخند ی و م

 

   دادیکه رضا بهش م  یخوب ی   هی روح ن یبخاطر هم نیمب

 و شام رو در کنار هم باشن ادیب  خواستی روزها ازش م شتریب

 

 ... رفتیآوا چهره اش در هم م  شد یرفتن رضا که م وقت

 

 

   

 ......  نیقرار بود بارفتنش دوباره تنها بشه و غمگ  انگار

 موجود شاد و ساده داره  نیبه ا ییها یوابستگ  ه ی احساس کنه که دخترش  تونستیم نیمب
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 .....  د یهوا  لپ آوا رو کش  ی بهاش  دست دراز کرد و  ی حرفها و شوخ ون یم اونشب

 انداخت ....... ر یلحظه سکوت شد و همه  به هم نگاه کردند و آوا گونه هاش سرخ شد و سر به ز چند 

امشب به   یبرا  ده یمسخره فرا رس  ی پسره  ن یکرده دستهاشو بهم زد و گفت خوب وقت رفتن ا  یبود خراب کار دهیکه فهم رضا

 ... کردم ..  یخرابکار ی کاف ی اندازه 

 خنده   رینکرده بهتر خودم گم بشم و با حرفش همه زدند ز رون یمنو نزده ب  نیمب تا

 

 نگاه کرد و   نیمب به

 باال برد و گفت آقا اشتباه شد بخدا .... میبعالمت تسل دستهاشو

 ر یسر تکون داد و گفت برو برو بچه پررووو شب بخ نیمب

 

 خوب ...... یکن یم رونم یچرا ب  رمیتکون داد و گفت م یسر

 ببوسم ...........  تونمیکه م نو یانداخت وگفت ا نیبه مب یکرد و نگاه ی و بعد خنده ا د یرو بوس  میشد و نس خم

.. 

 گرفت و گفت    یگوشش رو بشوخ مینس

 لوس نشو ......  گه یبرو د رضا

 

 انداخت و گفت   م یرو دور گردن نس دستش

 .....  زانیمواظب خواهرم باش شب به همتون خوش عز آقا

 .....  رمیم گه ید من
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 خنده و حس خوب اون رفت و اونشب حال آوابهتر بود  ی از کل بعد 

 

 

  اد یمسخره بود که ب ی دوباره منتظر به قول خودش اون پسره  کرد یکه نگاه م ابون ینشست و  به خ ی اوقات پشت پنجره م یگاه 

 هاش عوض کنه .....  یها و شوخ ی و حالش رو با لودگ

 د یکه آوا با یکار   یبهش اعتماد کن یتونست  یداشت و م ی قو  یا ه یبود  قلب پاک و ساده اون مرد بود که روح قتی که حق یزیچ

 پا گذاشت  ر یز ی و ول  کردیم شیسالها پ

 

 خوابش برد   ی شب براحت اون

 به آرامش برسن و روز اونو بابا  ه یدلش آرزو کرد که   تو

 نبود یاز زندگ  ی ادیتوقع ز  نیا

 

 ... بابا نباشه...  ی که جبران تموم خطاهاشو بکنه و شرمنده   کردیم  یزندگ  یروز د یعمرش رو به ام یروزها

 بده ....  ی امتحان ورود  لیتحص  یادامه   یگرفته بود  دوباره برا   میتصم

 و بس ..... نه یهم کنه یکه ذهنش رو آروم م  یز یتنها چ دونستیم

 بسپاره ....  یگذشته رو بدست فراموش   خواستیبه قلبش برگشته بود م  یشاد دوباره 

 

 تلفنش زنگ خورد نگاه کرد بابا بود    رونیکتاب رفته بودب د یخر یروز برا اون

 بعد زنگ بزن   کنم یم د یبا  دارم خرگفت با د یجد  یکتابها  د یهنوز زبونش کامل خوب  نشده بود از ذوق خر نکهیا با

   زمی که صداش نگران بود گفت آوا عز  اون
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 شرکت   ایو ب ر یبگ  یتاکس هی

 کرد   یته دلش رو خال   نیمب یصدا

 شده  .....  ی زی چ گفت

 

 زم یعز نمتیباهات کار واجب دارم بب یول زم یسکوت کرد و بعد ادامه داد نه عز اون

 

 شور زد   دلش

 رها کرد و با عجله بطرف شرکت راه افتاد    دهیجا کتابها رو نخر  همون

 د یته قلبش لرز س یپل نیماش   دنی با د د یبه در شرکت که  رس  

 

 لرزون وارد شد   یقدمها با

 خانم صامر پدرتون منتظر هستن ..... د یزد و گفت خوش اومد  یلبخند  دنشیبا د یمنش

 وارد اتاق پدر شد سر تکون داد و با زدن چند ضربه به در  اون

 

در فکر فرو رفته  بود با اومدنش    زش یکه پشت م  نیبودند  و نگاه نگران مب ن یمشغول صحبت با مب س یبهمراه دو مامور پل رضا

 همه سکوت کردند 

 

 از جا بلند شد و بطرفش رفت و شونه هاشو نگه داشت و نگاهش کرد و گفت   نیمب

   شه یدرست م  زی همه چ زم یعز نترس 

 ...  ی دار  نانیازت بپرسم بهم اطم ز یچ ه ی وام خیم  فقط 
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 پر از آرامش بابا کرد و سرش رو تکون داد   یبه چشمها ینگاه اون

 آروم گفت   نیمب

 بد..... کمیخبرم خوبه و هم  هم

 شده  .....  ریدستگ  یمان

 مونده بود   ره یآوا با تعجب به دهان بابا خ ی.چشمها

 ادامه داد  اون

 خبر بد   واما

   یمان ی که شده بودن برگ برنده  ادته یرو  یی کذا یاون عکسها زمیعز

   یبود  کشیو شر  یها دست داشت ی داده و گفته که تو سالها بوده که در کنارش تو تموم دزد سیپل  ل یعکسها رو تحو ی عوض اون

 .. طور نبوده ...   ن یحرفهاش دروغه محضه و ا م یثابت کن  نکهیا یبرا میبر د یو ما با

 

   کرد یم  یپدر پاهاش سست شدن و انگار داشت از ترس قالب ته یحرفها دنیشن با

   دگفتیکه حالش رو د نیمب

 .......  ی ترس یم ی باش دختر من کنارتم از  چ ی قو

 بزنه  یبی کنه و آس  ن یبهت توه یکس دم ینگران نباش من اجازه نم 

 

   یدار  نانیکه بهم اطم ی مگه االن نگفت خودت

 انداخت.... ریبغضش رو قورت داد و سرش رو بز آوا

 نترس ....   م یکنیجلو اومد و گفت باهم درستش م رضا
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 ......  می ها گفت ما آماده ا س یدستش رو محکم گرفت و روبه پل نیمب

 

 اومد   یبه رضا  کرد و گفت  احمد  رو

 سرش رو تکون داد و گفت   اون

 راحت الت یخ آره

 

 بازداشتگاه کز کرده بود ....  یبراه افتادنگوشه   س یپل یآشفته بطرف اداره    ی لتو دست پدر و با د  دست

 شده بود .....  ره یخ نیبغل گرفته بود و بزم دستهاشو

 نداشت ..... ی د ینجاتش بده و افسوس که ام تونستی فقط  اونجا کنارش بود که م خدا

 بدنش دوباره درد گرفته بودن..... یخوب شده   یداشت  تموم زخمها درد 

 د یکشیبازنده داشت عذاب م  هی از  شتر یب اون

 

 نجات بده  یاگه جراتشو داشت  که خودش رو از منجالب بودن با مان یحت د ید  ی م کردیبا خودش فکر که م یگاه

 

 گرفتن یدوباره سر راهش قرار م م یاز خاطرات تلخ قد  کهیت هی بازم  د ید یاما م 

 

بزرگ کنار   ی که تنها بود تو خونه ا ییبودمثل همون روزها دهیداخل شد  اون ترس   رهیبا لباس ت  ید و مامورخانمآروم بازش  در

 که نسبت بهش داشت    یو احساس ترس  یمان

 زن نگاهش کرد و گفت پاشو دخترجون   اون

 ........ یآزاد
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 از جا بلند شد   یخوشحال با

 

 قرن گذشت ..... ه یسرد و نمور بود براش مثل اون دو ساعت که داخل اون بازداشتگاه  تموم

 پاسگاه شدند ..... س یسر اون زن راه افتاد و هر دو وارد اتاق رئ پشت

 

 .....  زم یعز یاز جا بلند  شد اونم خودش  رو باخته بود دستش رو گرفت و گفت خوب  دنشیبا د نیمب

 .....  یبمون نجایشب ا گذاشتمیشده بود خودم بجات برم بازداشتگاه نم اگه

 ...... امیهمراهت ب  تونم یگفت م   د یتکون داد و با ام ی سر آوا

 که توچشمهاش بود رو پنهون کرد .....   یسرش رو نوازش کرد و گفت آره قربونت برم و اما  غم نیمب

 

 رو که نوشته بود به دستش داد   ی پاسگاه کرد و ورقه ا سیبود روبه  رئ یزی که درحال نوشتن چ یاحمد 

 جلو  دختر جون نترس ..... ایبه آوا کرد   گفت ب یمرد نگاه اون

 ی با پدرت بر یتونیرو امضاء کن م نجایا

 

 اومدند .....  رونیبهمراه آوا ب یو احمد  ن یبعد مب قه یبا عجله خودش رو به کاغذ رسوند و امضاء کرد و چند دق آوا

 زد و گفت   نیمب  یبه شونه   یوقت رفتن دست ید احم

 راحت شد  بهت گفتم کار نشد نداره .....  التیخ

 که نگران بود   نیمب

 نبود .....  ی رو با تاسف تکون داد  گفت واقعا راه سرش 
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 فکر کرد و گفت  یکم یاحمد 

 به داد گاه بره ....... ی با مان یو همدست ی بیاالن بخاطر جرم عوام فر د یفقط با  دهیکش هاش یحبسش رو بابت دزد اون

 که تنها بمونه   دم ینباش اجازه نم نگران

   کنمیدرستش م  خودم

 

 کشه یخونه اون بفهمه عذاب م ی بهتره با دخترت برگرد االن

 

 ....... دوارمیتلخ کرد و گفت ام  یخنده ا نیمب

 استراحت کنه .....  کمی د یبا ده یس تر  یبرگردم خونه  آوا حساب د یمن با 

 از هم جدا شدند ..... یکوتاه یاز خداحافظ بعد 

 گرم و نرم بابا نشسته  بود خدا رودوباره شکر کرد ....   نیماش  یکه تو  آوا

 رو روشن کرد و بطرف خونه  براه افتادند ....  نیماش  نیمب

 و گفت   د یبهش کرد دستش رو گرفت و بوس  ینگاه

   ره ینم راهه یوقت ب   چیآوا ه گه ید دمی بابا جونم بهت قول م ممنونم

 ...... نیتو فکر بود و غمگ  نیمب

اعتراف کنم و   د یداشتم اما با یبرام سخته که بگم چه گناه یحقم دار  ی ریازم دلگ  دونمیانداخت و گفت م نییسرش رو پا اون

   یازت بخوام که منو ببخش

 

 باز هم سکوت کرده بود ..... نیمب

 درست شده ........  ز یشب آوا تموم مدت رو فکر کرد  خوشحال بود که همه  چ اون
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 اونو پخش کنه .....  ی وجود نداشت که مان  یعکس گهید

 خاطرات نوشت وقت خواب رفت به آشپز خونه که آب بخوره   ی کل اونشب

 اومد.....   ی آروم م ی  هیگر ی اتاق کار پدر صدا یتو  از

 در به حرفهاشون گوش داد .....  ک یشد و نزد نگران

 .....  ختیری اشک م بانهی غر ی رو آروم کنه اون با  هق هق  مینس کرد یم  یسع نیمب

 گوش داد ....  شتر یتر شد و ب نگران

 .....  شهیم یو گفت حاال چ  د یکش قیعم  یهاش نفس  ه یگر  نیب مینس

 داشت آرومش کنه گفت ....   یپدر اومد که سع یصدا

   کنه یدرستش م ینباش احمد  نگران

 کارو بکنه    نیکن من ازش نخواستم که ا باور

 برادرم....... چاره یو گفت ب  د یکش ی آه م یکارو انجام بده نس نیکرد و خودش ازم خواست که ا یپافشار رضا

 

 سکوت کردند .....  می و نس ن یلرزون بدر زد و مب  یت به اسم رضا  سکوت کنه با دستهاتونست نسب ی نم آوا

 آروم گفت بابا اجازه  هست  اون

 ..... زمیعز یداریبلند شد و بطرف در رفت و بازش کرد  گفت تو چرا ب نیمب

 

 نشسته بود ....  ی صندل ی برو ونی گر میانداخت نس یاتاق نگاه بداخل

 صورت پدرش کرد و گفت  نگاه

 شده بابا ......  یزیچ

 اومده   یی رضا بال سر
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 نگاه کرد و آوا دوباره گفت بابا تو رو خدا........ ن یبزم نیمب

 

 فکر کرد بناچار بود براش بگه گفت .... ی کم نیمب

 ..........و   یوفتیتو رو داشتند تا بدامشون ب بیقصد فر ی اقرار کرد که اونو مان  ی توآزاد بش نکه یبخاطر ا رضا

 ازت گرفتن ......  نی عکسها رو هم بخاطر هم اون

 

 

رسونده  اعترافات رضا    بیبهت آس  ی مان کنهیکه ثابت م تیپزشک ی طول درمانت و پرونده  یپرونده    دن یپاسگاه هم با  د سیرئ

 رو باور کرد 

   زمیعز ی آزاد شد  قه ی هم با وث امشب

   میتو دادگاه حاضر بش د یفردا با ما

 نگران نباش   اما

  یبه سرقتها یازت گرفته و ربط  یکه مان ییعکسها  خیکه سرت اومده و تار یی با وجود بالها تونهیمطمئن بود که م یاحمد 

 ......  رهینداره برات عف مشروط بگ  دش یجد 

 

 

 

 .......اما   هی کار شدن  نیومده ابرات بوجود ا ی مان یکه در اثر آزارها یو جسم   یبخاطرمشکل روح 

 

 

 بشه .....  ی دوباره دادگاه  د یبا یتو و بدام انداختنت تو دام مان ب یفر لیبدل رضا
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 سرش خراب شد ....  یرو  ایدن

 قدر فداکار باشه  ن یکه رضا ا شد ینم باورش 

 

   گفتی نم ی زیکرده بود و چ سکوت

 بود   ی ا گه ید ز یچ قتی وجود نداشت و حق ی هیتوج چ یکه رضا کرده بود ه ی کار  یگفتن برا ی نداشت برا یز یچ اون

 حس اون  نسبت به خودش درک کنه .....  تونستیم کرد ینگاه م ن یآروم اشکهاشو پاک کرد و بزم مینس

 بره    نییخودشو برادرش پا ی که هرگز اجازه نداد آب خوش از گلو  زینفرت انگ  ی دختر

 قش رفت انداخت وبه اتا ری سر بز شرمنده

 

 تو خونه براشون بود   یسخت  یروزها

 حرف زدن نداشت   یکس حوصله   چیه

 آزاد شده بود و رضا گرفتار به خاطر ........  اون

 بگذاره   یرو چه اسم یفداکار  نیا دونستیهم نم خودش 

که دلش رو بشکنه از نظر اون هم برادرش و هم آوا مقصر بودند   کردینم ی نباشه اون هرگز کار میچشم نس ی جلو کرد یم  یسع آوا

..... 

 .....  گذارهیهرگز برادرش رو تنها نم ن یمب دونستیم و

 ...... ادیاجازه بده به دادگاه ب ن ینبود که کرد تا مب یبود اون روز خواهش  ک یو رضا نزد ی آخر مان یداد گاه  روز

 ..... اد یهم به دادگاه ب مینس یاجازه نداد حت  زه یر یبهم م یمان دن یآوا با د دونست یم نیمب

 زد یرفت و آوا پشت پنجره نگران نشست و دلش مرتب شور م اون
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 بد جور آشوب بود   دلش

 همه اتفاقات بود ......  نیباعث ا اون

 داخل ام یآروم بدر زد و وارد شد و گفت اجازه هست ب مینس

 زد و گفت حتما    یلبخند  آوا

 نشست و گفت   کنارش 

 .....  کردی از اول به حرف تو گوش م  د یرضا نبا گم یاز ته قلبم م نوی ا ی ستیتو مقصرش ن  وفتهیب ی اومدم بگم امروز هر اتفاق  آوا

   م یکردیم ی تو فکر ی تا برا گفتیرو م قتی حق نی به من و مب ی جور هی د یبا ای

 اومد  یهمه بال بسرت نم  ن یو ا یگذاشتینم ی مان یتو هرگز پا بخونه   ی طور نیا

 

 ..... زمیبازم کمه عز مید یاوقات ما آدمها هر چقدر تاوان اشتباهاتمون رو پس م یگاه

 .... د یرو داد یتاوان رابطه با مان ی و رضا هر کدوم به شکل  تو

 خوب آماده کرده   هیدفاع ه یرضا   یپدرت برا ل یمطمئنم امروز وک من

 

 رو گرفت و گفت   دستش

   زم ی غصه نخور عز گهیهم د تو

 کن بخدا .....  توکل 

 ......... خودمیب یهایشرمنده ام منو ببخش بخاطر تموم حسود ز ینگاهش کرد و گفت بابت همه  چ آوا

 نبودن ..... ی کدوم منطق چ یبابت اشتباهاتم که ه 

   ی برام بکن ی کار ه ی خوام یم

 سر تکون داد و گفت بگو   مینس
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 بگم امروز......  ی زی چ هی به رضا  د یداد گاه با  کیبرم نزد خوامیصورتش رو پاک کرد و گفت م آوا

 

 ......  ی نزن یو به بابا حرف ی بهم اعتماد کن خوام یم

 با ترسهام رو به رو بشم .... د یبا من

 تونم بهت اعتماد کنم ؟؟؟؟ یم

 هم زل زده بودند  یچشمها تو

 دارم برو......  ن یقیرو تکون داد و گفت بهت  سرش 

  شهیآزاد م ی دست نداشته اون بزود یمان  د یجد  یو تو سرقتها دهیحبسش رو کش شیبابت رضا نگران نباش اون سالها پ  اما

 دارم ....  یقلب  مانیمن ا زمیعز

 سر تکون داد و گفت   آوا

 برم ؟؟؟؟؟،  تونمیم کنم یاما اگه امروز حرفم رو نزنم دق م دونمیم

 یکنیاشتباه نم گهیشد و بعد نگاهش کرد و گفت برو بهت اعتماد دارم که د ره یخ ن یبزم مینس

 

 و رفت ......  د یفشرد و لباس پوش  ی دستش رو بگرم آوا

 ...شد ... اده یپ ستادی که ا ی تاکس ده یتا برسه دادگاه به آخر رس  دونستیم  اون

 به گناهش اعتراف ......  د یرو به رضا ادا کنه وشا نش یاومده بود د ستاداونیپله ها منتظر ا یجلو  و

 

   کردیهمون جا راه رفت و نگران به ساعتش نگاه م  یساعت کی

 

 دادگاه بود.....   ی و نگاهش به سر سرا ستاد یسالن ا یجلو
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 اومدن ......  نییو رضا دستبند بدست از پله ها پا ی همراه و مان یچند مامور و تعداد  که 

 .....  د یترس  ی نم گهیبود د ستادهیروبه روشون ا اون

و    یسالن افتاد که آوا منتظر نگاهش به مان ی نگاهش به ورود  ی بود  احمد  لشیکه حواسش نبود و مشغول حرف زدن با وک  نیمب

 زد و گفت آوا .....  نیمب   یرضاست با تعجب به بازو 

 نگاهش به روبه رو افتاد و همونجا خشکش زد .....  اون

 تلخ زد و رضا نگران دستهاشو تکون داد که عقب بره   ی شخند ین دنش یبا د یمان

 نگاهشون بهم ثابت موند  یجلو اومدن و اون چشم تو چشم با مان ماموران

 زد وگفت ....  یپوزخند 

   زمیعز دنمیاومده د یک  ن یبه بب به

 ......  ینیتا شوهر سابقت رو بب  ی اومد  

برات   تونستنیو تا م  ی کرد دایپ ی کتک خوردنت اومدن گفتن که تو مشکل روح  تیشکا یبرا لشیشد که پدرت  و وک چطور

 کنن .....   نیمنو سنگ  یطول درمان گرفته بودن تا پرونده  

 آوا برو عقب   د یکش اد یفر نی دروغ بود مب نم یپس ا یهم خوب و سالم هست ی لیتو خ  نم یب  یم  ستیطور که ن نیا

 ازش .....  ریبگ  فاصله

 به سمتش .... د یبسرعت دو و

 زد   اد یشدن نداشت هم فر ک یکه با دومامور محاصره شده بود و اجازه نزد رضا

 برو جون رضا ....  آوا

   کنه یناراحتت م  اون

 

 به رضا کرد و گفت   ینگاه

 تونه   ی نم گهید
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 ........و مسخره وار گفت   یبترس  شتر یب ینی ب یزخمهاتو م   ی هر وقت جا د یت چرا حاال که بازد و گف ی پوزخند  یمان

 

 

 

 صامر ........و  نیمب  دختر

 

 بلند خنده کرد .......   

 .... د یر یرو نگه داشته بودگفت خانم برو کنار فاصله بگ  یمان یجلوتر اومد مامور که دستها آوا

 

 با نفرت نگاهش کرد و گفت  اون

   ی د یکشیم ی بود و تو سخت ض یاون زمان که مادرت مر ی بود زینفرت انگ  ی بهت بگم که از اول هم موجود اومدم

 

 .......  یهات غوطه ور بود  یزمان که تو بدبخت اون

   ی تمومشون بود  قیال تو

  ی بد  یتاوانش رو بسخت د یو با ی بود که هرگز اصالح نشد  فتی مشترک بود و اون فکر و روح کث تی چارگ ی با تو  و ب زی چ هی تنها

..... 

 شناختمش ....... ریمرده و من د ه یمونم اون  یکه بگم تا آخرش با رضا هستم و منتظرش م   اومدم

 ......  ی پوس  یو تو با حسرت تو زندان م  میکن یرو شروع م ی خوب ی باهم زندگ ما

 ...... دهیکش ی چقدر بخاطرم سخت یزمان ه یبره  ادش یکه  کنم یاونقدر رضا رو خوشبخت م یمان

و قلبش    کنهیاز عشق صحبت م یکه چقدر جسورانه و قو  کرد یشده بود و به دخترش نگاه م خکوبیبا حرفهاش سر جا م نیمب

 ماال مال از احساسات پاکه  
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 دل عاشق ....... ه یو  خواستیجسارت م   تیاون همه جمع ون یاومدن و حرف زدن م نیا

 زد و سرش روتکون داد  ی لبخند  اون

زد   اد یو فر  د ییسایدندون هاشو بهم م مایمثل اون قد از شدت خشم دوباره  یشده بود و مان رهیمات و مبهوت به صورت آوا خ رضا

 کثافت ...... ی عنت بهت عوضل

 زندان بردند..... نیکه به طرفش بره و ماموران اونو کشون کشون بطرف ماش   زدیدست و پا م   یدلم رو بسوزون   یحق ندار تو

که    یزیخواستن چ ازیاون لحظه دستبند به دست بود اما قلبش پر بود از ن د یو ناباورانه نگاهش به صورت آوا بود و شا  رفتیم رضا

 بگه و اعتراف به دوست داشتن آوا بکنه.......  نیمب ی هاش و جذبه   ی بخاطر تموم بدبخت کردیهرگز جرات نم

 زد و اعتراف به عشق کرد    اد یفر تیاون همه جمع ونیاون دختر م 

   کشم ینفس م ی ننگاهش کرد  گفت رضا  من تا زما آوا

 یبه در هست که برگرد  نگاهم

 

 شد و رفت   نیشاد سوار ماش  یو رضا با قلب گفتی م راه یو بد ب  زدیم اد یفر یمان

 

هستن که درکشون از احساس ما باالتره و زمان    ی تو زندگ ییزایچ  ه یکه   ن یدونست اونم ا یرو خوب م ز یچ  ه ی روز آوا  اون

 گفته بشه......   یچ د یبا  یکجا و ک   میتا بفهم بره یم

 بود.....  بایچقدر اون لحظه ز کردینگاهش م   شهینشست و از پشت ش  نیماش   یتو   رضا

 کرد یفکر م دنیو رس  یی وقت به عقب برگرده و فقط و فقط به رها چیخواست که ه ی دلش نم  گهید

 

   خوادی م یچ  یکه از زندگ دونستی کرده بود و حاال م دایاون راهشو پ دنیبودن و انتظار کش  یداشت برا ی لیدل  گهیآوا د و
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 بخونه برگشت..... د یپر ام  ی با دل اون

 

 بار از اول و بدون اشتباه بسازه   نی شو ا یمنتظر بود که زندگ  و

 

 تازه پا بخونه اشون گذاشته بود   م یکه نس  یرفت به اون دوران ی هاش به فکر فرو م ییکه تو اتاقش تو تنها یگاه

 

 طور نشد ..... نیآزار دادن همه بود تا خودشو آروم کنه و هرگز ا ی برا ی راه ی اون فقط پ و

 باشه .....  تونهینم شتر یجادو گر ب هیزن    نیا کردیوقتها فکر م  اون

 ....  کردینم یتالف  هاش یوقت در مقابل بد   چیو ه کرد یصبر و تحمل م  م یو نس  دادیآزارش م چقدر

به   م یکه با اومدن نس ی رخ بده در صورت شی اتفاق زندگ ن یازداوج کنه انگار قرار بود بدتر میگرفت با نس  میاون زمان که بابا تصم 

 انداخت .....  هیسا زیهمه چ ی وقت وجود نداشت برو چیکه ه  ی خونه شون آرامش

 بدجنس شد ....  آوا

  د یگرفت و نقشه کش می تصم هزاران

 کنه .....  یزندگ  یی بتنها ییالیگرفت تو خونه  و م یتصم  یلجباز یبرا

 سوزوند ....  ی و اون قلب مهربونش رو م داد یبابا رو حرص م چقدر

 ل دخترکش رو نشکنه ...... هرگز د کردیرو م ش یتموم سع نیبه خارج بره و مب لیادامه تحص  یشده بود که برا  ی راض نیبه ا یحت

   کرد یهاش مدارا م یمقابل کج خلق  در

 به باد فنا داده  شوی خود زندگ  یکه چقدر احمق بوده و ب   د یفهم  ی م کردتازه ی که به اون روزها فکر م  حاال

 

 انجام نداد که دلش رو بشکنه .....   یمادر رو براشون پر کرد هرگز کار اشتباه ی که جا ییتو سالها مینس
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   کرد یم  یسع یلجباز  ی و فقط و فقط از رو گرفت یازش فاصله م شتریو آوا ب گذاشتیو محبت قدم جلو م  یدوست ی برا شه یهم اون

 رو به کام خودش و بابا تلخ کنه  یزندگ

 

خودش هم خنده   ی شده بود و قصد جبران داشت برا مون یکه بر سرش اومده بود پش یبت یهمه مص ن یحاال بعد از گذشتن ا نکهیا

 دار بود ...... 

 بود   ده یکه کش یو درد و رنج ی مشترک اجبار یحاال بعد از دو سال زندگ  آوا

 کردن فقط خودشو سوزوند و بس.....   یرو که رفته خطا بود و اون با لجباز ییکه تموم راه ها  د یفهم یم  تازه

 

 .....  کرد یفشار وارد م شه یپدرش به اونو رضا هم یروزگار و تنگدست  یا سختخانواده خوب بود ام هی از  مینس

 کودکان....  یو هم پرستار کرد یم سی بعد ازتموم شدن درسش تو دانشگاه هم تدر نیهم یبرا

   

 

 خواهرش  به خونه شون باز شد   یرضا  به واسطه   یزمان که پا اون

 .....  ختیر  ی و با رضا طرح دوست رهیگرفت از  پدر انتقام بگ   میتصم

 باهم صحبت کردند .....  یو پنهون ی تلفن یماه چند 

شخص ازوداج   نیکارش به پدر ثابت کنه حاالکه تو با خواهر ا نیبا ا خواستینداره و م ی خوب یکه رضا وضع مال دونستیم آوا

 ......  زمیریم ی من هم با برادرش طرح دوست ی کرد

  کیکوچ یباند دزد  هی با  ی کرد که بتازگ ف یاز اخالق و منش رضا خوشش اومد و رضا محض درد و دل براش تعر ی از مدت بعد 

  یو نبود کار به  خالف رو  ی بود اما بخاطر مشکالت زندگ یروز به روز بهتر بشه اون  پسر خوب  شیهمدست شده و قراره وضع مال

 آورده  بود 
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 هم که شده همراهشون بره ......  حیبار محض تفر ه یکه از موضوع با خبر شد اصرار کرد که  آوا

و پدرش    می رو به نس قتی رو گرفته بود و گفت که اگه اونو با خودش نبره حق مش یکرد منصرفش کنه اما آوا تصم یسع رضا

 خواهد گفت....... 

 

 بچه هابرد .....   شیپ یمعرف   یممکنه آوا لوش بده قبول کرد و  آوا رو برا  دونستی نداشت و م یکه چاره ا  رضا

 شد   شیخاطرات زندگ  نیشروع تلخ تر یمان ی باند دزد س یرئ  ی آوا بخونه  رفتن

 .داشت بدنبال درد سر باشه و بس.....  یکه تو زندگ   یآرامش یکرد به جا  یباخت چون سع آوا

 

آوا کار دست خودش    یتموم نشدن ی و متاسفانه لجباز اد ین گه یبهمراهشون اومده بود خواست که دکه آوا  ی دو بار ی کیبعد از  رضا

 داد....... 

 

 نداشت  ی ا دهیفا  گه یکه د ی مونیبود و پش اون

 زمان برگرده به عقب   ییوقتا ه ی خواستیدلش م عجب

 افسوس .....  و

 

 خودش و مادرش نفس نوشته بود .... ی طومار از زندگ هی  اون

 .... شد ینوشت تموم نم یکه هر چقدر م   یو بلند  یاونقدر سرگذشتش پر بوداز پست 

 

 سرش رو داخل اتاق کرد   م یروز مشغول نوشتن بود که در اتاقش زده شد  نس اون

 به لب داشت   لبخند 

   گفت
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 که ....  ستم ین مزاحم

 وارد شد ....   مینستکون داد و  یسرش رو بعالمت منف اون

 پنهون کرده بود   یز یچ هی پشتش

 و نگاهشون تو چشم هم بود   ستادیروش ا روبه 

 آوا رو نوازش کرد و گفت   یموها

 رو بهت بگم .......  قتی حق ه ی یاگه اجازه بد  خواستم یم امشب

 بانگاهش منتظر بود   آوا

دختر دانشجو    هی هنوز  یوقت  شیبه سالها پ گرده یموضوع برم   نیا یینگاهش رو به پنجره گرفت و ادامه داد راستش رو بخوا مینس

که چقدر دوستش   د یوقت نفهم چیاون پسر ه د یخودم نبود شا یشدم که هم سطح و هم طبقه    یبودم اون زمان عاشق پسر

  ه یخوندم که اونم   یو تو چشمهاش م  زدیکنارم بود و حرف م  چاره یکه اون ب  یمانز ی نکردم حت دایداشتم چون جرات ابرازش رو پ

 که داشتم اونو از دست دادم   یی جا یبهم داره بازم با غرور ب یاحساس 

  یاوقات سع  ی داشت و گاه  یکنارم تو همون کالس قدم برم  یقرار بود و اون با خنده و شاد  یاون جوون ب  ی ذهنم قلبم برا  تموم

 ز دست دادم  کنه و من تموم فرصتها رو ا  کیخودشو بهم نزد  کردیم

 مشغول مطالعه بودم  اطیروز که توح هی

 .....دمشید

 

 ازوصالشون گفتن.......  ی شد و با خوشحال  ک یدوستانم نزد  نیتر یمیاز صم یک یدست تو دست   اون

 بدبخت ........  ر یبگ  افهیق ی تونی کرد که حاال تا م یکارش بهم دهن کج  ن یبا ا  
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 .....  کردمیموند و با خودم مدام تکرار م  یباق ز یچ ه یکه داشتم آب شد و ته ذهن عاشقم   یاون روز تموم غرور   

 .....  مونیبودم و پش مارش یو ب  ضی و من تا مدتها  مر ی رس یبهش نم گه ید مینس

 

 باهم ازدواج کردند  و چند سال گذشت ...... ی دونفر بعد از دوران شاد نامزد  اون

 شرکت مشغول کار شدم .....   هی تموم شده بود و تو  درسم

 بود ....  بمی که در تعق دم ید ه یسا هی کوچه   یکیگشتم تو تار  یروز که خسته از کار به خونه برم هی

 برگشتم ....  باترس 

که پر از خط و خطوط    یشده بودند و صورت د یثر غم روزگار سفکه در ا  ییآشفته و موها ی بار با وضع نیو ا ی میعشق قد  همون

 بود   ی زندگ ینامهر

 چقدر دلم براش تنگ شده بود.....   میاومد و چشم تو چشم شد  جلو

 بخشمت   یوقت نم چی نفرت نگاهم کرد و گفت ه  با

پا خردت کنم   ریز  نکهیبهت دلبسته شده بودم بخاطر ا ب یعج نکهیو با ا یبا غرور کاذبت و اون نگاه سردت منو سر لج انداخت تو

 انتقام بود که خودم رو سوزوندم  هی فقط  نیازدواج دادم و ا شنهادیدوستت پ  نیتر ی میبه صم

 

 خوشبخت نشدم که نه ...... من

 ...... ینیبی که م  تمهیوضع ن یوح سرگردونم چون آرامشم رو بخاطر نابود کردن تو به باد دادم و ار ه یشد و حاال فقط  اهیس  روزگارم 

 

 .... گفت یکردم راست م نگاهش

 وقت عاشق نشدم ....   چیه گهی رفت و قلبم شکست و د  اون

 

 دم فرصتها رو از دست ن گه یو به خودم قول دادم که هرگز د  ختمیو خلوت کوچه اشک ر ییشب تو تنها اون
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 و نگاه صورت آوا کرد و گفت چند وقت بعد پا بخونه شماگذاشتم .....  د یکش ی ِ آه

 اومد .....  ایدن یجا ن یو امن تر  نیبهتر ن یخونه و مب نیمن ا یزمان برا  اون

 سال ازم بزرگتر بود  بدلم افتاد .....  ازدهیمرد جا افتاده که   نیخودم نبود  مهر  ا دست

 .....دومیو حتما با جون و دل بسمتش م ه یمرد واقع ه ی  یاگه زمان هزار بار به عقب برگرده بازم پدرت برام نمونه   د یشا

 

که آرزوشو داشتم   یامن و پدرت کس یجا  ه یشما برام شد  یهم داشتم و رفاه خونه و زندگ  یسخت  یزندگ  کنمیاعتراف م خوب

...... 

 که  بخودم داده بودم افتادم    یقول ادیب

 به آرامش برسم..... کردیم یرو سپر  ی بد  ی مرد تنها که روزها  نیکنار ا  تونستمیم من

   کردم یانکارش م د یداشتم و چرا با  دوستش

 ........  زه یخاطر بابات برام عز  گم یو گفت منو ببخش که م  داد یبه آوا کرد که داشت بدقت بحرفهاش گوش م ینگاه

 .....  ی کنیو درک م  یفهمی منو خوب م  یکه از سر گذروند  ی سخت ی همه سال و زندگ نیحاال بعد از ا اما

 

 انداخت و گفت واقعا !!!!  ریسرش رو بز  آوا

 

 ستیجونم دوست دارم و دست خودم ن یببخش آوا اما پدرت رو به اندازه   منو

 

 برنگشتم .....  مم یهرگز از تصم ی کردیم یرفتار زمان که  با من بد  اون

 که   نه یا ی همه پر حرف نیحاال منظورم از ا و
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 ازت بخوام ...... ز یچ هی

 ی وقت فرصتها رو از دست نده و به خاطر لجباز چیه

 

 نابود کرد تا منو بسوزونه و خودش هم سوخت نباش ...... شویمثل  اون جوون عاشق که زندگ 

 

 ن موقع پشت سرش بود بطرف آوا گرفت رو که تا او دستش

 رو  آروم باز کرد   دستش

 ..... د یآوا درخش  کیتار مه یمادر بزرگ تو اتاق ن  ی روسر  ی  رهیگ برق

   شهینم دایپ گهیکه د ی گفت یزمان هی  اد یم ادتیزد و گفت  یلبخند  م ینس و

 کردم   داش یپ

 کجا بود   ی کنیم فکر

 با تعجب نگاهش کرد واون ادامه  داد  آوا

 

 

   

مادر بزرگت رو   ی نامه هم نوشته و تو همون کتاب گذاشته بخودم اجازه ندادم که نامه  هی مادر بزرگت برات  یدعا  یکتابها نیب

 .......رش یسرش رو تکون داد و گفت بگ  یبخونم تو صاحبش هست 

 

 ند ......رو گرفت و به لبهاش چسبو ره یدست دراز کرد و گ آوا

 مادر بزرگ اون نگاه و صورت ماهش تنگ شده بود...... یدلش برا  چقدر
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 سرش رو نوازش کرد و گفت   مینس

 .....وقت حرف دلت رو پنهون نکن .   چیه ی تو بساز ایکن دن  یسع زم ینشده عز رید  هنوز

 ......  زکمیروحت هم هست عز  از یقلبته ن  یکه خواسته    اون

 و گفت    د یشد  گونه اشو بوس  خم

 .......ریبخ شب

 

   ختیمادر بزرگ نگاه کرد و آروم اشک ر  ی  رهیرفت و آوا تا ساعتها به گ  اون

 شه یدرست م ز یروز همه چ ه یداشت  د ی اما ام کنهینم دایپ امیتا مدتها قلب شکسته و روح زخم خورده اش الت دونستیم  اون

 

 شگاه رو دوباره از سر گرفته بود درس و دان  یماه گذشت  آوا روزها چند 

 رفت   ی رضا م داریبد  می اوقات همراه پدر و نس یگاه

 

   شه یآزاد م ی قسمت قشنگ ماجرا بود و اون منتظرکه رضا بزود نیوا

 

  نهیپا بخونه بگذاره و دخترانش رو بب نیو نفس هر وقت دلش تنگ بود اجازه داشت در نبود مب کردی نم یر یسخت گ گهید نیمب

...... 

 قابل انکار............ ر یو غ  هیی ا هودهیانکار کنه نفس مادر دخترانش هست کار ب نکهیبا سر نوشت و ا دن یکه جنگ  دونستیم  اون

 

خوشبخت باشه و اون   نیدوست داشت  مب    بردیپر از آرامش فرزندانش لذت م یو از زندگ د ید یآرام رو م دنیحاال قد کش نفس

 ........ وندهیبپ قتیبه حق میکرد بدست نس غی بده و ازش در  ه یبه قلبش هد  یروز  ه یکه قرار بود   یشاد
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 نفس ....... یقصه    یماجرا آخر

 

 ....  د یخند  یرو محکم گرفته بود و م  دلش

 لباسش روجمع کرد و بطرفش رفت تا حسابش رو برسه .... آوا

 بطرف باغ و خودش رو پنهون کرد  د یدو 

 

 جا بمون......... نیگردم خونه خودت تنها ا  یمن دارم برم  ونه یو گفت د  د یکوب نیمحکم بزم پاشو

 

آورد بطرف   رون یو کفشهاشو ب نیزم  یوپرتاب کرد برو  د یکش رون یموهاش ب  ی سرش رو تو دستهاش گرفت و محکم از تو تور

 رفت ........  نیماش 

... 

 خاموش شدند......   ال یو  یچراغها   ناگهان

 مطلق فرو رفتن  یکیو باغ تو تار اطیح

 زد    اد یفر بلند 

 ترسم .....   یم  ییکجا رضا

 پشت سرش رو روشن کرد   یکیتو  تار ف ینور ضع ه ی  ناگهان

 به عقب انداخت  یو نگاه برگشت

 اومد ..... یبا لب بطرفش م  لبخند 
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 زد و گفت مسخره ............  بکمر دست

 دمیرضاترس  ست یآدم ن ه یکارت شب  هی

 

   زدند یشمع روشن آروم سو سو م ه یاومد تو دستهاش  جلو

 

 

 ...... ختن یریدستش م ی داغ شمع برو  یو قطره ها  

 نگاه کرد و گفت   آوا

 ..... ونه ید سوزه یداره م  دستت

   یآوا بود  از خوشحال  ینگاهش به چشمها رضا

 شد نگاهش ........  یبارون

 ....... یگفت چقدرتو نور  قرمز شمع  خوشگل آروم 

 

 چشمهاش نشست و گفت ....  ی از سر شوق برو یاشک 

 شمع   یداغ

 فهمم .....  یسوختن رو نم  یتو روبه روم ی وقت  ستین میحال

 ...... ه سوزیشمع رو از تو دستهاش پس  زد و گفت دستت سوخت دلم م آوا

 شد   ک یافتاد و دوبار همه جا تار ن یبزم شمع

 صورتشون افتاده بود   ی بود که برو د یاونها ماه گرد و سف ن ینور ب تنها

 شمع خشک شده رو از رو دستش پاک کرد وگفت    یرو گرفت و تکه ها  دستش
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 دلم رفت .....  یسوخت

 د  ش  شتر یب کردیرضا که سکوت کرده بود و فقط نگاهش م یچشمها برق

 

   ی کنارم  یسوزه  عشقم وقت یجا هم برات م نیرو تو بغل گرفت وبه قلبش چسبوند و گفت ا دستش

 .....  شه یم خنک

   شه یم آروم 

   لرزهیم دلم 

 

 سر و پا و آوا...... یمن  ب  گمیم همش

 ......  یاز من بهتر  یلیحرفو تو خ  ن یلبش گذاشت و گفت نگو ا  یرو برو  دستش

 

 انداخت و گفت   نییسرش رو پا رضا

 آخه   شه ینم باورم

 .....  رهیدلم م  یتو بسوز  یو تو  بگ   ادیروز ب  هی

 االن .....  مثل

 کنارتم ......  یوقت نشه که بگه از سر دلسوز  هی

   رم یمیکه م  اونوقته

 دادم بگم    یو به خودم اجازه نم خواستمتیاون وقتا که با جون و دلم م مثل

 آوا .......  یکرد   یآدم حسابم نم آخه

 د یرس یو من دستم بهت نم  ی تو اون باال باال ها بود چون
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 قلب رضا گذاشت ی سرش رو برو آوا

 

 ...... ی گرفتیکاش جلومو م  ی گفتیو گفت کاش م 

 وفتم یکه تو چاه ن ی کردیم ی امر و نه بهم

 

   

   خوامیازت معذرت م ز یبخاطر همه چ من

 مونم  ی م ی اون روح و جسم زخم خورده ات باق ی منم که تا ابد شرمنده   نیانداخت و گفت ا یبه ماه نگاه رضا

   دم یاجازه نم گهی و گفت اما د د یرو بوس  سرش 

   نه ی بب بیتار موت آس  هی

 جبرانش کنم .....  دمیم  قول

 جون خودت آوا   به

 ور بشه ......ط ن یمرگت باشم و تو برام دعا کن که ا  شیکه آرزومه پ گم یهر روز بهت م من

  ی که چقدر عاشقت بودم و اگه نباش  فهممیچون تازه چند وقته دارم م  یلبش گذاشت و گفت خدا نکنه برام بمون  یدست برو  آوا

 ۰قرارم  یب

 

 ......شد یم  شتر ینور ماه هر لحظه ب انگار

 گفتن.......   یشونه هم  چقدر حرف داشتن برا ی بودند و سر برو ستادهیدو تو نور قشنگ ماه ا  اون
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 .......  یتو برق رو قطع کرد    ی و گفت راست د یخند 

 سرش رو تکون داد  و گفت  رضا

 ....  یترس یم  آره

 نترس نبودم   نقدریوقت ا چیسرش رو تکون داد  و گفت ه آوا

 ترسم .....  ی نم گهید  یکنارم  ی وقت

 

 دستش رو دور صورتش حلقه کرد و با خنده گفت   رضا

 داره ها    یخوب هی اما

   یبا تعجب نگاهش کرد و گفت چ آوا

 دستهاشو بدور کمر آوا حلقه کرد و گفت    اون

 وقت نور نباشه   چ یه خوادیکه دلم م یو قشنگ  د ینور ماه سف ر یاونقدرز

   شهیعشقم بمون  آوا  کنارتم هم ه ییروشنا  ایدن ه یبرام مثل  دتیسف راهنیپ نیا

در کنار هم    شونویشب زندگ نیبود اما پر بود از عطر عشق دو دلداده که بهتر ی کیتو تار نکه یبا ا نیمب  یال یاون شب تموم باغ و و

 کردند   یسپر

 

 .......... انیپا

 

 رمان نفس ........  انیپا

 

 ی صبور  دایل  بقلم
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 جعه کنین . امر سایت رمان های عاشقانهبرای دریافت رمانهای بیشتر به 

www.romankade.com 
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