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:آرایی صفحه و یطراح  رمان های عاشقانه  

 

 :  wWw.Romankade.com  سایت آدرس

 

   : ROMANHAYEASHEGHANE@ تلگرام کانال

 

 است محفوظ رمان های عاشقانه  نزد کتاب این حقوق تمامی

 

 

 

 

  میبسم اهلل الرحمن الرح

  یالیخ نوازش

 : سارگل  سندهینو

 

 :  مقدمه

 

 ؟  یدوستم دار یدوختم و گفتم : به راست شیرا در چشم ها میها چشم

 جانم ...  ی:  تا پا گفت

 ؟  یکنیمن م ی: جانت را قربان گفتم

http://www.romankade./
https://t.me/romanhayeasheghane
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 درنگ !  ی: ب گفت

 ؟  یبخشیتار است به آن رنگ م میای: دن گفتم

 . کنمیچشمانت م یام را فدا یزندگ یها ییبای: تمام ز گفت

 کن ! مشی: همه را به من نده ، تقس گفتم

 چرا که نه ؟  یشو میلحظه ها کی: اگر تو شر گفت

 !  ی! مبادا برو یکن لیمطلق تبد یکیتارم رو به تار یای: مبادا دن گفتم

  کنمیم لیتبد قتیرا به حق تیاهایو رو مانمیمانم ، م ی: م گفت

 !  ستیکاف یبرا یباش یقیکه تو حق نی، هم یمن تو بود یای: رو گفتم

 هست !  تیاتفاق زندگ نیتر یو لمس کن حضور من واقع اری، دستت رو باال ب ستمین یالی: خ گفت

باز هم تکرار کردم  دمیهوا ماند ، جا خوردم و فهم یوصورتش را لمس کنم اما دستم ر خواستمیرا باال بردم ، م دستم

 اش را  یالینوازش خ

 

 

 : یالیرمان نوازش خ شروع

 

مانتوم رو به دست  ی، گوشه  یشگیکه در حال تکون خوردنه ، دوخته شده ؛ به عادت هم یروحم به تاب یب نگاه

 چشم دوختم . یرنگ یمشک نیگرفتم و به ماش

 نیا یبرام مقدسه حت شهیکه به اون مربوط م ییها زیکه من هر روز نظاره گرشم ، احمقانه است اما تمام چ ینیماش

 . نیماش
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 و شش نگاه کنم ، اما افسوس ...  ستیدو نیساعت ها به ا یبدون خستگ تونمیکه م یقدر اون

 نرفته .  شیمن پ یباطن لیوقت به م چیه میکه ساعت زندگ افسوس

هر  یدوست داشت نیاست ، صاحب اون ماش قهی، ساعت دوازده و چهل و پنج دق کنمیدستم نگاه م یساعت مچ به

 دیو من هر روز ، ق ادیم رونیاون جاست ب یبودم مرب دهیکه با پرس و جو فهم یظهر از اون باشگاه کیروز ساعت 

 . نمیشیمنتظر م یصندل نیا یو رو زنمیرو م یکالس جبران

 

 ...  مینکرده ، راض دایپ یبار نگاهش با نگاهم تالق کی یکه حت وفتهیب یتا چشمم به کس نمیشیم منتظر

 خوب قابل مشاهده است ؛  یلیاگه به من دوخته نشده باشه باز خ یچشم هاش حت نفوذ

 یکه حت نمیبیم زیمرد انقدر ناچ نیسرشناس شهر خودم رو در مقابل ا ی، ترمه تک دختر حاج صابر فروزان قاض من

که  ییها ریبه تحق گردهیکرده ام برم دایقدرت چشم در چشم  شدن باهاش رو هم ندارم ، اعتماد به نفس کاهش پ

 یدیفهمی، م یشدیتر م کیو هرچه نزد دیرسیکه از دور قشنگ به نظر م یخانواده ام جا افتاده بود ، خانواده ا یتو

 . ستین بایخانواده ز نیا زیچ چیه

 

 ، کنمیم یاز دور لحظه شمار یحت دنشید ی؛ برا رهی، ضربان قلبم باالتر م گذرهیکه م یا هی، هر ثان کشمیم یآه

مرد ،  نینگاه من به ا دونمیخوب م یلیپنهون شده اما خ میعشق جوون نیپشت ا یچه حکمت و رمز و راز دونمینم

 حس از اعماق دلم بود . هیهوس زودگذر نه ، بله  کی

مرد نداشتم ... من فقط ته قلبم ،  نیعاشقانه با ا ی، باهاش چشم تو چشم نشدم، هم کالم نشدم ، خاطره  درسته

دلم بزرگ کردم اونقدر که فکر  یاز قبل تو شتریاسطوره ساختم و هر روز اونو ب هیدوستش داشتم، ازش  یواشکی

 کردن یاریخوب آب یلیکرده بود و من خ وقت خشک بشه ، چون تا عمق دلم نفوذ چیعشق ه نیا یها شهیر کنمینم

 رو بلد بودم . شهیر نیا

 

 نمونده . دارشیتا د یزیچ یعنی نیظهره و ا کی کینزد کنمیبار هزارم به ساعتم نگاه م یبرا
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بود  ییکوبنده اش غرق تعجب بشم ، چون جز معدود بارها یقلبم بذارم و از صدا یدارم تا دستم و رو یبیعج لیم

 . دیتپیطور م نیکه قلب من ا

 .  ادیدوختم به اون باشگاه مردونه ، باالخره م چشم

 . ادیم نییباشگاه پا یکه با صالبت از پله ها شمیمحکم و استوارش م یقدم ها ی متوجه

 

 !  یقرار ی، با ب اقی، با اشت کنمی، نگاه م شهیپلک زدن هم برام حروم م یحت

 :  گمیبار هزارم به خودم م یو من برا لرزنیهام م دست

 باشه . یرستانیدختر دب هیهوس  تونهیها نم نیا-

 

 . ادیو اسپرتش بدجور بهش م یسر تا پا مشک پی، ت زنهیرو به چشمش م نکشیع

 

 ، شهیو سوار م رهیم نشی؛ به سمت ماش  گذرونمیمردونه اش رو از نظر م کلیتا باال ه نیی، از پا کنمیم براندازش

 .  ستین یراض ادیز کشهیکه م یکه از انتظار نهیا یایشد و اخمش گو رهی، فقط به رو به رو خ کنهیحرکت نم

 

 نیا خوامیتا از روش برداشته نشه ، م کنهیمردمک چشمم رو مجاب م ییخرما شیته ر نیرخ مردونه و هم چن مین

انتظارش ساعت ها طول  نیا خوامیم چشمم نره ، اصال یاز جلو رشیذهنم ثبت بشه تا تمام روز تصو یها تو هیثان

 . ستیمن ن قلب یبرا ی، درمون ریتصو نیشدن به ا رهیبکشه ، هر چند ساعت ها خ

 شده .. رهیکه با اخم به رو به روش خ یمرد نی، از جانب هم خواستینگاه م کی دلم

 

 . کنمیاما مصرانه فقط نگاه م رهیگیهام سوزش م چشم
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ما ا زنهیکه با اخم بهش تشر م نمیبی؛ م شهیم نیو سوار ماش ادیم رونیهمراهش با عجله از باشگاه ب شهیهم دوست

طور دلباخته بودم اما  نیطرفه ا کی داریکه چطور با چند د کنمی، از خودم تعجب م خورمیبه حال دوستش غبطه م

ته  نشدیبا د میزندگ یبود که تو یآدم نیول، ا شدیکوتاه ختم نم یها دارید نیمن به هم ییبود که آشنا نیا قتیحق

 . شناسمی؛ سال هاست که م شناسمیمرد رو م نیافتاد، با خودم گفتم من ا یبیحس عج هیدلم 

 

 که فرسخ ها با تو فاصله داره . یی؛ اما آشنا دیرسیآشنا به نظر م یادیبودن ز بهیغر نیع در

 

 مالقات کوتاهم تموم شد . یعنی نیو ا شنومیرو م نشیاستارت زدن ماش یصدا

 

؛  همونیبرام مثل هشدار سر صبح م ابونیآسفالت خ یهاش رو کیشدن الست دنیکش ی، صدا شهیاز نهادم بلند م آه

 کنه و بگه تموم شد !  دارتیب یکی ینیریعمق ش یکه تو نی، ا هیاحساسمم درست مثل احساس صبح گاه

 

 

 که گذرهیلحظه از دلم م کی یو برا کنمینگاه م شهیدور م دمیکه از د ی، تا لحظه ا شمیراهش م ینگاهم بدرقه  با

 بشم ؟  رهیخ یقهوه ا یکه من بتونم به اون چشم ها رسهیم یروز

 

 : نه ... نه ... نه ...  شهیذهنم اکو م یوار تو کیجواب اتومات کی

 

حمانه ر یبود که ب یریگ میتصم داشتم بود ؛ مشکل قدرت میزندگ یکه تو یگاهیتنها من نبودم ، مشکل جا مشکل

 .  کردنیاز من سلب م
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 ...  لیسه یمعروف و صد البته نشون شده   یترمه بودم ، دختر قاض من

 یلباس بد فرم و بد قواره رو به زور وصله  نیا خواستنیو دوخته بودن و حاال م دهیپدرم و عموم بر شیها پ سال

 تنمون کنن .

 سن پونزده یمن نبود تو یوصلت رضا بودن و اگر کشمکش ها نینداشت ، در واقع جز من همه به ا یتینارضا لیسه 

 !  شکستیروز در هم م کی، اما مقاومت من هم  شدمیمن عقدش م یسالگ

 ، بلکه نفرت وجود داره . ستیپشتش ن یبدم که نه تنها عالقه ا یروز من هم مجبور بودم تن به وصلت کی

 رو هم گرفته بود !  لیداشتم دامن سه انمیواه ناخواه نسبت به اطرافکه من خ یتنفر 

که نشون شده و  یلیرو به سه بهیحال غر نیمرد آشنا و در ع نیکه من ا بهی، عج نشیماش یخال یشدم به جا رهیخ 

 . دادمیم حیپسر عموم بود ترج نیهمچن

 یو با سها و مستانه تو میشده بود لیروز که از مدرسه تعط کی،  دمشید ی، اتفاق شناختمشیکه اصال نم یآره مرد 

 نگاه اعتقاد نداشتم ؛  کینگاهم بهش افتاد ، به عشق در  میپارک نشسته بود نیهم

 گرفت با همون بانمویکه گر یحس نیاما ا ومدیکنار معشوق به وجود م ریبه نظرم عشق با تکرار لحظات خاطره انگ 

هم  یلیدارم ؛ خ مانینگاه ا کیکه به عشق در  مییاز همون آدم ها یکیکرد و حاال من نگاه اول ، تفکرم رو عوض 

  ادیز

 

 یت: وق گمیبلند بشم اما با خودم م خوامیرفته بود ؛ م نیاز ب نیریاون انتظار ش گهی، حاال که د رهیام سر م حوصله

 ؟  رمیبگقرصت رو از خودم  نیآزاد باشم چرا ا یکالس جبران یبه بهونه  تونمیم

اسمش رو هم  یکه حت یلحظات بودن با مرد یای، رو شمیغرق م ایرو یو دوباره تو نمیشیفکر سر جام م نیا با

 ؛  شهیکه زمان و مکان فراموشم م برهی، انقدر من رو به خلسه م نیریش یایرو نی، ا دونستمینم
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 و با مستانه گردمیبرم یواقع یایهام به دن ای، از عمق رو شهیسر شونه ام گذاشته م یکه دست امیبه خودم م یوقت

خسته  یچهره   یگل انداخته اش رو شهیهم یفروغ شده اما لپ ها یچشم هاش ب ی، از فرط خستگ شمیروبه رو م

 اش حکم سرپوش رو داره ؛ 

 ؟  یزل زد یجا به چ نیا یاومد یچوندی:  ترمه باز تو پ گهیو با ناله م نهیشیم کنارم

 رو نداشتم من همون که با تک ماده قبول بشم برام بسه !  یکالس جبران یحوصله -

 !  یلکسی: چه خوب که اتقدر رمستانه

 و هلو تماشا کنه  نهیباشگاه بش نیا یرو به رو تونهیم ی: وقت دهیاز پشت سرم جواب م ییمن ، صدا یجا به

 گوش بده ؟ یعقده ا ریغاز اون دب هیصد من  یو به حرف ها نهیاون کالس بوگندو بش یتو ادیمغز خر خورده ب مگه

 

 ترمه جان ، راهت درسته ادامه بده !  نی: آفر دهیبه من ادامه م خطاب

 !  کنمینداره نگاه م یبا بمب انرژ یکه به نظرم فرق ییخنده به سها با

 :  گهیو م کشهیم ی، آه جگرسوز کنهیو به زور خودش رو کنار ما جا م خندهیم

 بخت !  یخونه  یریو م یزنیهارو م نیاز ا یکیشدن هات مخ  رهیخ نیآخر با ا مطمئنم

 

 :  گمیو م خندمیم

 که تخصص شماست !  یمخ زن-

 رو  یکردم مخ هر ک نیاما من کم یزنیرو تو م ینگو مخ ؛ مخ واقع شنیکه شکار من م یی: تو به اوناسها

 !  رمشیگینره من هستم ، ازت م ادتی یزد که
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 زرگه .ب خیتوب هیبا  یمساو رکردید نی، دوست ندارم برم خونه اما کوچکتر گذرمیم یبه سادگ شیو از لودگ خندمیم

 :  گمیو م کنمیشونه ام مرتب م ی، کوله ام رو ، رو شمیناچارا از جا بلند م پس

 ؟  نیایرو دارم ، کدومتون با من م یخنک هیآفتاب موندم االن حسرت  یانقدر که تو-

  امی: من م گهیو م کنهی، مانتوش رو با دست صاف م شهیاز جاش بلند م مستانه

 :  گمیبه سها و م کنمیم رو

 ؟  یاریباز منتظر -

 بشه . داشیبار قول داده منتظر نذاره االناست که پ نی: اسها

 :  گمیو م دمیبا تاسف تکون م یسر

 ؟  یندار ی... کار می، خوب بگذر یگیم نویهر روز هم-

 اولم نداشتم . : ازسها

 ، مواظب خودش باش !  حیصح-

 .  شهیمن م یو هم پا کنهیم ی، مستانه هم با سها خداحافظ دهیتکون م یسر

 :  گهیو م ارهیکه مستانه طاقت نم گذرهیبه سکوت م ریاز مس یکم

 شد ؟  یچ لیسه ی هیترمه ؟ قض-

 :  گمیو م کشمیم یآه

 !  یچ ی، آقاجون گفت ، اما نگفت برا انیقراره امشب ب-

 ؟  یای: کوتاه ممستانه

 :  گمیو م ندازمیباال م یا شونه
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  یزیچ یدید وی، ک زارمیب لیباز تا آخر عمرم از سه امیاگه کوتاه ب یحت -

 شده رو قبول کنه ؟  لیبهش تحم که

 کنن . لیسه یبرا دنیبه زور قلب منو وادار به تپ خوانیم اونا

 است نه ؟  مسخره

 

 : پرسمیساکت شده ؛ م یبیفکره به طرز عج ی، تو کنهیسکوت م مستانه

 ؟  یبگ یخوایم یزیچ-

 !  یحرف بزن لیکه با سه نهی: آره ... به نظرم تنها راه ا مستانه

 که  نییپا ندازهیسرشو م ی، جور نهیبیخودمم بهش فکر کردم اما هر بار منو م -

 بشم .  کشینزد تونمینم

 ؟  هیخجالت یعنی:  همستان

 که  یمظلوم یاون پوسته  ریز کنمیاحساس م بی، اتفاقا نظرم راجع بهش برعکسه ! عج ستین ینه ... خجالت-

 پنهون شده . طانیش هی دهیخودش کش یبرا

 انقدر در نظرم منزجر کننده است . نیهم ی، برا نهیکه بهش دارم هم یتهمت و افترا بزنم اما حس خوامینم 

 . کنهیو سکوت م دهیتکون م نیبه طرف ی، سر مستانه

 ، باز  میداشته باش یشخص یاالن راننده  میتونستیکه هر دومون م نیو با ا میرسیم یاصل ابونیخ به

 . میشیو سوار اتوبوس م میکنیعبور م ابونی، از خ میدیم حیرو ترج اتوبوس

 :  گهیو م رهیگیدستش م ی، مستانه دستم رو تو مینیشیآخر م فیرد یصندل
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 بگم  تونمینم یزی؛ چ کنهیناراحتم م یلیخ نی، هم یزنیم نیغمگ یلیروزها خ نیبگم ! ا یچ دونمینم-

 !  یلمسش کن کیاز نزد یو بتون یرو بچش یعشق واقع دواریکه ام نیا جز

 ؛  کنمیرو پنهون م یادیز یو پشت لبخندم حرفا زنمیم یلبخند

 . میزنینم یبه مقصد حرف دنیو تا رس میکنیدو سکوت م هر

 شمیاز جا بلند م شدمیم ادهیزودتر از مستانه پ دیکه من با ییاون جا از

 

 :  گمیو م  بوسمیمستانه رو م یو گونه  شمیم خم

 

 من رفتم ، مواظب خودت باش !-

 

 :  گهیو م زنهیم یخواهرانه ا لبخند

 طور  نیتو هم هم-

 

 . شمیم ادهیو از اتوبوس پ دمیبراش  تکون م یدست 

راه دورترو  شهی، مثل هم کنمیعبور م شهیها خلوت نم نیلحظه هم از رفت و آمد ماش کی  یکه حت یابونیخ از

 . رمیبه سمت خونمون م یو از کوچه پشت  کنمیانتخاب م

 

  ؛ ستهیا یجا م نیفرسخ ها دور تر از ا ییجا هیو  کشهیذهنم آزادانه پر م ی، پرنده  شمیتنها م ی، وقت شهیهم مثل

 اون جا حضور داشت . یقهوه ا یمرد با چشم ها کیکه  ییجا
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 من بود . یممکن برا یجا نیتر یافتیکه دست ن یا نقطه

 . دونستمیاسمش رو هم نم یکه حت یهمون مرد کنار

 که امیبه خودم م یو االن کجام ، فقط وقت کنمیفکر م یدارم به چ دونمیاونقدر در هم برهمه که خودم هم نم افکارم

 . ستادمیدر خونمون ا یجلو نمیبیم

 

 . شهیآقا ) باغبون و نگبان خونمون( باز م نی، در توسط حس ارمیدر ب فمیاز ک دمویکه کل نیقبل از ا 

 

 : گهیم یشمال یو با لحجه   زنهیم یلبخند

 .  نیخوش اومد کیسالم خانوم کوچ-

 

 :گمیم یجوابش به آروم در

 

 آقا . نیممنون حس-

 

 . شمی، داخل م رهیدر کنار م یجلو از

 .   ارهیمنو به وجد ب ی، ذره ا تونهیهم نم یرنگ  یاون باغ سرسبز با اون گال یحت

 

ر و به در فشا دمی، به خودم زحمت م ستمیا یبزرگ م یدر  سلطنت ی، جلو رمیکم قطر رو دونه به دونه باال م یها پله

 . شهی،در باز م  کنمیوارد م یکیکوچ
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  وفتهیاز همه ،چشمم به مادرم م اول

 ...  لدای

 و افسرده ساخته بود . ریزن گوشه گ هیازش  یکم نداشت اما فشار زندگ یزیچ ییبایکه از ز یزن

 که سر جنگ داشت من بودم و بس . یپدرم باشه ، چون پدرم با تنها کس یمحبت ی، انعکاس ب شینکنم افسردگ فکر

  رمیمتحرک نشسته م یصندل یسمت مادرم که رو به

 : گمیو م  بوسمیاش م گونه

 

 سالم مامان .-

 

 : گهیکه بهم نگاه کنه م نیا بدون

 

 ! یکرد رید-

 

 :   کنمیوار تکرار م یو طوط دمیم لشیتحو شهیکه هم یجواب

 .  دیکالسم طول کش-

 

 : گهیکه بهم نگاه کنه م نی، باز هم بدون ا دهیتکون م یسر
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 به زهره بگو غذاتو گرم کنه !-

 

اال ب یچوب یو از پله ها  شمیرد م یسلطنت یمبل ها یکه به حرفش عمل کنم ، از البه ال نیا ی، به جا گمیم یا باشه

 . رمیم

 

 اتاق خودم  یجا به

 بغلشه ، به خواب رفته . یاش تو یکه عروسک خرس ی، در حال کنمیتنها برادرم  رو باز م امیاتاقه ت در

 مظلوم و هفت ساله بود . یپسر بچه  نیهم ایدن یتو میگفت تنها دلخوش شدیم

 داره . یچقدر خواب سبک دونمیو م شناسمشیاما م رهیگونه اش ضعف م دنیبوس یبرا دلم

 . رمیو به سمت اتاق خودم م بندمی، در اتاقش رو م کنمیاز خواسته ام صرف نظر م پس

 . مزاریدو رنگ ب نیچه قدر از ا ارمین ادیبه  کنمیم ی، سع  وفتمیاتاقم م یوار به دکور کرم قهوه ا کیاتومات نگاهم

 دو رنگ بود . نیپدرم هم دیمثل من از د یخوب رنگ مناسب دختر جوون اما

گاه  ی، شعر گفتن ها نمیشیم رمیتحر زیمقابل م یصندل یبکنم ، رو یعوض کردن لباس هام اقدام یکه برا نیا بدون

 . کردیاز دغدغه دورم م قهیچند دق یبود که برا یزیکاه تنها چ یو ب

 

 وصف حالمه . یچه کلمات دهی، قلبم فرمان م  شهیو مثل هم رمیگیرو به دست م خودکارم

 صاعقه، چون

 ام امروز  ! یصبر یب ی درکوره
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 صبح که برخاسته ام، از

 ام امروز  ... یابر

 خستـه اَم من

 اَم خستـه خـودَم از

 یحوصلِـگ یب یِشمــارِ روزها از

 ییتنهــا کشدارِ  یِها شب

 . . . ! یتکرار یِشعرها نیا از

 

 

 . هشینداره با  مانتو و مقعنعه گرمم م یتی،  انگار برام اهم کشمیتختم دراز م ی، رو بندمیو دفتر رو م کشمیم یآه

حوصله ان ، انگار تمام فصل ها حال و  یروز ها همه ب نیچرا ا دونمیم، ن چرخهیشکل م نیچرا به ا ایدن نیا دونمینم

 گرفتن . زییپا یهوا

 ارزیو مبهم بود انقدر از زمان حال ب اهیدر نظرم س ندهیچون آ دیفقط مختص به من بود ، شا یدل گرفتگ نیا دیشا

 بودم 

 یو سع دمیهم فشار م ی؛ چشم هامو محکم رو کنمیگرفته شده آزاد م یرو از حجم نفس ها نمیس یقفسه  کالفه

 آروم کنم .****  دنیهم شده ، ذهن آشفته امو با خواب یساعت یبرا کنمیم

 .  کنمی، بهش نگاه م زنهیصدام م امیت

 :  گهیبچه گونه اش م یصدا با

  ؟یخوشحال نشد یآبج-



 یالینوازش خ

 
17 

 

 . بندمیم دییو چشم هامو به عالمت تا زنمیرو بهش م یلبخند

 :  گمیو م  کشمیسرش م یرو یدست

 

 !  یبده بخور یزیچ هی، برو به خاله زهره بگو بهت  یشد داریاز خواب ب-

 

 . رونیب رهیو از اتاق م  گهیم یورجه کنون باشه ا ورجه

 مطالعه ام . زیم یرنگ جلو یقهوه ا یصندل یرو کنمیو پرتشون م ارمیم رونیو مانتو مو از تنم ب مقنعه

 

 .  کشمیتختم دراز م یو رو  پوشمیم یشلوار راحت بلوز

 هیساعت هم که شده آرامشو به جسم و روحم هد مین یذهنمو پس بزنم و حداقل برا شونیافکار پر کنمیم یسع و

 کنم .

. 

. 

. 

 .  نمیبیسرم م یو زهره خانم خدمتکارمون رو باال  شمیم داریاز خواب ب یدست یتکون ها با

 : گهیو م زنهیم یمهربون لبخند

  

،  نینخورد یزیچ نیکنم ، از مدرسه هم که اومد دارتونی، گفتم ب رسنیمهموناتونم م گهیساعت د میآقا اومدن ، ن-

 دور از جونتون. نیکنیضعف م
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 :  گمیم یخواب آلود ی، با صدا  نمیشیتختم م یو رو دمیغرق در خوابمو ماساژ م یدستم چشم ها با

 . امیندارم ، شما برو ! منم االن م لیم-

 

 . شهیکوتاه  از اتاق خارج م یو با مکث دهیتکون م یسر

به اتاق  شهیتا دست و صورتمو بشورم ، کارم که تموم م رمیم رونیو پشت سرش  ب شمیهم از جا بلند م من

 . گردمیبرم

 

،  کنهیم ییداخل کمد خودنما  ی، قهوه ا ی، خاکستر یمشک ی، انواع اقسام لباس در رنگ ها  کنمیکمدمو باز م در

 یرنگ ها دیندارم  ، چون باز هم طبق نظر آقاجونم دختر با دنشویندارم   ، بهتره بگم اجازه پوش یادیز یلباس رنگ

 بپوشه . نیسنگ

 

 

 . زنهیم ادیحاضر شدنم اجبار رو فر ی، سرسر پوشمیبه همون رنگ م یکیو تون شمیقانع م یرنگ خاکستر به

 از من دوره ؛  بیکه عج کنمینگاه م یبه دختر نهییآ یو تو کنمیسرم مرتب م یرو رو شالم

ظر به ن بیکردن رو نداره ، عج یطونیش یاما حوصله  کنهیم دادیب طنتیو براقش ش یمشک یکه ته چشم ها یدختر

انجام  یبرا یرغبت گهیکه د نی، صرفا به خاطر ا گذرنیهم م قشونیاز عال یمحضه ، آدم ها گاه تیاما واقع رسهیم

 . کننیاز انجام دادنش صرف نظر م بازباشه  یاگه اون کار در نظرشون دوست داشتن یندارن ، حت یکار

 

 . نییپا رمیو از پله ها م رمیگیم نهییآ یاز دختر تو نگاه
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 مبل نشسته  و مشغول خوندن روزنامه است. یرو ونیزیتلو یروبه رو بابا

 

 ؛  دوزهیو به من م  دارهی،  نگاهشو از روزنامه برم کنمیم یسالم

 

 .دهیو آخر با تکون دادن سرش جوابمو م  گذرونهیتا پامو از نظر م سر

 

 

 .  شمیو وارد آشپزخونه م دمیتاسف  تکون م یاز رو یسر شه،یکه از روم برداشته م نگاهش

 

 

 بزرگ زهره خانم تک و تنها مشغول ساالد خورد کردنه . یاون آشپزخونه  یتو

 

 :  گمیو متفکرانه م  دارمیظرف ساالدش برم یاز تو ییکاهو،   رمیسمتش م به

 

 زهره ؟ -

 : جانم ؟  گهیو م ندازهیم ینگاه مین بهم
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 ؟  ارمیجا دووم م نیا گهیبه نظرت من چقدر د-

 

 :  گهیو م  گزهیم لب

 

 . شنوهیوقت آقا م هینگو !  یطور نیا-

 . ییما یتاج سر همه  تو

 

 :  گمیو  م کنمیم یخنده ا تک

 

 ! دونمیآره ، خودم م-

 

 :  گهیم یکمال سادگ در

 

 .  یشی، حتما باهاش خوشبخت م هیمرد خوب لی، آقا سه شهیجا هم اگه برات سخته باالخره تموم م نیحاال ا-

 

 : گمیو م  دمیتکون م یحوصله سر یب

 

 آره ... زهره ؟  مامانم کجاست ؟ -
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 اتاقشون . ی: توزهره

 

 .  ادیام  که زنگ در به صدا در م ستادهیا فی. بالتکل دمیتکون م یسر

 

 .کنهیو در رو باز م رهیم فونیکنان به سمت آ یشاد امیت

 

 

 .کنمینگاه م اطیآشپزخونه به ح یتو یپنجره  از

 

 . شنیم اطیهمراه پدر و مادرش و نرگس خواهر پنج ساله اش وارد ح لیسه

 

 :  کنمیم زیو گوشامو ت  ندازمیپرده رو م یبابام فور یصدا با

 

 در مهمونا اومدن !  یجلو ایترمه ب-

 

 .  رمیم رونیو بدون حرف ، از آشپزخونه ب  کشمیبه لباسم م یدست
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 : گهیبه ما برسن بابا ، با اخم م لیسه یخانواده  نکهی، قبل از ا  ستمیا یدر همراه بابا م یجلو

 

 اون دخمه ؟  یتو دهیچرا مادرت چپ-

 

 برم صداش کنم ؟ نیخوایم دونمینم-

 

 :  شهیدر هم م شتریهاش ب اخم

 

 به مهمونا خوش آمد بگو بعد  . ستایالزم نکرده وا-

 

و گل از گلش  شهیباز م یبیبابام به طرز عج ی، اخم ها شهیداخل م ی، اول از همه عمو مرتض دمیتکون م یسر

 .  شکفهیم

 

 . گهیو بهش خوش آمد م دهیبرادر بزرگترش  دست م با

 . دهیجوابمو م میشونیپ دنیکه اونم با بوس  بوسمیو  دستشو م  کنمی،سالم م  ادیبه سمت من م یمرتض عمو

 

 اشه  . یاونم به خاطر کم حرف ادیکه ازش بدم نم لیاست ، تنها عضو فام حهیزن عمو مل یبعد نفر

 

 .کنهیم یدستش گرفته  و با، بابا سالم و احوال پرس ینرگسو تو دست
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 .بوسهیو گونمو م دهیکه جوابمو م  کنمیسالم م بهش

 

 

 .  کنهیم یسالم خشک و خال کیو به منم  دهی، متواضع با ، بابا دست م  لهیآخر سه نفر

 

 .مونهیاز جانب من نم ی، اونم منتظر جواب کنمیو فقط نگاهش م دمینم جوابشو

 

 

 . ننیشیم یسلطنت ییطال یمبل ها یو رو  رنیم ییرایبه سمت پذ یهمگ 

 

 

 .  رمیو به اتاق مامانم م  شمیملحق نم بهشون

 

 

 ؛  ستمیا یو پشت سرش م  شمیم کی، بهش نزد نهییتخت نشسته  و سرش پا یبه من رو پشت
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 تا بهتر بتونم به اون عکس نگاه کنم . ستمیا یپام م یانگشت ها یعکسه ، رو هیدستش  یتو 

 

ر د بیکه عج نمیرو بب ییآخر چشم ها یلحظه   تونمیمن م یول  گردونهیو فورا عکسو بر م  شهیحضورم م متوجه

 نظرم آشناست ؛ 

 . کنهیم دایپ یقدر آشنا که انگار نگاهم هر روز با صاحب اون چشم ها تالق اون

 

 

 :  گهیو م  کنهیچشمشو پاک م یگوشه  اشک

 

 ترمه ؟  یخوایم یچ-

 

 :  گمیم یآروم یصدا با

 

 مهمونا اومدن ، بابا گفت صدات کنم .-

 

 : دهیتکون م سرشو

 

 امیباشه ، تو برو! منم م-
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 شده  ری، فکرم درگ شمیو از اتاق خارج م دمیتکون م یسر

 باشه ؟ تونستیم یآشنا ک یاون چشم ها صاحب

 

  خت؟یریو اشک م  کردیطور نگاهش م نیبود که مادرم ا یک

 

 ا بود ؟ بود که انقدر در نظر من آشن یک

 

 .  زنهیبهم م ی، لبخند  نمیشیم حهیافکار در هم ،کنار زن عمو مل با

 

 

م نگاه من ی، اونقدر بحثش با آقاجونم داغه که متوجه   کنمینگاه م لیبه سه یچشم ریو  ز ندازمیم نییرو پا سرم

 . شهینم

 

 که داشتن . یبه ارتباط شغل گردهیداغشون هم برم بحث

 تاجره و اهل بازار . یبا پدرم داره  ، اما عمو مرتض یخوب یلیگفت ارتباط خ شهیو م  خونهیوکالت م لیواقع ، سه در

 

 جلب یکه برا نیبدون ا شهیکه همه به احترامش از جا بلند بشن ، مثل هم  شهیمامانم به جمع ، باعث م وستنیپ

 . نهیشیمبل م یاون طرف زن عمو رو و کنهیم یلبخند بزنه ، با همه سالم واحوال پرس یمهموناش حت تیرضا
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 متنفرم  . ییجمع ها نی، از چن ندازمیم نییپا سرمو

 

 . ارمیهامو باال ن ادیتا داد و فر  کنمیزور دارم  خودمو کنترل م به

 

و من فقط به  زننیحرف م یبلند از هر در ی، مرد ها با صدا میتا چه مدت فقط در همون حالت نشست دونمینم اصال

 ،  کنمینگاه م وارید

 آماده است . زیکه م  گهیو م زنهیکه زهره صدامون م نیا تا

 

 هیکه به بق نیاما قبل از ا  شمی، منم از جام بلند م  رنیم یناهارخور زیو به سمت م  شنیاز جاشون بلند م همه

 : کنهیمتوقفم م لیسه یملحق بشم صدا

 

 ترمه خانم ؟ -

 

 نیا تونمیچرا نم دونمی، نم دزدهی، بر عکس من اون مدام چشم هاشو ازم م کنمیو به چشم هاش نگاه م  گردمیبرم

 ظاهر مظلوم نماش دارم . نیبه ا یچرا انقدر حس بد دونمیدلش ربط بدم ، نم یرفتار هاشو به پاک

 

 

 : گهیو م کشهیاش م قهیبه  یدست
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 رو با عموجان بکنه !  هیاول یصحبت ها خوادیامشب پدرم م-

 

 :  گمیو منگ م جیگ

 

 ؟  یراجع به چ-

 

 : گهیو م  کنهیبه چشم هام م یدار یگذرا و معن نگاه

 

 من و شما ! ی ندهیراجع به آ-

 

 

خودمو  یکه جلو نیا شن،یتا به رگبار حرف هام نبندمش ، دست هام مشت م دمیهم فشار م یهام و محکم رو لب

 سرشون خراب نکنم برام سخته . یخونه رو ، رو نیو ا رمیبگ

 :  گمینداره م یمتیکه اصال مال یحرف هام داشته باشم با لحن یرو یکه کنترل نیا بدون

 

 ؟  یهست یشما راض-

 

 حرفو نداره  ؛  نی، انگار انتظار ا  خورهیم جا
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 :  گهیم یآروم یصدا با

 

 بکنم . یمن اسم شما رو نوشته، دوست ندارم من مخالفت ریتقد یخدا تو -

 

 : گمیو م  زنمیم یصدادار پوزخند

 

 اسم ترمه حک شده ؟ لیآقا سه ریتقد ینازل شده ؟ که تو هیآ-

ر وصلت س نیا دیو نذار دیستیپدرتون و پدرم با یجلو کنمی. از شما خواهش م ستمین یرک بگم بهتون ، من راض 

 . رهیبگ

 

 . فهممیدر هم رفته اش م یاز اخم ها نویا  خورهیبه غرورش برم انگار

 :  گهیو م کنهیچشم هام نگاه م به

 

 :  گمیو م  زنمیم ینیزهرآگ یوصلت ندارم .لبخند نیبا ا ی؟ من مخالفت دیگیچرا خودتون بهشون نم-

 

 .  لیآقا سه یدونیدلم  خوب م ینگفتن حرف ها یبرا لمویدال-

ه جدا بافته ام ؛ ب یخانواده ، تافته  نیا ی! من تو میچطور آدم یدونی، م یشناسیخوب منو م یلیکه تو خ دونمیم نویا

 .خورمیبا شما هم نم یدرد زندگ
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 :  گهیو م کنهی، با اخم به چشم هام نگاه م شهیقرمز م صورتش

 

 ؛  میهم ی، ما نشون شده  دیو  چه نخوا دیخوب عوض شو ! چه شما بخوا-

 نیچن گهیبده و د ریی، پس اخالقتو تغ یکنیبا من و خانوادت فرق م یکنیهم خودتو عوض کن ! حاال که فکر م شما

 به من نزن ...! یحرف

 

 . کنهیمن عبور م یزده  رتیح یو از مقابل چشم ها زنهیم حرفشو

 

 یشرم ینده و در کمال ب تیطرف مقابلش اهم یکی اتیکه به تصم ی، کس شهیاز قبل در نظرم منزجر کننده م شتریب

 دختر باشه ؟  هی یبرا یعال دهیهمسر ا تونهیض کن ، مبگه خودت رو عو

ازم  یبهش ندارم ، خودم رو عوض کنم اون وقت چ یحس چیکه ه یلیاگر بخوام صرفا و حکما به خاطر سه من

 ؟  مونهیم

 ؟  ذارهیقرار بدم که به خودم و خلق و خوم احترام نم میزندگ کیشر ویچطور کس من

 !  رهیمنو از من بگ خوادیمنو عوض کنه ، م خوادیکه قبولم نداره و اول راه م یکس

 

 . وندمیگرفته  به جمع اونا بپ یفکر ها از سرم بپره و با حال یهمه  شهیپدرم ، باعث م زیت نگاه

 

 ! یخوریازم نپرسه چرا غذا نم یتا ، با غذا دادن به اونا خودمو مشغول کنم و کس نمیشیم امینرگس و ت کنار
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 چرا با خودمو شکمم لج کرده کردم ! دونمینم

 . زنهیحالمو به هم م  خورنمیکه م ییغذاها یحت دونمیم نویاما ا  

 

 ی، اما تا زمان  ستمیخونه ن یکه اصال اهل کار ها نیو با ا  کنمیشامو جمع م زیاز خوردن شام ، به کمک زهره م بعد

 کنم  . یمونم  و به زهره کمک م یآشپزخونه م یکه گورشونو گم کنن ، تو

 

امشب  یبرا لیهستم که ازش خوف دارم اما ظاهرا سه ی، مدام منتظر باال اومدن بحث دارهیدست از سرم برنم ینگران

 از ازدواج ما گفته نشد . یحرف چیهم شده ،  به من احترام گذاشت چون ه

 

منم   و  خوابونمشیاتاقش م ی، تو  رمیو از پله  باال م  کنمیمبل خوابش برده رو بغل م یکه رو امویاز رفتنشون ، ت بعد

 .  رمیبه سمت اتاق خودم م

 

 کتابم کجاست  ! دونستمینم یو من حت میداشت یمیامتحان ش فردا

 

باز هم برام  وفتمی، اما در واقع اگر تمام درس هامو هم ب  رفتمیم شیپ هیبق لیمهم نبود ، من در ظاهر به م برام

 اره ،ند یتیاهم

 بمونه . یبرگه ام خال ذاشتنیامتحان نم یمستانه و سها سر جلسه   هرچند

 

 تا اونا واسم پر کنن . کردمیاوقات هم برگه امو باهاشون جا به جا م یگاه
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،  دهیکه بهم آرامش م یجلوم ، تنها درس زمیریو م  دارمیکتاب هام هر چقدر کتاب زبان دارم و برم یقفسه  یتو از

 !  هیچ یسیعلت عالقه ام به زبان انگل دونمینم

 . دمیم حیهارو ترج گانهیاالن زبان ب دینفهم یگفتم و کس یشدم ، انقدر فارس زاریب یاز زبان فارس انگار

 

  

ر دفت یو چطور  رو یک  فهممیو  آخر هم نم کنمیوقفه فقط زبان کار م یزمان و مکان بشم ، ب یکه متوجه  نیا بدون

 *****  برهیمکتاب هام خوابم 

 

 .  رمیم رونی، از مدرسه ب دمیسها گوش م یکه با خنده ، به حرف ها یحال در

 . خندمیم کننیم پشونیکه با اک ییطنتایسر و تهش راجع به ش یب یو من به حرف ها کنهیم فیبدون وقفه تعر سها

 . کنمیبه مستانه نگاه م گردمیو برم کنمیو خفه م غمی، ج خورهیبه پهلوم م یسقلمه ا 

 :  گهیبابت کارش بهش تشر بزنم که م خوامیم

 همسر جان آمدن ! -

 :  پرسمیو گنگ م جیگ 

 ؟  یچ-

 . رسمیم لیو به سه کنمینگاهش رو دنبال م ری، مس کنهیاشاره م ابونیبه اون سمت خ 

 . کنهیمدلشه و به من نگاه م نیآخر نیزده به ماش هیگرفته تک یدر هم رفته و صورت ییاخم ها با

 . خوادیچه م نی؟ برو بب گهید یهست ی: منتظر چ گهیم یبا لودگ مستانه
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 . رمیم لیو به سمت سه دمیتکون م یبچه ها نباشم ناچارا سر دید یگستره  یتو نیاز ا شتریکه ب نیا یبرا

 . شمیم نشیو با سکوت سوار ماش زنمیکلمه حرف هم نم کی یحت

 اون ساخته نشدم  ینبودم ، دوست داشتم حرف بزنم و بهش بقبولونم من برا لیم یمالقات ب نیبه ا قایحق

 درصد هم بهش رضا نداره . کی یبشه که دلم حت یکنم تا مانع وصلت التماسش

 . دهیم یو نه اون جواب پرسمی؛ نه من م ارهیرو به حرکت در م نیو با سکوت کامل ماش شهیم سوار

 : گهیم یآروم یو با صدا دارهینگه م یکیشاپ ش یکاف یرو جلو نی، ماش قهیاز گذشت ده دق بعد

 ؛  یشیممنون که مانع حرف زدنمون نم-

و هم  میرو هم بزن یگفتن ی، بهتره حرف ها ندهیآ یباشم که حرف زدن ما لزومه برا دهیدرک رس نیفکر کنم به ا-

 . میبشنو

 .  میرسی: از االن مطمئنم به توافق نم گهیو م دهیتکون م یسر

 . میهمو درک کن میتونیراحت م یلیخ میرو حداقل بهش فکر کن ی؟ اگه حرف منطق میچرا نرس-

 باشه !  ی؟ اگه گفت ی: حرف منطق لیسه

 . وفتهیدنده ب لج ب ینزنم که رو یحرف یکنم و اول کار دایتسلط الزم رو به خودم پ کنمیم یسع

 نیو گوشه تر میشی، داخل م کنهیم تمیشاپ هدا یو به سمت کاف شهیم ادهیهم پ لی، سه شمیم ادهیپ نیماش از

 . میکنیقسمت رو انتخاب م

 :  پرسهیم لیکه سه نیتا ا گذرهیبه سکوت م ی، مدت مینیشیم یصندل یرو

 ؟  یخوریم یچ-

 :  گمیو م شمیموردش کالفه م یسکوت و سوال ب از

 . میالزمه رو بزن میدونیکه م ییخوردن ، حرف ها یبه جا دمیم حیترج-
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 ...  شنومیخوب ، م اری: بس لیسه

و  دی، درک کن دیحرف هامو درک کن خوامی، من م ادهیباشه ، گوش شنوا ز دنی، اگه بنا به شن نیبشنو خوامیمن نم-

 . دیریرد بگ میعاقالنه تصم

 : خوب ؟  لیسه

 :  گمیو واضح م حیصر یلیخ

 من تو رو دوست ندارم .-

 : گهیم ی، با خونسرد کنهیکنج لب هاش جا خوش م یکج لبخند

 .ادیعشق و عالقه بعد ازدواج به وجود م-

 

 هریو خ شهیخم م زیم یپر شده  ، رو یتوپم حساب فهمهی، م ارهیکه خونم رو به جوش م دهیم لمیتحو یجمله ا قایدق

 :  گهیبه چشم هام م

 . یمن بلرزه و عاشقم بش یکه قلبت برا زمیربعد ازدواج ، اونقدر محبت به پات ب دمیمن بهت قول م-

 :  گمیم تیو با قاطع زنمیبه حرف ابلهانه اش م یپوزخند

 یکه تو یدو قلبه ، مهر متقابل وندهیبا محبت به دست آورد ، عشق پ شهی! عشق رو نم ارهیم یبرعکس دل زدگ-

 یمسخره  یجمله  نیو پوچ و ا یواه دیام نینسبت به تو ندارم ! احمقانه است که با ا یحس نی، من چن وفتهیقلب م

،  می،شعور دار می،فهم دار می! آدم میستیکه ن بچه!   میخودمونو گول بزن " ادیعشق بعد از ازدواج به وجود م"

 ممکنه . ریغ ایممکنه تا ته ته ته دن ریکار غ هی میدونیم

 :  گهیدر هم م ی، با اخم ها ادیحرف هام به مزاجش خوش نم انگار

قت و یلیکه خ هیمیرسمه ، تصم نی، ا کنهیکه گرفته صرف نظر نم یمی، از تصم یشناسیتو خودت خوب پدرتو م-

 . دهیرس تیبه قاطع شیپ
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 :  گمیم کالفه

 کنم . بندیپا میو چه قد دیچه جد یرسم و رسوم مسخره ا چیخودم و به ه خوامیمن نم-

 گرفتن. میدو تا بچه تصم ی ندهیآ یبرا شهینم شونیو قلب و عقل حال تیاز انسان یچینفر که ه چهار

 با عمل کردن به حرفشون  رسم و رسوم مسخره اشونو قبول کنم ؟ دیچرا با من

 

 ؟  یپدرتم بزن یجلو یتونیحرف هارو م نی: ا لیسه

و  دیها رو نشن یدنیهاا رو گفتم اما اون شن یبزنم ؟ زبونم مو در آورد بس گفتم ؛ بار ها و بارها گفتم ، تمام گفتن-

  یتو بگ خوامیبار م نیفقط مخالفت کرد . ا

 

 آقاجونت رو یتونیم یکنی؛ اگه فکر م یزنیحرف نم یچون منطق رمیگیمنم گوشم و رو حرف هات م گمی: نم لیسه

 و و ازدواجمونو قبول کن . ایسراغ من ن گهید ی، بسم اهلل اما اگه نتونست یکن یراض

 :  شهیاز پشت سرم بلند م یمردونه ا یبگم که صدا یزیچ خوامی، با تشر م رمیگیم جبهه

 سالم ... -

 سها ...  ی؛ دوست اجتماع نمیبیرو م ریو رو به روم زه گردمیبرم کالفه

 . رونیرفت ب یباهاش م یبهانه ا کیکه سها هر روز هر روز به  یهمون

 نه !  ای شناسهیمن رو م دونمیباهاش مالقات داشتم اما نم دورادور

 ستمدونیو گرنه نم زنهینم یحرف چیخوب شناخته اما خداروشکر که ه یلیکه خ برمیم یلبش پ یرو یاز لبخند موذ 

 بدم !  یرو چ لیحواب سه
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 :  گهیو م کنهیکه از جا بلند شده دراز م یلیرو به سمت سه دستش

 احوال داداش ؟ -

 . میقهوه بخور می... با نامزدم اومد ی: عال لیسه

 : گهیاش م یبا همون نگاه موذ ری، زه رهیهام در هم م اخم

 عرض کنم !  یگفتم سالم دمی... منم با دو تا از بچه ها اومدم ، تو رو د یبه سالمت-

 . .. شهیحبس م نمیس یرو به روم ، نفس تو یصحنه  دنیاما با د دوزمیم ریزه یبه محل اشاره  یلحظه ا یو برا نگام

 ممنوعه  . ی وهیبود ، همون م یو مرد چشم قهوه ا یبه روم ... همون عشق واه رو

 طرفه ... کی دارید یا هیفقط و فقط به خاطر ثان نشستمیکه من ساعت ها منتظر م یهمون

 :  گهیو م کنهیم یمصاحت ی، با اخم سرفه ا شهیام م رهینگاه خ یخوب متوجه  یلیخ لیسه

 . شناسمی؟ من م نیبچه ها ک-

 . کنمیآشناتون م ی: نه ... اما اگه بخوا ریزه

 متوجه بشه . ینکنه کس شمی، اون قدر محکم که نگران م کنهیباره شروع به کوبش م کیبه  قلبم

 : گهیم لی، چون سه شهیبگه نه و خدا روشکر دعام مستجاب م لیکه سه کنمیخدا م خدا

 !  گهیوقت د هینه ، ان شااهلل -

 :  گهیو م دهیتکون م یسر ریزه

 روز خوش . شمیباشه پس من مزاحمتون نم-

 یررفتم ، بدجو لیتحل یروی، ن رهیم نیاز ب میری؛ تمام حس جبهه گ نهیشیم یصندل یو رو دهیتکون م یسر لیسه

 ؛  کنهیموشکوفانه نگاهم م لیرنگ رخسارمو پرونده ، سه

 . ستادهیکه ا نمیبی، قامت مردونه اشو م نمشیبی، م گردونمیسرم و بر م یاراد ریغ
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 . رهیم هییدستشو زنمیرستوران که حدس م یو به سمت انتها گهیم یزیو دوستش چ ریبه زه رو

 ؟  دهی: چرا رنگت پر دهیخودش سوق م یاون مرد به رو یرد نگاهم و از رو لیسه یصدا

 . ادیکه داره سرم م هییبال چه نیا دونمیکالفم کرده ، نم یقلبم بدجور ی، صدا پرمیو از جا م کشمیبه گونم م یدست

 :  گمیو م شمیهم تحت فرمان قلبم از جا بلند م باز

 به دست و صورتم بزنم ؛  یآب هی رمیم-

 ؛  رمیکه عشق ممنوعه ام رفت م یجونم به همون سمت یب ی، با قدم ها دهیتکون م یسر

 . هیبهداشت سیسرو زدمیکه حدس م یکه همونطور کهیبار یراهرو هی،  کشمیم یحفاظ مانند سرک وارید پشت

 ؛  ستیازش ن ی، خبر دارمیبه سمت جلو برم یقدم

 عقب  رمیقدم م کیو  کشمیم ینی؛ ه شهیراهم سبز م یمنتظره جلو ریکه غ دارمیبر م گهیقدم د کی

 انگار مچم رو گرفته . کنهینگاهم م یلب هاشه و جور یرو یکج لبخند

 . ستادمیعشق ممنوعه ا نیا یمنم که روبه رو نیا شهی، باورم نم دمیمشتم فشار م یمانتوم رو تو ی گوشه

 . نمیبیخودم رو م ریچشم ها انعکاس تصو نیا یتو شهیشدم ، باورم نم رهیخ یقهوه ا یچشم ها نیمنم که به ا نیا

 :  گهیم یبم و مردونه ا ی؛ با صدا ادیبه چشم هام ، به حرف م رهیخ

 خانم ترمه فروزان . باالخره باهاتون روبه رو شدم-

وجود زبون به کام  نی، مطمئنم رنگ به رخساره ام نمونده ؛ با ا وفتهیاز طپش م یا هیثان یقلبم ، برا کنمیم حس

 :  گمیم لرزهیکه علنا م ییو با صدا چرخونمیم

 ؟  دیشناسیشما منو از کجا م-

 :  گهیو م ارهیم رونیب یکارت بشیج ی، از تو شهیمردونه اش پر رنگ تر م لبخند

 ستیجا جاش ن نیخدمتتون اما ا کنمیعرض م-
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 :  دهیو ادامه م رهیگیکارت رو به سمتم م  

 . دیندار لیخانوادتون موبا طیامشب منتظر تماستون هستم البته ...فکر کنم به خاطر شرا-

 

 ؟؟  دونهیمن رو م یزندگ اتیجزئ زیکه ر هیمرد ک نی، ا ترسمیم

اون منو  فهممیو م ستادمیاما االن ، رو به روش ا شمیوقت باهاش چشم تو چشم نم چیه کردمیفکر م روزید تا

 ... ادیهم ز یلی، خ شناسهیم

 : گمینلرزه م کنمیم یکه سع ییصدا با

 ؟  یهست یتو ... ک-

 :  گهیو م کنهیم یخنده ا تک

 ...  شناسمتی... منم نم یشناسیمهرزادم ؛  نم انیآشناست ؛ من ک یادیحال ز نیکه در ع بهیغر هی-

 !  دمیسرک کش تیکوچولو تو زندگ هیو پرس و جو  قیتحق با

 اما چرا ؟ -

 ... دونمی: نم انیک

 : دهیادامه م یو با لحن معنادار کنهی، با نگاهش به عمق وجودم نفوذ م کنهیم مکث

 ...  کنهیچون چشم هات حالمو خوب م دیشا -

 ؟  گهیداره م یچ نی؟ ا گهیداره م ی، چ شهیحبس م نمیس یتو نفس

 داشته باشه ؟  تیواقع تونهیمگه م اصال

 چیه دمکرینگاه باختم و فکر م کینگاه بهش دل باخته بودم ، آره باخته بودم ، دلمو با  کیبود که من با  یمرد انیک

 شهیف هاست ، باورم نمحر نیتر از ا دهیچیپ هیقض فهممیاما االن ... م شمیوقت با عشق ممنوعم چشم تو چشم نم
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چشم  یکه تو ی، مطمئنم اون حس لنگهیکار بد م یجا کیشدن ؛ اما  رهیمن خ یآشنا به چشم ها یچشم ها نیا

 . ستین انینگاه ک یتو کنهیم دادیمن ب یها

 

، درست مثل خودش  انینگاهش پر از حرفه اما من از درکش عاجزم ؛ لب هام کش م ی، تو کنهیسردرگمم م نیهم

 : گمیو م زنمیم یلبخند کج

 باور کنم ؟  یتوقع دار-

وب خ یلی، خ نهیتا منو بب نهیشیپارک م یتو یصندل یماه تموم رو کیکه  یچون کس ی: توقع دارم باور کن انیک

 حرف منو درک کنه . تونهیم

 

شکافته بشه و من رو ببلعه فقط من جا  نیا نیزم خوادی؛ دلم م کننیم یروم خال یحرفش انگار سطل آب جوش با

 شهیرسوا شدنم تموم م متیکه به ق وییو نشنوم حرف ها نستمیمرد وا نیا یروبه رو

از پشت سرم بلند  لیسه یبه زبونم فرمان حرف زدن و دفاع کردن بدم که صدا خوامیعقل و قلبم م نیجدال ب در

 :  شهیم

 ترمه ؟ -

 ی: معرف گهیم ییدر کمال پر رو انی؛ ک شمیرو به رو م لیسه یدر هم رفته  یو با اخم ها گردمیزده برم وحشت

 ؟  نیکنینم

 :  ادیبه حرف م لیبگم که سه یچ دونمی، نم مونمیو واج م هاج

 نامزدشم .-

  یکه تو یبلکه از سر همون حس گنگ رتی، نه از سر غ شهی، کالفه م خورهینظر دارم ، علنا جا م ریرو ز انیک

 هاش بود . چشم
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 :  کنهیزمزمه م یو به آروم ندازهیباال م یینداشت ؛ ابرو نیاصال انتظار ا انگار

 طور ...  نیکه ا-

 : و شما ؟  لیسه

ه که ب یا هیو با هر ثان کنهیدهنش مزه مزه م یرو تو ی، انگار داره حرف رهیگیرو به خودش م دی، رنگ ترد انیک نگاه

رسوام کنه در حد مرگ  لیسه یبزنه و جلو یکه حرف نی، از ا شهیم شتریمنم ب ی، ترس و دلهره  گذرهیسکوتش م

 . ترسمیم

 :  گهیو م چرخونهیشدم ، باالخره زبون به کام م رهیبهش خ منتظر

 بکنم . یشما خواستم سالم زیاومد سر م دمی، د رمیدوست زه-

ز که ا ینفس یمتوجه  کنمی؛ خداخدا م دوزمیم نی، نگاهم و به زم کنهیو من نگاه م انیبه ک یبا شک و دودل لیسه

 اومده ، نشن .  رونیب نمیس یاز قفسه  یسر آسودگ

 :  گمیم لیو خطاب به سه کنمیم یکوتاه و مصلحت یهر دو سکوت کردند ، سرفه  نمیب یم یوقت

 . میبر گهید-

و به افکار در هم  رمیاز م لی؛ پشت سر سه شنومینم یکه جواب کنمیزمزمه م یلب خداحافظ ری، ز دهیتکون م یسر

چشم هات حالم و خوب  "بود  انیک بیو غر بیعج یکه در راس اون ها جمله  ی؛ افکار دمیبر هم ذهنم پر و بال م

 ؛  کنهی، ضربان قلبم و از حالت نرمال خارج م شمیآور ادی یحت " کنهیم

 دیاما با دمیدینم کیکوچ یعالقه  کیاز  یچشم هاش اثر یکه تو نیکه به صحت حرفش شک داشتم ، با ا نیا با

 آشوب شد . یاعتراف کنم ، دلم بدجور

 هم کور بشم و هم کر ...  زیمحبت آم ینبودم که با چهار کلمه  یدختر

که  یمنکر حس بد شهیها باعث نم نیا یدارم اما همه  انیبه ک یبیاحساس عج هی، درسته  دیقلبم لرز درسته

 بشم ؛  دادینگاهش بهم م
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احساس گنگ بود که خواه ناخواه من رو  هی، چون ته نگاهش  کردیو بهم القا م یآشناش ، حس بد ی، چشم ها آره

 ؛  ترسوندیم

 کارت رو نگه دارم ؟ نیکه ا تونمیندارم بهش زنگ بزنم اما م می، تصم کنمیدستم مچاله م یکه دادو تو یکارت

 ...  ادگاریبه عنوان  دیشا

 

 :  انیک#

ام تم ی، به قول دهیچی، تمام معادالت ذهنش در هم پ دهیماساژ م یو با کالفگ ذارهی، پشت گردنش م دو دستش رو هر

 که بافته بود پنبه شده ؛  ییرشته ها

 نرن . رونیاز ذهنش ب دیپل یبر علت شده که فکر ها دیوسط قلبش مز نیکرده ، ا ریعقل و وجدانش گ نیب

فراموش کنه حاج  یاول کار نیبشه و هم الشیخیه فروزان نامزد داشت ب، حاال که ترم نهیبیخودش دو راه م یجلو

 به نام ترمه دارن  ؟  یدختر لدایصابر و 

 ؟  ارهیب رونیبه هدفش فکر کنه و اون رو از چنگ نامزدش ب ینام لینه با وجود سه ای

 نبود ؟  یکار ته نامرد نیا

اون  دیو کنار گذاشت پس االن هم با دیکار گرفت ، وجدانش رو بوس نیبه ا میکه تصم ی... البته که بود اما روز ،بود

 ؛  کردیذهنش رو خفه م یآزار دهنده  یصداها

 رهیمحکم به سمتشون م یمشغول صحبت کردنن ، با قدم ها ری، فرزاد و زه ادیم رونیب واریاز پشت اون د یکالفگ با

 ؛  ندازهیم لیترمه و سه یخال یبه جا ینگاه می، ن

 :  هگیم کشهیکه درونش شعله م یو خطاب به فرزاد با خشم ستهیا یدر هم رفته م یتلخ و اخم ها ی، با اوقات زیم سر

 . میبلند شو بر-

 : گهیبا تعجب م ریزه
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 کجا داداش ؟ -

 :  گهیرو نداره اما از سر اجبار م ریجواب پس دادن به زه ی حوصله

 نداره ، تو تنها برگرد . ی، اگه اشکال میمن و فرزاد کار دار-

 بار فرزاد رو که با تعجب نیا انی، ک دهیو سر تکون م کنهیسکوت م انیاما در مقابل تحکم ک خورهیبرم ریغرور زه به

 : . گهیداغون م یو با اعصاب دهی، خطاب قرار م کنهینگاهش م

 . گهیبلند شو د-

 . شنی، از کافه خارج م ریاز زه یو بعد از خداحافظو هر د شهی، از جا بلند م دهیتکون م یاز اجبار سر فرزاد

 :  گهیبا غضب م انیمحض خارج شدن ، ک به

 پسر . یگند زد-

 شده ؟  ی: چرا مگه چ پرسهیبا تعجب م فرزاد

؟ طرف نامزد داره فرزاد  یاطالعات در آورد یجور نی، ا اریب رونیبرام ب شویزندگ اتیو جزئ زی: بهت گفتم ر انیک

 نامزد ...

 :  گهیو ناباور م خورهیم کهی فرزاد

 نداره ، شناسنامه اشم پاکه پاکه ...  یبا کس یامکان نداره ، جز امروز رفت و آمد-

 که امروز باهاش بود نامزدشه . ییاروی نی: ا انیک

 ؟  ی: مگه باهاش رو به رو شد پرسهی، با بهت م شهیاز قبل م شتریفرزاد ب تعجب

 اما عالوه بر ترمه با نامزدشم آشنا شدم ، گند زده شد به نقشه هام رفت ... : آره روبه رو شدم ، انیک

اون حرف رو سر دلش نگه داره پس  تونهیداره ؛  اما نم دیگفتن حرفش ترد ی، برا کنهینگاه م انیبه ک یبا دودل فرزاد

 :  ارهیبه به زبون م
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 دختره نامزد داره ...  یدیحاال که فهم-

 :  گهیو م دهیهم فشار م یرو ضی، دندون هاشو با غ خونهیفرزاد رو م یتا ته جمله  انیک

 نه فرزاد ، اصال ... -

 ؟  یکنیم کاری: وجدانت و چفرزاد

 شدن نداره ، حداقل االن نداره .  داری، حق ب کنمی: خفش م انیک

 کجاست ؟  سوزوندیهمه دل م یکه برا یری، اون ام شناسمتینم کنمی: حس م فرزاد

 :  ادیم انیک یلب ها یرو یپوزخند

 ... ری، نه ام انیفرزاد ... فقط ک انمیقلبمه من ک یتو شیآت نیا یهست ؛ اما تا وقت ریام-

 . یمونیم یباق بهیو غر یشد بهیآدم غر هیمن  یبرا کوبمیبه سنگ نم خویم گهی: دفرزاد

 تا صرف نظر کردن از وجود رسهیگذشتن از برادرش هم آسون تر به نظر م ی، حت کنهیبا سکوت به فرزاد نگاه م انیک

 فرزان ...  یدختر خانواده 

 :  کنهیلب زمزمه م ریز

 ....  شمیترمه فروزان م یاز زندگ یاز امشب من هم جزو-

******* 

 زبان ترمه :  از

 حرف هاست . نیدور تر از ا ییتخت خوابم و فکرم جا ی، نشسته رو کنمیدستم نگاه م یکارت تو به

 شماره ؛  نیکنار صاحب ا ییجا

 مهرزاد ...  انیک

 :  چهیپیسرم م یبار هزارم صداش تو یبرا
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 ؛  کنهیچشم هات آرومم م-

 . رمیگیتلفن رو به دست م نیریش یادآوری نیا زیو تحت تاث دمیهم فشار م یهام و رو لب

 ؛  شمیم منصرف

 ؟  زدمیشماره زنگ م نیو به ا کردمیطبق خواسته اش عمل م دیبا چرا

نه تنها  کردمیو از دور نگاهش م رفتمیم دنشیماهه هر روز به د کیکه  یاون مرد کردمیمن چطور باور م ایخدا

 درست مثل احساس من داره . یمن شده بلکه اون هم احساس یمتوجه 

 ؟؟  چرخهیچرخ روزگار داره به کدوم جهت م نیا

 شد ؛  شتریو ب شتریکه ازش داشتم ب یکه چشمم به چشمش افتاد ، مهر امروز

 از قبل به قلبم نفوذ کرد . شتریآشناش ب نگاه

 یبه جرئت بگم واقع تونمیبود که من تجربه اش کردم و م یاسمشم مسخره است اما حس ینگاه ؟ حت کیدر  عشق

 بود .

 صداش مثل خوره به قلبم افتاده . دنیسوسه شن، و کنمیدستم نگاه م یو سه باره به کارت تو دوباره

اتصال رو بزنم به  یدکمه  خوامیکه م ی؛ درست زمان رمیگیکارت رو م یرو یو ناخواسته شماره  دارمیرو برم تلفن

 . امیخودم م

 :  زنمیو به خودم تشر م کنمیتخت پرت م یتلفن رو رو تیعصبان با

عقلن که از دور عاشق بشن ؟ فقط با  نیریهمه مثل تو ش ی؟ فکر کردعاشقت شده ابله ؟ ی، فکر کرد یاحمق هیتو -

 . یکج کرد راههینگاه ؟ اشتباه کرده ترمه ، راهتو به ب

 . یکردینبود که فکرشو م یاون آدم یذهنت ساخت یکه تو ازش تو یمرد مغرور و با ابهت ، اون اسطوره ا اون

 مرد افتادن . نیو چند نفر به دام ا نیچند دونهیم خدا

 گوشه . هی کنمیو به پرتش م کنمیاش رو مچاله م شماره
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 . برمیچشم هام باال م یگرم پتو رو تا رو یو با وجود هوا کشمیتخت دراز م یرو

 .  شمینحس رد نم نیو اون ماش یاون باشگاه لعنت یاز صد متر گهید

 ...  ذارمینم یاون پارک لعنت یپامو تو گهید

 دی، با میندار یو خاطره ا وفتادهین نمونیب یاتفاق چینداره ، حاال که ه یا شهیحس احمقانه رگ و ر نی، حاال که ا آره

 دور کنم . انیبه اسم ک یذهنم و از آدم

***** 

 گرفتم :  میشونیدستمو به پ یو من با کالفگ زنهیحرف م زیر کی سها

 . شهیهم خبر دار نم ی، روح کس میگردیو برم میچونیپ یساعت م میبابا ، فقط ن-

 

 :  گهیتفاوت م یو ب کنهیاش رو نگاه م دهیکش ی، ناخن ها مستانه

 . رمیاگه ترمه بره منم م-

 :  گمیو م کشمیم ی، کالفه نفس وفتهیسها به من م نگاه

 ؟؟  نویا یفهمیسها ، حوصله ندارم ، م نیبب-

 مگه ؟  شهیم ی، چ یای: بابا سر حال مسها

 یوس بخواگرما با اتوب نیا یکه تو نینه ا مینیبش میکوچه باالتر پارکه بر کی ایدلت هوس پارک رفتن کرده ب نیبب-

 ...  ایاون سر دن یبر

وساعته د میچونیپیو م ی، کالس جبران رمیگیم ی؟ اصال برات تاکس یکنیم سهیجا رو با اون جا مقا نی: تو پارک اسها

 . گهید میگردیو برم میریم

 . ندازهیتفاوت شونه باال م یکه ب کنمی، به مستانه نگاه م رمیگیبه خودم م یزار حالت
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 :  گمیم یناچار با

 خیداشته باشم و گرنه به خاطرش توب دیکرد هم نبا رید قهیدو دق ی... من حت یدونیمن و م تیوضع نیسها ؟ بب-

 ؟  میو برگرد می؟ زود بر یلفتش ند یدی، قول م امیاما اگه ب خوادی، دلم نم شمیم هیتنب شمیم

 :  گهیو م کوبهیدست هاشو به هم م جانیه با

 ...  دمیقول م-

 : گهیو م شهی، مستانه از جاش بلند م ندازمیدوشم م یرو ، رو کولم

 . کنهیزبونش خرت م نیآخر با ا دونستمیم-

 داشتن مونده بودن . یکه کالس جبران ییوقته خورده بود و فقط اون ها یلی، زنگ خ دمیبا تاسف تکون م یسر

 . میکالس ها نداشت نیبه ا یازیو ن میکه طبق معمول ، درس هامونو فول بود ماهم

 برد . یما رو با قطار شهر یتاکس یحرفش و به جا ریزد ز یاول کار نیهم سها

 . میشیم ادهیپارک از اتوبوس پ یجلو

به سن خودمون مشغول راه  ییخلوته و تک و توک جوونا یعروف، پارک به اون م زنهیذوقم م یتو یبدجور آفتاب

 رفتنن.

 . دارمی، دست از کنکاش درخت ها برم کنهیکه سالم م یمردونه ا یصدا با

 . میشیرو به رو م ریو با زه میگردیسه برم هر

 داره . تیکه بهمون گفته کامال رضا یبابت دروغ یعنیلبش  یرو ی، اون لبخند موذ کنمیسها نگاه م به

 : گمیو تشرگونه م زنمیبازوش چنگ م به

  ؟ینقشه داشت-

 : گهیو م کنهیم یمصلحت یسرفه  ریاون زه یجا به
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 سالم عرض شد ترمه خانم .-

 .کنهیتفاوت و خونسرد نگاه م ی، مستانه ب دمیاخم سر تکون م با

 : گهیو کنار گوشم م شهیخم م سها

 . دمیم حینکن توض یزیآبرور-

 : ندازهیم تیپاراز ریباز شدن و به رگبار گرفتنش آماده ان که باز زه یبرا لبهام

 . میما هم زودتر بر نیای؛ ب نیآفتاب نمون ریشاپ منتظرن ز یکاف یدوستام تو-

 : خندهیدلبرانه م سها

  زمیباشه عز-

 

 . رهیم ریبرده ، دنبال زه ادی، سها که انگار مارو از  وفتهیو به راه م دهیسر تکون م ریزه

 . ندازهیباال م یکه شونه ا رمیچشم غره م شیمستانه بابت خونسرد به

 : رسونمیرو به سها م خودم

  ؟یقرار دار ریبا زه یچرا نگفت-

 . نیومدینم گفتمی: چون اگه مسها

 . گردمیمن برم-

 : گهیو درمونده م شهیکه مستانه هم کالفه م بهیعج

 ییگلو میربخو یزیچ هی میبر ای، پس لطفا ب رهیعقم بگ شهیباعث م نممیاتوبوس بش یکه دوباره تو نیترمه ، فکر ا-

 . میزودبرگرد دمی، قول م میتازه کن

 فهم  زی: آخ قربون آدم چسها
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جمع باشم پس  هیغرغرو ی، دوست ندارم چهره  شمیاما منصرف م خورنیقصد اعتراض لب هام از هم تکون م به

 یساعت مثل هم سن و ساالم زندگ کی یاگه منم برا شهیکم نم یزیچ اینبهتره سکوت کنمو به خودم بقبولونم از د

 کنم .

 . ستهیا یو منتظر ما م کنهیشاپ رو باز م یدر کاف ریزه

 . میشیشاپ م یاز همه سها و بعد هم مستانه و در آخر من وارد کاف اول

 نگاه ...  کی ینی، مثل سنگ دهیبهم دست م ینیبدو ورود حس سنگ از

 . رهیم لیداشته و نداشته ام تحل یرنگ تمام انرژ یقهوه ا یو با قفل شدن نگاهم با نگاه چرخونمیم چشم

 . رهیگیدر برم یفیرو لرز خف اندامم

 بابش اشغال شده  . شهیکه توسط صاحب اون چشم ها و دوست هم رنیم یزیبچه ها درست به سمت م ی همه

 قدم برداشتن هم برام سخته. یمن ... حت اما

 . رهیو م ادیم یو بازدمم به سخت دم

 و اون چشم ها فقط من رو هدف قرار داده . شنیها مشغول خوش و بش م بچه

 . دارهینگاهش به عمق قلبم فرو نره دست برنم ریتا ت انگار

ه ک خوادیچشم ازم م یو با اشاره  ندازهیمنه رسوا ابرو باال م دنیو با د گردونهی، سر برم شهیمن م یمتوجه  مستانه

 بهشون ملحق بشم .

 به فرار کردن دارن . یبیعج لیبودنشون م یانرژ یب یبا همه  پاهام

 ؛  شهیاش جذب م یقلبم ، درست مثل آهنربا داره به سمت قطب منف اما

که  دارمیقدم برم یو من ، ناخوادگاه به سمت شهیقدم هام از دستم خارج م اریکه اخت ادهیکشش آهنربام ز یاونقدر

 وقت به اون سمت نرم . چیبا خودم عهد بستم ه شبید

 .  شهیم شتریو ب شتریداره ؛ با هر قدمم برق نگاهش ب یبیبرق عج نگاهش
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 . دوزمیم نیو به زم دزدمی، نگاهم رو از چشم هاش م ستمیا یروش م روبه

 . نمیممکن بش هیصندل نیبدتر یرو کنهیو وادارم م زنهیبه بازوم چنگ م مستانه

 ...  انیک یرو به رو درست

 .  چسبهیم نمیس یکه چونم به قفسه  یاونقدر ندازمیم نییو پا سرم

که من رو مخاطب قرار  شنومیو م یی؛ صدا دارمیروبه روم برنم زیم یاما مصرانه نگاهم و از رو رهیگیدرد م گردنم

 داده: 

 ترمه خانم؟  نیخوب-

 شده، نگاهش مثل زنگه خطره . رهیبهم خ انیتان ک؛ دوست گرمابه و گلس کنمیاجبار سرم و بلند م با

 . نمیبیاحساس من اشتباهه اما ته چشم هاش ترحم رو م دیشا

  انهیک ی رهیدوستش ، نگاه خ زیتر از نگاه ترحم ام بی، عج دمیو سر تکون م کشمیدر هم م اخمامو

 که من حسرتش رو داشتم . کنهیصورتم م یرو حواله  یهمون نگاه قایو دق یصندل یداده رو لم

 رهیرو ازم بگ میکه تا عمق قلبم رسوخ کنه و ذره ذره توان جسمان ینفوذ نگاهش باال باشه ، اما نه انقدر کردمیم فکر

. 

 و من حس کنم مثل شمع در حال ذوب شدنم . نهیکمرم بش رکیت یرو یکه عرق سرد یاونقدر

 :  گهیکوبه و کنار گوشم م یه پهلوم م، ب شهیو تازه ام م بیحاالت عج یمتوجه  مستانه

  ؟یکنیرنگ عوض م یه چرا

 از سر درون؟  دهدی:رنگ رخساره خبر م گنی، راسته که م کنمیم سکوت

 بهم دوخته شده از اعماق دلم خبر داره؟  قشینگاه عم نطوریکه ا انیک یعنی

  …که داره البته
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که  ییها قهیتمام اون دق فهممیاما م ستیمن ن یو دلم خوش بود متوجه  رفتمیم دنشیماه هر روز به د کی من

 متقابله . نمونیب بیغر بیکه حس عج هیحس کرده و حاال مدع نمویحواس من پرت خودش بوده اون نگاه سنگ

 و با جمع و جو شاد اون ها خودشو شهیپاسخ موندن حرفش خسته م یمستانه هم از ب یبرام خفقان أوره ؛ حت هوا

 . کنهیسرگرم م

   …که اونجا سکوت کرده منم یکس تنها

  …که از تالطم درونش به تنگ اومده منم یکس تنها

   …منم برهیو پوچش رنج م خودیاز احساس ب یکس تنها

 ادیدارن تا گلوم به باال راه پ یبیعج لیو م چرخنی، کلمات در هم برهم سر دلم م دهیبهم دست م یتهوع بد حالت

 کنن

. کنمیشدن تکون دادن انگشهامو برام سخت کردن اما وجودم اونقدر داغه که از گرما حس م خیهام از بس  دست

 افتادم و در حال سوختنم . یأجر پز یکوره  یتو

و به من  دارنی، اونقدر شتاب زده که همه دست از حرف زدن بر م شمیطاقت آوردن سخته ، از جا بلند م سخته،

 . دوزنیچشم م

 :  گمیم یفیضع ی، رو به جمع  با صدا ستیکس ن چینگاهم ه مخاطب

 . گردمیبخورم برم ییهوا هی-

 :  پرسهینگران م مستانه

  ؟یخوب-

 :  گمیو م ارمیسرو ته حال خرابمو هم م یلبخند مصنوع با

 .  گردمیخوبم ، زود برم-

 . امیم رونیب یشاپ لعنت ی، از اون کاف گهیم یباشه ا دیترد با
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 دنینداشتم بلکه تظاهر به نفس کش یقبل تنفس ی قهیمن تا چند دق فهممیتازه م شهیهام م هیأزاد که وارد ر یهوا

 . کردمیم

 التهاب درونم رو کم کنم . کنمیم یسع یدر پ یپ یو با نفس ها بندمیهامو م چشم

 :  کنهیباز م یواقع یایچشم هامو رو به دن یپسر بچه ا یصدا

 فال هام راسته . ی همه بخدا بخر لطفا …بخرم اما پولم کمه وهیبرم آبم خوامیم …فال بخر هیخانم -

 . شهیبه سمت فال ها دراز م یاما قبل از من دست مردنه ا کنمی، دستم و دراز م سوزهیبراش م دلم

نج لب ک یکه لبخند محو انهی، ک ستادهیکم پشت سرم ا یفاصله  نیکه با ا انهی، ک گردمیو برم رمیگیدست رو م رد

 هاش جا خوش کرده .

 فاله اما مخاطب حرفش منم:   یبه کاغذ ها رهیمنو پر کرده ؛ نگاهش خ یاز کار افتاده  یکه عطر مردونش شامه  انهیک

 یواه یها دیام نیو ما آدم ها بسته به ا دنیخوبو م یروزها دیفال ها نو یوقت به فال اعتقاد نداشتم ، همه  چیه-

 . میکنیم یروزامونو ط

 :  رمیگی، ازش فاصله م رهیهام در هم م اخم

دلمون  یواه دیام نی، اما چرا به هم میسازیآدم ها داره ، درسته که ما آدم ها روزامونو خودمون م دیبه د یبستگ-

 ؟ مینکن یزندگ یبهتر یخوش نباشه و با اراده 

 

ت قشنگ دنبال معشوق دید نیو با هم یچشمتو باز کن یتونی؟ اونوقت م یفالت عشق افتاده باشه چ ی: اگه توانیک

 ؟  یبگرد

  …حرف نگفته یتوام با کل یحرفش مهر سکوت رو به لب هام زد  ، سکوت با

 حرف بود . یکه پشتش کل انیمثل حرف ک درست

 :  گمیم دستپاچه
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ه هر ب …کشونهیم یتکه ناخودأکاه تو رو به هر سم هیروین هی؛ عشق  ستیعشق ن یکه دنبالش بگرد یعشق …نه-

  …به همون معشوق رسهیکه تهش م ی، به سمت شهیکه قلبت بهش جذب م یسمت

 .. یزنی: قشنگ حرف مانیک

 . شیمعن هیقشنگ به …اوهوم-

 :  شهیپسر بچه بلند م یصدا

 د؟یخریفال نم-

 . کشمیم رونیرو ب یکاغذهاش فال یو از البه ال زنمیم یما خسته شده . لبخند نیاز بحث ب مشخصه

 :  گهیو رو به پسر م برهیدستش رو باال م یفال تو انیک

 . کنهیحساب م انیبخر بگو پولشو ک یخوایکه م یچ هر داخل برو …دوتا فال-

  پاکه روحش …، گرسنه است اما سنش کمه رهی؛ درسته که فق زنهیبرق م یپسر بچه از شاد یها چشم

 هیدست نوازش گر و  هینگاه سرشار از محبت ،  هیلبخند ،  هی با دی؛ شا شنیها چقدر راحت خوشحال م دمٱ یبعض

  …ساده یانیابراز عالقه با ب

 . میکنیم غیساده رو از هم در یلطف ها نیو هم میشیرحم م یما آدم ها ب یگاه

 .. لیدل کیحاال به هزار و  …میکنینم یسع یبه دست آوردن دل کس یبرا

  …القا کنه یبه کس یمثبت یروین تونهیدلش مملو از غمه و نم یکی

  …خوادیخودش م یبرا شویخوشحاله و خوشحال یکی

پا  یتا مبادا با لبخند زدن کس کنهیپشت صورت اخمالوش پنهون م باشویما لطف خوش و لفظ ز یاز جنس همه  یکی

  …بذاره مشیبه حر

 یلذت ییلذت که نه ، چون تنها مییو از تنها دمیدور خودم کش یمیآخر بودم ؛ من حر یدسته  نیمن جز هم دیشا

  …رمیخو بگ ییبا تنها کنمیم یو دارم سع دمیدور خودم کش یمیکه بگم حر نهیا تر درست …نداره
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 :  کنهیافکارمو پاره م یرشته  انیک یصدا

 ؟  هیفالت چ رینخونده بگم تعب یخوایم-

 : دوزمیرو به چشماش م نگاهم

  ه؟یچ-

ه ؛ اگ نیقشنگ بب دید هیرو با  ایدن …صاحب فال ، اخم رو از چهره ات پاک کن یا گهیساده م یانی: فالت با بانیک

جاده  یو خم ها چیپ ستی؛ مهم ن گهیو انتخاب کن که دلت بهت م یو خمه تو همون راه چیروبه روت هزار تا راه پر پ

و پات لغزنده بشه و ت ریز نیاگه زم ستین مهم …بشه یابر دلت یو هوا ادیبارون ب یاگه گاه ستیکنه ؛ مهم ن تتیاذ

  …یدار یدل فرمون بده ، تو احساس خوب یراهرو انتخاب کرده ؛ وقت نیکه دلت ا نهیمهم ا …یسقوط کن

 ییابیو خم ز چیجاده ، عالوه بر پ نیهاشم توجه کن ، ا ییبای، به ز یدیو ترس یجاده موند نیا نیاگه ب گهیم فالت

  …داره ادیز

 عشق …با لفظ ساده سه حرفه نشیتر بایز

  کنهیکنج لب هام جا خوش م یکمرنگ لبخند

ظ  حاف دی؟ شا شهیم یاگه فالم برعکس حرف تو رو بهم برسونه چ یدونیم ؟یبرس یکه به چ یگیهارو م نیا یهمه -

 نکنم و با عقلم جلو برم  سکیبگه ر

  ؟یکنیسرکوب م ی: قلبتو چه طورانیک

 منه عاشقه؟  ی نهیس یکه تو یقلب نیگفته ا یک-

  ست؟ی:  نانیک

 ستینه ن-

 یأسونتره تا جا باز کردن تو دهینتپ یکس یکه تا حاال برا ی، حداقل عاشق کردن قلب ستی:  خوشحالم که نانیک

 . گهید یکیکه ضرباتش وصله به ضربان. قلب  یقلب
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  ه؟؟یمنظورت از حرف هات چ-

 . فهمهیجمله هم م هیحرفم و بفهمه با  هیکه بخواد معن یکس گمیوقت منظور حرفم و واضح نم چی: هانیک

 :  کنمیم یخنده ا تک

 . یگیم یدار یتو چ فهممیچون اصال نم ستمیبرات ن یپس من هم صحبت خوب-

  …اما صداش رمیشاپ م ینگاه نافذش به سمت کاف یتو یا هیشدن چند ثان رهیو بعد از مکث و خ زنمیو م حرفم

 :  گهیم یبه صداش که با آهنگ خاص و لحن خاص تر لعنت

  …ترمه-

صداش از حرکت  ری؛ قدم هام تحت تاث برهیم لیرو تحل رومیتمام ن انیاسمم اون هم از زبون ک یساده  انیب نیهم

 . ستندیا یم

 ! …نه ای شهیکه به قلبم افتاد م یمتوجه لرز دونمیبهشه ؛ نم پشتم

 نه ..! ای شهیقابل قبول قلبم م ریطپش غ یمتوجه  دونمینم

 نه ... ای شهیکه درونم به پا شده م یتالطم یمتوجه  دونمینم اصال

  …شدم عوض …ترمه …که ، من نهیا دونمیکه من اون لحظه م یزیچ

که باعث شد از ترمه ، فقط  یزیکرد ، چ رییدر من تغ یزیچ کیمرد افتاد  نیکه چشمم به ا شیماه پ کیاز  قایدق

 ست . تهیفرمال یاسم بمونه ؛ مابق کی

  …تمهیکدوم جانب شخص میخود واقع دونمیشدم ، نم تیشخص یدچار دوگانگ دیشا دونمینم

 همه بسته بود؟  یکه درش به رو یاون قلب ایمتعلق به منه  تپهیطور م نیقلب ، االن که ا نیا دونمینم

،  رهیگیداره در من شکل م ییاس : احساس نوپاجمله  کی شهیم دهیسرم کوب یکه مثل پتک تو یتیواقع تنها

  …قلبم محفوظ تر یو جاش تو شهیتر م قیاش عم شهیر انیکه با هر کلمه از جانب ک یاحساس
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  …شکسته بشه انی، منتظرم تا سکوت ک گردمیبرنم

  …شهینم یدرونم به پا کنه ؛ انتظارم طوالن یچه طوفان خوادیبار م نیا نمیتا بب منتظرم

  …حال صداقت نی، با همون تحکم و در ع یبا همون مردونگ …تی، با همون جذاب رسهیبه گوشم م صداش

؛ آره به فال اعتقاد ندارم ، اصال بندازش دور بازش نکن اما  یکنیفرار م یتو دار ؟یترسیچرا ؟ م ؟یفالت و باز نکرد-

  …رینگ دهیخوب و ناد یهمه نشونه  نیا

  …خوادیکه دلت م یک هر از …شهر یاز آدم ها …یبپرس یتونیهم کالم بشم ؛ م یکه با دختر ستمین یآدم من

  …کردمیمثل تو بودم ، فرار م روزی؟ منم تا د هیچ یدونیم

   یریحس خوب رو بگ یسر هی یجلو یتونی، اما نم یها فرار کن زیچ یلیاز خ یبتون دیشا

  …؛ تو هم مانع نشو گهیبهم م نویدادم چون قلبم ا یشرویپ یبه احساسم اجازه  من

  …نشونه هم نشونه است نیتر کوچک

  …رشونینگ دهیناد

  …سرکوب کردنش بهش بال و پر بده ی، به جا رهیبگ شکل بذار …من احساست رو رها کن مثل

  …، درست مثل حال االن من یکنیم دایپ یوقت تو هم حال خوش اون

 

  …جواب ممکن نیتر ی، منطق کنمیجوابش سکوت م در

  …پر از حرف نگفته یآروم ول یسکوت …کنمیم سکوت

  …بشم رهیتونستم برگردم و به چشم هاش خ یکاش م یکه بگم ، ا شدیکاش م یا

 و با اعتماد به نفس بگم:   رمیسرم و باال بگ تونستمیکاش م یا
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؛ من نامزد دارم نامزدمم دوست دارم ؛ حرف هاتون  بهیاحساستون برام عج کنمیمهرزاد حرف هاتونو درک نم یآقا-

و با غرور  ستمیوا یروبه رو تونستمیکاش م یا …تپه یشما نم یوقت برا چینداره چون قلب من ه ریمن تاث یرو

 و  بگم :  رمیحرف هاشو به سخره بگ

نفرو  کی شهیاه؟ مگه منگ کی؟ با  شهیقابل باوره . مگه م ریپوچه ، زودگذره ، غ یزنیکه تو ازش حرف م یحس-

ت سال هاس یو فکر کن ینفر زل بزن کی یبه چشم ها شهیچقدر در نظرت آشناست ؟ مگه م یو با خودت بگ ینیبب

 قلب انقدر سسته ؟  یعنیبا چهار کلمه حرف دلت بلرزه؟  شهی؟ اصال مگه م یاون نگاه غرق یتو

  …آره لعنت به اون  قلب اگه

  …سؤال ببرم ریحرف هاشو احساسشو ز تونستمیکنم ، نم انیحرف هامو ب نیا تونستمینم

 بود ،  نیچون خودمم حسم هم تونستمینم

 به دل راه داره !  دل

 یکه تو یداشتم و حاال اون ، داره از احساس انینگاه از جانب ک کی..من حسرت  شمیخوب که داره ، منکر نم چه

  …گهیوجودش شکل گرفته م

 نیریحال ش نیاحساس مبهم و در ع نیا یافتاده ؛ چند بار شکر کردن برا انیغل من به دنیکه با د یاحساس از

  ه؟یکاف

 نبودم . یلحظات ، اصال ناراض نیکه من از ا نهیا دونمیکه م یزیتنها چ …دونمینم

  …کنهیچون سردرگم بودن منو درک م خورهی، بهش بر نم کنهیبرداشت رو از سکوتم م نیبهتر انیکه ک جالبه

  زنه؛ینم یحرف چیاما ه انمی، منتظر ممانعت ک رمیآهسته جلو م یقدم ها با

 . هخوری، به سنگ نه ، بلکه به قلب من م رشیکه ت دونهیخوب م یلیپرتاپ کرد ، شک ندارم خودشم خ رشویت اون

 خفقان آور . ی؛ همون فضا شمیشاپ م یکاف داخل

ه هم توج یصندل ینشستن من رو یدر مشغول بگو بخندن که حتبردند ، انق ادیاز  انویها انگار حضور من و ک بچه

 . کنهیاشونو جلب نم
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 موندن دارم . رونیب یاجازه  میتا دو و ن تایبه دو ظهر هست و من نها قهیساعت ده دق کنمینگاه م میساعت مچ به

 :  گمی، با استرس م گردهیبا خنده به سمتم برم …زنمیمستانه م یبه پهلو یا سقلمه

 ؟  نیبرگرد نیخوا یساعت دو ظهر شد نم-

  کنهیم تعجب

 ؟  میدیساعت دو شد ما نفهم ی:  کمستانه

  گذره؟یداره بهت خوش م یلیخ-

 :  گهیم یالیخ یب با

 آره باحالن .-

 کردم . رید یاالنشم کل نیبمونم مستانه ، هم شتریب تونمیمن نم-

 . یبا من بود گمی:  من به بابات ممستانه

امو هفته نذاشت پ هیافتاد ؟ تا  یکردم چه اتفاق ریقبل د یدفعه  ستین ادتی شه؟یعوض م یچ یتو بگ یفکر کرد-

 تنمه . یدرد کتک هاش هنوز تو …رونیاز خونه بذارم ب

  کنهیتاسف نگاهم م با

 خوب صبر کن به سها بگم . لهی: خمستانه

 ؛  شهیو مشغول حرف زدن با سها م چرخهی، بر خالف جهت من م دمیتکون م یسر

 بدم و آشوب درونمو سرکوب کنم . یبه خودم دلدار کنمیم یو به رو به روم دوختم و ته دلم سع نگاهم

 . نهیشینگاهم م ررأسیدر ت انیو ک شهیم دهیرو به روم ، عقب کش یصندل

 . رمیبگ دیند شوینی، نگاه سنگ کنمیو تمام تالشمو م ندازمیم نییو پا سرم

 :  گهیخطاب به مستانه م ییبا رسوا سها
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 . میبذار خوش باش رونیب میروز اومد هیولش کن ترمه رو بابا -

 گرده. یهمه به سمت من برم نگاه

 :  گهیم ریزه

  ؟یبرگرد یخوایم یزود نیآره ترمه؟ به هم-

 :  کنهیکنج لب هام جا خوش م یمصنوع لبخند

 برم . دیخونه کار دارم با-

 . میر یهمه با هم م گهی. سر جات دو ساعت دنی:  بشسها

 :  گمیو رو به جمع م شمی، بلند م کنهیم تمیاذ نیهمه نگاه سنگ اون

 . نیشما خوش باش گردمیبر م یمن خودم با تاکس-

 . کنهینگاهم ، سها رو دنبال م رد

؛ نگاهم رو به سمتش سوق  شمیم دهیعقب کش انیک یکه صندل شمیسر جاش لم داده ، متوجه م یآسودگ با

  …دمیم

 :  گهیپروا م یو ب شهیجا بلند م از

 . رسونمشیمن م-

 .  پرهی، مثل برق از جا م شهیسها روشن م یپا ریانگار ترقه ز گهیو م نیا تا

 . میگردیبرم ما …:  نهسها

 :  گهیم تی، با جد رهیدر هم م انیک یها اخم

 !  ینیبش گهیدو ساعت د یخواستیتو که م-

 . میگرد ی، با همم برم میعوض شد ، ما با هم اومد ممی: تصمسها
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 :  گهیخطاب به سها م شهیوارد بحث م ریبار زه نیا

 . میاگه اونا برگردن ؟ ما که نشست شهیم یچ ادیشد ب یهم به زور راض انیخوب ک-

 :  گهی، اون هم خطاب به سها م نهیشیفرزاد م یکنج لب ها یپوزخند

 رن . آره بذار ب-

 :  زنهیلب غر م ریکه به من نگاه کنه ز نیو بدون ا نهیشی، سر جاش م کنهیپاک م شویشونیپ یعرق رو سها

  …اوردمشیم دیاز اولم نبا-

 :  زنهیلب م انهیو دلجو رهیگیرو بدم که مستانه دستم رو م نشیحق به جانب جواب توه خوامیم

 شو!   الشیخیب-

 :  گمیبه چشم هاش م رهیو خ انیسمت ک گردمیبرم دمیبا تاسف تکون م یسر

 . یوفتیشما تو زحمت ب ستی، الزم ن رمیمن خودم م-

 :  گهیو در همون حال م نهیشیسر جاش م یالیخ یو با ب دهیتکون م یکمال تعجب سر در

 . یهر طور راحت-

 . زنهیذوقم م یسها تو یلب ها ی، لبخند محو رو رمیگیسرخ شده نگاهم رو ازش م یو با صورت شمیم یعصبان

 سخت شده ... قهیدق کی یبرا یموندن اونجا، حت گهید

 ؟  امیمنم باهات ب یخوای: م گهیکه م یاعتنا به مستانه ا یو ب کنمیم یخداحافظ آروم

 . زنمیم رونیشاپ ب یکاف از

 بلند و محکمم کامال مشهوده . یاز قدم ها تمیعصبان

 بود اما بد بهم برخورد . یغرورم چ ی شهیش یفصدش از خط انداختن رو دونمینم
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 ه : ک نهیا تی؛ اما واقع کردمیساده عبور م یمسئله  نیاعتنا بودم ، اگه واسم مهم نبود قطعا از ا یبه رفتارش ب اگه

 رحم شدم . یمرد ب نیا یمهربون یبا چند جمله وابسته  من

 یشش مشک ستیدو نیعبور کنم که ماش ابونیاز خ خوامی؛ به قصد سوار شدن اتوبوس م زنمیم رونیپارک ب از

 . کنهیپام ترمز م یجلو یناگهان یرنگ

 . پرمیچند قدم به عقب م دهیترس

  ؟یدیترس یآخ-

 . کنمیهم افتاده بود و باز م یهامو که از سر ترس رو پلک

  …ادیرگ هام به جوش م ی، خون تو نیپشت ماش انیک دنید با

 :  زنمیرج شده ، داد مخا ارمیکه ولومش از اخت ییصدا با

  ؟یضیمگه مر-

 ؛  کنهیم یخنده ا تک

 بود که یحواست پرت ک نمیبگو بب …کنمینم ریهپروت س یدر هم تو ی: فکر کن آره  حداقل  من  با اخم هاانیک

 از چشمت افتاده ؟  یبزرگ نیبه ا ابونیخ

 :  رمیگیو به کمرم م دستم

 باشه؟  تونهیم یحواسم ؟ حواس من جز تو پرت ک-

 کنهیم ییمردونه و دندون نما ی خنده

  ؟ی: االن راست گفتانیک

 معلومه که نه .-

 که؟  یدونی: دروغ گفتن بده ها م انیک
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  ؟یکه درس اخالق بد یمنو گرفت یجلو ابونیاالن کنار خ-

  …برسونمت خوامیم …:  نهانیک

  شمینم یبرم سوار لگن جنابعال ادهیپ یجا تا خونم و با پا نیمن اگه از ا نستایوا یالک-

 . یمظلوم یلیخ کردمی: فکر مانیک

 راجع به من فکر نکن!  گهیلطفا د-

 ؟  گهیامر د زنمیسرم م یتو ذهنم با پاره سنگ تو ی: باشه هر وقت تو اومدانیک

 کارت . یبرو پ-

 ونم .کارم شمارو هم برس یپ رمیکه دارم م یریمس نیهم یمنتها گفتم تو رمیم رمی: مانیک

  ؟ییپرو یلیخ یدونستیم-

ول قب رتمیکه غ نهیواسه خاطر ا کنمیرسوندنت اصرار م یجام و دارم برا نیا ینیبیاگه م ستمین چون …: نهانیک

 باشه . ابونایخ یساعت تنها تو نیدختر ا هی کنهینم

  ندازمیباال م ابرو

 ؟  شهیم روننیساعت ب نیکه ا ییدخترا یلطفتون شامل حال همه  نیآهان اون وقت ا-

 :  خندهیم سیخب

  …شهیشامل اکثرشون م-

  …دمیهم فشار م یرو ضیهامو با غ دندون

  …یپست یلیخ-

 :  شهیکه صداش بلند م کنمیو کج م راهم

 باور کن . یبش نمیسوار ماش یخوایکه م یهست ینفر نیکردم ، تو اول یشوخ -
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  …دمیهوا تکون م یو به عالمت برو بابا تو دستم

 ؛  شهیعبور کنم که باز سد راهم م ابونیاز خ خوامیم

 :  نالمیو م بندمیهام و چند لحظه م چشم

  …خدا یا-

 پروا به صورتم زل زده  یب انی؛ ک کنمیهام و باز م چشم

  ؟یعجله دار یمگه نگفت …رهیوقتت م یکل یمنتظر بمون یاتوبوس تازه رفته بخوا نی:  ببانیک

 که بودم . میساعت گذشت و من هنوز سر همون خط کیسرعت  نی؛ به هم ندازمیم میبه ساعت مچ ینگاه

  ؟یشیم یکلمه حرف نزنم راض کی ری: من اگه قول بدم تو کل مسانیک

که خبر به  یبه حال روز یدارم وا یحساب هیتنب هیکردم  ریاالنشم به خاطر د نی، من هم کنمینگاهش م دیترد با

  …با روز مرگ منه یبوده اون روز مساو بهیمرد غر کی نیماش یگوش بابام برسه که تک دخترش تو

 :  گمیدر هم رفته م یچهره ا با

  …رمیخودم م-

  …فهمهیدردمو خوب م انگار

 . دارمیتازه با فاصله از خونتون نگه م …هیدود نیماش یها شهی: نترس شانیک

 :  کنمینگاهش م مشکوک

 شدن با توعه؟  دهیگفته درد من د یحاال ک-

  …کنهی، لب هاش و با زبون تر م خورهیم جا

 الیکه با خ هیکدوم دختر …گهید برنیباشه ؟ معموال دخترا از خانوادشون حساب م تونهیم یچ نیخوب ، جز ا-

 خونش ؟  یپسر بشه و بره جلو هی نیراحت سوار ماش
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   …هیقناعت من کاف یبرا حرفش

و زمان رو از چنگ من  سازنیم قهیو با سرعت تمام دق رنیگیم یشیها از هم پ هی؛ ثان کنمیبه ساعتم نگاه م دوباره

 . ارنیم رونیب

  …کنمینگاه م انیو به ک ستادمیا یبا شک و دو دل همچنان

  …دهیم رونیب نهیاز س ی، نفس کالفه

 ؟  یچقدر منتظر اتوبوس بمون دیبا یدونیبرم ؟ م ؟یاینم-

 :  دهیتکون م ی؛ سر کنمیم سکوت

 . کنمیگاز پشت سرمم نگاه نم یرو ذارمیپامو م ینشد یکه شد یسوار شد شمرمیم پنج تا من … یخوددان-

 :  کنهیو شروع به شمردن م رهیگیرو باال م دستش

  …چهار …سه …دو …کی-

 ؛  شهیم کیشمارش معکوس تحر نیبا ا روحم

  …شمیو سوار م زنمیو دور م نیفکر کردن ماش بدون

 . شمیم رهیبه روبه روم خ یو مثل خودش با خونسرد بندمیم درو

 شد ؟ نظرت عوض شد ؟  ی: چانیک

  …برو ریراه تو بگ یقرار شد حرف نزن-

 :  مگه راننده اتم؟ انیک

 :  گمیم کالفه

 ؟  یکنیچرا اصرار م یبرسون یخواست یتو که نم-

 !  یشیبهت دختر خاله م کننیتعارف م هیتا  یتو غرب زده ا دونستمی:  اصرار نکردم تعارف کردم ؛ نمانیک
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 دختر خاله ؟  یدرست ندار-

 :  کنهیحواله ام م یمعنادار نگاه

 چرا دختر خاله دوست دارم اونم از نوع غرب زده اش ..-

و  کنهیکردن برداره و راهش و بره ، بر وفق مرادم عمل م تیدست از اذ دیتا شا کنمیو سکوت م زنمیم یشخندین

 . کنهیو روشن م نیماش

 :  کنمیم هیلب تخل ریز یاسترسم رو با زمزمه کردن شعر شهیو مثل هم چسبونمیم نیماش یرو به پنجره  سرم

 خودت یشهر را به پا یقدم بزن همه -

 خودت یکن وسط کافه ها برا هیگر و

 یخود شماریتو خود عالج غم و درد ب 

 خودت ! یخودت باش و مبتال بیطب برو

 ستیبه دین تو ن چکسینوح اگر ه هیشب 

 خودت یخودت باش و ناخدا یبا خدا تو

 ستیو با ریخود بگ یدوباره دست به زانو 

 خودت یبر عصا هیتک ،یاگر که زد بزن

 کن دایبگرد و صورت خود را دوباره پ 

 …خودت  یعکس ها نیب یده اکه گم ش ییتو

  

 !  یاهل شعر ی: نگفته بودانیک 

  گفتم؟یم دیبا-
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 به زمان . سپرمیرو م وفتهیب دیکه با یرو هر اتفاق ینگفت یچ هر …:  نهانیک

 ارهیدرد م یاش درد رو رو قهی، اما با هر دق گذرهیم …ببره ادمونیغم رو از  دیبگذره تا شا میزمان دزده ؛ ما منتظر-

. 

 …نه تنها یاما تو نه بدبخت یثابت کن تویبدبخت هیبه خودت و بق یخوایمدام م ی!  انگاریزنی: چقدر تلخ حرف مانیک

  …ارهیآدم و از پا در م یمنف نیطوره اما تلق نیهمه ا یسخت باشه ، که صد البته برا یزندگ دیشا

 بدبختم ، مدام درد و رنج هاتو مرور نکن به ضرر خودته . نگو

 یوقت ناشکر چینباشه اما ه یخوش گذرون یهم سن هام  تمام فکرم  فقط پ ی هیمن نرمال نباشم و مثل بق دیشا-

  …نکردم

 ! یخندیبعد به مشکالت پوچ االنت م ی: سال ها انیک

رو در  دهیفهم یآدم ها یمن ادا یبدم تا واسه  لشیکه قاطع تحو گردمیم یذهنم دنبال پاسخ یو تو کنمیم سکوت

 . شهیتمام افکارم م یرو تیپاراز یلیزنگ موبا یاما صدا ارهین

 :  کنهیتماس و وصل م لشیو بعد از در آوردن موبا کنهیم بشیج یدست تو انهیک لیاز موبا صدا

و با  شهیحالت خونسردش عوض م انیکه ک کنهیزمزمه م انیگوش ک یو تو یمخاطب پشت خط چه حرف دونمینم

 :  زنهیداد م تیعصبان

 احمق؟  یکرد یتو چه غلط-

 ؛  بارهیاز چشم هاش م یکرده و کالفگ دایپ یرخش رنگ ارغوان می، ن شمیم رهیبهش خ متعجب

 . میرسونی، جلب توجه نکن ما االن خودمونو م یبکن یکار چیه خوادی:  نه نمانیک

 :  پرسمیم یفور کنهی، تلفن و که قطع م پرنیباال م ابروهام

 شده؟  یچ-

  …برهیموهاش فرو م یو تمام انگشت هاش و ال دهیم هیتک نیماش یباز شده  ی شهیبه ش آرنجشو
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 باتوام ! -

 . زنهیپرسه و دور برگردون رو دور م یاز من نم ینظر

چگانه ب یدعوا هیپارک قدم بزنن سر  یرفتن تو ریبا زه …دونمیکرده چراشو نم یری: بعد رفتن ما سها بهونه گانیک

  …گفته اونم زده به سرش سها رو کتک زده ریاز دهنش در اومده به زه یسها هر چ

 :  گمیو با ترس م رمیگیدهنم م یو جلو دستم

 حالش چطوره؟  یوا-

 . کنمیخوب حس م یلیو خ نیرو پنهون کرده و من ا یزیچ هیحرف هاش  ی، ال به ال کنهیم سکوت

 راستش و بگو سها حالش خوبه؟  انیک-

  …شهینگاهش تمام تنم گرم م ری، ز کنهینگاهم م یبا حالت خاص سمتم و گردهیبرم

 شده . رهیلب هاشه و به رو به روش خ یرو ی؛ لبخند محو رمیگیزده نگاهم و ازش م خجالت

  …مرد و جلب کرده نیکدوم کلمه ام توجه ا نمیتا بب کنمیم یذهنم حرفم و هج یتو

  …بار حس کردم اسمم چقدر قشنگه نیاول ی:  امروز براانیک

  …کنهیصداش کردم خجالت ، تمام وجودم و پر م کیبا اسم کوچ وفتهیم ادمی یو وقت کنمیبهش نگاه م متعجب

  …وفتهین انیاما چشمم به چشم ک نییو باز کنم و بپرم پا نیدر ماش خوادیم دلم

 ه موتم .از شرم رو ب فهمهیانگار م  زنهینم یا گهیکه اون حرف د جالبه

 . برمیم ادیراجع به سها رو هم از  دنیسوال پرس گهید

 :  گهیذهنم م یتو ییصدا هیرحم شدم اما  یب دونمینم

 به من چه !  ریسها و زه یکار کتک

 بسوزه . دمیکه دارم از دست م ییها قهیبه حال خودم و دق دیمن فقط با دل
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هفته از مدرسه محروم  کیتا  رکردمیبار سر د کی،  شمیم خیها سخت توب قهیدق نیهر کدوم از ا یبه ازا دونمیم

 کرد  و با بابام صحبت کرد تا اجازه داد برگردم مدرسه . یونیپادرم یشدم ؛ شانس آورم عمو مرتض

 چطور قراره مجازات بشم!   دونمیبار ، واقعا نم نیا

 :  شهیباعث تعجبم م زنهیکه م یاما حرف کنمیتابلو فکر م یلیمن خ ایداره  ییقدرت ماورا انی. کدونمینم

 بهتره . یلیخ میبرات مهم نباشه اما اگه بر ریسها و زه یدعوا دیشا-

 :  پرسمیم مردد

  ؟یکنیو پنهون نم یزیچ-

  دهیتاسف سرش رو به عالمت مثبت تکون م با

 . یشده جون به لبم کرد یخوب بگو چ-

 :  گهیو م دهیم رونیب نهیاز س ینفس کالفه

 گشت گرفتنشون.  یو داد کرده که مأمورا غیسها انقدر ج-

 :  پرهیابرو هام باال م جفت

  رن؟یکه ما رو هم بگ یریم یدار االن تو …خوب-

 :  کنهیم یمردونه ا یخنده  تک

 خالصشون کنم . رمینه ، من م-

  ؟یاون وقت چطور-

 :  دهیم لمیهمون لبخند جذابش رو تحو دوباره

 جور کارها دارم . نیا یتو ینفوذ مچهین هی میافسر یمن دانشجو-

  …مونهیاز فرط تعجب باز م دهنم
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  ؟یسیپل-

 گفت !  شهی: مانیک

 ؟ درجه ات کو؟  یچ یعنی-

 :  دهیو به باد م نمیبار سوم با لبخندش، دل و د یبرا

 . یکنجکاو یلیکه خ نهیکه راجع بهت کردم ا یدیکشف جد-

 :  رهیدر هم م صورتم

 نه!   ایاون دوستتم همکارته حداقل بگو -

 ؟ فرزاد . ی: کانیک

  دمیتکون م سر

 آره .-

 !  میشغل نیا ی: ما باهم توانیک

  ر؟یپس چرا فرزاد نرفت کمک زه-

 شاپ با چند تا دختر بوده یکاف یتو ونسیکه به گوش شهر برسه که پسر حاج  نیپدرش ، ا تی:  به خاطر موقعانیک

 . شهیواسش بد م یلیخ

دختر حاج صابر با  گن؟یم یشد ، مردم چ یگوشم زمزمه م یحرف ها تو نیعمر ا کی،  شهیهام در هم م اخم

  ؟ دهیتو مجلس ها مانور م ی؟ دختر حاج صابر با لباس جلف و رنگ گنیم یبوده؟ مردم چ رونیب یدوستاش سر ظهر

 باالتره که به دست دخترش خراب بشه . یلیحاج صابر خ یآبرو

  …ایبرو ترمه و آهسته ب آهسته

 . شهی. آبروشون خدشه دار م چهیکوچه بب یتو دیدختر حاج صابر نبا یقدم ها یصدا
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 هیبردن عزت نفس  نیاز ب متیدختر ؟ به ق هیخدشه دار شدن روح و روان  متیبه ق ؟یمتی؟ آبرو به چه ق آبرو

  ه؟یریدر حال شکل گ تشیکه شخص یزادیآدم

با جنس  ابونایتو خ دنیرفتن و چرخ رونیکردن صرفا ب ینکنه ؛ جوون یدخترت جوون یداره وقت یتیچه اهم آبرو

 . ستیمخالف ن

 باز . یا هیشده با روح یشاد و همخوان یلباس ها یعنی ی، جوون ادیکه از ته دل ب یخنده ا هی یعنیکردن  یجوون

 بازه .گل ن یحرف چهار تا شاخه  هینگاه ، با  هیبا  یکه به آسون یمحبت نباشه ، دل یکه تشنه  یدل هی یعنی یجوون

  …گرفتم ، سرکش بودم ، جسور بودم یبه خودم سخت نم لیاوا

 کردن نداشتم . یجوون یحوصله  یجور واجور به خوردم داده بودن که به عبارت یها تیاالن ، انقدر محدود اما

  …بود و شعر گفتن زمینشستن پشت م حمیتفر تنها

  ه؟یجوون کاف کیدل  یبرا نیهم

 ؛ اما من به دلم سوختن و ساختن رو القا کرده بودم . ستین یکاف …نه

 عادت و باور کردم . نی؛ چون عادت کردم و ا شهیبه کامم زهر م حاتمیتفر یحت نیهم یبرا

 . ستهیا یهمون پارک م یجلو نیماش

 افکارم و پاره کنه . یبا حرف زدن رشته  خوادینم انیک انگار

 :  کنهیزمزمه م یآروم یصدا با

 نگران نباش . کنمیزود تمومش م …رمیجا بمون من م نیهم-

 . شهیم ادهیپ نی، از ماش زنمیم یتلخ لبخند

 ؛  کنمینگاهم بدرقه اش م با

 صفت بهش نسبت بدم دو کلمه است :  هیبخوام  اگه
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 مغروره مهربون .-

در هر دو  کنمیاالنش اما به دلم اعتراف م یمهربون ایحت داره ص دمیدیاول در رفتارش م یکه روز ها یغرور دونمینم

گرفته شدم و از هم باز  یبکشه ، به روح خسته ام شفا ببخشه و چهره  شیقلب من و به آت تونهیخوب م یلیحالت خ

 کنه .

رو تجربه نکرده  یاحساس نیچن میکل زندگ یاز من برده که تو ینیبا نگاه آشناش ، چنان دل و د کنمیم اعتراف

 بود . ختهیرو به هم ر میباره اش ، تمام معادالت زندگ کیبا اومدن  انیبودم ک

 نشم . رهیبه ساعت خ کنمیم یو سع چسبونمیم نیماش ی شهیو به ش سرم

 وجب و چه صد وجب.   کیکه از سر گذشت چه  اب

  …شدمیم خیاالنشم توب نیکرده بودم ، هم ریاالنشم د نیهم من

 ؟  کردیم یت عقب جلو شدن چه فرقساع کی

 که انقدر آروم شدم ؛  بهیعج

 حکم آب رو داشت!   یو ک یدلم چ شیآت ی. رودونمینم

 خودم ؟  یدهنده  نیتسک یها یدلدار ای ان؟یک

  ذارمیهم م یداده و پلک هام و رو هیتک یو سرم و به صندل دمیانگشت هام چشم هام و ماساژ م با

 دمید یتو انیتا باالخره قامت ک کشهیکه چه مدت طول م شمیو من اصال متوجه نم گذرهیدر رفته از دستم م زمان

 . شهیم انینما

 . ادیم انیقدم فاصله پشت سر ک کیکه با  شمیسها م یو متوجه  رمیگیو باال م سرم

 ؛  ستین ریاز زه یخبر

 . کنهیعقب رو اشغال م یپشت فرمون و سها صندل انی، ک شنیدو سوار م هر

 . کنمیقرمزش نگاه م یو به گونه  گردمیبرم
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 :  گمیم یلحن متاسف با

  ؟یخوب-

 . دهیدر هم رفته سر تکون م یاخم ها با

 :  پرسمیتوجه به نگاه طلبکارانه اش م یب

 کجان ؟  هیبق-

 :  دهیجواب م ییتندخو با

 ه جهنم .بره ب رمینامرد و فرزاد که در رفتن زه یاون مستانه -

 عاشق و امروز فارق . روزی، تا د رهیگیام م خنده

به  ییحرف با سرعت باال یو ب کنهیو روشن م نیخودم نگرانه چون ماش یاز من برا شتریب یحت انی، ک نمیشیم صاف

 . کنهیسمت مقصد حرکت م

 . رهیما م یآدرس به سمت خونه  دنیو بعد از پرس رسونهیسها رو م اول

به دلم چنگ  میاسترس عظ هی تیو نها شهیم شتریو ب شتریبردم به عمق ماجرا ب ی، پ میشیتر م کینزد یچ هر

 . ندازهیم

  …کنمیام کنه اما چاره نداشتم پس عزمم و جزم م ادهیپ نجایبگم هم انیبه ک شهینم روم

 :  گمیم یآروم یو با صدا دمیمونو نشون م یدست کوچه پشت با

 کن . ادهیجا پ نیمن و هم-

 . دارهینگه م خوامیکه م ییرو همون جا نیو ماش کنهینم یخالف تصورم مخالفت بر

  …کنمیزمزمه م یلب ، خداحافظ ریو ز ندازمیم نییو پا سرم

  …شهیاما صداش مانعم م رهیدر م ی رهی، دستم به سمت دستگ دهینم یپاسخ
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  …من-

  …کنمیو منتظر نگاهش م گردمی، برم کنهیو قطع م حرفش

 :  دهیو ادامه م کشهیبه صورت م یدست

  …امروز کار من بود ، به خاطر تو و گرنه من یبرنامه -

  کنهیم مکث

 رفتن و دور زدن ندارم . رونیب یبرا یوگرنه من دلخوش-

 کرده . دایطور ضربان پ نیخوشش اومده که ا انیک ی، قلبم انگار از حرف ها ادیبند م نفسم

 . دارهیهم از روم بر نم یا هیثان یرو حت نگاهش

  …شمارهینفس هامم م یحت کنمیلحظه حس م هی

 :  گهیو م کنهیرو لمس م سکوتم

 ؟  یبگ یزیچ یخواینم-

 :  دمیجواب م یهمون آروم به

 ؟  یبشنو یچ یانتظار دار-

 . دهیم رونیرو آه مانند ب نفس

 به زمان.  سپرمیانتظاراتمم م یچیه-

 ده ؟ بگم که زمان دز دیدوباره با-

 . زهیناچ گهیزمان که د رهیاز بنده هاش بگ ادیخدا هم دلش نم یو حت ییزایچ هی:  دزد؟ انیک

 . هشیم یزبونم جار یرو یمکث طوالن کیکه پشت بند  یخداحافظ هیجز  دمیبه حرفش نم یو پاسخ کنمیم سکوت
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 .  دهیم یو به همون آروم جوابم

 ؛  شمیم ادهیپ نیو بدون حرف از ماش رمیگیاز اون نگاه درنده اش م نگاهمو

 

 ،  کنمیقلبمو هم حس م ینی، سنگ کنمینگاهشو احساس م ینیسنگ

ضربان کوبنده رو به من نشون  هی تیو در نها شهیم شتریتازه ، پمپاژ خونش ب دادیهمه حرف و رو نیاز هجوم ا قلبم

 بود ؟  یچ یدر پ یضربات محکم و پ نیا لیده،دلیم

 ! انیک

 هیافسر هی؟ چه کاره است ؟ گفت دانشجو هیچ شیلی؟ فام هیک انی؟ واقعا ک هیک انیک

  …کرد یباهام شوخ دمیگفت؟ شا راست

  دونمیراجع بهش نم زیچ چیه …من یدل ساده  آه

 . شدیقلبم رقم زده بود که ترمه داشت ترمه م یرو برا ییکه فقط با دوبار مالقات تازه ها یانی، ک انهیک دونمیفقط م 

 هست به اسم قلب . نشیس یتو یزیچ هی کردیاحساس م شتدا

 که نبض داره ، احساس داره  یزیچ هی

مو ، حال خراب دنشونیبا لرز نیاز ا شتریتا ب کنمی،  دست هامو مشت م ستمین انیک دید یتو گهی،  د کشمیم یآه

 خراب تر نکنن .

 . زنمیآروم به در م یو چند ضربه  ستمیا یخونمون م یجلو

 . شهیآقا باز م نیتوسط حس در

 

 ... یدونیم چی؟؟ ه کیخانم کوچ ی:  شما کجا بود گهیمن با هول و وال م دنید با



 یالینوازش خ

 
73 

 

 

 :  گمیوسط حرفشو م پرمیم

 ؟  یبه بابام خبر داد-

 

ون با خبرش یطیشرا نیچن هیآقا بود که تو دی! دستور اک کی: شرمنده اتم خانم کوچ گهیو م نییپا ندازهیم سرشو

 ! یکنم و گرنه ، منو چه به خبر ک

 

 ؛  شمیو وارد خونه م دمیتکون م یسر

 ؟  ارهیدووم ب تونهیم ی؛ کدوم دختر کشمیسنگ فرش ها م یرو یرمقو به سخت یب یپاها

 

 

 برگشته بود . میزندگ ورق …، ترمه من

اال و ح  کنمیحس م یچند ساعت متوال یقاتو، تواتفا نیجالبه که من ا دادیرخ م یو اطرافم اتفاقاته رنگ و وارنگ دور

 ی، مجبورم از ترس کتک ها زمیاشک بر ادیسرم ب خواستیکه م ییگوشه و به خاطر بال هی نمیکه بش نیا یبه جا

 کنم . یط اطویح نیبلرزم و ا دیپدرم مثل ب

طول و  تیکه با عصبان نمیبی، به محض باز شدن در پدرمو م  کنمیو درو باز م کشمیم یقی؛ نفس عم رسمیدر م یجلو

 . زهیریمبل و اشک م یمچاله شده گوشه  یطیشرا نیچن یتو شهی، مادرمم مثل هم کنهیم یعرض خونه رو ط

 

 

 . کنهیم دایپ یام تالق دهی، نگاه بابام با نگاه ترس بندمیو درو م شمیم داخل
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 یانواع انگشتر ها یو دست راستشو که حاو ادیبلند به سمتم م یا قدم ها، ب کنهینگاهم م تینفرت و عصبان با

مغرور  شهی، من هم زمیری، اشک نم نیزم یرو شمی، پرت م کوبهیبا قدرتش به گونم م ارهیمسلموناست رو باال م

 حق شکستن نداشتم . هیبق یبودم اما جلو یخودم مجاز به هر کار ییبودم، تو تنها

 

 . کنمیپدرم نگاه م  نیصورت خشمگ به

 

ا ؟؟؟ ه یبود ی: کدوم قبرستون لرزونهیبلندش ، نه تنها چهار ستون بدن من ، بلکه چهار ستون کل خونه رو م یصدا

؟  تو ساعت دوازده از اون خراب شده  یفهمیپنج بعد از ظهره م کی؟ ساعت نزد یدونیساعت چنده ؟ آره م یدونیم

 ؟  یبود یتا االن کدوم گور رونیب یزد

 

 :  گمیم ی، به آروم کنهینفس زنون به من نگاه م نفس

 

 !  دونمینم-

 

وجه به ، بدون ت ادی، نفسم بند م دهیو فشار م رهیگیو گردنمو م شهی، خم م کنمیم شهیش یاز قبل تو شتریب خونشو

 :  گهیتقال هام م

 

 کجا ! دونهیبوده و خودشم نم رونیموقع ب نیدختر حاج صابر تا ا-
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، با فشار  شهیتر م اهیچشمم هر لحظه س یجلو رشی، تصو ذارمیدستش م یو رو برمیباال م یبه سخت دستمو

 رو هم قطع کنه .  رهیو م ادیم یکه به سخت ینفس نیهم خوادیگردنم انگار م یدستاش رو

 

 : گهی، با نفرت م سوزهیبه حالم نم دلش

 

 ، پشت لیمدرسه تعط گهیاتاقت ، د یتو یری، م یکارت گور خودتو کند نی، با ا رمیگیمن در اون مدرسه رو گل م-

 . ینیهم بب ابونویکوچه خ یتو یتونیم یدیگوشتو د

 

ب آ وانیل هی، زهره با گر کشمیهام م هیو با ولع هوا رو به ر وفتمی، به سرفه م کنهیبند حرفش گردنمو ول م پشت

 مه جان ! رنگ به رخساره ات نمونده .بخور تر نوی: ا گهیو م ارهیرو به سمتم م یقند

 

 یگشو تودانه بزر حیتسب تیمبل نشسته و با عصبان ی، رو کنمیپدر نگاه م ی، به آقا زنمیدستشو پس م یبدخلق با

 . خورهیبهم م میچارگیوضع ب نی، حالم از ا چرخونهیدستش م

 

ل مث دونمیچون م گمیبهش نم یچی، ه رمیمو بردارم ، از پله ها باال م فیکه ک نیو بدون ا رمیگیم نیبه زم دستمو

 . دونستمیخوب م یلیبه سرم اومد که خودم خ یدر سنگه ، از اون گذشته عاقبت خیم دنیکوب

 

 . کنمیو بغلش م رمی، به سمتش م رهیگیاش م هیمن گر دنیدر اتاقش وحشت زده نشسته ، با د یجلو امیت

 

 گوشت ؟  یات کرد ؟ لپت قرمز شده ، زد تو هیبابا چرا تنب ی:  آبج گهیم تیمظلوم با
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 : گمیو م شمینشه ، ازش جدا م یتا اشکم جار رمیگی، لبمو به دندون م لرزهیم چونم

 

 کن ! یباز اتیاتاقت با اسباب باز ی! برو تو یتو فکرشو نکن ! باشه ؟ به خاطر آبج -

 

 . رمیوبه سمت  اتاقم م شمی، بلند م دهیتکون م یسر

 

،  میزندگ یلحظه ها نیسخت تر یکه تو بهی، عج برمیاول به دفتر شعرم پناه م شهی، مثل هم شمیاتاقم که م وارد

 : شنیبه شعر م لیو با کنار هم قرار گرفتن تبد رقصنیذهنم م یآسون تو یلیکلمات خ

 ... ستین ادمی میاز بچگ یزیچ

 ... یپدر یشعر و خونه  نیهم جز

 بزرگ تر شدنم ... یها درد

 ... یو جنگ و مرگ و دربه در هیگر

 ...قی، عشق،خانواده ، رف جامعه

 دنده شدم هیکردن بهم ،  پشت

 ممتد بود ... یضربه ها یزندگ

 برنده شدم ... یخوردم ول زخم

 خودم قول دادم که .... به

 ... دمید یبد یباشم ول خوب
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 بد بشم به جاش امشب... خواستم

 ...دمیبد کرده بودو بخش یک ره

 

 . برمیم نیو باالخره سد اشک هامو از ب ذارمیدستم م ی، سرمو رو بندمیم دفترمو

 که دارم برسم ؟  ییرسه که منم بتونم به آرزوها یم یروز

 

 بود . "استقالل "که در راس اونا  ییآرزوها

 دو ساعت ، حس کنم آزادم . یبرا یحت

 

 . خوامیکه خودم م یکنم ، اون جور یخودم زندگ یودم باشم ، برادوساعت ، مال خ یبرا یحت

 

 دیشا فروختمشونیداشتم طال و جواهر بود ، اگه م ادیکه ز یزیخونه ، چ نیا یو بارها به فرار فکر کردم ، تو بارها

 برم .  تونستمیم

 کنم . ی، دور از همه ، با آرامش زندگ گهیکشور د هی برم

 

 روم .  شی، از اتفاقات پ دمیترسیبود که جرئتشو نداشتم ، م نیا قتشیحق اما

 

 : گمیم یفیضع ی، با صدا رهیگینگاهمو از دفتر رو به روم م خورهیکه به در م یمنظم ی تقه

 تو ! ایب-
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 . شهیو زهره تلفن به دست داخل م شهیکه در باز م کشهینم یطول

 :  مستانه خانم زنگ زدن ، با شما کار دارن . گهیرو گرفته م لیموبا یدهنه  یکه جلو یو همونطور ادیسمتم م به

 

 تا تنهام بذاره . گمیسر بهش م یو با اشاره  رمیگیازش م وی، گوش دمیتکون م یسر

 

 . شهیو از اتاق خارج م دهیتکون م یسر

 : گمیو م ذارمیکنار گوشم م ویگوش

 بله مستانه ؟ -

 

 ؟  وفتادیکه ن یاتفاق: ترمه ؟  چهیپیگوشم م ینگرانش تو یصدا

 

 :  گمیو م زنمیم یزهرخند

 رفتن از خونه رو ندارم . رونیحق ب گهینه . فقط د-

 

 ؟  شهیم ی؟؟پس درست چ یچ یعنی ؟؟؟ی: چ گهی، با تعجب م شهیبلند م صداش

 

 : گمیو م رمیگیبه سرم م دستمو
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 تموم شد !-

 

 کن !  یبا ما زندگ ایترمه ! نذار انقدر بهت زور بگن ، اصال ب ای: کوتاه ن گهیم تیجد با

 

 : گمیو م زنمیم اوری شهیدوست هم نیبه ا یمحو لبخند

 .  ادیبگذره ، خودش کوتاه م ابیمدت بگذره ، آب ها از آس هی -

 

 ؟  ی: مطمئن گهیم مغموم

 

 : گمیو م زنمیم یپوزخند

 

 ؟  یندار یآره مطمئنم ، مستانه کار-

 

 ها باشه ؟  ی...مواظب خودت باش رمیبم ینه ؟       اله یحرف زدن ندار ی: حوصله مستانه

 

 . کنمی؛  تلفنو قطع م گمیم یو باشه ا دمیتکون م یسر

 

 اتاق روز هامو بگذرونم ؟  نیا هی، با چ ندازمیبه اطراف اتاقم م ینگاه
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 . کنمینم دایکتابام پ کیکوچ یبهتر از اون قفسه  یراه

 

 بزرگ ... یها سندهی، کتاب رمان از نو رمیو به سمت قفسه م شمیجا بلند م از

 قفسه. نیا یکتاب ها یروز کتاب منم بره البه ال هیتا  خوادیدونه چقدر دلم م یم خدا

 

 ... سندهیفروزان ... نو ترمه

 

 ؛  ارمیم رونیکتاب زبان دارم و از قفسه ب یو هر چ کشمیم یآه

 . خورمیکمتر افسوس م حداقل

کتاب هام فرو  یتخت فارق از زمان و مکان سرمو البه ال یو رو کنمیعوض م یمدرسه امو با بلوز شلوار راحت یلباسا

 برم . یم

 یبود زندگ نینمک یچو خنده ا یگاه

 یبود زندگ نیچو انهدام زم یگاه

 

 به چنته داشت یدیجد یروز ماجرا هر

 یبود زندگ نیتازه عج یرنج ها با

 

 دار یرا به پا یسر دیکش یروز م کی

 یبود زندگ نیف ۀدیرگِ بر یروز
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 بهشت بود کیوسط  یدوزخ مانند

 یبود زندگ نیاِو یِخوش هوا زندانِ

 

 یبود لذت خود را به غصه ا آغشته

 یبود زندگ نیحز یها تیب مانند

 

 میرو یو به اجبار م میجبر آمد با

 یبود زندگ نیقیدو  ۀانیم یشک

 

 ؛  رمیگیدست هام م نیو سرمو ب بندمیکتاب شعرمو م کالفه

 نداشتم . یا گهیهم صحبت د زدیاوقات زنگ م یشدم ، به جز مستانه که گاه یاتاق زندون نیا یروز بود که تو سه

 

 . واریسرمو بکوبم به د خواستیکه دلم م کردمیم یچارگیقدر احساس ب اون

 

 جهنم برام نمونده ؛ نیجز فرار از ا یا گهید راه

 . رمیجا م نیبذاره برم مدرسه ، که اگه نذاره از ا دی، با گمیبهش م فردا
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 وسط ...  نیا

 ... کشمیم یآه

 همراه داشته باشم ؛  هی خواستیبار بود که دلم م نیفرار کنم ، اول ییتنها خواستیبار بود که دلم نم نیاول

 . زنمیم یو لبخند محو بندمیهامو م چشم

 

 ... انیک

 . دیرس یچقدر دور به نظر م یبود ، ول ینیریش یایرو چقدر

 

 فکر کردم . انیفرصت فکر کردن داشتم ، به ک یلیسه روز خ نیا یتو

 ... قهیلحظه ... هر دق هر

 

 نبود که فراموشش کنم .  یکس انیک

 

 نگاه اعتقاد نداشتم ، هنوز هم ندارم . کیوقت به عشق در  چیه

 . ادیدر کنار معشوق بودن ، به وجود م یبا تکرار لحظه ها عشق

 

 !  ستی، عشق ن ادینگاه به وجود م هیکه تو  یاون

 ... هوسه
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 ؟ هوس ؟  هیچ انیمن به ک حس

 

 . کنهیم دادیهمسن من ب یاز دختر ها یلیخ یتو انیمثل ک یبه دست آوردن پسر هوس

 

 . شهیهم ضرباتش کر کننده م انیبا فکر ک یحت نمیبی، م مکنیبه قلبم رجوع م ی، اما وقت دونمینم حسمو

 

 . نمیبیاونو م ری، تصو بندمیچشم هامو م یوقت

 

 . رسهیبه مشامم م انیعطر ک ی، بو کشمینفس م یوقت

 

 ، فقط من باشم و اون ... ستهیزمان وا خوادی، دلم م نمشیبیم یوقت

 

 یرو به دلم انداخت ، مهر یبیشد و بدون غرور باهام حرف زد  ، مهر عج رهیچشم هام خ یاون طور تو یوقت امروز

 کرده . ریکه تمام قلب و روحمو تسخ

 

 . شناسمشیسالها م کنمیحس م 

 سال در کنارش بودم ... یسالها

 هم در کنارش باشم . یمتوال یسال ها خواستیچقدر دلم م و
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 هوس ؟؟  ایعشقه  نیا

 

 با چشم شهیبالکن اتاقم ، باعث م یپنجره  ی شهیبرخورد سنگ به ش یدراز بکشم اما صدا خوامی، م کشمیم یآه

 اشتباه !  ای دمیدرست شن ایکنم که آ زیشده ، گوش هامو ت زیر یها

 

 ...  کنهیبرخورد م شهیبه ش یا گهید سنگ

 ؛  کنمیو در بالکنو باز م نییپا پرمیبرق از تخت م مثل

 

 ! کننیو باور نم ننیبیکه م یزی، چشم هام چ کنمینگاه م نوییبالکنو و پا یتو رمیم

 

 . نمیبیو م انیک

 پرتاپ کردنه ؛  یدستشه و آماده  یزیکه سنگ ر یدر حال 

 . کنهی، مسخ شده نگاهم م شهیهوا خشک م یدستش رو نهیبیکه م منو

 

 . سوزونهیداره که وجودمو م نویآتش ی لهی، چشم هاش حکم دو تا ت زنهیپلک هم نم یحت

 

 دزده یو نگاهشو ازم م کنهیم ی، اخم ادیخودش م به

 بنداز سرت ترمه ! یزیچ هی:  گهیم تشهیعصبان یکه نشون دهنده  یخشک یصدا با
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 ! شهیدوخته م انیپر از بهت منه که به ک یبار چشم ها نیا

 

 بهم بفهمونه ؟  ویچ خوادیکار هاش م نی؟ با ا هیپسر ک نیا

 

 !  کننینگاه نم یهستن که به ناموس مردم به چشم بد ییکه هنوز آدما نیا

 ! نمیبنداز سرت تا نب یزیچ هیدختر بکشن بهش بگن  هیکه شالو از سر  نیا یکه به جا ییمردا هستن

 که دلشون پاکه !  ییکسا هستن

 

 !  شهیهام لبالب پر از اشک م چشم

 ! هیمرد واقع کی انیکه ک نیبزنم جز ا تونمینم یحرف چیکارش ، ه نیمقابل ا در

 

 ؟  کنهیم کاریجا چ نیکه ا نهیتعجبم از ا اما

 بلند و پرپشتمه که مورد داره . یوسط موها نیبا شلوار ، ا کیاتاقم ، لباسام مناسبه ، تون یتو رمیم

 

 . ندازمیسرم م یرو یو شال بندمشونیم

 

 یو سرشو هم گذاشته رو نشیسقف ماش ی، پشتش به منه ، دستاشو گذاشته رو نمشیبیبالکن ، م یتو رمیم دوباره

 دست هاش !
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 :  گمیبلند نشه م ادیز کنمیم یکه سع ییصدا با

 

 ؟  انیک-

 

 . گردهیبرم یمکث طوالن هی، بعد از  کنهیدستاش بلند م یاز رو سرشو

 

 جذابه . یلیکه خ کنمیدلم اعتراف م یتو

 . ادیبهش م بیکه عج دهیپوش یبز ارتشبا کت س رهیسبز ت شلوار

 

 : ترمه متاسفم !  گهیجلوتر و م ادی، چند قدم م کنهینگاهم م یناراحت با

 

 : گمیم ستیکس ن چیاون کوچه ه یتو شمیمطمئن م یو وقت کنمیبه اطرافم م ی، نگاه کنمیم تعجب

 چرا ؟  -

 

،  دمیکش یاحمقانه رو نم ی: اگه اون روز اون نقشه  گهیم کنهیکه دلمو خون م ی، با لحن شهیم شتریچشم هاش ب غم

 افتاد . یاتفاق نم نیوقت ا چیه یایب یشد یاگه تو وادار نم

 :  گمیو م زنمیم یتلخ لبخند
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 تر بشه ؟  نیام سنگ هیجا تا تنب نیا یحاال اومد-

 

!  یکشیعذاب م یجا دار نیا نمیبب تونمی: نه ترمه ! اومدم ببرمت ، نم گهیو م دهیتکون م یبه عالمت منف سرشو

 سراغت !  امیخودمو گرفتم تا ن یدو روز به زور جلو نیا ی؛ تو ستیحالم دست خودم ن

 

 !  کنمینگاهش م متعجب

 :  گمیم زنهیذوق م یتو یلیخوب لرزشش خ یلیکه خ ییصدا با

 ؟ کجا ؟ یمنو ببر یاومد -

 

 بهم گفت ترمه .  زوی! مستانه همه چ ی: هرجا ، هر جا که تو بخوا انیک

م از لحظه حس کردم قلب هی یگفت پدرت دست روت بلند کرده برا یکردن ، وقت تیخونه زندون یتو نمیبب تونمینم

 .  ستادیحرکت ا

 بده !  انیپا میکشیکه جفتمون م یبه عذاب یطور نی! ا ایمن ب با

 

 . کوبهیام م نهیس ی وارهیخودشو به د جانیاز ه قلبم

 ؟  خواستمینم نویهم مگه

 بزنم ؟  یحرف چیه تونمیچرا نم پس

 کجا برم ؟  انیمگه ممکنه ؟ با ک اصال

 !  دونمیاشم نم یلیکه فام یحال در
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 محض نبود ؟  یوونگید

 

 

 :  گمیو م دمیتکون م یبه عالمت منف سرمو

 ستیتو ن یبرا ییمن جا هیزندگ ی!   تو انیامکان نداره ک-

 ؟  یقلبت چ ی: تو انیک

 

 . کنهی؛ منتظر بهم نگاه م شمیم ساکت

 

 :  گمیو م زنمیم یتلخ لبخند

 

 همه بست !  یکس نداره درشو به رو چیه یبرا یتیاهم چیه دیباور رس نیبه ا یقلب من وقت -

 

ترمه  قلبت ی: دستتو بذار رو گهیقلبشو م یرو ذارهی،  دستشو م یمکث طوالن هیو بعد از  ندازهیبهم م یمعنادار نگاه

 ! 

 

 :  گمیم بمتعج

 چرا ؟ -
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 : بذار  !. انیک

 

 یم هاکه چش هییبال نی! ا کنهیم یقرار ی؛ داره ب زنهی: تند م گهیو م زنهیم ی؛ لبخند محو دمیکه گفتو انجام م یکار

 تو سر قلب من آورد ! 

 بگو !  صادقانه

 تو هم مثل من کالفه ات کرده ؟  قلب

 اتو بشکافه ؟  نهیس یقفسه  خوادیضربات کوبنده اش م با

 

 . رونیبزنه ب یلعنت ی نهیس نیاز ا خوادیم نهیبیتو رو م یقلب وقت نی، ا انیآره ، آره ک زنمیدلم داد م یتو

 . یرینم رونیلحظه هم از فکرم ب هیکه  یباهام کرد یروزه کار دو

 

 نه !  ای خونهیحرف هامو از چشم هام م دونمی، نم کنمی؛ فقط نگاهش م ارمیهامو به زبون نم ناگفته

 قابل باوره ! ریخودمم غ یبرا یکه روم گذاشته حت یریتاث دونمیم نویا اما

 

 ؟  یدی: ترمه ؟ جواب نم گهیو م کنهینگاهم م ملتمس

 

 ندارم بهت بگم .  ی، حرف دنیکلمه ها از ذهنم پر کش -

 

 !  گهیم یاون چ نی: به قلبت رجوع کن ! بب انیک
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 ! من ...  یکه به نفعته دنبال من نباش نهیبهت بگم ا تونمیکه م یزیتنها چ ، شهیعقل و منطقم مانع م -

 

بره و پشت سرشو نگاه نکنه  ترسمیبره ! آره احمقانه است اما واقعا م ترسمیبندازم  من نامزد دارم اما م ادشی خوامیم

. 

 

 ! یتسیمثل امروز بگه ترمه تو تنها ن خوادیولم نکنه ، دلم م خوادیاما دلم م ارمیکه به زبون م ییتمام حرف ها عالرغم

 

نگ چ یزی، به هر کس و هر چ یتنها باش یانتظار دارم  پشتم باشه ، اما وقت بهیغر هیکه از  نیاحمقانه است ، ا یلیخ

 تو از دورت برداره  . ییتنها ی لهیتا پ یزنیم

 

 بند دلم پاره بشه   شهیکه باعث م زنهیم یو حرف شهیم رهیاز حرف به چشم هام خ پر

 

 !  رمیباشه م-

 

، اما  رمی! من م یبهم فرصت بد خوامی، اما م یشناسیمنو نم دونمی: م دهی، ادامه م کنمیبهش نگاه م دهیپر رنگ

 پرنسس !  ری، شبت بخ یبا دلت مشخص کن فتویتکل دوارمی! تا اون موقع ام امیفرداشب دوباره م

 

 . رهیو م شهیم نشیو بدون حرف سوار ماش کنهی، عقب گرد م زنهیم یو کمرنگ نیغمگ لبخند
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 . کنمیو بدون سکنه خارج بشه ، با نگاهم دنبالش م کیتار یاز اون کوچه  یزمان تا

 :  کنمیرو زمزمه م یلب شعر ریو ز زنمیم یتلخ و کمرنگ لبخند

 

 

 شدنت دایچقَدَر مانده به ش یبود گفته

 شدنتتنها  یکن، صبر! به اندازه  صبر

 

 یشب فتندیکاش ب یگم کرده ام ا راه

 شدنت دایپ یِقطب نماها پ ی همه

 

 مانم یپنجره ها منتظرت م نیا پشت

 شدنت ایّتراود به دلم عطرِ مه یم

 

 موج به دادت برسد ی! منتظریا صخره

 شدنت ایدر یو ملتهبِ لحظه  یرود

 

 میمن و ماه که عاشق نشو میبست عهد
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 ز رسوا شدنت وانهیدلِ د یکن ا توبه

 

 شنوم یاز عقربه ها اسم تو را م امشب

 بشود ساعتِ فردا شدنت! یچه صبح و

. 

. 

. 

 .  زنمیو به سقف زل م کشمیتختم دراز م یداخل ؛ رو رمیو م کشمیم یآه

 

 تو سر قلبم آورد . یکه چشم ها هییبال نی، ا کنهیم یقرار ی، داره ب زنهیگوشمه : قلبم تند م یاکو وار تو صداش

 

 

 . زهیتا صداش انقدر فکرمو به هم نر رمیگیدست هام م نیها سرمو محکم ب وونهید مثل

 

 !  برمیبالشم فرو م یتو سرمو

 کنم !  رونشیاز فکر و قلبم ب دی، با کنمی، اما خودمو مجازات م ارمیمحکم که نفس کم م اونقدر

 !  مونهینم یاز ترمه باق یچیگرنه ه و

. 
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 یرا بازساز میها رانهیکه از و یحکم معمار را دارد ، معمار بیقلبم ، عج ی، اما برا دانمیآمد ، قصدش را نم یکی

 ؛  کندیم

 . سازدیشکسته ام را با چشمانش ، از نو م قلب

 . سازدیرا م میاهایکاخ رو میو برا دمدیجسم خسته ام روح م به

**** 

 +ترمه جان ؟ ترمه ؟ آقا کارتون دارن .

 

 خوابم برد ؟  یمن ک کنمیفکر م نیبسته به ا ی، با چشم ها کشمیهامو در هم م خما

 به حرفم !. دیگوش بد دی: ترمه خانم بلند ش شهیزهره دوباره بلند م یصدا

 

 :  گمیو م کنمیچشم هامو باز م کالفه

 ؟  یخوایاز جونم م یچ یبله زهره ؟ سر صبح-

 

 اتاق کارشون . یتو دیبر ی: آقا گفتن کارتون دارن فور زهره

 

 . کننیم یسرم خال یرو ، رو یسطل آب جوش کنمی، حس م نمیشیبرق تو جام م مثل

 کنه و بگه کارم داره ! داریمنو ب یداشت سر صبح یلی، وگرنه چه دل دهید انوی! ک دهید

 ؛  کنهیمن نگاه م ی دهیترس ی افهیبا شک به ق زهره

 : گمیو م زنمیم یزور لبخند
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 ! یبر یتونیتو م امیاالن م-

 

 ؛  شهیو بدون حرف از اتاق خارج م دهیتکون م یسر

 .  کشمیو موهامو م رمیگیدستام م نیب سرمو

 

 ؛  شمیکه هستم بدبخت تر م ینیا از

 به درک !  من

 . نهیسنگ میلی! خ نهیپدرم بشه ، مجازاتش سنگ میکه وارد حر ی، کس دونمیم ذارهیزنده نم انویک

 

تاق کار ا ی، روبه رو نییپا رمیو از پله ها م زنمیبه دست و صورتم م ی؛ آب رونیب رمیو از اتاق م شمیم بلند یکالفگ با

،  مزنیو چند تقه به در م کشمیم یقی،  نفس عم کنمی، عزممو جزم م لرزهی، از استرس تمام وجودم م ستمیا یپدرم م

 تو !  ای: ب شهیبدون انعطافش بلند م یصدا

 

 داخل ،  رمی، م کنمیو درو باز م ذارمیم رهیدستگ یلرزونمو رو یها دست

 ،  دمیمشتم فشار م یلباسمو محکم تو یاسترس گوشه  از

 

 ، چرخونهیدستش م یدانه درشتشو تو هیشده و تسب رهیخ رونیپنجره به ب از
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 تو ، درو هم ببند .  ای: ب گهیکه نگاهم کنه م نی، بدون ا ستادمیهمون جا ا مردد

 

 

اما باز هم دوست  ترسمیحرفهاش م دنیکه از شن نی، با ا خورهیسکوتش حالم بهم م نی، از ا بندمیحرف درو م بدون

 :  گمیم یفیضع یو با صدا ارمیطاقت ب تونمیدارم زودتر حرفشو برنه ،  نم

 

 ؟  نیداشت یبا من کار-

 

 :  گهیمکث کوتاه  م کیو بعد  دهیتکون م یسمتم ، با اخم سر گردهیبرم باالخره

ر هر چقدر صب هیرو جور کنه ؛ کاف لیتو و سه یتماس گرفتم و گفتم کم کم بساط عقد و عروس یبا مرتض شبید-

  …دیکش دیکه لقه رو با یدندون …میکرد

 

 . بلعهیو من و م شهیپامه باز م ریکه ز ینیزم کنمیم حس

 مرگ ی، برو و برا یمدت کوتاه زنده ا هیو دارم که دکترش بهش گفته فقط  یماری، حس ب شهیهام چنان تار م چشم

 آماده باش. 

 :  گمی، با بغض م کنهیم دنیشروع به لرز چونم

نخ انداختن دورش هم  …دیدندون رو بکش نیخانواده من حکم دندون لق رو دارم پس ا نیا یدندون لق ؟ اگه تو-

 بشم لیبهتره تا عقد سه یلیخ دیآقاجون منو بکش آره …و هم دندون و کنهیلثه رو خراب م
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و  دهایز تیعصبان هی ری، تنها تاث ذارهینم ریروش تاث یبه اشک نشسته ام ذره ا یها چشم  …لرزونم ی، صدا بغضم

 رهیگیکه دامن منو م یخشم

  

، پس شده جنازتو بفرستم ،  یلیسه یتو نشون شده  دوننیعالم و آدم م ی، همه   یریمیخفه شو ! تا من نخوام نم-

 . زنمیقولم نم ریز

 

 : زنمیتمام رمقم رو از دست دادم اما حرفم و م لرزهی،صدام م شهیمشت م دستام

 

هم اون  شمیسقف برم ، هم خودم بدبخت م کی ریباهاش ز تونمیآقاجون ، نم خوامینم لوی؟ من سه ستمیمن مهم ن-

. 

 

 :  ندازهیلرزه به اندامم م و  کنهی، صداشو بلند م شهیتر م یعصبان

و و با من  بحث نکن ! بر نمیاز ا شتری. ب کنمیکنه رو زنده به گور م یمن باز یکه با آبرو ی، کس نستایمن وا یرو تو

 باش  تیمنتظر عروس

 

ترمه ! خستم نکن ، برو  شهی: حرفم عوض نم گهیو با تحکم م فهمهیاعتراض کنم که م خوامیترسم باز هم م عالرغم

 !  رونیب

 

 چیباشه ه یکیخون که  گنیکه پدرمه ازش متنفرم ! دروغه که م نیبا ا یباشه ول بیعج دیشا شمیم رهیخ بهش

  …ادیوقت نفرت به وجود نم
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  …ادی، خوبشم م ادیم اتفاقا

 نباشه ، آدم خودش و به کدوم خون دل خوش کنه؟ ینباشه ، محبت یدرک چیه یوقت

 . ستی، پشتش به منه و شاهد نگاه پر از غمم ن دوزمیهش منگاه توام با حسرتم و ب نیآخر

 . رمیو به سمت اتاق خودم م شمیاتاقش خارج م از

 تا حرف بزنم . ذاشتیکردم چون بغضم نم سکوت

تا  سکوتم نیا نمینشدم ، به زمان هم واگذار نکردم ، فقط سکوت کردم تا بب مینداشت ؛ تسل یا دهیفا زدمیم حرف

 دووم داره . یک

ذهنم دنبال  یتو کنمیم یو سع رمیگیدست هام م ی، سرم رو ال به ال نمیشیتخت م یو رو ذارمیاتاق خودم پا م به

 . رسمیم جهی،کمتر به نت گردمیم شتریب یبگردم ؛ هر چ لیخودم و سه نیمشترک ب ینقطه  هی

  شهیسرم اکو م یتو ییآشنا یخودم صدا نیب یکشمکش ذهن نیا یتو

ب به عذا یطور نیا ایبا من ب یکه تو بخوا ییهر جا میری، م یکشیعذاب م نجایا نمیبب تونمینم اومدم ببرمت ، -

 بده !  انیجفتمون پا

 

 

 .  زنمیروبه رو زل م واری؛ مسخ شده  به د  شنیباره خاموش م کیآشفته ام ، به  افکار

 انتخاب کنم ؟  دیبا االن

 ؟  یو با ک یک

 نیو از ا من تونهیداشته باشم و فکر کنم م دینزد که من بهش ام یا گهینجاتم بده ، حرف د تونهیگفت م شبید انیک

 زندون خالصم کنه .
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  به؟یبه ظاهر غر انیبه ظاهر آشنا و ک لیسه نیبود ب یفرق چه

 : کنهیم سهیوار مقا کیاتومات ذهنم

 . انیو ک انهیو ک انهیوجود نداره ، فقط ک یلیسه بندمیهامو م چشم

 بردم  ادیاز  لویپررنگ کرده که سه میزندگ ینقششو تو یماهه جور هی

 

مشامم عطر خوش  ی، تو چهیپیجذابش م یگوشام صدا ی، تو انیاز فکر ک شهی، ذهنم پر م کشمیتخت دراز م یرو

 .  کنمیبو شو حس م

 

 ،  برهیم ادمیاز  زویهمه چ انیک ریتصو

از  بار زمان نیاول یاما االن برا دمی، بهش خند برمیم ادیو زمانو از  شمیمستانه بهم گفت غرق فکر کردن م یزمان هی

 ،  رهیدستم در م

 . کنمیاسمم رو هم فراموش م یحت چیکه ه زمان

 انهیاونم ک رهیپذیاسم رو م کیفقط  قلبم

 . کشمیو از پنجره سرک م شمی، بلند م ادیدر م یصدا

 . کنهیقدم زدن رو م یهوا بیرفت ، دلم عج آقاجون

 دل خودم راه برم؟ یبزنم و برا رونیساعت از خونه ب کی یاگه برا وفتهیم یاتفاق چه

 یآشپزخونه است و مامانم تو یکه زهره تو ارهی، شانس باهام  رمیم رونیاز اتاق ب پوشمیم یفکر مانتو شلوار بدون

  …اتاقش

 . کشمیم یاز آسودگ ی، نفس شهیدر که پشت سرم بسته م  زنمیم رونیتند از خونه ب یلیخ
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 اوقات کفشاشو بپوشه بره . ی، چه خوبه اگه آدم گاه رمیگیم شیو در پ یدونستن مقصد راه بدون

 پشت کرد و رفت . یهمه چ هی شدیشد رفت ، کاش م یم کاش

 . کننیم دایاشک هام سرعت پ شی، قدم هام ، همراه با افزا خورهیگونم سر م یرو یاشک

 .. دهیگوشم و آزار م ینیبوق ممتد ماش ی، صدا زمیریدوم و اشک م یم رسما

 :  کنهیمرد متوقفم م کیاسمم اون هم زبون  دنیاما شن گردونمیبرنم سرمو

 ترمه ؟-

 . نمیبیرو م انیاما رو به روم باز هم ک زدمی، حدس نم گردونمیو سرم و برم دمیخودم جرئت م به

 گ .خود مر یعنیمرد به قول بابام نامحرم  هیکوچه صحبت کردن با  نیا یجا تو نی، ا ندازمیبه اطراف نگاه م دهیترس

 . کنهیو اشک بارم نگاه م دهیترس یمنتظر به چهره  انیک

 :  گمیلب م ریز

 دست از سرم بردار -

 یحت ، ادیپا به پام م نشیکه با ماش فهممی، م وفتمیبه راه م یشتریو با سرعت ب دمیلب باز کردن بهش نم ی اجازه

 : دمیاعتنا ، به راهم ادامه م یاما ب شنومیو هم مصداش 

 

 اشکتو در آورده !  یسوار شو بهم بگو چ-

 بهش ندارم ؟  یحس چیکه ه بندنیم یعقدم و با کس یگفتم ؟ به زود یم یچ شدم؟یم سوار

 تو روبه رومه؟  ریو هر لحظه تصو ادیکس به چشمم نم چیبه خاطر تو ، ه گفتمیم بهش

 به سمت تو پرواز کنم ؟  خوادیاما در واقع دلم م کنمیدارم ازت فرار م گفتمیم بهش

  ذارهیمن به جا م یخشم رو برا هیصورت سرخ شده و  هی تیو در نها شهینگفته جمع م یحرف ها نیا ی همه
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 یم نشی، ماش شهیخسته م گهیدنبالم ، د ادیب تونهینم انیک گهی، د کنمیو کج م رمیو مس رسمیم یاصل ابونیخ به

 . یزه گمیباطلم م الیبه خ ستمیا یرو به روم م انیک نمیبیم یها افکارمه اما وقت نیا …ستهیا

 :  گمیم یمتیو بدون مال یحالت تدافع با

 ؟  یخوایاز جون من م ی؟ چ یایچرا دنبالم م ؟یداریچرا دست از سرم بر نم ه؟یچ-

 و یها اخم

  : دهیو درست مثل من جواب م شهیدر هم م اونم

 سوار شو ! -

 !یدیجواب م یتو چ گمیم یمن چ-

نجاتت بدم ، هم تو رو هم خودمو !  یزندگ نیاز ا خوامیترمه من م نی: بب دهیبه چشم هام  ادامه م رهیو خ شهیم یجد

 نم ! تا خودمو بهت ثابت ک امیمن دارم دنبالت م یکارو بکنم ول نیا تونستمیراحت م یلیاگه قصدم سوءاستفاده بود خ

 ، من .... دونمیم یکشیاون خونه عذاب م یتو

 

 :  گمیوسط حرفش و م پرمیم یعصبان

 دنبالم . این یکه هستم ؛ ناراحت نمی، من هم یسرم منت بذار ادیبه ترحم تو ندارم ، خوشمم نم ازیمن ن -

 

 :  گهیکالمش م تیبه قلبش و با جد کوبهی، با انگشت اشاره م دهیهم فشار م یرو ضیهاشو با غ دندون

 نکنه !  یقرار یب نهیبیتو رو م یکن ! بهش بفهمون وقت شیحال یتونیم -

 ونه ! نکنه و منو به جنون نرس شتریپمپاژ خونشو ب یازش دور کنهیحس م یبگو به خاطر تو نتپه ، بهش بگو وقت بهش

 ؟ یکن شیحال یتونیترمه ؟ م یتونیم
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 خته ؟ واقعا دل با یعنی؛  شمیم رهیپلک زدن بهش خ بدون

 شده ؟ درست مثل من ؟  گرفتار

 .  شهیاش خارج م نهیهمراه با حسرت از س ی، آه شمیم رهیو بهش خ کنمیبزنم ، سکوت م تونمینم یحرف چیه

 : سوار شو !  گهیو م کنهیم نیبه ماش یا اشاره

 

 !  کننیحرکت م نیو به سمت ماش کننیفرمان مغزمو عمل نم پاهام

  

 . گردهیبه سمت خونه برم انیک نمیب ی، م امیبه خودم م یو وقت شمیم سوار

 :  گمیم مغموم

 که بودم . ییهمون جا یزندان دور باشم اما تو هم منو برگردوند نیاز  ا خواستمیم-

 . کنهیو سکوت م زنهیم یمحو لبخند

 . کنمیو سکوت م دمیم هیتک یو به صندل سرم

 . دارهیخونمون نگه م یکه کوچه پشت گذرهینم یا قهیدق

 . کنمیهم نم یحرکت ی، حت کنمیهام و باز نم چشم

 من چقدر با تو بودن رو دوست دارم ترمه . یتصورشم کن یتونینم ی: حت انیک

 کرده . دایکه نافرم ضربان پ یبا آشوب شدن قلب شهیم یمساو حرفش

 انیکه دوست دارم ک دمیشن نیانقدر توه دوست دارم ادامه بده ، …شمیم رهی، منتظر بهش خ شهیهام باز م چشم

 :  گهیم یکه با لحن خاص خونهیقشنگش ادامه بده انگار خواسته ام و از چشم هام م یبه حرف ها
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کامل  کنمی، من کنار تو حس م یمن ی مهین …یاز خودم یتو جزئ کنمی، احمقانه است اما حس م کنمیمن ولت نم-

بشم تا تو هم حس من  کیبهت نزد خواستمی، فقط م ستیها رو بهت بگم چون زمانش االن ن نیا خواستمیشدم ؛ نم

حس  هی ادیروزه به وجود م هیکه  یعشق یکنو فکر  یریبا خودت احساس منو به سخره بگ خواستمینم یو تجربه کن

 نیبدتر ی، تو یینکن تنها، فکر  یاشک ها رو حروم نکن نیخونت و ا یجا ، تا بر نیساده و زود گذره ، آوردمت ا

 . یستیکه بهت ثابت کنه تو تنها ن دهیرو رو به روت قرار م یکیخدا  طیشرا

 که باشم . خوامیاون شخص منم اما ، م گمینم

 

 شده . بمیکه از حرف هاش نص هیسکوتم حس خوب ریکردم و تعب سکوت

 :  دهیادامه م یو بعد از مکث طوالن شهیم  رهیبهم خ دیترد با

  …ساعت کی یبرا یحت …، جفتمون یرو بچش یحس آزاد خوامیامشب م-

 بدم . نی، اما من حاضرم همه جوره تضم یبهم اعتماد نکن یحق دار یو با تمام وجودت حس کن یخوشبخت خوامیم

 ،  ایبا من ب امشب

 خوشحال نمیو ببتو ر هیخوشحال ی؛ من هم وقت یسقف خدا فقط حس کن خوشحال ریجا ز هی،  برمتینم یبد ییجا

 . شمیم

 

  …انیکش م نیهام به طرف لب

دختر بدبختم و محتاج ترحم؟  هی نکهی؟ ا یفکر کرد ی؟ راجع به من چ شنونیو م یزنیکه م ییگوش هات حرف ها-

و  ییجا یشبانه من و ببر یخوایشده و م داریو حاال تو حس ترحمت ب دمیرو ند یرنگ خوش میزندگ یکه تو نیا

 ؟  یخوشحالم کن

 ؟  یهست یتو ک مگه

 داره؟ یمن به تو چه ربط یزندگ
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 :  گهیو تند تند م کنهیو درک م تمیعصبان

 !  یستیچون قابل ترحم ن ستیحس من به تو ترحم ن یدینه ، منظورم و اشتباه فهم-

 ی، هر نفس مسیپل من …جا نبودم نی، اگه قصدم شر بود االن ا ادنیبدبخت ز یمن اگه بخوام ترحم کنم آدم ها ترمه

که  یچاه یتو رو بندازم تو خوامیم یکنیتحت کنترله ، چطور فکر م دارمیکه بر م ی؛ هر قدم شهیچک م کشمیکه م

 قدقنه ؛  رمخودم ، منطقم ، وجدانم و کا یبرا شیعبور کردن از صد قدم

 

 که قلبم قانع شدن یینه ، وقت ها شهی؛ البته هم شدمیزود قانع م شهی، هم دهیم دینگاهم جاش رو به ترد تیعصبان

 . خواستیرو م

 

ساعت  کی نیا میاز کف داد یهمه خوش نیاومدنت اصرار ندارم ، ا یمن برا ی:  اگه هنوز صداقتم و باور نکردانیک

 هم روش .

 

 :  گمیکدوم منطق و کدوم فلسفه ناخودآگاه م یرو دونمینم

 دوازده شب منتظرم-

ر نگاهش دو ررسیبلند از ت یو با قدم ها شمیم ادهیپ نیه چشم هاش نگاه کنم از ماشکه ب نیو بدون ا زنمیم حرفمو

 رفتاراش و حرف هاش نداره !  یرو یاوقات واقعا آدم کنترل ی، اما گاه کنمیدلم خودمو سرزنش م ی، تو شمیم

  

 یآقا مشغول آب دادن به درخت هاست ، سالم نی، حس کنمیو دروباز م ندازمیم دی، کل ستمیا یخونه م یجلو

 . دهیخوش جوابمو م یکه با رو کنمیم
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 رهیخ رونی، مادرم طبق معمول پشت پنجره نشسته و بدوت حرف به ب شمیو وارد خونه م کنمیکنارش عبور م از

 شده .

 که اونم مثل من تنهاست !  نی، از ا سوزهیاوقات دلم به حالش م یگاه

 و بس ... هییهممون تنها هیزندگ کیکه شر نهیا تی، اما واقع میخانواده ا کی ما

ه آهست یاش و با صدا دهیبه صورت رنگ پر زنمی، زل م نمیشیو روبه روش م رمی، به سمتش م زنمیم یلبخند تلخ 

 :  گمیم یا

 ؟  ینیغمگ شهیچرا هم-

 

 !  ستهیا یاز حرکت م شیصندل

 ببرم !  ادیزمان حالو از  کنمیم ی، فقط سع ستمین نی: من غمگ گهیکه نگاهم کنه م نیو بدون ا کنهیم مکثس

 

 مگه گذشته ات خوب بود ؟ -

 

که مدام به گذشته برگردم و   نیمجازاتمه ! ا نی: نه ... ا گهیم یبا ناراحت دهیو سر تکون م زنهیم یتلخ لبخند

 ذاب بکشم ! ع دیحرف ها با نیاز ا شتریچشمم مجازات منه ! ب یجلو ارمیاشتباهاتم و ب

 

 :  پرسمیم کنجکاو

 ؟  یکار کرد یمگه چ-
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 : فقط عاشق شدم !  گهیم زنهیم شیکه دلم رو آت یبا لحن رونیبه ب رهیخ

 

 . دونستمیخوب م یلیخ نوی، ا ستیمنظورش از عاشق شدن پدرم ن فهممی، خوب م شمیم رهیبهش خ متفکر

مت به چش یفقط جلو دی! با ادیگندش باال م یبازگو کرد ، بو دی: گذشته رو نبا گهیباز هم سوال بپرسم که م خوامیم

 کنم  حتتیبار مادرانه نص نیاول یبرا خوامیم ینپرس ، ول یزینره ! چ ادتیتا  یبکش ریتصو

 

ه ، بش روزیوقت نذار قلبت بر عقلت پ چیوقت ، ه چی: ه گهیبه چشم هام م رهیخ کنهیو نگاهم م گردهیبرم باالخره

 ، اما نذار اون بهت فرمان بده !  اریدر ب نهیشده قلبتو از س

 

 گرفتم ، نه عقلم !  میقلبم تصم ی، از رو رمی، بهش گفتم امشب باهاش م وفتمیم انیحرفم به ک ادی

 

 بشه !  ریعالم به دلم سراز یبزنه که تمام ترس ها یحرف دیلحظه مامانم با نیهم قایدق و

 

 یروز هیکه  دمیهاش گم شدن و من چقدر نا ام کهیپازل که ت کیمثل شده  میزندگ کنمینشونه است ؟ حس م نایا

 بشه .  دهیپازل درست چ نیا

 

 یاهکوت ی، مکالمه  رمیو به سمت  اتاقم م شمیفکر ، بدون حرف از جا بلند م یمامانم دوباره رفته تو نمیبیم یوقت

 کنه ! ریبود اما اونقدر برام پر مفهوم بود که ذهنمو درگ
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 ! نمیشیمطالعه ام م زیاول از همه پشت م شهی، مثل هم شمیو داخل م کنمیاتاقم رو باز م در

 :  سمینویم نیچن نیامروز داخلش ا  یو برا دارمیبرم دفترمو

 

 ستین ی* رنجش

 نندیهم آدمها

 فراموش کار یول خوبند

 ندیآ یم

 مانند یم

 روند یم

 مسافران کاروان سرا مثل

 ابانیخ کی یِانتها یازدحام ب مثل

 بودن یِبرا یکس

 امدهین

 ... ! *  دیآ ینم

 

 ؟  یچ انی، ک دیآ یو نم امدهیبودن ن یبرا ی، کس رمیگیدو لبم م نیمتفکر ب خودکارمو

 ؟  رهی؟ م مسافره

 حس کردم کوه پشتمه ؟  یستیگفت تو تنها ن یچرا وقت پس



 یالینوازش خ

 
107 

 

 با منه ؟  ایکه تا ته دن هیهمون آدم نی، با خودم گفتم ا تپهیمن م یبهم گفت قلبش برا یوقت چرا

 !  ستی؛ اما مهم ن رمیبگ هیسوءتغذ خورمینم یزیروزا از بس که چ نی، فکر کنم ا زیم یرو کنمیخودکارو پرت م کالفه

 ، بلکه ذهن آشفته امه!  ستیاولم غذا خوردنم ن تیروز ها اولو نیا

 شدمه ... رونیقلب و بلکه

 و شلوغ ذهنم سر و سامون بدم !  کیاتاق تار نیاول به ا دیبا

 قلب و سرکوب کنم !  یصدا بعد

 ریدوساعت هم که شده ، فکرمو درگ ی، پس مجبورم برا ستمیانجام بدم اما راهش رو بلد ن دیکار هارو با نیا ی همه

 رمان بکنم  هیالیخ یایدن

  

 . 

. 

. 

. 

 !  کنمیو  با حرص  م رمیگیدندون هام م ونیلبمو م پوست

دلم خودمو  ی؛ رسما به غلط کردن افتادم  ، تو زنمیاتاقم قدم م یساعت دوازده شبه و من از استرس مدام تو قایدق

 :  کنمیسرزنش م

؟ اونم  یذاریدوازده شب قرار م یحاال برا رونیب یبر یروز روشنش اجازه ندار یعقل تو ، تو نیریش یآخه دختره -

 ؟  یدونیازش نم یزیکه جز اسمش چ بهیپسر غر هیبا 

 !  دونمیمن م کنهی؟ زنده به گورم م ی، اگه آقاجون  بفهمه چ رهیگیوجودمو م استرس
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لرزون به  یو با قدم ها دمی، مردد اب دهانم و قورت م کنهیبه پنجره  ، بند دلم رو پاره م زهیبرخورد سنگ ر یصدا

 . رمیسمت بالکن م

 : بدو ترمه ! گهیو  م زنهیم ی، لبخند شمیروبه رو م انیک هیو  با صورت پر انرژ  کنمیدر بالکن رو باز م 

 

اش ، اخم ه کشهی، لبخند از لب هاش پر م نهیبیکه م دمویتر  ، ترد کینزد رمیم رهیو با ترس بهش خ کنمیم سکوت

 ؟  رشیز یبزن یخوای: م گهیو م شهیدر هم م

 

 :  گمیم صادقانه

 بفهمه ...!  ی؛ اگه کس انیک ترسمیم-

 

 ؟  ستنی: مگه همه خواب ن گهیچون م شهیراحت م یتا حدود الشیخ انگار

 

 !  دمیقول م گردونمیزود برت م رونیب ایآهسته ب یلیخ گهی: خوب د دهی، ادامه م دمیبه عالمت مثبت تکون م سرمو

 

 ؟  یدی: قول م گمیم دیترد با

 

 !  دمی: قول م گهیو م بندهیچشم هاشو م نانیاطم با
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ن تکو یسر انی، رو به ک رهیم نیدلم از ب یزود ترس تو یلیکالم و لحن مطمئن  ، چون خ نیداشتم به ا ازین انگار

 :  گمیو م دمیم

 !  امیصبر کن االن م-

  گهیم یا باشه

 !  ندازمیخودم م یبه سر تا پا ی، نگاه شمیبالکن خارج م از

 ام ، اون وقت مرددم .  ستادهیاده ا، شال و کاله کردم و حاضر و آم رهیگیخودم خنده ام م دنید با

 

 سکوت مطلق فرو رفته . ی، خونه تو رونیب رمیو از اتاق م دمیبه عالمت تاسف تکون م یسر

 . نییپا رسونمیها خودمو م یکیاون تار یتو ازیو با هزار نذر و ن رمیبه سمت پله ها م نیپاورچ نیپاورچ

 

از   طای، اما باز هم با احت دمیم رونیب یاز سر آسودگ ینفس شمیکه م اطی، وارد ح کنمیباز م یخونه رو به آهستگ در

،  نمیبیم انوی، ک شمیاز خونه که خارج م کنمیباز م یو در بزرگ رو  به آروم کنمیعبور م اطیح یها یسنگ فرش ها

 ، شمیو بدون حرف سوار م رمیبه سمتش م دهینشسته و منتظره، ترس نشیماش یتو

از کوچه خارج  یو با سرعت سرسام آور دهیگاز فشار م یچوت  باالفاصله پاشو رو کنهیرو درک م تیموقع انگار

 :  گمیم تی، با عصبان شهیم

 !  ومدمیم یکردیصبر م یخونمون ؟ همون کوچه پشت یجلو یچرا اومد-

 

ودت تنها قدم از قدم وقت شب خ نیکه بذارم ا ستمین رتیغ یب ی: اون قدر گهیو م ندازهیبه صورتم م ییگذرا نگاه

 . یبردار
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 قلبم و نه !  یضربان کوبنده  ی، اما جلو رمیبگ تونمیلبخند محومو م یجلو

  انیشدن ک یرتی، لذت بخشه  ! غ نهیریش حس

 

 ؟  یبشه حاضر یموندن ادیشب به  هیجفتمون  ی: امشب قراره برا رسهیاش به گوشم م یپر از انرژ یصدا

 

 :  گمیو م خندمیم ی، با سرخوش سپارمیم یهم همه غم هامو به دست فراموش من

 ام !  هیپا-

 

 که روبه نهیا دونمیکه م یزیاما چ میریکجا م میدار دونمی، نم شهیم شتریب نشیسرعت ماش شنوهیکه م حرفمو

 رومون فقط جاده است ؛ 

 

 !  ستین یخبر گهیدارم ، اما از ترس و دلهره  د یبیعج حس

 خوشبختم ،  یلیخ کنمیآزاد شدم ، حس م کنمیم سح

 به انیک یهول شده  ی، صدا رونیب رمیو تا نصفه از پنجره م نییپا دمیم نویماش ی شهیباال ، ش زنهیام م یانرژ

 !یوفتی: ترمه نکن ! االن م رسهیگوشم م

 

نم تمام توا یو با صدا کشمیم یقی، نفس عم کنهی، باد به سرعت به صورتم بر خورد م بندمیتوجه چشم هامو م یب

 :  زنمیداد م
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از پا درم  یتو هم نتونست یچقدر خوشحالم ..... حت نی..... بب خندمیدارم م یزندگ نیمن آزادم ...... من آزادم ..... بب -

 .... ارهیمنو از پا در ب تونهیکس نم چی..... ه یاریب

 

 : کنمیدلم اضافه م یتو

 پشتمه !  انی، ک ستمیتنها ن گهیچون االن د-

 

 .  نی: بسه ترمه ! صاف بش رسهینگرانش دوباره به گوشم م یصدا

 

 !  دونمیبودم ؟ نم دیبد دی، ند نمیشیم میصندل یو صاف رو خندمیم

 هم حق داشتم !   دی... شا دیشا

 :  گمیم  انیخطاب به ک زنمیکه نفس نفس م یهمون طور 

کنم ، پس تو هم داد بزن ! حس  یم یانرژ ی هی، دارم تخل میببر ادی تا تموم غم هامونو از میومدیمگه امشب ن-

 !  هیخوب

 

 ؟  یگی: راست م گهیو م ندازهیبهم م ینگاه مین

 

 رهیگیدستش فرمونو م هی،  با  کنهی، بهم نگاه م رهیگیبه خودش م طنتی، نگاهش رنگ ش دمیسرمو تکون م جانیه با

 : رسهیدادش به گوشم م یکه صدا کشهینم ی؛ طول رونیاز پنجره ب شهیخم م  یناگهان یلیو خ

 بزرگ و آدم هاش مال تو !  یایدن نیدخترو بهم برسون .... ا نیا ایخدا 



 یالینوازش خ

 
112 

 

 دختر مال من ...  نیا فقط

 دختر شدم خدا .... نیا ی وونهیتا به گوشت برسه ، من د زنمیانقدر داد م 

، پس بهم  یبرد نیمو از ب ییتنها ی لهیپ یطور نی، حاال که ا یداد هیعشقشو به قلبم هد یطور نیکه ا حاال

 برسونش ! 

 خدا ؟  یشنویم

 مهرزاد !  انیک منم

 دوست دارم  یزندگ نیا هیو تو یکی گمیبار م نیاول یبرا

 دوست دارم .  یلیدوستش دارم ؛ من ترمه فروزانو خ یلیخ

 

 

بهم بفهمونه منم دل  خوادی، انگار م کنهیم ییخودنما وسط بد جور نی، قلبم ا لرزنیم جانیهام از شدت ه دست

 نگاه .... هیبا  دیعاشق شدم ، شا انیباختم ، منم مثل ک

  یالیخ_نوازش#

 44پارت#

 

کارا  نیاز ا ی: هر از گاه گهیو م کنهیم ی، تک خنده ا زنهیسر جاش ، حاال اونم مثل من نفس نفس م نهیشیم صاف

 . مونهیدلم نم یبکنم، حداقل حرف هام رو
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، اصال  کنمینگاهش و احساس م ینی، سنگ نییپا ندازمیو سرمو م شمینگاه پر از احساسش غرق خجالت م از

ام  هوونیتا  د میزندگ یتو ی: اومد رسهیآهسته اش به گوشم م ی، بعد چند لحظه صدا ستین شیحواسش به رانندگ

 نه ؟  یکن

 

 :  گمیم ی، مثل خودش به آهستگ کنمیو به چشم هاش نگاه م کنمیبلند م سرمو

 

 دوست دارم عاشقت کنم !  یلیخ ینه ، ول-

 

 !  یکنیکارات مجنونم م نیاالنشم دل باختم ؛ با ا نی: من هم انیک

 

 :  گمیناله م با

 

 تلخ باشه !  انمونیپا خوامی، مجنون نباش ، نم انینه ک-

 

 انیپا هیبا  میسازیخودمون داستان عاشقانه م یو ترمه ! برا انیک میشی، م میشیو مجنون نم یلی: باشه ، ل انیک

 !  کینزد یلیخ یلی، خ کهینزد یلیکه شروعش خ یخوش انیخوش ! پا

 

وت از از سک یتا تو دهیفرصت و م نیو انگار به جفتمون ا کنهیسکوت م انمی، ک گمینم یزیچ  گهیو د خندمیلذت م با

 ! میکنار هم بودن لذت ببر
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 هیشده که فقط  یچمن کار نیزم هی،  شمیم ادهیپ نی، از ماش دارهینگه م نویبعد باالخره ماش ی قهیدق ستیحدود ب 

 و نی، چند کشمیم یقی، نفس عم ینیبیکل  تهرانو م یپرتگاه هم داره که از اونجا انگار دار هیدرخت بزرگ داره ، 

 هیعقب  هی، در کمال تعجب از صندل کنهیعقب رو باز م هیصندلو در  شهیم ادهیپ نیبا خنده از ماش انیچند بار ، ک

 یشو روفر رهیو به سمت درخت م زنهیمتعجب من م ی افهیبه ق ی، چشمک ارهیم رونیب یو سبد بزرگ یفرش مسافرت

 و   دمیبا خنده تکون م ی، سر امی، از شوک در م کنهیپهن م  نیزم یرو ،رو

 : گمیو م نمیشیفرش م ی، رو رمیبه سمتش م 

 ؟  یکرد کاریتو چ -

 

  ؟یدی: تازه کجاشو د گهیو م ندازهیباال م ییابرو طنتیش با

 

 :  گمیو م زنمیم یگذاشته شده با مالفه ، قهقهه ا کیگوشه اش دو تا بالش کوچ هی،  کنهیسبد رو باز م در

 ؟  یاگه خوابمون برد چ-

 

 خواب !  ی: نه نه نه خواب بانیک

 

هم  انی، ک کشمی، خودمم دراز م نیزم یرو ذارمیو م دارمیاز بالشت ها رو بر م یکی،  دمیتکون م یخنده سر با

 ارمدیبر م یو بادوم خندمی، باز م کنهیو وسطمون رو هم از انواع و اقسام تنقالت پر م ذارهیبالششو با فاصله از من م

 یروم ، تا رو کشهیم یفه رو به آرومسمتم ، مال شهیو خم م دارهیبرم ی، مالفه ا ندازهیبهم م ینگاه می، ن خورمیو م

 !  استیعطر دن نی، عطرش بهتر کشمیم یقیباال ، نفس عم کشهیشونه هام م
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حس  نیا کنمی، حس م کنهیزده ام م جانیه یلیخ نیکمه و ا یلی، فاصله امون خ کنمیشده بهش نگاه م مسخ

 داریسرکشم ب لی، م کنهیهم بدون پلک زدن زل زده به صورتم ، بدون حرف به چشم هام نگاه م انیمتقابله چون ک

، از اون گذشته ، نوک  هیبشم که واقع نمطمئ خوامیباال تا صورتشو نوازش کنم ، انگار م برمی، دستمو م شهیم

 دارن تا صورتشو لمس کنن  یبیعج لیانگشتام ، م

 تهوفیم نییو دستم پا شهی، اخم هام در هم م کشهیو صاف دراز م کشهیو کنار مکه خودش دهیبه صورتش نرس دستم

 : دوست دارم بشناسمت   رسهیبحثو عوض کنه به گوشم م انهیناش کردیم ی، صداش و که سع

 

 : خوب ؟  گمیتفاوت م یب

 

 : خوب بگو ! انیک

 

 :  پرسمیم یتوجه به حرفش با کنجکاو ی، ب ادیم ادمی یزیچ

 ؟  یسیتو واقعا پل انیک-

 

: اگه به دو ستاره بگن  گهیچشم هام و م یتو زنهیسرش ، زل م ریز ذارهیسمت منو دستشو م گردهی، بر م خندهیم

 آره !  سیپل

 

رگرد ؟ س گنیم یاالن بهت چ یعنی: گمیگرد شده م ی، با چشم ها کنمیتعجب م یلی، اما خ کردمیکه فکرشو م نیا با

 ؟  لی؟ وک ری؟ سرهنگ ؟ وز

 



 یالینوازش خ

 
116 

 

 نه ؟  یدونیها نم سیاز پل یچی: فکر کنم ه گهی، با خنده م خندهیخوش فرمش هم م یبر چشم هاش لب ها عالوه

 

بال : ق گهیو م کنهیمن نگاه م زونیآو ی افهی. با لذت به ق دمیتکون م یسرمو به عالمت منف زونیآو یلب و لوچه  با

و ت یخوب هنوز به طور جد یستوان ول شهیدوستاره م یبدون ی! اگه مقاممو بخوا میافسر یکه گفتم هنوز دانشجو

 ادامه بدم !  خوامی، فعال م کنمیاداره کار نم

 

 :  گمیو م دمیتکون م دییتا یبه نشونه  سرمو

 چه جالب ! -

 

 :  دمیادامه م یشتریب جانیه با

 ؟  نیچند تا خواهر برادر نمیبب-

 

 : خواهر و برادر ندارم !  انیک

 

 !  فیچه ح -

 

 خواهر برادرو  حس کنم .  هیخال ی: عوضش مامانم نذاشت جا انیک

 

 :  گمیم متفکر
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 ؟  یپس بابات چ-

 

 .  کشهیو صاف دراز م رهیگی، نگاهشو ازم م شهیدر هم م صورتش

 

 زدم ؟  یحرف بد دی: ببخش گمیم تیمظلوم با

 

 : نه ! پدر من .... مرده !  گهیو م دهیتکون م یبه عالمت منف یسر

 

 :  گمیو م کنمیصورت گرفته اش نگاه م به

 ! امرزهیخدا ب-

 

 :  گمیو م کنمی، بعد چند لحظه مردد بهش نگاه م گهینم یزیو چ کنهیم سکوت

 ؟  انیک-

 

 : گهیو م بندهیهاشو از سر آرامش م چشم

 ؟  انیجان ک-

 :  گمی، به جاش ناخودآگاه م رهیم ادمیبپرسم  خواستمیکه م یسوال

 ؟  یاریسر قلبم ب ییچه بال یخوایم-
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 بدم تا قلبت زمویحاضرم همه چ گمیبدم اما به جاش بهت م تونمیسوالتو نم نی: جواب اگهیو م زنهیم یمحو لبخند

 فقط مال من بشه ! 

 

 ! یاالنشم موفق شد نی: تو هم کنمیدلم اعتراف م یتو

 : تو بگو !  گهیبهم ، در همون حال م زنهیسرشو زل م ریز ذارهیم دستشو

 

 بگم ؟  یچ-

 

 : از خودت !  انیک

 

 بپرس تا بگم ! -

 

 ؟  کنهیخوشحالت م ی:  چ گهیو م کنهیفکر م یکم

 

 :  گمیو م زنمیم یتلخ لبخند

 !  یآزاد-

 

 ؟  گهی: د انیک
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 !  کننیم دایپ ییزایتو چه چ ویرفته خوشحال ادمی نیهم یخوشحالم نکرده ، برا زیچ چیوقته که ه یلیخ -

 

 ؟  یستی: االن خوشحال ن انیک

 

 :  گمیو صادقانه م کنمینگاه م بهش

 !  کنمیم یکه از ته قلبم احساس خوشحال هیشب نیبعد سالها امشب اول-

 

 ، ارمیبه روم نم یزیاما چ کنمی؛ از حالتش تعجب م رهیگیرنگ غم م یلحظه ا یو چشم هاش برا شهیدر هم م افشیق

ه ک ینعمت نیداد ، قدر بزرگتر هی، عشق تو رو به من هد یدیو نا ام یاوج سخت ی: خدا تو گهیم یمکث طوالن هیبعد 

 نیهاتو از ب ی، تمام ناراحت خرمیغم هاتو من به جون م تمامترمه !  یباش نیغمگ ذارمی، نم دونمیبهم داده شده رو م

 !  دمی، قول م برمیم

 

 سر راهم قرار داد ؟  انویکار کردم که خدا ، ک یمن چ ، کنمی، با خودم فکر م شهیچشم هام جمع م یتو اشک

 

 مخوای! تازه م مینداشت یو زار هیگر گهی:  د گهیو م کنهی، لحنشو عوض م نهیبیچشم هام م ینم اشک رو تو یوقت

 جواب بده !  عی؟ زود تند سر یدوست دار ییزای، چه چ یسر سوال بعد میریبشناسمت ، م

 

 :  گمیو م کنمیفکر م ی، کم کنمیو با دست اشکمو پاک م خندمیم
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بخونم ،  دویجد ویمیو اشعار قد نمیساعت ها بش تونمیم ینوشتنو دوست دارم ، نوشتن شعر ، خوندنشون ، گاه-

 !  گمیاوقات شعر م یخودم گاه

 

 ؟  ی: پس شاعر بود گهیو م کنهیبا لذت بهم نگاه م انیک

 

رو خلق کنم که  یزی، ساعت ها فکر کنم و چ سمیبشم ، دوست دارم بنو سندهیدوست دارم نو یلی... خ ینه ! ول-

که کتاب چاپ کردم و همه با عشق  دمیدیرو م یخواب روز یاز بچگ انیک یدونیکنه ! م ریذهن ها رو به خودش درگ

 !  رنیگیازم امضا م انیو عالقه م

 

 :  گمیم ی، با اخم ساختگ خندهیم

 ؟  یکنیم مسخره یدار-

 

 . رمیگیو ازت امضا م امیکه م مینفر نی، من اول کردمی: نه اصال ! داشتم به فکر م گهیو م کنهیجمع م خندشو

 

 : گمی، حق به جانب م شهیتر م ظیغل اخمم

 !  یکنیمسخره م یاما دار-

 

اوقات  یگاه یکه زندگ برمیم یتازه پ انیک ی، با خنده ها شمیم رهی، بهش خ خندهیو م رهیخودشو بگ یجلو تونهینم

 چقدر قشنگه ! 
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 ؟  هی! قصه ات چ سندهی: خوب خانم نو گهیو م شهیم یجد

 

 !  دونمی: نم گمیو م ندازمیباال م یا شونه

 

 !  سیخودمونو بنو ی: قصه  گهیو م ندازهیبهم م یمعنادار نگاه

 

 !  میندار یما که  قصه ا-

 

 !  میسازیجهانو م یقصه  نیتر زیانگ جانی، با هم ه میسازی: م انیک

 

 خوشه ؟  انشیپا-

 

 انهیپا یب هیخوش هی:  انیک

 

 !  یزنیحرف م نیریش یلیخ-

 

 شد . نیریش می: چون با اومدن تو زندگ انیک

 



 یالینوازش خ

 
122 

 

 هفته ؟  هی نیتو هم-

 

 هفته ! هی نی: تو هم انیک

 

 چشم هام !  یتو زنهیحرف زل م ایدن کی، با  کنمینگاه م بهش

 

 !  کنهیم ی، نه اون سع رمینگاهمو ازش بگ تونمیمن م نه

 

 ی، انگار زندگ زنهیهر دومون برق م ی، چون چشم ها میکرد دایپ یدیجد یسقف آسمون ، ستاره  ریهر دو ز انگار

 !  دهیخوبو م یروز ها دهیداره نو

 

 :  گمیم یآروم یو با صدا شکنمیم سکوتو

 بذارم ؟ یاسمشو چ-

 

: اسمشو بذار  گهیم یآروم ی، مثل من با صدا شهیم داریچشماش پد ی، دوباره غم تو ندازهیبهم م یمعنادار نگاه

 !  یالینوازش خ

 

:  گهیو م شهی، از جاش بلند م رهیگیازم م  انهی،  نگاهشو ناش کنمیگرد شده بهش نگاه م یو با چشم ها کنمیم تعجب

 دوست دارم ! . یوقتشه منم بهت نشون بدم چ
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؛ دوباره به سمتم  ارهیم رونیرو از صندوق عقب ب یو جعبه ا رهیم نی، به سمت ماش دهیم یجاشو به کنجکاو تعجب

ونه ش نیرو ب ولونیو ی، انتها نمیشیزده سر جام م جانی، ه کنهیازش خارج م یولونیو و کنهی، در جعبه رو باز م ادیم

 یآروم و روح نواز ی، ملود کشهیون ما یرو کشیکوچ ی لهیم، با  رهیگیدستش م یو ابتداشو ، تو ذارهیو گردنش م

فراموش  زوی، همه چ رمیخلسه م ی، با ساز زدنش انگار تو بندمی، چشم هامو با لذت م شکنهیسکوت اون جا رو م

 ... انهیپا یب هیخوش هی.... انی، به قول ک هیلذت باورنکردن هی! فقط  زوی؛ همه چ کنمیم

 

 صورتشه و با دقت تمام در حال نواختنه ،  یرو یزی، اخم ر کنمینگاه م انیک به

 . خرمیآرامشو به جون م نیبسته ا یبا چشم ها قهیدق چند

 . شهیبعد ، ساز زدنش متوقف م قهیده دق حدود

 

، دست از  رمیو به سمت پرتگاه م کنمی، کفش هامو پام م کنهی، بهم نگاه م شمیو از جام بلند م زنمیم یلبخند

 !  هیچه حس خوب نیپامه و ا ری، شهر ز ستمیا یپرتگاه م ی، درست لبه  دارهینواختن بر م

 

و نگاهش  گردمی، برم کنمی، حضورشو کنارم احساس م ادیکه به سمتم م شنومیرو م انیمحکم ک یقدم ها یصدا

 .  کشهیم یقیو نفس عم بندهی، چشم هاشو م ستهیا یو روبه روم م شهیم کیقدم بهم نزد هی،  کنمیم

 

 شب عمرم بود !  نی: امشب بهتر گهیم یحن اغواکننده ال با

 

 منم !  ی: برا گمیو م زنمیم یلبخند



 یالینوازش خ

 
124 

 

 

 ، کنهیهاشو باز م چشم

 است . گهیعالم د هی، انگار که تو  کنهینگاه م بهم

 

ه ب رهیو خ رهیگیدستش م یشالمو تو ی، گوشه  رهیوار باال م وانهی، تپش قلبم منم  د ادیدستش آروم آروم باال م 

 ؛  زنهیبه شالم م یقیعم یو بوسه  کنهیم کیچشم هام به لبش نزد

 

 دوستش داشته باشه .  یقابل باوره که کس ریکس غ یب یترمه  یسخته ، برا جانیهمه ه نیقلبم تحمل ا یبرا

 

 و چند بار !  نی، چند کنهیبو م قیو شالمو عم بندهیچشم هاشو م انیک

 

 دمیلمس دست هاش جون م یو هم خوشحال ، کالفه چون دارم برا شمیهم کالفه م زنهیبهم دست نم یکه حت نیا از

 ، دلشون پاکه !  ستیکه قصدشون سوءاستفاده ن یی، خوشحالم چون هنوز هستند کسا

 

 :  گمیو م رمیگینگاهمو ازش م  انهی، ناش کنهیو شالمو رها م دهیم رونیب یبا درموندگ نفسشو

 !  میبر گهیبهتره د-

 

،  شهیخودشم سوار م نویماش یتو ذارهی، همه رو م کنهیو جمعشون م رهیم المونیو به سمت وسا دهیکون مت یسر

 .  شمیو منم سوار م رمیم نیبه سمت ماش
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 ولونیکالم که با و یآهنگ ب هی،  کنهیم یرو پل یو آهنگ رهیدستش به سمت پخش م  زنه،یو م نیماش استارت

 نواخته شده  .

 

 نیو اون آهنگ آرامش بخش بدجور پلک هامو سنگ نیماش ی، تکون خوردن ها بندمیو چشم هامو م زنمیم یلبخند

 ،  گذرهیمنوال م نیبه هم قهیدق ستی، حدود ب کنهیم

 ترمه !  ی: نخواب رسهیبه گوشم م انیک یکه صدا برهیکم کم داره خوابم م گهید

 

 :  گمیم یخواب آلود یصدا با

 !  ادیخوابم م یلیخ -

 

 ، نخواب باشه ؟ میرسیزود م یلیخ رمی: دارم تند م انیک

 

 

 سخت از من نخواه . یانقدر کارا-

 

 یتا صبح بخواب دیکنم ، با دارتیب ادیدلم نم یغرق خواب باش ی، از اون گذشته وقت شهیخودت سخت م ی: برا انیک

  نیماش یتو
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 :  گمیم یکشدار یچشم هامو باز کنم با صدا نکهیا بدون

 

 بگو خواب از سرم بپره !  یزیچ هیپس  -

 

 یبعد چند لحظه با صدا  رسهیکه به گوشم م قشهیعم ینفس ها یفقط صدا یطوالن یلیمکث خ هی کنهیم یمکث

 :  گهیم یآروم

 

 دوستت دارم !  یلی: خ انیک

 

 !  پرهیبرق سه فاز از سرم م چی! خواب که ه شهیحبس م نهیس یتو نفسم

 

 : گمیم یفیضع یصدا با

 

 !ستیقابل درک ن-

 

 ؟  ی: چ انیک

 

 ندارم ! یدوست داشتن زیچ چیدوست داشتن من ، چون من ه-
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 ترمه !  ینیمن تو بهتر ی، برا نهیبیم نی، معشوقش رو بهتر شهیکه عاشق م ی: کس انیک

 

 .  شهیم ریچشمم سراز یاز گوشه  یکه بخوام اشک نی، بدون ا شنیمشت م دستام

 ؟  تهیواقع ای؟  استیخوابه؟  رو نایا

 

 

  رسهیکالفش به گوشم م یصدا

 

 متاسفم !  ارمیاشکتو در ب خواستمینم کنمیم دارتیب میدیرس ی: اصال بخواب ، وقتانیک

 

 :  گمیدلم م یتو

 شده !  ریحس متفاوت سراز هیکه بعد سال ها با  هیاشک من اشک شوقه ، اشک-

 ، نه دل زخم خورده ام ! رهیگیمن از قلب کوبنده ام نشات م اشک

 

 وجه . جی،به ه شهینم یدلم ، اما سر زبونم جار یها تلمبار شده رو نیا همه

 

 یتی، باز هم اهم رسهیکشدار و کالفه اش به گوشم م ینفس ها ی، صدا کنمیچشم هامو باز نم ی، حت گمینم یزیچ

 !  گهینم یچی! ه زنهینم یحرف گهیهم د انی، ک دمینم

 



 یالینوازش خ

 
128 

 

ف و توق نیکه ماش شمیساعت متوجه م می، باالخره بعد ن شکنهیکالم سکوتو م یفقط همون  آهنگ ب ریمس تمام

،  شهینم یصدام بزنه ، انتظارم طوالن انیتا ک مونمیچشم هامو باز کنم منتظر م ایبکنم  یکه حرکت نی، بدون ا کنهیم

رمه ت دهیمشتش فشار نم یشدت تو نیا با انتوشوم یکه خوابه ، گوشه  ی: کس رسهیزود صداش به گوشم م یلیخ

 خانم ! 

 

 

 . کنمیو مانتومو ول م شمیم هول

  رسهیدوباره صداش به گوشم م 

 !  هیجد یادیبار لحنش ز نیا یول

  ؟یدیبهم م یقول هی: ترمه !  انیک

 

 :  گمیکه چشم هامو باز کنم م نیا بدون

 ؟  یچه قول-

 

 نکن ! باشه ؟  غیکه شد ، چشم هاتو ازم در یکه افتاد ، هر چ ی: هر اتفاق گهیم نیغمگ

 

چشم هاش ، دوباره رنگ نگاهش مثل  یتو زنمی، زل م کنمیو پلک هامو از هم باز م دمیبه خودم جرئت م باالخره

 ، انعکاس احساس خودمه ! کنمیحس م بیکه عج نمیبیو م یزیچشم هاش چ یهمون روز اوله ، دوباره تو

 

 ،  ندازهیقلبم م با نگاهش ، لرزه به دوباره
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 ترمه ؟  یدی: قول م گهیم یبا لحن ملتمس گمینم یزیچ نهیبیم یوقت

 

 : گمیم نانیو با اطم دمیبه عالمت مثبت تکون م سرمو

  دمیقول م-

 

 !  ریبرو ، شبت بخ گهی: باشه ! د گهیو م دهیم رونیب یکه نه ، از سر درموندگ یاز سر آسودگ نفسشو

 

 یرا، ب کنمیباز م یبه آروم اطویو در ح ارمیم رونیب بمیج یاز تو دوی، کل شمیم ادهیپ نیو از ماش دمیتکون م یسر

م با ، باز که اون دمیو دستمو براش تکون م زنمیم ی، نگاه اونم به منه ، لبخند کنهینگاه م انیو به ک گردمیبار آخر برم

 ! دهیو بسته کردن چشم هاش جوابمو م

 

! ساعت سه نصفه شبه و هر لحظه امکان  اطهیبا احت دارمیکه بر م ی، هر قدم بندمیو درو م شمیآهسته وارد م یلیخ

 بشه ! دارینماز صبح ب یداره بابام برا

 

بفهمه ، خودمو به  یکه کس نیبار ، ظاهرا خدا هم هوامو داره چون بدون ا نینفس هم نکشم و ا کنمیم یسع یحت

که با آرامش  گذرهینم یا هیو ثان کشمیتختم دراز م ی، رو کنمیامو عوض مکه لباس ه نیو بعد از ا رسونمیاتاقم م

 ! برهیخوابم م

 

 

 :  انیکوتاه از زبان ک یقسمت
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که درونم شعله وره ، با قرمز شدن  یشی، آت ستمیا یاتاقم م ی نهییآ یروبه رو کوبم،یاتاقو با تمام قدرت به هم م در

 کرده ! دایصورتم نمود پ

 

 ی شهیو ش زنمیم یداد تیخودم نگاه کنم ، با عصبان یچشم ها یتو شهیخودم روم نم ی، حت زنمینفس م نفس

 !  نهییبه آ کوبمیعطرمو با تمام توان م

 

 هنوز پا برجاست ، خاموش نشده چه بسا شعله ور تر شده !  شی، اون آت شمینم آروم

 

 !  رمیگیدست هام م نیتخت و سرم و ب یرو نمیشیم

 ترمه بشم !  الیخیب دیبا

 !  رمینم گهیسراغش ؛ د رمینم گهید

 !  خورهیسوال مثل خوره مغزمو م هی

 

 یتونی؟ م یاونو به حال خودش بذار تونسیسراغش ؟ م ینر یتونی؟ م یستیحرف هات وا یمثل مرد پا یتونیم-

 ؟  یاریطاقت ب

 

 هی به دی، اما با شهیم ی، مغزم داره متالش کنمیکه حس م ی، اون قدر کنمیم شتریهام ب قهیدست هامو دور شق فشار

 صدا ها رو از خودم دور کنم !  نیا ینحو

 



 یالینوازش خ

 
131 

 

،  هنیشیاونم نگاه کنم ، کنارم م یچشم ها یتو شهیروم نم ی، حت کنهیافکارمو پاره م یباز شدن در ، رشته  یصدا

 شتری، اما االن ب کردیآرومم م شهیکه هم یی، صدا شهی، پشت بندشم صداش بلند م کنمیشونم حس م یدستشو رو

 ! کنهیداغونم م شهیاز هم

 

، نه به عقلت رجوع کن ، نه به قلبت ، برو سراغ   یریاشتباه م یدار ویراه یکنیبهت گفتم ، اگه فکر م شهیهم -

 ات کنه ! وونهید خوادینه م ای؟  هیراض یدیانجام م یکه دار یوجدانت از کار نیوجدات ! بب

 

 ، نه قلبم ! هی، نه وجدانم راض زنمیدلم داد م یتو

 معصوم ترمه هم روش اثر نذاشته ! یچشم ها یکه حت یمنطق نی، ا دهیعذابم م یلعنت ی نهیک نیوسط ا نیا

 :  پرسمیهوا م ی، ب زنهیم ی، لبخند مهربون کنمیو  بهش نگاه م کنمیبلند م سرمو

 

 ؟  یدیرو بخش لدایمامان تو -

 

 دهیاش نشون م یغم هاش افتاده ، بغض علن ادیکه باز  دهی، صورت گرفته اش نشون م کشهیاز لب هاش پر م لبخند

 ! کشهیباز داره از خاطرات عذاب م

 

 :  ادی، باالخره به حرف م کنمیبهش نگاه م منتظر

فتم ربنده ببخش! بسپرش به منه خدا ! منم سپردمش به خدا ، دست تو رو گ یقرآنش بارها و بارها گفته ا یخدا تو-

و ر لدایوقت نتونم  چیها ، باعث شد که ته دلم ه یها اون بدبخت ی، اون دربه در میدیکه کش ییو رفتم ، اما عذاب ها

 ! دهینقشه ها رو اون زمان خودش کش یهمه  دونمیخوب م یلی... نه صابر که خ لدایببخشم ، نه 
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داشتم ، اما االن عذاب  مانیبکنم ا خواستمیکه م یهفته قبل به کار کی! تا  هیبد هی، سردرگم کنمینگاه م بهش

 !  دارهیگناهکار بودن دست از سرم بر نم

 داره ! یآخه ترمه چه گناه گمیخودم م با

 !  شهیدلم خاموش نم شینشونمشون آت اهیطرف تا به خاک س هیاز  اما

 

 ! شهیو از جا بلند م رهیگی، دستشو به زانوش م زنهیم ی؛ لبخند فهمهیحالمو م شهیهم مثل

 :  گهیو م کشهیسرشونه ام م یدست

 ! یبش تیوجدان و مردونگ یعمر شرمنده  کینکن که  یکار-

 

 یجلو یبد یچشم هام ، صحنه ها یرو ذارمیو دستمو م کشمیتخت دراز م ی! رو رهیم رونیو از اتاق ب زنهیم حرفشو

 چشممه ! 

 آدم سنگدل !  هیدست  ریپسر بچه ز هیکتک خوردن  مثل

 !  شهیآدم معتاد داره له م هی یدست و پا ریکه ز یزن مثل

 ،  خوابهیو شب با شکم گرسنه م فروشهیکه با لباس پاره ، سر چهارراه ها گل م یبچه ا مثل

 !  یدرمونش ندار یکه پول برا یماریو ب یدربه در مثل

 بود ؟  یها ک نیا یهمه  مقصر

 ! لدای
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 سال ها قبل تجربه کرد ؟  لدایتجربه کنه که  ویحس دخترش همون ستین وقتش

 ؟  سوزهیعذاب عشق داره م یکه تو نهیدخترشو بب ستین وقتش

 که نابود کردو بده ! یتقاصه زندگ ستین وقتش

 ؟ یچ صابر

 

 کنم ؟ لشیپام تبد ریاز عرش به خاک ز ستین وقتش

 خودش جمع کرده به باد بره ؟؟  یکه برا ییچشم همه رو کنم تا آبرو یجلو اشویگند کار ستین وقتش

 !  رهیبگ یروز دختر خودشو به باز کی اریپسر شهر کردینم فکرشو

 

 دار رفت یگناه پا یکه ب یتقاص تموم اون روز ها رو ، تقاص آدم گذرمیدخترشو تباه کنه ! اما من نم هیروز زندگ کی

 ، تک به تک ! از همشون  رمیگیگناه کشته شد رو م یکه ب ی، تقاص مرد

 

 !  کنهی، حصار افکارمو پاره م لمیزنگ موبا یصدا

 تا خودش حرف بزنه : کنمیسکوت م شهیو مثل هم کنمی! فرزاده ، تماسو وصل م ارمیم رونیب بمیج یاز تو لویموبا

 

 باشه ؟  نیاالن بب نیهم کنمیم لیمی! برات ا دیبه دستم رس ییعکسا هی ریام-

 

،  شمیم لمیمی، وارد ا کنمیو روشنش م دارمیکنار تختم برم زیم ی، لپ تاپو از رو کنمیو تلفنو قطع م گمیم یا باشه

 چند تا عکس از طرف فرزاد .
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 :  گمیو م زنمیم ی، پوزخند پرهیابروم باال م یتا هیعکس ها  دنی، با د کنمیم بازش

  گهید هیگند کار هی نمیا-

 زبان ترمه :  از

 

صادر شد خوشحال باشم  میکه امروز حکم آزاد نیاز ا دونمی، نم رمیگیم شیرو ، رو در پ ادهیو پ بندمیخونه رو م در

 ناراحت ! ای

 

 : چهیپیگوشم م یپدرم تو یو سه باره حرف ها دوباره

خارج از  رهیکارش م یبرا لی، سه ذارمیات بود که م یمدرسه ! اونم فقط به خاطر حرف عمو مرتض یبر یتونیم -

 !  ندازمیبه راه م تونوی، به محض اومدنش بساط عروس ادیم گهیماهه د کی کشور

 ، تو هم خودتو آماده کن !  میکن شیرسم وقتشه

 

 رها کنه !  بانمویگر یبغض لعنت نیتا ا بندمیهامو م چشم

 داره ؟  یرادی، چه ا رمیچشم بسته راه م با

 ! ینیتا نب یچشم هاتو ببند دیبا یگاه

 ! یبفهمه چقدر بدبخت یکس دیشکستنتو بشنوه  ، نبا یصدا یکس دینبا

 یتو توننی! نم ننی، آدم ها هم شنیم ریازت س یبگ اتی، اگه از بدبخت ی، اگه حرف دلتو بهشون بگ یزنیم دلشونو

 بشن ! کیغم هات شر

 دلم تلمبار نشده بود ! یبزنم ، االن انقدر حرف نگفته تو یکس یحرف هامو برا تونستمیاگه م دیشا
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 یو بغض بد کنهیسر باز م نیچرک یغده  هی نیدلم بزنم ، ع یاز زخم ها یحرف خوامیکه تا م نهیا تشیقیحق اما

 !  رهیگیگلومو م

م خودم امیی، مخاطب تنها زنمیدلم م یتمام حرف هامو تو نیهم یبشکنم ، برا زمیاشک بر یکس یجلو خوادینم دلم

 ، فقط خودم !

 

 ازم نگرفته !  یهفته است که خبر کیرو هم زدم چون درست  انیدلم گرفته ، فکر کنم دل ک رهدوبا

 هی، اما افسوس که نه خودش هست و نه سا شهیم یاتاقم سپر یهفته است که روز و شبم پشت پنجره  کی درست

 اش .

 

،  شمیو سوار اتوبوس م کنمیعبور م یاصل ابونیکولم ، از خ یتو ذارمشیو م ارمیم رونیچادرمو  از سرم ب کالفه

 ! ندازهیمنو به خنده م افشی، ق دهیراحت گرفته و خواب الیآخر با خ هیکه صندل نمیبیمستانه رو م

 

 ! خورهیتکونم نم ی، حت نمیشیو کنارش م رمیسمتش م به

 . رمیگیاز لپ قرمزش م یجلو و گاز محکم برمیم صورتمو

 شد ! ی: خاک تو سرم آقامون وحش  گهیهوا م یو ب نهیشیبرق تو جاش م مثل

 

 : گمیپشت گردنش و م زنمیم

 !  یشد یزندون یدبه ترش یتو حاال حاال ها تو رونیب ایب ایمنم نفله ، از رو-

 

 !  خوامیمن شوهر م ی:  وا گهیم یا هیکه بهم نگاه کنه با حالت گر نیا بدون
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 :  گمیو م ندارمیبه غبغب م یو باد خندمیم

ا هم به م یریخ هیوسط  نیباشند و ا ادیز انی، باشد که متقاض شهیشوهر پخش م یها هیاعالم گهیساعت د کیتا  -

 برسه ! 

 

:   هگیم جانی، با ه شهیکه چشم هاش قفل چشم هام م نیبه محض ا ی، ول ندازهیبهم م یتفاوت یگوشه چشم نگاه ب از

 ؟  ی....ترمه ! تو آزاد شد یوا

 

 

 :  گمیو م زنمیم یپوزخند

 زندون بودم !  یتو یدیخوبه تو هن  فهم-

 

 ! زدی: خره دلم برات پر پر م گهیو م زنهیدست ، به شونم م با

 

 ؟؟  یمگه مرغ-

 

 تنگ شده بود آخه !  اتمیمزگ یب ی: دلم برا گهیبغلم و م یتو ادیتوجه م یب

 

 :  گمیو م دمیم هلش
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 بچسبه بهم . یکس ادیگمشو خوشم نم-

 

 

 ؟  انیک ی: حتهگیم طنتیش با

 

 :  گمیو م کنمینگاهش م خصمانه

 ؟  یکشیاونو وسط م یداشت ؟ پا یاالن چه ربط-

 

 !  کردیتخمه جلز و ولز م نی، ع شیآت یمدرسه ، انگار انداختنش تو کوره  یومدیکه تو ن ی: چون روز مستانه

 

م ه گهیچند بار د هی یخوای: خوشت اومد ؟ م گمیبه شونم و م زنهی،مستانه دوباره م زنمیم یلبخند محو ناخودآگاه

 گم و گور شو !

 

 :  گمیو م شمیاز جا بلند م یکه بحثو عوض کنم ، فور نیا یو برا شمیم هول

 !  میدیرس-

 

 !  ی: شانس آورد مستانه
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 یو قدم زنان برا میشیمدرسه م یطوالن ی؛ وارد کوچه  میکنیعبور م یاصل ابونیو از خ میش یم ادهیاتوبوس پ از

و به  خندهی، م مینیب یکه سها رو م مینرفته بود یادی، هنوز راه ز میزنیحرف م یو از هر در میر یخودمون راه م

 که مجبورش کردن ! نگار، اما با من ا کنهی، با مستانه گرم صحبت م ادیسمتمون م

 

 .  میبا هم نداشت یبحث اصال ادمهیکه  یی! تا اون جا فهممینم دشویجد یرفتار ها نیا لیدل

 

 : زنهیاسممو صدا م یمردونه ا یاز علت کار هاش بپرسم که صدا خوامیم

 ترمه ؟ -

 

هر  تونهی، اما نه ! نم نمشیبیهفته باالخره م کی، بعد  شنومیهفته باالخره صداشو م کی! بعد  ستمیا یجام م سر

،  مستانه و سها هر دو  کنمیبهش توجه نم گهیبار د نینشه ، ا یو هر وقت بخواد بره و ازش خبر ادیوقت که بخواد ب

، قبل از هر کس  دمیهم به خودم زحمت تکون خوردن  نم ذره هی، فقط منم که   کننینگاه م انیو  به ک گردنیبرم

 ورا ؟  نیا یشده اومد ی؟ چ انی: ک شهیسها بلند م یصدا

 

 نه و من بشنوم لحن صداش بز نیبا ا ی، چقدر سخته کس شهیدلم پاره م بند

 

 

 ؟  انیک 

 

 ! گهیکس د چی، نه ه ارمیبه زبون ب دیکلمه رو فقط من با نیا



 یالینوازش خ

 
139 

 

 دست هام خفه کنم !  نیاون لحظه سها رو با هم خواستیدلم م بیعج

 

 : با ترمه کار داشتم !  رسهیبه گوشم م انیآروم ک یصدا یمکث طوالن کیبعد  باالخره

 

 .  شهیسها خشک م یلب ها یلبخند ، رو کنمیم حس

 . کنهیام م چارهیتر از اون منم که ضربان قلبم داره ب بد

 

 !  خوادیم یچ نیبا تو کار داره ، حداقل برگرد بب گهی: ترمه م شهیزمزمه مانند مستانه بلند م یصدا

 

 :  گمیمغرور باشه م کنمیم یکه سع ییو با صدا دمیمشتم فشار م یمانتوم رو ، تو ی گوشه

 .  رمیکس ندارم ، االن هم م چیبا ه یرفح چیمن ه-

 

 :  هگیکه ملتمسانه م شنومی، دوباره صداش رو م رمیگیم شیبلند و محکم ، راهمو در پ یبند حرفم با قدم ها پشت

 به من پشت نکن  نکن !   یطور نیترمه ا-

 

 وونهید شیکه دارم از دلتنگ دونهی، خدا م دنشید یبرا زنهیدلم پر م دونهی، خدا م کنمیقدم هامو کم نم سرعت

 !  شمیم

 راحت قبولش کنم  !  یلیو منم خ ادیهر وقت که بخواد ب تونهیبفهمه نم دیبا اما
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 .  ستهیا یرو به روم م تیو در نها ادیکه دنبالم م شنومیمحکمشو م یقدم ها یصدا

 

 : گمیو م کنمیم ی،  اخم رمیگینگاهم و ازش م انهی، ناش شهیام حبس م نهیس ی، نفس تو دنشید با

 برو کنار ! -

 

  کنهیکمه ، دوباره عطرش که مشاممو پر م یلیتر ، فاصله اش باهام خ نییپا ارهیتوجه به حرفم صورتشو م بدون

 . بخشهیآرامشو به وجود خسته ام م

 

 یول تی، با عصبان سوزونهیداغش پوست صورتمو م یکه نفس ها ی، جور شهیم کیحد بهم نزد نیباره تا ا نیاول یبرل

 :  گهیم یآهسته و زمزمه مانند یبا صدا

 نگفتم ؟  اینکن ؟ گفتم  غیچشم هاتو ازم در یطیشرا چیبهت نگفتم تحت ه-

 

 چه راحت بهش قول داده بودم !  کنمیفکر م نیو به ا  خورمیم جا

 

 ! ستیازشون ن ی، خبر گردونمی، سرمو بر م وفتمیسها و مستانه م ادی

 

 برن !  یمستانه سها رو مجبور کرده از راه فرع مطمئنن

 :  گهیم متیمال یبار بدون ذره ا نیاول یدوباره سرمو به طرفش بچرخونم  ! برا شهیباعث م انیک یصدا
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 ترمه بهت گفتم به من نگاه کن ! -

 

 چشم هاش !  یتو زنمیو زل م دمیبه خودم جرئت م باالخره

 

 !  گذرونمیصورتشو از نظر م یتک تک اجزا یقرار ی، با ب کنهیبهم نگاه م یدلتنگ با

 

 :  گهیبه چشم هام مسخ شده م رهیخ

 دلم برات تنگ شده بود !  یلیخ-

 

 ازت نبود ؟  یهفته خبر هی نیخودمو لوس کنم و بگم چرا ا خوامی، م رهیم ادمی زی، همه چ نمیبیهاشو که م چشم

 ؟  شمیپ یومدین چرا

 ؟  یمنتظرم گذاشت یلعنت یپشت اون پنجره  چرا

 ! وفتمیاتمام حجت بابام م ادی،  ارمیحرف هامو به زبون ب خوامیم تا

 

 ! رهیگی، رنگ حسرت و به خودش م انیبه ک نگاهم

 !  کنهیزود گونمو تر م یلیو خ شهیچشم هام اشک جمع م یتو

 !  دهیم یرانکه تعجب چشم هاش جاشو به نگ کشهیطول نم یلی، اما خ کنهیناباور بهم نگاه م انیک
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؟ به خدا قسم برامنم  شتیپ ومدمیهفته ن کی نی؟ به خاطر من ؟ چون ا یزیریمن چرا اشک م ی: ترمه ؟ ترمه  انیک

 مردم !  یداشتم م تیسخت بود !  از دلتنگ

 !  شدمیم وونهیداشتم د تیاز دور 

 !  ومدمیبا خودم کنار م دیبا اما

 فراموشت کردم ؟  یجا زدم ؟ فکر کرد ی، فکر کرد ومدمین نیهم یبرا

قفل  دست توعه ! قلبم فقط تو رو  نیا دی! کل شهیام فشورده م نهیس یمدام تو یدیکش ریقلبم و به زنج ترمه

 ازت دور بشم !  تونمیاگه بخوامم نم یقراره توعه ! من حت ی! مدام ب خوادیم

 

 !  انیک یزنی! چقدر قشنگ حرف م رهیگیشدت م اشکام

 !  یهست یافتنیمن دست ن یبرا چقدر

 ؟  زمیتوجه به غرورم زار زار اشک بر یکه ب یانقدر منو عاشق خودت کرد چرا

 

 :  گمیمنتظره  م ریو غ دمیتکون م نی، سرمو به طرف کنمیدست هام اشک هامو پاک م با

 !  انیک کنمیدارم ازدواج م-

 

 !  ادینم رونیاز دهانش ب یبازدم چیچون ه شهیاش حبس م نهیس ینفس تو کنمی، حس م خورهیم یدیشد تکون

 

 :  گهیم یبیبدون توجه از کنارش عبور کنم که با لحن نا آشنا و غر خوامیم

 صبر کن ترمه ! -
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 شده ، دوباره فکش قفل شده !  انیگردنش نما ی، دوباره گوش هاش قرمز شده ، دوباره رگ ها کنمینگاه م بهش

 

 :  گهیبلند نشه م کنهیم یکه سع یی، با صدا تهیچشم هاش فقط و فقط عصبان ی، تو کنهینگاه م بهم

 ؟  یهست یتو راض-

 

 یکردم در حال دوارشیبگم ؟ اگه بگم آره که دروغ گفتم ، اگر هم بگم نه خوب ... ام یچ دونمی، نم کنمینگاه م بهش

 !  شمیم لیمن اول و آخر زن سه دونمیکه م

 

 :  گمیو م دزدمی، نگاهمو ازش م رمیگیم ممویم، تص شهیم رهیبهم خ منتظر

 !  میآره راض-

 

 :  گهیو با تحکم م زنهیاش م نهیکرد اما در کمال تعجب با انگشت اشاره به س شهینم شیباشه کار گهیم کنمیم فکر

 

 

و  شغلم بشم الیخ یبا بابات صحبت کنم ، شده ب امیمجبورت کردن ، شده ب دونمی، م دمیاجازه رو بهت نم نیمن ا-

س ک چی! فقط من نه ه یزن من بش دیبا یترمه! تو مال من ذارمیلقبا رو بکشم ، اما نم هی یبدزدمت ، شده اون پسره 

 . یا گهید
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 . برمیدلم دارم لذت م ی، تو کنمیحرف بهش نگاه م ایدن هی با

 

 یجار یا گهیزبونم حرف د یدلم رو؛ اما بر خالف  شمیم یداره غرق خوش رتیحد روم غ نیتا ا نمیب یکه م نیا از

 :  شهیم

 

تو  وقت مال چی! من ه رونیاول ماجرا پاتو بکش ب نیپس برو هم ؟یتونیم یمجبور کن یتونی! منو که نم میمن راض -

 !  شمینم

 

  ادی، انگار هضم حرف هام براش سخته ، بعد چند لحظه به خودش م کنهیپلک زدن بهم نگاه م بدون

 :  گهیو م دهیتکون م یحرص سر با

 نهیو به س یسنگ ک یدار یرو بهت نشون بدم که بفهم ییزایباشه ! پس وقتشه چشم هاتو باز کنم ! وقتشه چ-

 !  یزنیم

 وقت .  چی! هیچقدر راحت از من گذشت رهینم ادمیوقت  چیه یول

 

 

 ! ذارمیخودت م یبه عهده  ممی، تصم دمیبا مدرک بهت نشون م دونمیکه م ییزایدنبالت ، چ امیمدرسه ات م بعد

 

 

 به من نشون بده ؟  خواستیو م یچ انی! ک کنمیم تعجب
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 برام رو کنه ؟  خواستیم ویک هیواقع ی چهره

ازم دور  تیو در نها کنهیچشم هام و عقب گرد م یتو شهیم رهیخ تیمتعجبم ، با عصبان یتوجه به چشم ها یب

 !  شهیم

 

 ! شهیم ریرگد ی، فکرم بدجور کنمیبهش م پشتمو

 بهم بفهمونه ؟ خواستیو م یچ انیک

 ؟ شناختیمنو از کجا م انیاون اطراف اصال

 

حرفش ساعت ها فکرمو  هیدرده و بودنش هزار درد ، هر بار با  کی، نبودنش  دمیم رونیب یاز سر درموندگ نفسمو

 ، کنهیمشغول م

 !  فمیثابت کنه که چقدر در برابرش ضع خوادیم ینحو هیهر بار به  

 

 بخورم !  یریتاخ  خوامیکردم ، بعد ده روز که اومدم مدرسه  نم رید یلی، خ ندازمیبه ساعتم م ینگاه

 

اتاق مسکوت ، اعصابمو  هیساعت ، تو یو تاک عقربه ها کیسرمه ، مثل ت ی؛ صداش مدام تو کنمیهامو تند م قدم

  رمیجلوشو بگ دونمیرقمه هم نم چی، ه زهیریبهم م

 

 ؟  یزیریمن چرا اشک م ی ترمه

  مردمیداشتم م تیدلتنگ از
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 شدم !  وونهید تیدور از

 

 یالیخ نایخطاب به ک ابونمیخ یکه تو نیتوجه به ا ی، با حرص و ب زنمیپام م یآب جلو هیبه بطر یلگد تیعصبان با

 :  گمیذهنم م یتو

 . یزیر ی، فکرمو بهم م ینحو کی! لعنت به تو که هر دفعه  به  رونیاز فکرم برو ب 

 

، خداروشکر که هنوز  رسونمیسرعت خودمو به مدرسه م تیو با نها دارمی، با حرص قدم بر م شهیهام در هم م اخم

 بود و مجبور نبودم دو ساعت باهاش چونه بزنم ؛ ومدهیمعلممون ن

 ؟  یدوست بود انی: تو با ک گهیو م کنهی، بهم نگاه م نمیشیآخر کالس کنار مستانه م هی، صندل شهیهم مثل

 

 !  دمیتکون م نیدر هم سرمو به طرف یاخم ها با

 

 !  یکه حرف هاتو بهم بزن یاون قدر منو محرم خودت بدون کردمی: فکر م گهی، با اخم م شهیم ناراحت

 

 :  گمیم انهیدلجو

  ! نیهم رونیب میشب با هم رفت هی... فقط ... وفتادین ی.... خوب اتفاق خاص انیمن و ک نیاما ب یالبته که هست-

 

 ، مگه نه ؟  ی:  تو دوستش دار گهیو م کنهیمنظور بهم نگاه م با
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 :  گمیو م نییپا ندازمیم سرمو

 خوشحالم !  میزندگ ینفر تو کی، اما بعد مدت ها ، از حضور  دونمینم-

 

 : اونم دوستت داره ؟ مستانه

 

و مغموم سر جام  شمیاون ساعتمون ساکت م ریبزنم که با اومدن دب یحرف خوامی! م دی، با ترد کنمینگاه م بهش

  نمیشیم

  یالیخ_نوازش#

 55پارت#

 

 عمرمه ! یلحظه  نیبرام عذاب آور تر گذرهیکالس م یکه تو یچند ساعت نیا

 !  کنهیام م وونهیبه من نشون بده ، داره د خوادیم ویچ انیکه ک نیا فکر

 

ز ا خوامیو م ندازمیدوشم م یرو فمویتوجه به مستانه و سها ، ک ی، ب رسهیم انیپا به یجهنم یساعت ها نیا باالخره

 :  کجا؟؟؟؟  شهیسها مانعم م یکالس خارج بشم که صدا

 

 :  گمیم ی، با کالفگ ستهیا یو روبه روم م ادی، به سمتم م گردمیم بر

 کار دارم سها ! -
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 :  گهیو م ندازهیبهم م یبد نگاه

ا ب دمی! صداتو شن یما در نظرت مسخره بود ، خودت که بدتر کرد ی، انقدر کار ها تیبه مظلوم یزدیانقدر خودتو م-

 !  یزدیمستانه حرف م

 ؟  دوننی؟ خونه اش ؟ مامان بابات م نیکجا رفت نمی، بب یشب نبود یرفتن تو رونیب آدم

 

طرفم حس انزجار بهم دست  هی، از  کنمیحرف هاش حس م یو البه ال دیتهد یبو بی؛ عج کنمیبهش نگاه م ناباور

 !  دهیم

 ! شناسمشیتازه دارم م انگار

 

 : دمیخودش جواب م مثل

 یوسط مشکل تو و اعضا نی، دوستش دارم ، اونم دوستم داره ! ا رمیآره باهاش دوست شدم ، خونشم رفتم ، بازم م-

 !  سوزنیبدنته که صد جا ، صد جا با هم م

 !  کنهی! معجزه م خیآب  ریز یکه بر نهیآروم شدنت ا یمن برا شنهادیپ یول

 

له حوص ی، ب شهیقدم بردارم دوباره صداش بلند م کی خوامیتا م گردمیو برم زنمیم شیبه صورت عصبان یپوزخند

بذارم کف  ویکه همه چ شمیآروم م ی: من زمان گهیو م خندهی، بدجنسانه م کنمیرغبت نگاهش م یو ب گردمیبرم

 دست ننه بابات ! 

 

 :  گمیتفاوت م ی، ب بازمی، اما خودمو نم ترسمیدلم م ته
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، منم از خدا  رونیشد و منو از خونه انداخت ب یبه تخته خورد و بابام عصبان یدر دیکارو بکن ! شا نیحتما ا-

 دور و بر ما وز وز کنن ! . دورمون کمتر  یتا مگس ها میریکشور م نیشهر و از ا نیجونم از ا انیخواسته با ک

 

و با سرعت از  نییپا رمی، از پله ها م شمیبار ازش دور م نیو ا زنمیم ی! دوباره پوزخند ومدیخونش در نم زدمیم کارد

 !  ستین انیاز ک ی، خبر ندازمیبه اطرافم م ی، نگاه شمیمدرسه خارج م

 

 شیرو ، رو در پ ادهیفکر راه پ نیجلوتر منتظرمه ، با ا دیشا گمیبرم ، اما با خودم م ای ستمیهمون جا وا دونمینم

 !  ستی، باز هم ن رمی، نصف کوچه رو م ستیازش ن ی، خبر رمیآهسته راه م یو با قدم ها رمیگیم

 

 ذارهی، پاشو م رسهیو کنارم که م ادیسرعت به سمتم م تی، با نها شهیم انینما نشیکه ماش شمیم دیدارم ناام گهید

 ترمز !  یرو

 ،  کنمیجلوتر و بهش نگاه م برمیم سرمو

 : سوار شو !  گهیم یبه روبه روش و با لحن سرد زنهیکه جواب نگاهمو بده زل م نیا بدون

 

 نسبت به من چقدر سخته . انیتفاوت بودن ک یدرک کنم ب تونمی، تازه م  شهیام. در هم م چهره

 

و وارد کوچه پس  ارهیبه حرکت در م نوی، بدون حرف ماش شمیو سوار م زنمیدور م نویافتاده ، ماش نییپا یسر با

 !  ستهیا ینداره م یبن بست که سال تا ماه رهگذر یکوچه  هی یو در آخر تو شهیکوچه ها م

 

 شده !  رهی، فقط با اخم به روبه روش خ گهینم یزیحرف بزنه ، اما چ منتظرم
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 :   کنمیو زمزمه م شهیتموم م طاقتم

 ؟  نمیکه اخم هاتو بب جا نیا یمنو آورد-

 

 سابق رو نداره !  هی! چشم هاش اون مهربون کنهیو نگاهم م گردهیبرم باالخره

 

 !  هی! دلخور تهیخشمه ! عصبان فقط

 

 :  گمیو م زنمیم یلبخند

 

 ازدواج کنم ؟  خوامیگفتم م  یحسادت کرد -

 

 ؛  ستی: بحث حسادت ن انیک

 

 ؟  هیپس چ-

 

، با حرفش  کنهیکه م یو بعد از مکث شهیم رهیدرهم رفته بهم خ یسمتم و با همون نگاه دلخور و چهره  گردهیبرم

 :  ندازهیبه قلبم م شیآت
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 . یشکنیراحت دل م یلیخ-

 

 :  شهیلب از لب باز کنم که مانعم م خوامیم ی، با ناراحت شهیدلم پاره م بند

ن که نشو یهفته در به در دنبالش بودم ، اون آدم کی نیا ی، تو لهینامزدت سه دونستمی، م ینامزد دار دونستمیم-

  …فرق داره شیتا آسمون با خود واقع نیزم دهیم

 یمک یلیدرصد خ هی دیشا کننی، مردها حسادت نم یکنیاما اشتباه م گمیم نارویو دارم ا کنمیحسادت م یگیم االن

  …نداره یکیداره و  یکیکه البته  رتهیتره غ یمردها قو یکه تو یاما حس

 تورو تصاحب کنه اینبرده با دروغ و ر تیاز انسان ییبو چیکه ه یمرد دهیمن ، اجازه نم رتیغ

 :  گمیمن و من م با

 ؟  هیم ..منظورت چ-

 

 . دمی، بلکه بهت نشون م گمی: منظورم و بهت نم انیک

 

  رهیگیو به سمتم م ارهیم رونیرو ب یداشبورت پاکت یو از تو شهی، خم م ارمیاز حرف هاش سر در نم یزیچ

 

رو هم آوردم  نایپست فطرت به تمام معناست ، ا هیاش دارم که به همه ثابت کنم اون  هی:  اون قدر مدرک بر علانیک

 . یباهاش ازدواج کن یخوایم یو با صراحت گفت یستادیمن ا یامروز جلو یبه خاطر ک یو بفهم ینیتا تو بب

 

 یدلم و رو یتمام عقده ها خوادیدلم م نمیبیپاکت و که م ی، محتوا رمیگیاکت و از دستش مو پ برمیو جلو م دستم

 ؛  ارمیاون عکس ها باال ب
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  …اکارهیر لیذات سه دمیفهم حاال

 !  هیچ انیمنظور ک دمیفهم حاال

که اسمش و گذاشته دختر  یو موجود ایکنار رنگ و لعاب دن لیاز سه گهید یچهره  دنیعکس ها ، با د نیا دنید با

 هم پست تره . وونیاما جنسش از صد تا ح

 

  …شهیو رفته رفته پر رنگ تر م کنهیکنج لب هام جا خوش م یمحو لبخند

از  هشیهم یبرا ارمیبهونه ب لیبه خاطر فرار از ازدواج با سه ستمیمجبور ن گهیرو به آقاجونم نشون بدم ، د نایاگه ا-

 شمیدستش راحت م

 

 

عکس ها باز هم موضعش عوض  نیا دنی؟ اگه با د ی: اگه آقاجونت قبول نکرد چ گهیو م زنهیم یلبخند محو انیک

 ؟ ینشد چ

 

 ؛ مگه ممکنه ؟  کنمیبهش نگاه م ساکت

 :  گمیم ستیاصال مطمئن ن ییصدا با

 ؟ ادیکوتاه ن شهیعکسا مگه م نیبا وجود ا-

 

که انگار مطمئنه آقاجونم باز هم  هی، لحن حرف زدنش جور کنمی، درک نم رهیگیو نگاهشو ازم م زنهیم یپوزخند

 . کنهیموضعشو حفظ م
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 :  گهیو م کنهیچشم هام نگاه م یسمت من ، تو گردهیبرم

 اگه قبول نکرد ....-

 

خره بزنه ، آماده کنه ، باال خوادیکه م یحرف یبا سکوتش منو برا خوادی، انگار م کنهی، مکث م کنمیبهش نگاه م منتظر

 : گهیم یمحکم ی،  با صدا یمکث طوالن کیبعد از 

 

 با من ازدواج کن انهیاگه قبول نکرد مخف-

، کامال  ستین یاز شوخ یاثر چیچشم ها و لحنش ه ی، تو کنمی، شک زده نگاهش م شهیحبس م نمیس یتو نفس

 ! هیجد

 

 :گمیو م زنمیم یکج لبخند

 تو ؟ مگه ممکنه ؟  یگیم یدار یچ-

 

 :  گهیو م دهیتکون م یسر

 !  یتو بخوا هیکاف-

 

 :  گمیم یلرزون ی، با صدا کنمیبهش نگاه م دیشک و ترد با

و بشه ؟ ت یکه چ میعقد کرد ؟ از اون گذشته عقد کن شهیپدر مگه م یدرصد فکر کن قبول کردم ! بدون اجازه  کی-

 کنارت باشم !  تونمیباز هم نم میاگه عقد کن ی؟ من حت یزنتو از دور داشته باش یتونیم
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 :  گهیم  یزمزمه مانند ی، با صدا شهیم رهیو به روبرو خ زنهیم یتلخ لبخند

 

،  یزود جا زد یلیخ نمیبیاما م یباهام باش ی، فکر کردم همه جوره حاضر دمیرنگ نگاهتو به خودم د یوقت-

 صحبتامو فراموش کن ! 

 

 :  گمیم یبلند یبزنه که باصدا نویاستارت ماش خوادیم تیعصبان با

فرق داره ،  طمیهست ، اما من  دخترم ، شرا یاحساس هیوسط  نیا شمی؟ آره منکر نم یکرد یتو چه فکر انیک-

 بگم ؟  یچ یطیشرا نیتو چن یتوقع دار

 محضر ؟  میفردا بر ایآره ب بگم

 

 :  گهیو م دهیهم فشار م یهاشو رو دندون

با من ازدواج کن ! تنها  ای، ب یبش لیعکسها باز هم مجبورت کرد زن سه نیاگه آقاجونت با وجود ا گمیترمه دارم م-

 !  نمویو ببرم سر خونه زندگ رمیدستتو بگ قتهیکه ال یو اونجور تیخاستگار امی، وگرنه من از خدامه ب نهیراه هم

 آره ؟  ؟یشی، م یبش لیزن سه دیدرصد آقاجونت بگه با کیکن  فکر

 

 :  گمیم دیترد ، با شک و کنمینگاهش م مردد

 !  انیک شهی، اوضاع بدتر م انهیاما اگه با تو ازدواج کنم ، اونم مخف-
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 همونیجز قبول کردن نم یبابات راه یبرا می، ازدواج که کن شهی: نه نه حل م گهیو م دهیتکون م نیبه طرف سرشو

حفظ آبروشم که  یو برا خوابهیم ششی، کم کم آت یکنیماه تحمل م کی، خوب حاال  شینیمدت نذاره بب هیفوقش 

 !  میریبگ مونویما عروس ذارهیشده م

 

 :  گمیو م کنمیلبمو با دندون م پوست

 ؟  یبه هم زد چ لیعکسا ازدواجمو با سه نیا دنیاگه آقا جونم بعد از د-

 

 بود !  یطور نیواقعا ا ایحس کردم  یطور نیمن ا دونمی، نم ادیاز حرفم خوشش نم کنمیم حس

 

 :  گهیو م شهیم رهیبه روبه رو خ دوباره

 !  کنمیم یخونتون و تورو از بابات خاستگار امیمن م یاون طور-

 

 کنمیرو قبول م گهیم یازدواج مصره و من ...چقدر احمقانه هر چ ی، همه جوره برا زنمیم یمحو لبخند

 

 :  گمیو م دمیتکون م یسر

 زایچ نیا یرو یلی، چون که آقاجون خ شهیرومون باز م شیراه دوم پ ییجورا هیباشه ! هرچند من مطمئنم ، -

 کنه !  یتعصب داره ، محاله چشم پوش

 

 !دوارمی: ام گهیو م دهیتکون م یسر
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 و نه من ! زنهیم ینه اون حرف گهی، د شهی، از اون کوچه بن بست  خارج م کنهیروشن م نویو  ماش زنهیم حرفشو

 

 .میداشت اجیسکوت احت نیالحق که هر دومون به ا و

 

 :  گهیسمتم و م گردهی، برم دارهینگه م یکوچه پشت نویماش انی، ک میرسیم یوقت

 ترمه؟ -

 

 دنبالت ؟  امی:  امشب ب گهیچشم هام و م یتو زنهی، زل م کنمی، منتظر بهش نگاه م زنمیم یمحو لبخند

 

 :  گمیو م بندمیهامو با موافقت م چشم

 ساعت دوازده !  ایب-

 

 : باشه! مواظب خودت باش ! گهیو م دهیتکون م یسر

 

  …کنمینگاهش رو احساس م ینی، سنگ شمیم ادهیپ نیو از ماش زنمیم یلبخند

 و  کشمیم ینفس آسوده ا چمیپ یرو که م کوچه

 !  شمیو داخل م کنمی، درو باز م رسمی، به خونه که م ارمیم رونیب بمیج یاز تو دممیکل
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 که زود اومده خونه !  هییامروز از اون روزها یعنی نیو ا اطهیح یآقاجون تو نیماش

 !  شمیزده م جانیباهاش ه دارید یبار برا نیاول یبرا

بهش  ی، سالم پر انرژ خونهینشسته و داره روزنامه م ونیزیتلو یمبل روبه رو ی، رو شمیو داخل م کنمیتند م پا

 . دهی، بعد از برانداز کردنم ، جوابمو با تکون دادن سرش م شهیکه مثل هم کنمیم

 

 !  کنهیبهم نگاه نم ی، حت نمیشی، روبه روش م رمیبه سمتش م جانیو با ه ارمیم رونیکوله ام پاکت عکسو ب یاز تو  

 

 :  گمیو م کنمیصاف م یمصلحت یبا چند سرفه  صدامو

 و بهتون نشون بدم آقاجون !  یزیچ هی دیبا-

 

 !  دوزهیو نگاهشو به من م کنهیروزنامه م زیر یدل از خط ها الخرهبا

 

 :  گمیم لرزهیکه م یی، با صدا کنمیگرش دست و پامو گم م خیتوب شهینگاه هم ریز شهیهم مثل

 

ه درد ب لیبهتون ثابت کنم که سه خوامیاما امروز م دیازدواج کنم ، گوش نداد لیبا سه خوامیقبل هم گفته بودم نم-

 !  خورهیبا من نم یزندگ

 

 !  زیم یرو ندازتشیو م بندهیروزنامه رو م ی، صفحه  خورهیهاش در هم گره م اخم

 :  گهیم یخشک یصدا با
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 خوب ؟ -

 

 :  گمیو م رمیگیبه سمتش م پاکتو

 !  دینیخودتون بب-

 

وشو ت یو عکس ها کنهی، پاکت و باز م کنمیزده بهش نگاه م جانی، ه رهیگیپاکتو از دستم م یمکث طوالن کی بعد

 !  ارهیم رونیب

 ظی، هر لحظه اخمش غل کنمیهم قفل م یزده انگشت هامو تو جانی، ه شهیعکس اخم هاش در هم م نیاول دنید با

 و هر لحظه ، لبخند من پررنگ تر ! شهیتر م

 

کس ع یناگهان یلیو خ کنهیهم نگاه مبه خون نشسته ب یو با چشم ها دوزهی، نگاهشو به من   م شهیها تموم م عکس

 ! نمیس یتو کنهیهارو با شدت پرت م

 

 

 سر ! آخه من رهی:  خ کشهیسرخ شده عربده م یو با صورت شهی، از جا بلند م کنمیو ناباور نگاهش م خورمیم یتکون

 ؟  یکنیم بیتعق لویو سه رونیب یریمدرسه م یآبرو ؟ به بهونه  یکنم ب کاریاز دست تو چ

 

 . نیو داشتم اال ا یو هر برخورد یهر حرف دنیشن انتظار

  کنهی، خشم وجودم و پر م هیاز ثان یکسر در

 :  زنمیبار من هم داد م نیاول یو برا شمی، از جام بلند م شنیهام مشت م دست
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 ؟ شب بود پدر من شب !  یخدا به اون عکس ها نگاه کرد یمحض رضا -

 بیتعق لویندارم ، چه برسه بخوام سه دنیساعت ها هم که من حق نفس کش هیروز روشنه ، بق یمن تو ی مدرسه

 کنم ! 

 است !  هیبه کنار حاش نایا

 ؟  یبد یبه چه جور آدم یخوایدخترتو م ستیمهم ن برات

 ؟  زنهیم کیبدکاره ت هیداره با  یدیند

 ؟ ستیبرات مهم ن واقعا

 

فقط احساس مضخرف من بود ، چون دوباره  نای، اما ا ادیکوچولو کوتاه م کیفقط  کنمیبار حس م نیاول یبرا

 به تو داد ؟ هان ؟  یعکس ها رو ک نی: پس ا گهیم تیباعصبان

 

از شمام   گهیجواب د هیو ازش عکس گرفت من منتظر  دیو د لی: مستانه ! سه گمیو م کنمیتاسف نگاهش م با

 ؟  دیبگ یزیچ دیخواینم

 

از هر نظر اشتباهه خوب ! اما  لیدختر جون ! کار سه نی: بب گهیوار م دی! تاک ستهیا یو روبه روم م شهیم کینزد بهم

 !  میدونیکرده ، ما چه م غشیص دیشا

 

باشه  کرده غشیاگه ص یعنی:  گمیم شهیکه انگار به زور از ته حنجره ام  خارج م یی، باصدا کنمیزده بهش نگاه م بهت

 نداره ؟  یرادیا چیه
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 نیبه خاطر ا یخوایم یعنیبکنه ،  خوادیم ی: اون مرده ! آزاده هر کار گهیو م کشهیم ششیر به یدست تیعصبان با

بعد  چونمیپ یو م لیبزنم ؟ نگران نباش گوش سه یو چند ساله ام با مرتض نیحرف چند ریچهار تا عکس من ز

 غلطا بکنه . نیازدواج جرئت نداره از ا

 

 ام حبس شده !  نهیس ی، نفس تو کنمیپلک زدن بهش نگاه م بدون

 :  گمیو م زنمیم یچشم هام فقط نفرته ، تاسفه پوزخند ی، تو رهیم نیاز ب یکم بهت و ناباور کم

 ! گهی، حتما درسته د دیگیم یطور نیباشه آقاجون ! حاال که شما ا-

 

 نمیشیاتاقم ، م یتو رمیو م دارمی، کوله امو از کنار در برم کنمیعبور م شیعصبان یو از مقابل چشم ها زنمیم حرفمو

 !  زنمیروبه رو زل م واریتخت و به د یگوشه 

 

 ؟  هیک وفتهیکه م یاتفاقات نیا مقصر

 ؟ چون دخترم !  من

 !  گستیقرن د کی؟ چون طرز فکرش مال  بابام

 تا آسمون فرق داره !  نیچون ظاهر و باطنش زم ل؟یسه

 !  یچشم داشت چیبا من ازدواج کنه ! بدون ه خوادی؟ چون م انیک ای

 

 ؟  کردمیقبولش م دی، با رهیم نییذهنم باال و پا یبدجور تو انیک ی، حرف ها هیبد ی؛ دوراه کشمیم یآه

 نبودم !  یدرصد هم بهش راض کی یکه حت ی؟ ازدواج کردمیازدواج م لیبا سه ای
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مدت کم  نیهم یدوست دارم ، تو انوی، من ک رمیو در نظر بگ یذهنم همه چ یتو کنمیم یو سع بندمیهامو م چشم

 وار عاشقشم ! وانهی! د تپهی، از اون طرف هم قلبم براش م هیمرد واقع کیبهم ثابت کرد که 

 

 !  هیچه جور آدم دمیمخصوصا االن که فهم دهیاسمش هم بهم حس انزجار م یکه حت لهیسه  گهیطرف د هی از

 !  رمیمیم نمیازدواج کنم ، اگه اون روزو بب لیبا سه تونمیمطمئنا نم من

 راه... کی مونهیبکنم ، م تونمیهم نم فرار

 ! انیبا ک ازدواج

 

 ممکنه !  ریفکرش هم در نظرم غ یحت نم،یشیبرق سرجام م مثل

 وقت منو نبخشه .... چی، اگه ه میبکن مونوی! اگه نذاره زندگ ارهیب انیسر ک ییآقاجونم بفهمه ! اگه بال اگه

 

 هشیکه باعث م یدر حال منفجر شدنه ! تنها فکر ی، مغزم از هجوم افکار مثبت و منف رمیگیدست هام م نیب سرمو

 !  انیخوبه با ک ی هیزندگ هیبشه ،  داریلبم پد یرو یاون لحظات لبخند یتو

 

 و من فقط تا امشب فرصت فکر کردن دارم ، فقط  امشب ... ادیم امشب

 

 

**** 
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و اون  ی، اون رژ کمرنگ صورت ندازمیبه خودم م نهییآ ینگاه آخرو تو نانیو با اطم کنمیسرم مرتب م یرو شالمو

 داده بودن ! هیروحم هد یب شهیبه صورت هم یریچشمگ رییمداد چشم ، تغ

 

 آسمون یندارم ، اتفاقا انگار که دارم تو یحس بد چیاما ه بهی؛ حال عج رهیلبم کنار نم یلحظه هم از رو کی لبخندم

 . کنمیم ریها س

 

 !  رمیو  به سمت بالکن م کنمیبرانداز م نهییآ یخودمو تو گهید بار

و چند تا  نفس  رمیگیم یحفاظت یها لهی، دستمو به م کنهی، حال خوبمو خوب تر م رسهیتازه که به مشامم م یهوا

 ! کشمیم یدر پ یو پ قیعم

 

کن بال یمتحرک تو هیصندل یاست  ، رو قهیدق ستیدوازده و ب کنمینگاه م می! به ساعت مچ ستین نایاز ک یخبر

 ... یکیو تار هیکیکوچه دوخته شده ، فقط تار ی، چشمم به ابتدا نمیشیم

 

 

 داره . جانیمن ه یاونم  حداقل به اندازه  کردمی، فکر م  بهیکردنش برام عج رید نیا 

 

 امخوی، م شمیدلخور از جا بلند م ستین یباز هم ازش خبر نمیبیم ی، وقت کنمیهم صبر م گهید ی قهیده دق حدود

 برم داخل که ، 

 ، باالخره اومد !  گردمی، برم ادیم نشیماش یو صدا شهیروشن م کوچه
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 ،  شهیم ادهیو پ کنهیپارک م نویماش

 نه ؟  میافتاد یمنت کش هی:  گهیو م زنهیم ی، لبخند محو کنمیاخم بهش نگاه م با

 

 : گمیو حق به جانب م زنمیبه کمرم م دستمو

 ! یمنتمو بکش یکه بخوا ینیبینه ! چون منو نم -

 

 : آخه لوس شدنات هم قشنگه !  شهیپر از عشقش بلند م یبرم داخل که صدا خوامیم کنمیبهش م پشتمو

 

  یجد یهمچنان پشتم بهشه با صدا نهیب یم ی، وقت زنمیم یمحو لبخند

 :  ترمه ؟  گهیم 

 

 ! خودمهیزبونم هم تحت فرمان غرور ب یبگم جان ترمه ؟ اما حت خوامیم

 

 ! منتظرم . نییپا ای: ب گهیو م کنهیسمتش ، بهم نگاه م گردمیبرم

 

درست مثل همون شب  دی، بعد از برداشتن کل شمیو  وارد اتاقم م دمیتکون م یکه مخالفت کنم ، سر نیا بدون

 !  رونیب رمیاز خونه م نیپاورچ نیپاورچ
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 !  شمیو سوار م رمیمنتظرمه ! به سمتش م نشیسوار بر ماش انیک

 :  گمیهول و وال م با

 !  دهیند یزود باش برو تا کس-

 

شد ؟ آقاجونت  ی: چ گهیو م ندازهیبهم م ینگاه مین میشی! از اون محله که دور م کنهیو حرکت م دهیتکون م یسر

 گفت ؟  یچ

 

 :  گمیو م دوزمیو به روبه رو م نگاهم

 ! میکنیصحبت م میدیرس ی! وقت میحاال بر -

 

گه ن نوی، ماش میکه اون شب رفته بود یی، همون جا شهیزده نم یحرف چیبه  مقصد ، ه دنی، تا رس کنهینم یمخالفت

 ! دارهیم

 

 یچ : گهیو م ستهیا یپشت سرم م  اد،یهم دنبالم م انیلب پرتگاه ، ک رمیآروم م یو با قدم ها شمیم ادهیپ نیماش از

 ترمه ؟ خطرناکه !  یکنیکار م

 

 :  گمیم یبیتوجه به حرفش با لحن غر یب

 لب پرتگاه بودم !  میمن تمام طول زندگ انیک یدونیم-

 نشد !  میچیها و بارها سقوط کردم ! اما ه بار
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 کوه ... یبه استوار خوادیم یزیچ هی، دلم  خوادیخسته شدم ، دلم پرتگاه نم گهید

 

 بهم  زل زده  . یزی، با اخم ر کنمینگاه م انیو به ک گردمیبرم

 :  گمیچشم هاش و م یتو زنمی، زل م ستمیا یچند قدم کوتاه روبه روش م با

 هیتک یمرد میحس کن خوامیبه آرامش برسم ... م خوامیپرتگاه خسته ام کرده ! م نیکنم ، ا سکیبار ر نیا خوامیم-

 گاهمه ...

 !  یداد هیخوبو به من هد یحس ها نی؟ تو تمام ا انیک یدونیم

 !  نهیبیکه حس کردم واقعا منو م یبود یتمام عمرم تنها کس یتو

 نگاه کردم !  یمرد واقع کیکه بهش به چشم  یبود یکس نیاول

 سر جاشه ...  شنهادتیهنوز پ اگه

 

 :  دمیپر از بهتش و ادامه م یچشم ها یتو زنمیم زل

 ! انیک کنمیبچشم ! باهات ازدواج م ویتیبا تو طعم خوشبخ خوامیمن م-

  یالیخ_نوازش#

 !  کنهیبهم نگاه م دنیبگم بدون نفس کش تونمیبه جرئت م یپلک زدن و حت بدون

 و بگه که به زبون آوردنش سخته .  یزیچ خوادی، انگار م خورنیهاش تکون م لب

 !  کنمیچشم هاش نگاه م به

 ؟  خوشحاله

 . ستین یچیغم پنهون ه هیچشم هاش جز  ی، تو دونمینم
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 :  ترمه من .... گهیم یبی، با لحن غر ادیبه حرف م باالخره

 

 :  گمیوسط حرفش و م پرمیم

  ؟یشد مونیپش-

 

 !  دهیتکون م یبار به عالمت منف نیچند سرشو

 

 ، فقط ... استیرو یکه تو مال من بش نیفکر ا یمن حت ی: نه ترمه ! برا انیک

 

 . فرستهیم رونیب ی، نفس حبس شده اشو به سخت دوزمیبهش چشم م منتظر

 

رومونو به جون  شیپ یها یسخت ی: تو حاضر گهیم یمکث طوالن کیو بعد از  دهیگردنشو با دست ماساژ م پشت

 ؟   یاری؟ طاقت م یبخر

 

 

 حرفشو عوض کرد؟  کنمیبهش ،چرا حس م زنمیم زل

  ره؟یگیخودشو م یبه من بزنه اما جلو خوادیدلش انقدر حرف داره که م یوت کنمیحس م چرا

 که خوشحال بشه کالفه است ؟  نیاز ا شتریب کنمیحس م چرا
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 : گمیو م ارمیبه زبون م سوالمو

 و .. یهمه چ کنمینشده فراموش م ریخوب هنوز د یشد مونی؟ اگه پش یو به من بگ یزیچ یخوایم انیک-

 

 ! برهیم نیاز ب نمونویب یقدم کوتاه، فاصله  کی با

 و نزن !  یحرف نیچن گهیوقت ، د چی: ه گهیچشم هام و م یتو زنهیم زل

 که دوستش داره . هیبه دختر دنیمرد رس کی یخواسته  تینها

و ت هی! فقط کاف شهینم یچیترمه ه وفتهینم یاتفاق چی، چون همه جوره کنارتم ؛ ه ترسمیهم نم ندهیاز آ یحت من

 در انتظارمونه یخوب یلیخ ی، مطمئن باش روز ها یایو تا آخرش باهام ب یخودتو نباز

 

 :  گمیو م زنمیم یمحو لبخند

 . دوارمیام-

 

 ؟  میازدواج کن یشد که قبول کرد ی: چ انیک

 

 :  گمیو م کشمیم یآه

من  ، کنمی! از صبحه دارم فکر م یازدواج کن لیبا سه دی، گفت با ومدیباز هم کوتاه ن دیکه اون عکس ها رو د نیبا ا -

 !  شمیخوشبخت نم لیبا سه
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 یجا قول بدم ، برا نیهم خوامیکار کردم که خدا تو رو به من داد ، اما م یچ دونمی: نم گهیو م زنهیم یمحو لبخند

 .  دمیکه بتونم انجام م یخوشحال شدنت هر کار

 

و از اون که فکرش شتریدوستت دارم ترمه ! ب یلی: خ گهیو م شهیم رهی، با عشق بهم خ دمیو با سکوتم بهش م جوابم

 نیعاشق تو بودن ، بهتر فهممیبود ، اما االن م ایکار دن نی، مسخره تر یتو ، به نظرم عاشق دنی، تا قبل از د یبکن

 استیحس دن

 ،  شهیتر م قیعم لبخندم

 تا من هم حرف دلم و بزنم ؛  چرخهیبه کامم نم زبونم

 . ارمینگاهش دووم ب ریز تونمیشده که نم نیرنگ نگاهش عوض شده ، اونقدر سنگ  انیون گذشته کا از

 

 : گمیو م کنمینگاه سوزنده اش ، به درخت پر شاخ و برگ اشاره م ریفرار کردن از ز یو برا دزدمیازش م نگاهمو

 تنش حک کنم ، اسممونو !  یرو خوامیم-

 

 ؟  یقلب منم حک کرد یکه اسمتو رو ی: همون طور گهیو م کنهیلذت بهم نگاه م با

 

 : گمیو با خجالت م نییپا ندازمیم سرمو

 . دمی؟ خوب خجالت کش یزنیامشب م هییچه حرف ها نی! ا انیعه ک-

 

  ؛ کنمیو سرمو بلند م دمی، به خودم جرئت م شنومیکشدارشو م ی، اما نفس ها نمیبیکرده ، چشم هاشو نم سکوت
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 !  کنهیار بهم نگاه مقر یدار و ب تب

 مرد بشم ؟  نی، من حق ندارم عاشق ا زنهیم ادیحس خواستن رو فر نگاهش

 ! کنهیدرازتر نم مشی، اما پاشو از گل کنهیم دادیچشم هاش ب یکه تو یحس عالرغم

  آغوش حبس بشه نیا هیتا تو کنهیوسوسه م فمویپهن و مردونه اش، اندام ظر ی نهیتر ، س نییپا خورهیسر م نگاهم

 ! 

 !  دیکشیم یبد ی، کار به جاها کردمیحسم و سرکوب نم نی، اگه ا شناسمیو م خودم

 

 !  رمیو بدون حرف به سمت درخت م رمیگیازش م نگاهمو

 : ترمه  کنمی، حک م نی، با حروف الت یدرخت به سخت یتنه  یو رو ارمیم رونیب دموی، کل بمیج یتو از

 !  کنمیحک م انویبا تمام عشق عالقم اسم ک کنارش

 .  ستادهی، پشت سرم ا کنمیتنشو احساس م یکه گرما کشهینم ی، طول شنومیقدم هاشو م یصدا

 !  ذارهیمن م یاسم حک شده  یو رو کنهیدراز م دستشو

 !  ذارمیم انیاسم ک یاز اون منم دستمو رو تیو به تبع زنمیم یلبخند

 

شناسنامه امون  یاسم ها کنار هم ، تو نیا گهید یهفته  کی: کمتر از شنومیزمزمه مانندشو کنار گوشم م یصدا

 !  شنیحک م

 

 ! دهیحرفش بهم دست م دنیکه با شن هیجانیقلبم ، نشون از ه یدر پ یپ ضربات
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 گردمیکنار بدنم ، برم وفتهیو م خورهیتنه درخت سر م ی، دستم از رو وفتهیدلم م یتو ی، ترس وفتمیم یزیچ هی ادی

 !  کنمیسمتش و مردد بهش نگاه م

 

 درخت! هیچوب یبه تنه  خورمیعقب و م رمیجلو ، م ادیقدم م کیمالحظه  بدون

 

 شده ترمه؟  ی: چ گهیبه چشم هام م رهیو خ ذارهیدرخت م یکنار سرم ، رو دستشو

 

 :  گمیم صادقانه

 ؟  کننیپدر عقد م یاجازه ممکلت بدون  نیا ی! اصال کجا انیک ترسمیم-

 

 !  یبرگه رو امضا کن هی ریدادگاه و ز یایروز ب کی هی! بسپر به من ،کاف زمی: نترس عز انیک

 

  ؟یچه برگه ا-

 

، چون من اون جا آشنا  دهیازدواج با تو رو دارم اما پدرت اجازه نم تیکه من صالح نیا یاظهارنامه پر کن دی: با انیک

 ! وفتهیزود راه م یلیدارم کارمون خ

 

 ؟  شهیم یبعدش چ-
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 !  نیهم یاریشناسنامه اتو ب هی، کاف رمیگی: از محضر وقت م انیک

 

؟ تازه  ینیبب یدوساعت اونم پنهون یزنتو فقط برا ی، تو حاضر میبا هم باش تونمی... باز هم نم میخوب ازدواج که کن-

 نبره !  ییبو یو کس رمیاگه شانس ب

 

دل  تا از ته کنهیم کیجلوتر ، عطر تنش مشاممو تحر ارهیصورتشو م کنهیو با لذت بهم نگاه م زنهیم یمحو لبخند

 نانیمحکم و با اطم یآهسته ول یبا صدا سوزونهیداغش پوست صورتمو م یکه نفس ها یبکشم ، در حال قینفس عم

 !  یه تو باشیرو به جون بخرم ، فقط کاف یطی:  من با تو حاضرم هر شرا گهیم

 

 !  دمی! بهت قول م کنمیحل م زوی... همه چ  مونهیسخت نم شهیهم طیشرا اما

 !  یقدم بذار ریمس نیا یبا من تو یگرفت میامشب تصم تو

 ... هیجاده خوشبخت نیا یآسونه؛ اما انتها گمیداره نم ادیز یبلند یپست

 به زمان ... یبسپار دیبا فقط

  

 

چشم  یاما فارغ از زمان و مکان ، نگاهشو دوخته تو رهی، منتظرم ازم فاصله بگ دمیتکون م یو سر زنمیم یلبخند

 !  کنهیهام و بدون پلک زدن فقط نگاهم م

 

 . ندازمیم نییو سرمو پا خندمیزده م شرم

 ؟  یاریبه روزم م یچ دناتیخجالت کش نیبا ا یدونی: ترمه م رسهیسرشار از عشقش به گوشم م یصدا



 یالینوازش خ

 
172 

 

 خودم چقدر برام سخته ؟ کنترل کردن  یدونیم

 ؟  دمیداشتنت دارم جون م یبرا یدونیم

 حالمو ترمه ؟  ینیبیم یدار

 ؟  ینیبیشدمو م نیسنگ یها نفس

 ؟  یشنویقلبمو م یصدا

 ؟  یعاشقم کن نیاز ا شتریب یخوایم چرا

 اتم ...  وونهیکه روز اول بهت گفتم د من

 نه !  وونهی... د نه

 گذشته !  یوونگیاالنم از د حال

 شدم !  مجنون

 

 :  گمیو م دمیدندون هام فشار م نیلبمو از شدت خجالت ب ی گوشه

  ؟یکنیچرا بس نم انیک-

 

  یشد تیکردم اذ یرو ادهی: فکر کنم ز گهیم یخش دار ی، با صدا رهیگیو ازم فاصله م دهیم رونیآه مانند ب نفسشو

 ! 

 

 :  گمیم یفور

 نه نه نه اما ....-
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 !  میکنی! بعد از عقد صحبت مششی: ه گهیو م دارهیلبم نگه م کیاشاره اشو نزد انگشت

 

 یهم با سرخوش انی، در کمال تعجب ک خندمیو از ته دل م رمیخندمو بگ یجلو تونمی؛ نم کنمیبهش نگاه م متعجب

 دوست  یلیآدم و خ نیابزنم من  ادیفر ایرو به تموم دن خوادیکه دلم م قهیکه بهش دارم اونقدر عم ی، حس  خندهیم

 دارم !

 هست که دوستش داشته باشم ! یبار کس نیاول یبرا

 هیخنده ها ،  نی، پشت ا خندمیهست که دوستم داشته باشه ، از ته دل م یکس کنمیبار حس م نیاول یبرا

 ... یشعف باورنکردن هی،  قهیعم هیخوشحال

 

 !  کشهیسرمستانه هر دومون ته م یها دنیخند باالخره

 !  مونهیچال گونش مات م ی، نگاهم رو گذرونمیصورتشو از نظر م ی، جز به جز اجزا انیبه صورت ک زنمیم زل

 

 :  گمیو م کوبمیدستامو به هم م جانیکرده باشم ، با ه یکه کشف مهم انگار

  ؟ی...تو چاله گونه دار یوا-

 

 : قابل شما رو نداره !  گهیو م زنهیم یمحو لبخند

 

 :  گمیفکر کردن م بدون
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 مال منه !  زتیپس همه چ یاگه قراره شوهرم بش-

 

 !  شهیلبم خشک م ی، لبخندم کم کم رو نمیبی، نگاه متعجبشو که م کنمیبهش نگاه م یلبخند گشاد با

 :  گمیکردن حرفم م یماستمال یو برا دمیدهانمو قورت م آب

 که ... هنی، منظور من ا ی! فکر بد نکن نیاوممم ! نه ... بب-

 

 !  ستین حیقابل توج یقیطر چیکه زدم به ه یتا منظور حرفمو عوض کنم ، حرف ادیبه ذهنم نم زیچ چیه

 :  گمیو پر معناش م طونینگاه ش ریفرار از ز یبرا

 ؟   یبزن ولونیبرام و هینظرت چ انیک-

 

 !  رهیگیخندشو م ی، معلومه داره جلو شنیهاش جمع م لب

 ! ارمیاز صندوق عقب ب امویخوب ! پس من برم نخود س اری: بس گهیو م کنهیم یمصلحت ی سرفه

 

،  ارهیم رونیرو ب یاز صندوق عقب جعبه ا انیشده ، ک یچمن کار نیزم یرو نمیشیو به حالت چهار زانو م خندمیم

 : گهیم ادیمحکم به سمتم م یکه با قدم ها ی؛  همون طور بندهیدر صندوق رو م

 

 ! زنمیم تاریات گنه امشب بر ولونیو-

 

 : گمیزده م رتیح 



 یالینوازش خ

 
175 

 

 ؟ یتمام ساز ها رو بلد یعنی-

 

 عالقه دارم . یلیخ یقی: به موس گهیو م نهیشیروم م روبه

 

 ؟  یدانشگاه افسر ی؟ چرا رفت یبرنداشت یقیپس چرا رشتتو موس-

 

به خودم قول داده بودم ! انگار  ی: از بچگ گهیو م دزدهی، نگاهشو ازم م شهیدر هم م یبیهاش به طرز عج اخم

 !  رمیها رو بگ یناعدالت یسر هی یشدن ، جلو سیبا پل خواستمیم

 

 :  گمیم یآروم به

 ؟  یریبگ یتونست-

 

 یربانگناه ق یکه ب ییتقاص تمام مظلوم ها ی: هنوز نه ....! ول گهیسرخ شده م یو با صورت رهیگیبه شدت باال م سرشو

 !  رمیگیشدن از ظالم جماعت م

 

 هست منو ساکت کنه !  ادیکالمش اونقدر ز تی، جد ترسمیازش م یلحظه ا یبرا

 هست که منو بترسونه !  یچشم هاش اون قدر نفرت

 باشه !  انیوجود ک یتو مینفرت عظ نیا یکه قراره قربان سوزهیم یبه حال کس دلم
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 :  گمیو م زنمیم یلبخند مصنوع انیبه ک رو

 زدنتو بشنوم !  تاریگ یمنتظرم امشب صدا -

 

 که من از درکش عاجزم ! ییچشم هاش پر از حرفه ، اما حرف ها ی، تو کنهیفقط نگاهم م دهیبهم نم یجواب

 چقدر برام مبهمه ! انیک تیشخص کنم،یاحساس م یگاه

 !  نمیبب تونمیکه تا انتهاشو م مونهیم یصاف یهم برام مثل جاده  یگاه

 دست انداز هاشو ... یحت

 

! داره خودش و کنترل  ارهیرو به زبون ن ییحرف ها کنهیم یداره سع کنمیاحساس م بی، عج رهیگیازم م نگاهشو

 !  کنهیم

 من بود ... لیتخ یها همه زاده  نی، ا شهیمثل هم دیشا

 

،  نمکیو فراموش م ی، همه چ کنهیو بعد از کوک کردنش ، شروع به نواختن م ارهیم رونیجعبه اش ب یاز تو تارشویگ

 !  شنیم لیتبد تیبه واقع یبه زود کنمیحس م بیکه عج ییاهایرو یتو شمیغرق م

 : رسهیبه اوج خودش م انیک  رینظ یمردونه و ب یخوبم با بلند شدن صدا یحس ها نیا تمام

 

 بخوابم ... تونمینم ایغرق اضطرابم ...  یوقت

 تو آرامشمه ... یچشم ها فکر

 تو آرامشمه ... یای... لمس رو امیتنهام ... خسته از تموم دن یلیکه خ ییوقتا
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 ...چشم ترم  هیتاب یباورم .... بال و پرم ....ب یا

 دلهره ... ی، ب آرامشه

 من از تو پره ... یایدن

 آسمون پر از ستاره  هیرو دوست دارم مثل  تو

 .... بارهیکه بارون م یرو دوست دارم مثل لحظه ا تو

 ...  یکن ییآفتا اموی، دن میو زندگ، ت یاومد تو

  یکن یآب مویتا ... زندگ یبودم ... اومد تنها

 آسمون پر از ستاره  هیرو دوست دارم مثل  تو

 بارهیکه بارون م یرو دوست دارم مثل لحظه ا تو

  یالیخ_نوازش#

 

 هفته بعد : کی

 

 . دمیمشتم فشار م یمانتومو ، تو یو استرسم و کنترل کنم ، گوشه  جانیکه ه نیا ی، برا شهیهم مثل

 

 !  رونیب رمیاز مدرسه م لرزهیکه پاهام از درون م یندارن، در حال خی کهیبا دو ت یفرق دستام

 

 ! مریم یاصل ابونیآهسته به سمت خ یو با قدم ها رمیگیم شیرو ، رو در پ ادهیکه سرمو بلند کنم ، راه پ نیا بدون
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 انجام شد ! یمشکل چیکار ها بدون ه یجا زدن نبود ، همه  وقت

زود  یلیکرد و خ دییرو تا انیک تهیزود صالح یلیدادگاه ، امضا کردم ، شهادت دادم و دادگاه هم خ میرفت انیک با

 عقد رو صادر کرد ! یاجازه 

 !  هیوصلت راض نیخدا هم به ا یحت گفتمیبا خودم م یکه گاه رفتیم شیانقدر با سرعت پ کارها

ودش وج یرو تو تیانسان ی، وقت بندهیپا دشیانقدر به عقا انیک دمید یمدت ، وقت نیا هیباشه ، اما تو بیعج دیشا

 کرده بود !  رییتغ یمن هم به زندگ دیشناختمش ، د یکردم ، وقت دایپ

 

دارم مثل  بیهوامو داره ، عج کنمیحس م بیاما االن ... عج خواستمیوقت ازش کمک نم چیخدا قهر نبودم ، اما ه با

 !  ستیتا آرنج باال زده ن نیرفته و آست نییکه تا وسط سرش پا یاز اون دختر با مقنعه ا ی، خبر شمیم انیک

 

 ...  انیشدم ، به خاطر ک عوض

 

 نده ، خودت باش ... رییخودتو تغ یاول بهم گفت به خاطر کس روز

 خودمم ، ترمه ... کنمیباره که حس م نیاول یبرا

اما خبر نداشت داره از  کردیم تمیخودش داشت ترب الیبا زور به خورد مغز من بده ، به خ دشویعقا خواستیم پدرم

 .کنهیو از خدا زده ام م نید

ممکن  حالت نیبا بدتر ی، وقت یبد شنهادیراه رو پ نیاگه بهش بهتر ی، حت یاجبار کن یو به کار یکس یبخوا یوقت

 راه باشه . نیاگه بهتر ی، حت شهی، اون راه از نظرش منفور م یاجبارش کن
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 . ستمیا یهر روزم م ی، درست سر جا شهیبچه ها و از مدرسه دور م یاهویاز ه یوقت

 

 خوب یلیزده اما خ نکی، ع کنهی، کنارم ترمز م زنمیم یلبخند نمیبیکه م نشوی، ماش شهیم داشیزود پ یلیخ

 نگاهش منو نشونه گرفته . ریبفهمم ت تونمیم

 

 سوار بشه ؟  خوادی: خانم من نم گهیو م زنهیم یمحو و جذاب لبخند

 

 جملش بردم !  نیبشم که از ا یمنکر حس خوب تونمی، نم زنمیم یکمرنگ لبخند

 به مذاقم خوش اومده ! یادیبودن ، ز انیک خانم

 

 تو هم !  رهیکالمون م یات ادامه بد یحالت الک پشت نیبه هم ی: ترمه بخوا گهیم یحالت کالفه ا با

 

 :  گمیو م زنمی، دستمو به کمرم م امیاون حالت در م از

 امو ببرم باال !  هینکن مهر یکار انیک-

 

 گرفته ؟  یداده ک یرو ک هی: مهر گهیم یالیخ یب با

 

 :  گمیبه جانب م حق

 هات بشکنه. یبار بده ریاگه کمرت ز یحت سوزهی، اصالنم دلم نم رمیگیمنم م یدیتو م-
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 !  می؟ باالخره هنوز جوون میفکر کن گهیکم د هی هی: نظرت چ گهیم یو با تعجب ساختگ ارهیاز چشمش در م نکشویع

 

 :  گمیبلند شده م یکه کم ییو با صدا کنمیهامو در هم م اخم

ا و م ریگردنم پس شما رو بخ یوفتیم یکنیرودل م ادمیکه من از سرت ز نهیکه از فکرام گرفتم ا یا جهیموافقم ، نت-

 رو به سالمت !

 

 

ه ب نیخندش و پشت بندش استارت زدن  ماش ی، صدا رمیگیمحکم ازش فاصله م یو با قدم ها کنمیبهش م پشتمو

 .  رسهیگوشم م

،  : چشم گهی، با خنده م ادیم نشیمن با ماش هیپابه پا انی، ک کنمیجمعش م عیسر یلیاما خ زنمیم یمحو لبخند

 . گهیچند ساعت د یکمشو نگه دار برا هیبه نظرم  ی، خانوم ناز داره ؛ ول دمیفهم

 

 :  گمیو با دلهره م انیسمت ک گردمی، برم شهیفراموشم م ی؛ همه چ زنهیجام خشکم م سر

 .ترسمیمن م انیک-

 

 ؟  دمیآشنا رو شن یجمله  نیهفته چند بار ا نیا هی: تو گهیو م رهیگیبه خودش م یمتفکر حالت

 

 : گمیو معترض  م کوبمیپا م نیحرص به زم با
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 نکن خوب ! تمی...اذ انیک-

 

 خوب ؟  وفتهینم یاتفاق چی: نترس ترمه ! ه گهیم یو محکم ی، با لحن جد کنهینگاه م بهم

 شد . رمونیسوار شو ! د ایبه من اعتمادکن ، االن هم ب فقط

 

 

 . شمیو سوار م دمیتکون م یبه آروم یسر

 . کنهیصورتم نگاه م یو با دقت به تک تک اجزا گردهیروشن کنه ، برم نویکه ماش نیاز ا قبل

فکر کن که من همه جوره هواتو  نیبه ا ی: هر وقت مردد بودگهیم ندازهیکه قلب عاشقمو بدجور به تالطم م یلحن با

تو  غم نگاه دنیاگه بخوام هم طاقت د ی، حت کنمیوقت ناراحتت نم چیترمه ! ه کنمینم یوقت پشتتو خال چیدارم ، ه

 هم خودتو هم منو عذاب نده . باشه ؟  دیترد نیا وترس  نی، خانومم نفسم ، عمرمن با ا زمیندارم ، پس عز

 

 :  گمیو م   دمیبه عالمت مثبت تکون م یسر مغموم

 بپوشم؟  یمن چ انیک-

 

:  گهیتا نخنده م رهیگیم خودشو یکه به زور داره جلو ی، درحال کنهیمدرسه ام م یبه سر تا پام و لباس ها ینگاه

 جاشو نکرده بودم !  نیفکر ا
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طرفش ، جعبه رو  کنمیو با حرص پرت م دارمیداشبورت برم یاز رو یدستمال کاغذ ی، جعبه  نمیبیکه م خندشو

 ی: چاره ا گهیو م کنهیروشن م نوی، ماش گردونمی، با حالت قهر صورتمو بر م خندهیو سرخوش م رهیگیهوا م یتو

 . میخانم لباس بخر یبرا میاول بر می، مجبور ستین

 

 :  گمیو م زنمیم یگشاد لبخند

خونه  یاونم به بهانه  رمیو التماس ، درخواست تونستم تا ساعت پنج اجازه بگ یمن با هزار بدبخت انی، فقط ک میبر-

 مستانه ی

 

 !  ادینم شیپ ی: نگران نباش ! مشکل گهیو م دهیتکون م یسر

 

، از  رهی، حوصله ام سر م گذرهیبا سکوت م یا قهی، چند دق ارهیو به حرکت در م نیماش انی، ک گمیم یا باشه

  کنمیو بازش م دارمی، با ذوق برش م انیک یشناسنامه  دنی، با د کنمیدر داشبورت رو باز م یکنجکاو

 

 مهرزاد  انیک ریام-

 مهرزاد  اریشهر فرزند

 

 : گمیم یسمتش و با کنجکاو گردمی، برم کنمیم تعجب

 ؟  رهیپسونده اسمت ام یچرا نگفته بود-

 

 : مهم نبود  گهیتفاوت م یب
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 ؟  انینه ک انهیرکیبفهمم اسم تو ام دیهم مهمه من امروز با یلیاتفاقا خ-

 

 :  گهیم ینسبتا بلند ی، با صدا شهیاما اعصابش خورد م دونمینم علتشو

 ؟ یو انقدر کشش ند تیاهم یب یمسئله  هی شهیم

 

 بلندو ... یصدا نیبودم ا دهی، کم نشن ارهیگلوم به وجود م یو تو یبلندش ، بغض بد یصدا

 به خاطر گناه نکرده سرزنش نشده بودم . کم

از  هیچند ثان نیهم یبار هزارم تو یو من برا زنهیسرم داد م نیچن نیا کیسوال کوچ کی... به خاطر  انیحاال ک و

 :  پرسمیخودم م

 حق ندارم بغض کنم ؟ ایآ-

 

جواب کوبنده که به  هیجوابشو بدم اونم  یبا بدخلق خوامیسرش داد بزنم ، م خوامی، م گردونمیازش بر م صورتمو

 فعال دمیم حیشدن اشک هام ، پس ترج یبا جار هیکه حرف زدنم مساو نهیا تشیببره ، اما واقع یحرفش پ  هیتلخ

 ... شهی، مثل هم رمیخفه خون بگ

 

 :  رسهیبه گوشم م مونشیپش یکه صدا گذرهینم یادیز زمان

 

 من ... زمیترمه عز-
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 ارهیقت بطا تونهی، نم شنومیشده اشو م نیسنگ ینفس ها ی، صدا برمیکه صورتمو برگردونمو دستمو باال م نیا بدون

 ! کنهیپارک م ابونیکنار خ نویو ماش

 

 . دوزمیها م نیو رفت آمد ماش ابونینگاهمو به  خ مصرانه

 . کنهیتر م کیو خودشو بهم نزد ذارهیم میپشت صندل دستشو

 :  گهیم انهی، دلجو کنمیکم کنار گوشم احساس م یلیخ یهاشو از فاصله  نفس

 ترمه من ... نیبب-

 

 :  گمیم یلحن جد با

 ... انیرکی... ام دی! ببخش انیبشنوم ک یزیچ خوامینم-

 

برات  ی:  اگه بهم نگاه کن گهیو م نهیشی، درمونده سر جاش م شنوهیاز هرگونه احساسمو که م یخشک و عار یصدا

 ترمه !  کشمیعذاب م یریگینگاهتو ازم م ی، اما وقت دمیم حیتوض

 

 بده !  حی: توض گمیم تی، با جد کنمیو نگاهش م گردمی، برم دمیقورت م یبه سخت بغضمو
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که پدرم روم گذاشته بود ،  هی... اسم ری: ام گهیو م دهیهم فشار م ی، لب هاشو رو کنهیحرف بهم نگاه م بدون

 کنهیو برام زنده م یاسم صدام بزنه چون خاطرات بد نیبه ا  یکس خوامینم

 

 :  گمیم یآروم به

 رو ؟  یچه خاطرات-

 

 حرف توشه ! ییایکه انگار دن یی، باز از همون نگاه ها کنهینگاه م بهم

 به سخن گفتن ندارن !  یلیم چیش ، هلب ها اما

 :  گمیو م نمیشیم صاف

 باشه ، نگو ! -

 

 : ترمه پدر من ... گهیم یفور

 

 شیاریدلش موندن ، اما زبونش  یبزرگ تو یتوده  کی، حرف هاش مثل  کنمیو بهش نگاه م گردونمیبر م سرمو

 دلشو بزنه !  یتا حرف ها کنهینم

 

 به فرمون !  کوبهیم تیو با عصبان نهیشیم صاف

ن بار م نی، ا دیسرم داد کش رهیم ادمی،  شیشونیپ یرو ذارهیباز شده و دستشو م یبه پنجره  دهیم هیتک آرنجشو

 :  گمیم انهیدلجو
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من  یا، بر انهیداره  شوندیاسمت پسوند و پ ارمیبه روت نم گهی، اصال د دیناراحتت کنم ، ببخش خواستمینم انیک-

 ناراحت نباش باشه ؟  یطور نی! فقط ا یانیک

 

خون شده ، با حرف هام حالش بهتر  ی، چشم هاش دوکاسه  دوزهیو بهم چشم م دارهیبر م شیشونیپ یاز رو دستشو

 بفهمم چرا ؟  خواستیداغون ترم شده و من چقدر دلم م چینشد  که ه

 

 :  گمیو م ترسمی، م گذرونهیصورتمو از نظر م یسرخ شده اجزا یو با صورت دهیهم فشار م یهاش و رو دندون

 شده ؟  یزیچ انیک-

 

نگاه  از تونمیوقت نم چیمن ه دونهیو به من بفهمونه ، اما نم یزیچ هی خوادیبزنه ، م ادیفر خوادیبگه ، انگار م خوادیم

 حرف هاشو بخونم !  یکس

 

به زور از  یکه انگار یینفس زدن ها با صدا نیا ونی، م زنهی، نفس نفس م دوزهیاز من نگاهشو به رو به رو م دیام نا

 ؟ میراجع بهش صحبت نکن شهی... م زمی: ترمه عز رسهی، به گوشم م ادیم رونیحنجره اش ب

 

شو کار لیکه دل نیبا وجود ا ی، حت کنمیاما درکش م دیکه سرم داد کش نی، با ا کنمیلب زمزمه م ریز یآروم ی باشه

  "دل به دل راه دارد "مثال  نیو اون لحظه به نظرم چقدر درسته ا کنمیم یش همدرد، باز هم از ته دل باها دونمینم

 

 !  کنهیو حرکت م زنهیو م نیکه بهم نگاه کنه استارت ماش نیا بدون
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 !رهیگیتلخ شد دلم م نیچن نی، اوقات مون ا یروز نیچن هیکه تو نیا از

 منبع آرامشش  من باشم !  خوادیبخنده و دلم م خوادی، دلم م رهیکنم دلش آروم بگ یکار خوادیم دلم

 ... استیدن یگره  نیابروهاش اون لحظه کور تر نیب یافسوس که اون گره  اما

 

 !  کنهیمزون پارک م کی یو جلو نیبعد  ماش ی قهیده دق حدود

 : گهیآروم تر شده م کنمیکه حس م یبا لحن ارهیدلش طاقت نم یبه روبه روم سر جام نشستم ، انگار رهیخ

  

 امروز و داشتم  جانیهفته ه کی نیتمام ا خورمی! قسم م مهیروز زندگ نیمن بهتر یترمه ، امروز برا-

 باشه؟  میقبل و به کل از ذهنمون پاک کن قهیچند دق ایروزو به کام جفتمون  زهر کنم ، پس ب نیا خوامینم

 

چقدر راحت  انیراجع بهش بدونم و ک زویم ، حق دارم همه چبش شیزندگ کی، اگه قراره شر کنمینگاهش م دلخور

 .کردیم غیحقمو از من در نیا

 

 ! یالیخیبه ب زنمینشده ام ،اما خودمو م قانع

 . دهیکه جوابمو با لبخندش بهم م دمیتکون م یسر

و هر دو دوشادوش هم وارد مزون  ستهیا یکنارم م نشیهم بعد از قفل کردن ماش انی، ک میشیم ادهیپ نیماش از

 . میشیم
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:   هگیبا لبخند م نیدر همون ح ادیخوش به سمتمون م ییو با رو شهیم انیک یمتوجه  یو خوش پوش انسالیم خانوم

 ، پارسال دوست امسال آشنا !  رجانیبه به ام

 

 ه .اسم صدام کن نیبا ا یکس خوادیدلم نم گفتیداشت م شیپ ی قهیچند دق نیبهش ، هم دوزمیسرزنش بارمو م نگاه

 

. 

 

 

 یکم سرم شلوغه و گرنه من نمک پرورده  هیروز ها  نی:  ا گهیو خطاب به خانمه م کنهیم یمصلحت یتک سرفه  

 خودتونم .

 

 ؟ شاالیا رهی: مشغله ات که خ گهیم یو با لبخند معنادار کنهیبه من م یکوتاه یاشاره  زن

 

 ! رهی: خ گهیو م زنهیم یمحو لبخند

 

 ما هم باالخره گرفتار شد  ریپس آقا ام ی: خوب به سالمت گهیو م ندازهیبه من م ینگاه زن

 

 : من در خدمتم !  گهیو م کنهیبا دست به فروشگاهش م ی، اشاره ا زنمیم یمصنوع لبخند
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 : پس فعال با اجازه !  گهیو م دهیتکون م یسر انیک

 

 رسهیصدام به گوشش نم شمیمطمئن م ی، وقت میشیاون خانومه دور مبا هم از  کنهیاز حرفش به من اشاره م بعد

 ؟ ریام گنی: چرا بهت م گمیم انیخطاب به ک

 

 مشکالت هست ! نیا یدو اسمه باش ی: وقت گهیتفاوت م یب

 

 ؟  انیک ای ریصدات کنم ؟ ام یمن چ-

 

از  ، مخصوصا اگه دهیبهم نم یحس خوب ری، ام انی: بهم بگو ک گهیم تیسمتم و با جد گردهی، برم ستهیا یحرکت م از

 زبون تو بشنوم !

 

 چرا ؟ -

 

  یطور نی: هم گهیو م دزدهیازم م نگاهشو

 

 . شهی، رفتارش هر لحظه برام  گنگ تر م کشمیبه صورتم م یدست کالفه
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 انویکه من اصال ک کنمیفکر م نیاز قبل به ا شتریو هر لحظه ب شهیم شتریلحظه سواالت ذهنم نسبت بهش ب هر

 ! شناسمینم

 

 !  ادی: اون مانتو بهت مگهیو م کنهیاشاره م ی، و در آخر به سمت چرخونهیدور تا دور فروشگاه م نگاهشو

 

عث که داشت با یکه قدش بلند بود اما مدل خاص یکیو ش دیسف هیبه مانتو رسمیو م کنمینگاهش و دنبال م ریمس

 توجه همه بهش جلب بشه !  شدیم

 : گمیو موشکوفانه م انیسمت ک گردمیم بر

 ؟  ادیبهم م یدونیاز کجا م-

 

 مردونه است . یراز ها گهی:  اون د گهیو م گذرونهیبا نگاه خاصش سر تا پامو از نظر م خندهیهاش م چشم

 

 . گردونمیو صورتمو برم کنمینازک م یچشم پشت

 . ارنیتا اون مانتو رو برام ب گهیاون جا م یاز فروشنده ها ی کیبه  انیک

 ی قهیهم با سل یو کفش فی، شلوار و ک ارهی، مانتو رو از سر رگال برام م زمیسا دنیو بعد از پرس گهیم یچشم دختره

 داخل اتاق پرو . رمیو م کنمیانتخاب م انیک

  یالیخ_نوازش#

 69پارت#
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. 

 

 

 . کنمیعوض م دیمدرسه امو با مانتو شلوار سف یو لباس ها زنمیم یتلخ لبخند

 

 . کنمیبه خودم نگاه م نهییآ یو تو ندازمیسرم م یرو شالمو

 کرده . جادیظاهرم ا یتو یریچشمگ رییبلند تغ یمانتو اون

 بشه . دهیکرده و باعث شده سنم باالتر د شتریانداممو ب هیدگیچون کش دیشا

 

 کولم . یتو چپونمیمدرسه امو م یو لباس ها کنمیرو پام م یپاشنه سه سانت یورن یها کفش

 

 . شمیو از اتاق خارج م کشمیم یقیعم نفس

 

 مشغول صحبت کردن با صاحب فروشگاهه . انیک

 .  دوزهیو نگاهشو به من م کنهی، صحبتشو قطع م شهیباز شدن در که م متوجه

 

 . گذرونهیلذت سر تا پامو از نظر م با

 . ستمیا یو کنارش م رمیزده به سمتش م خجالت
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 نیو من چقدر به ا ارمیازش سر در ب تونمیکه نم هییچشم هاش حرف ها یکرده تو رییچرا نگاه اون زن تغ دونمینم

 نگاها عادت کردم .

 

 

 نیو با ماش میشیکردن از اون خانوم از فروشگاه خارج م یو ما بعد از خداحافظ کنهیپول لباس ها رو حساب م انیک

 . میریبه سمت محضر م

 

 هیو برام  دهیچیام در هم پ یبدن ستمیدلشوره دارم که تمام س یر، اونقد کنمیاسترس مدام پوست لبمو م ازشدت

 تهوع رو به جا گذاشته . دیحالت شد

 

 

 ؟  یدی: ترمه چرا انقدر خودتو عذاب م گهیو م ارهیآخر هم طاقت نم کنه،ینگاهم م یبا نگران یهر از گاه انیک

 نداره . یبا رنگ مانتوت فرق رنگت

 کرد ! دییکه دادگاه هم تا یدی، د یکنیکارو م نیبهتر یباش تو دار مطمئن

 پدر عقد کنه؟  یدختر بدون اجازه  هیکه  استیآسون نیبه ا یکرد فکر

  لیبه سه دادنیتو رو به زور م یکردیکارو نم نیاالن ا اگه

 ؟  یبود یراض

 

 قیرامشو به رگ هام تزرکه انگار مثل سرم قطره قطره آ یی، دوباره با همون صدا دمیتکون م یبه عالمت منف سرمو

 ؟  یخوایم یچ یلفظ ری،ز میبحثو عوض کن ای:  پس انقدر نگران نباش ، اصال ب گهیم کنهیم
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 ! کنمینثارش م یا وونهیلب د ریو ز خندمیم

 

 بزرگ دارم ! یلیخ زیسوپرا هیفردا برات  الیخیو ب یلفظ ری: اصال زانیک

 

 :  گمیطرفش و م چرخونمی، سرمو به شدت م زنهیهام برق م چشم

  ؟یچ-

 

 پس به وقتش!  زی: اسمش روشه ، سوپرا گهیو م ندازهیباال م ییابرو طنتیش با

 

 بشم . ریکه غافلگ یکردیم زیسوپرا ییهوی دی؟ با یگی: اسمش روشه ، پس چرا م گمیحرص م با

 

 ها ! یگیم ی: راست گهیتخس م یپسر بچه ها نیو ع کنهیم زیهاشو ر چشم

 

 :  گمیم یبلند و کالفه ا یو با صدا نمیشیسر جام م تیعصبان با

 ! هیچ یجنابعال زیباشه که سوپرا نیا ریفکرم درگ دیحاال من تا فردا مدام با-

 

 . یمدام به من فکر کن شهی: حداقل باعث مانیک
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 :  گمیم تیبا جد کنمیو بهش نگاه م گردمیم بر

 !  یرینم رونیلحظه هم از فکرم ب کی ی، حت انیک کنمیمدام بهت فکر م دمتیکه د یمن از روز-

 

 !  یحرف قشنگ به من زد هی: چه عجب  گهیو م زنهیکه از حرفم برده   م یاز سر لذت یمحو لبخند

 

 !  یگیباز صد رحمت به من تو که همونو هم نم-

 

 شدن اون خطبه خدمتتون عرض کنم ! یحرف هامو بعد از جار  یهمه   دمیم جی: من ترجانیک

 

 !  دارهیمحضر نگه م یروبه رو نویتموم شدن حرفش ماش با

 . شهیوجودم از استرس و دلشوره پر م دوباره

 نداره . یترس و نگران چیو ه هیچشم هاش فقط برق شاد یخونسرده تو یادیز انیمن ، ک برعکس

 . شمیم ادهیو منم پ دمی، آب دهانمو قورت م کنهیو در سمت منو باز م شهیم ادهیپ نیماش از

و  نیو ماش بندهیدر و م ارهیم رونیدادگاه رو ب یداشبورت شناسنامه و نامه  یو از تو نیماش یتو شهیخم م انیک

 !  کنهیقفل م

 

 ؟  یبش انی؟ نفس ک یبش امیدن ی؟ همه  یخانوم من بش ی: حاضر گهیو م ندازهیبهم م یمعنادار نگاه
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 :  گمیو م کنمینازک م یچشم پشت

 ؟ ستمیمگه ن-

 

 من یرسما و شرعا مال من بش یوقت یول ،یانیک زی! تو همه چی: هست گهیم دهیصداقت م یبو بیکه عج یلحن با

 . شمیم نیزم یمرد رو نیخوشبخت تر

 

 :  گمینلرزه م کنمیم یکه سع ییهامو پشت لبخندم پنهان کنم ، با صدا یتمام دل نگران کنمیم یسع

 ایمرد دن نیخوشبخت تر میپس زودتر بر-

 

 

 هزنیچند تقه به در اتاق م انی، ک ستیکس به جز ما ن چی، ه میشی، دوشادوش هم وارد محضر م کنهیم یخنده ا تک

 "دییبفرما " گهیکه م یمردونه ا ی، صدا

 تا در رو باز کنه . دهیم انیاجازه رو به ک نیا

 . بندهیتو و درو م ادیهم بعد از من م انیو ک شمیمن وارد م اول

 

 :  گهیو م کنهیم زشیم یجلو یها یبه صندل ی، اشاره ا هیانسالیم بایکه مرد تقر عاقد

 . کنمیخواهش م دییبفرما-
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 مکنیحس م بی، پاهامو  که عج کنهیم تمیکار هدا نیو با ا دهی، دستشو جائل کمرم قرار م دهیتکون م یسر انیک

 . نمیشیم یصندل یو رو دمیندارن ، به جلو حرکت م یرمق چیه

 

،  دهیو به عاقد م ارهیم رونیدادگاه رو ب یشناسنامه ها و نامه  بشیج یو از تو ستهیا یعاقد م زیم یروبه رو انیک

 . بندمیو چشم هامو م نییپا ندازمی، سرمو م شنیمشغول حرف زدن م

 

سرنوشتو  نیکه من ا میدونیخودم م یبزرگ بود ، اما فقط خودمو خدا سکیر هی دیکارم حماقت محض بود ، شا دیشا

 یداهل نامر دونستمیدر حقم کرده بود که م یمدت کم اونقدر مردونگ نیهم هیدوست داشتم ، تو انوی، ک خواستمینم

 یعقد کنم ، ول انهیمخف یطور نیو ا نجایا امیها ب ارکس و ک یها و ب میتیامروز مثل  خواستی،  اما دلم نم ستین

 مجبور بودم ... 

نداشتم چون حرف هام  یو من مجبور بودم باهاش ازدواج کنم ، راه فرار ومدیاز خارج کشور  م لیسه گهیماه د کی

خواسته امو بهشون بفمونم مطمئنا  تونمیو التماس م هیداشتم با گر دیام یو من اگه ذره ا کردیاثر نم یقیطر چیبه ه

 زنهیقولش نم رشیآقاجونم سرش بره ، ز تمدونسی، اما م نده لیتا منو به سه نشستمیروزها پشت در اتاق آقاجونم م

. 

،  شدمیم لیبه زور زن سه دیبا ای کردمیازدواج م انیکه اگه با ک نیبدم ، به ا یبا افکارم به خودم دلدار کنمیم یسع

 کیکه  کنمیازدواج م یمن مثل معجزه بود ، حداقل با کس یبرا انیوسط ک نی، ا کردمیمملکت فرار م نیاز ا دیبا ای

فکر کنم ،  نیبعد از ا یبه روز ها خوامی، نم تپهیبراش م منکه قلب  یکه دوستم داره ، کس ی، کس هیمرد واقع

 بسپارم به دست زویهمه چ کنمیم یپس سع ارهیسرم م ییفکر کنم که اگه آقاجونم بفهمه چه بال نیبه ا خوامینم

  "هرچه بادا باد  "زمان ، به قول معروف 

 

که روز اول با  ی، همون پسره چشم و ابرو مشک چرخونمی، نگاهمو م شهیاتاق رشته افکارم پاره م، باز شدن در  با

به  فکر کردن ی، اون پسره که با کم شناسمیکه من نم ادیم یا گهید ی، پشت بندشم پسر شهیوارد م دمشید انیک

 . دمیکه جوابشو نم کنهیسرش بهم سالم م ادناسمش فرزاد بود ، درست مثل همون روز با تکون د ارمیم ادی
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به من  یسالم کوتاه بهی، پسره غر شهیدر هم م انیک یکه اخم ها گهیبهش م یزیلب چ ریو ز رهیم انیسمت ک به

ه بفهمم که ب تونمیخوب م یلیو من خ دنی، هر دو شناسنامه هاشونو به عاقد م دهیدست م مانهیصم انیو با ک کنهیم

 عنوان شاهد اومدن .

 

دو عق ی: خوب خطبه  گهیو م کنهیرو روبه روش باز م ی، عاقد دفتر نهیشیهم کنار من م انیک ننیشیم یصندل یرو

 . کنمیم یجار

 

م اون ندارن ، ضربان قلب خی کهیبا دوت یفرق چی، دستام ه کنهیو بند دلمو پاره م رهیقلبم م یتو ریمثل شمش حرفش

 . رسهیصداش به گوشه همه م کنمیقدر کوبنده است که حس م

 یقیطر چیروم مبهمه که به ه شیپ ی ندهی، اونقدر آ دمی، انگشت هامو در هم گره م کنهیشروع به خوندن م عاقد

 بدم . یخودمو دلدار تونمینم

 

 روزه خاموش نشه ؟  کی انیک نیکجا معلوم عشق آتش از

 کجا معلوم جا نزنه ؟  از

 راه ولم نکنه ؟  ونهیکجا معلوم م از

 روزه عاشق شدن و دوروزه فارق شدن نباشه ؟  هی تهیما حکا تیکجا معلوم حکا از

 موندگاره ؟  زنهیازش دم م انیکه ک یعشق نیمن از کجا بفهمم ا اصال

 نمکیو من با خودم فکر م مونهینم یاز من باق یچیبشه اگه ازم خسته بشه  اون وقت ه المیخیترکم کنه اگه ب اگه

 گرفتم میچقدر کورکورانه و بدون فکر تصم
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ودم به خ زنهیاسممو صدا م یکه با نگران انیک یهمه منتظر جواب منن ، با صدا شمیغرق افکارمم که متوجه نم اونقدر

 :  گمیو هول شده م امیم

 هان ؟ -

 

: ترمه حواست کجاست؟  گهیم یآهسته ا یو با صدا کنهیبه عاقد م یاشده ، اشاره  نیمز یزیاش به اخم ر چهره

 ؟  یگینم یزیچرا چ

 

 کنمیبار چهارم عرض م ی: برا گهی، خطاب به من با همون کالم و لحن محکمش م کنمیزده به عاقد نگاه م وحشت

 ی هیمهرزاد با مهر انیرکیام یکه شما را به عقد دائم جناب آقا دیدهیجانب وکالت  م نیبه ا ایمکرمه آ ی زهیدوش

مسکن به ارزش  کیبه همراه  یتمام بهار آزاد ی هو چهارده سک کصدیو تعداد  دیجلد کالم اهلل مج کیمعلوم ، 

 ؟ اورمیتومان در ب ونیلیچهارصد م

 

 انیکنگاه  ینیسنگ نیب نیکه عاقد گفت توجه نداشتم، در ا یا هیبه من چشم دوختن ، اون لحظه اصال به مهر همه

 تحت فشارم گذاشته بود !  یبدجور

و نکنه ، دلم مونیپش ممیتصم نیمنو از ا خوامیو از ته دل از خدا م بندمی، چشم هامو م کنمیقرآن روبه روم نگاه م به

  ایبه در زنمیم

 :  گمیبه اون قرآن م رهیو خ کنمیهامو باز م چشم

 بله ! -

 

 انیب یکه اون لحظه از من گرفت حت یاما انرژ دیرسیکردنش ساده به نظر م انیکه ب یسه حرف یکلمه  کی "بله"

 .   خواستیهم از آدم نم یصد مجهول یکردن صد ها معادله 
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،  خونهی، عاقد خطبه رو م کنهیوصلت اعالم م نیخودشو به ا تیهم رضا انی، ک رهیم شیطبق روال پ زیچ همه

نا من قانو یعنی نیو ا شهیمهر م گهیهمد یشناسنامه  یتو انیو اسم من و ک میکنی، ما امضا م کننیامضا م نیشاهد

 ! شمیم انیو شرعا همسر ک

 

رفت و  رونیزود از محضر ب یلیکه امضا کرد خ نی، بعد از ا کردیکه انگار به زور داشت اون جو رو تحمل م فرزاد

 دوستشم به دنبال اون محضرو ترک کرد .

 یلیتحمل کنم و خ تونمی، مشغول حرف زدن با عاقده ، جو اون جا اونقدر برام خفقان آوره که نم کنمینگاه م انیک به

  رونیب امیاز محضر م عیسر

 ام گذاشته . نهیس یرو ینیدم و بازدم ساده هم بار سنگ نیا ی، حت زنمیم هیتک وارید به

که از تعصب  یبگم ، در حال یکه به کس نیشدم بدون ا انی، من همسر ک بندمیو چشم هامو م واریبه د دمیم هیتک

 که به آب دادم . یدسته گل نیبه حال من با ا یپدرم خبر داشتم و وا

 

، چشم هامو باز  کنمیتنشو کنار خودم احساس م یکه گرما کشهینم یو طول شنومیرو م انیمحکم ک یقدم ها یصدا

 . رمیگیم واریامو از د هیو تک کنمیم

 . مستیا یم انیک یرو روبه

 . رمیزل زدن به چشم هاش سرمو باال بگ یاون قدر بلند هست که مجبورن کنه برا قدش

 

 . کنهیو بهم نگاه م زهیریچشم هاش م یتمام حرف هاشو تو شهیهم مثل

 بهم بفهمونه رو بخونم . خوادیکه م ییچند خط از حرف ها شمیبار موفق م نیا دیشا
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 یتو یکه اون قدر مردونگ نیکه عاشقمه ، ا نی، ا شمهیکه پ نی، ا ستمیکه تنها ن فهمونهیچشم هاش بهم م با

 داشتم . اجینگاه احت نیوجودش داره که وسط راه ولم نکنه و من ... چقدر به ا

 

 نشات گرفته از کجاست ! جوشهیچشمم م یکه تو یاشک نی، ا دونمینم

 وار قلبم ... وانهیاز طپش د دیشا

 ...ندهیآ یبر روزها یاز لرزش دلم مبن دیشا

م به یبا نگران انیک شهیگونم ، باعث م یشدن رو یجار تیچشمم و در نها یکردن تو دایکه هست با نمود پ یچ هر

که  یو با جون و دل آرامش بندمی، چشم هامو م ذارهیو کنار صورتم م ارهی، دستشو باال م ارهینگاه کنه ، طاقت نم

 . دمیم هیهد سمبا دست گرمش به من منتقل کرده رو به وجود پر استر انیک

 

تا من بتونم از  ستنیاشک ها از حرکت نا نیا خوادیو من چقدر دلم م کنهیگونمو پاک م یرو یشصتش اشک ها با

 مردونه لذت ببرم . یدست ها نیا

 

 . کشهیم بغلش یمنو تو یبه آروم انیکه ک رسهیبه اوج خودش م یآرامش زمان نیا

 . دمی، فشار م دادیم تیحس امن بیکه عج یمردونه ا ی نهیو سرمو به س بندمیهامو م چشم

 

که قصد داره با تنگ شدن فشار دست هاش دور  کنمیرو تجربه م یگر تیبار آغوش حما نیاول ی.... ترمه ... برامن

 به اوج برسونه . نیاز ا شتریکمرم ، منو ب

 

 دوستت دارم ترمه !  یلی: خ شنومیپر صالبتشو کنار گوشم م ی، صدا کنمیسرم احساس م یرو زشویر ی بوسه
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 ترشی، فشار دست هاش دور کمرم ب کنمیو دور گردنش حلقه م برمی، دست هامو باال م شنیهام دوباره بسته م چشم

 کنهیهاش م هیداره عطر منو وارد ر کنمیخوب درک م یلیو خ شنومیم قشویعم ینفس ها ی، صدا شهیم

 

 

 :  گمیم هیو با گر چسبونمیاز قبل بهش م شتریخودمو ب کنمی، به آغوشش عادت م هیچند ثان نیتو هم انگار

 مگه نه ؟  یذاریتو که تنهام نم انیک-

 

 :  شنومیمحکم و مطمئنش و  کنار گوشم م یصدا

ترکت کنم !  تونمیاگه بخوامم نم ی، من حت یمیزندگ ی، همه  ی، تو قلب من ذارمیوقت تنهات نم چیوقت ، ه چیه-

، مطمئن باش همه جوره هواتو دارم پشتتم ، فقط  وفتهیب یاتفاق چیه ذارمی، مطمئن باش نم زدلمیپس آروم باش عز

 ، فقط تو بخند ! زیتو اشک نر

 

 . کنهی، موشکوفانه به صورتم نگاه م شمیو ازش جدا م کنمی، از آغوشش دل م خندمیم هیگر ونیم

 . نییپا ندازمیزده سرم و م خجالت

 

،  هکنیبهم نگاه م یقرار ی، با ب ذارهی، دست ها گرمشو دوطرف صورتم م ابونهیجا خ نیا میبرد ادیجفتمون از  انگار

 نگاهش غرق بشم . یتو اریاخت یجاذبه داره که ب یمن اون قدر یچشم هاش برا

 ، بارها و بارها ! بوسهیروون شده از چشم هامو م یو اشک ها کنهیم کیبه چشم هام سرشو به صورتم نزد رهیخ
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، حس  کنهیصورتم ، وجودمو گرم م یزده  خیداغش با پوست  ی، برخورد لب ها بندمیهامو از سر آرامش م چشم

 یها خیکه ذره ذره در حال ذوب کردن  دهیرس یشیسرما موندن ، حاال به آت یو دارم که بعد از مدت ها تو یآدم

 ودشه .وج

 

 ازهندیبه چشم هام م ی، نگاه معنادار نییپا خورنی، دستاش از کنار صورتم سر م رنیگیهاش از صورتم فاصله م لب

 :  گهیوجودش داره م یکه تو یو با تمام عشق و عالقه ا

 ! یمن خوش اومد یایبه دن-

 

 . نییپا ندازمیو سرمو م زنمیم یمحو لبخند

 . رهیگیو دستمو م کنهیبه سمتم دراز م دستشو

 ! دهیزدمو فشار م خیو دست  برهیانگشتام فرو م یهاشو البه ال انگشت

 

 . ستین یشده بود خبر رمیگ بانیگر شیپ قهیکه تا چند دق یاسترس مرگ بار از

 آرامشه و آرامش ... فقط

،  شمیم نی، سوار ماش کنمیو دستشو ول م زنمیم یلبخند  کنهیو منتظر بهم نگاه م کنهیرو باز م نیدر ماش انیک

 . کنهیم ریو بدون تعارف دوباره دستمو اس شهیو سوار م زنهیدور م نویهم ماش انیک

 

 . گمینم یزیو چ کنمیم یخنده ا تک

 

 . گمینم یزیو چ کنمیم یخنده ا تک



 یالینوازش خ

 
203 

 

 . کنهیو روشن م نیماش

 دست منه . یو دست خودشم رو ذارهیم نیماش یدنده  یو رو دستم

 

 . میشنویهمو م یخوب حرف ها یلیخ یول میزنینم یکدوم حرف چیعقد خونده شده ه یکه حاال که خطبه  جالبه

 هیچه حس خوب  گمیو من با خودم م رسوننیاوقات آدم ها با سکوتشون ، با دل هاشون حرف هاشونو بهم م یگاه

 بودن ... انیمحرم دل ک

 

 :  پرسمیم انی، خطاب به ک وفتمیلباس هام م ادی

 برم خونه ؟ دیلباسا با نیبا ا-

 

 خوبه ! یلی: اگه بشه که خ گهیو م زنهیم یمحو لبخند

 

و ت هیمطمئنم ! فقط کاف شهیموانع هم خود به خود رد م ی هیبله گفتم بق ایکار دن نیممکن تر ریمن امروز به غ-

 . یباش شمیپ

 

 . دمی: هستم ، قول م گهیم نانیو با اطم ندازهیبهم م ینگاه مین

 

 :  پرسمیبار دوم م ی، برا ارنیکه رگبار سوال هام با هم به ذهنم هجوم م شهیهم مثل

 چند سالته ؟  انیرفت ک ادمیاصال  -
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 :  گهیو م رهیگیبه خودش م یمتفکر حالت

 نگفتم بهت ؟ -

 

 . رهیگیهم مثل من خندش م انی، ک خندمیته دل م از

 : گمیهام م دنیخند ونیم

 ! دونهیسن داماد رو هم نم ی، عروس حت انیک میدزوج سال ش نیتر بیعج-

 

 ! رهینگو آبرومون م یوقت به کس چیراز من و تو ، ه نیاول نمی: خوب ا انیک

 

 چند سالته ؟ یراست یباشه ، حاال راست-

 

 و چهار . ستی: ب انیک

 

 :  گمیم متفکر

 . میای! خوبه ... به هم م یشش سال ازم بزرگتر یعنی-

 

 :  گهیم یو با مهربون ندازهیبهم م ینگاه مین دوباره
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 ! یچه افتخار بزرگ-

 

 تیدبا ج ستیلبم ن یلبخند رو گهیتفاوت که د نیبا ا یول ارمیذهنمو به زبون م هیو سوال بعد کنمیفکر م یکم

 :  پرسمیم

 ؟  یگیبه مادرت نم -

 

 :  گهیلب م ریو ز شهیهاش در هم م اخم

 فکر نکنم خوشحال بشه !-

 

 : گمیو م نمیشی، صاف م خورهیبهم بر م یلیخ

 ! یگرفتیپس کاش اول از مامان جونت اجازه م -

 

 :  گهیبلند تر از حد معمول شده م تیعصبان یکه از رو یی، با صدا خورهیمن بر م یاونم به اندازه  به

 ؟  یکنیترمه حرفتو مزه مزه م-

 

 :  گمیبه جانب م حق

  "فکر نکنم خوشحال بشه" یگیصراحت م نیکه با ا نهیبینم یبعالجنا قی؟ نکنه مادرت منو ال یتو چ-

 

 :  گهیو م دهیم رونیب نشیاز س تیاز سر عصبان نفسشو
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 ؟  یکنیرفتار م یمنطق ریچرا انقدر غ-

پسرش بدون اطالع اون براش عروس  شهیناراحت م یپسرش آرزو داره ، مسلما هر مادر یبرا یمسلما هر مادر خوب

 . ارهیب

 

 نبود . میحرف ها حال نیاما من اون لحظه ا زدیحرف م یمنطق

 .شمیم رهیخ رونیبه ب تیو با عصبان رونیب کشمیدستش م ریمو از ز دست

 

 خواستمی، نم خوامی:  معذرت م گهیم انهیپس دلجو ادیکوتاه ب کنهیم یسع شهیقانع نشده ، اما مثل هم معلومه

 . گفتمیم یاون طور دینبا یناراحت بش

 

اون جا  خوامیمستانه م ی: منو برسون خونه  گمیم یآروم یو با صدا دوزمیچشم م ابونیو مصرانه به خ ذارمینم محل

 خونمون . رمیلباس هامو عوض کنم ، بعدش خودم م

 

 

 ؟  دونهی: م انیک

 

 ؟  ویچ-

 

 : ازدواجمونو ؟ انیک
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 نه !-

 

 من ! یخونه  میریم یبر ستی: پس الزم نانیک

 

 :  گمیو با تعجب م کنمیم لیبه سمتش متما گردنمو

 خونت ؟-

 

 ! یاونجا لباساتو عوض کن میبر میتونیم ستشیمشترک من و فرزاد االن ن ی: خونه  انیک

 

 

 .  بهیپسر غر کیاالن شوهر منه نه  انیبه خودم بقبولونم که ک دی، با کنمینگاهش م مردد

 . بودمیخونه م دیو من راس ساعت پنج با مهی، ساعت سه و ن کنمیساعتم نگاه م به

 !  شهیم رمی: باشه ! فقط تند برو د گمیو م دمیتکون م یسر

 

 . دارهینگه م یخونه با در قهوه ا هی یبعد جلو ی قهی، حدود ده دق کنهیم شتریو ب نیو سرعت ماش گهیم یا باشه

 انی، ک شهیکه انتهاش به در خونه ختم م کیکوچ یوراهر هی؛  کنهیدر و باز م دیبا کل انی، ک میشیم ادهیپ نیماش از

 یلی، از ظاهر خونه خ شمیو داخل م زنمیم یتا وارد بشم ، لبخند محو مونهیو منتظر م کنهیباز م دیاون درو هم با کل

 . هیخونه مجرد نجایخوب معلومه که ا
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 شهیز مخونه با نیامروز پات به ا دونستمی: اگه م گهیو م کنهیم یتک خنده ا انیک زنمیاشون م یبه شلختگ یلبخند

 . کردمیجا رو گل بارون م نیقطعا ا

 

 خدا به داد من برسه . یشلخته ا یلی، خ شناسمتیمنتظره بود چون کم کم دارم م ریپس چقدر خوب شد اومدنم غ-

 

 ،  ندازهیباال م ییو ابرو خندهیجوابم م در

 ؛  شهیم ریکه دستم اس دارمیقدم به همون سمت بر م کیتاق ا دنی، با د چرخونمیدور تا دور خونه م نگاهمو

 . ستمیا یو روبروش م گردمیراحت راه رفته رو برم یلیو من خ کشهیم دستمو

 . ندازهیوار قلبم ، منو به خنده م وانهید دنیکوب یصدا

 یخندیم ی: به چ گهیم یآهسته و زمزمه مانند یبا صدا نهیبی، خندمو که م کنهیمحو و مات به من نگاه م انیک

 پرنسس ؟ 

 

  ذارمیقلبم م یو رو برمیو باال م انی، دست ک شهیلبم محو م یاز رو لبخند

 . بندهی، چشم هاشو از سر آرامش م کنهیواره قلبمو حس م وانهیخوب کوبش د یلیخ

 :  گمیو با صداقت م زنمیم یکمرنگ لبخند

گه م یشنویشاهکارتو م یصدا یقراره ، دار یانقدر ب کهی، هر وقت به تو نزد زنهیم یطور نیا نهیبیهر وقت تو رو م-

 نه ؟ 

 ؟  یبه سر قلبم آورد یچ ینیبیم یدار
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 . نمیبیچشم هاش م یو تو ی، برق خوشحال کنهیهاشو باز م چشم

 . کنهیو منو به آغوشش دعوت م کنهیو دور کمرم حلقه م دستش

م ه انی، قلب ک کوبهیم نهیس یکه قلب من تو یقراره ، با همون شدت یمن ب یقلبشه ، به اندازه  یدرست رو سرم

، خصوصا اگه  یکه دوست دار یطپش قلب کس دنیشن هیچه آرامش دونمی، نم کوبهیم نشیس ی وارهیخودشو به د

 . یرسیآرامش م وجتو باشه ، اون قلب مال تو باشه ، اون زمانه که به ا یاون طپش برا

 

 

 :  شنومیمردونه و زمزمه مانندش رو کنار گوشم م یصدا

 دو قلب باشه  . وندیشناسنامه ، پ یعالوه بر ثبت اسم تو دیعقد با-

وقت فراموش  چیقلبم و ه یصدا خوامیم ی، ول میکرد شیوقته محرم هم شدن فقط امروز رسم یلیقلب هامون خ ما

 ! ینکن

 . تپهیتو م یبرا فقط و فقط انیبمونه قلب ک ادتیتا ابد  خوامیم

 بمونه چقدر دوستت دارم  ادتی

،  قلب نیا هیقرار ی، ب یشنویم یکه تو دار یصدا نی، ا گهیوقت دروغ نم چیقلب آدم ها ه یباور برس نیبه ا خوامیم

 . تهیوارش واقع وانهیطپش د

 من تا ابد متعلق به توعه ترمه !  قلب

 وقت فراموش نکن. چیه نویا

 

 . کنهیازش جدا بشم که حلقه دست هاش و محکمتر  م خوامی، م زنمیاز ته دلم م یلبخند
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 :  گمیو م خندمیم زیر

 ! یعادت کن دیبا-

 

  ؟یی: به جداانیک

 

 ها ... زیچ یلیبه خ ی، به دلتنگ ییبه جدا-

 

 . شهیزود تموم م یلی: خ انیک

 

 :  گمیو م کشمیم یآه

 خدا کنه .-

 

 قدرتمندشو دور کمرم کمتر کنه . یفشار دست ها شهیم یراض باالخره

 . ستمیا یو روبه روش م رمیگیفاصله م ازش

 . رهیم نییکشدار و بلند باالش با شدت باال و پا یاز هجوم نفس ها نشیس ینگاهش عوض شده ، قفسه  حالت

 . زنهیبه چشم هام ، پلک هم نم رهیخ
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 ، شهیپروا م ی، ب شهیسرکش م نگاهش

 . کنهیلب هام متوقف م ینگاهش رو ، رو ریمس

 

 . دمیمشتم فشار م یمانتوم رو تو ی، گوشه  شهیعادت هم به

 ، در حال ذوب شدنم . شیآت یجلو خیاش مثل  رهینگاه خ ریز

 . کنهی، با همون دست ، گرما رو بهم منتقل م ذارهیو کنار گونم م دستش

 . کنهیم کیو سرشو به صورتم نزد دوزهیخمار شده اشو به لب هام م یها چشم

 لب هام نشسته . ی، رو انیداغ ک یلب ها فهممیم رهیگیم شی، وجودم که آت بندمیهامو م چشم

 

 . کنهی، دستش و دور کمرم حلقه م ذارمیم شیعضالن ی نهیس یو رو دستم

 . مونهیم یباق نیریش یخلسه  هی،اون قدر دور که فقط  شنیو بد ازمون دور م یمنف یحس ها ی همه

 

 .  برهیاز قبل به اوج م شتریو هر لحظه هر دومونو ب شهیم صی، حر شهیکم و کم تر م انیک یرفتار ها یتو آرامش

 

 رو فراموش کرده . دنیهم نفس کش انیندارم و ظاهرا ک دنینفس کش مجال

 

 . میزنی، هر دو نفس نفس م شنی، لب هاش از لب هام جدا م کنمیاش وارد م نهیبه س  یدست هام فشار کم با
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 . زنمیاز ته دلم م یاما لبخند دونمی، علتشو نم خندمینفس زدن ها م نیا ونیم

 

 :  رسهیبه گوشم م انیخش دار ک یصدا

 !  یچه خوبه که مال من-

 

 :  گهیو دوباره م زنهیم میشونیبه پ یقیعم ی، بوسه  شهیپررنگ تر م لبخندم

 چقدر خوشبختم که تو رو دارم . -

 ! یمن شد یای، دن ی، مال من شد کنمینوازشت نم المیخ یتو گهیخوبه که د چقدر

 

 

 به چشم هاش نگاه کنم . کنهیو وادارم م ذارهیچونم م ری، دستشو ز ندازمیم نییزده سرمو پا خجالت

 

 دوستت دارم ترمه یلی: خ گهیبه زن بده م تونهیمرد م کیکه  یو با تمام عشق و عالقه ا زنهیبه چشم هام م یا بوسه

 

اون  یدرازتر نکنم ، چون تو ممیکه پامو از گل نی، به خاطر ا دمیکه خجالت کش نی، نه به خاطر ا ندازمیم نییپا سرمو

 پام نگاه ریکه مصرانه به فرش ز یاون لحظه ، من از عقلم نه ، بلکه فرمانبردار قلبم بودم ، در حال ی، تو تیموقع

 : گمیم انی، خطاب به ک کنمیم

 من ... برم لباسامو عوض کنم .-
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 و ذارمیلبم م ی، دستم و رو بندمیو درو پشت سرم م رمیو بدون اتالف وقت به سمت اتاق روبه رو م زنمیو م حرفم

دخترونم با  یها نیاول نیو چقدر ا شدیم لیکم کم تکم انیهام داشت با وجود ک نی، تمام اول بندمیچشم هامو م

 .  شدیپر م ینیریحس ش

 

 و ستمیا یم یقد ی نهییآ ی، جلو کنمیتنم عوض م یو با لباس ها ارمیم رونیکولم ب یمدرسه امو از تو یها باسل

  ندازمینگاه رو بهشون م نیو آخر کنمیم زونیآو ی، لباس هامو به چوب لباس کنمیسرم مرتب م یمقنعه امو رو

 بذارم . ادگاریهم به رسم  دیجا به رسم امانت و شا نیبا خودم ببرمشون پس مجبور بودم هم تونستمینم مسلما

 

 . هیگوش هیتو مکارتینشسته و مشغول انداختن س یمبل راحت یرو انی، ک شمیاتاق خارج م از

 . نمیشیو کنارش م رمیسمتش م به

 . رهیگیو بعد از روشن کردنش اونو به سمت من م ندازهیم یگوش یو تو مکارتیس

 :  گهیو م خندهیم بنهیمات و مبهوت منو م یچهره  ی، وقت کنمینگاه م متیو گرون قلوکس  یبه اون گوش متعجب

 توعه . یبرا گهید رشیبگ-

 

 : گمیو م دوزمیبه چشم هاش م نگاهمو

 چرا؟ -

 

 بخرم ؟ یبرات گوش بهیعج یلی،خ ی: خوب زنم انیک
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 :  گمیکرده م نیکه صورتم مز یو با اخم کمرنگ ارمیخودم نم یشدو به رو ریکه به دلم سراز ینیریش حس

 

 داره ؟  یچه لزوم-

 

 :  گهیم تیجد با

 حق و داشته باشم . نیبه عنوان شوهرت ا کنمیتو به خواب برم ، فکر م یصدا دنیشب ها با شن خوامیم-

 

 . کنهیقفل م یهر گونه مخالفت دنهیچرخ یکه زبونمو برا زنهیبا منطق و تحکم حرف م یجور

 

 . رمیگیو ازش م لیموبا هیو گوش برمیم شیدستم و پ مردد

 

  دهیو به دستم م دارهیبرم زیم یاز رو لویموبا ی جعبه

 .شمیو از جا بلند م ذارمشونیم فمیک یتو

 

خونه شدم ،  نیداخل ا میعروس یو من با کفش ها نهیماش یکفش هام تو وفتهیم ادمیتازه  رسمیدر که م یجلو

 :  گمیو م دمیم رونیکالفه نفسمو ب

 . نهیماش یکفش هام تو انیک-

 

  ؟یاومد ی: پس تو با چ گهیو م کنهیم یخنده ا تک
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 :  گمیو م کنمیدر  اشاره م یرنگه جلو دیسف یاون کفش ها به

 بپوشم . یمجلس دیفکر کنم که با مانتو شلوار مدرسه کفش سف نیبه ا خوامیاما االن اصال نم نایبا ا-

 

خفه  غیکه ناخواسته ج کنهیم رمیغافلگ یو با بغل کردنم ، جور ادی، به سمتم م خندهیپروا م یب شنوهیو که م حرفم

 . کشمیم یا

 

ادت ع دیبا گهید ششی: ه گهیکنار گوشم م یزمزمه مانند یو با صدا کنهیدستش و دور شونه هام تنگ تر م ی حلقه

  یکن

 

 . خورهیم یفیکه تکون خف کنمیپنهون م نشیس یخجالت سرمو تو از

و بازدمم رو به  کنمیپر م انی، با تمام وجودم شامه ام رو از عطر ک کشمیم یقیو نفس عم کنمیفرصت استفاده م از

 . دمیم رونیب نشیس یرو

 

 ی، برا شهینداره ، کار خودت سخت م یرادیام کن ، ا وونهیکارات د نی: با ا گهیم کنهیکه درو باز م یطور همون

 ... مونیاون وقت شب عروس شمیم صیداشتنت حر

 

 :   پرمیو با اعتراض وسط حرفش م کوبمیم نشیمشت کم جونم به س با

 ؟  یشد ایح یچقدر ب انیک-
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 ! هیزن و شوهر ی: حرف ها انیک

 

 ! شهیهنوز باورم نم-

 

 . یمال من شد شهیطور هنوز باورم نم نی: منم همانیک

 

 . شونهیم یصندل یرو اطیو منو با احت کنهیو باز م نی، در ماش شهیکه تموم م حرفش

 .شهیو خودشم سوار م بندهیم درو

 

 

 . میبخور نیسنگ کیتراف هیبه  دمیم حیبار ترج نیاول ی: فکر کنم برا گهیمحض سوار شدن م به

 

 :  گمیو در جوابش م خندمیم

 . میمن و تو ازدواج کرد فهمنیشهر م نی، کل ا چیبابام که ه یبر شیروند پ نیبه هم یاگه بخوا-

 

 . یمنو گفت ی: آخ که آرزو انیک

 

 :  پرسمی، مردد م کشهیلب هام پر م ی، لبخند از رو ارهیبه حرکت در م نویماش
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 . کنمی، آقاجونم گفت به محض اومدن عقدتون م ادیم گهیماهه د کیکمتر از  لیسه-

 

 ! شهینم یزیچ نی: چن انیک

 

 ؟  میکنیم یعلن زویتا اون موقع همه چ یعنی-

 

 :  گهیم ییو با لحن نا آشنا زنهیم یبه روبه روش پوزخند رهیخ

 . ادیکس خوشش نم چیکه مطمئنا ه میکنیم یرو علن ییها زیآره چ -

 

ه ب دنیسکوتم تا رس نیو ا گمینم یزیو چ کنمیسکوت م نیهم یبرا گهیازدواجمونو م دیشا کنمیخودم فکر م با

 ؛  کنهیم دایمقصد امتداد پ

 

 قیمو ع شهی، خم م زنهیم ی، لبخند محو کنمیو نگاهش م گردمی، بر م کنهیپارک م یشگیهم یسر جا نویماش انیک

 . کشهیم یدر پ یو پ قیعم یو نفس ها مونهی، چند لحظه به همون حالت م بوسهیگونمو م

 

 . نهیشیو صاف م دهیم رونیآه مانند ب نشویس ی، نفس حبس شده تو رمیگیو ازش فاصله م خندمیم زیر

 

 . زنمیم ی، لبخند کنمیو امروز دارم مشاهده م دهیبع انیاز ک کردمیفکر م روزیکه تا د ییحالت ها نیا به
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 . شمیم ادهیپ نیاز ماش شنومیجوابمو م یو وقت کنمیزمزمه م یلب خداحافظ ریز

 

 دی، در و با کل ندازمیسرم م یو رو ارمیم رونیکولم ب ی، چادرمو از تو شمینگاهش که دور م رراسیاز ت شهیهم مثل

 فمیک یپر تو یشناسنامه  هیبار با  نی، ا ستمین شهیبار مثل هم نیا یول ذارمیم میپدر یو پا به خونه  کنمیباز م

 اومدم .

 

. 

 

 

*** 

 

 داد  دنیعشق به ما فرصت پر دوباره

 داد دنینفس کش یتازه برا یهوا

 

 دو چشم تو را خلق کرد و بعد از آن  خدا

 داد دنید یبرا هیچشم هم به بق دو

 

  یبعد هم که غزل اختراع شد، گوش و

 داد دنیبه خاطر شعر و غزل شن فقط
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 طعم لبت حذر کردم  دنیاز چش من

 داد دنیبه بوسه چ یلبان تو فتو یول

 

 به سر سپردن بود  خایعشق زل شکوه

 داد دنیچه عقل به او درس دل بر اگر

 

 "غم نخواهد ماند  امیمژده که ا دیرس"

 داد دنیرس یفال و به ما مژده  میزد

 

وارد شدن رو  یاجازه  "بله  "با گفتن  بندمیو دفترو م کنمیبار آخر شعره متفاوتمو مرور م یزهره ، برا یصدا با

 . دمیبهش م

 . شهیم انیچهارچوب در نما یکه زهره تو کشهینم یطول

 :  گهیمکث م ی، با کم کنمیبهش نگاه م منتظر

 آقا کارتون دارن !-

 

 .  رهیم رونیو از اتاق ب گهیم ی، با اجازه ا دمیتکون م یحوصله سر یب

 . شمیو از اتاق خارج م شمی، از جا بلند م کشمیو عقب م یو صندل رمیگیم زیم یبه لبه  دستمو
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 . نمیشیو روبه روش م رمینشسته به سمتش م ونیزیتلو یمبل روبه رو ی، رو شهی، پدرم مثل هم نییپا طبقه

 

کردن  احساسم و  انیکه جرات ب فیبودم و صد ح زاریکار هاش ب نیشده ، از ا رهیخ ونیزیکرده و به تلو سکوت

 نداشتم.

 

 :  پرسمیو م ارمیطاقت ب تونمینم

 ؟  دیداشت یبا من کار-

 

که امتحاناتتون  نیمدرسه اتون قبل از ا  ای: گو گهیو م دهیتکون م یمنم اون جا نشستم ، سر فهمهیتازه م انگار

 سفر ببرتتون مشهد ! کی خوادیشروع بشه م

 

 وقت چیاما من ه میبرنامه ها داشت نیبود از ا دهیچیمدرسه پ یخبر تو نیکه ا شدیم یهفته ا کی،  کنمیم تعجب

 ! هیحرف ها چ نیهدفش از گفتن ا ارمیو حاال اصال سر در نم دهینم اجازه دونستمیچون م کردمیشرکت نم

 

 .دمیسکوتم ، انتظارمو بهش نشون م با

طرف شروع  کیاز  یمدرسه اتون امروز بهم زنگ زد وشخصا ازم درخواست کردن اجازتو بدم تا بر ری: مد دهیم ادامه

 . یسفر بر نیبه ا دونمی، صالح م لیازدواجت با سه گهید یو از طرف کهیامتحاناتت نزد

 

  کنمیخودم شک م یبه گوش ها یحت یلحظه ا یبرا

 خبر ها نبود ! نیها از ا قبال
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 ؟  کنهیم یکه من ازش بخوام داره بهم خوب نیشده که بدون ا یچ

 آخرو قصد داره باهام مدارا کنه . یلحظه ها نیا نیهم ی، برا کهینزد لیخودش ازدواجم با سه الیچون به خ دیشا

 

 . ستیسفر ن نیبه ا ی، اما االن دلم راض شدمیخوشحال م بودیم یا گهیاگه هر وقت د دیشا

 همون ساعت کوتاه مالقاتمونو هم از دست بدم . خواستمیو من اصال نم انیدور شدن از ک یعنیسفر  نیبه ا رفتن

 

 :  گمی، مردد م انیهام به قصد لبخند زدن کش م لب

 جا درسمو بخونم . نیبهتر باشه نرم و هم کنمیکر مداشت ؟ من ف یحاال چه لزوم-

 

 :  گهیو م دهیتکون م یبه عالمت منف یسر

تو هم افتاد االنم برو  ادی یجور هی یآخر قیدقا نیا ی، لطف کرد تو کننیاجازه اتو دادم فردا صبح حرکت م-

 آماده کن . التویوسا

 

 جز اطاعت کردن نداشتم . یا گهی، ظاهرا چاره د کنمیبهش نگاه م مغموم

 ی، گوش کنمیدرو پشت سرم قفل م شم،یکه داخل اتاق م نی، به محض ا رمیو به سمت اتاقم م شمیجا بلند م از

 . کنمیو روشنش م ارمیم رونیب فمیک یاز تو لمویموبا

 . ذارمیم انهیمتعلق به ک دونمیکه خوب م یتنها شماره ا یو انگشتمو رو رمیتماس ها م یتو

 ... رمیگیو کنار گوشم م یگوش

 . کنمیناخنمو با دندون هام م یاسترس گوشه  با
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 ؟  زمی: جانم عز رسهیبه گوشم م کشهیکه م یتند ینفس ها ونیبعد از پنج بوق صداش م باالخره

 

 :  پرسمیم نیهم یکه بردم ، تعجبمو بروز بدم برا یحس لذت یبه جا دمیبه م حیاما ترج زنم،یم یمحو لبخند

 

 ؟  یزنیچرا نفس نفس م یی؟ کجا انیک-

 

 لباس هامو عوض کنم برم خونه ! خوامی: باشگاه بودم االن مانیک

 

 مزاحمم ؟ -

 

 داشتم . اجیاحت رمیگیکه از صدات م یهمهمه به آرامش نیا ونی:  نه م گهیو م کنهیم یخنده ا تک

 

 :  گمیغم م ایدن هیسفر با  هیآور ادیاما با  شهیم انیلبم نما یلبخند رو دوباره

 

 ؟  انیک-

 

 ؟  انی: جان دل ک گهیم باالفاصله
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 . مینیبیهفته همو نم کیبرم مسافرت تا  خوامیم-

 

کم  هی،  زمینداره عز یرادی: ا گهیبشنوم اما در کمال تعجب م شویتی،  منتظرم تا مخالفتشو ،   نارضا کنهیم سکوت

 . شهیآب و هوات عوض م

 

 :  گمیو م دمیتکون م ی، ناچارا سر گمینم یچیاما ه کنمی، بغض م رهیگی، دلم م شمیم دلخور

 ؟  یندار یبرم کار دیباشه با-

 

 : نه ، مواظب خودت باش ! سفر خوش بگذره . انیک

 

 :  گمیم یدلخور با

 ، خداحافظ ! گذرهیآره خوش م-

 

 

 یدرک کرد اما برا موی، مطمئنم ناراحت دیفهم مویتخت ، مطمئنم دلخور یرو کنمیو پرتش م کنمیقطع م تلفنو

 کلمه ... کی ینگفت ، حت یچیقلبم ه نیتسک

 انیاز جانب ک یچرا هر حرف دونمیجمع کنم هم نداشتم ، نم لمویوسا نکهیحال ا ی،حت کشمیتخت دراز م یرو

 انقدر متالطمم کنه . تونهیم

 هم مثل طعم زهر تلخه . یتالطم قشنگه و گاه نیا یگاه فقط



 یالینوازش خ

 
224 

 

 

 اونقدر واضح هست که قلب عاشقم و به طپش بندازه . رشیمحضه اما تصو هیکی، تار بندمیهامو م چشم

 یمن از اون عاشق تر باشم اما گاه خوامیبهش فکر کنم ، نم خوامیببندمشون ، نم خوامی، نم کنمیهامو باز م چشم

  رهیاوقات افسار قلبت از دستت در م

ا خودم و من ب تپهیم گهید یکی یتوعه اما برا ی نهیس هیکه تو نیچون اون قلب با ا یمهارش کن یتونیتو هم نم یحت

 ! هیعاشق بودن چه کار سخت کنمیفکر م

 

 . کنهیازم دور م شونمویدستم افکار پر ری، ز لمیموبا هیگوش لرزش

 . انیاز جانب ک امیپ کی دارمیبر م لویموبا

 :  خونمیچند بار م و نیکوتاهشو چند امیو پ کنمیرو باز م امشیپ

  یخودم عهد بستم نفسم باش با

  یآدم چیباش ه مطمئن

 گذردینفس خودش نم از

 "زمیدوستت دارم عز"

 :  کنمیم امکیبراش پ زیآم هیکنا یدو جمله  یهامو تو یو تمام دلخور زنمیم یتلخ لبخند

 

 تازه اول ماجراست... ،یکه دوستش دار یبه دست آوردن کس-

 خواهد.. یم یداشتن نگهدار دوست
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 ریاز قبل فکر و قلبم و درگ شتریب شیبعد امکیبا پ خوامیچون  نم کنمیخاموش م وی، گوش کنمیکه ارسال م امویپ

 خودش بکنه .

 . بندمیهامو م چشم

 خواب ... دیام به

 انیساعت فکر کردن به ک نیموفق بشم البته بعد از چند دیشا

***** 

 ! گهی: بلند شو د گهیو م ادیبه سمتم م جانیمدرسه نشسته ام ، مستانه با ه اطیح یتو مکتین یرو

 :  گمیحوصله م یب

 . میمونیولم کن مستانه مطمئن باش ما جا نم-

 شده ؟  ی: چ گهیو م نهیشیم کنارم

 . امیب خوادیفقط دلم نم یچیه-

به تخته خورده  یاالن که در یکشتیها مبرنامه  نجوریو گرنه قبلنا خودتو واسه ا دونمیم ی: افسرده شد مستانه

 . کنمیبابات اجازه داده خانم واسه من پشت چشم نازک م

از نگاهم  یچیچشم هام و مطمئنا مستانه هم ه یتو زمیریتمام حرف هامو م انی، درست مثل ک کنمینگاه م بهش

 بخونه . تونهینم

 از نگاهم بخونه ؟  خوادیو م یچ اصال

 ؟  انیو با ک ازدواجم

 . دوزمیم نیو نگاهم و به زم کشمیم یآه

 نه !  ایرفتم  نهیهم نداد تا بب امیپ ی، حت انیک
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 خوادیم یزود نیدل زده شده ؛ به هم یزود نیشده ، به هم مونیپش کنمیاومده سراغم ، مدام حس م یحس بد هی

 ی، برا شهیم انیچشمم نما یتو که نم اشک ارنیبه مغزم هجوم م انهیافکار انقدر مثل مور نیبزنه ، ا زیهمه چ ریز

 . شمیکه مستانه متوجه نشه ، فورا از جا بلند م نیا

 :  دهیمنو خطاب قرار م یا گهید یزنونه  یاما قبل از اون صدا شهیهر لحظه صداش بلند م دونمیم

 ترمه فروزان .-

صدا  اسممونو یحت ای وفتهیبه ما ب ریگذر مد ومدیم شیپ ی، کمتر وقت شمیمدرسه امون مواجه م ریو با مد گردمیبرم

 کنه .

 :  گهیو م کنهیم ی، اشاره ا نهیبیو م انتظارم

 !  ایدنبالم ب-

 . شهیو داخل ساختمون م دهیرو بهم نم دنیمهلت سؤال پرس پره،یابروم باال م یتا کی

 :  زنهیبه پهلوم م یسقلمه ا مستانه

 به مقامات باال؟  دهیکه سر و کارت رس یکار کرد یچ-

 از افت  خوادیم دی، شا ندازمیباال م یا شونه

اقش ، در ات شمیتوجه به مستانه وارد ساختمون م یبرم گردونه ؛ ب خوادیشده و م مونیبابام پش دمیبگه ، شا میدرس

 . نمیبش خوادیو ازم م کنهیم یبه صندل یمن اشاره ا دنینشسته ، با د زشی؛ پشت م شمیو داخل م زنمیرو م

 . نهیشیم یصندل ی، روبه روم رو کنمیخواستش عمل م طبق

 :  گهیو م کنهی، با چند سرفه گلوشو صاف م کنمینگاهش م منتظر

 من مادر فرزادم .-

 یروم خال یخیسطل آب  کنمی، حس م زنهیکه م یو با حرف گهی، خودش دوباره م کنهیحرفش و درک نم ذهنم

  …شهیم
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 . انیدوست ک-

 شهی؛ خم م شهیترسم م ی، متوجه  کنهیم دنی، دستام شروع به لرز ترسونهی، من و تا سر حد مرگ م انیک اسم

 : دهیبه چشم هام ادامه م رهیطرفم و خ

 !  یازدواج کرد انیدور از چشم خانواده ات با ک دونمیم-

 :  گمیصدد انکار حرفش تند تند م به

 نه ..نه.. من -

 وسط حرفم :  پرهیم

از تو بشنوم ،  خوامیحاال م …دمیتا باهات حرف بزنم ، از اون شن نجایو بهم گفت ، کشوندمت ا زیمه چه انیخود ک-

  ؟یکرد یخودت بگو! به نظرت کار درست

 :  گمی، شرمزده م کشمی، بدجور خجالت م ندازمیم نییو پا سرم

 !  دونمینم-

 نمکیم دییو از هر نظر تا انیمن ک ؟یو دور از چشم خانوادت عقد کرد یگرفت یمیتصم نیچطور چن یدونینم یوقت-

 یکار نیو نه ، رک بگم بهت.. من خودم دختر دارم ، اگه بشنوم دور از چشم پدرش و من چن نیکه کرد یاما کار

  …ارمیاسمشم نم گهیکرده د

 یچ یدونیم شکنهی، غرور مادرت م شهیخبر کمرش خم م نیا دنیاشتباه محض بود ، پدرت با شن یکه تو کرد یکار

  گم؟یم

 :  گمیو با غم م کنمیکه از چشمم روون شده رو با پشت دست پاک م یاشک

 مجبور شدم ! -

  ؟یچه اجبار-



 یالینوازش خ

 
228 

 

پسرعمومم ؛  یمن نشون شده  یا گهید یبودم قولم و به عموم داده ، به گفته  کیمن کوچ یوقت بابام …بابام-

 یبه درد زندگ لیبراش مدرک بردم که سه یکردم منصرفش کنم ، حت ی، سع زارمیدوستش ندارم بلکه ازش ب

  …اشآماده ب یعروس یکفش و گفت برا هیاما گوش نکرد ، پاشو کرد تو  خورهینم

اما قانعم کرد با  شهیم ی، معلوم نبود عاقبتم چ کردمیفرار م دیشا …اگه اون نبود انم،یمن عاشق ک …من

 یازدواج کنه؟ من چاره  انهیو مخف بانهیکه دلش بخواد غر هیاصال کدوم دختر …شهیحل م زیازدواجمون ، همه چ

  …بود و بس انیکه به روم باز بود ک یدر تنها …نداشتم یا گهید

 :  گهیو م دهیو به عالمت تاسف تکون م سرش

 رو به من گفت؟  هیقض نیا انیچرا ک یدونیم-

 :  کنمیزمزمه م یناراحت با

  …نه-

 :  گهیو م رهی، به سمت در اتاق م شهیجا بلند م از

 !  یتا بفهم ایدنبالم ب-

مدرسه خارج  ی، از در پشت رمیاعتراض ندارم پس دنبالش م یهم برا ی! اما حقکنهیکارو م نیچرا ا کنمینم درک

  شهیم

 سمت چپ . چهیپی، سر نبش م رهیکوچه م یسمت انتها به

حبس  نمیس ی، نفس تو زنهیسر جام خشکم م ذارمیاون کوچه م یپامو تو که نی، به محض ا رمیدنبالش م مردد

 ... نیرو داشتم اال ا یزی، انتظار هرچ شهیم

 . کنهیبا لبخند به من نگاه م نشیزده به ماش هیتک انیک

قدرت نفس  یاما من حت رهیم انیدر واقع مادر فرزاد ، به سمت ک ای ری، مد کنهیدرست مثل مغزم قفل م پاهام

که با خودم عهد بسته بودم باهاش تا  یانیدوستت دارم زودتر بفهمم ک …شهیهم ازم سلب شده ؛ باورم نم دنیکش

 !  کنهیکار م یچ نجایقهر کنم االن ا یادیمدت ز



 یالینوازش خ

 
229 

 

 . دارمی؛ به سمتش قدم برم کنهی، به تمام احساس و ضعفم غلبه م میکنجکاو حس

 با عشقش همچنان پا برجاست . ، لبخند توام ستمیا یبه روش م رو

 : گهیم انیو خطاب به ک دهیبا تاسف تکون م یسر ریمد خانم

 جان . انیک شمیبه من ممنون م یحواستو بد قهیدق هیاگه -

  …کنهیم دایسوق پ ریبا اکراه به سمت خانم مد انی، نگاه ک زنمیم یخجالت زده ا لبخند

 جانم خاله جان؟ -

  …دهیبهم دست م یریحس پ یگیخاله م-

 شهناز بانو !  دیی: خوب بفرماانیک

   :گهیم تیو با جد ذارهیو کنار م یکه شهناز شوخ یبرام جالب و سرگرم کننده است البته تا زمان تشونیمیصم

  ؟یندازیم یمنو تو چه دردسر یدونیم-

 :  گهیم یمردونه ا یبا تک خنده  انیک

 شهناز بانو!   ندازهیکسو تو دردسر نم چیه ریامر خ-

 ؟  یکردیکار م یچ یزبون و نداشت نی: اشهناز

 . پروندمیخونه مگس م ی، تو ستمیدو تا خانوم خوشگل وا یکه روبه رو نیا یکار ، احتماال به جا چی:  هانیک

  …کشهیم یآه شهناز

پسر  هیپدر و مادرش با  یاجازه  یدختر و ب هیو نداره که  نیا یاجازه  یریمد چیمواظب باش! به خدا قسم ه یلیخ-

 سفر کنه . یروونه 

  …شهیم دهیکه نفسم بر کنهیمتعجبم م ی، جور حرفش

 :  گمیلکنت م با
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  ؟؟یچ …چ-

 :  گهیو م زنهیم یعالمت سؤالم چشمک ی افهیبه ق انیک

 ماه عسل !  میریم-

که هست قشنگه ، اون قدر قشنگ که  یهرچ کنم؟یم ریس ایرو یتو ای، خوابم  شهیچشمم جمع م یشوق تو اشک

 تمام غم هارو بشوره و ببره

  …ارمیتو خلوت از دلش در ب خوامیم میبذار ما بر گهید ی:  عه عه عه اشک زنم و در آوردانیک

  …کنمینثارش م ییایح یو ب کنمیچشمم و پاک م یانگشت اشک گوشه  با

 : گهیم ریو رو به خانم مد شهیم ینگاه کردن به صورت من باالخره جد رهیخ هیاز چند ثان بعد

!  ؛ ترمه زنه منه کنمینم دتیممنونم ازت مطمئن باش نا ام …ی، اما تو کرد کنهینم یکار نیچن یریمد چیدرسته ه-

تم ، گف که یمسائلم همون طور ی هی، بق رسونمیبهش نم یبیمن دوستش دارم . پس آس ایتو دن یاز هرکس شتریب

کس با  چیسفر . جز شما ه ادیاومد نتونست ب شیپ یبراش مشکل دیهم بگ هیبا شماست ! به بق کنهیپدرش که فکر م

 پدر ترمه ارتباط نداره .

 

هم صدق کرده که از موضعش کوتاه  ریخانم مد یبرا هیقض نی؛ ظاهرا ا دهیقرار م رمیهاش، بدجور تحت تاث حرف

 . دهیاومده و با اکراه سر تکون م

 باشه ، از دسترسم خارج نشو ؛ ترمه دست تو امانت .-

 :  گهیوار م یو لوت کنهیاحترام م یها ادا یبه عادت نظام انیک

 …تخت التیخ-

 رهیگیو ازمون فاصله م شهیم یسفارش باالخره راض یبعد از کل ریمد خانم

***** 
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 : رسمیم انیرو به ک رهیکنار م دمیکه از د نیمحض ا هب

 

 ؟  یکرد یکار نیتو چطور چن-

 

 . میاش باهم قهیفکر کن که پنج روز هر لحظه و هر دق نی: تو فقط به ا گهیو م ندازهیباال م ییابرو طنتیش با

 

رفتارم داشته باشم ، از  یرو یکه کنترل نی، بدون ا دمیدیبه خوابمم نم یو حت یزیچ نی، چن زننیهام برق م چشم

 انیکه احساساتم به غل ی، در حال کنمیبغلش و دستامو دور گردنش حلقه م پرمیکه بهم دست داده م یجانیشدت ه

 :  گمیافتاده م

 .یلی، خ یلی، خ یلی! خ یخوشحالم کرد یلیخ انیک-

 

 : گهیو م زنهیبه سرم م ی، بوسه ا شنیهاش با قدرت دور کمرم حلقه م دست

 منه ترمه . یخواسته  تینها نیا-

 

 . امیم رونیو از بغلش ب زنمیم یلبخند

 :  گهیو م کنهیم نیبه ماش یا اشاره

 ؟  یسوار بش یخواینم-
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 زیکه ر رهیگیدستش م یهم به محض سوار شدن دست منو تو انی، ک شمیم نیو سوار ماش دمیتکون م یسر

 . خندمیم

 

 :  پرسمیزده م جانیه

 

 ؟  میبر میخوایکجا م-

 

 : بابلسر . انیک

 

  ندازمیبه ساعتم م ی، نگاه گمینم یزیو چ نمیشیم صاف

ذهنمو  ی، به جاش سواال دمیترسم و بروز نم میبود که به شب برخورد نکن نیبود ، ترسم از ا میو ن کی  ساعت

 :  پرسمیم

 ؟ یبهش گفت یچ  امیاجازه داد من با تو ب ریخانم مد شهیباورم نم-

 

 ی، راض دیپنج روز اونو به من پسپر یفقط برا کنمیخانم همسر منه و عاجزانه تقاضا م نیگفتم ا قتوی: حق انیک

 که تونستم . ینیبیکردنش سخت بود ، اما م

 

 راحت دراز الیآوردن کولم  با خ رونیو خودمم بعد از ب کنمیم دهیو به حالت خواب ی،صندل زنمیم یآرامش لبخند با

 . کشمیم

 ؟ یکل راه و بخواب یخوای! م ی: چه هم سفر گهیترض ممع انیک
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 : گمیم ییپررو با

 . ینکن غیخواب و از چشم هام در یبا حرف هات نصفه شب یتا تو باش خوابمیآره م-

 

 بگم ؟  زمویکه سوپرا ی، انتظار نداشت گهی: خوب د گهیو م کنهیم یخنده ا تک

 

  یتفاوت ینسبت به من ب نمیبب تونمینم ینه ول-

 

 ؟  گنیم گنی؟قلب آدم ها که دروغ نم یقلبم بشنو یصدا گهیبار د کی: الزمه  انیک

 

 . کنهیم جیاوقات رنگ نگاهشون با طپش قلبشون تضاد داره آدم و گ یگاه ینه ، ول-

 

 . دهیم یو جاشو به اخم کمرنگ کشهیلب هاش پر م ی، لبخند از رو کنهیم سکوت

 از شدتم عشقم ، هم کور بودم و هم کر !  دی، سنم کم بود شا زنهیروبه روش زل م به

چشم  نیکردنش داره و امان از ا یدر مخف یهست که سع یزیچ انیک یگذشته  یمطمئن شده بودم تو گهید اما

 . دنیدارم لوش م یهاش که به راحت

 

خواب  هیو به  رمیخودم و بگ یجلو تونمینم دمی، کمبود خواب داشتم و حاال که به آرامش رس بندمیهامو م چشم

 نرم . یو طوالن قیعم
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 *** 

 

خند ، با لب نمیبیکم صورتم م یفاصله  هیتو انوی، صورت ک کنمیباز م یحس نوازش صورتم ، چشم هام و به سخت با

 :  گمی، خواب آلود م کنهینگاهم م

 ؟  میدیرس-

 

 کنم !  یرانندگ تونمینم گهی: نه ! د گهیو م نهیشیم صاف

 

 : گمیم متعجب

 چرا ؟ -

 

،  هشیم کیکردم هوا هم که داره تار یوقفه رانندگ یکه خانم کوچولو خواب بودن ، پنج ساعت ب لیدل نی: به اانیک

 . میخطرناکه به راهمون ادامه بد

 

 :  گمیو متعجب م ندازمیبه اطرافم م ی، نگاه نمیشیو صاف م دمیدست چشم هامو ماساژ م با

 ؟  میکار کن یپس چ-
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 . میزنیجا چادر م نی: غذا گرفتم ، هم گهیو م کنهیبه پشت سرش م یا اشاره

 

 چادر  ی، اونم تو انیجنگل ، با ک یتو دنیخنده ، خواب ریز زنمیم یپق

 

  ؟یسراغ دار ی: راه بهتر گهیم خصمانه

 

 :  گمیو م دمیتکون م یخنده سرم و به عالمت منف ونیم

 کار هام . نینه اتفاقا من عاشق ا-

 

 . میچادر بگذرون یشب با هم بودنمونو تو نیاول نیی: پس بپر پا انیک

 

 . کشمیم یقی، ازته دل نفس عم خورهیشمال به سرم م ی، آب و هوا شمیم ادهیو پ خندمیم سرخوش

 

 انتهاست .  یجنگل ب کی،  وفتهیبه روبه روم م چشمم

 

 دازهنی، چند تا بالش و پتو هم م کنهیدرختا  چادرو برپا م یو درست البه ال ارهیم رونیاز صندوق عقب چادرو ب انیک

 من ! یبانو دیی: بفرماگهیو م کنهیبه چادر اشاره م یو با حالت بامزه ا کنهیتوش ، به من نگاه م

 

 .ارهیرو ب الیوسا هیتا بق رهیهم م انیچادر ک یتو رمیو م دمیتکون م یخنده سر با
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 ، صبح عجله رفته بودم کنمیموهام و باز م پسی، کل ارمیم رونیو مقنعه امو از سرم ب کنمیچادر م هیو به ورود پشتم

ذره هم خشک نشدن ،  کی یبستم و االن حت رهیمحکم با گ سیاومدم موهامو به همونطور خ رونیب یحموم و وقت

ز کنم ا کاریچ دونمیو نم شمی، هل م شنومیو م انیک یپا ی،صدا کنمیو صافشون م کشمیموهام م یالبه ال یدست

شونه اونقدر فشار  یدستم و دور بدنه  شم،یو مشغول شونه زدن موهام م ارمیم رونیموهامو ب یکولم شونه  یتو

 نه ؟ ایلرزش دستم و مهار کنم  یجور هی دیاما با  شهیم دیکه دستم سف دمیم

 

 

کم پشت سرم نشسته اما  یبا فاصله  فهممیچادره ، م یتو االن فهممیتو ، م ادیو م ارهیکه کفش هاشو در م فهممیم

 . کنمیموهام احساس م یدست داغش و البه ال نکهیتا ا زنمیم یمصرانه خودمو به نفهم

 

، همه و همه  ادیازشون در نم ییها هم صدا رکیرجیج ی، حت رهیگیباره همه جا رو سکوت محض فرا م کیبه  یانگار

 و بشنوم . انیوار قلب خودم و ک وانهیدست به دست هم دادن تا من طپش د

 

 ی، سرشو البه ال شهینم ینوازش کوتاه راض نیانگار دلش به هم دهیموهام حرکت م یگونه دستاشو البه ال نوازش

 . برهیخرمن موهام فرو م

 . سوزونهیداغش پوست سرم و م یها نفس

ترمه ، االن که عطر موهات وارد  خوامتیم یلی: خ گهیم یصیو با لحن حر کشهیم قیار نفس عمب نیبار نه ،چند کی

 ییمدت کم چه بال نیهم هی، تو  کردمینم ی، من تا قبل از تو زندگ یچ یعنی یزندگ فهممیمشامم شده ، تازه دارم م

 ؟  یسرم آورد
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 . زنهیچشم هام زل م ی،  تو ارهیم رونیموهام ب یسمتش ، سرشو از البه ال گردمیو برم دمیبه خودم جرئت م باالخره

 . هیباور کنم واقع خوامی، انگار م کنمیو صورتشو نوازش م برمیو باال م دستم

 کمرم یرو ی، اما عرق سرد شهی، تنم گرم م زنهیپشت دستم م ی، بوسه ا برهیو به سمت لبش م رهیگیو م دستم

 . نهیشیم

 در حال سوختنم اما دست هام سرده سرده . شیآت یثل کوره درون م از

 . کنهیتضاد کالفه ام م نیا

تن منو  ادیم رونیکه از بدنش ب یهرم داغ شهیکم باعث م یفاصله  نیرو داره ،  هم شیحکم آت انیمن ک برعکس

 هم گرم کنه .

 . دوزهیتب دارش و به چشم هام م یها چشم

 . شهیقطع نم یا هیثان یحت مونیچشم تماس

 اما سخته . میکوتاه مشتاق یفاصله  نیبردن ا نیاز ب یدومون برا هر

اما اونم  نمکی، نگاه حسرت بارشو درک نم کنمیدرک نم دشوی.... ترد انیو ک ترسمیم وفتهیکه ممکنه ب یاز اتفاقات من

  ارهیطاقت ب تونهیمرده ، نم

 . ذارهیلبم م یداغشو گوشه  یجلو و لب ها ارهیم سرشو

  ذارمیلبش م یو لبمو کامل رو کنمیصورتمو کج م شهیهام ناخوداگاه بسته م چشم

 رسهیبه اوج خودش م یها زمان نیا یهمه  شهیباره تن داغش داغتر م کیبه  نمیبی، م شهینفسش حبس م فهممیم

 کنهیمنو حس م یکه همراه

 

 ده،یوار هلم م وانهید

 . تموفیتلمبار شده م یبالش و پتو ها یرو 
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 . ذارهیلب هام م یلب هاشو رو صانهیو حر شهیخم م روم

 . کنمیم یو باهاش همراه کشمیم یبلند نفس

االن شوهر منه و از هر  انیک کردمیفکر م نیجوعلون بدم ، فقط به ا یذهنم اجازه  هیتو یبه افکار منف خواستمینم

 اندازه گناه نبود که به خاطرش مجازات بشم . شیب یکینزد نیمحرم تر پس ا یمحرم

 . ذارهی، دستش و کنار صورتم م کنمیو دور گردنش حلقه م دستم

 ! شهیم یچ نهیوضع بب نیاگه آقاجونم منو تو ا کنمیبا خودم فکر م طیاون شرا هی تو

 . خندمیو م رمیخودم و بگ یجلو تونمیفکر نم نیا با

 . برهیو عقب تر م صورتش

 خون به صورتم بدوه . شهیو باعث م خورهیبه صورتم م قشیکشدار و عم ینفس ها بازدم

 :  گهیو م زنهیاز من لبخند م تیتبع به

 ؟  یخندیچرا م-

 . شهیپررنگ تر م خندم

 

 

 :  گمیو م دمیتکون م نی، سرم و به  طرف شهیپررنگ تر م خندم

 خندم گرفت . یطور نیهم-

 

 ؟  یکن وونمید یخوایخنده هات م نیبا هم یطور نی: هم انیک
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بار ها و بارها بگم تا  خوامیدوستت دارم ، م یلی: خ گهیو م کشهیم یقی، نفس عم برهیبه سمت گردنم م سرشو

 . یعشقمو درک کن

 . صمیداشتنت حر یاما باز برا ست،ین نمونیب یفاصله ا چیکه االن ه نیا با

 

 که به گردنم یاش گرفت ، با بوسه ا دهینبود که بشه ناد یزیشده ، هرم داغ نفس هاش چ یهام کشدار و طوالن نفس

 کنهیو تب دار بهم نگاه م کنهی، سرشو بلند م دمیو فشار م ذارمیاش م نهیس ی، دستمو رو پرهی، برق از سرم م زنهیم

. 

 

 :  گمیم یرفته ا لیتحل یصدا با

 !  انیک هیکاف-

 

 :  گهیم یخش دار ی، با صدا دارهیاز چشم هام برنم یا هیثان یو برا نگاهش

 نه ؟  یمن شوهرتم؟ ازدواجمونو باور نکرد یهنوز باور نکرد-

 

 

 بود . رمنتظرهیازدواجمون غ امیبا خودم کنار ب یمهلتو بهم بد نیا خوامیچرا ، اما م-

 

که با لباس عروس پا به  یتا شب دمیبهت قول م ی، ول ی: حق دار گهیو م دوزهیحسرت بارشو به چشم هام م نگاه

 . رمیاز حدم فراتر نم یخونم نذاشت
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 . شهیو ازجا بلند م زنهیبه لب هام م یزیر ی، بوسه  شهیکه تموم م حرفش

 نیا یجلو کردمی، با خودم فکر م دیکشیکه م یکشدار یقابل باوره ، با نگاهه خمار شده و نفس ها ریبرام غ کارش

احترام گذاشت و خودشو کنترل کرد ،  ممیبه تصم یطور نیا نمیبیم یگرفت اما االن وقت شهیرقمه نم جیمرد و ه

 . شهیاز قبل م شتریکه بهش داشتم هزار برابر ب یعشق

 . نمیشیو م شمیبلند م شهیلبم ظاهر م یاز سر لذت رو یمحو لبخند

جفتمونو از اون حال و هوا  کنهیم یکه علنا سع یو در حال دارهیچادر برم رونیکه گرفته بودو از ب یی، غذاها انیک

 :  گهیم ارهیب رونیب

 مشترکمونم از دهن افتاد  . یغذا نیاول-

 مشترکمون . یها نیاول یبرا دیمرده بااراده ، شا نیا یبرا دی، شا رهیضعف م دلم

 . رمیبگ تونمیو نم یچیه یمجهز اومده که بهونه  انقدر

 . میخوریعمرم بود و با هم م یغذا نیغذاها رو که بهتر اون

 . کنهیتمام پتو ها رو پهن م انیاز شام  ک بعد

رده ک یرانندگ انیبودم و ک دهیخواب نیماش یبگم ، من ساعت ها تو یزیچ ومدیبخوابم ، اما دلمم نم خواستینم دلم

 بود .

 

 :  گهیبراش م رهیکه دلم ضعف م یو با لحن کنهیبه کنارش م ی، اشاره ا کشهیو دراز م ذارهیپتو م یرو ، رو بالش

 . برهیکه بدون تو خوابم نم ایب الیع-

 

 . کنهیبدون خجالت نگاهم م ی، با لبخند محو کنمیو شروع به بازکردن دکمه هام م خندمیم زیر

 . ارمیم رونیو مانتو مو از تنم ب رمیبه سمتش م یغره ا چشم



 یالینوازش خ

 
241 

 

 . کشمیدراز م انیپتو و با فاصله از ک ریز خزمیکوتاه م نیآست شرتیهمون ت با

غل ب یخانم خوب ،شب ها تو هی: گهیو م کشهیبغلش م یو منو تو کشهیم کیبهم نزد یساختگ هیبا کالفگ انیک

 . خوابهیشوهرش م

 

تا  برمیفرو م نشیس ی. خجالت زده ، سرم و تو رمیگیناخودآگاه گر م شنومیلفظ زن و شوهر و که از زبونش م 

 . وفتهیشمش نچشمم به چ

 . شهیو نفسش حبس م خورهیم یتکون

ا پهنش ، هر لحظه ب ی نهیس ی، قفسه  کنمیو باز م انیک یدکمه  نیاول طنتی، با ش کنمیم یکوتاه یخنده  دوباره

 . رهیم نییباال و پا یشتریشدت ب

 .  شهیدستش دور کمرم تنگ و تنگ در م ی، حلقه  کنمیدوم رو باز م ی دکمه

 

 :  رسهیخش دارش به گوشم م یصدا کنمیسوم و که باز م ی دکمه

  ؟یعذابم بد یخوایترمه م-

 

باهام نداره  ی، انگار حاال که بهم قول داده بود کار زنمیبه خون نشسته اش زل م یو به چشم ها کنمیبلند م سرمو

 شده بودم . ریش

 . رمیگیم یزیباالتر و چونه اشو گاز ر کشمیم خودمو

 . زنمیخالصو م ریکارم ت نیا با

 . ذارمیدستش م یدستمو رو یو فور ترسمی، م رهیم شرتمیدستش به سمت ت صانهیحر

 :  گهیم یو با لحن نا آشناتر شهیم رهیبه چشم هام خ یینگاه نا آشنا با
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 کیاوقات کمر  یهست که گاه یحس هیوسط  نیقولم بزنم ،  مردونه بهت قول دادم اما ا ریز یشیخودت باعث م-

 ، پس نذار اراده ام سست بشه خوب ؟  شکنهیو ممرد

 قول و قرارامون بزنم . ریز یکنیم یکار هی یکارات دار نی، با ا سوزمیتب خواستنت دارم م یمن تو شمیجور نیهم

 

 

 :  گمیم یو به شوخ زنمیم ییدندون نما لبخند

 ؟  شهیباشه ، باز اراده ات سست م گهید یکیاگه من نباشم  یحت-

 

 . ذارهیم شیو چاله گونشو به نما خندهیم

 . رهیاون چاله گونه ضعف م یبرا دلم

 . بوسمیو درست همون جا رو م برمیباال م سرمو

 دوباره بخنده . انیک شهیکارم باعث م نیلبمو از گونش جدا کنم و ا خوادی، دلم نم کشمیم یقیعم نفس

 

صحت گفته  خوادیکه انگار م قیشم هام ،اونقدر عمبه چ زنهی،زل م کنهیو سرمو بلند م ذارهیچونم م ریز دستشو

ه بشکن یهرکس یجلو خواستیمن اگه م ی: اراده  گهیم یهاشو با چشم هاش بهم ثابت کنه ، با لحن محکم و مطمئن

با قصد و غرض  یدختر چیمن قبل از تو به ه رمهت خورمینبود ، قسم م هیمن و بق نیسد محکم ب هیهمه سال  نی، ا

 نگاه نکردم .

 

 نیحاال که ا یبهم اثبات شده بود ول انیک هی، مردونگ دونستمی، خودم م شهیم یحرف هاش انگار دلم چراغون با

 وقت تجربه اش نکرده بودم . چیکه ه یشدم ، حس یصراحت بهم گفت غرق در خوش نیو با ا یطور
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 :  گمیو م زنمیم یقیعم لبخند

 ماشد یده دلش بسته همه دلدا نیبا ا-

 پسندش وانهیدل د یمن به فدا یا

 

 

 . ذارهیم نشیس یو سرمو رو کنهیم ی، تک خنده ا شهیم یمن غرق در خوش مثل

 از قلب منم کوبنده تره . یبگم حت تونمیبا جرئت م شنومیضربان قلبشو م یصدا

 :  رسهیکه صداش به گوشم م کشهینم یطول

 ؟  یکردن بلد یترمه عاشق-

 

 اما عاشق موندنو بلدم . دونمینم-

 

 ؟  یمونیباهام م ایتا ته دن یعنی:  انیک

 

عاشق  ایبهت قول بدم تا ته دن تونمیاما م وفتهیم یفردا چه اتفاق دونمیبدم من نم تونمیسوالتو نم نیجواب ا انیک-

 . مونمیتو م

 



 یالینوازش خ

 
244 

 

ا رفتنت ، ب ینفسم بش یقول داد یعنی یبله رو گفت ی، امروز وقت یکنارم باش خوامی، م ستین یبرام کاف نی: اانیک

 ! ینفسم و قطع کن یحق ندار

 

 ؟  یاز کجا معلوم تو نر-

 

 و سکوتش برام وحشتناکه . کنهیم سکوت

 :  گمیم تیو با مظلوم رمیگیباال م سرمو

 نه ؟  یتنهام بذار یخوایم-

 

 :  گهیو فقط دو کلمه م شهیم نیاونم مثل من غمگ نگاه

 ه !ن گهید-

 

 یزیچ گهیو د کنمیپنهون م نشیس یکنه ، سرم و تو ریدوکلمه اون قدر حرف پشتش هست که فکرمو درگ نیهم

 . گمینم

 

 *در دستم ،

 به رنگ غروب یگل شاخه

 دهانم ، در

 شمس یعاشقانه یو سه ترانه پنجاه
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 دلم ، در

 ستین یکه پنهان کردنش کار هرکس یزیچ

 باشم ؟ یعیطب چگونه

 مهاریب یقراریب نیا با

 قراریب یعاشقانه نیا و

 اگر دهانم را ببندم که

 * کندیم زیسرر میهاچشم از

 

 

 . زنمیم یلبخند انیصورت غرق در خواب ک دنی، با د کنمیباز م یمو به سخت یپلک ها یال دیهجوم نور خورش از

 

 ؟  شنیخواب معصوم م یمردها تو گهیم یک

 . رهیگیم یو بشر یخواب هم قدرت تکلم رو از هر بن یتو یحت انیک ی جذبه

 ، هشته صبحه  ندازمیبه ساعتم م یو نگاه کنمیدستمو بلند م 

بشه  اردیتا مبادا ب انهیکه چشمم به ک یو همونطور ارمیم رونیب ینیکولم مانتو و شلوار ج یو از تو شمیجا بلند م از

 . کنمیبا ترس و دلهره لباسامو عوض م

 . رمیم رونیو بعد از چادر ب ندازمیم سرم شالمو

 .  زنمیو با لذت لبخند م کشمیم یقیعم نفس

 . نمیشیم انیسر ک یچادر و باال یتو گردمی، برم رسهیام به هزار م یانرژ انگار
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 :  گمیو م دمی، محکم تکونش م سوزهیبه حالش نم دلم

 پاشو!  انیک-

 . کشهیمن بدون حرف دستم و م دنیبا د کنهیباز م یپلک هاشو به سخت ی، ال خورهیم یتکون

 . وفتمیبغلش م یو تو کشمیم یخفه ا غیج

 . کنهیبا قدرت دور کمرم حلقه م دستاشو

 :  گمیم یبلند یو با صدا کوبمیاش مشت م نهیس به

 !  هییچه هوا هیچه حال نی؟ پاشو بب یدیخواب یمسافرت گرفت یولم کن منو آورد-

 . ایدر میزودتر بر خوامیم گهیبا توام پاشو د انی، ک میورزش کن پاشو

 

 :  گهیم یخش دار و خواب آلود یو با صدا کنهیتر از قبل بغلم م محکم

 .میحالت بمون نیتو هم قهینکن پنج دق غیج غیج-

 

 : گمیو م دمیم رونینفسمو ب کالفه

 یواببخ یریجا بگ نیکه ا نینه ا یپاره کن رهنیپ ابونیوسط خ یبر یاز خوشحال دیاالن با یکسل کننده ا یلیخ-

 . دیپر دنیبا خواب یروز مشترکمون که نصفش به لطف جنابعال نیاز اول نمی.ا

 

 

 :  گهیبم و غرق در خوابش م یو با همون صدا زنهیم یبسته لبخند یچشم ها با

  گرفتمتینم دونستمیترمه ، اگه م یچقدر غرغرو بود-
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 بابام. یخونه  گردمیبگوهااا ، برم یشد مونیپش-

 

 . گمیکنم حتما بهت م یروز تونستم بدون نفسم زندگ کی: اگه  انیک

 

 خبر نداره . ندهیاز آ یکس یشد یراض یبه دستگاه تنفس یدید هوی-

 

 خطرناکه . ینکن وروجکه من سر صبح یطونی: ش انیک

 

 معموال نصفه شبا خطرناکه .-

 

 ، کنهیپلک هاشو باز م یال باالخره

 . کنمیبهش نگاه م یرگیخ با

 :  گهیم یتعجب ساختگ با

 ؟  یگفت یچ-

  قتویحق-

 بهت نشون بدم ؟  ویخطراته صبحگاه یخوای! م ی: اشتباه گفتانیک
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 .  شمیو از جا بلند م کنمینثارش م  ییایح یب غیج غی، با ج شهیهام گرد م چشم

 . شهیو اونم از جا بلند م زنهیم یا قهقهه

 :  گمیو م شمیم خوشحال

 . گفتمیبله نم یانقدر خواب آلود دونستمیشاخ غولو شکستم اگه م-

 

 خواب آلوده شلخته و شکمو ام . یچون من از اون مردا یتا آخرش باش دیپس با ی: حاال که گفت انیک

 

 :  گمیو م ندازمیبهش م یمسخره ا نگاه

 ؟  یپس چرا انقدر روفرم-

 

ت حاال که خرم از پل گذش یباشگاه ول رفتمیم نیهم یبرا شهیزنم نم یچکیاگه بد باشه ه کلمی: خوب گفتم ه انیک

 . میبه عنوان صبحانه بخور یحساب یپاچه  یکله  هی میبا هم بر میخوایباشگاه و ورزش کردن تازه االن م الیخیب

 ؟  یموافق

 

 :  گمیاعتراض م با

 باال   ادیبه جان خودم شکمت ب انیک-

 . کنمیمملکت فرار م نیاضافه از ا یبا چهار تا پا یچاق بش یکچل بش زهیموهات بر دونمیم چه

 

 . میقد ی: عشقم عشقا انیک
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من شوهر  انیبرم ، سنگامو باهات وا کندم ک شیپ یمیبا اصول قد ستمیشده پس مجبور ن تیاالن عشق ها آپد-

 رونیب یونتیناهارتو م یسحر تا بوق سگ کار کن یاز کله  دیبا دیبا میسقف که رفت کی ری، ز خوامیبشکه و تنبل نم

 . ستین یاما از شام خبر یبخور

 

 :  گهیو م ندازهیباال م ابروهاشو

 بخورم ؟  رونی؟ ناهارمو ب یگفت یصبر کن صبر کن صبرکن تو چ-

 

 من بهت ناهار بدم؟  یتوقع دار گهیآره د-

 

 ... ی: تو زنم انیک

 

 . دونمیو دوروزه م نیخوب ا-

 

 ؟  یبهم ناهار بد یخواینم یعنی:  انیک

 

 . ستمیزنتم ،آشپزت که ن یگیخودت م-

 ؟  یستیغذا پختنم بلد ن یعنی:  انیک
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 درست کنم . تونمیم جاتمیبلدم ساالد سبز مرویچرا ن-

 

 . میزنیبعد مفصال حرف م میکله پاچه امونو بخور می: فعال پاشو ترمه بر گهیو م خارونهیم شویشونیپ

 

 :  گمیو م شمیاز جا بلند م الیخیب

 موافقم. -

 

 . کنهیبلوزشو بازم یدکمه ها یکی یکیو  شهیجا بلند م از

 . کنمیو با لبخند نگاهش م ذارمیسرم م ریدستم و ز کنمیبالش پرت م یو رو خودم

 

 .  ارهیم رونیحرکت بلوزو از تنش ب هیو با  زنهیم ی، چشمک رهیگیخنده اش م مییایح یب از

 . دارمیپهن و برنزه اش بر نم ی نهیاز س چشم

 ؟  هیچ یبرا نینگاه سنگ نی: ا گهیو م خندهیم

 

 ... دونمینم-

 

 !  یکن وونهیمنو د یخوای،م دونمی: من م انیک
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 اتم ؟  وونهید یمگه نگفت-

 

 : گفتم انیک

 

 بکنم . یمن تالش ستین یازیپس ن-

 

که دکمه هاشو ببنده کنارم دراز  نی، بدون ا پوشهیو م ارهیم رونیرو ب یرنگ یو آب یبلوز ل یساک دست یتو از

 . کنهیو با دست چپش گونه امو نوازش م زنهیسرش م ری، دستشو ز کشهیم

 

 : گهیشده م رهیکه با عشق به چشم هام خ یحال در

 که انقدر دوستت دارم ؟  یکرد کاریچ -

 

 از من نه ، از قلب خودت بپرس . نویا-

 

 با قلبم ندارم ! یخوب ی ونهی: م انیک

 

 ؟  تپهیمن م یچون برا-

 

 .  کنهیم ی: چون نافرمان انیک
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 ؟  یچونیپیچرا حرف هات و م-

 

 خودم واضحه  ی: برا انیک

 

 من مبهمه .  یبرا-

 

 فکرشو نکن . زنمیحرف ها م نیاز ا ی: گاه انیک

 

 نه ؟  یدونیمنو محرم دلت نم-

 

 : محرم تر از تو هم مگه وجود داره ؟  انیک

 

 ؟  دهیعذابت م یچ یگیپس چرا بهم نم-

 

 . دهیعذابم نم یزی: چ انیک

 

 نتونستم حرف هاتو از نگاهت بخونم . شهیپس من مثل هم-
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 ؟  ینیبیم ینگاهم چ ی: تو انیک

 

 . نیفقط هم یسردرگم-

 

 . دی: شاانیک

 

  بندهی، چشم هاشو م کشمیچشمش م یو نوازش گونه رو برمیباال م دستمو

 :  گمیدر همون حال م بوسمیو چشماشو م برمیو جلو م سرم

ها رو  نیچرا دارم ا دونمی، نم انینره ک ادتیعاشقانه نگاهم کنه ، فقط به من  شهیچشم ها توقع دارم هم نیمن از ا-

کنار تو گفتم رنگ  یخوشبخت یرو با آرزومن اون  بله  یبدون خوامیدارم اما م مانیا تیکه به مردنگ نیبا ا گمیم

 بمونه خوب؟ یباق اهامیمثل رو زی، پس بذار همه چ شهیمنم روسرم خراب م ینگاهت عوض بشه ، سقف آرزوها

 کی دنیشن یانتظارم برا یعنی نیو ا شهیو بدون حرف از جا بلند م زنهیم یبه اجبار لبخند کنهیهاشو باز م چشم

 است . هودهیقول مردونه ب

 

 .  کنمی، فراموش م ستین مهم

 بسه . نیخراب نشه ، کاممون تلخ نشه هم روزمون

 . شمیکه مشغول بستنه دکمه هاشه از چادر خارج م یانیتوجه به ک یو ب شمیجا بلند م از

 . زنمیدور خودم م یو چرخ کنمیاز هم باز م دستامو
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 . چرخمیو مثل بچه ها م خندمیم زیر

 . ستمیا یو م رهیم جیتا سرم گ چرخمیم انقدر

 . رهیگیم لمی، با خنده داره ازم ف شمیم انیتو چشم ک چشم

 :  گمیو م خندمیم زنمیصورتم رو کنار م یرو ختهیکه توسط باد ر موهامو

 ؟  یریگیم لمیف یاز چ-

 

 : از خانم خوشگلم . انیک

 

 ؟  کاریچ یخوایم لممویخودم هستم ف یوقت-

 

 به بچه هامون نشون بدم . گهیسال د هی خوامی: م انیک

 

 به بچه هامون ؟؟؟ گهیساله د کی-

 

 . ارهیزن اونه که تخم دو زرده ب گهی: آره دانیک

 

تو عقد  دیدوست دارم پس پنج سال با ویکه من دوران نامزد نیاول ا یباالستا اما کور خوند یلیتوقعت خ انیک-

دونه  هی دیاستراحت کنم بعد ده سال شااا خوامیمدت م هیمن تا  مونیسر خونه زندگ می، بعد پنج سالم که رفت میباش

 با بچه ها ندارم . یخوب ی ونهیدر دهن مردم بسته بشه وگرنه من م نکهیا یاونم برا ارمیبچه برات ب
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 . مدیبهت نشون م یرفتیبچمون م یقربون صدقه  یداشت یوقت گهیسال د کی لمویف نی: پس ا گهیو م خندهیم

 

 :  گمیو م ندمخیم سرخوش

  ینیبیباشه حاال م-

 

 اعتراف کن ! نیدورب ی: ترمه جلو انیک

 ؟  یبه چ-

 تو دلته .. ی: به هرچ انیک

 اول تو بگو !-

 : من بارها گفتم  انیک

 منم گفتم -

 . ادینم ادمی: من انیک

 خوب پس بپرس تا بگم  -

 از قلبت ؟  ای: از خودت  انیک

 فرمان بردار قلبم شدن . دنیتو رو د یبدن من از وقت یاعضا-

 ؟  یدوستم دار یعنی:  انیک

 عاشقتم . یعنی-
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 ، ادیو به سمتم م کنهیقطع م نویدورب

 :  گهیم یبیبه چشم هام با لحن عج رهیو خ ستهیا یروم م روبه

 ؟  یاگه بهت دروغ گفته باشم چ-

 

 ! ینگفت-

 

 . یدونی: از کجا م انیک

 

 به خاطر منه . دمیو فهم دمیقلبتو شن دنیکوب ی، من صدا گهیقلب آدم ها دروغ نم یخودت گفت-

 

 ؟  ینباشه چ  ی: اگه واقع انیک

 

  ه؟یچ یسواال برا نیا-

 

 . ی: فکر کن امتحان عاشق انیک

 

ره خانواده ام د شیبرگردم پ تونمینم شمیمحو م یو دوستم ندار یباور برسم که بهم دروغ گفت نیروز به ا کیاگه -

اما اگه دووم آوردم ترمه رو خاک  ستهیو وا ارهیقلبم نتونه طاقت ب دیشا رمیبم دی، شا بندمیهمه م یقلبمم به رو

 دستام مطمئن باش  . نیبا هم کنمیم
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 . شنیو گوشاش از هجوم خون قرمز م صورت

 :  کنهیو کنار گوشم زمزمه م کشهیبغلش م یمنو تو صانهیحر

 

 حرف هات تلخ بود ترمه . -

 

کدوم از  چیپس ه یتا آخر باهام باش یقول داد یدوستم دار یتو بهم دروغ نگفت نهیریاالن دارم ش که یاما حس -

 . وفتهیاتفاقا نم نیا

 

 :  گهیو م کشهیم یقیعم نفس

 دوستت دارم یلیخ -

 

 :  گمیبه چشماش م رهیو خ رمیگیفاصله م ازش

 کله پاچه از دهن افتاد .-

 

درو   برهیم نیبه سمت ماش رهیگیو بدون حرف دستمو م زنهیم یدرست تر باشه بگم لبخند تلخ دیشا ایمحو  لبخند

 . نیماش یبذاره تو المونویتا وسا رهینشستم خودش م یو وقت کنهیبرام باز م

 ونیم یراه نیب یرستوران ها یتو وفتمیو به راه م شهیم نیسوار ماش کنهیجمع و جور م زویکه همه چ نیاز ا بعد

 . میرسی، حدود دو ظهر م میکنیو به سمت بابلسر حرکت م میخوریو خنده کله پاچه م یشوخ
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***** 

ه سوءاستفاد هیقض نیبار از ا نیاول یبرا انیخوبه و ک یلیفرزاد خ هیوضع مال دمیفهم انیک یطور که از حرف ها نیا

 سفرمون گرفته . یتمومشونه برا یهمه چ یالیو دیکرده و کل

  کنهیباز م دیو درو با کل شهیم ادهی،پ کنهیپارک م الیو یو جلو نیماش

درخت ها  نیپس ا کنهینم یزندگ نجایکه ا یکس گمیو با خودم م وفتهیم الیسرسبز داخل و یبه درخت ها چشمم

 انقدر سرسبز و شادابن ! یچ یبرا

 داخل . برهیم نویماش کنهیدرو باز م نکهیبعد از ا انیک

 . کنمیبه اطرافم نگاه م یو با کنجکاو شمیم ادهیپ نیماش از

 هیس پ مینگاه کردن وقت دار ی: پنج روز برا گهیبا خنده م دارهیعقب برم هیاز صندل المونویکه وسا یهمونطور انیک

 بکن ! گهیکار د هیتو صرف  یکم انرژ

 

 : گمیو م زنمیو به کمرم م دستم

 ! یکنم که خودت حض کن هیبرات تخل یچنان انرژ دیخر میموافقم بر-

 

 بخرم ؟  یک یزنم نخرم برا ی: تو جون بخواه برا انیک

 

 :  گمیو م خندمیم بدجنسانه

 ! گنیو م نیمردا دو روز اول هم-
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:  هگیبه چشم هام م رهیدستش گرفته ، خ یخودشو تو هیمن و ساک دست یکه کوله  یو همونطور بندهیم نویماش در

 ده تا عشقش بخنده . مرد عاشق حاضره جونشو ب هی

 

 . هیکاف یدوستم داشته باش خوامیجونتو نم-

 

 منه . ی فهی، عاشق تو بودن وظ الیع یزنی: حرف ها مانیک

 

 . میشیم الیبا هم وارد و گمینم یزیو چ خندمیم

 . زنهیهمه جا رسما برق م ستیاگه گرد و خاک ن یشده و خبر دهیچ یمتیو گرون ق کیش لیبا وسا الیو داخل

 . رمیباال م یبه طبقه  انیک دنبال

 . شهیتخت ولو م یو رو ذارهیاتاق م یرو گوشه  الیوسا کنهیاز اتاقا رو باز م یکی در

 :  گمیخنده م ونیم نمیشیتخت م یو لبه  خندمیم

 ! ییچرا انقدر خواب آلو-

 

 رهیخ طنتمیپر از ش یروم و به چشم ها شهیتخت ، خم م یرو شمی،پرت م کشهیکه جوابمو بده بازومو م نیا یجا به

 . شهیم

 . ندازهیشده امو به تالطم م رونیو دوباره قلب و ارهیم نییپا سرشو

 :  گمیخنده هام م ونیم یآروم یبا صدا دهی، صورتش و از صورتم فاصله م خندمیم زیر

 فرصت طلب .-
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  ندازمیچنگ م یبا تو بودن به هر فرصت ی: هستم براانیک

 

 سفرمون مشخصه . نیاز ا دمیخوب فهم یلیو که خ نیا-

 

به  ارمیم رونیکه به زور توش چپونده بودم و ب یی، حوله ها رمیو به سمت کوله ام م شمی؛  از جا بلند م زنهیم یلبخند

 :  گمیم نیو در همون ح رمیاتاق م ییسمت در انتها

 .  ایکنار در میبر دیبا رونیاومدم ب یکن وقت لیخواباتو تکم رمیگیتا من دوش م-

 

 بره . رونیراه از تنم ب هیتمام خستگ شهیحموم ، دوش گرفتن با آب گرم باعث م یتو پرمیم زنمیو م حرفم

 

 یلباسامو بپوشم که صدا خوامیم چمیپیحوله هامو دور خودم م کنمیبعد باالخره از آب دل م قهیدق ستیب حدود

 : کنهیتوجهمو به خودش جلب م انیک

 حالش چطوره ؟ -

 

....+ 

 

 حق داره .-
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....+ 

 

ه ک یبه اون چشم تونمینم گهیکرده د رییوسط تغ نیا یزیچ هی ستیمامان ؟ دست خودم ن یزنیم هیچه حرف نیا-

 بهش نگاه کنم . یخوایشما م

 

....+ 

 

قبول دارم هم اون هم خانوادش  دمیعمرم ند یمن تو نازیپاک تر و معصوم تر از پر یمن نگفتم اون بده ، دختر-

 موضوع ... نیفقط به خاطر ا تونمیبه ما کمک کردن اما من نم یطیبد شرا یتو

 

 

 ؟  دهی؟ نه ... پس چرا من روح از جسمم پر کش ستهیا یداره م ذارمیقلبم م ی، دستم و رو کنهیم سکوت

 :  شهیدوباره بلند م صداش

 اونجاست؟-

 

...+ 

 

 و بده بهش . یگوش-
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 نازیکه پر نیبدم ، به ا یهم که شده به خودم دلدار یکم کنمیم یسع بندمیو چشم هامو م رمیگیم واریو به د دستم

 ؟  ستیتک فرزند ن انیخواهرشه اما مگه ک دی، شا ستیمن ن بیرق ینام

 ؟  نهیبیم یشوهرم منو به چه چشم یعنی،  دمیپاک تر از اون ند یدختر گفت

 ه*رزه ؟  هی

 

 . ارهیو قلبم و به درد م ندازهیافکارم خط م یرو انیک یصدا

 

 ؟  نازیالو پر-

 

...+ 

 

 ؟  یخانم یخوب-

 

...+ 

 

 آب و هوامون عوض بشه ! یچند روز هی میشمال گفت میآره با سپهر  اومد-

 

 . خورمیسر م نیزم یرو واریکنار د زننیخالصو به قلبم م ریت انگار

 :  گهیم دنایخند ونیم رهیقهقهه اش به هوا م یطور نیکه ا گهیم انیبه ک یرحم چ یاون مخاطب ب دونمینم
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 بره؟  ادمیخوب  یاون روزا شهیمگه م ادمهیآره -

 

...+ 

 

 . رسمیم گهیخدا تا پنج روز د دیبه ام امیم-

 

...+ 

 

 گفت حال و حوصله ندارم. شهیمثل هم ادینه به فرزاد گفتم ب-

 

...+ 

 

 . زهیهمه عز ی:  تو که خاطرت برا گهیو م خندهیاز ته دل م دوباره

 

 ...+ 

 ! یزنیم بیغر بیعج یمدت باال سرت نبودم حرف ها هی-

...+ 
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 :  گهیو م زنهیم یا قهقهه

 

 ندارم  یعرض گهیباشه د-

 

...+ 

 

 خدا نگهدارت .  یبه کارت برس موفق باش -

 

 که نفس منو قطع کرد . یدرست همونطور کنهیقطع م تلفنو

 ، خودم مرحم دردهام بشم . شهیمثل هم کنمیم یو سع بندمیهامو م چشم

 

 بشم ؟  امیسوزش قلبم الت یبرا تونمیبا کدوم حروف و کدوم کلمه م اما

 ! دمیند نازیپاک تر و بهتر از پر گفت

  مانهیلحن صم نیا

 داشته باشن؟  توننیم یها چه معن نیا یکه به دروغ گفت با سپهر اومده همه  نیا

 چیهم ه رمیاگه بم کنمیکه حس م نییچند لحظه انقدر اومده پا نیهم ی، اعتماد به نفسم تو سوزهیخودم م یبرا دلم

 . شهیکس ناراحت نم

 . نطوری، قلبمم هم نطوری، دستامم هم لرزهیم چونم
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 بودم .دلم و بزنم ، اما راه و رسمش و بلد ن یو حرف ها رونیبرم ب نجایاالن از ا تونستمیبودم که م یدختر کاش

 یاز دلخور انیک یطلسم و بشکنم و برا خواستمیعمر به خفه خون گرفتن عادت کرده بودم حاال چطور م کی من

 ، چهیگوشم بپ یگفتنش تو نازیپر یصدا خوامی، نم کنمیهام بگم ؟ مظلومانه با پشت دست اشک هامو پاک م

 . گرفتهکه مادرش براش  هیچرب و نرم یلقمه  نازیفکر کنم که پر نیبه ا خوامینم

 چیدختره تنها و بدبخت که بدون ه هی دیدختره و من شا نیپاک تر انیدر نظر ک نازیفکر کنم پر نیبه ا خوامینم

 ازدواج کردم . انیبا ک یفکر

 . کنهیو منو فراموش م ارهیزبونشو بند م نازیپر هیپاک گهیفکر کنم چهار صباح د نیبه ا خوامینم

 

 زخم فراموش شده ی! خاطره ستم؟ی*چ

 اگر باز کنم با تو سخن ها دارم لب

 

 یام هست ، ول یدلت حسرت هم صحبت با

 به سخن وادارم؟ یرا با چه زبان سنگ

 

 خواهم یم یاز عمر نمانده ست ، ول یزیچ

 برپا دارم* ختهیرا که فرور یا خانه

 

 

 .  پوشمیگرفته لباس هامو م بانمویکه گر یبغض ونیو م زنمیم یتلخ لبخند
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از حموم  ستیصورتم ن یرو شیپ قهیچند دق یاز اشک ها یخبر شمیمطمئن م  یو وقت کشمیبه صورتم م یدست

 . رمیم رونیب

 ؛ ادیقدم جلو م کیو  شهیمن از جا بلند م دنیتخت نشسته ، با د یرو انیک

 . رمیو به سمتش م زنمیم یلرزون لبخند

 شده ؟  یزی: چ گهیو م کنهیبه صورتم نگاه م موشکوفانه

 

 . دمیتکون م یبه عالمت منف یسر

 بشه ؟  خواستیم ینه چ-

 

 ... دی: آخه صورتت ملتهبه گفتم شا انیک

 

 ؟  یکرد هی: گر پرسهیو مردد م کنهیم یمکث

 

 :  گمیم ی، با لحن تلخ انیبه قصد دبخند زدن کش م لبهام

 

 عوض کردم . که رنگ  ادهیز جانهیو ه یمن از خوش ستین هیالتهاب صورتم از گر-

 

 شده؟  زیآم هیرنگ نگاهت کنا کنمی: چرا حس م انیک
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 کرد ؟ رییتغ یکم چ یفاصله  هیمگه تو یکنیاشتباه فکر م-

و  پرمیکالمش م ونیبزنه م یحرف خوادی، تا م دمی، فکر کنم شک کرد که من حرف هاشو شن کنهیبهم نگاه م دیترد با

 ؟  ایدر می: مگه قرار نبود بر گمیم

 

 منم اومدم . یتا تو آماده بش رمیدوش بگ دیقبلش با ی: چرا ول گهیبه چشم هام م رهیخ

 

 و وفتهیم شیبه سمت حموم بره که چشم من به گوش خوادیبعد از برداشتن حوله هاش م انیک دمیتکون م یسر

 :  گمیم یفور

 ! انیصبر کن ک-

ده ، تموم ش می: شارژ گوش گمیو م کنمیه اشاره متخت افتاد یاش که رو ی، به گوش کنهیو منتظر نگاهم م گردهیبرم

 زنگ به مستانه بزنم نگرانم نشه ؟  هی یبد لتویموبا شهی، م اوردمیشارژر ن

 

 من شارژر دارما . ی: اگه بخوا گهیو م کنهینگاهم م یشک و دودل با

 

 منتظر بمونم تا شارژ بشه . تونمینه ... نم-

 

 . گردهیو راه رفته رو برم کنهیرو زمزمه م یباشه ا دشیهمون ترد با

 . رهیگیبه سمت من م ویو بعد از وارد کردن پسورد گوش دارهیتخت برم یاز رو شویگوش

 . رمیگیو ازش م یو گوش رمیبیم شیپ دستمو
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 . رهیو به سمت حموم م کنهینگاه م رهیخ یکم

 . کنمینگاه م لیموبا هیتخت و به اون گوش یلبه  نمیشیم

 . شمیم انیک یو  وارد اس ام اس ها دمی، به خودم جرئت م شهیشر شر آب که بلند م یصدا

 . شهیقفل م نازیاسم پر یو نگاهم رو گردمیم ییمخاطباش دنبال اسم آشنا نیب

 فرستاده شده :  انیکه از جانب ک  امشونیپ نیبه اول رمیو م زنمیاسمش م یرو انگشتمو

 دنبالت  امی؟ مامان گفته ب ییکجا نازیپر-

 . نیمنم خوبم مطمئنا شما خوب انیسالم آقا ک کی+عل

  ؟یینکن وروجک بگو کجا یطونیش-

 مسجد . هیتو یکم توان مال یبه بچه ها سیتدر ی+اومدم برا

 دنبالت . امیآخه ؟ آدرس و بفرست ب یچرا تو انقدر خوب نازیپر-

 

 گلوم گذاشته  . خیپاشو ب یکی، انگار  کشمیبلوزم م ی قهیبه  یدست

 آه جگرسوز همراهه . هیبا   رهیو م ادیکه م ینفس هر

 

 داده :  امیپ انیاس ام اس هاشون مال دوروز بعدشه که باز ک یبعد زمان

 

 . دمیدارم جون م یاز نگران ییکجا نازیپر-

 به خاطر خدا جواب بده ! نازیپر-
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 همه نگرانتن . نازیپر-

  امیخودم م دینگ بزنم نگرانم نشآنتن نداره سخته  ز میگوش انی+ک

  ؟ییجا یستی،بهز یسالمندان یخانه  یتو ؟ البد باز رفت ییکجا ؟ینگران نش یگیتازه بعد دو ساعت م-

 

 ! خوادیاصال دوست دارم دلم م ایدیم ریبه من گ یلیها خ یتازگ انی+ک

 اونجام ! گهید ی قهیآدرس و بفرست تا پنج دق یریاز من اجازه بگ دیاگه دلت بخواد با یحت-

 

 

ه ک زنمی، چند بار پلک م سوزنیچه مرگشون زده اما م دونمی، نم کننینم یاریتوان خوندن ندارم ، چشم هامم  گهید

 . شهیم سیصورتم از اشک خ

 و اشکامو پاک کشمینرسه دستمو به صورتم م انیهق هقم بلند نشه و به گوش ک یصدا کنمیم یکه سع یحال در

 .کنمیم

 . کنمیتخت پرت م یرو ویو گوش امیم رونیاس ام اس ها ب از

 . امیم رونیحالت دو از اتاق و سرانجام از اون خونه ب با

 

 . زنمی، نفس نفس م ستمیا یباغ م یتو

 . شهیم سیصورتم دوباره از اشک خ تیو در نها جوشهیاشکم دوباره م ی چشمه

 بود ! یمیچقدر باهاش صم انیک

 چقدر خوب بود ؟  انیدر نظر ک نازیپر
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 . سوختیدلم انقدر نم دی، شا بودیکاش بد م یا

 خوب باشه و تو بد . بتیرق

 از من نکرد ؟  کردیم فیتعر نازیکه از پر یبار هم شده اون طور کی یبرا انیک چرا

هفته  کینرفته تا  ادمی؟ هنوز  ی، من و چ شدیم وونهید دنشیساعت ند کیبا  یداشت که حت رتیسرش غ انقدر

 اشم دنبالم نبود . هیسا یحت

 مطمئنم . پرهیعاشقمه ، اونم از سرش م  گهیم فقط

رو به آسمون با  رمیجوشش اشکامو بگ یجلو دیتا شا دمیکه مدام لب هامو بهم فشار م یو درحال رمیگیباال م سرمو

 :  گمیعجزه و ناله م

 

 نذار دوباره تنها بشم .-

 

 بود . نیوزان همترمه فر یخواسته  تی! نها نیهم

 شمیم هریبه روبه رو خ کنمیزانو هامو بغل م دم؛یم هیتک واریو به د نمیشیم نیزم یشدن لباسم رو یتوجه با خاک یب

. 

 بدم . یخودم و دلدار تونمینم یقیطر چیو محوه که به ه کی، اونقدر تار ندهیاز آ تجسمم

 هیتا ابد دووم داره و  یخوشحال نیا کنمیروز اونقدر خوشحالم که فکر م هی؛  زنهی، حالم و بهم م میتیتضاد شخص نیا 

 روزم کامال برعکس .

 

 خواهد،یزمستان سخت م کی دلم
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 برف، کی

 کوالک، کی

 خ،یوسعت تار به

 ببارد... که

 ببارد... که

 ببارد... که

 تمام راهها بسته شوند، و

  ،یا وتوچاره

 یماندن نداشته باش جز

 ...یوبمان

 

 . رمیگیبا ، باز شدن در هم نگاهمو از آسمون نم یهمون جا نشستم ، حت قهیتا چند دق دونمینم

ش بغل یو بدون حرف منو تو نهیشیم نیزم یشدن لباسش کنارم رو یتوجه به خاک ی، اونم ب کنمیحس م حضورشو

 . کشهیم

 یقرارم ب ی، دوباره دل ب کنهیم ، دوباره عطرش مشاممو پر رهیگیقلبش قرار م یضربان کوبنده  یسرم رو دوباره

 . شهیقرار تر م

 ؟  الهیهمش خ کوبهیاز قلب منم تند تر م یکه حت یضربان نیا

 . مونهینم نمونیب یفاصله ا چی، اونقدر تنگ که ه شهیدست هاش دورم تنگ تر م حصار

 :  گهیبم و محکمش م یو با صدا بوسهیسرم و م یو چند بار رو نیچند
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 چشم هاتو پاک کنم !  یغمه تو خوامیم-

 

 که باهام انس گرفته . دمیامروز فهم-

 

 از جون دادن برام سخت تره. نتینگاه غمگ دنی؟ به من بگو ! بخدا قسم د کنهیم تتیاذ یمن چ ی: ترمه  انیک

 

 یبار اومدم ، وقت ینجوریدپرسم ، خودم نخواستما ا گهیده ساعت د خندمیساعت م کی نمیکنم ؟ من هم کاریچ-

اگه  یشد ریاگه ازم س ی! ول دونمیم انیخسته کننده ام ک یشیتو هم کم کم افسرده م یخفقان آور باش یفضا هیتو

 ... یشد مونیپش

 

 :  گهیم صانهیو حر ارهیبه بازوهام م یفشار

ترمه ! عشق من هوس  یمونیاز تو دل کند ؟ تو تا ابد مال من م شهی؟  مگه م رشدیاز تو س شهیمگه م ششیه-

 و بهت ثابت کرده باشم  نیکه امروز باشه فردا نباشه فکر کنم ا ستین یرستانیدب

 

فس و چند بار ن نیو چند برمیاش فرو م نهیس ی، سرم و تو کنمیم کیبهش نزد شتریو خودمو ب زنمیم یتلخ لبخند

 .  کشمیم قیعم

 

 . سهبویم قیو عم کنهیم کینزد میشونیسرم و بلند کنم ، لب هاشو به پ کنهیو وادارم م زنهیچونم م ریز دستشو

 :  گهیو م دهیم هی، سرشو به سرم تک بندمیهامو م چشم

 !  الیع خوامیخاطرتو م یلیخ-
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 :  گهیو با  عشق م کنهیخنده بهم نگاه م ریز زنمیم یپق

 قربون خنده هات برم خانومم .-

 

 .  شمیکه لپ هام از هجوم خون قرمز شده شتاب زده از جا بلند م یو در حال رمیگیم گر

 !یباش یخجالت ادی: بهت نم گهیخنده هاش م ونیو م خندهیبار اونه که م نیا

 

 ! ستمین-

 

  ؟ی: پس چرا مثل لبو قرمز شدانیک

 

 هوا گرمه .-

 

 ! یقرمز شد ییهوی: آخه انیک

 

 . دیتاب دیخورش ییهویخوب -

 

 : جالبه ! انیک
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 کجاش؟ -

 

 . میبون هیسا ری: آخه ما زانیک

 

 : گمیو م کوبمیپا م نیبه زم کالفه

  ه؟یمشکل دمیبه من خجالت کش یزل زد دتیدر ی! آره اصال با چشا ینکن چمیانقدر سوال پ شهیم-

 

 :  گمیم یو با حرص آشکار کنمینگاهش م تی، با عصبان شهیقهقهه اش بلند م یصدا

 ندارم . یاصال من با تو حرف-

 

 :  گهیم دهیباالپر ییو با ابرو کنهیم سکوت

 

 من دارم ! ی: ولانیک

 

 ؟  یچ-

 

 : دوستت دارم .انیک
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 :  گمیو م زنمیم ییدندون نما لبخند

 ! فتهیوظ-

 

 . کنهیحواله ام م " یوروجک"خنده  با

 :  گمیم رمیکه به سمت خونه م یو همونطور کنمیبهش م پشتمو

 . شمیحاضر م یا قهیدودق-

 . نییپا گردمیو دوره برم پوشمیباال و مانتو و شالمو م یطبقه  رمی، م شنومیباشه گفتنش و م یصدا

 . ختمیریداشتم اشک م شیپ ی قهینه انگار تا دودق انگار

که روش مرحم  ینبود که دلم آروم گرفته ، نه .. نگرفته اما خفه شده مثل زخم یمعن نیلبخند زدن االنم به ا اما

 . رهیم نیمدت کوتاه سوزشش از ب هی یو فقط برا یذاریم

 حال ترمه خوبه . یعنیباشه  یبود ، تا وقت انیمنم ک مرحم

از  انویروز ک هیکه ممکنه  نیبا فکر کردن به ا ترسمی، نگران خودمم م کنمی، اصال بهش فکر نم گمینبودنش نم از

 . ستهیدست بدم قلبم از حرکت وا

 

  کنمیخونه رو باز م در

 . نمکیتا آخر باز م  اطویدر ح  نییپا رمیو از پله ها م دمیتکون م  ینشسته و منتظر منه ، سر نشیماش یتو انیک

 . شمیم نیو سوار ماش بندمیدوباره درو م کنهیخارج م اطیکه از ح نویماش

 . ارهیو به حرکت در م نیو بعد ماش رهیگیدستم و م شهیهم مثل
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 غروب آفتاب . دنید یبرا ایدر میو بعد هم بر دیخر میمن قرار شد اول بر شنهادیپ به

 بابلسر اما مسافرت پارسال کجا و امسال کجا ؟  میاومده بود یقبل همراه عمو مرتض سال

 

 بد ! یروزها ایخوب بود  یروزها دی، نو زیلحظات خاطره انگ نیا دونمینم

 ؟  تیواقع ای استیرو دونستیدم نمرفت که آ یم شیاونقدر بر وفق مراد پ زیهمه چ دونمیم نویا اما

 تموم بشه ! خواستیاگر خواب ،  دلم نم یکه بود حت یچ هر

اال پا به ح کردم،یحوصله به اطراف نگاه م یبازار و ب رفتمیساعت با مستانه م مین دیبا زور و تهد میزندگ هیکه تو یمن

 . رفتمیم یزیبه سراغ چ اقیو هر بار با اشت کردمیو رو م ریمغازه هارو ز انیک یپا

  "کردن و ندارن  دیخر یمرد ها حوصله "بودم که  دهیمن اشتباه شن ایجدا بافته بود  یتافته  انیک دونمینم

 با افتخار به تموم خواستیکه دلم م دادیمن نظر م یو پا به پا زدیمن لبخند م یبا لذت به ورجه ورجه کردن ها اونقدر

 مرد شوهر منه ! نیبگم ا ایدن

 

 سرم . ذارمیو م دارمیبرم شونویکیو  رمی، با ذوق به سمتشون م وفتهیم یریحص یبه کاله ها چشمم

 :  گهیو با خنده م ادیبه سمتم م انیک

 قفل کرد وروجک ؟  نایباز چشمت رو ا-

 

 : گمیو در همون حال م انیسر ک یرو ذارمیو م دارمیبرم یا گهید کاله

 ست کردنمون . نیاز اول نمیا-
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 :  گهیکه خطاب به ما م یمرد ی، صدا کنهیهمون نگاه پر از عشقشو نثار چشم هام م دوباره

 ازتون؟  رمیعکس بگ-

 . شهیم مونیتماس چشم تهیپاراز

 

باال  شونیدورب کنهیاعالم م تشویکه رضا انی، منتظر به ما چشم دوخته ! ک کنمیبه دست نگاه م نیاون مرده دورب به

 . برهیم

دلم براش  بوسهیم قیو گونه امو عم ارهیصورتم م کی، بدون خجالت سرش و نزد شهیدوره کمرم حلقه م انیک دست

عکس مشترکمون هم  نیاول فهممیو من م زنهیچشمم و م نیو همون لحظه فلش دورب خندمیو از ته دل م رهیضعف م

 ثبت شد .

 

 .  شودیم بایز  یزندگ یسادگ نی*به هم

 از ته دل . یخنده  کیعکس مشترک  کیلبخند،  کیبا

 . انیپا یب هیخوش کی دیوصال عاشق و معشوق و شا کی

،  میغروب آقتاب به ساحل بر دنید یبرا میشیوقفه و خوردن ناهار باالخره موفق م یب دیاز چهار ساعت خر بعد

 بشه . ییایدست به دست هم داده بود تا تک تک لحظه هام رو زیچرا همه چ دونمینم

 .  خوردیبه چشم نم یا گهیکه مشغول جمع کردن تورشون بودن آدم د ریگ یدو تا ماه یکیساحل به جز  لب

 . شمیم رهیو با لذت به روبه رو خ نمیشیم ایکنار در یهمون خاک ها یرو

 چند نفر و قشنگ کردن . یموج ها ، سنگ صبور چند نفر بودن و عاشقانه ها نی، ا ایدر نیساحل ، ا نیا دونهیم خدا

 

 . ذارمیم نشیس یو سرم و رو کنمیم کیو بدون حرف خودم و بهش نزد زنمیم یکنارم ، لبخند انیحضور ک با
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 . بوسهیسرم و م یو رو کنهیو دور کمرم حلقه م دستش

شته گذ نایاز احق و داشتم که زودتر  نیوقتشه که بدونم البته ا گمیداره ، باخودم م یلینگفته خ یحرف ها دونمیم

 . دونمیدادن صبرم مناسب م انیپا یجو رو برا نیو بفهمم اما صبر کردم و چه قدر ا انیک ی

 

 . کنمیاخموش نگاه م یو به چهره  رمیگیو باال م سرم

 :  کنمیو زمزمه م یشعر ایبه در رهیو خ گردمیبه حالت اول برم دوباره

 

 کنم یخود تنها مدارا م ییفصل تنها در

 کنم یم ایمن ترک دن کنمیکه باورم یفصل

 

 بر خانه ام چکدیآسمان خون م نیکه از ا یفصل

 کنم یلحظه من باران مرگم را تماشا م آن

 

 امواج غم بر بازوان خسته ام نیکوبد ا یم

 کنم یم ایبا امواج در کاریمن پ نگونهیا

 

 درد آلود من یایبرو دن شمیو از پ بگذار

 کنم یتمنا م کنیبود و من ا یحرف عمر نیا
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 شدم ایرو یخود هر چند ب ییکنج تنها در

 کنم یم ایرو نیمن مرگ من است،تمر یایرو

 

 ؟  یخونیکه م هییچه شعرا نی: اانیک

 

 شعرا !  نیعمر عادت کردم به ا هی-

 

 . کنهیاوضاع فرق م گهیاالن د کردمی: فکر م انیک

 

 برام مبهمه . ندهیاما آ استیقشنگ شده هر لحظه اش مثل رو میآره زندگ-

 

 ؟  ی: چرا به من اعتماد ندار انیک

 

 ؟  یمگه تو دار-

 

 : البته که دارم . انیک

 

 پس بگو -
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 ؟  وی: چ انیک

 

 موج ها رو سنگ صبور خودت بدون باشه؟  نیکن ، امروز من و ا یزبونت جار ینگاهتو رو یحرف ها-

 

حرف  هی ی! عادت کرد یتلمبار شده عادت کرد یحرف ها نیزد چون به ا شهیو نم ییحرف ها هی یدونی: م انیک

 نشه !  یزبونت جار یاما رو رهیگلوتو بگ خیب ییها

 نیدلشون نگه دارن اونقدر ا یو تو ییحرف ها هیپس مجبورن  ستنیراهش و بلد ن کننیدرد و دل نم یها با کس مرد

  میبگذر نمیاز ا یو بازش کنن ، حت نیچرک یغده  نیا توننیاگه بخوان نم یحت گهیکه د شهیروند تکرار م

و حاال که اون خاطرات  یخاطراتتو دفن کرد یدی، تو عذابتو کش مونهیکردن گذشته مثل نبش قبر کردن م بازگو

ذهنت  یخروار ها حرف که  تو ریاون خاطرات و از ز یخوایانگار م یدوباره از اول بازگوشون کن یشدن بخوا دهیپوس

 !  رونیب یبکش یپنهون کرد

 

 

ا مدام ب ینگ یاگه به کس یحت شهیم یهم خاطراتو هم اون خروار کلماتو و گرنه ذهنت متالش رونیب یالزمه بکش-

 ! یکنیخودت تکرار م

 بود ؟  یگناه من چ یگیو با خودت م یگردیو بارها به گذشته برم بارها

 عضو خانوادت . نیکتریکوچ یچشمت گناهکار بشن ، پدرت ، مادرت حت یتو هیبق شهیجمله باعث م نیهم

 . یشیم زاریب هی، از بق کنهیات م چارهیب یخوریکه م ییحسرت ها نی، ا مونهیحرف ها سر دلت م نیکم ا کم

 ! یندار دنشونوی، اما تحمل د یدار دوستشون
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 . یحرف ها نگاه ها و رفتارشون و ندار تحمل

 ! شهینگاهت منفور م یکه اونم با حرف نزدنش کم کم تو تیبچگ هیهمون عروسک پارچه ا شهیصبورت م سنگ

 خودت ... ی! خودت باش یدلت و خفه کن یحرف ها یمجبور پس

رنگ  خوامیسنگ صبور شوهرم باشم ، م یا گهیمثل هر زن د خوامیمن زنتم م انیاوضاع فرق کرده ک گهید یول

 ! انیبدونم ک زویهمه چ خوامینگاهشو بخونم ، م

 

 رهیگیم میاما انگار تصم کشهیداره عذاب م فهممیو من م رهیم نییتند تند باال و پا نشیس یقفسه ،  کنهیم مکث

 :  کنهیطلسم و بشکنه چون شروع به حرف زدن م

 

 بگم !  یچ دونمیاز کجا بگم ، اصال نم دونمینم-

 . کشنیاگه بخوام کلمات از ذهنم پر م یحرف نزدم که حت یکس یبرا انقدر

 انیک ایباشه  ریکه اسمت ام نیسر ا گفتیم کردیم فیاسم و دوست داشت مادرم برام تعر نیبودم ، پدرم ا ریام من

 !  انیبه ک میو بچسبون ریپسونده ام میگرفت میو آخر هم تصم میکردیمدام با هم بحث م

آغوش پدرانه ،  هیکانون گرم خانواده ،  هیمحو مثل  ریتصاو کیفقط  ستین ادمی یادیز زیو از پدرم چ میاز بچگ من

 عشق بزرگ ... هی

 یزن ، از قضاوت ها هی یها یگر لهی، از ح گمی، از طوفان بعدش نم سوزونهیمحو امروز قلبمو م ریتصاو نیهم

بشه  ینادار و قرب یچوبه  یهم بره باال گهید گناهیب هیکه باعث شد  یکه کشته شد ، از ناعدالت یگناهیناعادالنه ، از ب

! 

 . گمیشد و آواره نم وهیب یکس که تو سن جوون ی،از اون زن ب گمیشده نم میتی ریام از

 گوش فلک و کر کرده بود .  شیمردونگ یکه ادعا گمیم یاز مرد عوضش



 یالینوازش خ

 
282 

 

 . ادمهی نایا یترمه ، با اون سن کمم همه  ادمهی

 چرا ! رتیگفت پول ندارم، اما غ یم

 دارم که نذارم زن و بچه ام کارتون خواب بشن . یندارم ، اما مردونگ یآنچنان یگفت خونه  یم

 ندارم اما عرضه دارم صبح تا شب کار کنم و خرج زن و بچه امو بدم .  یدم و دستگاهه آنچنان گفتیم

 

 . کنمیم یخوش سفره امونو رنگ یو رو یسبز ریاما با نون پن ستین یونیگفت سفره ام ع یم

که  یپدر بزرگ شم ، اون چندرغاز پول یب ومدیداغ دار بود ، عاشق بود ، اما مادر بود ، دلش نمکس بود ،  یب مادرم

 گذاشته بودن کف دستش و داد به اون نامرد و عقدش شد . هید یبرا

 بچه پنج ساله . هی، خودش بود با  ادینداشت که پشت خواهرش در ب یکنه ، برادر قینداشت که تحق یپدر

که  تیکبر یآلونک بود قدر قوط هیگرمش  ی، مردک معتاد بود ، اون خونه  دیهامون به اوج رس یتکه کرد بدبخ عقد

 . کردی، حالت و بد م دادینا م یبو

 باهاش سر لج افتاد . یطور نیدر حقش کرده بود که ا یپنج ساله چه ظلم رهیام دونمینم

 پوال رو که دود کرد رفت هوا . اون

 کنه . یو اون کلفت نیا یخونه  فرستادینبود مادرم و م رتیاز غ یخبر

 . یایب یحق ندار یاوردیگفت تا پول در ن یو م رونیب نداختیرحمانه منو از خونه م ینبود ب یاز مردونگ یخبر

نداشته باش ! اما گوشش  یبچه کار نیبه ا کنمیمن کار م گفتیم کردیباهاش دعوا م ختیریاشک م دیدیم مادرم

 بدهکار نبود .

 !  ابونیخ یگوشه  نمیواکس کفش بخرم و بش هیکه مادرم بهم داد  یقرون دوهزار کیهم مجبور شدم با  آخر

  سوختیکس دلش به حالم نم چیها ، ه لمیف نیا یتو دروغه



 یالینوازش خ

 
283 

 

 . کردیخودم رحم نم یکس به کفش پاره  چیه

 . دادنیجلو براشون واکس بزنم پولم نم اوردنیکفششونو م یرحم یب با

س ف هیو  یلیصورت زخم و ز هی شدیعاقبتش م دیپولم و بد االی گفتمیم شدمیو ازجا بلند م اوردمیدر م یباز غلدر

 کتک مفصل .

 رنیو م شنیچشمت با ، باباهاشون رد م یهم سن و ساالت از جلو یوقت یفهمینم یاون پسر بچه نباش یجا تا

 داره ! یچه درد یکفششونو واکس بزن یمدرسه و تو مجبور

 داره ! یحس چه

 نداشتم . یچون پس انداز کردمینم شرفتیبود ، پ نیسال ترمه ، هفت سال کار من هم هفت

 هوا سرد باشه ، یکفش پات پاره باشه ، وقت یاما وقت گذرهیها هفت سال به سرعت برق و باد م لمیداستانا و ف یتو

دلت باشه اون هفت سال حکمه همون هفت هزار ساله جهنمو  یحسرت بزرگ رو هی یمت گرسنه باشه وقتشک یوقت

 داره.

ده قلدر هجده نوز هینبود ، دوباره با  شتریسالم ب زدهیدوازده س یزمستون وقت هیکه بعد هفت سال درست تو نیا تا

 ساله دعوا کردم .

 بزن . سشیل گفتیکفششو آورده بود جلو و م ریتحق با

به  ختیتمام کاسه کوزه امو ر کنمیبر و بر نگاهش م دید یخورد شده ام خورد تر شد وقت تیله شد ، شخص غرورم

ند وق یچا وانیل هیتو  شدیام خالصه م هیبود که تغذ یاز من شتریشدم اما زورش ب ریامو گرفت باهاش درگ قهیهم و 

 .  ریو دولقمه نون پن

 آسفالت هم سفت و سنگ تر . نیشده بودن و از زم خیبه  لیتبد نمیزم یا رو، برف ه نیزم یکرد رو پرتم

 

 حس شد با لگد به پهلوم زد . یشد ، ب دهیخراش صورتم

 . دادیمنو به باباش نشون م غیاومد که با ج یدختر بچه ا یصدا یدیاوج نا ام یلحظه تو همون
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 اومده بود . یخاک یکره  نیکرده به ا یپدر یکه انگار برا  یمرد

 نیو بدون ا رونیب دیلقبا کش هیمنو از دست اون  کنهیخودش محافظت م یسمتمون اومد و انگار که داره از بچه  به

 دستم و گرفت و بلندم کرد . ادیشدم بدش ب اهیس یکه از دست ها

 . زدمیکه توش دست و پا م ی، هم از قعر جهنم نیزم یاز رو هم

 کانون گرم . هیو  یزندگ هیزن و  هیدختر ،  هیپسر داشت و  هی

 مرد تر بود . ینداشت ، اما از هر مرد ادعا

اما دخترش با  ادیاز من خوشش نم ادیز دمیبرد ، از اخم و تخم پسرش که هم سن و سالم بود فهم نشیماش یتو منو

 . کردینگاهم م یهمون سن کم  درست مثل پدرش با نگران

 ، جواب دادم . دیپرس ازم

 که کارش یقاض هیبود ،  یهم گفتم ، طرف قاض یجاست که به خوب کس نیکه سرم اومده ، جالب ا ییاز بالها گفتم

 . یعدالت یبرقرار کردن عدالت بود نه رواج ب

 پرو بال خودش گرفت . ریشد ، طالق مادرمو از اون سگ صفت گرفت و منو ز ریگیپ

 . رهیگیپولش و ازمون م یروز هیا گرفت و قول داد جد یبرامون خونه  میسربارش میکه حس نکن نیا یبرا

 یکه برا یزیثبت نام کرد ، هر چ خوندیکه پسرش درس م یهم بود ، منو تو همون مدرسه ا کیهامون نزد خونه

 . داشتمیهمونو م نیع دیمنم با دیخریپسرش م

 باهام سر لج افتاده بود هم زبون منم تو اون خونه شده بود دخترشون ! نیهم یبرا

 یعالرغم مخالفت ها میهم درس خوند یخوندم پابه پا یدوستم ، جهش نی... االن همون پسر شده بهتر میبگذر

 مشغول به کار شدم . وسفیحاج 

 میکه تصم نی، تا ا کردمیو هم کار م خوندمیهم درس م اوردمیخرج مدرسه و خورد و خوراکمونو در م یفروشندگ با

 ! ینیبیکه االن م ینیو شدم ا یگرفتم برم دانشگاه افسر
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 . کنمینگاه م شهیکه کم کم داره از نظرها محو م یدیغم به خورش با

 بود. ینیغمگ داستان

 گم و گور بود . شییها کهیت هی،  انیک هیناقص بود ، پازل زندگ اما

 هارو گم و گور کرده بود . کهیاون ت انیبهتر باشه بگم خوده ک دیشا ای

 :  پرسمیو م ارهیگفت اما دلم طاقت نم یخودش م خواستیبگم ، اگه م خواستمینم

 که کشته شد ، یگناه یاون آدم ب -

 ...  یدار ناعدالت یچوبه  

 

 :  دمیو ادامه م کنمیم یمکث

 گنگه و مبهمه !  ییزایچ هیوسط  نیا-

 

 ! یکن یگنگ و مبهم و علن یزایچ نینکن ا ی: پس سع نایک

 

 چرا ؟ -

 

تا بهت گفتم ! بازگو کردن گذشته مثل نمک  دمیعذاب کش یلیخ ناروهمی: ترمه گذشته ام و دوست ندارم ، هم انیک

رو به قلبم  ندهیخوب آ یروز ها دینو خوامیفکر کنم ، م ندهیبه آ خوامیفراموش کنم ،م خوامیزخمه ، م یرو دنیپاش

 بدم !

 ! رهیگیو سرمو باال م ذارهیچونم م ریو ز دستش
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 :  گهیم یصیو با لحن حر بوسهیو چشم هامو م کنهیو خم م صورتش

 خودم نگه دارم . یشده تو رو برا یقیبه هر طر خوامیم-

 

 . کنمیو سکوت م زنمیم یلبخند

 ؟  می: ترمه بر رسهیکه صداش به گوشم م کشهینم یطول

 

 . رمیگیو ازش فاصله م دمیون متک یسر

آغوش پدرانه رو  هیحسرت  انیکه هم من هم ک کنمیفکر م نیطول راه به ا ی، تو رمیم نیو به سمت ماش شمیم بلند

 از ته دل .... یخنده  هیکانون گرم خانواده ،  هی،  میداشت

 

 . دمیغم آشنا رو د هیچشم هاش ،  یبود که روز اول من تو نیهم یبرا

بود و من چقدر  انیمنم ک یگمشده  ی مهیگمشده داره ، ن ی مهین هی ایدن یتو یکه هر آدم فهممیدارم م حاال

 کردم و کامل شدم . دایامو پ مهیخوشبخت بودم که ن

 . گرفتینشات م انیک یاز حرف ها سوزوندیدلم و م یلیکه خ یزیچ یول

وقت نگاه  چیاما ه دادمیو بهش پول نم رفتمیدست فروش به سمتش نم هیپسر بچه ،  هی دنیمن هر بار با د دیشا

 و هم نثارشون نکردم . زمیآم ریتحق

 میگی، اتفاقا برعکس ، با خودمون م میکنیبهش کمک نم مینیرو بب یما آدم ها اگه آدم درمونده ا کنمیخودم فکر م با

 کیهم با دیدار ، شا شین یا کتک زدن و حرف هاب دیخورد کنم ، شا تشویبذار منم شخص لهیکه بدبخته ، ذل نیا

 نگاه ...
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 یو بهشون ب میشیکه هرروز از کنارشون رد م ییتموم بچه ها یکه هدر رفت ، برا انیک هیبچگ ی، برا سوزهیم دلم

 . میتفاوت

 نشن . دهیتا به گناه کش زننیم شیکه خودشونو به آب و آت ییزن ها یبرا

 . نهیبینم چکسیکه ه ییسوختن و ساختن ها یبرا

 . شمینم دنمونیرس یکه اصال متوجه  دمیبه افکار در هم بر هم ذهنم پر و بال م انقدر

 . دارمیاز عقب برم دامونویو پاکت خر شمیم ادهیپ نیماش از

 . ارهیم انیها رو هم ک دیخر ی هیبق

 :  گمیو ناله وار م شمیکاناپه ولو م یرو رسهیکه به خونه م پام

 ! شهیخوده آدم نم یجا خونه  چیه یوا-

آشپز  یگوشه  ذارهیو م دارهیدر انداخته بودم بر م یکه من جلو ییها دی، خر رسهیبه گوشم م دنشیخند یصدا

 خونه .

و  رهیگیدوطرف شونه هامو م کنمیبر و بر نگاهش م نهیبیم یمبل ، وقت یرو نهیشیم شمی، از جا بلند م ادیسمتم م به

 ش بخوابم .پا یرو کنهیوادارم م

 ، دست داغش و کنهیموهامو باز م پسیو کل ارهیم رونی، شالم و از سرم ب بندمیو با لذت چشم هامو م زنمیم یلبخند

 . رهی، ضربان قلبم باال م کنمیموهام احساس م یکه البه ال

 . رسونهیبدنم م ینوک انگشت هاش گرما رو به تک تک اعضا با

 

 :  گمیهمون چشم بسته م با

 ! یپر کرد اموییچه خوبه که تنها-
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 ترمه ! دمیفهم ویزندگ هیجفتمون ، من با تو معن هیی: تنها انیک

 

 کردم .  داتی! چه خوبه که پ یچه خوبه که مثل من-

 

 بار خوب رقم خورد . نیاول یکه بود برا یسرنوشت هر چ دی، شا ریتقد دی: شا انیک

 

 ؟  نهزیدل آدمو م ادیز هی، به نظرت خوش انیک-

 

 باشه نه !  اریوصال  ی: اگه اون خوشانیک

 

 غم هم داره ؟  ایهمش خوشه ؟  سمیاگه داستانمونو بنو-

 

قولو  نیا ونمتیاگه سخت باشه ، م یباشه ،حت نیاگه غمگ یحت یکنم ول ینیب شیرو پ ندهیآ تونمی، نم دونمی: نم انیک

 . مونمیبدم که من تا آخرش باهات م

 

 ؟  میبه نظرت اسم داستانمونو عوض کن انیک-

 

 ؟  ویالی: نوازش خ انیک
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 ! هیواقع زی، االن همه چ گهیآره د-

 

 ؟  انیپا یب هیخوش هی؟  یبذار یچ یخوای: آره م انیک

 

 نه ...-

 

 ؟  ی: پس چ انیک

 

 . ییهمسفر تنها-

 

 ! هی: اسم قشنگ انیک

 

 که قشنگه اما سادست . نیبخوندش ! داستانمون با ا یآره قشنگه البته اگه کس-

 

 آدم یبهت بگم همه  خوامیاما م ارنیداستان سر در ب کی هیها یدگیچیدوست داشته باشن از پ دی: آدم ها شا انیک

،اونقدر عاشقانه هست  یسادگ نیکه در ع یداستان هیداستان ساده و عاشقانه رو بخونن  هی خوادیدلشون م یها گاه

 !  ارهیچشم ها ب یاشک شوقو توکه 

 

 ! یزنیچقدر قشنگ حرف م-
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 مگه نه ؟  گهید یایشده بهش ب یبا هر ترفند دیباشه با ندهیآ سندهیخانومت شاعر و نو ی: وقت انیک

 

موهام اونقدر برام لذت بخشه که بدون  هیال به ال انیک یانگشت ها یحرکت نوازش گونه  گمینم یزیو چ خندمیم

 . کنمیخواب عمرم و تجربه م نیتر نیریو ش وفتهیهم م یکه بفهمم چشم هام رو نیا

اوقات  یبود که گاه ییایاونقدر خوب و رو زیبود همه چ میزندگ یروزها نیبهتر میبابلسر بود یکه تو یپنج روز تمام

 ! تیواقع ای استیرو رهیو م ادیکه م ییروزها نیبدم ا صیتشخ تونستمینم

 زنگ رفتن به صدا در اومد دلم گرفت . یپنجم وقت روز

 اونم مشابه منه ! تیوضع دیفهم شدیهم م انیک یدر هم رفته  یاخم ها از

 فکر کنم . ییبودم حاال به جدا انیاش با ک هیبعد پنج روز مداوم که هر لحظه و هر ثان تونستمینم اصال

 نتونه جانویهمه ه نیقلبم ا نکهی، از ا دمیترسیاوقات م یشده بود که گاه ادیو عالقم نسبت بهش انقدر ز عشق

 . ستهیو وا ارهیطاقت ب

راره ق گهیبره چند ساعت د ادمیکردم تا  یبلکه اونقدر حرف زدم و وراج دمینه تنها نخواب نیماش هیبرگشت تو موقع

 جدا بشم ! انیاز ک

 هیو با  دارهیمدرسه نگه م یتپش یکوچه  نویماش انیمدرسه  ک هیجلو میدیقرار درست همزمان با بچه ها رس طبق

 . کنهیغم بهم نگاه م ایدن

 :  گمیم رمیبغضمو بگ هیشرویپ یجلو کنمیم یکه سع یو در حال زنمیم یزورک لبخند

 برم !  گهیمن د-

 برگردم . کنهیو وادارم م رهیگیبازومو م ی، فور برمیدر م گرهیو به سمت دست دستم

 .   زنمیچشم هاش زل م یتو 
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 . کشهیبغلش م یو منو تو کنهیم کترینزد خودشو

 . شنومیو م قشیو عم یدر پ یپ یها نفس

در  یپ یو با بوسه ها ذارهی؛ دستاشو دو طرف صورتم م کنهیهاش م هیعطرتنم و وارد ر صانهیکه چطور حر نمیبیم

 .  کنهیقرار تر م یقرارم و ب یدل ب کنهیکه نثار صورتم م یپ

 سیصورتم از اشک خ تیو در نها وفتهیم انی، احساستم به غل شهیقلبم تموم م شی، گنجا ارمیطاقت ب تونمینم

 . شهیم

 :  گهیو م بوسهیتند چشم هامو م تند

داغون  نیاز ا شتریجلو روم باشه،نذار ب نمایاشک بارت تا شب مثل پرده س ی، نذار چشم ها شهیتموم م ششیه-

 . کنمیبشم خواهش م

 :  گمیبغض م با

 !  شهیمدلم برات تنگ -

 

 . میشیوقت جدا نم چیه گهیترمه کم مونده  د شهیتموم م ی: دل تنگانیک

 

 ...ریمیم شهیحالم بد م ارمیطاقت ب تونمینم یآخه اگه کنارم نباش-

 

 . زنهیو مهر سکوت رو م چسبونهیلبهاشو به لبهام م انهیحرفم و تموم کنم ، وحش ذارهینم

بسته  یدر هم رفته و چشم ها یشده ، اخم ها خودیطور از خود ب نیا انیک نمیبیباره م نی، اول بندمیهام و م چشم

 . کنهیم تیاحساسش به منم سرا نیو انگار ا ستیکه اصال تو حال خودش ن دهیشدش نشون م

 . کنمیحس م واریرو پشت د یا هیخمارشده ام رو به بسته شدنه که سا یها چشم
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. 

 . رمیگیفاصله م انیو با وحشت از ک دارهیبرم م ترس

 :گمیو با ترس م کنمیبه پشت سرش م یاشاره ا دوزهیتب دارش و بهم م یها چشم

 اون جا تکون خورد . هیسا هی! مطمئنم  دیمارو د یکی انیک-

 

 ؟  ی: مطمئنگهیو م کنهیاشاره امو دنبال م ریمس

 

 . مشیوش آقاجونم برسه بدبخت مکالغ چهل کالغ بشه به گ کیشدم اگه  چارهیب انیک دم،یبه خدا قسم خودم د-

 

 ترمه آروم باش ! از کجا معلوم تو رو شناخته باشه ! شی: ه انیک

 

 . نهیبیم ستیفاصله کمه کور که ن-

 

 انقدر خودتو عذاب نده باشه ؟   یزیهر چ یرهگذر بوده راه رفته رو برگشته برا هی دی: خوب شا انیک

 

 . دمیتکون م یو از استرس رو به موتم اما ناچارا سر زنهیکه دلم شور م نیا با

 :  گمیم یناراحت با
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 من برم !  ومدهیگندش در ن نیاز ا شتریتا ب-

 :  گمیم یو با ناراحت زنمیم ی، لبخند تلخ بوسهیم قیو عم برهیباال م دستمو

 ! انیخداحافظ ک-

***** 

،  رمیو به سمت مدرسه م شمیم ادهیپ نیاز ماش زونیوآ ی، با لب و لوچه  دهیتکون م یو سر رهیگیازم م نگاهشو

 . دمیم صیرو تشخ بایمستانه و فر

 رونیاز شوک ب ی، مستانه به سخت رمیو به سمتشون م زنمیم ی. لبخند شهیمن گرد م دنیهر دوشون با د یها چشم

 :  گهیو با لکنت م ادیم

 ؟  یتو ... تو...تو کجا بود-

 

 :  گمیو م ندازمیباال م یا شونه

 هفته خواستم تنها باشم . هیتو فکر کن -

 

 ؟  یومدیبابات شک نکرد تو با ن یعنی:  مستانه

 

 ظاهرا که نکرد سها کجاست ؟ -

 

 :  گهیم بایمستانه فر یجا به

 وقته رفته ! یلیشد خ بیبخرم اما غ یآب معدن هیکه کوچه پشت یسوپر نیاز ا رمیگفت م-
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 شخص ممکن !  نی، بدتر دهید انویبفهمم سها من و ک تونمیخوب م یلیخ پرهیاز صورتم م رنگ

 ! شهیم شتریو وحشتم ب برمیم یبه عمق ماجرا پ شتریب گذرهیکه م هیثان هر

 ما ؟  یخونه  یزده ، امکان داره رفته باشه جلو بشیغ

ابلسر تو ب انیلکه با کمدرسه مشهد نه ، ب پیمن با اک هی نیهاشو صاف بذاره کف دست بابام و بگه ا دهیداره د امکان

 بودم .

 ! گهی، سها م مونهیتو دست و پام نم یرمق چیه

 .  زهیریبهم م ی، همه چ شهیو اوضاع خراب م گهیندارم م شک

 

 . زنمیچنگ م بایفر ی، به بازو وفتمین نکهیا یبرا ناخوادآگاه

 :  گهیم یچون با نگران ترسهیام م دهیپر یکنم از رنگ و رو فک

 ؟؟؟  هویچت شد -

 

 ییاو با صد کنمیاونجا خالص بشم ، عزمم و جزم م یاکثر دخترا نطوریو هم باینگاهه مستانه و فر ریکه از ت نیا یبرا

 :  گمیکه به زور محکم نگهش داشتم م

 برم ! دیفقط با ستین میزیچ-

 که موشکوفانه نگاهم وفتهیم ی، چشمم به خانم نظام رمیو م کشمیتوجه به اعتراضاشون راهمو م یو ب زنمیو م حرفم

 . دمیتکون م یو سر زنمیم ی، لبخند لرزون و مصنوع کنهیم

 . میکنیفرار نم انیاز پنج هزار بار زنگ زده بود تا مطمئن بشه من و ک شتریپنج روز ب نیا یتو



 یالینوازش خ

 
295 

 

 ؟  نهیهمون لحظه سها ما رو بب هیکه تو شتریب نیاز ا ی، بدشانس وفتمیسها م ادی

 به جز سها  ی، هر کس دیدیم بای، کاش فر دیدیمستانه م کاش

به راه بندازه رو  خواستیکه سها م ی، انگار مشتاقم انفجار دارمی، اما قدم ها مو تند تر برم لرزهیکه زانوهام م نیا با

 سها رو یزود برسم و جلو دیکه شا یواه دیام یخودم بود ، برا نیتسک یتند شده ام ، فقط برا ی، اما قدم ها نمیبب

 !  رمیبگ

 . شنیم دنیبه دو لیبلندم کم کم تبد یها قدم

لب مدام ذکر  ریو ز بندمی، چشم هام و م نمیشیآخر م ی، صندل شمیو سوار م رسونمیو خودم و به اتوبوس م دومیم

 . گمیم

 ندارن !  خی کهیبا دوت یهمه استرس داغ شده اما دست هام فرق نیاز هجوم ا سرم

 رومه  شهیجنگ بزرگه پ کنمیلحظه بهش فکر م که اون یزیچ تنها

از دست آقاجونم خالص  دونمینم یقیطر چی، به ه شهیبد م یلیبگه اوضاع خ زویاگه سها همه چ کنمیفکر م نیا به

 آقاجونم  فاجعه بود .  یباز برا شدیم انیکه ب یقیموضوع به هر طر نیبشم ، هر چند ا

و  شمیم ادهیبا عجله پ رسهیکه اتوبوس به مقصد م نی، به محض ا ندازمیسرم م یو رو ارمیم رونیو از کوله ب چادرم

 . رمیرو م میو راه مستق شمیم یراه طوالن الیخیب نباریا

 . بگردم هم ندارم دیدرهم برهمم دنبال کل لیوسا یکه البال نیتوان ا ی، حت ستمیا یخونه م ینفس زنون جلو نفس

و  سهریآقا به گوشم م نیحس یها ییلخ لخ دمپا یکه صدا کشهینم ی، طول زنمیو زنگ و م برمیدستم و باال م ناچارا

 . شهیپشت بندش در باز م

 :  گهیخوش م یو با رو زنهیبگه اما چشم هاش برق م یزیچ دهیترس منتظرم

 قبول باشه. ارتاتیز یجان خوش اومد خانم

 :  گمیو م زنمیم شیبه سادگ یمصنوع لبخند
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 آقا بابام خونه است ؟  نیممنون حس-

 

ش داره اسم یمشک یکه چشم و ابرو یشما دوستتون اومدن همون یپا شی: بله بله اتفاقا پ گهیو م دهیتکون م یسر

 سما بود سنا بود ! دونمینم ارمیو به خاطر نم

 . رمیگیم واریودستم و به د  دمیدهانم و قورت م آب

 سرم اومد . دمیترسیکه م یزیچ از

 وجودم رخنه کرده که توان فکر کردن و ازم گرفته !  ی، استرس اونقدر تو چهیپیام در هم م یمعادالت ذهن تمام

 م ؟ باش یجنگ جهان هیکه برم جلو و شاهد  نیا ایکه راه اومده رو برگردم و با تمام توانم فرار کنم !  نیکردن به ا فکر

 

باره رنگت شده رنگ  هیشد ترمه جان ؟ چرا  ی: چ گهیو م نهکیام نگاه م دهیآقا با تعجب به صورت رنگ پر نیحس

 ؟  ی؟ گرما زده شد واریگچ د

 

 

 :  گمیآقا برسه م نیحس نیکه شک دارم به گوش سنگ یفیضع یو با صدا دمیتکون م نیبه طرف سرمو

 خوبم-

 کلمه خوبم ... کی

 اون لحظه بزنم ! تونستمیکه م یحرف نیتر مضحک

 لحظه هارو کرده بودم اما فکر کردن کجا و تجربه کردن کجا ؟  نیازدواج کنم فکر تمام ا انیبا ک خواستمیکه م یروز

 داخل ! رمیآقا م نیتوجه به نگاه نگران حس یو ب دمیرمقم و حرکت م یب یپاها
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 ! شهیم یشکل ممکن ط نیتا خونه به سخت تر اطیکوتاهه ح ریمس اون

 یفکر کنم که هر اتفاق نیفقط به ا کنمیم یو سع بندمی، چشم هام و م لرزهیدست هام علنا م ستمیا یدر م یجلو

 پشتمه ! انیک وفتهیهم که ب

 . کنمیو درو باز م کشمیم  یقی، نفس عم شهیدلم قرص م یفقط کم یکم

 هوا . رهیو م شهیکه به خودم دادم دود م ییها یمامان و آقاجونم نشسته تمام دلدار یسها که روبه رو دنید با

 . وفتهی، نگاه همشون به من م شهیکه باز م در

 ! کنهیم ینیاز همه روم سنگ شتریو نفرت باره سها ب یطانیوسط نگاه ش نیا

 

 . شهیحس م یکه دست هام ب دمیمشتم انقدر فشار م یتو مانتومو

 . کنمیسالم رو زمزمه م یدو لبم کلمه  ونیاز م یو به سخت زنمیم یمصنوع لبخند

از ته دل رو مهمون لب  یبار لبخند نیاول یبلکه برا ارهیآقاجونم با تکون دادن سرش نه تنها حرصم و در نم نباریا

 نگفته! یزیکه سها چ رسمیباور م نیو من به ا کنهیهام م

 

رد رو  مو زنهیمحدود بارها بهم لبخند م یبرا دیو قبل از همه مامانم و که شا ارمیاز دست رفته امو به دست م یانرژ

 ! دمیبرگشته ام قرار م یانرژ تهیعنا

 

 :  گهیکه با لبخند م بوسمیاشو محکم م گونه

 ؟  یمنم دعا کرد یبرا-

 :  گمیو م رمیگیخودم و م یاما به زور جلو رهیگیام م خنده
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 البته که دعا کردم مامان جونم ! -

 

 . بوسمیو دستش و م رمی، به سمتش م کنمی، به آقاجون نگاه م گهینم یزیو چ زنهیم یکمرنگ لبخند

دادن  که با تکون نی، هم شهیببوسه مثل هم مویشونیحداقل پ ایتا آغوش پدرانه اشو به روم باز کنه  مونمینم منتظر

 نمیشیو کنار سها م کنمیم یریکناره گ دهیسرش جوابم و م

 ، اون میزنیباهم حرف م میبا نگاهامون دار، انگار  شمیمطمئن م دهیکه مارو د نیاز ا کنمیچشم هاش که نگاه م یتو

 نگه ! یزیقانعش کنم چ کنمیم یو من با نگاهم سع کنهیم دیبا نگاهش تهد

 

شما جا انداخته بهش بده ممکنه بخواد بره  لیوسا نیو ب دشی: کل شهیم مونیتماس چشم تیآقاجون پاراز یصدا

 نکرده نگرانش نشن ! ییخدا

 

 :  گمیو م کنمیدره م یبه کولم که جلو ی، اشاره ا شمیاز جا بلند م دهیباال پر یو با ابرو زنمیم یپوزخند

 تا بهت بدم ! ایمونده ب المیوسا نیاحتماال ب-

 یتو رمیو م دارمیکوله ام و برم رمی،جلوتر ازش به سمت در م کنهیم یو از مامان و بابام خداحافظ دهیتکون م یسر

 . اطیح

 . بندهیو درو پشت سرش م ادیکه سها هم م کشهینم یطول

 !  کنمیو منتظر بهش نگاه م اطیح یگوشه  ندازمیام و م کوله

 . کنهی، فقط با نگاهش التماسم م کنهینم دیخالف تصورم تهد بر

 ! وفتهیم نییاز چشمش پا یو قطره اشک دزدهی، نگاهشو ازم م کنمیبا تعجب بهش نگاه م شهینگاهم عوض م رنگ

 . ذارمیشونش م یو دستم و رو شمیم کیبهش نزد ینگران با
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 :  پرسمیو م ارمی، طاقت نم گهینم یچیه

 شده سها ؟  یچ-

 

 ! دمتونی: امروز د گهیم رهیبغضشو بگ یجلو کنهیم یکه علنا سع یو در حال کشهیبه گونه هاش م یدست

 

: عاشقش شدم ! به خدا  گهیشده م یکه اشک هاش دوباره جار ی، در حال کنمیو خجالت زده بهش نگاه م منتظر

 قسم عاشق شدم ، با نگاه اول ... چنان عاشقش شدم که روز و شبمو ازم گرفته !

 ؟  زمیکدومشون اشک بر کی یبرا یدیبودم ، تا حاال د قیو اون رف نیمن کل عمرم و با ا یدونیتو که م ترمه

راحت دلم و بهش باختم  یلیفرق داشت که خ رنگ و وارنگه دورم یداشت ، انقدر با پسر ها یانقدر مردونگ انیک اما

! 

 ، پسش بزن ترمه !  خوادیاون تو رو م اما

 انیک هیپاتو از زندگ مونیخودت به خاطر دوست خوامی، م کردینم رییتغ یزیباز چ گفتمیاگه االن به بابا مامانت م من

 !  رونیب یبکش

  خوادیتو رو م پرستمشیم المیو شب تو خکه روز  یانیک نمی! به خدا قسم سختمه بب نمیندارم بب طاقت

 

شوهرم و طالق بدم ،  یریکبیمونده به خاطر توعه ا نمیبهش بگم : هم ییبا پررو خوادی، دلم م کنمیاخم نگاهش م با

 دستش داره . انیاز من و ک یکه هست بدتر بشه ، فعال سها آتوعه بد ینیاوضاع از ا خوامیاما نم

 

قط و ف انیام نشدم اتفاقا ته دلم ذوق کردم که ک یرتینشد ،غ میحسود انهیکه گفت عاشق ک نیکمال تعجب به ا در

 فقط منو دوست داره و از همه مهم تر ماله منه !
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ا ب ی، درکمال بدجنس کنهی، با چشم هاش التماسم م کنمیبهش نگاه م یفقط با اخم کمرنگ ارمیبه روم نم یزیچ

 :  گمیکامل م هیخونسرد

راهم سبز  ی، مدام جلو دارهیکنم ؟ دست از سرم برنم کاریچ یگیم رهیش گفتم دست از سرم بردار اما نمبارها به-

 ! شهیم

 

بدون اعتراض پنج روزه  ی، اگه نداشت ی: تو هم دوستش دار گهیم ی، با دلخور کنمینگاهش حس م یو تو حسادت

 تمامو باهاش ...

 

 : گمیو م کشمیبه شونش م ی، دست سوزهیحرفش و بزنه ، دلم براش م یادامه  تونهی، نم کنهیم سکوت

 ! مینفر شد کیدرده مشترکه جفتمون عاشقه  هیبگم ، درد ما  یبهت چ دونمینم-

اون شخص مشترک نزنه ،  یبرا می، به قلب هامون دستور بد میبکن یباز هی ای! اصال ب هیعشق چ یدرک کن دیبا

 ! میهست یباز نیا یکه جفتمون بازنده  یدونیهم تو م دونمینباش ! هم من م انیعاشق ک گهید میبگ میخفش کن

 عشقه ؟  انیحست به ک یدونی: از کجا مسها

 

 یبار احساس نیاول یرو تجربه کردم برا یکردم ، کنار اون حس عاشق دایپ انیوجود ک یکه من عشقو تو ییاز اونجا-

 یاما سع رایدر ب نهیقلبتو از س گمینباش نم انیعاشق ک گمیسها نم نیی، ب دمیدیخوابمم نم یو تجربه کردم که تو

 ...  انی! ک یکن فراموشش کن

 

 :  دمیبه چشم هاش ادامه م رهیو خ کنمیم یمکث

 عاشقه منه !  انیک-
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 یروین ییجورا هی زنمیم تیو خودم و به خر نمیبی، حسادت چشم هاشو ، نفرت کالمشو م نمیبیاندامشو م لرزش

 ر ! و هم ک شهیهم کور م وفتهی، مغزش از کار م رهیگیآدم عاشق از قلبش فرمان م فهممی، نم رمیگیعشقو دسته کم م

 

 :  گهیو م دهیبار سرشو تکون م نیچند کیریستیه

ت تو داشتن راجع به عقد یپا شی؟ پ شناسمیباباتو نم یو فراموش کردم فکر کرد انیتو فکر کن  من رفتم ، من ک-

 خبره !  یروحتم ازش ب یحت ندمیامشب که شرط م هی، مراسم خاستگار کردنیصحبت م لیبا سه

 ی تو نشون شده دنینم انیتو رو به ک یایب نیی، پا ینداره باال بر یتیچرا ؟ چون نظر تو احساساته تو اهم یدونیم

 !  یلیسه

 !  یا هیتجر یب ترمه

 !  کنمینگاه جنس مخالفو خوب درک م من

 کن تا بهت یکار هی دونمیامتحانش کن چم یندار مانیاگه به حرفم ا شهی، خسته م ستیبه تو عشق ن انیک حس

 !  نستایخانوادت وا یجلو رهیکه امروز هست فردا م یثابت بشه اما به خاطر کس

 !  ستیموندگار ن کنهیترکت م یبه زود انیک مونمی، منتظر م کنمیصبر م من

 

 هیصد من  یدارم که حرف ها مانیا شیو مردونگ انی، حرف هاش در نظرم مضحکه ، اونقدر به ک زنمیم یمحو لبخند

 نداره ! ریغازه سها و امثال سها روم تاث

 حالم بدجور گرفته شده !  ادیکه امشب م نیو ا لیبه خاطر سه میطرف هیباهاش بحث کنم از  خوامینم

 :گمیو مردد م دمیتکون م یسر
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خودمون داشته  نیراز ب هیما هم  یا گهیو فراموش کن ! بذار مثل هر دوست د یدیکه امروز د ییزایفقط ... چ-

 ! میباش

 کس !  چینگو سها ه  یزیچ یو کدورت قلب هامونو کدر کنه ! به کس نهیک نذار

 

 . رهیگیآهسته ازم فاصله م یو با قدم ها گهیم یاما باشه ا یالک ای یواقع دونمینم

 !  شمیراهش م یاز خونه خارج بشه با نگاهم بدرقه  یوقت تا

 

لب  ریز و کشمیم یشده بودم ، آه ونشینگفته بود مد یزیکه چ نیا یسرزنشش کنم اتفاقا برعکس برا تونستمینم

 :  گمیم

 دلم بذارم ؟  یکجا لویحاال سه-

 

 :  دمیدلم جواب خودمو م یو تو ندازمیباال م یا شونه

 منو وادار به ازدواج کنه !  تونهیکس نم چیه انمیک هیمن زن عقد یتا وقت-

 

با ذوق گونه امو  رسهیبهم م یو وقت ادیشربت به سمتم م وانیل هیداخل ، همون لحظه زهره با  رمیو م خندمیم زیر

خونه خاموش بود  نیانگار چراغ ا یفدات شم ترمه جان چند روز نبود یی: اله گهیتند تند م نیو در همون ح بوسهیم

 ! 

 

 :  گمیم رمیگیشربت و از دستش م وانیکه ل یو در همون حال خندمیم

 !  دونستمیبله بله پس پروژکتور خونه من بودم و نم-
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که از اون شربت پرتغال  یاما لذت شمینفس مشغول خوردنش م کیو  کنمیلبم م کیشربت و نزد وانیو ل خندمیم

 :  گهیاجونم مچون آق ارهیدووم نم ادیز برمیم

 !  کنمیم یجار نتونیو ب تیمحرم ی غهیخدا ص دیبه ام ادیم لیامشب سه-

 

 ! وفتمیکنه و به سرفه ب ریگلوم گ نیآب پرتغال ب شهیباعث م نیو هم گمیم ینیه

 دیزهره هم مز یوسط مشت ها نیامو باز کنم ا یراه تنفس کنمیم یسع یدر پ یو پ قیعم یو با سرفه ها شمیم خم

 که هست خراب تر بشه !  یتا حالم از اون شهیبر علت م

به گلوم  ی، دست کشهیمحکم زهره خالص بشم ،از کارش که دست م یتا ازشر مشت ها برمیدستم و باال م اول

 تا بتونم نفس بکشم !  برمیو تمام توانم و به کار م کشمیم

 

نگران مامانم که در حال ماساژ  یو به چهره  مکنیکه از شدت سرفه به اشک نشسته سرم و بلند م ییچشم ها با

 !  کنمیدادنه پشتمه نگاه م

 :  گمیم یخش دار یو با صدا یسخت به

 ؟  گهیمامان راست م-

 

 :  گمیم یفیضع یو رو به آقاجونم با صدا ستمیا ی، صاف م دهیتکون م یدر جوابم  سر یناراحت با

 . خوامینم-
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دم به چند ق تیو با عصبان شهیبود تا مثل آتش فشان فوران کنه ! از جاش بلند م یمخالف نیمنتظر کوچکتر انگار

 ! دارهیسمتم برم

ترمه خودتم خوب  نی: بب گهیم گرفتیم یبشر یکه قدرت تکلم رو از هر بن یبه چشم هام با همون تحکم رهیخ

دور  ونمتینم گهیقط به خاطرتو گفته دکار و بارشو ول کرده زودتر اومده ف لی، سه رسهیبحث به کجا م نیته ا یدونیم

ا که کار ت یو پشت گوش انداخت یتو بود انقدر مخالفت کرد هیما سر پونزده سالگ یاز ترمه بمونم ، حق داره ! وعده 

 یط برافق شهیپخش نم تونیاز نامزد یخبر چیتا زمان اتمام امتحانات ه وفتهینم یکرد ، االن هم اتفاق دایکش پ نجایا

خدا عقدو  دیامتحاناتم که تموم شد به ام کنمیم یشما جار نیب تویمحرم ی غهیرفت و آمد راحت تر من امشب ص

 !  میکنیم برگذار

 

 !  کنمینگاه م دوزهیو م برهیخودش م یکه داره برا یزده به پدر بهت

 ؟  شهیم یبفهمه چ انیاگه ک کنمیفکر م نیاون اوضاع به ا یو تو دمیدهانم و قورت م آب

و  انمیبخونن اون عقد باطله من رسما و شرعا زن ک غهیص لیمن و سه نی، صد بار هم که ب میمسئله بگذر نیاز ا یحت

 و بگم !  نیا تونمینم یشکل چیو ه یزبون چیجاست که با ه نیمشکل بزرگ ا

مگه  بزنه ، اما یداره که نتونه حرف یاز بابام حرف شنو یاونقدر دونمیخوب م یلی، خ کنمیالتماس به مامانم نگاه م با

 بدونه عشقو تجربه کرده ؟  هیزندگ هیکه خودش  نینه ا

 دیدخترش هم بکشه ، مادر منم استثنا نبود شا دهیکه خودش کش ییها بتیمص خوادیدلش نم یمادر چیه مطمئنا

نکنه ، اما از چشم  بمیمادر به فرزندش بده رو نص هی دیکه با یوقت اون مهر و محبت چیباعث شده بود ه یافسردگ

 ! امیاز ت شتریب ی،حت دارهاز همه دوست  شتریخونه منو ب نیا یکه تو خوندمیهاش و نگاهش م

 ... یا گهی، بهتر از هر کسه د کنهی، انگار درکم م خونهینگاهم و م التماس

 

 :  گهیبا تحکم مو ستهیمیروش وا یبار تو نیاول یبه آقاجون و برا کنهیم رو

 !  یبد یدخترم و به پسر مرتض یحق ندار-
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 ! کنهیهممون مخصوصا من حبس م ی نهیس یبلند و لحن محکم مادرم، نفس رو تو یصدا نیا 

، آقا جون فقط با اخم و خشم نظاره گره مادرمه و من  ادیدهنش گرفته تا مبادا صداش در ب یکه دستشو جلو زهره

به وضوح  یکه توش برق شاد ییخانوادم قرار گرفتم و فقط با چشم ها یاز اعضا یکی تیبار مورد حما نیاول یبرا

 ! کنمینگاه م نیبه اون جو سنگ داستیپ

 

 ، دهینشون م ادشویکه خشم ز ینسبتا بلند یو با صدا دارهیقدم به سمت مادرم برم کی،  ادیبه خودش م آقاجون

 :  گهیم

هم  یزود و به لهیسه یترمه نشون شده  زنم،یقولم نم ریکه بگذره من ز امتمیق امی! تا ق لدایمعرکه نشو  اریب شیآت-

 ! رونیخونه بفرستم ب نیو مجبور باشم جنازه اشو از ا رهیکه بم نیمگر ا نیو هم نیهم شهیزن اون م

 !  ندازهیم انیک ادهی، حالتاش واسم آشناست ، منو  شهیسرخ م تیمادرم از عصبان صورت

 و نزنه ! ییحرف ها هیتا  رهیگیخودشو م یداره به زور جلو انگار

 

 :  گهیم ادیو با فر ارهیطاقت ب تونهی، آخر هم نم زنهیم یکه رنگش به کبود رهیگیگلوشو م خینگفته ب یحرف ها انقدر

و اونو نابود  نیا هیهاتو بذار کنار بسه هر چقدر زندگ ییدوست نداره ! زورگو لویدوستش نداره صابر ، ترمه سه-

 نداشته باش !  ی، به دخترم کار یکرد

 

 :  گهیم یو با لحن وحشتناک کنهی، دست هاشو مشت م شهیصورت آقاجونم سرخ م نباریا

 !  لدایخفه شو -

 

 :  زنهیو داد م برهی، صداشو باالتر م ترسهیازش نم مادرم
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که نابود شد ،  دمیزهرا رو د هی، زندگ دمیو م میمن سالهاست که خفه شدم ، سالهاست تقاص حماقت و بچگ-

 .... دمید ارویشهر

 

 :  گهیم ی، با حالت زار و درمونده ا ادی، اشکش در م کنهیم مکث

ه ب یکه حت کنمیم یرو علن ییزایچ لیبه سه یترمه رو بد یعل ینه صابر به وال گهیو خفه شدم ، د دمیمحمد و د-

 .کنهیذهنتم خطور نم

 

 زویهمه چ لیتح هیکه قدرت فکر کردن و تجز ادهیقلبم اونقدر ز یضربان کوبنده  یول نمیبیخوردن آقا جونو م جا

 ازم گرفته ! 

ه ب کشهیکه درونش شعله م یو پدرم با خشم زنهیروشون در نوسانه ، مادرم با صورت اشک بار نفس نفس م چشمام

 !  کنهیمادرم نگاه م

 ریحاج صابر ز دهیتا حاال د یهممونو برگردونه اما ک یتا آقاجون بگه باشه و نفس حبس شده  میمنتظر بود هممون

 قولش بزنه و حرفشو دو تا کنه ؟ 

 

 :  گهیحرف آخره م میفهمیخوب م یلیتحکم که خ با

 و نشنوم ... نمینب یآماده باشن ، همتون ... مخالفت و نافرمان دیهمه با انیامشب م-

 

 :  دهیادامه م دیو با تهد رهیگیه سمت من ماشارشو ب انگشت

که رنگ  کنمیاتاق حبست م یچنان تو یبهش بگ یزیو چ یمخالفت کن لیبا سه یرکیرزیمخصوصا تو ! ز-

 !  نیشب آماده بش یبرا دیجا تموم شد ، بر نی! بحث هم ینیهم نب دویخورش
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 !  برمیبگه که دستم و باال م یزیچ خوادیم یبا نافرمان مادرم

 . شهی،مثل هم کنهیم سکوت

 :  گمیو م کنمیحرف به آقاجونم نگاه م ایدن کی با

 ! فقط ...  زنمیالم تا کام حرف نم گهیباشه ، د-

 

 :  دمیخشک شدم ادامه م یو بعد از تر کردن لبها کنمیم مکث

 

داشته  لیبا سه یتیمحرم چیدرسم تموم نشده ه یتا وقت خوامیبشه نم ریامتحاناتم فکرم درگ انیتا پا خوامیفقط نم-

 .کنمیقبول م دیکه شما بگ یبا فکر آزاد امتحانتم و بدم . بعد هر چ دیباشم حداقل بذار

 

مه ه کردیفرصت کوتاه بود که اگه آقاجونم مخالفت م نیبه هم دمی، تمام ام رهیگیو به خودش م دیرنگ ترد نگاهش

 !  ختیریبه هم م زیچ

 :  گهیو م دهیمتکون  یسر یمکث طوالن کیاز  بعد

 فعال برو ! -

 

 جواب پدرانه !  هیاز  نمی، ا زنمیم یتلخ لبخند

 ! رمیبه اتاقم م نشونیسنگ ینگاها ریو ز دارمیدر برم یو چادرم و از جلو کوله
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 ! رمیگیدست هام م نیو سرم و ب نمیشیتخت م یرو

 و دارم . انیو اون وقت فقط ک شمیبشه ، من طرد م یکه علن زی، همه چ انهیفقط ک میخوش دل

  پرسمیبار هزارم از خودم م یبرا

 ؟  ارمیطاقت ب تونمیم

 ؟  ستمیآقاجونم وا یجلو تونمیم

 ؟  شهیم یاگه بفهمه با طرد کردن من راض اصال

 ؟  یچ میبکن مونوینذاره زندگ اگه

 ؟  یچ ارهیب انیسر ک ییبال هی اگه

 رمیگیو م انیک یو شماره  ارمیم رونیکولم ب یو از تو میو بعد از قفل کردن در گوش شمی، از جا بلند م کشمیم یآه

 :  چهیپیگوشم م یبمش تو یکه صدا دهیبه بوق سوم نرس

 ترمه ؟ -

 

 :  گمیو ناخودآگاه م زنمیم یلبخند

 جان ترمه ؟ -

 

 . مدیگوش م قشیعم ینفس ها یو با جون و دل به صدا بندمی، چشم هامو م کنهیم سکوت

 

 شده ترمه ؟  ی: چ انیک
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 ؟  یکنیاگه بگم دلم تنگه باور م-

 

 ؟  یکنیوقت ازت جدا نشم باور م چیبه جون بخرم تا ه وی: اگه بگم حاضرم همه چ انیک

 

 دل تو هم تنگ شده ؟  یبگ یخوایم-

 

فکر  نیاز وجودم ازم دور شده از االن دارم به ا کهیت هی، انگار  رهیگیم شیگذشته ، قلبم داره آت ی: کار از دلتنگ انیک

، اون بستر برام حکم قبرو داره و اون  یکه تو کنارم نباش یبخوابم ؟ هر چند تا وقت یعطر تو چطور یامشب ب کنمیم

 خواب حکم مردن !

 

 من ...  انیحرف نزن ک یجور نیا-

 

م و که بگ نیاز ا ترسمیازش م گهیطرف د هیرفته واز گلومو گ خیطرف حرف هام ب هینه ،از  ایمرددم بگم  کنمیم مکث

 و بزنه و بزنه به سرش ! یهمه چ دیق

 

 :  گمیو م رمیگیخودم و م یدرد و دل کردم دارم ، اما جلو یکه برا یدیشد لیم عالرقم

 ! کنمیقطع م گهی، د یچیه-

 

 ؟ یبهم بگ یزیچ هی یخواستی: چرا ؟ مگه نم انیک
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 زنگ زدم ! یطور نینه ، هم-

 

 ؟  یعشق و باور ندار یرویعاشقتم ؟ ن ی، باور ندار کنمی: ترمه من حس م انیک

  یدلت دار یحرف تلمبار شده رو یبفهمم کل تونمیجا هم م نیهم از

 شده خوب ؟ نذار حاال که مجبورم ازت دورشم مدام نگرانت باشم ! یچ بگو

 

 یتلفنم بفهمه کل یانقدر بشناستت که از پا یکیچقدر خوبه ،  بندمیکه از حرفهاش بردم م یاز سر لذت چشمامو

 !  یحرف نگفته دار

 ینازک و دلربا یشوهرم درد و دل کنم اما صدا یبرا یبا دلخور خوامیکه م وفتهیم انیاحساساتم به غل اونقدر

 :  کنهیبند دلم رو پاره م یدختر

 ؟  یتلفن هیهمش پا یبعد پنج روز که برگشت گهید ایب انیک-

 

و با  دمیکه داشتم و از دست م ی، تمام رمق کنمیوجودم حس م ی، حس بد و تلخ حسادت و تو ادینم انیاز ک ییصدا

 ، نمیشیتخت م یرو یحال یب

 :  رسهیبه گوشم م انیک ی انهیدلجو یصدا

 ترمه ؟ -

 

نم به وجود اومده بودو که درو یحس حسادت خواستمی، اون لحظه م دهی، سنم کم بود و حرف هام نسنج کنمیم بغض

 کنم . میترم انیک رتیکردنه  غ ختهیبا برنگ
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 :  گمیم گرفتیکه از حسادته درونم نشات م یحرص کالم با

ده کر یآقاجونم چه فکر دونمیجا ، نم نیا انیبرگشته و امشب قراره ب لیقطع کنم ؛ سه خوامی،  م شمیمزاحمت نم-

ه ب دنیزنتو دارن م یبرات مهم باشه بدون دی، گفتم شا خونمیم تیمحرم ی غهیص لیتو و سه نیامشب ب گهیاما م

 بهت خوش بگذره . دوارمیام کنمیکه اشتباه کردم ! قطع م نمیبیاما م گهید یکی

 

 خوامیبشنوم ، م شویعصبان ینفس ها یتا صدا مونمی، منتظر نم کنمیو بدون حرف تماسو قطع م زنمیو م حرفم

 داره . یبازخورد هی یبفهمه هر برخورد

 

 . کنمیبود ، بغض م نازیپر یبگم صدا تونمیم نانینازک که با اطم یاون صدا ادی با

 چشمم سر بخوره . یاز گوشه  دمیو به اشکم اجازه م کشمیم دراز

و  نی، اما ا ارمیو دووم ب ستمیمشکالت وا نیا یجلو تونمیم یتا ک دونمیخسته شدم ، نم یهمه فشاره زندگ نیا از

 .  کنهیکمر منو خم م ینام نازیپر ی هیاسم و سا یحت دونمیم

 کشهیکه درونم شعله م یشیکه آت نیا دیتن خسته امو به آب بدم به ام دمیم حیو ترج شمیحوصله از جا بلند م یب

 کم بشه .

 

 *** 

 

و  مری، مردد به سمتش م وفتهیتخته م یکه رو لمیاما چشمم به موبا نهییآ یبرم جلو خوامیو م رونیب امیحموم م از

 . دارمیبرش م

 پاسخ  یچهل تماس ب کینزد
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  نهییآ یجلو رمیو م زنمیم یپوزخند

 . کنمیکم نورم نگاه م یبه چشم ها نهییآ یو تو نمیشیم یصندل یرو

 انیداغه ک یرفت و آمد لب ها ریفاصله مس نی، ا دمیلبم امتداد م یو از اون جا تا رو ذارمیگونه ام م یو رو دستم

 بود !

 . میکه باهم بود یپنج روز نیحس کنم کنارمه ، درست مثل هم المیخ یتو کنمیم یو سع بندمیهام و م چشم

 یو با صدا کردیبو م قیو گردنم و عم کردیاز پشت بغلم م ومدمیمن از حموم م یکه وقت یپنج روز نیمثل هم درست

 ترمه .  یکنیام م وونهیعطر تنت د نیبا ا ی، دار یکنیوسوسه ام م یاما دار یدیم یزندگ یگفت : بو یم یخش دار

 

 . شهیو زهره وارد م شهیکه همون لحظه در باز م کشمیم یآه

 :  گهیم یآهسته ا یو با صدا رهیگیرو به سمتم م میس یتلفنه ب کنم،یبهش نگاه م منتظر

 مستانه خانمن ! -

 . رونیبره ب خوامیسر ازش م یو با اشاره  رمیگیازش م تلفنو

 حرفشو بزنم . خوامیبله ازش م یو با گفتن کلمه  ذارمیو کنار گوشم م ی، گوش رهیم رونیو از اتاق ب گهیم یچشم

 :  رسهیکه صداش به گوشم م کشهینم یطول

 ؟  رونیب یایدر خونتونم م یترمه جلو-

 

 :  گمیم متعجب

 ؟  یکنیم کاریما چ یدر خونه  یجلو-

 



 یالینوازش خ

 
313 

 

 ؟  یپنج روز کجا بود نی: بابا اومدم بپرسم ا مستانه

 

 باال ! ایخوب ب-

 

 ! نیماش یتو مینیشیپارک کردم  م یکوچه پشت ایاومدم ب نیبا ماش شنونیصدامونو م شهی: نم مستانه

 

 !  کنمیو تلفنو قطع م گمیم یحوصله باشه ا یب

عد از و ب پوشمیم شترتمیت یهم رو یرنگ یمشک یدخترونه  هیمانتو یبود ، سرسر یکه شلوار پام مشک ییاونجا از

 !  رونیب رمیسرم انداختم از اتاق م یکه شالم و رو نیا

 

 متحرکش نشسته . هیصندل یپنجره رو یطبق معمول جلو مامانم

 .  دهینگاهش و به سمت من خاتمه م ریو مس شنوهیپامو م یصدا

 :  گمیو م زنمیم یلبخند

 داره !  کارمیچ نمیبب رونیب رمیسر م هیخونه ،  یاومده جلو نیمستانه با ماش-

 

 . دهیتکون م یو سر زنهیم یلبخند

 . شمیلبخند از خونه خارج م با

 و پارک کرده . نیماش یکه مستانه گفت کوچه پشت ادیم ادمی،  ستین یکس ندازمیبه کوچه م ینگاه
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روم ترمز  یجلو ییآشنا نیماش چمیبپ خوامیکه م یدرست لحظه ا چی، سر پ رمیبلند به همون سمت م یقدم ها با

 عقب . پرمیو م کشمیم یخفه ا غی، ج کنهیم

 لیتحل هیکه به من فرصت تجز نیو بدون ا شهیم ادهیپ نیاز ماش تیمن با عصبان ی دهیتوجه به صورت ترس یب انیک

 !  کشونهیو منو دنبال خودش م دهیو بده بازومو با تمام توانش فشار م تمیموقع

 . شهیچشم هام جمع م یم اشک توشدت فشار وارد شده به بازو از

ا ماساژ ب کنمیم یو سع رمیگیدستم م ی، بازومو تو کنهیپرتم م یصندل یرو بایو تقر کنهیکمک راننده رو باز م در

 هم شده دردشو آروم کنم . یدادنش کم

 سرخ سرخ شدن . تی، صورتش و گوشاش از عصبان شهیسوار م انیک

 . دهیشده اش م ختهیبرانگ رتیزده نشون از غ رونیکه از گردنش ب ییها رگ

اش نشون  یدر پ یپ ینفس ها تیو در نها کشهیکه داره در حد مرگ عذاب م دهیبهم نشون م شیشونیپ یرو عرق

 . رهیگیخودشو م یداره به زور جلو دهیم

 

 . شمیمچاله م یصندل یو تو ترسمیم یمرد عصبان نیا از

 . رهیگیسرعت از خونمون فاصله م تیو با نها ارهیو به حرکت در م نیحرف ماش بدون

 :  گمیم یبلند یو با صدا کوبمی،به در م ترسمیم شیوونگید از

 نگه دار !  انیک-

 

از سرعت سرسام آوره  دهیکنه ، ترس یحرصشو سر پدال گاز خال شهیباعث م نیو هم کنهیترش م یجر حرفم

 :  زنمیداد م یبلند تر یدوباره با صدا نیماش

 تو چته ؟ نگه دار !  انیک-
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 ! کنهیابروهاشو پررنگ تر م نیکه اخم ب نینداره جز ا یا دهیفا چیه اعتراضاتم

 غیبه سرم بزنه ، با تمام توانم ج شهیرودارم باعث م شیکه از وقوع حوادث پ یترس نیو همچن نیماش ادیز سرعت

 :  زنمیم

 و نگه دار ....! نیماش انیک-

 

 !  ستهیا یم یبد یبا صدا نیو ماش ذارهیترمز م ی، پاشو رو ندازهیاعصباش خط م یرو غمیج یصدا

 . کنمیخودمون احساس م یاز رهگذرارو رو یلینگاه خ ینیسنگ

 

 . برمیم ادیهمه رو از  وفتهیبهم م انینگاه وحشتناک ک یوقت اما

به هم چفت شده اش مثل  یدندون ها یو از البه ال کنهیتر م کی، خودش و بهم نزد زنهیشدت خشم نفس نفس م از

 :  کنهیغرش م یزخم رهیش

 ؟  یو قطع کرد یگفت یتلفن چ یپا-

 

 ندارم چه برسه به جواب دادن. دنمیساده تر جرئت نفس کش یبه عبارت ای،  دمینم جوابشو

 صورتم در نوسانه . یاجزا یرو شیعصبان یها چشم

 :  وفتهیبه بند وجودم به لرزه مکه بند  زنهیم ینعره ا دمیجواب نم نهیبیم یوقت

 ترمه حرف بزن ! -
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 چقدر ترسناک شده !  انیک کنمیو با خودم فکر م کنمیزده نگاهش م بهت

 

 : دونمینم زیجا نویاز ا شتریاما مکث ب دمیکه ترس نیا با

 ..بگم ؟  یچ-

 

 صورتم . یتا نکوبه تو کنمیانگار داره با تمام توانش مقابله م بندهیهاشو م چشم

 :  گهیو شمرده شمرده م تیبا عصبان یمکث نسبتا طوالن کیاز  بعد

  ت؟یبه خر یخودتو زد ایرفته ؟  ادتی؟  یگفت یتلفن به من چ یتو پا-

 

 :  گمیو م کنمیاما عزمم و جزم م دمیکه در حد مرگ ترس نیا با

 ل من ...هر چه زودتر ترمه ما دیطاقتش تموم شده گفته با لیگفتم ، سه قتویحق-

 

 . مونهیدهنم م ی، حرف تو زنهیکه با پشت دست به صورتم م یمحکم هیلیس با

 هی داستیکه به وضوح پ یزی، تنها چ ستیچشم هاش ن یتو یمونیاز پش یاثر چی، ه کنمینگاه م انیبه ک ناباور

 که تا مغز استخونش نفوذ کرده .  قهیخشمه عم

 

 بشم . ادهیپ نیجسارت به خرج بدم و از ماش شهیباعث م تی، عصبان شمیم یبار منم عصبان نیا

 

 . شهیم ی، اشکام جار کشمیبه گونم م یدست
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 . زمیریو اشک م رمیگیم شیرو در پ شهیبه کجا ختم م دونمیکه نم یبلند راه یقدم ها با

 

 . شمیپسر جوون روبه رو م هیو با  رمیگی، سرم و باال م زنمیتنه م یکه بفهمم به کس نیا بدون

 نیدلش اومده ا یدختر ! ک یدار یی: چه چشما گهیم نهیشیکه به دلم نم یو با لحن زنهیم یمن لبخند محو دنید با

 کنه ؟  یقشنگ و بارون یچشم ها

 

 : شهیمانعم م شهیکه از پشت سرم بلند م یمردونه ا هیجوابش و بدم اما صدا خوامیم

چشم نداشته  هیبه ناموس بق ابونیتو خ گهیتا د ارمیم در باشک تو رو ه یخوایکردم ، م یمن چشم هاشو بارون-

 ؟  یباش

 

 :  گهیو م کنهیم یمصلحت یخنده  پسره

 به دل من نشست ! چشم هاش جذبم کرد من ... یلیآخه خواهرتون خ دیببخش-

 

 . رهیگی، اجازه حرف زدن و ازش م کنهیصورته پسره م یکه حواله  یبا مشت محکم انیک

 . رمیم ارهیصورت پسره فرود ب یبار دوم رو یکه مشتش آماده است تا برا انیو به سمت ک کشمیم یخفه ا غیج

 

به پسره نگاه  یسرخ شده و نگاه وحشتناک ی، با صورت ذارمیاش م نهیس یو با دستام و رو ستمیا یروش م یجلو

 :گمیم هیو با گر شهی، صبرم تموم م کنهیم

 



 یالینوازش خ

 
318 

 

 کارو نیا گهی، تو د گنیهمه بهم زور م ذارنیعذابم نده ! همه تحت فشارم م گهینکن ! تو د گهی، تو د انینکن ک-

 همه تنش و کمشکش صبرم و سر آورده نی؟  ا یفهمیجو متشنج خسته شدم م نینکن ! از ا

 

 و سرم و کنمیحلقه م انیدستام و دور کمر ک نیسنگ یتوجه به نگاه ها ی، ب شهیکم کم با ضجه زدن همراه م صدام

 : دمیو ادامه م کشمی، با جون و دل عطرشو نفس م برمیپهنش فرو م ی نهیس یتو

  

 ؟  کننیمنه که آدم حسابم نم ری؟ مگه تقص گهید یکیبه زور منو بدن به  خوانیمنه که م ریمگه تقص-

 گهی؟ بخدا د یعذابم بد یخوایکارات تو هم م نیزن تو شدم ، چرا با ا یکه مال توعم ، من که عالرغم همه چ من

 !  انیک کشمینم

 

 :  شهینجواگونه اش کنار گوشم بلند م ی، صدا شنیکه با قدرت دور کمرم حلقه م کنمیگرمشو حس م یدستا

 نذار بشکنم !  زینکن ، اشک نر وونمیباشه آروم باش ترمه ، به خاطر خدا با اشکات د ششیه-

 

 !  شهیمنفجر م هوی کنهی، تحمل م کنهیتحمل م شیآت یتو یسنگ رو هم اگه بذار رهیگیشدت م میگر

 نگم؟  یزی، چقدر تحمل کنم و چ ستین یزیکه چ زادیآدم دل

 . شکنمیشکل ممکن م نیجا به بدتر هی باالخره

 . کنمیسرم احساس م یاشو رو یدر پ یپ یها بوسه

 !  نهیآشنا ما رو بب هیو هر آن امکان داره  میابونیخ یرفته تو ادمونی انگار

 . شنی، دستاش با اکراه از دور کمرم باز م رمیگیفاصله م انیفکر از ک نیا با
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داره  یبفهمم چه عذاب تونمیبه خون نشسته اش م ی، از چشم ها ادی، قلبم به درد م کنمیصورتش که نگاه م به

 !  کشهیم

 

هم از اون  یت ، خبربه ماس یرکیرزیها ز یلی، نگاه خ دزدمی، چشم هامو ازش م کنهیحرف بهم نگاه م ایدن کی با

 !  ستیپسره مزاحم ن

 تونستمیمن دست بلند کرده بود و من نم یرو انیکه بود ک یبرخالف جهت حرکت کنم ، هر چ خوامیزده  م خجالت

 ها فراموش کنم . یسادگ نیبه ا

و  ادیکه دنبالم م شنومیقدم هامحکمش و م ی، صدا رمیگیآروم ازش فاصله م یو با قدم ها کنمیو بهش م پشتم

 . کشهیپشت بندشم بازومو م

 

 . کنمینگاهش م  یو با دلخور گردمیبرم

 . رهیگیو به خودش م یگرفته ، نگاهش رنگ شرمنگ یدلم از چ فهمهیم انگار

 . ستهیا یام م نهیبه س نهیو س کنهیول م بازومو

نه ، ک ییکه بهم زده ازم دلجو  یلیبابت س تونهی، انگار اونم دلخوره که نم کنمیو بهش نگاه م رمیگیو باال م سرم

 جمله ست : هی ادیم رونیلب هاش ب یکه از البال یحرف تینها

 شده . ختهیبرانگ رتشیبفهمم باز غ تونمیم شیشونی، از نبض گردن و پ کنهیم مکث

 :  گهیدرش مشهوده م تیکه عصبان ییو با صدا دهیهم فشار م یرو ضیهاشو با غ دندون

خدا نابود شدم ،  هی، به خداوند یعقدت کنن و قطع کرد لیامشب با سه خوانیم یتلفن گفت یپا یاون جور یوقت-

 و به آسمون بدوزم !  نیزم خواستیکرده بود که دلم م وونمی؟ ترس از دست دادنت اونقدر د یفهمینفسم رفت م

 :  گفتمیو م گرفتمیهمه دستتو م یو جلو ومدمی، م زدمیو م یهمه چ دیبه خاطر تو نبود ق اگه
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 یبرا ی، ترمه سهم منه ، مال منه اما خودم و کنترل کردم ، سخت بود ، صبر کردن حت میزندگ یزنه منه ، تو نیا-

رف با ح یکنی، درکم نم یشیرحم م یب یلیاوقات خ یسخت بود اما تحمل کردم و زنگ زدم به مستانه ، گاه یا هیثان

 !  یکنیهات داغونم م

 

 :  گمیم یبا ناراحت دهیم هیخجالتو بهم هد کنهیم دادیحرفاش ب یکه تو یمنطق 

 ...  دمیاونو شن یصدا یوقت-

 

 :  گهیوسط حرفم و م پرهیم

حموم صدام و باهاش  یاون روز تو دونمیبرات ناراحت کننده بود ، خوب م یلیخ نازیپر یصدا  دنهیباشه قبول شن-

 نیما اا یاریسر در ب نازیمنو پر یاز رابطه  یخواستیزنگ زدنت به مستانه بهانه بود و م دونمیم نمیا ی، حت یدیشن

 ؟  بخو تپهیمنه فقط به عشق تو م ی نهیس یتو یقلب تا وقت

 بزنم !  ویهمه چ دینکن ! نذار بزنه به سرم و ق یباز رتمیبا غ گهیبه عشقم شک نکن ! د گهید

 

 :  گمیم تیا مظلوممکث کوتاه ب کیبعد از  کنمیم سکوت

 ؟  یزنیمنم م دیق-

 

 تورو زد !  دیاز تو دل کند و ق شهی: مگه م انیک

 

 :  گمیبا بغض م شهیم یاز قبل جار شتریب اشکم

 !  یمونیم شمیپ یمدام بهم بگ خوامیدارم بشنوم ،  م ازین یبحران طیشرا نیتو ا-
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 :  گهیم یآروم یو با صدا زنهیم یتلخ لبخند

 !  میزنی، اون جا حرف م نیماش یتو میبر-

 

 ! کشونهیو دنبال خودش م رهیگی، دستم و م دمیتکون م یسر

 نیز اا ستمیحاضر ن یقیطر چیاما به ه کنمیکه ضعف م دهیدسته قدرتمند و مردونش فشار م یانقدر البه ال دستمو

 دل بکنم . نیریفشار ش

 تا بتونم سوار بشم اما دستم و محکم ارمیب رونیدستم و از دستش ب خوامی، م کنهی، درو برام باز م میرسیم نیماش به

 . ستیورا ن نیحواسش اصال ا فهممیکه صورتشو پوشونده م یزیگرفته ، از اخمه ر

 :  گمیو م دمیصورتش تکون م یو جلو دستم

 سوار شم . خوامی؟ م یدستم و ول کن شهیم انیک-

 

 . کنهیو دستم و ول م خورهیم یتکون

 

 . شهیو سوار م زنهیو دور م نی، اونم ماش شمیو سوار م ارمیبه روش نم یزیچ

 . شهیمگره باز ن نیما ا هیکوچه پشت یعنیبه مقصد  دنیکور شده چون تا رس یگره  هیبه  لیابروهاش تبد نیب ی گره

 

 بگه اما بدون حرف به روبه رو زل زده . یزیچ نمیشیمنتظر م دارهیکه نگه م نویماش

 . کنمیخداحافظ رو زمزمه م یلب کلمه  ریو ز کشمیم یآه
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 : رسهیکه صداش به گوشم م رهیدر م رهیبه سمت دستگ دستم

 : رسهیکه صداش به گوشم م رهیدر م رهیبه سمت دستگ دستم

 ؟  ینر شهیم-

 . کنمیو بهش نگاه م انیسمت ک گردمی، برم شهیرو هوا خشک م  دستم

 بغلش . یتو کشهیمنو م یقرار یو با ب کنهیصورتم نگاه م یسمتم ، به تمام اجزا گردهیبرم اونم

 :  گهیم صانهیو حر کنهیبو م قی، عم برهیبا تمام قدرت دور کمرم حلقه شدن ، سرشو به سمت گردنم م دستاش

 به حال من ...  یزنه من و وا هیخاستگار ادیب خوادیم گهید یکی؟ امشب  یبذارم بر یچطور-

، حرکت نوازش  خوادیحالت م نیتو هم قیخواب عم هی؛ دلم  بندمیبا لذت چشم هامو م و مالمیبه گردنش م گونمو

 . فهممیم شهیباره داغ م کیبدنش که  یاز دما نوی، ا کنهیم خودشیگردنش از خود ب یگونه ام رو یگرانه 

 : کنهیقرارش دوباره کنار گوشم زمزمه م یخش دار و ب یصدا

بود که بعد از تموم شدن  نیاتاق ! قرارمون ا هیتو  یباهاش بر ی، حق ندار یبد امیبهم پ قهیهر دو دق دیامشب با-

 تو مال گمیهمه م یو جلو امیتمام قول و قرارام و م ریز زنمیاما اگه بزنه به سرم منم م میکن یو علن زیدرست همه چ

 !  یمن

 

 یزبونش جار یکه از ته قلبش رو یا با هر کلمه دونهیخودشم نم یحت خورمی، قسم م دمیلذت به حرفهاش گوش م با

 . ارهیبه حال قلب عاشقم م ی، چ کنهیو نثار من م شهیم

 

فرمانبردار قلبم شدن نه عقلم ، االن هم زبونم از قلبم  دنیتورو د یبدن من از وقت یهم بهش گفته بودم اعضا قبال

 : ادیو ناخودآگاه به حرف م کنهیم یرویپ

 ! انیدوستت دارم ک یلیخ-
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 کوتاه معادله صد صفحه حرفه . یجمله  هی نی.... هم نیهم

 :  گهیو با عشق م شهیدستاش دور کمرم تنگ تر م ی حلقه

 دوستت دارم ترمه !  یلیمنم خ-

 

 بارنیو ا ارهی، اما باز طاقت نم کنهی، با اکراه دست هاشو از دور کمرم باز م رمیگیو ازش فاصله م زنمیم یمحو لبخند

 . ننیشیه هام مدستاش دو طرف گون

 :  گهیو م زنهیبه چشمم م یآروم ی بوسه

 کردن . یمنو رنگ یایدن اهیس یچشم ها نیمواظب چشم هات باش ، ا-

 دست ها . نیا یمن خالصه شده تو هیدستات باش ، زندگ مواظب

 . شهیالزمه و گرنه نفسم قطع م میتنفس یمجرا یموهات باش ، عطرش برا مواظب

 پاهات باش که باهام همقدم شدن  مواظب

 من بتپه ، تا ابد . یقلبت باش ، بهش بگو فقط برا مواظب

 ؟  یفهمی، م یمال من گهید تو

از  کهیت هیمن ، از  ی مهیبدنت متعلق به منه فقط دست تو امانته ،از ن ی، تک تک اجزا یمواظب خودت باش دیبا پس

 وجودم مواظبت کن باشه ؟ 

  

*** 
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چشمم  ی، اشک شوق تو کنهیداره نثار من م انیو االن ک دمیدیخوابمم نم یتو یحت یزمان هیکه  یهمه حرف نیا از

 . شهیجمع م

 گهیم هکشیکه م یقیعم ینفس ها ونیو م چسبونهیم میشونیاشو به پ یشونی، پ بوسهیهامو دوباره و سه باره م چشم

 : 

 برو  گهید-

 . نهیشیو صاف م دهیم رونی، نفسشو آه مانند ب رمیگیو ازش فاصله م دمیتکون م یبه آروم یسر

ه ب ی، اشاره ا کنمیو منتظر بهش نگاه م زنمیم ی، لبخند محو زنهیبشم که باز صدام م ادهیپ خوامیبار دوم م یبرا

 :  گهیو م کنهیاتاقم م یپنجره 

 .  گذرونهیم وینفر هست که شب سخت هیپنجره  نیامشب پشت ا-

 

 :  گمیم یناراحت با

 من ... انیک-

 

 :  گهیوسط حرفم و م پرهیم

 برو !  گهینگو ، د یزیچ ششیه-

 

 .رمیو به سمت خونمون م زنمیآهسته ، کوچه رو دور م ی؛ با قدم ها شمیم ادهیپ نیو از ماش دمیتکون م یسر مغموم
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تختم نشسته و  یرو امیت رمیاتاقم م یوبه نبودن من توجه نکرده بود ، ت یاوضاع امن و امان بود و کس خداروشکر

 یمثل آدم بزرگ ها متفکر به روبه روش زل زده ، اونقدر دلتنگش بودم که به سمتش پرواز کنم و تا اومدن عمو مرتض

 وقتم و باهاش بگذرونم . یبدون خستگ

** 

 

دستم  یکتاب زبان ضهینبودن عر یخال یتختم نشسته بودم و برا یهفت شب بود که حاضر و آماده رو یطرفا بایتقر

 یکتابم ، با صدا یسی، فارق از زمان و مکان زل زده بودم به حروف انگل کردمیگرفته بودم و با لذت زبان کار م

به قلبم  جانیه نیکه انگار ا ادی، اون قدر ز شمیزده م جانی، ه امیبه خودم م شهیمثل برخورد سنگ به ش ییآشنا

 ؟ انیباشه به جز ک تونستیم ی، ک رهیباال م یوار وانهیطرز د چون ضربان قلبم به زنهیم

 .  انهی، ک  زنمیکه حدس م یهمون طور کنمی، درو باز م رمیو به سمت بالکن م پرمیجا م از

  : گهیو با تعصب م شهی، اخم هاش در هم م وفتهی، چشمش که به من م کنهیآشفته به باال نگاه م یسرو وضع با

 

 !  یر خوشگل بشقرار نبود انقد-

 

 : گمیو با پشت چشم نازک کردن م خندمیم زیر

 من خوشکل بودم !-

 :  گمی، مغموم م کنهیم تیاون به منم سرا هی، ناراحت ارهیلبش نم یخنده رو ممیشوخ یحت

 ؟  یچرا اومد-

 

 ؟  امی: مگه قرار نبود ب انیک
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 باور کن !  کنهیهردومون سخت تر م یاومدنت امشبو برا-

 

 تهسیسرپاش وا تونهیبا اون همه ابهت نم انی، انگار ک بندهیم هیچشم هاشو چند ثان کشهیکه عذاب م شهیهم مثل

 :  رسهیناراحتش به گوشم م ی، صدا شهیو خم م رهیگیچون دستشو به زانوهاش م

 شب عمرم باشه !  نیمن سخت تر یفکر کنم امشب برا-

 

 :  گهیو م ستهیا یکه مثل برق م گذرهیتو فکرش م یچ دونمی، نم رهیگیم دلم

مطمئن باش، فقط نذار امشب شاهد  یخونی، درستم م میکن یعلن زویامشب همه چ ای؟ ب یباهام یترمه مگه نگفت-

 از زنم باشم . گهید یکی هیخاستگار

 

  . شهی، بلند م زنهیآقاجونم که اسممو صدا م یو پشت بندش صدا فونیجوابش و بدم که زنگ آ خوامیم دهیترس

 

 :  گمیو با التماس م کنمینگاه م انی، به ک نییپا زهیریم یهر دلم

 !  انیک ستی، امشب وقتش ن ارهیب یمونیعمر پش کینکن که  یکار-

 

 : اما ... انیک

 

 :  گمیوسط حرفش و م پرمیم
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خراب نکن ! من  زویصبر کن و همه چ کنمیبرسن ، فقط خواهش م خوانیکه م یزیامشب اونا به چ ذارمیمن نم-

 برم ، مهمونا اومدن !  دیبا گهید

 

 نمیبی، صورت سرخ شده اشو م نمیبیگردنشو م یها رگ باد کرده  یکیتار ی، تو نمیبیرو م خورهیکه م یفیخف تکون

 . شمیو از اتاقم خارج م دمیتکون م یناراحت یاز رو یو فقط سر نمیبیمشت شده اشو م ی، دست ها

 

،  دمشیاز جلوشون رد م دیرفتن با آشپزخونه با یکه دور هم نشستن ، برا نمیبی، همه رو م رمیکه م نییپا ی طبقه

 . وندمیپیو به جمعشون م شمیآوردن م ییچا الیخیپس ب

س ، برعک نمیشیمبل کنار مامانم م یکردن با عمو و زن عمو رو ی، بعد از روبوس دنیکه همه جوابم و م کنمیم یسالم

 یهم رو یپروا به من زل زده و لبخند محو یب یلی، االن خ نداختیم نییمن سرشو پا دنیبا د لیکه سه شهیهم

که حاال جواب لبخندشو با برگردوندن سرم بدم و  شدهاون عکس ها ، اونقدر در نظرم منفور  دنیلبهاشه ، بعد از د

 پاسخ بذارم . ینگاهشو ب

 :  گهیم یکه عمو مرتض نیتا ا هیعاد یو همه چ رهیم شیپ شهیها مثل هم بحث

 ؟  یدیبهم م یخوب صابر ، عروسمو ک-

 

 :  گهیو م خندهیم آقاجونم

 شما بوده !  زیدختر از اول کن نیا-

 

بدن و  یکه پسرشونو به غالم ییهنوز هم هستن کسا کنمیو با خودم فکر م شهیسرخ م تیاز عصبان صورتم

 کن کنن ؟  شیپ یزیدخترشون و به کن
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 : گهیچون رو به جمع م ارهیاز اون حال و هوا درم ب خوادیو انگار م فهمهیم  تمویعصبانخوب  یلیخ لیسه

 من با ترمه خانم چند کالم حرف بزنم ! دیاگه اجازه بد-

ا ت شهیبرعلت م دیآقاجونم مز ی، صدا شهیگردنم بلند م یاستخون ها یکه صدا  چرخونمیچنان به سمتش م سرمو

 انیک شیفرار کنم و برم پ نجایمن بخوام با تمام توانم از ا

 

 : البته پسرم .آقاجون

 

 :  دهیبه من ادامه م خطاب

 کن اتاقت . ییراهنما لویترمه بلند شد سه-

 

 :  گمیم یآهسته ا یو با صدا زنمیم یزور لبخند به

 . میشناسیرو م گهیداره حاال ؟ ما که همد یچه لزوم-

 

 . نیحق هردوتونه که قبل ازدواج دو کالم با هم حرف بزن نیا : نهآقاجون

 

ا مبادا ت دمی، دندون هامو فشار م وفتهیکدومشون ب کیو پر از نفرتم به چشم  زیتا مبادا نگاه ت نییپا ندازمیم سرمو

 ؟  رمیبگ میتصم میزندگ یحق خوده منه که برا نیا یفهمی، چرا نم یداد بزنم تو که انقدر حق شناس
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از ، در اتاقمو ب ادیکه دنبالم م شنومیهم م لویسه یقدم ها ی، صدا رمیو به سمت اتاقم م شمیاز جا بلند م یدینا ام با

وشه ما رو بشنوه ، گ یصدا انیتا مبادا پنجره اش باز باشه و ک کنمیبه بالکن نگاه م یرکیرزیداخل ، ز رمیو م کنمیم

 . هنامو احساس ک هیتا مبادا سا شمیتخت جمع م

 .  شهیاش م هیسا یمتوجه  انیک فهممیخوب م یلیکه خ نهیشیم ییاز همه جا درست جا خبریب لیسه

 

 :  گمیو ملتمس م کشمیم یآه

 ؟  یوصلتو به هم بزن نیا شهیم-

 

 : چرا ؟ لیسه

 

 !  میروحو تجربه کن یسرد و ب هیزندگ هیعمر جفتمون  کی خوامینم-

 

 روح ؟  ی: چرا ب لیسه

 

 ماتم کده . شهیبنا بشه ، م یعشق و عالقه ا چیکه بدون ه یخونه ا-

 

سم و به تو بر امیتا زودتر ب کردمیم یکه سفر بودم لحظه شمار یمدت نیترمه ، تمام ا خوامیتو رو م یلی: من خلیسه

 و برگشتم . ارمی، آخر هم نتونستم طاقت ب
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 : گمیو با طعنه م زنمیم یپوزخند

 : 

باال شهر ، زن  یها ی، روز ها با داف یزنیم کیت یابونیخ ی، شب نصفه شب با زنها یستیرنگ ن کیذاتت خرابه ، -

 دقت ؟  ی نهییکنج خونت بشم آ یبذار یخوای؟ منو م کاریچ یخوایم

 ونتیاگه صد سال عشقو محبت دروغ یکسو عاشق نکرده، حت چی؟ زمان ه شمیزمان بگذره من عاشقت م یکرد فکر

 . شمیاشقت نمباز من ع یزیبه پام بر

 

 :  گهیو م شهیم یعصبان

 خونه مچتو با دوست پسرت گرفتم ؟  نیهم یجلو ارمیب ادتیکه  یخوای؟ نم یا سهیقد یتو فکر کرد-

 نیمسئله رو به بدتر نی، ا یزنیبه خاطر اون ، منو پس م نمیبه عمو نگفتم ، اما اگه بب یزیبه خرج دادم چ یمردونگ

 رنگ اون پسره دنیکه عاقبتش بشه ند یجور کنمیم یشکل ممکن علن

 

 یو، درست جل شهیاز قبل م شتری، ترسم ب شهی، چون از جا بلند م فهمهی، انگار م شهی، زبون درازم کوتاه م ترسمیم

 .  نهیبیاشو م هیمطمئنا سا انیو ک ستادهیبالکن ا

نار ک ادیبا دلهره بهش بگم ب خوامیم وجود نیدهنم از ترس اونقدر خشک شده که قدرت تکلمو ازم گرفته ، با ا بزاغ

 . رهیگیرمقو از دست و پام م فونیزنگ آ یدر پ یپ یکه صدا

 ؟ انهیک یعنی،  برمیم ادیهم از  دنوینفس کش ی،حت شمیخشک م سرجام

 طلبکارانه زنگ مارو بزنه؟  نطوریوقت شب ا نیا تونستیم ی! ک انهیشک ک بدون

 !  انیکس به جز ک چیکس ، ه چیه

 :  گهیبا تعجب م لیسه
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 ؟  ادیقرار بود ب یا گهیکس د-

 

 نه رو  هم ندارم . یکردنه ، کلمه  یقدرت جار یحت

 :  پرسهی، موشکوفانه م دمیتکون م یو به عالمت منف سرم

 ؟  دهیرنگت چرا انقدر پر-

 

 . رمیم رونیکه جواب بدم از اتاق ب نیو بدون ا امیخودم م به

 . ستیدور هم نشستن و فقط آقاجون ن همه

 :  گمیم مهیآشپزخونه و سراس یتو پرمیم

 بود زنگ زد؟  یزهره ک-

 

 :  گهیو م ندازهیباال م یا شونه

 بود گفت با حاج صابر کار داره . ییآقا هی دونمینم-

 

 :  گهیم مهیسراسو  ترسهی، زهره م نمیشیم یصندل یرمق رو ی، تحمل وزنمو ندارم و ب چرخهیدور سرم م ایدن

 ؟ یشد یطور نیدفعه ا هی؟ چرا  شدیترمه جان چ-
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 دمیفهمیم دیقدر بود ، با نی؛ تموم شد ، صبرش هم زنمیبه روبه رو زل م یدیو با نا ام دمیتکون م نیبه طرف یسر

زبونمو  ی، لعنت به من که نتونستم جلو دیفهمیم دی، نبا گفتمیبهش م دی، نبا رهیخودشو بگ یجلو تونهینم انیک

 . رمیبگ

 . لرزهی، تمام بدنم ، علنا م کنهیم خیاز قبل  شتری، دست هام ب شنومیباز شدن در خونه رو که م یصدا

 که در حال وقوعه رعب و وحشت دارم . یانفجار از

 . شمیو با ترس از جا بلند م خورمیم یدی، تکون شد زنهیآقاجون که اسممو صدا م یصدا دنیشن با

 و بهت زده کنه . یکه هر کس شهیم دهیون قدر ترس و وحشت دچشم هام ا یتو

 بدم . یتا حداقل خودم و دلدار ستین یکلمه ا چیذهنم ه یتو

 انیچشمم نما یاما هنوز قدم از قدم برنداشتم قامت آقاجون جلو دمیحرکت م یبه سخت نمویبه زم دهیچسب یپاها

 . شهیم

 ، اخم کرده !  کنمیم زیآنال صورتشو

 ه؟یعصبان

،باالخره صداش بلند  زنمیو به آقاجون زل م کنمیهم آرامش قبل طوفانه ، بدنمو از ترس منقبض م دی، شا دونمینم

 : شهیم

 حاضرشو ! -

 ، حاضر بشم ؟  خورمیم جا

 ؟  رونیمنو بندازه ب خوادیم

 کنم ؟  ینیب شیپ ویزیچ چیه تونمینم چرا

 : کنهیبابت ممنون خودش م نیو منو از ا پرسهیمن زهره م یجا به

 !  یمهم نیبه ا یحاضر بشه وسط مهمون یچ یخانم برا-
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 :  گهیو خطاب به من م رهیبه سمت زهره م یبد یچشم غره  آقاجون

بد شده ، مادر که نداره پدرشم سفره ، داداشش اومد پشت در خونه  یلیحالش خ ایاون دوستت مستانه ، گو-

 سر کنه . گهیجا د هیون جا ازش قول گرفتم امشبو ا یالتماس کرد بذارم امشب بر

 دوستت. یخونه  رسونتتیم لیشو سه حاضر

 

 نبود ؟ شهاب بود ؟  انیک یعنی،  کنمیزده به آقاجون نگاه م بهت

 مستانه ؟  داداش

 ؟  انهیکاره ک یعنی

 چه به شهاب ؟  انویخوب ک اما

 گوشم گذشته . خیخطر از ب هیهضم کنم که  تونمینم یو من حت خورنیمغزممو م انهیدرهم بر همم مثل مور افکار

 

 : گهیو م شهیم ی، عصبان کنمیمات و مبهوت فقط نگاهش م نهیبیم یوقت

 دوستتم نزدم و از راه ننداختمت . هیضیمر دیحاضرشو تا ق گمیساعته ؟ م هی یزل زد یبه چ-

 

 . برمیو به اتاقم پناه م رمینار مو از مقابل چشماش ک دمیتکون م یمسخ شده سر یآدم ها مثل

 

 نه ، بلکه توسط شهاب برادر مستانه زده شده . انیتوسط ک یدر پ یپ ی، اون زنگ ها شهیباورم نم هنوز
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 سردرگمم . جویبابت گ هیبابت خوشحالم و از  هی از

 کردن نداشتم .  یشاد یبرا یانرژ چیو رد کرده بودم که ، االن ه یترس بزرگ انقدر

 

 . ستین انیاز ک ی، خبر رمیلرزون به سمت بالکن م یقدم ها با

 از قبل . شتریام ب یو معادالت ذهن شهیم یدلم خال ته

 

 . رمیم رونیو از اتاق ب دارمیسرم چادرمو برم یرو یو بعد از انداختن شال پوشمیم مانتومو

 

 . کردندینگاهم م یاز چه قراره چون همه عاد هیداده بود قض حیهمه توض یآقاجون برا انگار

 

 :  گهیو م شهیمن از جا بلند م دنیبا د لیسه

 خوب ،با اجازتون من ترمه خانومو برسونم .-

 . شهیدر هم م یبه طرز آشکار یها اخم

 . رمیم لیو دنبال سه کنمیرو به جمع م ی، خداحافظ کنهینم یدرهم رفته ام توجه ی افهیبه ق یکس

 

 

 یراب شهی: م کنهیمتوقفم م لیسه یکه صدا رمیبلند به سمت در م یبا قدم ها اطیح یتو رمیو م پوشمیم کفشامو

 ؟  یایمن راه ب یبارم شده همپا کی
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 همراه شدن با تو رو دوست ندارم . شهینه نم-

 

 !  یشدیتو محرم من م شدی: اما اگه امشب حال دوستت بد نم لیسه

 

وقت محرمه دله تو  چی، از اون گذشته دل من ه دهیاتم منج نمیدلتو خوش نکن ، خدا امشب نجاتم داد بعد از ا-

 . شهینم

 

 !  یتو اول و آخر متعلق به من گهید یهفته  هی: اشتباه نکن ! امشب نه فرداشت ، فرداشب نه لیسه

 

بشه  یعقد جون بدم تا درس عبرت یبه زور عقد منو تورو ببندن سر سفره  خوانیکه م یهمون شب خوامیاز خدا م-

 عاشق کرد . ویکس شهیهمه که با زور نم یبرا

 

 نباشه ایدن خوامیم یحرفو نزن ، تو نباش نی: عه عه الیسه

 تو سنگ نکوبم . ویآهن خیم گهید کنمیم یو سع زنمیم یپوزخند

 . رونیب رمیو م کنمیباز م اطویح در

 

 . شهیمتوقف م ییآشنا نیو چشمم رو ماش ندازمیبه اطراف م ینگاه
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اعث ب لیاومدن سه ایمن  یتقال ها دونمیمانعش بشم ، نم کنمیم یبشه با چشم و ابرو سع ادهیپ نیاز ماش خوادیم تا

 خشکش بزنه . شهیم

 

 نشه . یاون مرد عصبان یبا دنبال کردنش ، متوجه  لیتا سه کنمینگاهمو عوض م ریمس عیسر

 

 . رمیم لیسه نیو به سمت ماش دارمیاز قدم برم قدم

 

 . شمیم لیسه نهیپرواز نکنم سوار ماش انیتا به سمت ک دمیکه دارم جون م یو در حال کنهیباز م درو

 

 . رهیمستانه م یو به سمت خونه  دهیحرکت م نویماش

 دنبالمه . هیکه مثل سا کنمیبه شوهرم نگاه م نهییآ یو نا محسوس از تو جومیناخنمو م یاسترس گوشه  از

 

 بشه که پهلوهام درد گرفته . ادیز لیتا فاصله ام با سه دمیخودمو به سمت در کش انقدر

 

 بود. یاراد ریو کارام غ دمیترسیم انیمن از خشم ک اما

 ردهگی، برم دارهینگه م نویماش لی، سه شهیم یشکل ممکن ط نیمستانه به سخت تر یکوتاه تا خونه  ریمس اون

 :  گهیسمت منو م

 دنبالت ؟امشب از عموجان ... امیفردا ب-
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 :  گمیم ینسبتا بلند یوسط حرفش و با صدا پرمی، م شهیمتشنج م اعصابم

 

  ؟یخدا کمتر دمخور من بش یانقدر ازت متنفرم محض رضا ینیبیم یوقت شهی؟ م یمنو به حال خودم بذار شهیم-

 

 :  گمیو م دمیسر تکون م ی، با ناراحت شهیدر هم م اخماش

 

ه اما بگ نویا دی! کالمت شا یستی! تو هم عاشق من ن یبفهم نوی، کاش ا شمیمن با وقت گذروندن باهات عاشقت نم-

 چشم هات نه ! 

 . ستیعاشق ن هینگاهت ، رنگ نگاهه  رنگ

 

 وسط حرفم : پرهیبار اونه که م نیا

، چشم هات  کور شده و  یبدن ، ترمه تو عاشق اون پسر صیدرست تشخ ویرنگ نگاه کس توننیآدم ها نم شهیهم -

 ... خوادی،اون م ستیتا حد مرگ عاشقته اما ن یکنیگوشات کر ، فکر م

 

 

 :  گهیو م کشهیم یو آه صدا دار خورهی، حرفشو م کنمیبهش نگاه م منتظر

 

 . شهیوقت عاشق تو نبوده و نم چیمهرزاد ه انیک ریقدر بدون که ام نیهم-
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 . خندمی، ته دلم بهش م زنهیحرف م انیبر خالف ک یکه کس شهیو مثل هم زنمیم یپوزخند

 

 . رمیمستانه م یو به سمت خونه  شمیم ادهیپ نیحرف از ماش بدون

 

 نیگم نشده ، ماش دمیاز د نشی، هنوز ماش رهیگیو ازم فاصله م ذارهیپدال گاز م یپاشو رو لی، سه زنمیکه م زنگو

 .کنهیپام ترمز م یجلو انیک

 

و با قدم  شهیم ادهیپ نیاز ماش تیبا عصبان زدمیکه حدس م ی، همون طور شمیترس کار نکرده تو خودم جمع م از

 بغلش . یتو کشهیو  برخالف تصورم ، با تمام توانش منو م ادیمحکم به سمتم م یها

 :  کنهیو کنار گوشم زمزمه م بوسهیوار سرو صورتمو م وانهید

بفهمم  یعاشقت هستم که وقت یاون قدر دمیبا مرگه منه ، امشب فهم یمساواز دست دادن تو  دمیامشب فهم-

 بهت افتاده بهم جنون دست بده. یا گهینگاه کس د

 

و مستانه دست به کمر  شهیعاشقانه اشو بدم ، در خونه باز م یکه بخوام جواب حرف ها نیو قبل از ا زنمیم یلبخند

 ادیم رونیب

 

 . رمیگیفاصله م انیو از ک ترسمیم

 

 :  گهیم یلحن مسخره ا با
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 ما بهتر ؟  یخونه  ینه راحت باش ، کجا از جلو-

 

 :  گهیم یساختگ تی، با عصبان دوزمیم نیزده نگاهمو به زم خجالت

 ؟؟؟  یبگ دی، به من نبا چیه هیحاال بق ی، شوهر کرد یهم خجالت بکش دیبا-

 

 : گمیم یستانه با ناراحت، خطاب به م زنهیم یکه لبخند کمرنگ کنمینگاه م انیک به

 ؟  دیداداشتم فهم-

 

 :  گهیو م کنهیبه داخل خونه اشاره م ییایح ی، مستانه با ب کشمی، در حد مرگ خجالت م دهیباز سر تکون م شین با

 مکان هستا .-

 

 :  شهیمانعم م انیک یکنم که صدا دشیتهد خوامی، م دهیم یکه جا خال برمیدستمو باال م تیعصبان با

 

 . ومدیبه سر من م یمعلوم نبود امشب چ دی، اگه شما نبود دیکمک کرد یلیخ-

 

 :  گهیو م کنهیپاک م شویشونیپ یرو هیعرق فرض مستانه

 ! کنمیخواهش م-

 



 یالینوازش خ

 
340 

 

 :  گهیو م رهیگیدستمو م انی، ک خندمیم اشیمسخره باز به

 . میبر گهیخوب با اجازتون ما د-

 :  گمیو م کنمینگاهش م گردمیزده برم رتیح

 کجا ؟ -

 :  گهیو م دوزهیمعنا دارشو به چشم هام م نگاه

 . میفعال بر-

 یطرف مستانه و بعد از خداحافظ کنمیبرش داشته بودمو پرت م یدستمو که الک یو چادره تو ندازمیباال م ییابرو

 . رمیم انیکردن دنبال ک

 

 :  گمیمحض سوار شدن م به

 فرصت طلب !-

 :  گهیو م خندهیم

 د از اون همه استرس امشبو راحت بخوابم .حداقل بع-

 

 هی امیبا تو ب خوامیاالن که م یول میکه پنج روز شب و روزشو باهم گذروند نیدارم با ا یبیحس عج هیچرا  دونمینم-

 . دمیلذت بخشو انجام م یکار اشتباه ول هیتو دلمه انگار که دارم  یبیترس عج

 

 بود . میاشتباه زندگ نیقشنگ تر نیبگم ا تونمیباز به جرئت م میاگه جفتمون اشتباه کن ی: حت انیک
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 هاش باز بودن با تو قشنگه . یترس ها و سخت یدرسته ، با همه -

 

 : پرسمی، م کنهیو سکوت م زنهیم یلبخند

 ؟  میریم میکجا دار-

 

 .ستشیمشترکم با فرزاد، امشب ن ی: خونه انیک

 

 ؟  مونهیتنها م یمادرت چ-

 

 :  گمیم یو با ناراحت خورهی، بهم بر م شهیم رهیو به روبه رو خ کنهیم سکوت

 سوالم جواب نداشت؟ -

 

 امشبو به کاممون تلخ کنم . خوامی:نمانیک

 

 گمی، حق به جانب م خورهی، بهم بر م شمیم یعصبان

سونده پ دمی؟ خوب من زنتم ، اون بارم تا ازت پرس یرفتار کن ینطوریا پرسمیکه م یسوال یبرا یخوایم یتا ک انیک-

  ؟ یگیم نویوار هم یمادرت تنهاست طوط پرسمیروزمونو زهر نکن االنم که م یبهت برخورد و گفت رهیاسمت چرا ام

 ؟  نهیداشتن تو فرهنگ لغته تو ا دوست
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 :  گهیو م برهیو صداشو درست مثل من باال م شهیم کالفه

 ؟  ی، خوب راحت شد مونهیم ششیپ نازیپر-

 

که از شدت  یی، با صدا رهیگیگلومو م خیب ی، بغض بد شمیم رهیو به رو به رو خ نمیشیزده صاف سر جام م رتیح

 : گمیبغض دورگه شده م

 .ادیکه من عروسشم کنار نم نیوقت با ا چیه-

 

خالف م ایاگه کل دن ی، حت خوامتی، من که م گهید گمیبهت نم یزیکه چ ترسمیبغض کردنهات م نی: ترمه از هم انیک

 . کنمیباشن باز من تو رو ول نم

 

 :  گمیروم نداره ، مغموم م یریتاث نباریهاش ا حرف

واسه من  ییظاهرا انقدر جا باز کرده که جا ینام نازیپر هیاما برام مهمه ، دوست دارم مادرتم منو قبول کنه ، اما -

 نمونه .

 

دو  ما کننی، خانواده هامون قبول م شهیبسپر به زمان ، حل م ویهمه چ نکهیبهت بگم جز ا یچ دونمینم گهی: دانیک

 . دمیقول م میتا مال هم

 

 :  پرسمیهوا م یو ب زنمیم یتلخ لبخند

 ؟ خوشگله ؟ دست پختش خوبه ؟ مهربونه ؟ پاکه ؟  مونهیم نازیهم پر یکه تو خونه ا ییشب ها یحت-
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 :  گهیتشرگونه م انیک

 ترمه .....! -

 

 . میدیکه رس فهممیو م ستهیمیوا نی، ماش شهیم یگونه هام جار یاشکام که رو شکنه،یو م ارهیبغضمم دووم نم گهید

 .  شمیم ادهیپ نیو از ماش کشمیبه گونه هام م یدست

 . رمیاشکامو بگ هیشرویپ یجلو کنمیم یسع یدر پ یو پ قیعم ینفس ها با

 سهبویم قیعم مویشونیو پ ذارهی، دست هاشو دو طرف صورتم م چرخمی، به سمتش م کنمیکنارم حس م انویحضورک

. 

 و زنمیم ی، لبخند تلخ رمیگیطپش قلبش چطور آروم م دنیبا شن دهیانگار خوب فهم ذارهیم نشیس یرو سرمو

 :  گمیم

 ؟  یبهم بفهمون یبا قلبت چ یخوایم-

 

 تپهیطور م نیقلب فقط کنار تو ا نی، به خداقسم ا یت حک کنذهن یتو ویصدارو بشنو نی، ا یبشنو خوامی: مانیک

 مخالف ما باشه برام ایاگه کل دن یترمه ، حت نیبا مرده ندارم ، بب ینداره . فرق یاز تو دورم انگار اصال ضربان یوقت

 . نیمن بتپه هم یقلب تو برا هیارزش نداره فقط کاف

 خوب ؟  منیحال خرابتو بب خوامینم یزیاشک بر خودیسر مسائل ب خوامیباشن ، نم تیاهم یتو هم ب یبرا هیبق خوامیم

 ؟  یدیقول م بهم

 

 :  گمیو در همون حال م کنمیو اشکامو پاک م شمی، ازش جدا م کنهیبا حرف هاش جادوم م شهیهم مثل

 . دمیبهت قول م-
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 . مشیزلزله زده روبه رو م یباز با همون خونه  شمی، وارد که م رمی، دنبالش م رهیگیو دستمو م کنهیعشق نگاهم م با

 

ه ک کشمیم یخفه ا غی، ج کنهیدور شونه ها و پاهام و بلندم م ندازهیبگم دست م یزیچ یپرون کهیبا ت خوامیم تا

 . زنهیم یقهقهه ا

 :  گمیو م کوبمیم نشیمشت به س با

 ندا بده . هیقبلش -

 

 اته . دهیترس یچهره  دنهیبه د فشی: کانیک

 

  اد؟یمن بترسم خوشت م-

 

 چپت کنم . یلقمه  هی خوادیدلم م یشیم ی، خواستن شهی: آره چشم هات گرد م انیک

 

، دوباره همون  کنهیو آغوششو به روم باز م کشهیپروا کنارم دراز م یو ب ذارهیتخت م ی، منو رو کشمیم خجالت

، دوباره آرامش مثل سرم ذره ذره به  برهی، دوباره  عطر تنش منو به اوج م شهیوار کنار گوشم بلند م وانهیطپش د

 . شهیم قیوجودم تزر

نوازششون  یپرپشتم و به آروم یموها یال ندازهی، دست م کنهیموهامو باز م ی رهیو گ ارهیم رونیاز سرم ب شالمو

ارزه  یتنش و استرس داشته باشم باز م میزندگ یهر چقدرم تو گمیدارم ، انقدر که با خودم م ی؛ حس خوب کنهیم

 برسم . یآرامش نیبه چن قهیدو دق یبرا یحت
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 که چقدر حالش خوبه :  دهیهم احساس منو داره ، تن  صداش نشون م انیک انگار

 

 کار کردم که خدا تو رو به من داد ؟  ی: من چانیک

 سرنوشتو رغم زد . نیکه بود برام بهتر یبراش نبودم ،هرچ یخوب یوقت بنده  چیاما من ه دونمیتو رو نم-

 

چشم هات منو به  نیتو کم آوردم تو با هم تیمعصوم ی؟ من جلو یتو بد باش شهی، مگه م یمن ی: تو فرشته  انیک

 ! یزانو در آورد

 

 !  شناسمتی، نم یشیاوقات هم تلخ م ی، گاه یزنیقشنگ حرف م یلیاوقات خ یگاه-

 

 ی، حق ندارم ؟ اصال کدوم مرد شمیگذاشته تلخ م ممیپا تو حر یکی نمی، اما اگه بب : من کنار تو آرومم ترمه انیک

 ؟  ادیزنش خاستگار ب یتحمل کنه برا تونهیم

 

 :  گمیو م خندمیزمیر

 ! ینوبرشو آورد گهیتو د-

 

 نوبرشو آوردم . ی: آره تو عاشقانیک

 

 توش خالصه شده . امی، به چشم هاش که دن کنمینگاه م انیو به ک شمیم زیخ میجام ن تو
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 : نکن ترمه . گهیو با خنده م ادیکه قلقلکش م کشمیصورتش م یاز موهامو رو یتره ا طنتیش با

 . کنمیو کارمو دوباره تکرار م شمیم کیتحر شتریکردنش ب تیاذ یبرا

 :  گمیم طنتی، در همون حال با ش زنمیاش م ینیامو به ب ینیجلو تر و ب برمی، صورتمو م بندهیخنده چشم هاشو م با

 ؟  یبچه بشم ، بزرگ کردنمو بلد-

 

ز ا یاثر چینگاهش ه ی، تو شهیمن خم م یبار اونه که رو نیتخت و ا یرو وفتمی، م دهیو هلم م کنهیهاشو باز م چشم

 :  گهیم یبیرو با لحن غ دهیلبهام سوق م یکرده ، نگاهشو از چشم هام به رو ریی، رنگ نگاهش تغ ستین یشوخ

 ؟  یموندنو بلد یبزرگت کنم قو-

 

 چرا که نه ؟ یاگه تو باش-

 

 : اگه من نباشم ؟؟  انیک

 

 . برمیم ادیکردنو هم از  یزندگ یحت چیموندن که ه یاون وقت قو-

 

 :  گهیو کنار گوشم م کنهی، صورتش و خم م شهیکه اخم هاش در هم م گذرهیم یذهنش چ یتو دونمینم

 ! یدل بکن اتیو وابستگ ایاز دلبستگ یریبگ ادی دی، با یباش یقو دیبا-

 :  گمیو م کنمیبه چشم هام نگاه کنه ، کنکاش گرانه بهش نگاه م کنمیو وادارش م ذارمیم نشیس یرو دستمو

 !  دهیحرفات حس وداع کردن و بهم م-
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 لب هاش مهر سکوتو به لب هام بزنه .با  دهیم حیو  ترج ارهیسرشو جلو م نیهم یحرفم نداره برا یبرا یجواب چیه

 . دهیوداع م یاشم بو انهیحرکات وحش ی، حت بندمیهامو م چشم

دور کنم ، بسه هرچقدر ازش قول گرفتم بمونه ، بسه  مویتمام افکار منف کنمیم یو سع برمیموهاش م یالبه ال دستمو

 .  رمیمیم یهرچقدر بهش گفتم نباش

 مگه ؟  شهیم یبا شوهرم لذت ببرم چ یکینزد نیکم و ا یفاصله  نیلحظه از ا نیامشب ، حداقل ا حداقل

 

 هکشیداره م یموهامو با فشار کم فهمهیخود شده که نم ی، اون قدر از خود ب زنهیموهام چنگ م یدستش به البه ال با

. 

لبخند  کی ی، حت کنمیصورتشو ازم فاصله بده ، به لب هاش نگاه م شهیخنده باعث م نیو هم رهیگیم خندم

 . ستیلبش ن یهم رو یمصنوع

 :  گهیم کشهیکه م یقیعم ینفس ها ونیو م چسبونهیام م یشونیاشو به پ یشونیپ

 وقت فراموش نکن !  چیه نویدوستت دارم ، ا یلیخ-

 

،  شمیم قدم شیپ انیبودن با ک یمن برا نباریباالتر و ا برمیو سرمو م ذارمی، دستامو پشت گردنش م زنمیم یلبخند

 نه اون . کنمیاش م وونهید امیگر ینه اون ، من با وحش کنمینه اون ، من نفسشو قطع م

 

 انیکه ک دونمیم نویساعت اما هم کی،  قهی، ده دق قهیدق کی،  گذرهیچقدر م نیریش یخلسه  نیاز ا فهممینم اصال

 . رهیم رونیسرعت از اتاق ب تیو با نها رهیگیقرمز شده ازم فاصله م ییو چشم ها یبا کالفگ
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 یمن ناراض گفتمیتا م دادیکاش حداقل مهلت م گمیرمق هستم که دنبالش نرم اما با خودم م یحس و ب یب اونقدر

 . یسر قولت بمون دی، حتما نبا ستمین

 . رهیرفته دوش بگ شمیشرشر آب متوجه م یصدا از

 . یبنفش رنگه مهمون کیهمون تون، لباسم مناسب بود  ارمیم رونیو مانتو مو ب شمیم بلند

 . ذارمیبالش م یو سرمو رو کنمیپرت م یبه کنار مانتومو

 خوبه چند لحظه قبلو تو ذهنم مجسم کنم یتمام لحظه ها کنمیم یو سع بندمیهامو م چشم

 

 را دوست دارم دنتیسنج یول ی*سخت

 را دوست دارم دنتیفهم یا فلسفه

 

 بعدِ باران یِمثلِ هوا ،یآرامش

 را دوست دارم دنتییخوشِ بو حسِ

 

 گاریتلخِ س یِانتها هیشب یگاه

 را دوست دارم* دنتیبوس یول یتلخ

 

و  کشمیخودم م یپتو رو ، رو انیاومدن ک الیخی، ب وفتنیهم م یکه چشم هام کم  کم رو مونمیمنتظر م انقدر

 :  هگیو م ندازهیابروشو باال م یتا کیمن  دنی، با د شهیم دایهم پ انیک یبه آغوش خواب برم که سر و کله  خوامیم

 . یبخواب یخواستیبدون من م-
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شتمو ، پ خوادیناز کردن م کمینکرده اما دلم  یکه کار نی، با ا کنمیکه رو به بسته شدنه بهش نگاه م ییچشم ها با

 . زنمیم یلبخند یرکیرزیو ز کنمیبهش م

 . کنمیگرمشو پشت سرم احساس مرفتن تخت و پشت بندش آغوش  نییکه باال پا کشهینم یطول

 ، سوزونهیداغش پوست سرمو م ی،نفس ها برهیموهام فرو م یو سرشو تو کشهیبغلش م یقدرت منو از پشت تو با

 . کنهیم ییکنارمه ، فقط کوبش قلبم خودنما انیکه ک شهیو مثل هم دهیخواب از سرم پر

 :  شهیزمزمه مانندش کنار گوشم بلند م یصدا

 سخته ! یلیعطر خ نیدل کندن از ا-

 

 ؟  یدل بکن یخوایمگه م-

 

 مدت کوتاه ازت دور باشم !  هی دی: باالخره با انیک

 

 !  یبر شهیهم یبرا یخوایم یعنیدل بکنم  خوامیم یگیم یحرفات تناقض داره ، وقت-

 

 ذهن آشفته ام . ی: تناقض حرف هامو بذار پاانیک

 

 ؟  یکنار تو آرومم ؟ خوب من که هستم چرا آشفته ا یمگه نگفت-
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 کی، هزار و  رهیاما فکرم درگ یچون تو هست کنهینم تمیاذ گهی، د کنهیدرد نم گهی، قلبم آرومه ، د دونمی: نم انیک

 آروم کرد . شهیبه ذهنم هجوم آوردن ذهنو که نم یافکار مثبت و منف

 

 بشه !  یاگه به من فکر کن دیشا-

 

 ؟  یخودتو جا کن یخوایم یطیکلک تو هر شرا ی: ا شهیصداش شوخ م لحن

 

 ؟  یندارم خودم و جا کنم مگه دوستم ندار یازین-

 

 دوستت دارم . یلی: دارم ، خ انیک

 

 : گمیو م زنمیم یلبخند

 جمله رو بشنوم . نیا دنیکاش امشب تموم نشه ، دوست دارم قبل از خواب-

 

تا حس دوست داشتنمو بهت منتقل  گمینامه رسون م یشده به پرنده ها ی، حت مرسونی: هرشب به گوشت م انیک

 کنن .

 

همه احساس خوب ، نفس  نی، از سر آرامش ، به خاطر ا بندمی، چشم هامو م گمینم یزیچ گهیو د زنمیم یلبخند

 کنمیتجربه م ارویخواب دن نیآغوش شوهرم ، لذت بخش تر یو تو کشمیم یقیعم
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 یدی*پُر از اِبهام و ترد

 سر بسته یا امهٰ  ن همچون

  گاه

 دیفَهم شودینم

 گذرد در تو یم چه

ٰ  عاشق یها "دوستَت دارم" ای  انهٰ 

 ینرگس یبو با

 یخبر مسافرتِ طوالن ای و

 یعَصر جُمعه ا کی در

ٰ  ن کی تو  یاگهانٰ 

 ارٰ  مَن هرب و

 خوانَمت یم اقانهٰ  مُشت

ٰ  اگر ح یحتّ  !* یاشٰ  ب ادثهٰ 

*** 

 گردمی، برم کشهیو در آخر بازومو م ادی، مستانه تند تند پشت سرم م شمیبلند از مدرسه خارج م یقدم ها با

 :  گمیم ینسبتا بلند یسمتش و با صدا

 من نشو . جیمستانه ؟ بذار به حال خودم باشم ، انقدر پاپ هیچ-

 



 یالینوازش خ

 
352 

 

 . یرسیتا اونجا نم یبر تیعصبان نیبا ا امی: خوب حداقل بذار منم باهات بمستانه

 

 :  گمیم ی، به سخت دیند انیماه که هر لحظه بغض کردم و ک کی نی،مثل تموم ا کنمیم بغض

 زویهمه چ یبارها بهش گفتم ک دهیهفته است که جواب اس ام اسمم نم کیدلم براش تنگ شده مستانه ، درست -

 منو از سر خودش باز کرده . یقیطر کیاما هر بار به  یکنیم یعلن

بذار حداقل برم و باهاش حرف بزنم ، رو  ارمیدر ب نهیقلبمو از س یاز دلتنگ خوامی، م رمیمیم شیخدا دارم از دور به

 . کنهیکارو با من م نیدر رو ازش بپرسم چرا ا

 

 :  گهیو م ندازهیبه اطراف م ینگاه دهیبلندم ترس یکه از صدا مستانه

 بهم بگو باشه ؟  یگرفت یباشه ، باشه برو اما مواظب خودت باش هر خبر-

 

 . رمیگیو ازش فاصله م دمیتکون م یسر یناراحت با

و  دمیدیقطع شد ، رنگ نگاهش عوض شده بود هر بار م تیکم و کم تر و در نها انیهام با ک داریاز اون شب د بعد

  گفتمینم یزیاما چ کردمیم یخودخور

 . دونستیاس ام اسم نم کی قیال یهم که منو حت اواخر نیا

 

اشت سوار پام نگه د یجلو یو وقت برمیباال م یتاکس یگلومو گرفته دستمو برا خیب یکه از سر دلتنگ یهمون بغض با

 . شمیم
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هم  انیک یکه حت کنمیفکر م نیو با همون بغضم به ا دمیم یبه راننده تاکس انویک یهمون بغضم آدرس خونه  با

 کردم ؟  کارشینتونست منو تحمل کنه ، اما مگه من چ

 

 که  یانیاما کو ک شدیم یعلن زیهمه چ دیکه با یامتحانمم داده بودم و امروز روزه موعود بود ، روز نیآخر امروز

 ؟  کردیامروزو م هیشمار لحظه

 

 

 !  ادیهم ز یلی، دلم گرفته ، خ کنمیم یدستم باز یهمون بغضم با انگشت ها با

 باهام سرده رو نداشتم . نمیکه بب نیا طاقت

 . کردمی، ترسو تو سلول به سلول بدنم احساس م دمیترسیاون گذشته م از

 منو نخواد ؟  گهیازم خسته شده باشه ؟ اگه د اگه

 

 

 یر پد یپ یاشک ها نیو خودشو با ا دهی، اون بغض ترک ستیاز بغض ن یخبر گهیهمون بغضم ... با بغض که نه ، د با

 . دهیصورتم نشون م یرو

 

 ! لرزنی، م ارمیزدم و باال م خی یها دست

 من چند سالمه که دستام بلرزن ؟  مگه

 سال !  هجده
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، دختر هجده  نهیاشو تباه شده بب ندهیآ دیدست هاش بلرزه ، دختر هجده ساله که نبا دیهجده ساله که نبا دختر

 . زهیریاشک نم بانهیغر نطوریساله که ا

 

 . میرسیتا م کنمی، انقدر مرور م کنمیآماده کردم و مرور م انیک یکه برا ییذهنم حرفا یو تو گزمیم لب

 

 .کنهیم ادهیدور زدنو نداره و منو همون جا پ یطرفه بودنه کوچه ظاهرا حوصله  کیبه خاطر  راننده

 

 . شمیم ادهیپ نیو از ماش کنمیاشو حساب م هیکرا

 یطور نیکه ا یکرد کاریدختر هجده ساله چ هی، روزگار تو با  کشمیثبات نداره ، آه م دارممیکه برم ییقدم ها یحت

 ؟  کشهیآه م

 ؟  لرزهیکه دستاش م یکرد کاریدختر هجده ساله چ هیتو با  روزگار

 

 است !  گهید یکیمن  ینه ، مخاطب حرف ها روزگار

 . شهیکه ظاهرا درک نکرده آدم عاشق دلتنگ م یکی

 خودش عاشق بود؟  یراست

 ؟  کنهیم کنهیعاشق که از عشقش دل نم آدم

 مگه نه ؟  کنهیدرک م ویعاشق که دلتنگ آدم

 مگه نه ؟ هیروز چه درد بزرگ هی یبرا  یاز معشوق حت یدور دونهیعاشق م آدم
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 ؟  شهیم شهیعاشق که سرد نم آدم

 عاشق دلش گرمه ، قلبش پر از حسه دوست داشتنه مگه نه ؟  آدم

 

 مگه نه ؟ زنهیعشقشو نم دیمدت ق هیعاشق که بعد از  آدم

 

 .  کنهیم دنیشروع به لرز چونمم

، خودش عاشقه  گمیبهش نم یزیکتاب حرف بزنم ، پس چ هی دیماه ؟ بگم ؟ اگه بگم با هی نیبه سرم اومد تو ا یچ

 . کنهیخودشم دلتنگه درکم م فهمهیم

 

 ازش فاصله ندارم شتریکه چند قدم ب یو درست وقت شمیتر م کینزد انیک یو هر قدم به خونه  دمیقورت م بغضمو

 . ادیم رونیبا خنده ازش ب انیکه ک زنمیبه اون در زل م یقرار یو با ب ستمیا ی، سر جام م شهیدر خونه باز م

 

 ؟ نه اتفاقا ! الغرشده

 ؟  شنیاز معشوق الغر نم یعاشقا به خاطره دور مگه

 

 .تسیو ضعش آشفته است ؟ ن سر

 صورتشون باشه ؟ یاز معشوق غبار غم رو یبه خاطر دور دیمگه عاشقا نبا 

 

 خوشحاله ؟  انیپس چرا ک شن؟یمگه عاشقا اگه عشقشون ازشون دور باشه ناراحت نم 
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 ؟  خندهیداره م چرا

 . شمیمرد دور تر م نیاز ا دارمیکه بر م یاما انگار با هر قدم دارمیبرم گهیقدم د کی

 خی، تنم  شهیدختر پاهام خشک م  هیبه سمتش بردارم اما با اومدن  گهیقدم د کیتالش کنم و  گهیبار د هی خوامیم

 . شهیقطع م رفتیو م ومدیم یکه به سخت یو در آخر نفس شهیرگ هام منجمد م ی، خون تو زنهیم

 

  ده؟یند ییایو با ح یتا پاک رشویکه شوهرم نظ هیهمون دختر یدختره چادر نیا

 

 لرزوند ؟  انویمعصوم دل ک یچهره  نیدختر با هم نیا

 ؟  رهیمنو بگ یدختر قراره جا نیا

 

 ؟  رهیبخواد بگ نیداشتم که ا ییمگه من جا اصال

همون  خندونه؟یم شهیهم انویکه ک یدوستش داره ؟ همون دختر انیکه مادر ک ی، همون دختر نازهیدختر پر نیا

 آورده ؟زبون شوهره منو بند  شیکه  پاک یدختر

 

 . کنهیتر م نویزم یو رو وفتهیم نییاز چشمم پا ی، قطره اشک ندازهیم نییپا سرمو

 یخونه  یشد و سنگ فرشه جلو یقطره اشک که از سر درد از چشمش جار هیاز ترمه فروزان  یادگاری هی نمیا

 کرد . سیشوهرشو خ

 

، با  ادیم رونیکه انگار از ته چاه ب ییبا صدا دارمیبرم گهیقدم د کی،  کنهیباز م نازیپر یبرا نویبا خنده درو ماش انیک

 :  گمیدرش مشهوده م یکه درموندگ ییکه بغض داره ، با صدا ییصدا
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 ؟  انیک-

 

 . رهیگیبه خودش م یلحظه رنگ نگران کی یو فقط برا وفتهیبه من م انیک نگاه

 اشکه معشوقشو نداره مگه نه؟  دنیعاشق که طاقت د آدم

 ؟  کنهیفقط نگاهم م انیچرا ک پس

 نشن؟  یجار یطور نیاشک ها ا نیا کنهینم یچرا کار پس

 

 . ی، به راحت دارهیقدم به سمتم برم هی

 و کنهیبه اشکام نگاه م یرحم یو با ب ستهیا ی، کمرش مثل من خم نشده ، روبه روم م لرزهیاون مثل من نم یزانوها

 :  گهیم

 ؟  یچرا اومد-

 

 :  گمیم یو با دلخور کنمیحرف به چشم هاش نگاه م ایدن هی با

 !  یمونیقوالت م یپا کردمیفکر م-

 

 . فهمهیجمله خالصه کردم ، اگه عاشق باشه م هی نیمن تموم حرف هامو تو ا خورمیم قسم

 :  زنهیراه اومده رو برگردم که صدام م خوامی، م کنمیو بهش م پشتم

 صبر کن ترمه .-
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 :  رسهیبمش به گوشم م ی، دوباره صدا ستمیا یکالمش سر جام م عیمط

 !  میزنیداخل حرف م ایب-

 

 : گمیکه پشتم بهشه م یهمونطور

 ، یخندیفقط تو بخند اما اگه امروز باهاش م رمی، من م یدیخندیم یبا اومدن من خنده از لبت رفت ، قبلش داشت-

 . شهیغرورش خورد م   شکنهی، قلبش م ادیبه درد مفردا نگاه سردتو به چشم هاش ندوز دختره دلش 

 . شهیسرش خراب م یباره رو کیهمه مهم تر آرزوهاش به  از

دلم  یگرم تو یخونه  هیهر بار با قول دادنت  خوامی، نم خوامیقوالتم نم گهیاصال د گهید یکی، خندت مال  انیک رمیم

 ! یشکل ممکن خرابش کن نیو با بدتر یبساز

 

 معشوقش ازش دلخور باشه . ذارهیکرده ، آدم عاشق که نم سکوت

 

 تو دنشی، عذاب کش کنهیکه م یبار عالرغم تالش نی، ا شهیبردارم که باز صداش مانعم م گهیقدم د کی خوامیم

 صداش مشهوده : 

 . میحرف بزن دیترمه گفتم نرو با-

 

اه به ما نگ یکه با کنجکاو وفتهیم یپشت سرسمتش ، چشمم به دختر  گردمیو برم دمیبه خودم جرئت م باالخره

 : گمیو م کنمیبهش م ی، اشاره ا کنهیم
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، پس  می، منم که دختر بد بمیوسط منم که گناهکارم ، منم که نانج نیا بهیخوشگله ، از همه مهم تر پاک و نج-

 نگاه سرد تو هستم . نیسزاوار ا

 

 :  گهیتر ماما خطاب به اون دخ دارهیو از چشم هام بر نم نگاهش

 . ادیاومد نتونست ب شیبراش پ یکار انیتو برو ، به مامان بگو ک نازیپر-

 

 انویحرف گوش کن بودنش دل ک نی، هم زنمیم ی، لبخند تلخ رهیگیو ازمون فاصله م دهیتکون م یسر نازیپر

 لرزونده؟ 

 بمونه ؟  انیمن حرف گوش باشم فقط ک شهیم

 دهیبه خودش جرئت م انیک ره،یکه م نازیپر

ز اون ا یخبر گهیخونه ، د یتو کشونهیو منو دنبال خودش م کنهیباز م دیدرو با کل رمی، دنباش م رهیگیدستمو م و

 . زنهیبرق م یزیهمه جا  از تم ستیآشفته بازار ن

 ؟  یمونیکدبانو بشم م انیک

 ؟  یمونیبشم م بینج

 ؟  یکنم بمون کاریچ

 ؟  نازیپر بشم

 ؟ یوقت خودم چ اون

  یالیخ_نوازش#

 115پارت#



 یالینوازش خ

 
360 

 

 

 . رهیگیبه خودش م یلحظه رنگ نگران کی یو فقط برا وفتهیبه من م انیک نگاه

 اشکه معشوقشو نداره مگه نه؟  دنیعاشق که طاقت د آدم

 ؟  کنهیفقط نگاهم م انیچرا ک پس

 نشن؟  یجار یطور نیاشک ها ا نیا کنهینم یچرا کار پس

 

 . ی، به راحت دارهیبرمقدم به سمتم  هی

 و کنهیبه اشکام نگاه م یرحم یو با ب ستهیا ی، کمرش مثل من خم نشده ، روبه روم م لرزهیاون مثل من نم یزانوها

 :  گهیم

 ؟  یچرا اومد-

 

 :  گمیم یو با دلخور کنمیحرف به چشم هاش نگاه م ایدن هی با

 !  یمونیقوالت م یپا کردمیفکر م-

 

 . فهمهیجمله خالصه کردم ، اگه عاشق باشه م هی نیمن تموم حرف هامو تو ا خورمیم قسم

 :  زنهیراه اومده رو برگردم که صدام م خوامی، م کنمیو بهش م پشتم

 صبر کن ترمه .-

 

 :  رسهیبمش به گوشم م ی، دوباره صدا ستمیا یکالمش سر جام م عیمط
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 !  میزنیداخل حرف م ایب-

 

 : گمیم که پشتم بهشه یهمونطور

 ، یخندیفقط تو بخند اما اگه امروز باهاش م رمی، من م یدیخندیم یبا اومدن من خنده از لبت رفت ، قبلش داشت-

 . شهیغرورش خورد م   شکنهی، قلبش م ادیفردا نگاه سردتو به چشم هاش ندوز دختره دلش به درد م

 . شهیسرش خراب م یباره رو کیهمه مهم تر آرزوهاش به  از

دلم  یگرم تو یخونه  هیهر بار با قول دادنت  خوامی، نم خوامیقوالتم نم گهیاصال د گهید یکی، خندت مال  انیک رمیم

 ! یشکل ممکن خرابش کن نیو با بدتر یبساز

 

 معشوقش ازش دلخور باشه . ذارهیکرده ، آدم عاشق که نم سکوت

 

 تو دنشی، عذاب کش کنهیکه م یار عالرغم تالشب نی، ا شهیبردارم که باز صداش مانعم م گهیقدم د کی خوامیم

 صداش مشهوده : 

 . میحرف بزن دیترمه گفتم نرو با-

 

اه به ما نگ یکه با کنجکاو وفتهیم یسمتش ، چشمم به دختر پشت سر گردمیو برم دمیبه خودم جرئت م باالخره

 : گمیو م کنمیبهش م ی، اشاره ا کنهیم

، پس  می، منم که دختر بد بمیوسط منم که گناهکارم ، منم که نانج نیا بهیخوشگله ، از همه مهم تر پاک و نج-

 نگاه سرد تو هستم . نیسزاوار ا
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 :  گهیاما خطاب به اون دختر م دارهیو از چشم هام بر نم نگاهش

 . ادیاومد نتونست ب شیبراش پ یکار انیتو برو ، به مامان بگو ک نازیپر-

 

 انویحرف گوش کن بودنش دل ک نی، هم زنمیم ی، لبخند تلخ رهیگیفاصله مو ازمون  دهیتکون م یسر نازیپر

 لرزونده؟ 

 بمونه ؟  انیمن حرف گوش باشم فقط ک شهیم

 دهیبه خودش جرئت م انیک ره،یکه م نازیپر

ز اون ا یخبر گهیخونه ، د یتو کشونهیو منو دنبال خودش م کنهیباز م دیدرو با کل رمی، دنباش م رهیگیدستمو م و

 . زنهیبرق م یزیهمه جا  از تم ستیآشفته بازار ن

 ؟  یمونیکدبانو بشم م انیک

 ؟  یمونیبشم م بینج

 ؟  یکنم بمون کاریچ

 ؟  نازیپر بشم

 ؟ یوقت خودم چ اون

:  گهیو م هکنیگرانه به صورتم نگاه م زی، آنال نهیشی، خودشم کنارم م نمیمبل  بش یرو کنهیو وادارم م کشهیم دستمو

 نکن !  هیگر

 

که  یوداع نیا ی، برا زمیریو اشک م کنمی، دست هامو دور گردنش حلقه م کنمیغرورمم فراموش م یحت انگار

 به خاطر کدوم گناهمه . دونمینم
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، به جاش  کشهینم یدر پ یپ یو نفس ها رهیموهام فرو نم ی، سرش البه ال شهیهاش دور کمرم حلقه نم دست

 . ستیمن ن انیکه متعلق به ک یلحن هینا آشنا  یصدا هی،  شهیصداش کنار گوشم بلند م

 ؟  یدوستم دار یلیخ-

 

 :  گمیوجود م نی، حرف زدم برام سخته اما با ا ادینفسم باال نم هیزور گر از

 دوستت دارم . یلیخ-

 

 :  رسهیپوزخندش به گوشم م یصدا

 چه خوب ! مادرتم سالها قبل درست مثل تو عاشق پدر من بود .-

 

و با صورت اشک بارم بهش نگاه  رمیگی، ازش فاصله م شهی، دستام از دور گردنش باز م شهیحبس م نمیس یتو نفس

 : گهیو م زنهیم ی، دوباره پوزخند کنمیم

 یتکرار کردم ، من تقاص اشک ها خوین تار، م شهیمادرمم نم یها هیصدم گر کیهات  هیگر نیکن ، تمام ا هیگر-

فتنه  گرفت ، بگو تقاص یقلبمو به باز اریپدرمو ازت گرفتم حاال برو به مادرت بگو ، بگو پسر شهر هیگناه یمادرمو ، ب

قاص دار ت یچوبه  یپا یکه فرستاد یگناه یهاتو تقاص اون ب یرحم یمن دادم ، برو به حاج صابر بگو تقاص ب اتویگر

مهرزاد انتقام پدرشو از من  انیاتو من دادم ، بگو ک یتو شد فقط و فقط به خاطر عشق خرک هیکه قربان یاون مظلوم

 مهرزاد و ازم گرفت . اریگرفت بگو انتقام شهر

 

 . نمشکیشکل ممکن م نیبه بدتر انیچشم ک یطور جلو نیشکستن منم هم ی، صدا رهیگیرفته رفته اوج م صداش
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بود من دوستت دارم ترمه ،  یحرف هام شوخ یتا بگه همه  کنمی، نگاه م کنمی، فقط نگاه م زنمیاما دم نم کنمشیم

 . یهم که تو گذشته افتاده مقصرش تو نبود یتا بگه هر اتفاق کنمینگاه م

 ترمه . کنمیتورو خورد نم هیتا بگه من مثل بق کنمیم نگاه

حس انتقام ، مثل  هی، وجودش تلخ شده ، به تلخ ستیاز عشق ن یمرد اثر نی،  تو نگاه ا هیفانتز هی نایا یهمه  اما

 از منم متنفره ؟  یعنیحس نفرت ، 

 باشه ؟  دیبا یداره ، از من متنفر نباشه از ک حق

 . دونمیموارمو ن وانهیحرکات د لیخودتمم دل ی، حت دارمیمبل برم ی، شتاب زده ، کوله امو از رو شمیجام بلند م از

 :  گمیو م دمیتکون م نیبار به طرف نیچند سرمو

 !  یتونیظالم باشه نم یتونیتو نم انیک-

 

 . شناسمشینم کنمی، به چشم هاش که نگاه م ستهیا یو روبه روم م شهیجا بلند م از

 :  گهیم یآهسته ا ی، شمرده شمرده و با صدا ارهیو سرشو کنار گوشم م ذارهیپشت گردنم م دستشو

 وقت تو رو دوستت نداشتم ترمه فروزان . چیمن ه-

 

که بود رمقو از  یهر چ ستهیا یقلبم از حرکت م دی، شا شهیروح ازتنم جدا م دیشا دونمی، نم خورمیم یدیشد تکون

 .شهی، سقف آرزوهام رو سرم آوار م چرخهیدور سرم م ای، دن  رهیگیدست و پام م

با همون لحنش  دهیو با تمام قدرت فشار م زنهیندارم که به کمرم چنگ متا افتادن  ی، مرز رهیم یاهیهام س چشم

 یباش یوق دیبا یاریخونوادت به صدا در ب یجلو توییطبل رسوا یبر دیبا یغش کن دینبا-:  کنهیکنار گوشم زمزمه م

مادرتو تو  هی، تقاص کثافت کار یبودن شد یبه قربان حکوم، تو م یرو تحمل کن هیبق زیآم ریتحق ینگاه ها یتا بتون

 ترمه . یدیپس م
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دل منو نشکن ،به خاطر  ینطوریبرو اما قبلش ا یبر یخوایبه خاطر خدا بس کن ، م انیداد بزنم : بس کن ک خوامیم

 . رهیخدا تقاص دل شکسته امو ازت بگ ترسمیم گمیخودت م

 

 . رمیگیرحمم فاصله م یو از مرد ب کنمی، عزممو جزم م بندمیچشم هامو از سر درد م انیک مثل

اما توقعم از خودم باالست ، دختره هجده  زمیاشک بر خوامیجلوش بشکنم ، نم خوامیبا خودم مقابله کنم ، نم خوامیم

 ؟  تونهیباشه م یقو تونهیساله که نم

ه ک ییرو سرم آوار شده  با وجود دست ها ایکه دن نی، با ا رمیمیدارم م کنمیکه حس م نی، با ا لرزهیکه صدام م نیا با

 به حرف زدن :  کنمیو شروع م زنمیکه به  تاراج برده شده ، هق م یکه شکسته ، با وجوده قلب ی، با وجود دل لرزهیم

 

 ازش خبر یکه من حت یافتاده ، تو به خاطر گذشته ا یتو گذشته چه اتفاق دونمیمهرزاد من نم انیک ری، ام انیک-

 یدکه تو کر ییکارا یفهمیتو هم م یروز هی!  یشیروز تو هم دختردار م هی،  یشکل ممکن کشت نیبه بدتر ندارم منو

 ؟  تواممگه من مثل  کشمیبه دخترت نداره ، پشت سرت آه نم یربط

 !  نیامو بب یاشک یچشما نی، ا نیبب اما

 مونیپش یروز هیمنو به خاطرت بسپار ،  ری، تصو نیو بب لرزنیطور م نیچهار ستون بدنم که ا نیدستام ، ا نیا

 !  یبخوا تیتا ازم حالل ستمی، اون روز ... اون روز من ن انیک یشیم

 

و  رمیاگه نم ی، حت شمیمحو م یجا بخوره ؟ من که بهش گفته بودم اگه بفهمم دوستم ندار دی، چرا با خورهیم جا

 وقت . چی، ه ینیبیوقت رنگه منو نم چیه گهید ارمیطاقت ب
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حق دارن ، من  ایدن یحق داشت ، همه  انمی، ک ستمیدوستش دارم ، ازش متنفر ن یلی، خ کنمیچشم هاش نگاه م به

 یاومده تا عالم و آدم حرصشونو سر اون خال ای، به دن لهی، ترمه ذل شهیکس عاشق ترمه نم چیکه ه کردمیدرک م دیبا

 کنن .

 برام نمونده . ییآرزو چینداره ه یبی، ع رمیمیره دارم مندا یبینداره غرورم شکست ، ع یبینداره ! ع یبیع

 . ستیمهم ن یچیه

 یگرفته ، پوزخند یکه نگاهش رنگ نگران یانیبه ک شمیم رهیخ یاشک یهمون نگاه پر از حرفم ، با همون چشم ها با

 خوشه ؟ ی، دلم به چ زنمیم

 

 :  گمیو م زنمیم یلبخند تلخ رسمی، به در که م رمیعقب عقب م 

 خوشحال باش ، خوشبخت شو !  شهیبخند باشه ؟ هم شهیهم-

 داره ؟  ی، دل من چه ارزش ستین یزیکه چ نی، فقط دلم شکست خوب ا دمی، آه هم نکش انینکردم ک نتینفر من

 نره !  ادتیدوستت دارم  یلی، خ انیک رمیم من

 

ممنونم ،  یکه بهم داد یخوب هیر روزهاشد ، به خاط یرنگ امیدن یتو بود یعوض شد ، وقت میزندگ یتو بود یوقت

 خداحافظ . شهیهم ی، برا یخوشبخت بش دوارمیام

 

 گلوم یتو ادمویدادو فر یتا صدا گزمی، لب م  شمیو با سرعت از خونه خارج م کنمیو پشتمو بهش م زنمیم حرفمو

 خفه کنم .

 :  خورهیمغزمو م انهیاما خاطرات مثل مور شهیخفه م صدام

 



 یالینوازش خ

 
367 

 

 . خوامتیتوجه نکن خوب من که م هیپشتتم ، به بق شهی، هم ذارمیوقت تنهات نم چیدوستت دارم ترمه ، ه یلیخ-

 . دمیباهات بمونم قول م شهیهم دمیم قول

 

 محوه . زیچشم هام همه چ یجلو دم،یتوجه به راهم ادامه م یاما ب گهیلب م ریز یزیچ هی،  زنمینفر تنه م هی به

 . رمیلحظه هم قصد بند اومدن ندارن ، پاهام قدرت راه رفتن ندارن ، اما م کیهام  اشک

 تا مرگم نمونده . یزیچ کنمیاواخر عمرمه ، حس م گهید کنمیم حس

 

 ؟   رهیاالن جسمم  بم شهیم یچ دم،یاحساممو که د مرگ

 نباشم ؟  ایدن نیاگه تو ا شهیم یچ

 ؟  شهین نمکن یخال گهید یکیو سر  شونیدق و دل هیبق حاال

 

 پاره شده کجا برم ؟  کهیکه ت یقلب هیبا  اهیس یشناسنامه  هی، با  یاشک یچشم ها نیاالن با ا من

 

 یدختر هجده ساله خودشو بندازه جلو هیکه اگه  ی، اونقدر رنیها با سرعت دارن م نی، ماش رسمیم یاصل ابونیخ به

 . برهیجون سالم به در نم نایاز ماش یکی

ر ت کیهر لحظه نزد نیماش هی،  دارنیجلو ، اگه قصدمو بفهمن نگه م رمیقدم م کیاما  لرزهی، پاهام م ادیبند م اشکم

 یلیخ نیکنه ،ماش دایتصادف مرگ بار نجات پ کیزنده از  تونهینم یبشر یبن چیه ادهیز یلی، سرعتش خ شهیم

 ، دو  ، سه ... کیشده  کینزد
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 بوقه . هیممتد  یصدا فهممیکه م یزیچ نیو آخر نیماش یجلو کنمیو با تمام سرعت پرت م خودم

 

 

 سر از خاک برآرم بارنی*بگذار اگر ا

 خود سر بگذارم ییتنها یشانه بر

 

 دوست یام اهدر رفتهحاصل عمر به از

 از تو ندارم یاامّا گله ام،یناراض

 

 را یقفس یدست ختهیآو امنهیس در

 خودم را بشمارم یهاحبس نفس تا

 

 از تو که پس میبگو قدرنیغربتم ا از

 …به مزارم  یست غبار ننشسته حتّى

 

 روز رسد آن یجان! حوصله کن، م یِکشت یا

 بسپارم ایبه در زیکه تو را ن یروز



 یالینوازش خ

 
369 

 

 

 که نگذاشت« شرم» نیگل سرخ بر ا نینفر

 تو بوسه بکارم راهنیبار به پ کی

 

 بغض فروخفته مرا مرد نگه دار ! یا

 را بفشارم* اشیدست خداحافظ تا

. 

  انیک#.

 

اومده و  انیک یخونه  یجلو هیبا گر یدختر چشم و ابرو مشک هیبود  دهیشن نازی، از پر ستهیا یدر م یجلو مردد

 شک نداشت اون دختره ترمه است .

 موفق نشده بود . روز دور نگه داره اما نیاز ا انویداشت ک یکه با تمام توانش سع هیبود امروز همون روز مطمئن

 

 . شکنهیم انیو سکوتو با بردن اسم ک رهی، داخل م کهی، همه جا تار کنهیباز م دیبا کل درو

 

ا تخت افتاده ، ب یوضع ممکن رو نیکه به بدتر نهیبی، برادرشو م شهیو وارد اتاق م رهی، چند قدم جلو م ادینم یجواب

 . نهیشیتخت م یو رو دهیتکون م یافسوس سر

 : گهیو م زنهیم انیک یبه شونه  

 نشد  مگه نه ؟  یکردیکه فکر م یاونطور زیچ چیه-
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چه دختر ب هیسره  یوحشتناک یبال نیکه چن ینبود ی، تو آدم یتحمل کن دی، حاال حاال ها با ذارهیراحتت نم وجدانت

 . یاریب

 

 :  شهیخش دار و درمونده اش بلند م یصدا

 ، عاشقش شده بودم ، با تمام وجود عاشق ترمه شده بودم اما ...  رمیانتقام بگ خواستمیفرزاد به خدا نم-

 

 :   گهیوسط حرفش و م پرهیم فرزاد

 !  یاما ترمه رو به مادرت فروخت-

 

 دیفهم یوقت یدیمنو بزرگ کرد ، خودت د یمادرم با چه چنگ و دندون یدونی؟ خودت م کردمیم دیبا کاری: چ انیک

 اوردیطاقت نم موندمیتا مردن نداشت اگه با ترمه م یمرز یدی، خودت د ختیاشک ر یچه جور لدامیمن با دختر 

 فرزاد .

 

 ؟ ی: ترمه رو دوست دار فرزاد

 

 ، فرزاد امروز ... خواستمیترمه نم یکسو به اندازه  چیه زویچ چیه می: دوستش ندارم فرزاد عاشقشم ،  تو زندگ انیک

 دنی، من  امروز داغون شدم با د ومدی، قلبم به درد م ختیریکه م یهر اشک یعل یامروز اشکاش منو کشت ، به وال

کل ش نیبهش گفتم بره ، بهش گفتم دوستش ندارم ، به بدتر یمرح یاما باز هم با ب دیلرزیم یکه اون طور یترمه ا

، من امروز نفس  رهیم ادیم یام به سخت نهیس یفرزاد ، به خدا قسم نفس تو رمیمیممکن قلبشو شکستم  ، دارم م

 گاهش نباشم ؟ هیتک گهیاگه د نمیچشم هاشو نب گهی، اگه د نمشینب گهیخودمم قطع کردم ، اگه د
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 فرزاد . رمیمی.خدا شاهده م رمیمیباشم  م لیسه کهیازدواجش با اون مرت شاهد

 

 :  گهیم یبا ناراحت فرزاد

 یزیچ یحال بنداز نی، االنم اگه خودتو به ا یکاره ممکنو باهاش کرد نیاما بدتر کنمی، سرزنشت نم انیبلند شو ک-

 پاشو !  کنهینم رییتغ

 

 :  گهیبه سقفو م زنهی، زل م کشهیو به حالت طاق باز دراز م خورهیم یتکون

 قلبشو شکستم . یرحم یگفتم دوستش ندارم ، با ب یرحم یاما من با ب دیلرزی، تو بغلم م دیلرزیم دیمثل ب-

  شم؟یکنم دوباره برگرده پ کاریچ دفرزا

 عطرشو نفس بکشم ؟  گهیباره د کی یکنم تا برا کاریچ

 نمیمعصومشو بب یبتونم چشم ها گهیبار د کی یکار کنم تا برا یچ فرزاد

،  یروشمادرتو بف یتونیبدم اما تو هم نم خودیب هیدلدار تونمیوقت نم چیکه ه یدونی، م یدل بکن یبتون دی: بافرزاد

که  یعقدش کنن البته اگه جون سالم به در ببره ، با اون شناخت لی، امروز و فرداست که با سه یاز ترمه دل بکن دیبا

 ن موضوعو هضم کنه .یا تونهینم یقیطر چیمن از حاج صابر دارم به ه

 

 : گهیسرخ شده از خشم م یو با صورت شهیشتابزده بلند م انیک

 

اسلحه و درست وسط  هیتو  زمیریگه دست رو زن من بلند کنه ، تمام نفرتمو مبه خدا اگه دست روش بلند کنه ، ا-

 . کنمیپاک م نیزم یکره  ی، وجود نحسشو از رو کنمیم یمغزش خال
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 :  گهیم  یرحم یو با ب ستهیا یم ی، رو به رو شهیو اونم از جا بلند م زنهیم یپوزخند فرزاد

 

 هزار برابر بدتره از کتک زدنش . یکه تو با ترمه کرد یکار-

 

 . کنهیزده فرزادو نگران م رونیب شیشونیاز پ یکه از سر فشار عصب یی، رگ ها شنیهاش مشت م دست

 . زنهیم رونیسرعت از خونه ب تیبا نها انیلب از لب باز کنه ک خوادیاما تا م شهیم مونیحرفش پش از

  کنهیشده ، داره خفش م رشیگ بانیگر ی، بغض بد کشهیم قیبار نفس عم نی، چند رسهیآزاد که به مشامش م یهوا

 موفق نبوده . ادمیکه ز نهیا یکه تو چشم هاشه نشون دهنده  یاما نم اشک رهیگیبغضو م هیشرویپ یجلو

 

 

،  دیدیو م انیک یمشت شده  یدست ها نی، اگه ا دیدیبه اشک نشسته رو م یچشم ها نیاگه ترمه االن ا مطمئنا

 وار دوستش داره . وانهید انیکه ک دیرسیباور م نی، به ا کنهیداره تقال م دنینفس کش یچطور برا دیدیاگه م

 

 رونیداشبورت عکس خودشو وترمه رو ب یو از تو شهی، خم م شهیم نیو سوار ماش دهیپاهاش فرمان حرکت م به

 . ارهیم

 . شهیم یاز چشمش جار یو اشک شکنهیبه اون عکس ، باالخره طلسم م رهیخ

 :  شهیسرش پژواک م یخنده هاشون مدام تو ی، صدا زنهیحسرت به اون عکس زل م ایدن کیتوجه فقط با  یب

 

 !  خوامی، من شوهر چاق نم یشیچاق م یبه خدا دار اانیک-
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 !  ایدیم ریبه من گ یلی+عه عه ترمه چند روزه خ

 

 پوست و استخون  یمن بش هینکن باهات قهر کنم از غم دور یکار-

 

 ؟  یخوایم ی+عه شوهر پوست و استخون

 

 ! خوامینه تو رو م-

 

  یمنو بخوا دیاگه چاق بشم با یحت یخوای+اگه منو م

 

 باشه اما تو چاق نشو .-

 

  ان؟یک گمیم-

 

 +هوم ؟ 

 

 ! ییایمرد دن نیبه نظرم تو بهتر-
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 !  ینیمن بهتر ی+تو هم برا

 

 . ایمرد دن نیبهتر میتو زندگ یکه اومد یبه خرج بده ، مرس یانقد مثل تو مردونگ دمیند ویمن تا حاال کس-

 

 .  دهیسوق م رونی،  اونو از عمق خاطراتش به ب وفتهیعکس م یکه ناخواسته  از چشمش رو یاشک

 :  گهیم یشکست خورده ا هیصدا با

ار معصومت اشک ب یچشم ها شهی؟ م نشکنه کتیدل کوچ شهی؟ م یغصه نخور شهی؟ م یببخش انتویک شهیترمه م-

 نشه ؟ 

 ؟  یروز به تموم حرف هام گوش بد هی شهیم ترمه

 ؟  ینش یا گهیمال کس د شهیم

  ؟یعشقمو باور کن شهیم

 ؟  یبمون یتو قو شهینداشت ترمه ، دلتو شکست ، اما م یمردونگ انتیک

 متنفر شو اما خودتو داغون نکن !  ازم

 دوستت دارم باشه ؟  یلی، خانمم خ ترمه

 ، اون روز عشقمو باور کن باشه ؟  یفهمیم نویا یروز هی

 نشو !  یا گهیکس د مال

 شهی، م ی، تو تمام و کمال مال من کنمینم میبا خودتم تقس یمن تو رو حت یدونیمن حسودم ترمه ، م یدونیم خودت

 ؟ یمال من بمون
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 رهیکه م یری، به مس ندازهیبه راه م نویو ماش ذارهیت مداشبور یپاسخش ، عکسو رو یب یاز حرف ها درمونده

 !  شهیراه به کجا ختم م نیا یانتها دونهینداره اما خودشم خوب م یتوجه

 درخت که روش اسم ترمه حک شده . هی، به  یآهن هیصندل هیشده ، به  یچمن کار نیزم هیپرتگاه ، به  هی به

 

 هیحرصشو سر  دیوحشت کنه ، اما با کاشیالست غیج یاز صدا یاونقدر سرسام آور هست که هر جنبده ا سرعتش

 نه ؟  ایکنه  یخال یزیچ

 نه ؟  ایآروم بشه  یجور هی دیبا

 دلشو کم کنه ! شیاز آت یبهتر از پدال گاز که با فشار دادنش حداقل کم یچ

 

 یو اون ب ارهیرو باز کنه ، باد موهاشو به حرکت در م نیماش یاراده پنجره  یهست که ب ادیاونقد ز شیخفگ حس

 . رسهیبه مکان مقدسش م ییتا به طرز معجزه آسا رهی، اونقدر م رهیتوجه م

 ،  رهیگذشته نداره به سمت پرتگاه م انیبا صالبت ک یبه قدم ها یشبهات چیکه ه ییو با قدم ها شهیم ادهیپ نیماش از

 :  شهیش پژواک مسر یترمه دوباره تو یصدا

 . کنمی، من باهات ازدواج م خوادیکوهو م هیخسته شدم ، دلم استوار گهی، د انیعمره لب پرتگاه بودم ک هیمن -

 

 ناله یبا صدا نیزم یبه سبزه ها رهیو خ نییپا ندازهی، سرشو م وفتهیدوزانو م یو رو بندهیهاشو از سر درد م چشم

 :  گهیم شیالیخ یخطاب به ترمه  یمانند

تا  تمسیاما من ن کنیم تتی، دارن اذ یکنیبا خانوادت مقابله م ییبه تنها یمثل کوه پشتت نموندم ترمه ، االن دار-

، مطمئن باش  من تا آخر عمر تاوان  زمیعز دی، ببخش یاز خودت دفاع کن دیبا یی، خودت تنها امیپشت زنم در ب

 به سرم اومد ؟ یشبه چ هی نی، بب دمیپس م تیکه باهات کردمو با دور یکار
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رم امو گ یدل سنگ دونستمی، نم یکنیبا چشمات انقدر عاشقم م یروز هی دونستمی، نم تیتو زندگ ومدمیم دینبا

 ترمه . یکنیم

 ما دو تا کامال جدا بشه . ریمس ندهیرقم خورده بود که در آ یعشق ممنوعه بود ، گذشته طور هیما  عشق

  

 :  گهیبه ستاره ها با خودش م رهی، خ کشهیچمن ها دراز م یو رو گزهیم لب

 بود . شمیکاش ستاره منم االن پ-

 

و با خنده بادوم  دهیکه کنارش دراز کش نهیبیبسته ترمه رو م ی، با چشم ها زنهیم یو غلط بندهیهاشو م چشم

 کهیبه قلب ت دی، شا خندهی، ترمه م نوازش کنه شویالیخ یترمه  یگونه  خوادی، انگار م برهی، دستشو باال م خورهیم

 . شیوونگیبه د دی، شا انیک یپاره  ی

 . ستیاز ترمه ن ی، خبر ادی، به خودش م شهیهوا خشک م یرو انیک دست

ساعت حرف زدن با ترمه ، انگار خدا هم دلش  نیآسمون بعد از چند یانتها یب یبه نقطه  رهیو خ کشهیدراز م دیام نا

 تا بخواب بره . کنهی، ذهنشو آروم م یذهن یریدرگ نیا ونیو م سوزهیبه حالش م

 باهاش یادیبلند شدن نداره اما آفتاب ز ی، نا کنهیپلک هاشو باز م یرحمانه روش افتاده ال یکه ب یهجوم آفتاب از

 . دهیبه بدنش م یو کش و قوس شهیداغون از جا بلند م یبرداشته ، با اعصاب یسر دشمن

مشو که عز نیا شهیاش م جهیو نت شهیقرار م یترمه اش دوباره ب یبرا زنهی، دوباره دلش پر م وفتهیترمه م ادی دوباره

 .ستهیعشقش با یبار پشت پنجره  نیآخر یجمع کنه و برا

 

 نهبیم ی، وقت ندازهیاعصابش خط م یرو لشیموبا هیگوش ی، صدا رهیسرعت به همون سمت م تیو با نها شهیم سوار

 :  گهیو با خشونت م کنهیادامه داره با حرص تماسو وصل ممکرر  یزنگ ها نیا

 فرزاد؟  یخوایم یچ-
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  ؟ییکجا انی+ک

 

 . رونمیب-

 

 خونه ...! ای+ب

 

 کار دارم .-

 

 ؟ ییخونه اصال کجا اینکن گفتم ب یلجباز انی+ک

 

ردونم تا برش گ رمیکنم م یبدون ترمه زندگ تونمیمن نم ادی، مجبوره که کنار ب ادیشدم فرزاد مادرم کنار م مونیپش-

 تا زنم تنها نباشه . رمیبشم ، م دونیتا وارد م رمیم

 

 :  شهیفرزاد هراسون م یصدا

 به خاطر خدا ... انیک میحرف بزن دیجا با نیا اینرو ، ب انی+ک

 



 یالینوازش خ

 
378 

 

اما  بودن تیاهم ی، مادرش براش ب کنهیکنارش پرت م یصندل یرو لشویو موبا کنهیمتشنج تماسو قطع م یاعصاب با

ه هم خواستیهاشو نداره ، اونقدر دلتنگش شده بود که م یطاقت ناراحت دیبود ، فهم دهیکه اشک ترمه رو د روزیاز د

 مادرش . یسرسختانه  یها تبا وجود مخالف یبه جون بخره و ترمه رو برگردونه حت ویچ

 

 یپنجره  ریدرست ز یکوچه پشت نویحداقل زمان ممکن برسه ، ماش یتو شهیسرعت سرسام آورش باعث م اون

 شمی، دوم کنهیپرتاپ م شویو اول دارهیبرم نیزم یاز رو زهی، چند تا سنگر شهیم ادهیپ نیو از ماش کنهیترمه پارک م

به  یلگد دی، نا ام ستیاز ترمه ن یاما خبر کنهیهفت تا سنگ پرت م بیترت نی....و با ا شمی...سوم کنهیپرتاپ م

 :  هگیو با خودش م دارهیبرم ی، مردد قدم رهیگیلبش م یو متفکر انگشت اشارشو روبه رو زنهیم نیماش کیالست

 خونشون بکشم . یسرک نامحسوس جلو هی حداقل

مادر  دنیو با د کشهیم ی، درست سر نبش سرک زنهیو کوچه رو دور م دارهیاشو هم برم یبعد یفکر قدم ها نیا با

به  اهیس یاون پرچم ها دنیکه د شهیم لدای، اونقدر حواسش پرت  کشهیهم م برانکارده ، اخم هاشو در یترمه که رو

 : گهی، با خودش م وفتهیم ریتاخ

 حاج صابر مرد ؟  یعنی-

و نوشته  رهیقدم جلو م کیو  دهی، آب دهانشو قورت م ادیم رونیاز خونه ب اهیلحظه حاج صابر هم با لباس س همون

 :  خونهیپرچمو م یها

 . میینمایعرض م تیمحترمه اش تسل یاسفبار جوان ناکام ترمه فروزان را به خانواده  درگذشت

 

، چشم  ستیاز ابهتش ن ی، خبر رهیگیم واری، دستشو به د کنهیخراب م انیسر ک یرو رو ایپرچم ، اون اسم دن اون

 دروغ باشه . نهیبیکه م یزیکه چ کننیهاش التماس م

 زان ، ترمه فروزان .ترمه فروزان ، ترمه فرو درگذشت
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 ؟  انیک یمنه ؟ ترمه  یترمه  نای: منظور ا گهیخودش م با

 تا وسط راه ولم کنه . ستیتنها بذاره ، ترمه که مثل من نامرد ن انشویکه ک ستیرحم ن یمن ب ی ترمه

 ترمه عاشق منه ؟  دوننی؟ مگه نم گنیدارن م یچ نایترمه فرزان ، ا درگذشت

 ؟  رهیم رهینم ینطوریعاشق که ا آدم

وار  وانهی، د رهیگیبازوشو م یسقوط کنه که کس خوادی، م لرزنیمهرزاد م انیرکیام ی، دست ها لرزنیم دستاش

 : گهیفرزاد تند تند م دنیو با د گردهیبرم

ا نهت انشویتو برو بگو ترمه ک تونمیمن درگذشت فرزاد من نم یترمه  گنیراه انداختن ، م یمسخره باز نهایفرزاد ا-

،  کنهینم غیدر انی، برو بهشون بگو ترمه چشم هاشو از ک رهینم شمیمن از پ ی، فرزاد برو بهشون بگو ترمه  ذارهینم

 . کنهیبا نبودنش مجازاتش نم

وش در آغ انوی، برادرانه ک کنهیو چشم هاش به اشک نشسته نگاه م لرزهیغم به برادرش که علنا م ایدن کیبا  فرزاد

 :  گهیم یو با ناراحت کشهیم

، ترمه  انیک یایکنار ب دی، با یدیو د یبهت بگم اما اومد واشی واشیتا خودم  ایبوده ، گفتم ن نیسرنوشتش ا انیک-

 تیرفته ، تسل ایوضع ممکن تصادف کرده و همون لحظه هم از دن نیاومده ، ظاهرا به بدتر رونیشما که ب یاز خونه 

 داداشم . گمیم

 

ده ش رهینقطه خ هیبه  وونهیمثل د انی، ک رهیگی، ازش فاصله م ترسونهیفرزادو م خورهیم انیکه ک یدیشد تکون

 دهیبهش م یفیو تکون خف ذارهیم انیدست هاشو کنار صورت ک ی، فرزاد با نگران زنهیم یرو به کبود گهیصورتش د

 :  گهیدر همون حال م

خودت عذاب  ینطوریا ستین یترمه هم راض یحت،  یکنیاما به نبودش عادت م دونمی، سخته م ایبه خودت ب انیک-

 . انیک یبد
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ک اش لیس یو راه رو برا چکهیم نییو از چشمش پا دهیبه خودش جرئت م ی، قطره اشک شهیتر م رهیصورتش ت رنگ

 اش بزنه ، یدلدار ینداره تا برا یحرف چی، ه کنهیم وونهی، غم چشم هاش فرزاد د کنهیهاش باز م

 نیزم یو با زانو رو شهیکه بخواد زانوهاش خم م نی، بدون ا کنهیو دوباره به اون اسم نگاه م چرخونهیسرشو م انیک

هش ، غم انقدر ب کنهینگاه م اهیاون پرچم س یمصرانه به اون اسم رو انیبلندش کنه اما ک کنهی، فرزاد تقال م وفتهیم

 :  زنهیکه با تمام توان نعره م ارهیفشار م

 ترمه ...... -

داد  یبلند یتوجه به حاج صابر دوباره با صدا یب انی، ک شهیو اخم هاش در هم م وفتهیم انیج صابر به کحا نگاه

 :  زنهیم

تو  یربه خدا تا عمر دارم نوک ای، ترمه ب ی، ترمه بهشون بفهمون تو نمرد یذاریتنها نم انتویبگو تو ک نایبه ا ایترمه ب-

 یستین مرگه تو قهیکه  ال یکن اون یزندگ ایتو ب رمیمن به جات م ای، اصال ب تونمی، ترمه تنهام نذار به خدا نم کنمیم

 گله نازم منم ! 

 

عجز و ناله کنه  یطور نیبه خاطرش ا انینبود که ک قشیداره اما ترمه ال انیدر آروم کردنه ک یسع یبا ناراحت فرزاد

ا ب انی، داغ دل ک کنهیو بلندش م رهیگیم شوقی،  رسهیبهش م یو وقت ادیدر هم به سمتش م ی،حاج صابر با اخم ها

دامادشه مشتشو با  انیک دونستیصابر که حاال خوب م اج، ح کنهی، با نفرت نگاهش م شهیمرد تازه م نیا دنید

 :  گهیکه از رو بره م نی، حاج صابر بدون ا رهیگیمشتشو م  تیبا عصبان انیکه ک برهیباال م تیعصبان

 نیدخترمن به خاطر تو مرد ا ذارمی، زندت نم مکمیخونتو م یقطره  نیتا آخر یکن یزیاگه آبرور یعل یبه وال-

 . یریمجازاتته تا آخر عمر از عذاب وجدان بم یاریکسو به  رحم نم چیدل ه یزیریکه م ییاشکها

 

 نییمرد بده ، دست حاج صابرو با تمام قدرت پا نیجواب ا ای، غم ترمه اشو بخوره  شهیاز نفرت جمع م انیک صورت

 :  گهیوجود م نیتعجب داره ، اما با ا یکه سرپاست جا نیرفته است ، هم لی، صداش تحل ندازهیم
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م من د یجا برا نیحاال ا یمرگ جفتشون تو بود هیبه خاطر تو مردن باعث و بان نای؟ ا ادتهی؟ محمدو  ادتهی ارویشهر-

 که .... نیا یکه االن به جا یی، تو دمیند می، نامرد تر از تو رو تو زندگ رهیگیعقم منزن که  یاز مردونگ

 تا داد نزنه . زهی، تا اشک نر رهیخودشو بگ یتا جلو کنهیداره تقال م یلیمرد خ نی، ا کنهیم سکوت

که  ی، هر قدم دارهی، چند قدم به سمت اون خونه بر م رهیحاج صابر کنار م یو از روبه رو شنیمشت م دستاش

ه ب رهیبه کابوس شباهت داره ، خ زیکه چقدر همه چ کنهیفکر م نیبه ا دارهیکه برم یهر قدم زهیریاشک م دارهیبرم

 :  رهیگیکه ذره ذره جونشو م ی، خاطرات رهیم ادیاسم ترمه خاطراتشو به 

 ؟  انیک-

 ؟  زمی+جونم عز

 بگم ! یزیچ هی خوامیم-

 +بگو نفسم 

 ؟  یکنیم کاریچ رمیاگه من بم-

  یکنیاعصابمو خورد م یلیاوقات با سواالت خ ی+ترمه گاه

 عه خوب دوست دارم بدونم .-

 ؟  شکنهی؟ از کمرم که م شهیکه به سرم م ی؟ از خاک شهیم اهی؟ از شب و روزم که س یبدون یخوایم ی+چ

  یختیکن توروخدا اعصابمو بهم ر ول

 اوه چه خشن -

 

**** 
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 تی، با عصبان کنهی، خشم چشم هاشو پر م وفتهیم انی، نگاهش که ک کنهیافکارشو پاره م یمستانه از رشته  اومدن

 . زنهیم انیبه ک یمحکم هیلیبا تمام توان س رسهیبهش م یو وقت ادیبه سمتش م

 

نا به جونم افتاده مطمئ یشیچه آت دونستیاگه مستانه م گهی، با خودش م شهیم لیبه سمت راست متما انیک صورت

 ، مستحقه که بشنوه . کنهیاش عذابم بده ، اما سکوت م یلیبا س کردینم یسع

 :  گهیو م دهیتکون م انیک یوار جلو دیانگشت اشاره اشو تهد مستانه

 

 شیبه باز ی؟ چطور تونست انیک ی، چطور تونست ختیکه ترمه به خاطر تو ر ییزدم فقط به خاطر اشک ها نویا-

  ؟یدل ترمه رو بشکن یرحم یبا ب ی؟ چطور تونست یریبگ

 

 . زننیم یدی، اونقدر که انگشتاش رو به سف شنیمشت م دستاش

 

 :  گهیم یرحم یبا ب سوزهی، دل مستانه نم شنیم دیبار هزارم تمد یمستانه ، اشکاش برا یبه چشم ها رهیخ

 ؟  یاالن خوشحال یکردیکارو م نیا دینباعوض شد ، عاشق شد  یتنها بود ، تو که اومد یلیترمه خ انیک-

 . کننی، امروز خاکش م انیمرد ، ترمه مرد ک ستیترمه ن گهید ستین

 ؟  یکن یعذاب زندگ نیعمر با ا هی یتونیم 

 

 ، لرزش شونه ذارهیچشم هاش م یانگشت شصت و اشاره اشو رو انیک

 :  دهی، مستانه ادامه م کشهیکه م هیعذاب ینشون دهنده  هاش
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 ! خوامیجواب م هیازت -

 

 ؟  یکن یزندگ یتونی، به من نگاه کن ! م یبرس تیراحت به زندگ الیبا خ نیبعد از ا یتونیم

 

 :  زنهیداد م یبلند ی، با صدا شهیتموم م صبرش

 من دوستش داشتم مستانه ! -

 

 : گهیو م کنهیکه صداش تحکم نداره اما ناله م نیبا ا انی، ک کنهیو تاسف نگاهش م یرگیبا خ مستانه

هش ، ب گردهیبرگرد برنم گمی، بهش م دهیبه حرفم گوش نم گهیبد کردم ، د یلیمن در حقش بد کردم مستانه ، خ-

 ،  ادیاما نم یو به همه ثابت کن منو تنها نذاشت ایب گمیم

 نفر باشه!بگو برگرده ، بگو فقط برگرده اصال از من مت وفتمیبه پات م من

 مطمئن باش ...  ی: تو اونو کشت مستانه

 

 چیرو ه شهیحاج صابرو مستانه رد و بدل م نیکه ب ی، نگاه معنادار کنهیاومدن حاج صابر مستانه حرفشو قطع م با

 . نهیبیکس نم

 

 :  گهیو م زنهیم انیک ی نهیبه س یآروم ی، با مشت ضربه  دوزهیم انیو به ک رهیگیاز مستانه م نگاهشو

 ایقبر نرفته با تو بحث کنم اما حاال که دستش از دن یهنوز جسدش تو خوامی، نم یکرد لیتو دخترمنو خار و ذل-

 کیول نقل ق شهیم یجا باش نیکه تو ا نی، ا یکنیم یبعدا خال تویآبروش نکن ، برو پسر جون ، دق و دل یکوتاست ب

 کنم . سره هیباهات  فمویبرو ! برو تا سر فرصت تکل نو نکآبر یکالغو چهل کالغ عقل مردم به چشمشونه دخترمو ب
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 . سوزونهیم یلحظه ا یدل مستانه رو هم برا یحت انیک یچشم ها غم

 :  گهیخطاب به اون دونفر م اهیبه اون پرچم س رهی، خ کنهیبار هزارم به اون اسم نگاه م یو برا چرخونهیم سرشو

 تنهاش بذارم ؟ نیخوایتنم بود چطور ازم م یترمه زن من بود ، پاره -

 

 :  گهیم تیبا عصبان مستانه

 ؟  شیجزوند یتنت بود که اون طور یپاره -

 

و  ی، حاال از قضا تو راه اشتباهو رفت هیچه درد بد یدوراه نیموندن ب یدونی، نم یدونینم یزی: مستانه تو چ انیک

ئن نجاتت بده مطم تونهینم ی، کس یاون باطالق فرو رفت یون توچ یندار یباتالق ختم شد ، راه برگشت هیتهش به 

ت از دس نمویزتری، من عز کنهیدوا نم ویتو درد یبا باتالق نداره به خدا قسم زخم زبونا یمن فرق هیباش االن زندگ

تو چه  ینیبیموضوعو هضم کنم ، انگار اصال نم نیمن ا نیدیاجازه نم ی، اما شما حت امویدن یهمه  ؟یفهمیدادم م

 بشه . یطور نیا خواستمیدوستش داشتم ، نم یلی، مستانه خ میحال

 

،  کنهیو به فرزاد نگاه م گردهیاما اشک هاشو نه ، برم کنهیصحبت هاشو قطع م نهیشیبازوش م یکه رو یدست

الن به کنه اما ا هیگال یزیو از چ زهیبار اشک بر کی یحت انیبود ک دهیند شونیکه تو تمام مدت دوست یفرزاد

 شده . سیوضع ممکن صورتش  از اشک خ نیاسفناک تر

 

 :  گهیو م کشهیم بازوشو

 میبر ایآبرو بشه ، ب یکوتاست ب ایحاال که ترمه دستش از دن یاجازه بد دی، نبا زنهی، حرف حقو م میبهتره ما بر انیک-

 که رفتن برو سر مزارش . تینگاه کن ، جمع شویاز دور خاک سپار
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 یو برا شهیسرش آوار م یرو یحیبه طرز فج ایبار دهم دن ی، برا لرزهیبار دهم به خودش م یبرا قهیده دق نیا یتو

 کابوسه وحشتناکه مگه نه ؟  هیهمه  نایا گهیبار هزارم با خودش م

 نباشه ؟  گهیترمه د شهیمگه م اصال

 مرده باشه ؟ انیک یامکان داره ترمه  مگه

 تنها بذاره ؟  انشویک یرحم یمهربون با ب یترمه  شهیمگه م اصال

 :  گهیم ادیم رونیکه انگار از ته چاه ب یی، با صدا کنهیو اشکاشو پاک م کشهیبه چشم هاش م یدست

 کجاست ؟ -

 

 :  گهیم یرحم یبا ب مستانه

 بهش بزن !  شتویدم آخر ن ششیسر برو پ هی یخوایباشه؟ سردخونه است ؟ م یخواستیکجا م-

 

 :  دهیو فرزاد به جاش جواب م زنهیم یلبخند تلخ انیک

قطره  هیچرا  یو پشته ترمه در اومد یکه انقدر با معرفت یی؟ اصال تو دینیبینم دنشویخانم محترم واقعا عذاب کش-

 سوزهیکه م هانیقلبه ک شتریبود مطمئن باش از تو ب انیبذار کنار و درک کن ، ترمه زنه ک اتوی؟ بچه باز یزیریاشکم نم

. 

 

 :  گهیو حق به جانب م بازهیاما خودشو نم خورهیعلنا جا م مستانه

ه اگ ی، حت نهی؟ مصوب مرگه خواهر منه ا زهیبر یک زهیمهرزاد اشک نر انیجناب ک نی؟ اصال ا ختنهیمگه به اشک ر-

 و غصه بخوره بازم کمشه . زهیاشک بر ایتا ته دن
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 یچه ب کی ی، حت وفتهیو به راه م گردهیو بدون حرف برم شهیست مانعش مبا د انیبگه که ک یزیچ خوادیباز م فرزاد

 . ستیکه قدم هاش محکم ن نی، ا لرزهیکه زانوهاش م نیخم شده ، ا انیبفهمه ، کمر ک تونهیپنج ساله هم م

 

 دونستنیگناهکار م انویک ی، اما همه اون قدر ستین یزی، دل آدم که چ ارهیمرد عرش خدارو به لرزه در م کی اشک

 اشک هاست . نیکه با خودشون بگن سزاوار ا

 هیتک ی، سرشو به صندل شهی، بدون حرف سوار م کنهیبراش باز م نویو دره ماش  رسونهیم انیبا دو خودشو به ک فرزاد

سر  ی، دست زنهیم شیدل فرزادو آت ادیم رونیچشمش ب یکه از گوشه  یاشک ی، قطره  بندهیو چشم هاشو م دهیم

 :  گهیو م کشهیم انیک یشونه 

 رمه .ت شیپ یریتو هم م دهینرس انیروز به پا هیبره  شیپ یطور نیسخته اما آروم باش به خدا ا دونمی، م انیبسه ک-

 

 :  گهیو م زنهیم یلبخند تلخ انیک

 ؟  رمیمیترمه فرزاد من چرا نم شیکاش برم پ یکاش برم ، ا یا-

 زنده ام ؟  یمن چطور اصال

 که ترمه نفس من بود ؟  نینه ا مگه

 زنم . شیکاش منم برم پ ینفسم قطع شده پس ا االن

 بال سرش اومد . نیازم دلخور بود دلشکسته بود ، به خاطر من ا فرزاد

جون  نیچرا ته ا دونمی، نم یدیجون م ی، انگار دار ادی، به خدا نفست باال نم یعشقتو از دست بد هیدرد بد بخدا

 ؟  شهیدادنا به مردن ختم نم

 ؟  یشیم مونیگفت پش ینیبیرنگمو نم گهی، گفت د رمیآخر بهم گفت م روز



 یالینوازش خ

 
387 

 

 ، کاش مادرمو انتخاب کردمیمامانم توجه نم یشدم ، کاش به اشکا مونیپش نهی؟ کجاست که بب نهیکه بب کجاست

 بود . شمیاالن پ یاون طور شکستمی، کاش دل ترمه رو نم کردمینم

 . سوزمیکه خودم برپا کردم م یجهنم شیسرمه ، فرزاد دارم تو آت یوگفتنش مدام ت انیک انیک یصدا

و  ادیانگار هر لحظه م پادیترمه منو تنها گذاشته باشه ، مدام چشمم به اطرافو م رهیسرم نم ی، تو شهیباورم نم هنوز

 ؟  ارمیکنم ؟ چطور بدون ترمه دووم ب کاریچ دی. فرزاد من بعد از با زنهیبه روم لبخند م

 ترمه ؟ شیپ برهی؟ منو نم سوزهیخدا دلش برام نم زمیاشک بر اگه

 

 یکن یگاونم زند یو به جا یبمون دیبود تو با نی، سرنوشته ترمه ا یکنیتو فقط خودتو داغون م برهینم انی: نه کفرزاد

 ! 

 

 کردن بدون ترمه ممکنه ؟  ی؟ اصال مگه زندگ یمردگ ایکنم  ی: زندگ انیک

 

 :  گهیو م کشهیم یآه فرزاد

 ؟  یاستراحت کن کمیبزنم برم خونه ؟  تیدلدار یبرا یچه حرف دونمینم گهید-

 

 ... خوامیاونا برو م نی: نه دنبال ماش انیک

 

 ترمه . هیبرم سر خاک سپار خوامیبزنه ، سختشه بگه م تونهیحرفشو نم ی ادامه
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 :  شنوهیترمه رو م یو دوباره صدا بندهیغم چشم هاشو م با

نه ، اما اگه زنده موندم ترمه رو  دمیشا رمیبم دی، شا شمیمحو م یو بهم دروغ گفت یروز بفهمم دوستم نداشت هیاگه -

 دست هام  نیبا هم کنمیخاک م

 

 ادیفر هی، دلش  خوادی، دلش آغوش زنشو م خوادیصداها براش حکم ناقوسه مرگ رو داره ، دلش عطر ترمه اشو م نیا

 . ستهیکه از حرکت باا خوادیقلب م هینه ، دلش که عرشه خدارو بلرزو خوادیم

 شتریسوزش قلبش ب گذرهیکه م یا قهیو هر دق زهیریمرگه عشقش اشک م ی، برا زهیریاشک م انیک ریمس تمام

به عمق  شتریب گذرهیکه م یا قهی، هر دق رهیو م ادیدم و بازدم نفسش سخت تر م گذرهیکه م یا قهی، هر دق شهیم

 . رهیگیم شیآت شتریو ب برهیم یفاجعه پ

دلش پاره  بند وفتهیکه به قبرستون م انی، نگاه ک دارهیاز اون نگه م تیو فرزاد هم به تبع ستهیا یحاج صابر م نیماش

 . شهیم

 :  گهیوار م وانهید

رحمن ؟  یچرا انقدر ب ستیمن ن یترمه  یکه جا نجای، ا ترسهیخاک کنن ، ترمه م ریز خوانیفرزاد عشق منو م-

 ترمه رو خاک کنن ؟  ادیچطور دلشون م

 

 ادهیو پ هکنیباز م نویو در ماش زنهی، با تمام توان دستشو پس م رهیگیبشه که فرزاد بازوشو م ادهیپ نیاز ماش خوادیم

 :  گهیکه م شنوهیفرزادو م یآخر صدا ی، لحظه  شهیم

 !  انیک آبروش نکن یبه ترمه ادا کن ، حاال که مرده ب نتویحداقل د-

 

 ؟  شهیمن به ترمه ادا م نهیمگه د گهی، با خودش م شهیمتوقف م یلحظه ا یبرا

 عشقم کمه . هیعذادار یخودم برپا کردم بسوزم باز هم برا ششویکه آت یمن اگه سالها تو  جهنم اصال
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جلو ، اشک  رهیقدم م کی،  لرزنیم یجمع شدن ، دست هاش به طرز وحشتناک یادی، افراده ز شهیم ادهیپ نیماش از

به خودش جلب  انویو نگاه ک شهیبلند م تیجمع ی، صدا رهیم گهیقدم د کیو  ارهیتار کردن اما کم نم دشویهاش د

،  شهیقفل م نی، پاهاش به زم زنهیسر جاش خشکش م کشنیرو به دوش م یچند مرد که تابوت دنی، با د کنهیم

 ه .دم و بازدمه کوتا کی یبه اندازه  ی، حت ادی، نفسش باال نم کشهیبه گردنش م ی، دست ذارنیتابوتو کناره قبر م

، دستشو به درخت روبه روش  لرزهی، پاهاش م شهی، اشک هاش روون م شهیبه اون تابوت چشم هاش تار م رهیخ

 . ندازهیچنگ م یزیسقوط نکردنش به هر چ یکوه بود حاال برا هیروز به استوار کیکه  یانی، ک رهیگیم

 

 ؟  زهیو اشک نر نهیمردو بب نیکه بتونه ا هی، ک ادیاشکش در م انیک دنیفرزاد هم با د یحت

 

 نیو مصرانه به وحشتناک تر وفتهیزانو م ی، رو کنهیسر پا نگه داره ، سقوط م انویک تونهیاون درخت هم نم یحت

 . کنهینگاه م ایدن یصحنه 

 

نعره بزنه ، نامردا چطور دلتون  خوادی، م کنهی، دستشو دراز م شهیقبر گذاشته م یو تو ادیم رونیاز تابوت ب یجسد

 صاحابه ؟  ی؟ اصال مگه ب دیدختره هجده ساله رو به خاک بسپر هی ادیم

 ؟  رهیگیدلش م دیگی؟ نم ترسهیزنم م دیگی؟ نم دیبریمنو داره ، شوهرشو داره چرا منو نم اون

و  امیب تونمینم زمیا به سمتت پرواز کنم ، زبونم بند اومده عزها ، پاهام قدرت ندارن ت یمن خانومم نترس ی ترمه

 آرومت کنم ! 

 باشه ؟  انتیخانومم منم ک ترمه

 دوستت دارم باشه ؟  یلیخ

 ها !  ینترس

 . زمیعز شتیپ امی، زود م امیم منم
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،  خوامیبچه هم نم ی، اما االن حت یمادر بچه ام بش یروز هی خواستیدلم م یلیوقت بهت نگفتم اما خ چیه ترمه

 رد باشه ؟ فقط تو برگ کنمیم یبگ ی، هر کار وفتمی، تو برگرد ! من به پات م دونمیم ی، از من متنفر شد کنمینم تتیاذ

چرا  دونمی، نم خواستمیکه من از خدا م یبود یزیاما تو تمام چ یخواستینبودم که تو م یمن اون مرد زمیعز ترمه

ه ؟ باشه ، ب یریانتقام بگ یخوایاز دستش دادم ، م یراحت نیمثل تو رو بهم داد به ا خدا فرشته یحماقت کردم و وقت

 تره. کیخدا گردنم از مو بار

 

و پر ت یهوا از نفس ها نیکه بدونم ا نینگاه نکن ازم متنفر باش من هم انتیتو صورت ک گهیفقط برگرد اصال د تو

 ! هیشده برام کاف

 چه کم توقع شدم ؟  ینیبیم

، اصال هم سرت غر  رمیچهارصد تا برات دراز نشست م ی، شب ادیتا حرصت در ب شمیچاق نم گهیبرگرد به خدا د ترمه

 !  یستیچرا غذا پختن بلد ن زنمینم

 ! نیو حالم و بب ایتنهام نذار ترمه ، تنهام نذار به خاطر خدا ب فقط

 عطرت نفس بکشم ؟  یب یمن چطور ترمه

 کنم ؟  یزندگ یمن چطور یستی که نحاال یبود انتیتو نفس ک ترمه

 شهی؟ م یبرگرد شهیشکل ممکن ! م نیشدم تاوان دل شکسته اتو دادم ترمه ، به بدتر مونیخانومم به خدا پش ترمه

 دلت به حالم بسوزه؟ 

 چقدر دوستت دارم؟  ینیو بب یایب شهیم

غصه  یبشکنه ؟ دوست دار انتیدل ک ی، دوست دار شکنهی؟ به خدا دلم م یدی؟ چرا جوابمو نم انیمنم ک ترمه

 بخورم بشم پوست و استخون ؟ 

 ؟  یکنم برگرد کاریچ ترمه
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و سر  نهیشیم انی، فرزاد هم درست مثل ک کنهیو پشت بندش حضورشو حس م شنوهیفرزادو م یقدم ها یصدا

 : گهیبا ضجه م انی، ک رهیگیبرادرشو در آغوش م

 نازشو خوادی، فکر کنم م کنهی،فکر کنم داره ناز م ذارهیمحلم نم زنمیش مصدا ی! هر چ دهیفرزاد ترمه جوابمو نم-

،  ختنمیاخم منم نداشت چه برسه به اشک ر دنهیحرف ها بود ، اون طاقت د نیمن مهربون تر از ا یبخرم ! اما ترمه 

 !  دهیجوابمو نم کنمیالتماسش م یچرا هر چ دونمینم

 

 :  گهیم یبا ناراحت فرزاد

 زنیریبه صحنه رو به رو نگاه کن، دارن روش خاک م ستین گهیانقدر خودتو عذاب نده ، قبول کن ترمه د انیک-

 . گردهیوقت بر نم چیه گهیباهاش وداع کن ترمه د انیک

 

رن ، دا کنهیروبه روش که نگاه م ی، به صحنه  ستهیا یم یلحظه ا یبرا انیقلب ک اد،یم رونیکه از دهن فرزاد ب حرف

 ! انیزنه ک یترمه اش رو ی، رو زنیریخاک م

ترمه خاک  یداره رو یشوهره واقع کیدرست مثل  لی، سه زنهیاما سر جاش خشکش م شهیزده بلند م شتاب

 بکنه . تونهینم یکار چیه انیو ک زهیریم

 

 هکنیوضع ممکن سقوط م نیبه بدتر تیو در نها شهیعوض م نیآسمون و زم ی، در نظرش جا وفتهیبه دوران م سرش

 شهیمطلق م هیکیتار کیو مهمونه 

اما صبر کن چهلمم  یازدواج کن یتونیتازه م ینره ها ! نذار الغر بش ادتیدوستت دارم  یلی! خ رمیدارم م انیک-

 کرد !  یتموم بشه ، بذار دلم خوش باشه حداقل شوهرم چهل روز برام عذادار
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تو از ازدواج  شهینابود م میدلم من بعد از تو زندگ زهیمن ! عز، خانوم مهربونه  شمی+ترمه نرو ، به قرآن دارم خفه م

 !  امایمن م ی؟ به خدا تو برنگرد یزنیحرف م

 

 یجا برا نیشکستن ، مخصوصا تو بهتر یلیدل منو خ انیاتفاقا برعکس ، ک شمیمن خوشحال نم یایتو ب این انینه ک-

 !  یانتقامه خودتو خاموش کن شیمن آت ی لهیتا به وس ستمیاگه ن دیخروار خاکه و بس ، ببخش ریمن همون ز

 

 ؟  شدیچ دمیفهم یوقت یدونی؟ م ارمیطاقت ب یترمه غلط کردم ، چطور-

نبضش  نیقلبم بب یدستتو بذار رو ایاشکام بسوزه ، اصال ب نیا یبه خاطر خدا دلت برا زمیمجازاتم نکن عز ینجوریا

 یلیگوشه فلکو کر کنه ! اما االن ضربانش خ خواستی؟ انگار م زدیند تند مچه ت یتو بغلم بود یوقت ادتهیچه کنده ! 

 ؟  یبرگرد یخوای! نم کنهیم تمیکنده اذ

 ؟ یانقدر سنگدل شد ترمه

 

ازم  یکس گهیاون خروار خاک جام راحته ، د ریاما دلشکسته ام ، دلخورم من ز ستمی! االنم ن انی+سنگدل نبودم ک

 خوشبخت شو باشه ؟  انی! ک  رهیگیانتقام نم

 هیذار ؟ ن زمیباشه عز یهاش دلتو نزنه و دلشو بشکن یکه بد یکیباز کن !  بیدختر پاک و نج هی یقلبتو به رو در

 بشه !  یقربان گهید یترمه 

 

 تنهام نذار . کنمیتنهام نذار ! ترمه خواهش م زمینرو ترمه ، نرو عز-

 

 از جاش بپره و با نعره اسم ترمه رو صدا بزنه !  انیتا ک شهیبر علت م دیدست فرزاد مز یدر پ یپ یها تکون
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 نگاهش دهیکه ترس ینازیتوجه به پر یو ب ندازهیم مارستانیرنگه ب دیوار به اطراف و اون اتاق سف وانهید ینگاه

 : زنهیداد م یبلند یبا صدا کنهیم

 بره ! نذار  ریفرزاد برو جلوشو بگ دمیجا بود ، صداشو شن نیفرزاد ترمه ا-

 

 و از کشهیم رونی، سرم رو با تمام توان از رگش ب شهیوجه موفق نم چیداره اما به ه انیدر آروم کردنه ک یسع فرزاد

 !  زنهیاسم ترمه رو صدا م مهی، سراس ادیم نییتخت پا

 

 :  گهیتند تند م رهیبگ انویک یجلو هیکه در تقال یهمونطور فرزاد

 !  اریدر ن یباز وونهید انیجا نبود ک نیترمه ا -

 

 :  گهیم یبلند یو با صدا کنهیبه خون نشسته اش بهش نگاه م یسمت فرزادو با چشم ها گردهیبرم

 

 دیدنبالش بگردم ! فرزاد ازم دلخوره با یوونگیبا د خوامیبرم دنبال زنم ! م خوامیام ! م وونهیام ؟ آره اصال د وونهید-

 !  ارمیاز دلش در ب

 

 !  یرایتا از دلش در ب ستین گهیشبه ترمه االن دفن شده بفهم باشه ؟ درک کن د ازدهی نیساعتو بب انی: ک فرزاد

 

 شبه ؟ ترمه دفن شده ؟  ازدهی،  شهیم یخال انیدل ک ته
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 !  شهی، دوباره قلبش فشرده م چرخهیدور سرش م ایدن دوباره

 تا مانع سقوط کردنش بشه ! رهیگیم واریبه د دستشو

 :  زنهیلب با خودش حرف م ریوار ز وانهید

 ! ششیبرم پ دیمن با ییاز تنها یکی! از تار ترسهی، خانومم م ترسهی، ترمه م ترسهیم-

و بددن توجه به اعتراضات فرزاد از  چیبه سوئ زنهی! چنگ م وفتهیشده از کمربنده فرزاد م زونیآو چیبه سوئ نگاهش

هر چه زود تر به ترمه اش برسه !  خوادیم دوهیپاهاش توان نداره اما م، حالش بده ، ضعف داره !  رهیم رونیاتاق ب

 :  زنهیلب با ترمه اش حرف م ریو ز دوهیم

 !  امیدارم م زمیعز امیقراره توام دارم م یها من حالم خوبه ! فقط ب ینگرانم نش امیخانمم دارم م ینترس-

 

از پدال گ ی! پاشو رو شهیسوار م کنهیدرو باز م دهیم صیتشخ یرو به خوب لیسه نیماش شه،یخارج م مارستانیب از

 ! ندازهیم یبشر یفکر کردن بهش رعشه به تن هر بن یکه حت رهیم ییسرعت به سمت جا تیو با نها دهیفشار م

 

 تلخ تو سوگند نشد یخداحافظ به

 بند نشد یو دلم ثانیه ا یتو رفت که

 

 لبهایم  یتو میوه ممنوع، ول لب

 سرخ تو دل کند نشداز طعم لب  هرچه

 

 قرار توام و در دل تنگم گِله هاست یب
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 تاب شدن عادت کم حوصله هاست یب آه

 

 همه جا گشتم و گشتم در شهر یچراغ با

 ... هیچکس اینجا به تو مانند نشدهیچکس

 

 خودش را دارد یدر دل من جا یکس هر

 تو در این سینه، خداوند نشد جانشین

 

 مرا سوزاندند  یتو و دنیا خاطرات

 فراموش شود یاد تو هرچند نشد تا

 

 از من  یدهان باز نکردم که نرنج من

 که لبش باز به لبخند نشد یزخم مثل

 

 قرار توام و در دل تنگم گِله هاست یب

 تاب شدن عادت کم حوصله هاست  یب آه

 

 رکیرجیج یصدا رسهیکه به گوش م ییمطلق ، تنها صدا هیکیتار یشده ، تو ی، ته دلش خال کنهیرو پارک م نیماش

 و بس !  هیها
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 بود !  یدختره هجده ساله مکانه نامناسب یکم برا هیوقت شب  نیا هیاونم تو نجایترمه شجاع بود اما ا درسته

 

 !  لرزهی، علنا م ارهیو باال م دستاش

رو  شدن ادهیاما جرئت پ کشهیترمه اش پر م یکه دلش برا نیبا دست هاش نداره ، با ا یپاهاشم فرق تهیوضع مطمئنا

 نداره ! 

 بشه و کجا بره ؟  ادهیپ

 خاکه ترمه ؟ سر

 ! شهیم ادهیکه نا نداره اما پ نی، با ا دهیقرار م ریو تحت تاث یهر آدم شهیاش خارج م نهیکه از س یجگر سوز آه

که االن مهمون  یه ترمه ا، نه بخاطره خودش به خاطر دارهیمطلقه ، خوف برش م هیکیتار کنهیجا تا چشم کار م همه

ردناک که به د یکالفه اش نکنن ، بغض دنشونیتا انقدر با لرز کنهی، دستاشو مشت م دارهی، قدم اول رو برم نجاستیا

له فاص نیاون بغض در هم دارهیرو براش سخت کرده ، قدم دوم رو برم دنیحالت ممکن گلوشو گرفته نفس کش نیتر

 !  دهیشدنه چند قطره اشک نشون م یو خودشو با جار شکنهیکوتاه م ی

 ؟  کنهینم هیگفته مرد گر یک

از  عشقشون یباشه ، وقت ونیعشق در م یپا یداشته باشن اما وقت یستادگیمشکالت مثل کوه ا یمرد ها جلو دیشا

 کردن هم براشون کمه !  هیخون گر چیدست بره ، اشک که ه

 

 ... یقشی! ال انیکن ک هیگر خون

 چرا ؟؟؟  یدونیم

رانه نداره باز تو مص یریتقص جیترمه ه گفتیکه ته دلت بهت م نیبا ا یزمان هی یوجدانتو خاموش کرده بود یزمان هی

 ؟  یبه آروم کردنه دله خودت فکر کرد
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 نه ؟  سوزهیدلت داره م االن

 نه ؟؟؟  یریگیم شیآت یدار

 !  انیک یعذاب نیسزاواره ا تو

 !  کنهیو دوا نم یکردن هاتم درد هیپس خون گر یمرگه ترمه تو بود مصوبه

 

، اما اون  شهیم شتریشدت اشک هاش ب دارهیکه بر م یهر قدم خورنیمغزشو م انهیعذاب آور مثل مور یصداها

 !  شهینم یکوتاه ط ریمس

 محکم بره ؟  یبا قدم ها یچطور شهیبه ترمه نه ، به مزاره ترمه ختم م ریسخته ، اون مس آخه

براش نمونده و درست دو قدم مونده به اون  یرمق چیچون ه ستیلرزون هم ن گهی، لرزون اما اون قدم ها دنه  محکم

 !  خورهیم نیوضع ممکن زم نیتر حیبا فج یمزاره لعنت

 

 زد . نشیشبه زم کیحاال مرگه ترمه  اوردیوقت از پا درش ن چیکه مشکالت ه یمهرزاد کس انهیک ریام

 

به  خوادیفقط م ستی، وضع اسفناکش براش مهم ن کشهیم نیزم یشدن لباسش خودش رو رو یتوجه به خاک یب

 ترمه اش برسه! 

 

 . کنهیوار خاک رو بو م وانهیو د ندازهیکه ترمه رو در بر دارن م یخروار خاک ی، سرشو رو شهیتموم م انتظار

جنون  نیکم بشه اما دم به دم ، ا شیقرار یاز ب یتا  ذره ا ندازهیچنگ م یزیبه هر چ گردهیعطر ترمه اش م دنبال

 .  رهیگیوجودشو در بر م شتریب

 نفسش داره !  ومدنهیشونه هاش نشون از باالن دنهی، هق هق ها و لرز گذرهیم ختنیکار از اشک ر گهید
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 !  چرخهیبا ترمه اش حرف بزنه اما زبونش نم خوادیبگه ، م خوادیم

 ! گذشتیذهنشم نم یرخ داده که از گوشه  یفاجعه ا قایدق

 :  گهیو م زنهیهق م ادیکه نفسش باال نم نیو با ا شکنهیو باالخره طلسمو م دهیمشتش فشار م یها رو تو خاک

لد ب یدرست کن یبرام ماکاران یبار اومد هی ادتهی! ترمه  زمیخاکو به سرم بر نیا دیکنم ترمه ، با هیخون گر دیبا-

 ؟  یختیو روش رب و نمکم ر تابهیماه یتو یخشک انداخت ها رو خشک یماکاران ادتهی؟؟؟  ینبود

تنگ  یکردیحک م یتونستیاسمامون که هر جا م یتنگ شده ، دلم برا اتیباز وونهید یهنرمندم دلم برا خانومه

 شده ! 

م بذار نبودنت از پا در میبمون داریب ای، ب کنمیکالفه ات م دنامینخواب زوده بخدا ، نه تو بخواب نه من با خواب ترمه

 !  ارهین

 ؟ درد داشت ؟ حواست نبود ؟  زمیعز یتصادف کرد یجور چه

 ؟ اقتیل یبود ؟ منه ب یک پرته

 !  رمیبم ی، اله رمیبم یاله

 غلط کردم پاشو !  ترمه

شه و ب لیتعطها  ییتا نونوا خوابمیتا لنگه ظهر نم رمیگیبرات نونه تازه م رمیشوهرا صبح زود م یخدا مثله همه  به

 !  مینون خشک بخور

 !  ایتو ب فقط

، با  سازمیبزرگم برات م یآشپزخونه  هی،  سازمیجا خودم آجر به آجرشو م نیدور از ا سازمیخودمون م یخونه برا هی

 عاشق آشپزخونه است !  یاما هر زن ادیخوشت نم یکه از آشپز نیا

 !  ری، بلکه با اشکه ام انیامروز با حاج صابر رو به رو شدم اما نه با غرور ک یدونیم ترمه

 !  ستادمیا یاشک یحاج صابر با کمر شکسته و چشم ها یرو روبه
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 ! زمیعز ی، اما اون لحظه برام مهم نبود ، فقط تو مهم بود کردمینم فکرشو

 نه ؟  یدوست ندار انتویک گهیترمه د یرحم شد یب یلیخ

 !  یگله نازم ، حق دار یردا حق

 

 !  پرهیم یا گهید یبه شاخه  یهم تناقض داره ، هر بار از شاخه ا زنهیکه م ییحرف ها ی، حت دهیامونشو بر اشک

 که حق رو بهش نده ؟  هیک اما

 اون مزار افتاده !  یرمق رو یتا ترمه اشو برگردونه درمونده از همه جا ب ندازهیچنگ م یسمونیکه به هر ر یانیک

 زنش !  شیخدا اونو ببره پ خوادی، انگار از ته دل م بندهینداره ، چشم هاشو م ختنمیاشک ر ینا گهید

 روز من م... هیاگه  انیک-

 

 +ترمه .....! 

 

 عه خوب بذار حرفم و بزنم!-

 

 !  یچرت بگ یخوای+م

 

 شتر بگم !  هیاز  خوامینه م-
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 ار نداره ! ما ک ی+اون شتر به در خونه 

 

رسناکه ت یلی، خ ترسمیم کنمیهر بار که فکر م یدونیم کنمیبه مرگ فکر م یلیحرفو نزن ، بر عکس تو من خ نیا-

 خ.. ریتو تک و تنها ز

 

ه ب رهی، خ رهیگیدهنش رو م یبه شماره افتاده جلو تیکه از زور عصبان ییبا نفس ها انی، ک شهیترمه قطع م حرف

 :  گهیاش شمرده شمرده م یمشک یاون چشم ها

،  هریگیگلومو م خیب یزیچ هی یگیم یطور نیا ی! وقت یانیخوب ؟ نفس ک یحرف ها نزن ! تو جون من نیاز ا گهید-

 ! یکنیهم قطع نم انوینفسه ک یریترمه مطمئن باش تو نم هیراه ما طوالن

 !  هی، معلومه قصدش چ دهیهم فشار م یهاشو محکم رو چشم

 پاسخ مونده !  یتقال هاش ب دهیشدن اشک هاش با همون چشم بسته نشون م روون

 

 !! کنهیبا ترمه اش صحبت م ارهیبه زبون ب یزیکه چ نیساعت بدون ا نیچند

 

و  رهیگیم انویک یبازو یو با نگران ادیطرف م نی، با حالت دو به ا شهیم انیکه قامت فرزاد نما شهیگرگو م بایتقر هوا

 : گهیم یکشدار یبا صدا انی! ک کنهیکردنش مدر بلند  یسع

 ؟  یاز زنم جدام کن یخوای؟ م یخوایاز جونم م یچ-

 

 !  یدیترمه رو عذاب م یدار شتری، به خدا ب انی! بلند شو ک یافتاد یبه چه حال نی: آخه بب فرزاد
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 !  یکنارم باش یطیتو هر شرا خوادی، خودش گفت دلم م ستی: عذاب ن انیک

 

 وضع ادامه داره ؟  نیا یهوم ؟ تا ک ی: خوب تا ک فرزاد

 

 زنم !  شیکه خدا دلش برام بسوزه و منو ببره پ ی: تا روز انیک

 

 !  کنهیم انیدر بلند کردنه ک یو دوباره سع دهیم رونیب نهینفس حبس شده اشو از س فرزاد

 !  کنهیبه خون نشسته به فرزاد نگاه م یو با چشم ها شهیتلو تلو خوران از جا بلند م انی، ک شهیبار موفق م نیا

 

 !  ارهیبلند شده و سر و وضعه نامرتب قلبه فرزادو به درد م شی، ته ر یفروغ صورته خاک یقرمز و ب یچشم ها اون

 فرزاد یو وضع اسفبار جلو یحاال با سر و صورت خاک وفتهین نشیآست یلک رو هینگران بود  شهیکه هم یانیک

 !  ستادهیا

 

 !  ندازهیدور گردنش م انویو دسته ک دهیتکون م یسر

 !  رهینمونده پس بدون حرف با فرزاد م انیک یمخالفت کردن هم برا ینا یحت

 !  کشهیم نیزم یفقط پاهاشو رو ستیاستوار ن گهیهاش د قدم

 

 !  شدیم نیاش به فرزاد نبود تا حاال صد بار نقشه زم هیاگه تک مطمئنا
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 . کنهیصحنه نگاه م نیبه ا یبا ناراحت یرنگ دیلوکس و سف نیسوار بر ماش نازیپر

 !  نهکیو درو براش باز م کنهیم تیبه همون سمت هدا انویخبر داره ، ک انیبه ک نازیخوب از نفوذه پر یلیچون خ فرزاد

 

 خودشو خم یو کم رهیگی، دستشو به پنجره م ستهیا یو کنار در راننده م زنهیدور م نویماش شهیکه سوار م انیک

 :  گهیم نازیو دم گوشه پر کنهیم

 

 باشه؟ اریاز ازدواجش به روش ن یزیچ-

 

 :  گهیو م دهیتکون م ی، سر پوشونهیم نازویصورته پر یکمرنگ اخم

  ؟یایتو نم-

 :  گهیو م کنهیم نشیبه ماش یاشاره ا فرزاد

 !  امیجا بمونه برو منم پشت سرت م نیا نیماش ستیدرست ن گهینه د-

 

 !  شهیو فرزاد ازش دور م دهیتکون م یسر نازیپر

 ! کنهیبسته اش نگاه م یو با غم به چشم ها انیسمته ک چرخونهیم صورتشو

 !  زنهیو اسمشو صدا م ارهیطاقت ب تونهینم

 :  گهیو م شهیم لیبه سمتش متما یکم نازی، پر شهیباز م یبه آروم انیک یپلک ها یال

 چشماتو !  نمیبب-
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 کرده بود ؟ هیداشت که تا صبح سر خاکه عشقش خون گر یاز اون دو تا چشم ی، چه توقع زنهیم یپوزخند انیک

 

 :  گهیم یخشدار یو با صدا ندازهیم رونیبه ب نگاهشو

 برو خونه ! -

 

 !  دوزهیچشم م  رونیو مصرانه به ب رهیگیم دهیو نشن ادیم رونیب نازیپر ی نهیکه از س یآه

 

 آروم کنه :  انویقراره ک یهم که شده دله ب یبا حرف هاش کم کنهیم یو سع ارهیدر مبه حرکت  نویماش نازیپر

 

 شهیم انی، کم کم فاجعه برات نما یزیاشک بر یتونینم یحت یاولش شک زده ا یدیاز دست م زتویعز ی: وقت نازیپر

 رهیگیم شیاون وقته که دلت آت شینیب یوقت نم چیه ستین گهید یکه دوستش داشت یاون یفهمی، کم کم م

 !  یمخصوصا از تو باعثه مرگش باش

من  و یتفاوت که تو عاشق ترمه بود نیکه مرد حالو روزه منم مثل تو بود با ا ی، عل ندازهیخودم م ادهیمنو  تتیوضع

 رو دوست داشتم !  یعل

 

 شده ،  رهیخ رونینشون بده به ب نازیپر یدر مقابله حرف ها یکه واکنش نیبدون ا انیک

 بحث به کجا قراره برسه !  نیته ا دونهیخوب م انگار

 :  پرسهیم یآروم یرو بشکنه چون با صدا انیمصره قفله زبونه ک یادیز نازیپر اما

 کرد از گذشته و ....  فیبرام تعر زوی؟ آخه خاله زهرا همه چ یتو واقعا عاشقه ترمه شده بود-
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 :  گهیم ینسبتا بلند یبا صدا وسط حرفش و پرهیم یبا کالفگ انیک

 بشم ادهیبگو تا پ یسکوت منو برسون یتو یتونیاگه نم-

 انیک یبه خونه  دنیو تا رس دهیم شینبود دلخور  حواسشو به رانندگ انیاز ک یلحن نینیکه تا حاال شاهد چ ینازیپر

 ! زنهینم یحرف چیه

و با دو خودشو  ادیهمون لحظه فرزاد هم م شهیم ادهیپ یحرف چیبدون ه انی، ک کنهیخونه پارک م یکه جلو نویماش

و  رهی، بدون حرف به سمت اتاق م شنی، هر دو دوشادوشه هم وارد م کنهیباز م دی، درو با کل رسونهیم انیبه ک

 !  دهینم دبه فرزا شوییشکستنه تنها یاجازه  یعنی نیو ا کنهیدروقفل م

 

 !  مونهیم نقطه ثابت هیو رو  چرخونهیدور اتاق م نگاهشو

 بود !  دهیکه ترمه روزه عقد پوش ییها لباس

 !  شهیحبس م نشیس یتو نفس

 !  زنهیو بهشون چنگ م رهیبلند به سمت لباس ها م یقدم ها با

 !  کنهیو با تمام توان بو م کنهیم کینزد شینیاون هارو به ب صانهیحر

 !  دهیعطره اونو م ی، بو دهیترمه اشو م یبو

 ندارن  ستادنیقدرت ا پاهاش

 

 ! خورهیم نیو با زانو زم شهیمدت کمرش خم م نیا یبار تو نیهزارم یبرا
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سکوت  یلیکنن زنگه موبا دایگونه هاش نمود پ یکه رو نیاما قبل از ا ارنیاشک هاش به پلک هاش هجوم م دوباره

 !  شکنهیاتاقو م

 

که خلوتشو با ترمه اش به  یهم از اون شخص پشته خط متنفره ، از کس دهی، ند شنیدستش مشت م یها تو لباس

 هم زد ! 

 !  زنهیو مدام پشت سره هم زنگ م ستیکه دست بردار ن یشخص از

 ، تماسو دارهیو برش م رهیکنار تختش در آورده م زهیچطور سر از م دونستیکه نم یلیبه سمت موبا تیعصبان با

 :  شنوهیو مر یمردونه ا یو صدا کنهیوصل م

 

 زدنه حاج صابر !  نیزم یخواستیم نویبگم مبارک باشه چون تو هم دی! زنت مرد هر چند با گمیم تیبهت تسل-

 

! از  ختهیبدجور اعصابشو به هم ر یشخص ناشناسه پشت خط  نیا دهینشون م انیک یاز خشم سرخ شده  صورته

 :  کنهیغرش م یزخم ریش کیبه هم چفت شده اش مثل  یدندون ها یالبه ال

 

 هان ؟  یهست یک کهیمرت اریاسم زنه منو ن فتیبا اون دهنه کث-

 

عکس سر لخته زنه مرحومتو پخش کنم از خودت  نکهیکه از لحظه به لحظه اتون عکس داره خواستم قبل از ا یکی+

 !  رمیاجازه بگ

 

 !  انیبه جونه ک ندازهیم شیحرفش آت با
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 !  نزنیم یها و صورتش رو به کبود گوش

 

 !  کنهیرو وحشت زده م یزده هر جنبنده ا رونیو گردنش ب یشونیپ یکه از رو ییها رگ

 

 :  کشهیو با تمام توان عربده م رسهیبه اوج م تشیعصبان

که بکشمت با  نیو قبل از ا امیمونده باشه م یروز از عمرم باق هیاگه  یحت یکن یکار نیبه قرآن قسم اگه چن-

 !!  هیچ انیکردن با ناموسه ک یعاقبته باز یتا بفهم کنمیکارو م نیچشمت هم یناموس خودت جلو

 

 : گهیم دناشیخند ونی، م رهیاون مرد  به هوا م ی قهقهه

حالتو باهاش  فوی، ک یو اون برات آسونه  مثل ترمه که باهاش ازدواج کرد نیکردن با ناموسه ا یباز دونمیآره م-

 !!  یهست یا موجوده خطرناکآره واقع شیآخر سر هم کشت یکرد

 

 :  زنهی، با تمام توان عربده م لرزهیبزنه، صورتش از خشم م رونیبه خون نشسته از حدقه ب ینمونده تا چشم ها یزیچ

 !  هکیمرت یی!!! بگو کجا هیچ انیدادنه ک یو بهت نشون بدم عاقبت باز امیتا ب یی! بگو کجا ییفقط بگو کجا-

 

 یسر هی خوامیاون جا پول نم ایدوازده شب ب فرستمیآدرس م هی ستیهمه داد و هوار ن نیبه ا یازی+آروم آروم ن

 !  نترنتیا یتو رهیعکس ها همون لحظه م یدیاگه نرس چیکه ه یدیشرط دارم اگه باهام به توافق رس

 

 !  دهیبوقه ممتدد نشون از قطع تماس م یصدا
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 واریو با تمام توان به د دارهیرو بر م زیم یرو هیا شهیش هیطراراده ب یو ب دهیهم فشار م یرو ضیهاشو با غ دندون

 !  کوبهیم

 

در  یسع مهیشکستن سراس یصدا دنهیرو بشنوه حاال با شن انیک یکه انگار تا اون موقع نبود تا  عربده ها یفرزاد

صبر  و انگار کنهیباز کردنش نم یبرا یاقدام چیاما ه کنهینفس نفس زنون به در نگاه م انی، ک کنهیباز کردنه در م

 !  شکنهیو درو م زنهیبه در م یچون با لگد ضربه ا ادیفرزاد هم به سر م

 

 :  گهیو م ادیبه سمتش م ی، با نگران انیوحشتناکه ک یچهره  دنهید با

 

 ؟  یشد یختیر نیشده هان؟ چرا ا یچ-

 

 به فرزاد  زل زده !  رسهیخطرناک به نظر م بیکه عج یفقط با نگاه دهینم جوابشو

 

 است !  گهیبه فرزاده اما مخاطبه نگاهش کس د چشمش

 

 سر لخت ترمه دستشه !  یکه عکس ها یمرد

 

 !  رهیگیداره ازشون عکس م یکه انقدر حواسش جمعه متوجه نشده باشه کس یانیک بهیعج
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و مکان  که فارغ از زمان یانیبه سمته ک انووی، ل گردهیآب برم وانیل هیبا  کشهینم یو طول رهیم رونیب یبا نگران فرزاد

 :  گهیو م رهیگیشده م رهینقطه خ هیبه  تیبا عصبان

 ؟  هویاصال چت شد  یآبو بخور تا خفه نشد وانیل نیا-

 

 !  رهیگیآبو ازش م وانهیو حواس پرت ل دوزهینگاهشو به فرزاد م انیک

 دهیبا تمام قدرتش فشار م وانویکه ل یو در حال کنهیبار لب از لب باز م نیا انیو ک کنهیدوباره سوالشو تکرار م فرزاد

 :  گهیم

 زن من دستشه !  یالش خور زنگ زد ، گفت عکس ها هی-

 

 :  گهیبا تعجب م فرزاد

  ؟؟؟یتو چه عکس یگیم یچ-

 

 است !  بهیغر هیمن زن من دست  یترمه  ی+ازمون عکس گرفته ، عکس ها

 

که از  یبه خون ی، فرزاد با نگران شهیو خورد م ارهیطاقت نم وانیکه ل شهیم یبه قدر انویدست هاش دور ل فشار

رمه ت یهم جز اون موها یا گهیکه کس د کنهیفکر م نیتوجه فقط به ا یب انیاما ک کنهینگاه م چکهیم انیدست ک

 !  دهیاشو د

 

مونده رو از دست  یباق یها  شهیاون خورده ش کنهیم یکه مدام در حاله حرف زدنه سع یو در حال شهیخم م فرزاد

 !  ارهیب رونیب انیغرقه در خونه ک



 یالینوازش خ

 
409 

 

اسم فرزاد رو صدا  یو به آروم ندازهیم نیی، سرشو پا زنهیسرش جرقه م یتو یتوجه به سوزشه دستش فکر یب

 دوزهیبه چشم هاش م انی، فرزاد نگاهشو از دست ک زنهیم

 

 یرو یو لبخند محو انیک یلب ها یرو یچون پوزخند رسنیو انگار که به توافق م زننینگاه هاشون با هم حرف م با

 ! کنهیفرزاد جا خوش م یلب ها

 ** 

 

 !  ندازهیبه اون جنگله سوت و کور م یو نگاه کنهیو خاموش م نیماش

 !  ستین دهیکه نشون م یآروم نیجنگل به ا نیا دونهیم خوب

 امروز همه از ته زده شدن !  ستیمجعدش ن یاز موها ی، خبر کشهیسرش م یرو یدست

 ، اما نه .... کردنیم ینیسرش سنگ یرو انگار

 موها هم نباشه !  نیهمون بهتر که ا ستیبلندش بود ، حاال که ن یعاشقه موها ترمه

 

 شدن !  اهی، دلش هم مثل لباساش س  کنهیفکر م نیا به

 ! زارهیکنه از خودش ب یعشقش عذادار یراحت برا الیبا خ تونهیکه نم نیا از

 مرگ ...  هیشکستن ،  هی،  ادیفر هی،  خوادیم قیخواب عم هی، دلش  زارهیب ذارنیکه راحتش نم یجماعت نیا از

 ساخت؟یاگه خودش کاره خودشو م رفتیسوال م ریاش ز یمردونگ

 

  ذارهیفرمون م یسرشو رو یدرموندگ با
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 خنده هاشون  ادیحرف هاشون  دای.  دنیجنگل خواب یبا ترمه تو وفتهیم یشب ادی

 :  چهیپیسرش م یبار هزارم تو یترمه برا یصدا

ها رو  نیچرا دارم ا دونمی، نم انینره ک ادتیعاشقانه نگاهم کنه ، فقط به من  شهیچشم ها توقع دارم هم نیمن از ا-

کنار تو گفتم رنگ  یخوشبخت یمن اون  بله رو با آرزو یبدون خوامیدارم اما م مانیا تیکه به مردنگ نیبا ا گمیم

 بمونه خوب؟ یباق اهامیمثل رو زی، پس بذار همه چ شهیمنم روسرم خراب م ینگاهت عوض بشه ، سقف آرزوها

 

 :  کنهیدلش خطاب به ترمه التماس م یتو ارهیبه زبون ب یزیکه چ نیبدون ا 

  

 !   رمیاگه نگاهمو ازت بگ شهیسقف آرزوهات روسرت خراب م یدلم گفت زیقربونت برم ، عز یخانومم اله-

 ؟  یچرا گرفت تو

 ؟  یزد شیدلمو آت چرا

 ؟  یجگرمو خون کرد چرا

 من مرد نبودم درست !  ترمه

 !  یکردیو همه رقمه مجازاتم م یموندیکاش م یرفتیکاش نم اما

 !  ختینگاهه مغرورت اعصابمو به هم ر زتیآم ریگستاخت لحن تحق یچشم ها دمت،یکه د یاول روز

 شکل ممکن خوردت کنم چشم هات طلسمم کرد !  نیبه بدتر خواستمیم یوقت درست

 !  یدیکه نشون م یهست ینگاهت بهم قبولوند تو پاک تر از اون تهیکه تو چشم هات بود ، معصوم یغم

 

 !  یخورد کردنت ازت خواستم خودت باش یبود که به جا نیهم یبرا
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 ؟ گله نازم ؟  ترمه

 جا شروع شد ؟ از ک یهمه چ یدونیم

 گفت ترمه فروزان !  یتصادف ریکه زه یروز از

 دلم بود رو تازه کرد !  یکه سال ها رو یاسمت منو عوض کرد ، داغ یپا دیفروزان که چسب هیلیفام

 

 !  یو صابر بود لدایدرسته تو دختر  دمیکردم ، فهم قیتحق

 

 مارو نابود کردن من جگر گوشه اشونو نابود کنم !  هیکه اونا زندگ یهمون طور خواستم

 

 بود و بهت دروغ گفتم !  دهیمن دلم برات نلرز ترمه

 

 انتقامم بود !  ینداشتم کنارت بودم اما فکرم فقط متمرکز رو دوستت

 

 !  یکردیم داریتو هر بار با اون نگاهه معصومت وجدانمو ب اما

 

 ؛  یزد ادیو فر یبرد رونیکه سرتو از پنجره ب یوقت یدبار باهام همراه ش نیاول یکه برا یشب

 !  یزدیهمسنت م یدخترا ی هیعاقالنت که بر خالفه بق یها حرف

 ! یدیکش ریزود قلبمو به زنج یلیخ ترمه
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 ! یکرد مونمیپش

 باهات ازدواج کردم ! نیهم یبرا

 !یخواستم مال من بش نیهم یبرا رنتیگیازم م ای یریروز رو بشه ، م هیاگه  دونستمیم چون

 

 نه ؟  یدیبه حرف هام گوش م یدار ترمه

 !  زنمیو باهاش حرف م دمینفرو مخاطب قرار م هیدلم  یمن تو یبار گفت هی ادمهی

 !!! خوامیترمه ازت جواب م ستمیمن مثل تو ن ییمخاطبه دلم تو االنم

 

، همون لحظه  نهیشیصاف سر جاش م یدی، با نا ام شهیکه با دلش به ترمه زد خسته م یهمه حرف نیهم از ا خودش

داشته  دارینمونده تا با مخاطب اعصاب خورد کنه پشت خط د یزیچ یعنی نیو ا زنهیچشمشو م ینینور چراغ ماش

 باشه ! 

 

 نی، اما قبل از ا شهیم ادهیپ نیاز ماش رهیدر م ی رهی، دستش به سمت دستگ شهیهاش بر اثر اون نور جمع م چشم

 ! کنهیسرش احساس م یرو ، رو یسرد یکه قدم از قدم برداره اسلحه 

 یمدو نی، از ماش ستادنیا نینه ، بلکه دو ماش نیماش کیروبه روش  شهی، تازه متوجه م شهیقفل م نیبه زم پاهاش

ز هر ا یعنی نیو ا ستنیا یم انیکم از ک یو با فاصله  انی، چند قدم جلو م شنیم ادهیپ یدو مرد با کت شلوار مشک

 طرف محاصره شده ! 

 

سرش  یکه اسلحه رو ،رو یو دست چرخهیمنتظره م ریو غ زنهیم یپوزخند نیماش هیدود یها شهیبه ش رهیخ

 !  چونهیپ یگذاشته بود م
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 !  شهیم نیتعادلشو حفظ کنه و نقش بر زم تونهیکه اون مرد نم کنهیکارو م نیو ماهرانه ا یقدر حرفه ا اون

 

 !  رهیو به سمتشون نشونه م دارهیبر م نویافتاده بر زم یبشه ، اسلحه  ریکه توسط اون دو مرد اس نیا قبل از انیک

 

و  کنهیفرصت م انی، ک شنیهوا خشک م یبسته به کمرشون رفته بودن ، رو یکه به سمت اسلحه ها ییها دست

 !  ندازهیم نیزم ینگاهشو به مرد افتاده رو

 

ونن جا بکش نیبه ا انوینقشه بوده تا ک زیکه همه چ زدیحدس م دی، با شهیصورتش از سر نفرت جمع م لیسه دنید با

 ! 

 

لند ،  از جاش ب شهیم نیکه نقش بر زم انهیبار ک نیو ا زنهیبه پاش م یو لگد کنهیاستفاده م انیاز غفلته ک لیسه

 نیو ا دایها از پا در نم یآسون نیبه ا انیکه ک دهیباور نرس نیو هنوز به ا رهیگیدسته کم م انویک یادیانگار ز شهیم

 !  شهیم انیبه نفعه ک شیساده باور

 زنهیم لیبه سه یو لگد پرهیاز جا م ماهرانه

 

 :  کشهیعربده م بایتقر انیعقب ، ک رهیو چند قدم م خورهیتلو م تلو

 ؟  کهیمرت یکنیم یبا من باز یهان ؟ با چه جرئت یکردیزر زر م یتلفن چ یپا-

 

 

 :  گهیم یو با لبخند اعصاب خورد کن کشهیلبش م یبه گوشه  یدست لیسه
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 جا !  نیکنم و بکشونمت ا وونتیتا د دیبه ذهنم نرس یفکر چیه-

 

 :  گهیبا نفرت م انیک

 دادنم ینه با باز یشدیباهام روبه رو م یبا مردونگ ی! تو اگه مرد بود ادیب رتتیغ یتوف به ذاته ب-

 

 : دستور از مقامات باال بود !  لیسه

 

 کنهیو با نگاهش به پشت سرش اشاره م خندهیبدجنسانه م لی، سه کنهینگاه م لیمنتظر به سه یبا اخم کمرنگ انیک

! 

 

با پشت اسلحه با تمام قدرت به  یبشه ، کس یزیچ یکه متوجه  نیاما قبل از ا گردونهیمردد سرشو بر م انیک

 !  کنهیم نیبر زم و اونو نقش کوبهیگردنش م

 

 شدن بسته بشه !  هوشیبه قصد ب انیک یبود که چشم ها ادیضربه ، اونقدر ز شدت

 !  کشوننیو دنبال خودشون م کننیرحمانه از جا بلندش م ی، ب یداریخواب و ب یخلسه  نیا ونیم درست

 

 از خودش دفاع کنه ! تونهینم یقیطر چیاما به ه کنهیم شوینبستن چشم هاش تمام سع یبرا

 !  کنهیرو از دور دستش باز م یاز مرد ها طناب یکیدرخت  کی کنار
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 نتونه خودش و تکون بده !  یقیطر چیکه به ه ی، جور بندنیاونو به درخت م گرانهیوحش

 

 پرهیبرق از سرش م اره،یسمت م نیکه با خنده فرزاده غرق در خون رو به ا لیسه دنهیبه فرزاده اما با د دشیام تمام

 ! 

 

 !  شهیاون طناب ها رو از دور خودش باز کنه اما موفق نم خوادیو با تمام توان م زنهیم یا عربنده

 

درست به کتف سمت چپش خورده بود و به لطف صدا  ری، ت دهیم هیبه درخت تک انی، فرزاد و با فاصله از ک لیسه

  ! دیرو نشن کیشل یکس صدا چیخفه کن سر اسلحه ه

 

خش دارش خطاب  یسرفه ها ونینشه م هوشیتا ب کنهیم یکه مدام سع ی، در حال انیمشابه ک یتیهم با وضع فرزاد

 :  گهیم انیبه ک

 !  میجواب نداد فکر کنم وقتشه بزرگ بش یبچگ یراه حل ها-

 

 :  گهیو با خودش م کشهیحاله فرزاد عذاب م دنیبا د انیک

 !  کردمیماجرا باز م نیفرزاد و به ا یپا دینبا-

رزاد وسط ف نیو ا کردیسرشونو گرم م انیسر کوچشون دعوا کنن ، ک یبا التا خواستنیم یکه بودن ، هر بار وقت بچه

ا دشمناشونو از پ یقیبه هر طر کردیبنده کفششونو باز م ایپاشون  رهیز نداختیپوست موز م ای،  کردیم یخرابکار

شده  دایپ لیسه یرو داشت سر کله  نشونیماش ردنهکه فرزاد قصده خراب ک یاما االن درست لحظه ا نداختنیم

 کرده بود ! کیرحمانه به فرزاد شل یبود و ب
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 :  گهیو ملتمس م کنهیکه رنگ به رخ نداره نگاه م یوحشت زده به فرزاد انیک

، نبودنه تو رو  ارمیطاقت نم گهینشه وگرنه د تی! اشتباه کردم با خودم آوردمت فرزاد ! طور اریداداشم طاقت ب-

 تحمل کنم !  تونمینم گهید

 

 !  دهیسوق م لیسه ینگاهشو از فرزاد به رو یقهقهه ا یصدا

و که ت یزخم ریش کی نهیو ع دهیهم فشار م یرو ضی، دندون هاشو با غ شهیتر م یجر لیسه یخنده  دنهیبا د انیک

 :  کنهیافتاده غرش م یدام شکارچ

 

اون عقب  ی! چرا مثل ترسو ها رفت میدست هامو باز کن تا رو در رو صحبت کن یدار یونگذره مرد هیاگه  -

 جلو !  ایهان؟ ب یخندیم یستادیوا

 

 !  ستهیا یو رو به روش م دارهیبر م انیچند قدم به سمته ک یبا شجاعت ظاهر لیسه

 

 نهزیم لیبه شکم سه یو با تمام توان لگد کنهی! با نفرت صورتشو جمع م نهیشیم انیک یلب ها یرو یپوزخند

 !  شهیده قدم به عقب پرت م لیکه سه یطور

 

 !  کنهیم یو ناله ا چهیپیمار به خودش م مثل

و سرشونو  ستندیبا احترام صاف با گاردیاون دو مرد باد شهیباعث م یمحکم یقدم ها یهمون لحظه صدا درست

 بندازن !  نییپا
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 !  رهیگینفر و نشونه م کینگاه هر دوشون  ریو ت کنندیم اون قدم هارو دنبال یصدا

 صابر فروزان !  حاج

 

 بلند از کنارش یکه اونم با قدم ها کنهیم یاز آدم هاش اشاره ا یکیبه  ستهیبا انیک یکه کامل روبه رو نیاز ا قبل

 !  کنهیعبور م

 

 !  ستهیا یم انیک یمحکم رو به رو یکه دست هاشو پشته سرش گرفته با قدم ها یحال در

 !  گذرونهیسر تا پاش و از نظر م ریو با تحق زنهیم یصدا دار پوزخنده

 

 !  کنهینگاه م انیو با نفرت به ک شهیشده بود از جا بلند م ریعموجانش حق یجلو یکه حساب لیسه

 

 !  شهیم یلب هاش جار یرو سوزونهیمخاطبشو م بیکه عج ی، خنده ا بازهیخودشو نم انیک

 :  گهیاون خنده م ونیم

 ! یشیم دونیخودت وارده م یحاج صابر ؟ شجاع شد هیچ-

 همکارامونو با خودم آورده باشم ؟  یگینم

 و چند ساله ات بره ؟  نیچند یآبرو یگینم

 !  خوشم اومد نیآفر نی!..... آفر یشد ریاالن ش یکردیم میو اون قا نیخودتو مثل موش پشت ا یمحتاط تر بود قبلنا
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و اونم بعد از تکون دادن سرش  کنهیم یبه  مرد دوم یچون اشاره ا نهیسنگ یادیحاج صابر ز یهاش ظاهرا برا حرف

 !  کوبهیبه صورتش م یو با تمام قدرت مشت ستهیا یم انیک یروبه رو

حرف هاست ! مشت اون  نیتر از ا نیسنگ یلیحاج صابر خ یجلو ی، ظاهرا تقاص زبون دراز شهیجا ختم نم نیهم به

 !  ادیفرود م انیصورت و شکمه ک یرو یشتریو هر بار با قدرت ب رهیمرد بار ها و بار ها باال م

 

 ! ترسونهیکه صورت غرق در خون و کمر خم شده اش فرزادو م یاونقدر

 !  کنندیاز پا در اومده نگاه م انهیبا لبخند و حاج صابر با پوزخند به ک لیسه

 

 !  ستهیا یو اونم نفس زنون سر جاش م دهیتور توقف رو به اون مرد مانگشت دس با

 !  کنهیافتاده اشو با قدرت بلند م نییو سر پا انیک یچونه  ریز ندازهی، دست م دارهیقدم به جلو بر م چند

 

و  شهیساعت با نفرت جمع م کی نیا هیبار هزارم تو  یبرا انی، صورت ک کشنیهم خط و نشون م ینگاهاشون برا با

 ازش متنفر بوده ! شیزندگ یسال ها یکه همه  یتوف کردن تو صورت مرد شهینفرت م نیا ی جهینت

 

 !  ارهیم انیک یلب ها یپوزخند رو رو شینیب یشدنه پره ها نییحاج صابر و باال پا یسرخ شده  صورت

 : گهیم یظاهر هی، با خونسرد انیو به کو بعد از پاک کردنه صورتش ر ارهیم رونیب بشیاز ج یدستمال

که  یعرضت تا لحظه ا یب ی... بابا یچکی؟ ه دیفهم یپسر ! محمد و من کشتم آره اما ک تهیشبه زندگ نیامشب آخر-

 ...! االن کجاست ؟  نیدار تقال کرد گفت من نکشتم اما بب یچوبه  یرفت پا

 !  ایدن اون

 ! نهیکردن با ناموسه من هم یسرنوشتت مثل بابات باشه ، تقاصه باز یخواست خودت
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 یتا از شر اون طناب لعنت هیکه مدام در تقال یو در حال زنهیم ی، نعره ا ندازهیم انیبه جونه ک شیحرف هاش آت با

 : زنهیم ادیخالص بشه فر

 

 بود ...!  لدایبست  شیکمر به نابودتوطئه کرد و  شیزندگ هیکه بر عل یپدره من زن داشت بچه داشت ! اون-

 حاج صابر ؟  یزنیاز ناموس م دم

 !  یتا ناموس اونو زن اونو ماله خودت کن یکشت محمدو

 زندون !  یها لهیپشت م ندازمتیخودم م یخودم با دست ها یروز هی یدیتقاص کاراتو پس م یروز هی

 !  رمیگیتقاص مرگه زنم و ازت م یروز هی

 

 :  گهیم دهیهاش نفس بر دنیخند ونی، م رهیحاج صابر به هوا م ی قهقهه

 پسر جون نه من !  یکه نرفته ؟ باعث مرگه ترمه تو بود ادتی-

ت و از خون یبه جونش انداخت شیکه اون روز با حرفات آت ی، تو بود یکرد لهیانتقام از من اونو وس یکه برا یبود تو

 !  رونیب یپرتش کرد

 

 ؟  یمگه تو اون جا بود یگیم یهان؟ تو رو چه حساب یدونی: از کجا م انیک

 

 :  گهیم یمکث طوالن کیو بعد از  کنهیصابر سکوت م حاج
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گفتن  ومدهیکه اون جا بودن شهادت دادن ترمه تو حال خودش نبوده ، گفتن از زور اشک نفسش باال نم ییاونا-

 کرده ! یخودکش یعنی نیماش ریعمدا خودشو انداخته ز

رفته مشتش گ یتو انویزده بود ، انگار قلبه ک یبار حاج صابر بد ضربه ا نی، ا شهیحبس م انیک ی نهیس یتو نفس

 !  دادیبود و با تمام توان فشار م

 خوردنه فرزاد !  ریت یاز پا درش آورد ، نه اون کتک ها ، حت نیهم

 ! کردیرو االن احساس م یواقع شکست

 خاطر اون خودشو کشته ! بود ترمه اش به  دهیکه فهم حاال

 

 !  وفتهیم نییاز چشمش پا ی، اشک کنهیکه م یو عالرغم تالش ندازهیم نییو پا سرش

 

 :  گهیو م زنهیم ی، پوزخند کنهیو سرشو بلند م انیک یچونه  ریز ندازهیصابر دوباره دست م حاج

 یکردن با آبرو و شرفه حاج صابر چه عواقب یتقاص باز یفهمی! اما کمه برات ... امشب م یاشک ها هست نیسزاوار ا-

 داره ! 

 

 تا دست هاشو باز کنن !  کنهیو به اون مرد اشاره م کنهیرها م انویک ی، چونه  شهیکه تموم م حرفش

 

 بود با شکست خوردنش ! یمساو یطیشرا نی، اما فکر کردن بهش اونم تو چن کنهیاشو فراموش نم ترمه

 

 !  نهیشیلبهاش  م یرو  ید تلخ، لبخن کنهیمتمرکز م ذهنشو
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 !  هوفتیبرگ ها م یشده بود ال یکه ته کفشش جاساز یکارش شنود نیو با ا کوبهیم واریکفششو به د نامحسوس

 

 ! رهیمهم نبود بم براش

ر ب یکنن و اعترافات حاج صابرو مبن دایگشت اون شنودو پ یبود که مامور ها نیکه قبل مرگ داشت ا ییآرزو یول

 قتل محمد و  بشنون ! 

 

 بود !  ایاتفاقه دن نیلذت بخش تر یها لهیپشت م افتادنش

و اون مرد دست هاشو دوباره پشت  لیبکنه سه یکه حرکت نی، قبل از ا شهیهاش که از دوره درخت  باز م دست

 !  بندندیسرش م

 

 :  گهیو با خودش م دهیهم فشار م یرو ضیهاشو با غ دندون

 ! رمیگیازشون م نارویتقاص همه ا-

رفته مشتش گ یتو انویزده بود ، انگار قلبه ک یبار حاج صابر بد ضربه ا نی، ا شهیحبس م انیک ی نهیس یتو نفس

 !  دادیبود و با تمام توان فشار م

 خوردنه فرزاد !  ریت یاز پا درش آورد ، نه اون کتک ها ، حت نیهم

 ! کردیرو االن احساس م یواقع شکست

 بود ترمه اش به خاطر اون خودشو کشته !  دهیکه فهم حاال

 

 !  وفتهیم نییاز چشمش پا ی، اشک کنهیکه م یو عالرغم تالش ندازهیم نییو پا سرش
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 :  گهیو م زنهیم ی، پوزخند کنهیو سرشو بلند م انیک یچونه  ریز ندازهیصابر دوباره دست م حاج

 یکردن با آبرو و شرفه حاج صابر چه عواقب یتقاص باز یفهمی! اما کمه برات ... امشب م یاشک ها هست نیسزاوار ا-

 داره ! 

 

 تا دست هاشو باز کنن !  کنهیو به اون مرد اشاره م کنهیرها م انویک ی، چونه  شهیکه تموم م حرفش

 

 شکست خوردنش ! بود با یمساو یطیشرا نی، اما فکر کردن بهش اونم تو چن کنهیاشو فراموش نم ترمه

 

 !  نهیشیلبهاش  م یرو  ی، لبخند تلخ کنهیمتمرکز م ذهنشو

 !  هوفتیبرگ ها م یشده بود ال یکه ته کفشش جاساز یکارش شنود نیو با ا کوبهیم واریکفششو به د نامحسوس

 

 ! رهیمهم نبود بم براش

ر ب یکنن و اعترافات حاج صابرو مبن دایگشت اون شنودو پ یبود که مامور ها نیکه قبل مرگ داشت ا ییآرزو یول

 قتل محمد و  بشنون ! 

 

 بود !  ایاتفاقه دن نیلذت بخش تر یها لهیپشت م افتادنش

و اون مرد دست هاشو دوباره پشت  لیبکنه سه یکه حرکت نی، قبل از ا شهیهاش که از دوره درخت  باز م دست

 !  بندندیسرش م
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 :  گهیو با خودش م دهیهم فشار م یرو ضیهاشو با غ دندون

 ! رمیگیازشون م نارویتقاص همه ا-

  یالیخ_نوازش#

 141پارت#

 

 !  کنهیشده نگاه م هوشیکه ب یو به فرزاد گردونهیآخر سرشو بر م ی لحظه

 ؛  دهیداره اونو به جلو هل م انیاز ک یکه ظاهرا دل پر لیسه

 

 ! کنهیاشو صرف باز کردنه طناب از دور دستش م ینثارش کنه اما انرژ یا گهیلگد د خوادیم تیبا عصبان انیک

  

 ! وفتنیدل جنگل به راه م یو درست تو یکیتار یتو یهمگ

 !  ستادهیکنارش ا یکنده شده و همون مرد اول یقیقبر عم وفتهیبه چند قدم جلو تر م انیک چشم

 !  درخشهیم لیحاج صابر و سه یچشم ها یتو یطانیش برق

 !  شهیلحظه شل و شل تر م هر انیدوره دسته ک طنابه

 که به اون قبر برسن  طنابو باز کنه !  نیاون طنابه تا قبل از ا یتمرکزش رو تمام

 

 !  دهیبا تمام توان هلش م لیسه دهیجاشو نکرده بود که به قبر نرس نیفکر ا اما
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 . ارهیطاقت ب یناجوان مردانه ا یضربه ها نیچن یکه جلو دهیآموزش د یقدر اون

 

 ! شهیجست از جا بلند م هیبا  وفتهیقبر ب یکه تو نیو قبل از ا کنهیحفظ م تعادلشو

 !  ستهیا یم ارهیم ورشیکه به سمتش  یمرد یو بعد جلو کنهیاون طناب شل شده رو از دور دستش باز م اول

 

شتاب زده وارده  که مرد دوم زنهیم نیزم کلویه یاون مرده قو یجور یلیو بدن زخم و ز  نیهمون صورته خون با

 !  شهیم دونیم

 

 نبود !  لیحاج صابر و سه هینیب شیاش ، جز پ یماهرانه و حرکات تدافع ی مبارزه

  

 !  نهیبیو  سال هاست آموزش م سهیپل انیرفته بود ک ادشونی انگار

 

و اونم بعد از تکون دادن سرش اسلحه  کنهیم لیبه سه یبا اخم اشاره ا نهیبیشکست نوچه هاشو م یصابر وقت حاج

 !  ارهیم رونیرو از کمربندش ب یا

 

که پشتش به اونه و مشغوله  یانیو اسلحه رو درست به سمت سر ک بندهیاز چشم هاشو م یکی شتریتمرکز ب یبرا

 !  رهیگیمبارزه نشونه م
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 ! کنهیدلش شروع به شمردن م یتو

 .... دو .... سه ....  کی

 

اسلحه سکوت محض  یخفه  یکه صدا کشهینم یو طول کشهیو ماشه رو م زنهیم ی، لبخند محو شهیمتموم  شمارش

 ! شکنهیاونجا رو م

 !  کنهیو پررنگ تر م لیسه یلب ها یلبخند رو خورهیم انیکه ک یدیشد تکون

 

، خطره قطع نخاع به طوره  بردیاگه جون سالم به در م یحت یعنی نیدو کتف خورده بود و ا ونهیدرست م ییجا ریت

 !  کردیم دشیصد در صد تهد

 

 ! کنهینظاره م انویشدنه ک نیصابر با لذت نقش بر زم حاج

  

 !  رهیم انیو به سمت ک کنهیم یکمربندش جاساز یاسلحه رو دوباره تو لیسه

بر  و اونو نقش زنهیم لیسه یبه پا یماهرانه لگد انی، ک ستهیا یم انیسره ک یراحت باال الهیکه با خ یلحظه ا درست

 !  کنهیم نیزم

 

 

به اوج خودش  یزمان رتشیزد گلوله اومده باشه و بهت و ح ی قهیبا جل انیک دادیحاج صابر هم احتمال نم یحت

 !  شهیاز هر سمت بلند م سیپل یمامور ها ریآژ یکه صدا رسهیم
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فاجعه رو به گوشه  نیممکنه ا یچه کس رسهیمذهنشم ن یبه گوشه  یو حت شهیم ریاتفاق غافلگ نیهم از ا انیک 

 رسونده باشه !   سیپل یمامور ها

 

، باالخره روز موعود  شهیم داریپد انیک یلب ها یرو یحاج صابر لبخند محو یوحشت زده  یچشم ها دنهید با

وسط   نیو ا شدیعادل اجرا م کیکه عدالت توسط  ی، روز دادیکه حاج صابر تقاص کار هاشو پس م ی، روز دیرس

 !  سوزوندیم بیعج انوینبوده ترمه قلبه عاشقه ک

 

که دستبنده عدالت دور  کشهینم  ی! طول کننیاز هر طرف حاج صابرو محاصره م سیپل یکه مامور ها کشهینم یطول

 !  هیدنید لیسه یبهت زده  یوسط چهره  نیو ا شهیم دهیچیدست هاش پ

 

 !  دیدیچشمش م شیپ شویبر وفقه مرادش بود اما االن تباه شدنه زندگ زیهمه چ شیپ قهیپنج دق نیکه تا هم یلیسه

 

به پاهاش فرمان  دهیکنار درخت داره جون م یفرزاد نام ارهیم ادیو تازه به  شهیکه انگار تازه آپلود م انیک مغزه

 ! دهیحرکت م

 

 !  رهیگیو در آغوش م ، سرش رسونهیسرشه م یبلند خودش و به فرزاد که مامور امداد باال یقدم ها با

 

 :  گهی،  وحشت زده و  پشت سر هم م زنهیدست چند ضربه به گونش م با

 

 !  بذار کنار تویبچگ یکار ها نیا یبزرگ شد گهیعذابم نده !  داداشم؟ د گهیچشم هاتو نبند ؟ تو د گهیفرزاد تو د-
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 ؟  یبندیچشم هاتو م خورهیم یبه توق یتا تق هیچ

و  یکردیسپر م نهیس وفتادیبرات م یهر اتفاق ادتهیهامون خطرناک تر شده اما  یباز میدارم بزرگ شد قبول

 حالم خوبه ! میلیمن خ یگفتیم

 فرزاد ! ینخورد نیپاشو ! پاشو بهم ثابت کن زم االنم

 ....  یتو هم بر اگه

 

 ! داستیسرخ شده اش پ یاز چهره  کشهیکه م یعذاب کنهیم سکوت

 کنه !  هیده که هر بار خون گرپاره ش کهیاون قدر ت قلبش

 روشه ، دست هاش از خونه  داداشش قرمز شده !  یداداشش جلو یبسته  ی! چشم ها ستیهم استثنا ن االن

 

 !  کنهیفرزاد و تر م یگونه  ی، درست رو شهیم یکه از چشمش جار یاشک

 یانشه با صد نیتا بزرگ تر از ا کنهیگلوش مقابله م بکیکه با س یصداش نلرزه در حال کنهیم یکه سع یحال در

 :  گهیم یآروم

 !  یدید بیبه خاطره من آس شهی! مثل هم یسپره بالم شد شهیمثل هم-

 دلم نذار !  یرو گهیداغه د هیبه جونم ننداز !  گهید شهیآت هیبرادرانه کنارم بمون !  شهیمثل هم فرزاد

 

 !  شهیدرد و دالش م ونهیم تهیاون مرده امداد گر پاراز یصدا
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 میکنیمنتقلش م ادیهوش شده االن آمبوالنس م یب یزینخورده از شدته خونر یحساس یبه جا رینگران نباش ت-

 !  شهیزود خوب م مارستانیب

 

 !  کشهیبه سرش م ی، کالفه دست رهیگیو از اون مرد م نگاهش

 بال سر فرزاد اومد!  نیروز هم از مرگه ترمه نگذشته ا کیکدوم فاجعه ناله کنه ! هنوز  یبرا دونهیخودشم نم یحت

 

به  که دستبند به دست وفتهیم لی، نگاهش به حاج صابر و سه شهیاز جا بلند م ی، با کالفگ ادیآمبوالس که م یصدا

 !  رنیم سیپل یها نیسمت ماش

 رو به اون رو شد !  نیاز ا زیهمه چ قهیعرض چند دق در

 اوردیاز پا درش م ریتنش نبود اون ت یکه فرزاد به زور تنش نکرده بود تو یضد گلوله ا ی قهیاگه جل دیوسط شا نیا

 ! 

 

 سرپاست !  یاالنم به سخت نیچند هم هر

 !  کشهیماساژ گونه پشته گردنش م دستشو

 

 !  کنهیم دایبرگ ها پ یاز البه ال یو شنودو به سخت رهی، به سمت همون درخت م وفتهیاز اون شنود م ادشی

 

 حاج صابر ! هیاز مدرکه نابود نمیا

 !  دهیکس نم چیرو به ه عیکردن وقا زیکه فرصته آنال وفتهیاتفاق م عیتند و سر زیهمه چ انقدر
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 خبر داد ؟  سیبه پل یکه ک نهیابهامه ا هیکه تو یزیوسط چ نیا

 

 !  رنیگیقرار م ییتحته بازجو لی، حاج صابرو سه شهیم یط یروند عاد یاتفاقات رو ی همه

 و  شهیمنتقل م مارستانیبه ب فرزاد

 !  شهیکه سال ها مقتومه شده بود دوباره باز م یا پرونده

 

 !  یهم به سخت دیبه سرعت برق و باد شا دیو شا گذرهیمنوال م نیبه هم دوروز

 !  شهیم یط دهیبر یاش با نفس هیسخت که هر ثان اونقدر

 یا هیسا دهیبه ام نهیشیاتاق ترمه  م یپنجره  رهیصورت و بدنش  ز یه به زخم هاتوج یدوروز ب نیمثل تمام ا انیک

 !  نهیکه از زنش  بب

 

 ! زنهیپلک هم نم یبه عکس به دونفرشون ، حت رهیخ

 :  سوزونهیم گرشویاز قبل ج شتریو هر لحظه ب چهیپیسرش م یترمه اش تو یصدا

 

 ؟  قتیحق ای؟ جرئت  ااانیک-

 

  قتی+حق
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 ها !  ییترسو-

 

 فکر کن !  یطور نی+تو ا

 

 ؟  یکنیم ینیب شیپ یرو چطور ندهیآ نمیبگو بب یانتخاب کرد قتویباشه حاال که حق-

 

 .... تاحاال بهش فکر نکردم ! دونمی+نم

 

 خوب االن فکر کن ! -

 

 ! بچمونه !  ییواضحه منم ، تو ندهی+آ

 

 هی! مدام منتظره  کهیو تار اهیس ندهیس تو تصوره من از آ؟ بر عک ترسمیمن انقدر م یکه هست نیپس چرا با وجود ا-

 اتفاقه بدم ! 

 

و  یقانون چیمنطق و ه چی، ه خورنیم وندیدو قلب پ ی! وقت یعشق و باور ندار یرویاما ن یکه عاشق نی+چون با ا

 ببره !  نیاز ب وندویاون پ تونهینم یاتفاق جیه
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به  یکیکه منو از قعر تار یمرس یپر کرد اموییکه تنها یمرس میتو زندگ یخوشحالم که اومد یلی! خ انیخدا کنه ک-

 ! یآورد ییاوجه روشنا

گفتنش !  انیک یخنده هاش، صدا ی، صدا بندهی، چشم هاشو م کوبهیپشت سرش م واریو سرشو به د گزهیم لب

 خنجر برنده رو داره !  هیحرف هاش همه و همه االن حکمه 

 !  شکافهیاز قبل م شتریاشو ب ختهیو هر بار قلب از هم گس رهیقلبش فرو م  یکه هر بار تو یخنجر

 

 !  کنهیکنارش حس م ویکه حضوره کس کشهینم یو طول شنوهیرو م ییقدم ها یصدا

و  شهینازکشو از هم نداره پس با همون چشمه بسته منتظر به حرف اومدنه مخاطبش م یباز کردن پلک ها ینا

 !  شهینم یطوالن یادیانتظارش ز

 

 :  گهیم زنهیتوش موج م نهیک بیکه عج یآروم یبا صدا مستانه

 

 

 !  نمیبینابود شدنه تو رو هم م یروز هی!  انیک یرسیتو هم م دیکارش رس یخرفت به سزا رمردیاون پ-

 

 :  گهیو م زنهیم یکه چشم هاشو باز کنه لبخند تلخ نیا بدونه

 مستانه ؟  هیچ یاز نابود فتیتعر-

نشون  یهمه و همه اوج شکستمو به هر جنبده ا زونمینام یگرفته ام ، قدم ها شیآت گریپاره شدم ، ج کهیت قلب

 ! ینیبیتعجبه چطور نم ی، برام جا دهیم
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 !  کنهیجبران نم دویکه ترمه کش یاز درد یذره ا یحت نایا ی! همه  انی: کمه ک مستانه

 

خودم جنسم از سنگ بود ، اما فقط دوبار  الیود مخصوصا ترمه ! به خهمه بسته ب ی: مستانه من دره قلبم به رو انیک

 بشه !  دهیکش ریبود تا قلبم به زنج یچشم هاش کاف دنید

 از وجودمو از دست دادم زنمو ... کهیت هی! من  نهی؟ من تا اخر عمر وضعم هم ینیبیاالنم و م حال

 ! شمیو زنده م رمیمیکه بار ها و بارها م هیباش تا آخر عمرم من هر ثان مطمئن

 

 ؟  ی؟ چرا خوردش کرد یچرا طردش کرد ی: تو که عاشقش شده بود مستانه

 !  رهیگیکه عقم م اری؟؟؟ اسمشو ن یعاشق

 !  نتیتو به خاطر عذاب وجدانته نه عشق دروغ یها اشک

 

 !  یکنیکه به تو بگم درک نم می؟ من هزار یجا که چ نیا ی: االن اومد انیک

 ! یچ یعنی دنیاشک بار خواب ی دهیشب با د یفهمی! نم هیخفت بزرگ شدن چه حس بد یبا خوار یعمر یفهمینم

 یعنی یتا فقط تو آواره نش دهینامرد جون م هی  یدستو پاها ریز ینیبیم یو وقت ینیبیاشک مادرتو م یوقت یفهمینم

 !   یچ

تا بهش بگم حاضرم خاک  ستین ارمیتا از دلش در ب ستیدادم اما االن ن حیمن احمقانه مادرمو به ترمه ترج درسته

 پاشو به چشمم بکشم فقط اون باشه ! 

 

 صد بار جلوش جون بدم اما اون باشه ! یروز حاضرم

 نکنه !  غیبرگرده ، فقط چشم هاشو ازم در فقط
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 مجازاته !  نیمن بدتر ینبودنش برا نیو هم ستین اما

 

 :  گهیم زنهیم یپوزخند مستانه

 نه ؟ اون حسابش جداست ؟  ای یبال رو آورد نی؟ سر اونم هم یچ نازیپر-

 

به اشک  ی، چشم ها کنهیو به مستانه نگاه م چرخونهی، سرشو م دهیجدا شدن م یباالخره به پلک هاش اجازه  انیک

 ! ارهینشسته و خون بارش هم دل مستانه رو به رحم نم

 : گهیم یآروم ی، با صدا پوشونهیم انویصورت ک یکمرنگ اخم

 ؟ یدونیمن و ترمه افتادو از کجا م نیکه ب یمستانه ؟ اتفاقات یدونیرو از کجا م نایتو ا-

 

 :  گهیحالتش بده با همون نگاه سرزنش گرانه اش  م یتو یرییکه تغ نیبدون ا مستانه

 بودم ! ختناشیمن شاهد لحظه به لحظه اشک ر  انیگفت ک یتو م یها یمحل یماه بود که ترمه شب و روز از ب کی-

  

تو منه احمق جلوشو نگرفتم فرداشم که گندش  یخونه  ادیب خواستیذره ذره آب شدنش بودم اون روزم که م شاهد

 . یانتقامت کرد ی لهیباال اومد که تو ترمه رو وس

 

 : گهیم یرکیو با ز کنهیغم چشم هاشو پنهون م انیک

 

 گفت ؟  هیبه بق یخبرو ک نیمد مستانه ؟ اگندش از کجا در او-
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 ؟  هیچ نازیارتباطت با پر ی: مگه تو به من گفت مستانه

 

 نداره !  یکس ربط چیبه ه نازی: ارتباط من با پر انیک

 

 : گهیو با حرص م کنهیمانتوشو پاک م ی، خاکه رو شهیو از جا بلند م زنهیم یپوزخند مستانه

 مطمئن باش کردمیخبر نم سارویاگه اون شب پل یونینزن جنابه فداکار ! جونتو به من مد یدم از عاشق گهید پس

 !  یکه برات کنده بودن دفن بود یهمون قبر یاالن تو

 

 :  گهی، بهت زده م ستهیا یپاهاش م یو رو رهیگیم واری، دستش و به د شهیم ختهیبرانگ انیک تعجب

 

 ؟  یدیتو قراره اون شبه مارو از کجا فهم-

 

 نداره !  یبه تو ربط گهی: اونش د مستانه

 

، از  ستهیا یمستانه م یو روبه رو دهیهم فشار م یرو ضی، دندون هاشو با غ ادیبه جوش م انیک یرگ ها یتو خون

 :  گهیبه هم چفت شده اش شمرده شمرده م یدندون ها یالبه ال

 ؟  هیتو هدفت چ-
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 نشوندن تک تکتون  اهی: مشخصه به خاک سمستانه

 

 : آخه به تو چه ؟  انیک

 

 رمیگیو انتقام مرگشو از همتون م شمیچشم باشه من کس و کارش م یتو شیکس یحاال که مرده ب خوامی: نم مستانه

 ! 

 ! تهیزندگ یتو شهیمن هم ی هیچون سا یشیباز خوشبخت نم یاگه با اون دختره ازدواح کن یحت

 

 ! دونستیها م زیچ یلیدختر خ نیا،  شهیدر هم م انیک یها اخم

 

 : گهیم  یو با کالفگ کشهیماساژگونه پشته گردنش م دستشو

لجن زارم نجاتم  هیبچه بودم از زندگ یخواهرم دوستش دارم ، پدرش وقت یمن نداره ، جا هیتو زندگ ینقش نازیپر-

تصادف ! مطمئن باش  یاست ! اونم مثل من شوهرشو از دست داد ، درست تو دهیهم مثل من داغ د نازیداد ، پر

 !  ستیهم ن ندهیمن و اون نبوده و در آ نیب یچیه

 

 : گهیو م ندازهیباال م یی، ابرو نهیشیمستانه م یلب ها یرو یمحو لبخند

 !  نطوریکه ا-

 

 !  ستهیا یبدون حرف پشتشو بکنه و بره اما مردد م خوادیم
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 !  ارهیم رونیرو ازش ب یو گردنبند برهیمانتوش فرو م بیج یوت دستشو

 

 : گهیو با غم م دهیتکون م انیک یچشم ها یرو جلو گردنبند

چشم  یدعا نی! ا یاز ترمه داشته باش یادگاری هیدلت بخواد  دیازت ندارم اما فکر کردم شا یکه دل خوش نیبا ا-

 بود ! دهیتو خر یآخر برا یروزها نینظره ترمه ا

چند روز به  نیکه ا یپلک زدن هم براش مشکله چه برسه به دم و بازدم ی، حت شهیاش حبس م نهیس یتو نفس

 !  رهیو م ادیم یسخت

 

  باز کنه ! شویبشه راه تنفس کیکوچ یبزرگ و خفقان آوره گلوش کم بکیاون س دیتا شا دهیدهانشو قورت م آب

 !   رهیگیو اون گردنبند رو از مستانه م دهیرو تکون م لرزهیکه علنا م یدست

 

 !  زنهیاون م یرو یکه داره بوسه ا یو با تمام دلتنگ کنهیم کیو گردنبد رو به لبش نزد بندهیهاشو م چشم

 

از قبل آروم تر  یکه انگار ذره ا ی، مستانه با لحن شهیم یگونش جار یبسته اش به رو یپلک ها یاز ال یاشک قطره

 :  گهیشده م

 

 خونه اشونو دارم !  دیلطفو در حقت بکنم اما کل نیا خوامیچرا م دونمینم-

 !  یزنت خلوت کن یها یادگاریدوساعتم شده با  یبرا یتونیم
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، منتظر به مستانه  کنهیو با پشت دست اشک هاشو پاک م زنهیم یلبخند هیگر ونهی، م شهیباز م انیک یها چشم

 :  گهیو م ارهیم رونیب بشیرو از ج یدیمردد کل یمکثه طوالن کیکه اونم بعد از  شهیم رهیخ

 ! زود تمومش کن !  ریبگ-

 

 :  دهیو ادامه م کشهیم یآه

 تا پا به اون خونه بذاره !  ستین یکس گهیهرچند د-

 !  مارستانیت یهم گوشه  لدایصابر که افتاد زندان ، خاله  حاج

 خونه و اون خونه !  نیکه دربه دره ا اممیت

 

 :  گهیم یبا ناراحت انیک

 بشه !  یطور نیا خوانستمیمن نم-

 بود !  نی+اما هدفت هم

من  نفس یروز هیاونا  یگوشه  گریج دونستمی! نم رهیگیگوششون دلم آروم م گریکردنه ج تیبا اذ کردمیفکر م-

 !  کنهیو نفسم و قطع م رهیم دونستمی، نم شهیم

 

و مصرانه  یدرک کرد شویگناه ی، ب انیک یدرک کرد اشوییتنها یعاشق ترمه شد ی! اما وقت یدونستی+آره نم

مثل  دیبا یعاشقش یگفتیم دیخورد کردن با ی! به جا یبه عشقت اعتراف کن مونیپش یتونستی! م یخوردش کرد

و و داغ اون ت یدادم تا بر دویکل نیا انی! متاسفم ک یکه مثله پاره سنگ کمرشو بشکن نینه ا یبودیکوه پشتش م

 دلت تازه بشه ! 
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و بلکه بند به بنده وجودت کنهی، نه تنها آرومت نم دیکشیکه ترمه نفس م ییتو هوا دنیمطمئنا  با نفس کش چون

 !  لرزونهیم

 

 شهیور مد انیک دهیو  از د کنهی، پشت شو م هیکه رنگش رفته رفته رو به کبود یانیتوجه به ک یب زنهیو که م حرفش

 ! 

 

 !  کنهیدستش نگاه م یتو دهیو به کل برهی! دستش و باال م داستیاز صورت قرمز شده اش کامال پ کشهیکه م یعذاب

 

و  دهیفرصتو از دست نم نیبا رفتن به اون خونه چقدر ممکنه عذاب بکشه باز ا دونهیکه م نیو با ا زنهیم یتلخ لبخند

، خونه  ستهیا یحاج صابر م یخونه  ی، رو به رو زنهیروز ها سست شده ، کوچه رو دور م نیا بیکه عج ییبا قدم ها

 کنه ، ابخر نشیسر ساکن یسقفشو رو خواستیدلش م  یکه روز یا

 !  دهیترمه اشو م ی، چون اون جا بو کشهیرفتن به اون خونه پر م یاالن دلش برا اما

 

 !  چرخونهیقفل در م یتو دویو کل برهیلرزونشو باال م دست

 غم گرفتن! یهم بو اطیاون درخت ها و اون ح یحت

 ...می! نه! کرده؟یگر م،ینکرد هیما که گر و

 !میکه... ما که نامرد دیما چه مرد نبا به

  

 بستند یکه پنجره را سمت عشق م اگر

 !م؟یکرد یچه کار م هیشعر... و گر بدون
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 به خاک نشست و به چشممان زل زد یزن

 میاوردیخود را به جا ن ی هیما که سا و

  

 دیدرون سکوتمان خورش دیقد کش و

 میگسترد هیعشق، سا کی یبر جنازه  و

  

 دیدیدرد را د د،یدیکه درد کش شما

 !میما خود ِ درد د،یدیحال ما نرس به

  

 ما اشک است یزندگ یهمه  ی خالصه

  میدوباره به آغاز شعر برگرد ایب

    

 

عد از ! ب رهیبه اطراف بندازه به سمته پله ها م ینگاه میکه ن نیو بدون ا شهیو اشک بار وارد خونه م کیتار ی دهید با

 بده پناه گاهه همسرش کجا بوده !  صیتشخ تونهیاتاقش حاال خوب م یپنجره  ریعمر نشستن ز کی

 

 شه ! با دهیرو دو یانگار که راه طوالن زنهی، نفس نفس م ستهیا یدر اتاقه ترمه م یجلو

 

 تا لرزشش تمرکزشو به هم نزنه !  کنهیچپشو مشت م دست
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 نه ؟ ایلذت رو ببره  تهیاز خلوت کردن با عطر همسرش نها دیبا

 

 !  ذارهیو پا به مقدس گاهه عشقش م بندهی، چشم هاشو م دهیدر رو فشار م ی رهیو دستگ برهیو باال م دستش

 

 !  کشهیم قیو چند بار نفس عم نیچند صانهیچشمه بسته ، حر با

 نیزم یه روبا زانو ب انیشکله ممکن ، اونقدر بد که ک نی، به بدتر شکنهیو م ارهیطاقت ب تونهی، نم شهیمثل هم بغضش

 !  زهیریعشقه از دست رفتش اشک م یافتاده برا نییپا یو با سر رهیگیم نی، دست هاشو به زم وفتهیم

 

زبون زد  شیروز ابهت و دل سنگ هیکه  شکنهیم یهق هق مرد ی، سکوت اتاق و صدا شهیصدا دار م هیگر نیکم ا کم

 خاص و عام بود ! 

 !  ارهیرو به درد م یو شنونده ا ندهی، قلب هر بب شهیم یکه از چشمش جار ییاشک ها نیاالن ا اما

 

 :   گهیقلبشه با ضجه م یکه تو یبا التماس خطاب به ترمه ا هیگر ونهیم

 ؟  ریکه افتاد نگاهتو ازم نگ می؟ نگفتم هر اتفاق ینکن لعنت غیمگه نگفتم چشم هاتو ازم در-

 قولم زدم !  رهینامرد بودم ز من

 چرا ؟  تو

 ؟  شدیاما چ یکنینم غینگاهت و ازم در  وفتهیب میهر اتفاق یترمه ! گفت یداد قول

 ؟  دمیرم جون مدا ینیتا بب ییعمر من گله نازم ! کجا انی، نفسه ک زمیعز

 ترمه ! رمیمیدارم م تیاز غم دور ینیتا بب ییکجا
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 تحمل کنم ؟ یخدا چطور ارمیطاقت ب یچطور

 ؟  دیلرزیآخر دست هات م یروزها ادتهی

 ینداشت یسن زمیعز رمیبم یاله

 ؟  دیلرزیآخر دست هات م یروزها ادتهی

 تباه کردم !  تویاما من ناجوانمردانه جوون ینداشت یسن زمیعز رمیبم یاله

 نکرده بودم !  ینیب شیروزها رو پ نی، ا دونستمیخدا غلط کردم ترمه ، نم به

 !  یزنیم شمیآت یطور نیا کردمینم فکر

 

 چرا گله نازم ؟  آخه

 ؟  یبودم که به خاطر من سهم خاک بش قشیال من

 که مال منه االن سهم اون شده !  یبه اون خاک که کس لعنت

 

اقو با ات ی، جا به جا گذرونهیکه غرقه اشکه اتاقو از  نظر م یو با صورت کنهی، مسخ شده سرشو بلند م کنهیم سکوت

 !  کنهینگاه م یقرار یب

 

 کنهیگرفتن رو با دست پاک م دشوید یکه جلو یی، اشک ها شهیاز جا بلند م یو به سخت رهیگیم واریو به د دستش

 !  رهیو به سمت دفتره شعره ترمه م

ترمه با  یروز کیرو که  یو با جون دل شعر کنهیدفتر رو باز م یعالمت خورده  یو صفحه  نهیشیم یصندل یرو

 :خونهیگذاشته رو م ادگاریدست خطش به 
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 شد اهیطلوع تو جهان من س یکه ب نیبب

 من سکوت و بغض و آه شد یخنده ها تمام

 

 و جنون یبه مرز پوچ یمرا کشانده ا نیبب

 اشکها غرور من تباه شد یپا به پا و

 

 ز من که داستان ما یشویتو دور م چنان

 شب و پلنگ و ماه شد یچو قصه  یتیحکا

 

 چشم تو یعشق خوانده ام به اقتدا نماز

 قلب خسته ام  غم تو قبله گاه شد یبرا

 

 تو را به گوش کوه خوانده ام یدور عذاب

 من زهم گسست و کاه شد یچشمها شیپ به

 

 فروش دهر  یم ریو را ز پنموده ام ت طلب

 صبحگاه او به جان من پناه شد یدعا



 یالینوازش خ

 
443 

 

 

کرده  سیاشک ترمه همون صفحه رو خ یزمان هیکه  کنهیم سیرو خ یدفتر یصفحه  چکهیکه از چشمش م یاشک

 بود ! 

 

 !  زدیموج م ییشعرهاش غم و تنها یهمه  ی، تو زنهیو صفحه رو ورق م گزهیم لب

و  ادیم یکه به سخت ییاشک و نفس ها ونی، م رهیگیدست هاش م نیو سرشو ب بندهی، دفترو م ارهیطاقت ب تونهینم

تا آخر عمر با  دیبا دونهیخوب م یلیو خ کنهیکه وجود نداره درد و دل م ی، دوباره با ترمه ا کنهیدوباره ناله م رهیم

 دهیخاک خوابخروار ها  رهیز النبسازه چون مرحم درد هاش ا ییدلش تنها یدرد ها نیا

  یالیخ_نوازش#

 148پارت#

 

 عذابت دادم ؟  امیمحل یکه با ب ینوشت ییشعرا رو همون شب ها نی: اانیک

 قشنگه تو اومده ؟  یکاغذ از چشم ها یخشک شده رو یاشک ها نیا

 خاطره من ؟  به

 ترمه !  شدمیکاش عاشقت نم گمینم

 !  دیتپیقلبم برات م گهیزمان و مکان د هیتو گهیجوره د هیکاش  یبود، اما ا ایحس دن نیتو بودن بهتر عاشق

 !  میبود یا گهید هیآدم ها هی کاش

 خانومم !  دادمیوقت از دستت نم چی، اون وقت ه یبود شمیوقت االن پ اون
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 واریسرش و با تمام توان به د خوادیدلش م بیاون قدر که عج دهیبه اوج خودش رس شی، دلتنگ رهیگیباال م سرشو

 کالفه اش نکنه ! ونشیدر م یکیتا انقدر با ضربان  ارهیب رونیب نهیوبه ، قلبشو از سبک

 ! کنهی! به تخته ترمه نگاه م شهیاز جا بلند م یقرار یب با

 !  گذروندهیشب هاشو م نیا یهمسرش رو یزمان هیکه  یتخت

 !  کشهیتخت م یتخت و دست شو نوازش گونه رو یرو نهیشیم

 !  شهیم نییدلش با شدت باال و پا یغمه رو میاز حجم عظ نشیس ی قفسه

 !  ندازهیو به بالش ترمه چنگ م برهیم شیپ دستشو

 !  کشهیو با ولع نفس م کنهیم کینزد شینیبه ب یقرار یو بالشو با ب دهیدهانشو قورت م آب

 

 !  شهیم قی، درست مثل سرم قطره قطره آرامش به وجودش تزر شهیآروم م رسهیترمه اش که به مشامش م یبو

 

 !  بندهیچشم هاشو م کشهیم قیعم یکه مدام نفس ها یو در حال کشهیتخت دراز م یرو

 

 !  کنهی، بالش ترمه رو نوازش م برهیو باال م دستش

 !  کردیکه موهاش و نوازش م یهمون شکل درست

 :  چهیپیگوشش م یترمه تو ی، صدا زنهیم یلبخند

 !  رهیگیخوابم م ادیخوشم م یکنینوازشم م یوقت-

 

 :  گهیم کنهیم دادیکه عشق توش ب یی، با صدا نهیشیم انیک یلب ها یرو یمحو لبخند
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 شو ! داریبخواب گل نازم اما زود ب-

 

 شدنم دست خدا ! داریدست خودمه ب دنمیخواب یشناسیتو که منو م انی+ک

 

 ! تو بخواب . زمیعز کنمیم دارتیمن ب-

 

 !شمیها بدخواب م ینکن دارمی+عه ب

 

 !  شمیاصال هم خسته نم دمیطور به نوازش کردنت ادامه م نینفسم ، من هم ادیدلم نم-

 

 ! ی+چقدر خوبه که هست

 

 !   مونمیباهات م ایمن تا ته آخر دن یهستم ترمه ، تو تنهام نذار شهیمن هم-

 

 .... دیشده بود ؟ شا وونهی، د کنهیلش حلقه مو محکم تر از قبل دور با شتریب دستش

 !   کردیبود که آرامش و حس م یلحظه ا نیاول نیبعد از مرگه ترمه ا اما

 ! دیدیبود که ترمه رو با تمام وجود کنار خودش م یلحظه ا نیاول

 خوش شده بود  یالینوازش خ نیبه ا بیعج انیبود ! ترمه نبود اما اون لحظه دل ک الیخ هرچند
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 را جمع کن توی یک چمدان همه

 نداشته ات را میگویم! خاطرات

 به ترکیبِ خانه نزن دست

 همان طور بماند بذار

 گونه که اولین بار پایش را اینجا نگذاشت همان

  ریاش را نگ بهانه

 که شد  شب

 بخواب ارام

 تکرار کن با خودت و

 نوازش خیالی اش را.. اخرین

***** 

 بعد_سال_پنج#

 

 زبان صحرا :  از

 

 !  کنمیلب تاپ م یو دل از صفحه  دمیدو انگشت شصت و اشاره چشم هامو ماساژ م با
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 به خوردنش نداشتم !  یلی، از اول هم م ندازمیسرد شده ام م یبه قهوه  ینگاه

 

 !  رمیبهش عادت دارم م بیکه عج یو به سمته پنجره ا شمیجا بلند م از

 

 !  ادیبه چشم م یبارون زده است و کمتر رهگذر شهیمثله هم سیپار شهره

 

 که تمام تمرکزم و روش گذاشتم به اتمام رسوندم !  ی، بعد مدت ها کار زنمیم یلبخند

 

که نفس راحت بکشم ، دلم از حجم انبوهه غم  نیا ی... اما باالخره تموم شد و من به جا ادیهم ز یلیبود ، خ سخت

 !  شهیهام پر م

 شده بودم !  دهیباره دوم سخت بود و طاقت فرسا اما من هم فوالد آب د یبراکردن  یخداحافظ

ده شکنن یا گهینشدم ، بلکه از هر زمان د دهینه تنها فوالده آب د کنهی، بهم ثابت م چکهیگونه ام م یکه رو یاشک

 ترم ، فقط حفظ ظاهره و دروغ ... 

 خودم ...  یبرا یکردن ، حت یباز نقش

رنگه  یبارون خورده به دره قهوه ا ی، نگاهم و از کوچه ها خورهیکه به در م یمنظم یچند تقه  ی، صدا کشمیم یآه

 ! دهیآپارتمانمون سوق م

 

 دیکه دستش از خر ی، شهاب در حال کنمیو درو باز م کنمیچشمم و پاک م یگوشه  یانگشتم اشکه جمع شده  با

 :  گهیم نیو در همون ح شهیهاش پره با خنده داخل م

 بود سفارشاتو گرفتم !  یقیشدم اما به هر طر دهیمثل موش آب کش-
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 تا سرش و خشک کنه !  ارمیبراش م یزیتم یو حوله  خندمیم

 

 شده !  رهیبر اپن آشپزخونه داده ، به من خ هیکه آرنجشو  تک یحال در

 !  دمیم یو تکون آروم ندازمیسرش م یو حوله رو ، رو کنمی، قدم و بلند م ستمیا یروش م روبه

 

و  کشهیکه سرش و عقب م دزدمیمعذبم کرده ، نگاهم و ازش م نیو هم دارهیلحظه هم از روم بر نم کیو  نگاهش

 :  گهیم

 !  دمیخودم انجامش م خوادینم-

 !  کنمیهاش م دیو خودم و مشغوله جمع کردنه خر رمیگیخدا خواسته، ازش فاصله م از

 

 :  رسهیبه گوشم م شیپر انرژ ی، صدا کنمیرو که باز م نتیکاب دره

 

 نه ؟  یامروز تمومش کرد-

 

 :  گمیو در جوابش م کشمیم یآه

 

 آره تمومش کردم و فرستادم! -

 

 :  گهیشده از حرفم م یشاک
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 ؟  یچ یعنی نیعه عه عه ا-

 

 هر وقت چاپ شد برو بخون ! یعنی+

 

 ! یرسوندیتقلب م هی دیبا میکه باهم خورد یحداقل به حرمت نونو نمک ینامرد یلیخ-

 

 شهاب !  کنمیخودم و کساد نم هی+کاسب

 

 !  یبذار یکه به خاطرش منو تو خمار یتو سرت بخوره اون کاسب-

 

و خودم  ذارمیاپن آشپزخونه م ی، درست مثل خودش دست هامو رو دارمیو چند قدم به سمش بر م زنمیم یپوزخند

 :  گهیو م کنهیم، موشکوفانه به چشم هام نگاه  کنمیو به جلو خم م

 کرده !  تیتو هم سرا یبه چشم ها نجایا هیبارون یباز که هوا-

 ذهنت ! یتو یپرونده اشو ببند ، حت شهیهم ینکن صحرا امروز برا یزار هیگر

 

 کنم ؟  کاری+قلبم و چ

 

 :  گهیو م دهیآب دهانشو قورت م کنهیکه م ی، بعد مکث کنهینگاهم م یو با ناباور خورهیم یتکون

 ؟ یم ...مگه هنوز دوستش دار-
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 :  گمیو م دمیتکون م نیو به طرف سرم

شهاب ، هرشب هرشب قبل از خواب  کنهیم ییاشتباه برداشت نکن ، ذهنم و آروم کنم ، قلب شکسته ام خودنما-

 همه مدت هنوز عادت نکردم ! نی، بعده ا شنومیخورد شدنه احساسم و م یصدا

 

بحث رو  کنهیم یو سع رهیگیعلنا نگاهش و ازم م فهممینه ، اما م ایداره  یسودناباورش  یحرف هام تو دونمینم

 عوض کنه : 

 ؟  میدار یناهار چ نمیخوب بگو بب-

 

 ! کنمیم قتیخودت درست کن منم تشو یخوایم ی+هر چ

 

 !  خورمیم ییاما خودمم تنها کنمیباشه درست م-

 

 !!!  دمایبهت امضا نم یکن ینجوریا یآ یآ ی+آ

 

 :  گهیم یبا لحن مسخره و چاپلوسانه ا یمصلحت یو بعد چند سرفه  دهیم رییتغ موضعشو

 من ؟  یبانو دیدار لیم یچ دیشما فقط بگ-

 

 :  گمیو م زنمیم یلبخند

 ؟  یکافه ها هست یتو کیبارون و خوردن ک ریز دنی... دو یوونگید-



 یالینوازش خ

 
451 

 

 

 :  گهیو م خندهیم

 منتظرتم! نباشه ؟ حاضر شو  هیشهاب پا شهیمگه م-

 

ه و  رنگم ، کال یمشک هیبارون دنیو بعد از پوش کنمیبه تن م ی، بلوز شلوار رمیو به سمت اتاقم م زنمیم یلبخند

 !  رمیم رونیو ب دارمیشالگردنه اسپرتم و بر م

 

 شده !  یمبهم یبه نقطه  رهیمبل لم داده و خ یرو شهاب

 

 :  گهیم  یو با دودل پوشهیو بدون حرف کفش هاش و م شهی، از جاش بلند م شهیمن که م ی متوجه

 چتر بر ندارم ؟ یعنی-

 

 :  گمیم تیو با جد پوشمیکفش هامو م منم

 !  ایبا من ن یاریدر ب ایسوسول باز نیاز ا یخوایم-

 

 

 :  گهیو م برهیباال م دستاشو

 

 من !  یبانو خوامی+اوه معذرت م
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 !  شمیو از خونه خارج م زنمیم یلبخند

 !  میریم نییساختمان پا هیمرمر یپله ها زا

 !  شهیم دهیها د ابونیخ یتو یکه کمتر کس یشده ، اون قدر ادیز یلیبارون خ شدته

 

 :  گهیو م خندهیشده ، م دهیبه موشه آب کش لیتبد هیکه در عرضه چند ثان ی، شهاب در حال خندمیخوش م سر

 صحرا اما من از بارون متنفرم !  یباور نکن دیشا-

 

 :  گمیم یبا لحن شوخ ادیمن م یشهاب هم همپا وفتمیو به راه م زنمیم یلبخند

 

 ؟  ی+پس چرا االن با من اومد

 

 قشنگه !  یلیبارون با تو خ ریقدم زدن ز-

 

 ؟  میکن یوونگید یایشهاب ؟ م یچ یوونگی+د

 

 بده ! یلیخوبه ، عاقل بودن خ یلیخ یوونگیبه د یاوقات خودتو بزن یکه گاه نیا-

 !  یبندینم زهایچ یلیخ یچشماتو کور کورانه رو ی+چرا ؟ اگه عاقل باش
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 و هم کر !  یشیهم کور م یکه عاشق بش یزمان یباش نیاگه عاقل تر یصحرا گفتم عاقل نه عاشق ! حت-

 

 !  ستمین یهم راض ادیاومده ز شیاز بحثه پ کنمیو با سکوتم اعالم م کنمیم سکوت

 

و  زنهیم ی، لبخند کنمیرنگ شب دارن نگاه م بیکه عج ییو به چشم ها ستمیا یاز اون م تی، منم به تبع ستهیا یم

 :  گهیم

 !  دهیبه آدم م یبیبارون حس عج رهیز دنیدو می، تا کافه بدو میبر-

 

 :  گمیهام م دنیخند ونهیو م خندمیم

 !  یعمرا اگه به من برس یباشه ول-

 

 :  گهیو تند تند م ادی، دنبالم م کنمیم دنیبند حرفم شروع به دو پشت

 از منه !  شتریسرعتت ب یلیخ یوجب مین هینبود تو یقرارمون نامرد-

 

 !  ریمنو بگ ایب یگیکن اگه راست م ادی+خوب تو هم سرعتتو ز

 

 :  گهیم یاراد ریکه غ شنومیم صداشو

 !  رمتیمن که از خدامه بگ-
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ا و  ب  نمیپام و نب یسنگ جلو  شهیباعث م مییسربه هوا نیو هم گردونمی، متعجب سرم و برم شهیم یدلم خال ته

 بخورم !  نیشدت به زم

 

 !   نهیشیپاهاش م یو کنارم رو ادیبه سمتم م یبا نگران شهاب

نگار خوب ، ا کنمیبه شهاب نگاه م یو با دلخور رمیگیدستم م ی، مچ پامو تو شهیزور درد اخم هام در هم م از

 ! دزدهیگفته  که نگاهش و از چشم هام م یچ فهمهیم

 

 :  گهیو م ذارهیدستم م یرو دستشو

 بذار نگاه کنم  ! -

 

، مور  دهیمچم حرکت م یو دستش و نوازش گونه رو دهیمچ پا باال م یشلوارمو تا رو کشمیدستم و پس م عانهیمط

 !  دهیبهم دست م یو حس بد شهیمورم م

 

 !  شمیاز جا بلند م یرگیاما با خ دهیکه درد امونم و بر نیو با ا کشمیشده ، پامو پس م هل

 

نگاه  ی: چرا نذاشت گهیم یو با نگران شهی، شهاب از جا بلند م شهی، صورتم از درد جمع م کشهیم یبیعج ریپام ت مچ

 کنم ؟

 !  شمیبهتر م نمیبش کمیخوبم شهاب -

 ؟  میبرگرد یخوای+م

 کافه !  یتو میبه زندون شده بر لیبرام تبد ایخونه تازگنه اون -
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ماس ت نیهمه سال هنوز به کوچکتر نیکمک کردنم داره اما بعد از ا یبرا یبیعج لیم دونمی، م گهیم یاکراه باشه ا با

 !  بودیاگه اون شخص شهاب م یداشتم ، حت یآلرژ یبدن

 

 !  مینیشیم بونیسا رهیز یها یصندل ی؛   رو رمیلنگون دنباله شهاب به سمت کافه م لنگون

 هیبه خاطره پات گر یخوای: اگه م گهیم یو با لحن شوخ نهیشی، روبه روم م دهیسفارش م ریو ش کیدو تا ک شهاب

 کن !  هیگر یکن

 

 :  گمیو م زنمیم یلبخند

 ؟  یکردنم و دوست دار هیچرا ؟ گر-

 

 :  گهیم یبا همدرد شهی، مثل هم شهیچشم هاش عوض م حالت

 !  یوقتشه بخند گهیصحرا د یدونیاز قبل قلبم فشرده شد ، م شتریو هر بار ب دمیهمه سال اشک هاتو د نیا-

 !  یکنی، فقط خودتو داغون م شهیعوض نم زیچ چیتو ه یاشک و آه و ناله  با

 

 !  زمیریوقته اشک نم یلیاما خ-

 

 !  کنهیم ددایاما ته چشم هات غم ب یزیری+آره اشک نم
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 ؟  زنهیم ادیکه نگاهه آدم ها سر درونشونو فر نیکنم شهاب ؟ رنگه نگاهم و عوض کنم ؟ مگه نه ا کاریچ-

 شاد کنم ؟  یدلم غرقه ماتمه چطور ینگاهم و وقت رنگ

 

 همه مدت ؟  نی+آخه بعد ا

 

 یواه دیام هی کننیزخم هاشون نثارهم م امهیالت یحرفه که مردم برا هی نی، ا کنهیعوض نم زویچ چیشهاب زمان ه-

 ! 

 زخمه!  ینمک رو گذرهیکه م یا هیبلکه هر ثان دهینم امینه تنها زخم هارو الت زمان

 !  کنمیم تتیشهاب ، اگه با تلخ بودنم اذ متاسفم

 

 :  گهیو م زنهیم یمهربون لبخند

 جا ! نیا امیب کردمیول نم مویزندگ شیسال ها پ شدمیم تی، اگه اذ شمینم تیاذ-

 :  گمیم  یو با لحنه شوخ کنمیموضعمو عوض م کنمیبه جانب نگاهش م حق

 ؟  ستین ادتیمن با زور آوردمت  یومدیتو که ن-

 

 :  گهیو م دهیتکون م یخنده سر با

 خودم رام شدم !  دمیکه در حقت شدو د ییظلم ها یوقت-

 

 !  ارنی، همون لحظه سفارشاتمونو م کشمیم یآه
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 :  گمیو م خندمی، م کنهیتشکر م یرانسوبه ف شهاب

 !  رسمیباز بهت نم کنمیهر چقدر هم تالش م-

 

 :  گهیو م ندازهیباال م ییابرو

 شاگرد از استادش وارد تر باشه ؟ دهیم ی، اصال چه معن گهید مینیما ا-

 

 و فوته آب بودم !  یسی+استاد استاد نکن واسه من ...من خودم زبانه انگل

 

 !  میدیآره فوته آبتم د-

 

 !  میشاگرد خوب یلیقبول کن خ ی+باشه اصال ...ول

 

 :  گهیم کشهیسر م رشویش وانیکه ل یطور همون

 آره شاگردم االن استاد شده ! -

 

 :  گمیو م دمیتکون م یلبخند سر با

 آره به لطفه تو ...-
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 نداشت !  ی+به لطفه من ...اون دانشگاه رفتنم که نقش مهم

 

که بدونه چشم داشت  یبه خاطره تمام زحمات ی، قدردان دهیم یقدردان ی، سکوتم رنگ و بو گمینم یزیو چ خندمیم

 !  دیبرام کش

 

 !  شونیخورمیم یخنده و شوخ ونی، م دهیمزه م بیعج یبارون یاون هوا یتو کیو ک ریش اون

 ، تلفنم زنگ شمیکه از جا بلند م نی، به محض ا میکنیباالخره عزم رفتن م گذرهیم یکه به خوش یقیاز دقا بعد

 !  خورهیم

 

 !  ارهیلبخند و به لبم م شهی، مثله هم می، مخاطب پشت خط ارمیدر م بمیج از

ار به که انگ ییاما با صدا چهیگوشم بپ یشاد و شنگولش تو یصدا شهیمثل هم مونمیو منتظر م کنمیوصل م تماسو

 :گهیم ادیم رونیاز حنجره اش ب یسخت

 ؟  یخونه ا-

 

 :  گمیم مردد

 ! میرونینه با شهاب ب-

 

 :  گهیو م کشهیم یآه

 اونو گوش بده !  فرستمیبرات م یصوت لیفا هی-
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 ! رانیا یکنم الزمه برگرد فکر

 !  دهیم لیبوقه ممتدد نشون از قطع شدنه موبا ی، صدا کنهی، شهاب متعجب بهم نگاه م شهیهام در هم م اخم

 

 ؟  گفتیم ی: چ رسهیشهاب به گوشم م ی، صدا دمیاز گوشم فاصله م ویگوش

 

 !  رانیگوش بدم گفت وقتشه برگردم ا دیارسال کرده که با یصوت لهیفا هیگفت برام -

 

 :  گهیم تی، با جد شهیشهاب هم در هم یها اخم

 !  شهیبرات گرون تموم م ستیبه صالحت ن رانیبرگشتنه تو به ا-

 

 :  گمیو م زنمیم ینیغمگ لبخند

 !  شهیمن گرون تموم م یبرا زیهمه چ شهیچرا هم دونمی....فقط نمدونمیم-

 

 ... ی+خودت خواست

 

 کار تن دادم !  نیرو من نخواستم من با اجبار به ا یزندگ نیسرنوشتو ا نینه شهاب من نخواستم ، ا-

 

 کنه ؟  تیازت شکا تونهیکه م یدونی+م
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 ...  دونمیآره م-

 

 :  گهیو م کشهیم یآه

  میبهتره بر-

 

،  میزنینم یحرف چیبه خونه ه دنیصاف راه برم ، تا رس کنمیم مویو با وجود درد پام تمام سع دمیتکون م یسر

 شور و حاله حرف زدن رو از جفتمون گرفته بود !   نیاز بارون نبود و هم یخبر

 

 . کنهیو در رو باز م ندازهیم دی، شهاب کل میرسیخونه که م یجلو

 

ه ک یلیو سراغ فا ارمیبه سمت لپ تاپم هجوم م رسهیکه پام به خونه م نیبه محض ا رمیو از پله ها باال م شمیم وارد

 !  رمیفرستاده م

 

 :  گهیکه م رسهیشهاب به گوشم م یصدا

 ؟  یتنها باش یخوایم-

 

 :  گمیو رک م دمیتکون م نیو به طرف سرم

 !  یباش شمیتو پ خوامینه م-
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م خون مامان یصدا دنهیکه با شن کشهینم یو طول کنمیبازش م شهیکه لود م لی، فا نهیشیو کنارم م گهیم یا باشه

 !  بندهیم خیرگ هام  یتو

 بود حاال باالخره به حرف اومده !  یبستر یروان مارستانیب یمادرم که سالها گوشه  شهینم باورم

 

 دمیم مامانم گوش یبه صدا یو با دلتنگ کنمیگونم نشسته رو با پشته دست پاک م یرو یک دونمیکه نم ییها اشک

 

 باز شد . میسه نفر به زندگ یبودم پا بایز یدختر هجده ساله  هیکه  ی: سالها قبل درست وقتلدای

 شد که زنه صابر شدم  یچ دونمینم اصال

 . دادیاسمشم حس انزجار بهم م دنیشن یکه حت یصابر

 کردم تا بذاره برم دانشگاه . یهجده سالم بود . با هزار ترفند آقا جونمو راض درست

 

 یادیکه ز ی، اونقدر دادیم تیبه دخترش اهم یلیاون دوره و زمونه ، پدر من خ یکرد ،  بر خالف تمام پدرا قبول

 . شهیرو که بخوام ، مال من م یزیهر چ کردمیلوس شده بودم و فکر م

 

 . قبول شدم .تو شهر خودم ، تهران. یپرستار یدم . رشته ثبت نام کر کنکور

 

 ، دانشگاه رفتنم شروع شد . دمیگنجیپوست خودم نم تو

 ، خاطر خواه من شده بود . وارمونیبه د واریگفت د شهیم ی هیهمسا صابر
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بود برو  یش که قاضکه به خاطر ثروتشون و به خاطر شغل پدر یتنها آدم موفق اون محله بود ، خانواده ا ییجورا هی

 تو محله داشتن . یادیز  یایب

 

 . دمیدیچشم هاش م یبود که من شرارتو تو بیغرور داشت ، اما عج یادیز

 

 وینظرم داشت ، چشمش ناپاک نبود اتفاقا برعکس خوب ریمدام ز ایر یساده و  ب یروز اول دانشگاه ، پسر از

 زبون زد کل دانشگاه بود !  شیمردونگ

 

 یعالقه  دوستمیو نم شدمیباهاش چشم تو چشم م ادیشانس خوبم ، هم رشته ام از آب در اومد و در طول روز ز از

 ! شهیم شتریمحمد روز به روز نسبت به من ب

 

 ،  گذشتیماه از دانشگاه رفتنم م دو

 قاطع جواب رد دادم . یلیو من خ یبا مادر و پدرش اومد خاستگار صابر

 

 ،  شدیراهم سبز م یجلو یبار به نحو هر

 بهم بفهمونه مالک منه متنفر بودم . خواستیحرفاش که انگار م از

 

د کوچمون بلن یاز تو ییسر صدا خوندمیداشتم درس م الیخیکه آسوده و ب یروز گرم تابستون در حال هیتو  درست

 شد .
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 نگاه کردم . رونویامو سرم کردم و از پنجره ب یروسر

 اومده . دیجد هیهمسا مونیخونه کنار یکه برا دمیخوب فهم یلیخ

 

 محله ! دیعضو جد نیا هیک نمیباالتر گرفتم تا بب سرمو

 

 مهرزاد  اری، شهر دمشید

نگاه به  کیعده که عشق در  هی گنیرو برد، دروغ م ایسپهرن یکه با همون نگاه اول دل تک دختره خانواده  یمرد

 ! ادیوجود نم

 شدم . اریشهر وار عاشقه وانهینگاه د کیبا  من

 

 . دمینو و اتو خوردمو پوش یما شد ، مانتو روسر ی هیهمسا اریکه شهر یاز ظهر روز بعد

 

 رفتم پشت در خونشون . ینیریظرف ش هیدم کردم و با  یخوشرنگ یچا یقور

. 

 

 که چادر به سر داشت باز شد . یکه در توسط دختر جوون دینکش یزدم ،  طول در

 رونیبغلش بود از خونه اومد ب یتو  یکه پسر بچه ا یدر حال دمیکه ظهر د یلبم خشک شد . همون مرد یرو لبخند

 و رو به دختره گفت :
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 بود زهرا ؟  یک-

 

 دستم افتاد . یخشک شده تو هینیبه من و س نگاهش

 

 خوش بهم سالم کرد . ییزد و با رو ینیدلنش لبخند

 جوابشو بدم . نتونستم

 درک کنه . ارویسپهر ن یخانواده  یدونه  هی یکی، دختر   لدایتونست حال  ینم یکس

 طور ازم دل برده بود هم زن داشت و هم بچه . نینگاه ا کیکه با  یکس

 

 رو به دست دختره دادم . ینیزدم و س یکج لبخند

 گفتم : یلرزون یصدا با

 آوردم . ییکه براتون چا نهیهنوز گاز تون وصل نشده باشه ا دیگفتم شا دیتازه اومد دمید-

 

 گفت : ییبا خوش رو دختره

 ؟  یشما مال کدوم خونه ا زمیممنون عز-

 دست خونه امونو نشون دادم و گفتم : با

 . امیدختر سلمانه سپهرن-
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 گفت : ییبا گشاده رو دختره

 من زهرام .  تییخوشحالم از اشنا یلیکه پدر شما رو نشناسه خ هیک-

 

 اشاره کرد و گفت : یافتنید دست ندست به اون مر با

 . اریشوهرمه شهر نمیا-

 به خودم جرئت دادم و به چشم هاش نگاه کردم . باالخره

 از حس خواستنش پرشد  . وجودم

 مال من بشه . یقیبه هر طر خواستیآل بود که دلم م دهیدر نظرم ا اونقدر

 گفتم : یبغلش کردم و با لبخند تلخ یتو یبه پسر بچه  ینگاه

 

 چقدر نازه .-

 زد و گفت : یرو به من لبخندجذاب اریشهر

 چشمات قشنگه خانم گل .-

 

 . دیوجودم لرز ی. دلم که نه ، همه  دیلرز دلم

 خطاب به اون پسر بچه گفت : اریشهر

 ؟ به خاله سالم کن !  ریام-
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 پنهون کرد . اریشهر ی نهیبچه با خجالت سرشو تو س پسر

 

 اون جا موندنو نداشتم  طاقت

 

 گفتم : یآروم یگرفتم و با صدا ارینگاهمو از شهر 

 . دیما شد ی هیبرم . خوشحالم که همسا گهیمن د-

 تکون داد و گفت : یبا لبخند سر زهرا

 باز بهم سر بزن ! -

 زدم و گفتم : یمصنوع لبخند

 حتما .-

 

 سرعت ازشون فاصله گرفتم و به اتاقم پناه بردم . به

 من نشدم . گهیمن د اام

 سابق نبود . هیلدای گهید لدای

 . اریو ذهنم شده بود شهر فکر

 . نمشیتا بب رونیب زدمیاما صبح زود از خونه م شدیشروع م ریکالسم د نکهیروز با ا هر

 



 یالینوازش خ

 
467 

 

 ،  کردیباهام خوب برخورد م یلیخ

 . زدیقشنگ م یها حرف

 . شدمیاش م وونهیاز قبل د شترینداشت اما من هر روز ب یمنحصر به فرد زیچ چیکه ه نیا با

 

 گفت نصف ثروت آقاجونمم نداشت. شدیم

 . بردیدل م ینداشت و فقط چهره و اندام مردونه  اش بود که حساب ییبایز ظاهر

 نمازاش سر جاش بود . ی، خوب شناختمش . برعکس من همه  دمیخوب فهم یلیخ

 

 اهل محل جا باز کرد . یماه تو دل همه  هیتو  کردیهمه کمک م به

 

 . ختیریاعصابم به هم م مشیدیوقت که با زن و بچه اش م هر

 

 اون گذشته تحت فشار بودم ،  از

 و زنش .  اریطرفم شهر هیصابر و از  یدر پ یپ یها یخاستگار

 

 نداشته باشم. یبر علت تا من اعصاب درست دیشد مز نشیآتش یوسط محمد و ابراز عالقه  نیا

 

 راهم سبز شد . ی، صابر جلو رونیروز صبح که طبق معمول زود از خونه زده بودم ب کی
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 . واریکردم و خواستم به راهم ادامه بدم که مچ دستمو گرفت و چسبوند به د یاخم

 

 ؟  پلکهیتو دانشگاه دور و برت م هیگفت : اون پسره ک تیعصبان با

 

 : که ازش بترسم گفتم نیا بدون

 به تو چه-

 

 . کنهیات م چارهیب نهیبه من بب کیاگه آقاجونم تو رو نزد ؟یترسیتو نم اصال

 

 ! یچون تو زن من ترسمینم_

 

 صابر  ! نیبه خوابت بب-

 

 . توی. اول از همه دخترونگ رمیگیازت م زتویکنم همه چ یراهم سنگ ننداز قاط یجلو لدای.  نمیبیم یداریتو ب-

 شد . انینما اریچشمم کنار رفت و شهر یصابر از جلو کلیخواستم جواب بدم ، ه تا

 

 به صورت صابر  زد . یمحکم مشت
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 منو غرق در لذت کرده بود تشیعصبان

 

 صابر و زده . رتش،یغ یعاشقم شده و از رو اریبود که شهر نیا دیکه اون لحظه به ذهنم رس یفکر تنها

 

 . اریصابر و شهر نیهمون روز شروع شد جنگ ب از

 

 ها اومدن و جداشون کردن ! هیهمسا

 

 چشم و ابرو هم ازم خواست تا برم  یاز من نبرد تا آبروم نره . با اخم و اشاره  یاسم یحت هیبق یجلو اریشهر 

 گرفتم . شیلبخند راه دانشگاه رو در  پ با

 

 میخانواده هست کیکه  یخونه در حال یتو ارویکنم . مدام خودمو شهر یمادر ریام یخدا قسم حاضر بودم برا به

 . کردمیتصور م

 

 راهم سبز شد . یمعمول تا رفتم داخل ، محمد جلو طبق

 گفتم : تیعصبان با

  ه؟یبازچ-

 تکون داد  یسر
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 تحملم تموم شده . گهی. چون د تیخاستگار امیب خوامیفقط خواستم بگم من ... م یچیه-

 

 نبود . یسر بدبه سرتاپاش انداختم . اصال پ ینگاه

 

 . دادیآدم باخدا رو م کی دی، نو یکم پشت و اون صورت نوران شیبسته شده اش ، اون ر ی قهی

 

 گفتم : تیچشم هاش و با قاطع یدوختم تو نگاهمو

 

 .  دمیمن جواب مثبت بهت نم-

 

 و از جلوش کنار رفتم .  گفتم

 دادم . ی. هر بار بهش جواب منف یحرف ها بود . دوبار با مادرش اومد خاستگار نیمحمد سمج تر از ا یول

 

 بردم . ادمیاز  زویتو جلدم رفت که همه چ یجور طونیدرست اون روز نحس ش زییپا لیاوا

 

 کنه ، مرده بود ؛ حتمینبود که نص مادرم

 بود  . شینقره فروش یحجره  یروز تو یساعت ها شتریآقاجونمو داشتم که اونم ب ایتمام دن از
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 خونه تنهاست . یتو اریشهر دونستمیرفتن . م رونیاز خونه ب  ریکه زهرا و ام دمیپنجره د از

 

 . شدیاز راه به در م زایچ نیبا ا اریشهر المیبه خ دادیگل م یاز حموم اومده بودم . پوستم براق بود و بو تازه

 

 . دمیهم پوش دمویجد یرو به تن کردم و مانتو ینیبدون آست کیتون

 

 تا نگران بشه . دمیپوش ینازک یسرد مانتو یاون هوا یعمد تو از

 

 سرم . یانداختم رو یهمونطور رها کردم و شال ومدیکمرم م نییاز آبمو که تا پا سیخ یموها

 

 خونه گذاشتم و درو بستم . یتو دمویعمد کل از

 و در زدم . ستادمیا اریشهر یخونه  یرو روبه

 خودم مچاله بشم . یکه باعث شده بود تو ومدیم یسرد سوز

 

 با تعجب گفت : دنمیدرو باز کرد . با د اریشهر

 

 شده ؟  یزی؟ چ لدای-
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 .  ستمیم لیسرما داشتم قند ونی. م کردیهام به هم برخورد م دندون

 

 سوز و گداز گفتم : با

 م .باش  ریزهرا و ام شیساعت پ هینداشته باشه  ی. اومدم اگه اشکال دمیخونه تنها بودم و ترس یتو دمیخواب بد د-

 

 موم که از هر طرف افتاده بود انداخت یبه تره ها ییگذرا نگاه

 

 طرف اون طرف کوچه رو نگاه کرد و گفت : نینگاهشو از روم برداشت ا یفور

 

 داخل . ای.تا اون موقع ب ادیم گهیدوساعت د یکیتا  ستیخوب . زهرا ن اریبس-

 گفتم : یفور

 خونه ، فقط... گردمینه نه نه من بر م-

 ؟  ی+فقط چ

 بردارم . دمویرفت کل ادمیاز ترسم -

 

 بهم انداخت و گفت : یمردد نگاه

 داخل !  ایباشه ب-
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 عبور کردم و وارد خونه  شدم . کشونیکوچ اطیتکون دادم و رفتم داخل . از ح یسر

 هم پشت سرم داخل شد و درو بست . اریشهر

 

 شده بود . دهیچ قهیباسل یلینداشتن  ، اما خونه خ یآنچنان ی لهیکه وس نیبه خونه اشون انداختم . با ا ینگاه

 

 نوازنده است . اریکه شهر دمیکاغذ پهن بود و من فهم یسر هیبا  ولونیو ییرایپذ کنار

 رفتم و برش داشتم . ولونیبه سمت و جانیه با

 دستم گرفتم . یاشو هم توگردن و شونم گذاشتم و ابتد نیب انتهاشو

 

 .دمیتارهاش کش یرو یآهن کیبار ی لهیاون م با

 بلند شد  ؛  یبد یصدا

 رو گرفت و گفت : لهیاون م نییزد و به سمتم اومد . پا یقهقهه ا اریشهر

 

 بکش . کنمیم تیکه من هدا نطوریرو هم لهیم نیبب-

 

 رو تکون داد  . لهیم یآروم به

 

 انداز خونه شد. نیطن یگوش نواز یصدا
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 . نواختیبود که چطور با دقت داشت همراه من م اریاهنگ تمام حواسم به شهر یجا به

 

 دستش . یرو زهیبر سمیخ یو موها وفتهیدادم که باعث شد شال از سرم ب یتکون نامحسوس سرمو

 عقب . دیقدم پر هیخورد و  یتکون

 

 . نیافتاد زم ولونیو

 

 انداخت و گفت : نییپا سرشو

 . ادیجا بمون تا زهرا ب نی. تو هم رونیب رمیمن ... م-

 

 سرم و گفتم : یانداختم رو شالمو

 

 . ارینرو شهر--

 

 نگاه کرد . بهم

 

 و گوشهاش سرخ سرخ شده بود . صورت
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  ستادمیشدم و روبه روش ا کینزد بهش

 گفت : یدرمونده ا یصدا با

 

  لدا؟ی یکن کاریبا من چ یخوایم ه؟یقصدت چ-

 زدم و گفتم : یمحو لبخند

 بهت بگم . یزیچ هی خوامیکار . فقط م چیه-

 چشم هام نگاه کرد  .  یخودش جرئت داد و تو به

 من و من گفتم : با

 ،  یتو هم منو دوست دار دونمی. م یزهرا رو طالق بد خوامی... م خوامی. م اریمن ... من دوستت دارم شهر-

 . دمی، قول م کنمیم یمادر  ریام یدور   برا یجا هیباهات برم  حاضرم

 

 شد . یخورد ، اخماش در هم شد ؛ عصبان جا

 گفت : یبلند یصدا با

 ؟ی! چه دوست داشتن لدایچرت و پرت نگو -

 گفتم : نانیاطم با

 منو از آقاجونم بخواه  !  ای! به خودت جرئت بده و زنتو طالق بده ، ب یتو هم منو دوست دار دونمیانکار نکن . م-

 . کنهیقبول م خوامتیمنم م بدونه
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 به جوش اومد با نعره گفت : خونش

 

 رو دوست داشته باشم . یا گهیمن غلط بکنم به جز زنم کس د-

 

 سرم خراب شد . یبند اومد . کاخ آرزوهام  رو نفسم

 تته پته گفتم : با

  ؟ ستیعشق ن ینشونه  نایشدنا ، مگه ا یرتی، اون غ دنایپس اون حرف ها ، اون خند-

 

 که دلش برام بسوزه داد زد : نیا بدون

برو . خوب ذات  نجایاز ا لدای؟ من عاشق زنمم .  یدیکه نفهم ی. انقدر بچه ا خندمیو م گمیاحمق من با همه م-

 برو. نجایخرابتو شناختم . گمشو از ا

 

 گفتم : هیدر اومد با گر اشکم

 االن باهات ... نیهم تونمیم ی. حت شمیات م غهیص یاگه بخوا یحت اریمن دوستت دارم . منو پس نزن شهر-

 

 به گوشم زد ،  یمحکم یلیس

 گونم  . یگذاشتم رو دستمو
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 . همون لحظه صابر هم اومد . رونیگرفت و منو کشون کشون از خونه انداخت ب نمویآست ی گوشه

 

 به من انداخت . یصورتش سرخ شد نگاه وحشتناک اریمنو شهر دنید با

 

 رو به صابر گفت : یکه به فکر آبروم باشه با لحن بد نیبدون ا نباریا اریشهر

 

از اهل  یکی یتا فتنه ننداخته تو خونه  دیریمن جمعش کن . زودتر عقدتونو بگ هیو از خونه زندگ ریبگ نویدست ا-

 محل .

 

 . دیزد و درو محکم بهم کوب حرفشو

 گفت : یبه سمتم اومد و با لحن بد تیبا عصبان صابر

 

 لدا؟ی؟ هان  یکردیم یچه حروم زادگ یالشخور داشت نیا یخونه -

 

 گفتم : هیگر با

 

 برو باال درو باز کن . وارید نیاز ا یبه فکر من یلینداره  . خ یبه تو ربط-

 

 بهم انداخت و گفت : یبد ینگاه
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 . لدایخدا لعنتت کنه -

 رفت باال و درو باز کرد . واریبند حرفش از د پشت

 

 بزنم ، درو بستم . یکه حرف نیتا داخل بشم . رفتم تو و بدون ا ستادیا منتظرم

 

 . هیو گر هیروز کارم شده بود گر اون

 

 رفتم دانشگاه !  فرداش

 

 . بهش گفتم حاضرم باهاش ازدواج کنم .. کمیمحمد اشاره کردم ، اومد نزد به

 شد  .  خوشحال

 

 ازدواجمونو صادر کرد . تی. همون شب جواب بله رو دادم . آقا جونم رضا یشب اومد خاستگار همون

 

 .  کردمیمسخ شده ها فقط نگاه م مثل

 

 خوشحال بود . یلیخ محمد
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 نگاهم کرد. زیآم دیهر بار که باهاش چشم تو چشم شدم تهد گمیصابر نم از

 

 . کردیهم بهم نم ینگاه مین یکه حت اریشهر یتفاوت یاز ب گمیم عوضش

 مختصر و ساده . یعروس هی.  دیاز راه رس میعروس روز

 !  رفتیور م  ریدق اومده بود و روبه روم با ام ی نهییهم دعوت بود . زنش مثل آ اریشهر

 ،  دونهیم کردمیم حس

 بهش گفته . اریشهر کردمیحس م 

 ، نداشتم . کردیکه نثارم م یینسبت به نگاها یکه بود حس خوب یچ هر

 شد و من عقد محمد شدم . تموم یعروس

 بهتر از ما بود . یاشون خوب بود . حت یمال تیوضع

 بزرگ ،  یخونه  هیبرد تو  منو

 شده بود . دهیچ بایز یلیتمومم خ یهمه چ جهاز

مانعش نشدم و  نیهم یاز خودم دورش کنم،  برا اریبه خاطر شهر خواستیبه محمد نداشتم اما دلم نم یحس چیه

 شدم . یکیاون شب باهاش 

 

 

 . رونیهمون شب ، صبح زود محمد از خونه زد ب یفردا

 

 پشت خط گفت : ییآقا هیساعت بعدش بهم زنگ زدن . جواب دادم  دو
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 ؟  دیشما همسر محمد سرمد هست-

 :  گفتم

 بله چطور ؟ -

 : گفت

 . دهیبهتون صبر بده . شوهر شما به قتل رس خوامیبهتون بدم . از خدا م خوامیم یخبر نیمتاسفم چن -

 

 دستم خشک شد ،  یتو یگوش

 

 گفتم : ومدیم رونیکه از ته چاه ب ییبا صدا نیزم یرو افتادم

 

 نداشت . یبا محمد دشمن ی؟ محمد ؟ کس دهیبه قتل رس-

 

 مهرزاد. ارینفر به اسم شهر هینفر داشت .   هی+ظاهرا 

 

 شد . تموم

 افتاد . وفتادیم دیکه نبا یاتفاق

 شده بوده ، ایسپهرن یبا وجود زن و بچه اش عاشق دردونه  اریافتاد که شهر چو
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 شوهرشو به قتل رسونده . نمیهم یبرا

 

 اش بود . هیشواهد بر عل همه

 ی، با ضربات پ کردهیداشته کار م نییپا یکه محمد طبقه  یمحمد درست وقت یدست عیصنا کیکوچ یمغازه  یتو

 . دهیبه قتل رسچاقو  یدر پ

 

سرش با  یهم باال ارویتو کارگاهش اونو غرق در خون  و شهر رهیم یهمونجا با محمد کار داشته وقت یاز اهال یکی

 . نهیبیچاقو  م

 . دنشیکارگاه محمد د یتو رفتهیداشته م یکه  وقت دنیشهادت م ایلیزندان . خ وفتهیم اریشهر ادیم سیپل

 اش بود . هیمن نکردم اما شواهد همه بر عل گفتیم

بگذرن اما  اریتا از شهر خواستیمحمد و ازشون م یپدر یدم خونه  رفتیمدام با بچه اش م سوختیزهرا م یبرا دلم

 بود ! یکیحرف اونا هم 

 محل بود . دیسف شیپرونده پدر صابر ر نیا یقاض یقض از

 

 اومد و اعدامش کردن . اریزود حکم قصاصه شهر یلیخ

 

 اما بشنو از حال خودم . گمیم هیاز حال بق مدام

 



 یالینوازش خ

 
482 

 

 کالغ و چهل کالغ  کیو  یزیطرف آبرور هی از

 . اریطرفم مرگ دردناک شهر هیشدنم و از  وهیطرف ب هیاز

 

 تو خونه حبس کرده بودم ، خودمو

 بود . هیکارم گر مدام

 

 منو ،  بخشهیاد گفت که نماومد دم خونمون با د اریروز اعدام شهر زهرا

 . وفتمیبه فالکت ب خوادی. گفت از خدا م دونهیم ویگفت همه چ 

 

 !  نمیرو بب یوقت نتونستم رنگ خوشبخت چیه گهیشد . من د نطورمیهم

 بود . نیباهام سرسنگ آقاجونم

 . کردیم تمیهمه اذ نگاه

 باردارم. دمیماه از فوت محمد نگذشته بود که حالت تهوع گرفتم و فهم کی هنوز

 بود . دیشدم . من تنها بودم اون بچه برام روزنه ام خوشحال

 .یاز چهلم محمد صابر اومد خاستگار بعد

 بار اقاجونم حرف آخرو زد . نیا

 . یشهر با صابر فروزان ازدواج کن یبا پسر قاض دیبا

 بود !  نیا رمی. اما ظاهرا تقد خواستمشینم 
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 مدن ترمه  باهاش ازدواج کردم ! او ایکردم و  بعد از به دن صبر

 داغه فرزند !  هیدونمو از دست دادم، درده بد هی یکیحاال از دستش دادم ، دخترم و  اما

 کرد چون ترمه دخترش نبود دختره محمد بود !  تشیاذ یلیصابر خ رمیبم یاله

 مهیو سراس ذارهیبازوهام م ی، دستشو رو ادیبه سمتم م ی، شهاب با نگران بندمیلب تاپ رو م یصفحه  یاراد ریغ 

  گهیم

 : 

 !  زنهیم یآروم باش ! صحرا به خاطر خدا آروم باش صورتت رو به کبود-

 کن باشه ؟  می! نفس هاتو با من تنظ نیبب منو

 بردم !  ادیاز  دنوینفس کش دی، چه خوب که فهم کنمیبهش نگاه م 

 ، صحرا نه ، انگار دوباره ترمه شده بودم !  لرزهی، تمام وجودم م لرزمیم دیب مثل

 .... ترمه

 وجودم کشته بودمش  زنده شد ... یکه سالها تو یبرده بودمش اما امروز ترمه ا ادیوقته از  یلیخ

 جا دور از همه  نیذهنشون دفنش کردن ا یکه همه تو یمن ، ترمه فروزان کس آره

 دردهام نداشتم یابر یدرمون چیه شهیو مثل هم دادمیجون م داشتم

 :  گمیم یو به سخت برمی، دستم و باال م کنهینگاهم م یبا نگران شهاب

 !  خوادیم موییفقط دلم تنها-

 

 !  شهیو از خونه خارج م کنهیچون بدون حرف عقب گرد م کنهیاما ظاهرا درکم م کنهینگاهم م مردد
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 !  هیگر ریز زنمیبلند م یو با صدا ترکهیمحض خارج شدنش بغضم م به

 !  زنمیکه نه ضجه م هیگر

 ! خورمیسر م نیزم یبه رو یصندل یرو از

 زوی، دوباره همه چ شهیذهنم باز م یتو یبسته شده  ی، دوباره پرونده  ارنیخاطرات تلخ به ذهنم هجوم م دوباره

 دفعات فرق داره !  هیبار با بق نیاما ا کنمیمرور م

 

 نبوده !  میو زجرم داد پدر واقع کرد تمیکه سالها اذ یبودم کس دهیفهم من

 !  دیکارهاش رس یگرفته ، اما خوشحالم که به سزا یمروت بوده که همه رو به باز یب هی بلکه

 

 طنابه دار رفت ! ی، پنج سال قبل به جرمه قتل محمد سرمد سرش باال درسته

 

 پدرم بوده !  فهممیبودم ، حاال م دهیاسم ازش شن هیکه من فقط  یسرمد ... کس محمد

 

 رفته !  لیکه داشتم تحل یو انرژ روی، انگار تمام ن کشمیسرد دراز م یپارکت ها یرمق رو یب

 

  گردمیو به پنج سال بعد برم بندمیهامو م چشم

 !  دهیو سها شن کردمیم فیمستانه تعر یبرا انیاز ک یکه من با دلتنگ یا لحظه
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 انویرفتم تا علته سرد شدنه ک طیشرا نیو رفته سراغ بابام و منم در بدتر ارهیو نتونسته طاقت ب میازدواج کرد دهیشن

 با خودم بفهمم ! 

 

 !  رهیگیم شیدلم آت وفتمیم ادشیگوشمه ، هنوز هر بار که  یشکستنه قلبم تو یصدا هنوز

 !  رونیمنو از خونش انداخت ب یبا چه حال ادمهی

چه  هیهمون لحظه و همون ثان یتو دونمی، انداختم اما نم نیماش یخودمو بندازم جلو خواستمیم یبا چه وضع ادمهی

من شده ، خودشو با دو به من  یسن و سال خودم متوجه  یکس و کار درست تو یدختر ب هیکار بود که  یتو یحکمت

 من به آغوشه مرگ رفته !  یبه جا ودشبود هلم داده و خ میقدم کیکه مرگ در  یرسونده و درست زمان

 

 ریانگار دست به دست هم داده بود تا تقد زیجونشو فدام کنه اما همه چ خواستی، نم رهیبم خواستیاونم نم دونمیم

 شکل رقم بخوره ! نیبه ا

 

 نیزم یکه غرق در خون رو کردمینگاه م یزده فقط به دختر رتی، ح ستادندیها ا نیتموم ماش ابونیوسط خ افتادم

 که قرار بود من به جاش باشم !  یافتاده بود ، دختر

 

ن م یمردم انقدر حواسشون پرته اون دختر بود که متوجه  ی، همه  کردمیصحنه نگاه م نیو به ا دمیلرزیم دیب مثل

 نشدن ! 

 

 بازوم رو گرفت و منو با شدت دنبال خودش کشوند !  ی، کس  رتیبهت و ح یتو درست
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مغز و ذهنم  یتو نیبهم وارد شده بود و هم یا یدر پ یو پ یعصب یها ، شوک برهیو منو کجا م هیک فهمدمینم اصال

به خودم اومدم که پرت شدم  یاز اطرافم نداشته باشم  وقت یدرک چیکرده بود و باعث شده بود من ه جادیاختالل ا

 ! نیماش یتو

 

 به اصطالح پدر بود !  یمخاطبم نگاه کردم ، آقا به

 بردم و هم اون دخترو !  ادیاز  انویوحشتناکش هم ک یچهره  دنیبا د طیاون شرا یتو

 یلیبابام داده ، چه بسا خ لیکه بودو  نبودو تحو یهر چ یرحم یکه سها با ب نیزده نگاهش کردم ، غافل از ا وحشت

 اتفاق افتاده !  تیبدتر از واقع

 

رداشت و گلومو گرفت اونقدر ب زیملتهبم بسوزه ، به سمتم خ یکه دلش به حاله اشک هام و چشم ها نیا بدونه

 من نبود و قهیکه ال یزد هرچ ادیداد زد ، فر تیصورتم با عصبان یو تار شد ! تو رهیچشم هام ت یجلو ایمحکم که دن

 نثارم کرد ! 

 به باد بره !  یطور نیکه ذره ذره جمع کرده ا ییسخت بود آبرو براش

 مهرزاد !  انهیرکیخبر از همه ازدواج کردم اونم با ام یب لیسه یمن ، تک دختره صابر فروزان ، نشون شده  آخه

 

 هم فشورد و گفت :  یهاشو رو دندون

 !  شهیدامنت امروز پاک م یرو یکه انداخت یننگ یتموم شد ! لکه -

 !  یکنیگم م شهیهم یبرا گورتو

 !  ینیبینه رنگه مادرتو نه رنگه برادرتو نم گهید

 !  کنمیدست هام خفه م نیناموس دزدو با هم ی، قبل از تو اون پسره  نمیاتو اون اطراف بب هیاگه سا یحت
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 شد، هق زدم و با سوز گفتم :  ریسراز اشکم

 ؟ عاشقش شدم مگه عاشق شدن جرمه ؟  یکنیچرا ؟ چرا درکم نم-

 ؟ کنهیم چهیکه از تو به دل داره منو باز یا نهیسر ک دونمیاز کجا م من

 گاهت !  یگاه و ب یهات منو از پادر آورد ، محبت نکردنات شک ها تیمحدود بابا

 باعث شد من با چهار تا حرفه دروغ عاشق بشم !  نیهم

 !  شدمیو اون نم نیمحبت ا یکه تشنه  یکردیتو بهم محبت م اگه

 !  کردمینم یرکیرزیکارهامو ز یکه من همه  یبود یخوب یتو بابا اگه

 من !  یجا یذاشتیخودتو م دیاوقات با یاهاما گ ادهیز مونیسن اختالف

حال  نیمنو به ا شناسنشیگرم م ی ونهیآش هیو مردم به عنوان  یکه برامون درست کرد یخفقان آور یفضا اون

 انداخت ! 

 تو ؟ ایمن کارمن اشتباه بود  نمیکه کارت قضاوت کردنه بگو بب تو

 ...  خواستیدخترم از جنس تموم دخترا ، دلم محبت م هی من

باور برسه منم آدمم ، منم  نیکه به ا یکس یکه دوستم داشته باش خواستیم وی، دلم کس خواستیآرامش م هی دلم

 کنم . یزندگ خوامیکه م یبخندم اونجور خوادیدلم م ینظر بدم ، گاه خوادیدلم م یگاه

 به عقده بشه ! لیبرام تبد نایا یهمه  یغلطت باعث شد هیتیترب وهیتو با ش اما

 

 یجوون ی! دلم برا سوزهیاون موقعه ام م یها تیمظلوم یگوشمه ، دلم برا یضجه زدنام تو ی، هنوز صدا گزمیم لب

 !  سوزهینکردنم م
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 !  سوزهیدلم به حال خودم م بیروزها من عج نیا

اما نشد ، دوباره سرشو آورد جلو و موهامو با  شهیپدرمم ذوب م هیدل سنگ کردمی، فکر م هیاون همه ضجه و گر بعد

 !  دیتمام قدرت کش

 جونم انداخت :  یرعشه به تنه ب ادشیفر با

 ؟  یاوردیسر از کجا در م یفکر کرد ذاشتمیشده ، آزادت م نی؟ محدودت کردم وضعت ا یواسه من دم درآورد-

 اون خونواده !  یتو یننگ بود یلکه  هیاز اولشم  تو

 !  خواستتیکس نم چیکه ه یاونقدر نحس بود یاومد ایه دنب یوقت از

 پاک کنم پس گورتو گم کن !  تونمیرو هم نم ییآبرو یب یلکه  نی، ا یکنیکجا سر م نیبعد از ا دونمینم

 نشناستت !  یاحدالناس چیکه ه ییجا برو

 

 یکه پدرت بهت بگه تو لکه  نیبدتر از ا یچینگاهش کردم ، به نظرم ه شدیباز نم هیکه از زوره گر ییچشم ها با

 !  ستین یننگ

 !  یباش یکه اضاف نی، ا یشرمه خانوادت باش هیکه ما ستین نیبدتر از ا یچیه

 

، چون  ارهیبه روشون ن یدونسته هاشونو کس نیا خوادیاوقات م یاما آدم ها گاه دونستمیهارو خودمم م نیا دیشا

 ن خودشونم اونارو ته ذهنشون دفن کرد

دختره  ریاون تصو یشکله ممکن خورد کردن ، اون تصادفه لعنت نیمنو به بدتر انیاون روز هم پدرم و هم ک یول

 . رفتیچشمم کنار نم یهم از جلو هیثان کی یبرا یغرق در خون حت

 دوستم نداشت سخت بود ! انیکه ک نیا درک

 من مرد سخت بود!  یکه به خاطر من ، به جا یاون دختر درک
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 پدرم سخت بود اما من تحمل کردم !  یها حرف

 شد ، اما طاقت آوردم !  ریروز به سمتم سراز کیکه در طوله  یهمه غم نیباره ا ریشکست ز کمرم

 

 ونیرو هم نداشتم ،با چشمه گر یتاکس هیپوله  یحت یشدم ، دسته خال ادهیپ نیبغض به پدرم نگاه کردم و از ماش با

 !  دمیچشم  پدرم رفتم ، پدر نبودنشو خوب ثابت کرده بود منه احمق نفهم یماتم زده رفتم ، جلو یو دل

 اگه پدرم نبود آدم که بود ؟  یول

 

 شدم ؟ ادهیپ نیمن با اون وضع از ماش ینسوخت وقت دلش

 

 نه !  ای رسمیبه جوابش م یروز هی تونمینم یکه بعد پنج سال مثل خوره افتاده به مغزم و من حت هیسوال نیا

 

اما واسم مهم نبود ، اون روز ،  کردنیبه راه افتادم ، همه با ترحم نگاه م زدمیکه زار م یدرحال ونیگر یچشم ها با

 روزه مرگه عشق من بود ! 

 کس و تنهام !  یچقدر ب دمیکه فهم یکه از همه طرف طرد شدم ، روز یروز

 

ناخداگاهم اومده بود  ریضم یدر آوردم انگار تو مستانه یسر از خونه  یو چطور یک دمیرفتم و رفتم تا نفهم اونقدر

 که برام مونده مستانه است !  یکه تنها کس

 

 !  دیمن رنگ از روش پر دنهیدر خونشون در زدم که درو باز کرد ، با د پشته
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 زدم یتلخ لبخند

ز دست و پام رفت ، مستانه رمق ا یبه خونه  دنیاشونو انجام داده بودن ، چون به محض رس فهیانگار که پاهام وظ 

 ! دمینفهم یزیشکله ممکن سقوط کردم و چ نیبه بدتر تیو تار شد و در نها رهیچشمم ت یجلو اهمیس یایدن

 

 زده به هیکنارم نشسته بود و شهاب هم تک یاشک یکه با چشم ها دمیکه چشم هامو باز کردم ، مستانه رو د یوقت

 بشم !  ریتحق نیاز ا شتریب خواستیسرم دلم نم یرو دمی، مالفه رو کش کردیبا اخم نگاهم م وارید

 سربار مستانه و شهاب بشم . خواستینم دلم

 رفت !  رونیو از اتاق ب دیکه انگار خودش فهم دمیداداش خجالت کش ی، جلو دیپرس تمیاز وضع هیبا گر مستانه

 

ه خورد و دم به دم نفرتش از غص ختیمن اشک ر یکردم ، پابه پا فیمستانه تعر یبرا زویکه رفت همه چ شهاب

 شد !  شتریب انیک

 

 . دمیاز اخم و تخمش فهم نویاز من نداشت ، ا یوسط دل خوش نیا شهاب

 نیکه همه به هم نیمن بود ا یبرا یسخت یهمون روز چو افتاد که دختر حاج صابر بر اثر تصادف مرده ، ضربه  یفردا

 خطم بزنن !  شونیاز زندگ یراحت

 !  نه ای شهیم داریوجدانش ب دونستمی، نم دهیبهش دست م یخبر مرگه من چه حال دنهیبا شن انیک دونستمینم

هر بار  ی، وقت دیچشمش د یاشک باره منو جلو یچهره  ی، وقت دیشن یاز خدا خواستم روحشو آروم کنه ، تا وقت اما

 اش نکنه !  وونهیاز خودش متنفر نشه ، عذاب وجدان د دیهامو شن هیگر یصدا

 

 ظالمم خوشبخت باشه خواستیکه در حقم شد ، باز دلم م یبا وجود ظلم یمن حت آره
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 ! ارهیکه در حقم کرد ، باز به مستانه التماس کردم تا از احواالتش واسم خبر ب یوجوده ظلم با

 

 !  ارهیتک دختره حاج صابره فروزان ، مستانه به اصراره من رفت تا واسم خبر ب هیبه اصطالح خاکسپار روزه

 بردارو مادرم !  یخانوادم ، برا یبرا دیکشیدلم پر م آخه

 ... انیک یبرا

 رفت ، من موندم و شهاب . مستانه

 یشده  و غرقه خاطراتم بودم سرو کله  رهیروبه رو خ وارهیاتاقه مستانه درست مثل افسرده ها به د یکه تو یحال در

 شد !  دایشهاب پ

 

 گفت :  متیمال یروم نشست و بدون ذره ا روبه

 یکیو بدون اجازه پدر و مادرش با  یکه به راحت یخواهرم با تو معاشرت کنه ، دختر خوادیدروغ چرا ؟ دلم نم-

 خواهره من باشه !  یبرا یدوسته باب تونهی، نم کنهیازدواج م

 

 دیمن مردم و گرنه با کننی: چه خوب که همه فکر م گمیو با خودم م زنمیم یکه ناراحت بشم ، لبخنده تلخ نیا بدون

 !  کردمیتحمل م ییو اونو تنها نیا زهیآم ریتحق یعمر نگاه و حرف ها کی

 

 چرا دونمی، نم کنمیدلم و جلوش باز م یکه بهم زد باز سفره  یچرا با وجوده حرف دونمی، نم امیبه حرف م یرارادیغ

 دل یکه تو قیعم هیو دلرحم یدلسوز هی هشیدرد و دلم م ی جهیو نت کنمیم فیبودو نبودو واسه شهاب تعر یهر چ

 !  ادیشهاب به وجود م
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 که حاله منو بفهمه و دلش به حالم نسوزه ؟  هیک اصال

شهاب بعد از اون شب  دونمیشکله ممکن طردم کرد اما م نیبه بدتر امییعالرغمه اشک هام و تنها انیچرا ک دونمینم

 من بود !  هیحام هیو هر ثان قهیهر دق

 

رده ک دیبهش نگاه کردم ، از حاله مادرم گفت که غش کرده ، از حاج صابر گفت که تهد یقرار یکه اومد ، با ب مستانه

 !  کردهیم هیگر مایتیگفت که مثله  امیکجا ظاهر نشم ، از ت چیتا من ه

 !  دادمیجون م شیکه داشتم از دلتنگ ی، اال همون انیهمه گفت و گفت اال ک از

 

 دست و پا بزنم !  میخبر یب یایدادم تو دن حیس ترجنشد بپرسم ، پ روم

 

ر که زودت کردیم دمیتهد یقیطر کیپشت درو هر بار به  ومدیمستانم ، مدام م یبود من خونه  دهیصابر که فهم حاج

 گورمو گم کنم ! 

 

 به دستم داد  !  گهیمقدار پس اندازه د هیبود که طالهامو فروخت و با  نیکه اون روزها بهم کرد ا یلطف تنها

 

و اومد به من  دیشن لویتلفنه حاج صابرو سه یپا یو خواسته خدا که شهاب حرف ها ریتقد ایقسمت بود  دونمینم

 گفت ! 

 

 !  انمی، راجع به ک زدنیآدم حرف م هیکه رعشه به تنم انداخت ، راجع به جونه  ییها حرف
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کدومشون  چیمستانه رو برداشتم ، ه نهیماش چیوار سوئ وانهیچطور هجوم بردم سمته مانتوم و د دمینفهم اصال

 نتونستن مانعم بشن ! 

 رو یکه اگه نبود اون وقت من مرگه واقع یبه جونم افتاده بود ، از دست دادنه کس انیمن ترس از دست دادنه ک آخه

 ! کردمیتجربه م

 

 و نظاره گر شدم !  ستادمیازشون اجنگل در آوردم ، با فاصله  هیکردم و سر از  بیحاج صابرو تعق نیماش با

 

ر قرار ت یقرارمو ب یدل ب شیمشک یو لباس ها دهیشد ، سر تراش ادهیپ نی، از ماش دمشیبار د نیآخر یشب برا اون

 کرد ! 

 به خاطره من رخت عذا به تن کرده بود !  عشقم

کم کنم ، اون غول تشن با اسلحه به گردن  مویاز دلتنگ یداشتم فقط با نگاهم ذره ا یسع یوقت  یقرار یاوج ب یتو

 که نه ، به قلبه من ضربه زد !  انیک

 

 یبار هزارم تو یرفت اما صداش برا رهیبه سمتش پرواز کنم ، به خدا قسم دستمم به سمته دستگ خواستیم دلم

 :  دیچیسرم پ

 وقت تو رو دوست نداشتم ترمه فروزان !  چیمن ه-

 

فرزادو  یکه به درخت بستنش ، حت دمیکه با خودشون بردنش ، د دمینشستم ، د و سرجام دمیکش یجگر سوز آه

صد و ده رو خبر کردم و دعا دعا کردم  یبشم ، ناچارا برگشتم و از تلفن عموم ادهیپ نیو اما نتونستم از ماش دمیهم د

 طور هم شد . نیبه موقع برسن که هم
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 .گمیکه هر روزش برام حکمه جهنم رو داشت م یی، عوضش از فرداها گمینم دمیکه اون شب کش ییعذاب ها از

که هر چه زودتر منو از اون فضا دور  نیا یحرف ها نبود اما برا نیکه اهل ا نیام باطل شده بود ، شهاب با ا شناسنامه

 کنه شناسنامه جعل کرد ! 

 

تنها برم تو کشور  شدینم یمستانه راض دندون پزشکه معروف به خاطره من شناسنامه جعل کرد ، ایشهاب آر آره

 نیبر ا یدهنده اش مبن یکه باز هم شهاب با حرف دلدار ادیبا التماس از شهاب خواست همراهم ب نیهم یبرا بیغر

دفن کردم و صحرا  رانیا یبا من همراه شد و من ، ترمه فروزانو تو کنهیم شرفتیپ یکشور خارج یکه خودش تو

 شدم !

 

 سیم پارنجم ، اومد صحرا

 !  کردیاومدم ، شهاب بود اما احساس غربت بدجور خفم م بیغر 

 

 کم بشه !  میباشه و دلتنگ انیک هیشب دینگاه کردم شا یو هر لحظه ابلهانه به هر رهگذر هیثان هر

 

 رنگ نبود !  یکس صاحب دو چشم قهوه ا چیه اما

 کسم صاحبه قلبه من نبود !  چیه

 نبودن !  انیکدومشون ک چیه آخه

 

حاج صابر  دمیشده ، فهم مارستانیت هیکه مادرم راه دمیصحرا شدم ، فهم نجایا زی، عالرغم همه چ میدلتنگ عالرغم

 !  دهیو آموزش م کنهیم ی، از شغلش انصراف داده و حاال نوازندگ انیک دمیفهم یاعدام شده، حت
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  شبهام بود ! ییزدنش الال ولونیو یخبر نداشت اما صدا شهاب

 

 ... یسیجا دور از همه درس خوندم ، زبان انگل نیا

 

 !  یالینه ، فقط نوازش خ یینوشتم ، همسفر تنها ویالینوازش خ نوشتم

 

 مثل زهره مار ! یتلخ هیتلخ بود ،  انشینبود ، به خدا قسم نبود ، پا انیپا یب هیخوش

،مستانه است  دارمی، تلفن و از کنارم برم دهیبال و پر دادن رو نم یسرم اجازه  یبه افکار تو لمیزنگه موبا یصدا

 :  رسهینگرانش به گوشم م ی، صدا ذارمیکنار گوشم م ویو گوش کنمیتماسو وصل م

 ؟  یترمه خوب-

 

 :  گمیم یآهسته ا یو با صدا زنمیم یتلخ لبخند

 !  شمیبهتر نم نیاز ا-

 

و  یصدا رو برات بفرستم اما فکر کردم حقته بدون نیا خواستمی، نم یشیم تیاذ ینحو هی! هر بار به  رمیبم ی+اله

 ! یریبگ میتصم

 

 : گمیو م کنمیشدو با پشت دست پاک م ریکه از چشمم سراز یاشک
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 گرفتم !  مویتصم-

 

 ؟  یگردی: برم مستانه

 

 : گمیروبه روم م وارهیبه د رهیخ

 فالکت بار نبود !  هیزندگ نیا اقتمیدختره صابر هم نبودم ، ل یبرگردم ، من حت خوامیم-

 بذار اونم بشنوه !  انیک یبفرست برا لویفا نیا

 !  گردمیبرم

 !  ندازمیبه جونش م شیو آت گردمیبرم یزود به

 کردم !  ینابه جا زندگ یعمر با عدالت ها کیکنه من  تیاگه ازم شکا ستیمهم ن واسم

 ، با اسمه ترمه ، اما به رسمه صحرا !  گردمیبرم

 تا طوفان به پا کنم !  امیم

 

 ؟  شهیدوباره ته دل خودت طوفان نم دنشیبا د ی:  مطمئن گهیم یمکث طوالن کی، بعد از  کنهیم سکوت

 

 مرده ! صحرا عاشق ستیبود اما االن ن انیعاشقه ک یزمان هیهم مونده ؟ ترمه  یمن دل یبرا یکنیدل ؟ فکر م-

 مستانه ! چون قلبش از سنگه !  شهینم
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 انینگاه ک هیبه  یدختره هجده ساله بود هی ی، تو وقت ارهیکه قلب جلوش دووم ب ستین یزیعشق چ یروی: نمستانه

 !  یدل باخت

 یعشق نداره ، انیدر برابر ک یاما شک نکن قلبت باز هم مقاومت یستیدختر بچه ن هی گهیو سه سالته ، د ستیب االن

 کنمیفکر م نیبه ا ینابود شد اما وقت تیبه ناحق زندگ ی، حق دار شهیم داریدوباره ب یدلت کشت یکه به ظاهر تو

 !  ستیجا به نفعت ن نیاومدنت به ا نمیبیم

 

نه  دلمو خاموش که شهی، آت انیک دنهیزجر کش دنینداره ، پس بهتره حداقل با د یرقمه برام منفعت چیه یزندگ نیا-

 سو کنم !  ، فقط کم

 

 ؟ یشیزجر بکشه تو خوشحال م انی: ک مستانه

 

دلم  یمثل سابقه ! نه ، من عشقمو تو انیحسم به ک یکنیفکر م یرو چه حساب دونمی! نم شمیآره ، خوشحال م-

 !  ستین یزینفرت چ هیکشتم ، االن ته قلبم جز 

 

 ؟  هیتاره مو کی یعشق و نفرت به اندازه  نیب یفاصله  گنیم یدی: نشنمستانه

 

 ذره !  هی ینمونده حت ینمونده ! عشق یبردم ، فاصله ا نیمن اون تار مورو پنج سال قبل از ب-

 

 :  گهیو م کشهیم یآه

 !  ادیبه بار ن یمونیپش دوارمی، ام فرستمیواسش م-
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 ، مستانه ؟  ادی+نم

 

 +بله ؟ 

 

 :  گمیاراده م یو ب شمیه م، دوباره ترم کنمیچشم هام ، حلقه زده رو حس م یکه تو یاشک

 ؟  شیدید ایتازگ-

 

 !  شنیم یزبون آدم جار یرو  یاراد ریحرف ها غ یاما گاه کنمی، خودم ، تناقض حرف هامو درک م کنهیم سکوت

 :  شهیبگم که مانعم م یزیچ خوامیاز حرفم م مونیپش

ه ک یوسط اون نیلبش بود ، متاسفم ترمه اما ا یلبخند رو دمشیحالش خوبه ، فراموشت کرده ! خوشبخته هر بار د-

 نه اون !  ییخودشو داغون کرد تو

 نه اون پس برنگرد و همون جا بمون !  یی، تو شهیاش تباه م ندهیکه آ یاون

 

 !  گزمی، لب م کنهیگلوم داره خفم م یچنبره زده تو بغض

 کنمیمونده تماس رو قطع  مپس ناچارو در ادینم رونیاز حنجره ام ب ییصدا چی، ه لرزهیم چونم

،  کنمیشکستن غرورمو احساس م اد،یباز و بسته شدنه در که م ی،صدا کنمیگلوم خفه م یهق هق مو تو یصدا

 نفس بکشم ! تونمینم یاسفناکم ، حت تیوضع نیشهاب اومده و من خجالت زده از ا
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و از جا  رمیگیم نی، دستم و به زم کنهی، با سکوتش خجالت زده ام م شهیمثل هم کنم،یکنارم احساس م حضورشو

 !  شمیبلند م

رم از قبل در نظ شتریب تمیو شخص کنمیشهابو هم احساس م دنی، عذاب کش کنمیملتهبم بهش نگاه م یچشم ها با

 !  شهیمنفور م

 

 !  دوزمیها م کیملتهبو از نگاه سرزنش گرانه اش به موزائ یها چشم

 :  شمیاز قبل خجالت زده م شتری، ب کنهیلب از لب باز م یاما وقت دهیعذابم م سکوتش

 ؟  یکم آورد-

 

 :  گهیکه دوباره م کنمینگاه م نیبه زم مصرانه

 !  یدست نگه دار یالیچاپ نوازش خ یفکر کنم الزمه برا-

 

 بودم !  دهیاشو فهم یخوب معن یلیخ دیکه شا ییحرفه دوپهلو نیاز ا شهیام حبس م نهیس یتو نفس

 

 که به چشم هاش نگاه کنم .  دمیجرئتو م نیو باالخره به خودم ا دمیدهانمو قورت م آب

 :  گهیو م زنهیم یتلخ لبخند

و عذابت  هکنیم جادیتناقض ا تیواقع هیبعد ها با زندگ یالیتلخه نوازش خ انهیشروعه دوباره ، پا یعنیبرگشتنه تو -

 ، دست نگه دار !  دهیم

 مانعت بشم !  خوامیسرم خراب شد اما نم یارویدن یبرگرد یخوایم یتلفن گفت یکه پا دمیشن یچرا ؟ وقت دروغ
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کارهاتو درست  یاما همه  رانیا امیب تونمیهمراهت باشم ، نم تونمیبار نم نی، نپرس چرا اما ا مونمیجا م نیا من

به  مخوایاما م کنهینم تیت شکااز انیک دونمیهواتو داشته باشه ، م سپارمی، به دوستم م ی، اون جا که رفت کنمیم

 !  یبرگرد تیاصل تیهو

 ! یطعم سرمد بودنو بچش خوامیم

 مثبته !  یلینسبت بهش خ دمیرو د نی، از ا یکه تو به اون رفت کنمیاحساس م بیاما عج شناسمینم پدرتو

 

 ! دارهیهامو از دست بدم خوف برم م ییکه همراهه تنها نی، از ا شهیم یدلم خال ته

 

 :  گمیو با التماس م هیگر ریز زنمیم

 هیکبه کوه ت کنمیحس م ی، تو که هست تونمیکنارم بمون  بدونه تو نم شهینه شهاب تنهام نذار ، تو رو خدا مثل هم-

 !  هیپشتم خال یکردم ، نباش

 

هاش جلو ، دست  ارهیسوز هست که دل شهابو به رحم ب گری، اونقدر ج زهیریگونه ام م یکه مظلومانه رو ییها اشک

، از خودم  کشهیکه م هی، صورت سرخ شده اش نشون از عذاب کنهیاما خودشو کنترل م هیقصدش چ دونمی، نم انیم

 !  ادیاز خودم بدم م خوادیکه نم یبه کار کنمیکه وادارش م نی، از ا شمیم زاریب

 

 ، شهابه نه من !  کنهیکه بر احساسش غلبه م ی، اون شهیهم مثل

 

 : گهیم انهیو دلجو دهیم دهیتند سر تکون م تند
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فقط اون اشک  امیباهات ، به خدا قسم با تو تا ته جهنمم م امیباشه ؟ م زینکن ! خوب ؟ اشک نر هیباشه باشه گر-

 !  زیهارو نر

 

 گونم غم داره!  یرو یاز اون اشک ها شتریکه مطمئنا ب زنمیم یلبخند هیگر ونیو م دمی،سر تکون م خودخواهانه

 

دلشو پشت لبخندش پنهون  یاما اونقدر مرد هست که تمام غم رو کشهیمن عذاب م ی، اونم پابه پا کنهینگاه م بهم

 کنه ! 

 

 :  گهیکه تحکم سابق رو نداره م یو با لحن کشهیم یآه

از پا  شتریهر روز تو رو ب شیآماده کن! پنج سال گذشت و دور انیبا ک ییارویرو ی! خودتو برا گهیپنج ماهه د-

شم غم چ نیا دیدلت آروم گرفت ، شا دی، شا میگردیفشورده شد ! برم شتریتو ، قلبم ب دنهیدرآورد و من هر بار با د

 ... میگردیداد برم یبرقه خوشحال هیهات جاشونو به 

 یقراره ترمه بش دوباره

 !  سر خم کرد دیمرد با نیا یها یخوب ی، جلو زنمیم یتلخ لبخند

 :  گهیو با تحکم  م شهیاز من بلند م تی، به تبع شمیو از جا بلند م کشمیم یآه

 اون کتابو چاپ نکن ! -

 

 !  شمیم رهیروبه رو خ واریبه د متفکر

 کتاب رو تلخ نوشته بودم !  انیپا من

 !  زهیکلماتش خودشو کنترل کنه و اشک نر یجلو تونستیکس نم چیتلخ که ه اونقدر
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 داستان ترمه مرد !  انهیپا آخه

 وجودم کشته بودم اما االن قرار بود دوباره زنده بشه !  یترمه رو تو من

 

 به هر حال تلخ بود اما حق با شهابه !  یالینوازش خ انهیپا

 یرااما ب شهیتموم نم یقصه به خوب نیته ا دونمیکه خودم م نیچاپش دست نگه دارم بهتره ! با ا یبرا کنمیم فکر

 ددم !مر انشیپا

 

 !  شهی، ته دلم قرص م کنهیباز و بسته م دیی، چشم هاشو که به عالمت تا ندازمیبه شهاب م ینگاه

 

 !  خورمیغبطه م شیهمه خوب نیاوقات به ا یگاه

 !  ایوره دن نیا یایو ب یتو ول کن یکارو زندگ یازش ندار یکه شناخت یبه خاطره دختر خوادیم یدل بزرگ یلیخ

 

 !  ادهیمرد  ز نیچقدر در وجوده ا تیانسان کنمیفکر م نیشهاب اومد و من به ا اما

 

 !  ارمیم ویالیو نوازش خ کنمی، لب تاپمو روشن م نمیشیکارم م زی! پشت م رمیو به سمت اتاقم م رمیگیازش م نگاهمو

 

 :  کنمیبار مرور م نیهزارم یصفحه اشو برا نیآخر شعر
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 سر از خاک برآرم بارنیاگر ا بگذار

 خود سر بگذارم ییتنها یشانه بر

 

 دوست یام اهدر رفتهحاصل عمر به از

 از تو ندارم یاامّا گله ام،یناراض

 

 را یقفس یدست ختهیآو امنهیس در

 خودم را بشمارم یهاحبس نفس تا

 

 از تو که پس میبگو قدرنیغربتم ا از

 …به مزارم  یست غبار ننشسته حتّى

 

 روز رسد آن یجان! حوصله کن، م یِکشت یا

 بسپارم ایبه در زیکه تو را ن یروز

 

 که نگذاشت« شرم» نیگل سرخ بر ا نینفر

 تو بوسه بکارم راهنیبار به پ کی
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 بغض فروخفته مرا مرد نگه دار ! یا

 …را بفشارم  اشیدست خداحافظ تا

 بعد _ماه_پنج#

 شخص_سوم_از#

  انیک#

 

 

 !   رهیبلند و محکم به سمت آموزشگاهش م یو با قدم ها شهیم ادهیرنگش پ یمشک نیماش از

 . ندازهیآموشگاه م یلوکس باال هیبه تابلو ییگذرا نگاه

  یقیآموزش موس یتخصص مرکز

  نینو آهنگ

 مهرزاد !  انیرکی: امتیریمد به

 

 !  کنهیم یدو تا ط یکیوارد آموزشگاه شده و از پله ها رو  تیاهم یب

 !  کنهیو در رو باز م رهیم رهی، دستش به سمت دستگ ستهیا یرنگ م یدر قهوه ا یجلو

 

که امروز سه شنبه است و  کنهیهمه سر کالس هاشونن و خداروشکر م دهیآموزشگاه نشون م ی، خلوت شهیم وارد

 !  شهیزوج برگزار م یفقط روز ها ولونیو یکالس ها
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و سالم  شهیاخموش دستپاچه از جا بلند م شهیهم سیرئ دنیبا د ی، منش دارهیقدم برم تیریسمت اتاقه مد به

 !  کنهیم

 

 حرف هاست که جواب سالمشو بده !  نیحوصله تر از ا یبداخالق ، ب سهیرئ نیا دونهیخوب م مونه،ینم یجواب منتظر

 

 . نهیشیم شیاستیر هیصندل یو رو رهیکارش م زی، به سمت م شهیو وارد م کنهیاتاقش رو باز م در

 

 عکس !  هی یرو کنهیزوم م شهیهم مثل

 . دارهیو عکسو برم زنهیم یتلخ لبخند

 :  گهیم ینیبا لحن غمگ اهیبه دو چشمه س رهیخ

 

 نکن بذار به کارم برسم !  یطونیش نجایندارم حداقل ا شیخونه از دستت آسا یتمرکزمو بهم نزن ! تو-

 

 !  گذرونهیصورت زنشو از نظر م یتک تک اجزا یقرار ی، با ب کنهیاون عکس نگاه م به

 :  گهیم انهی، دلجو شهیاز تکون خورد اون لب ها اخم هاش در هم م دیناام شهیهم مثل

، تازه کدوم  کنمیدوستت دارم ، نگران نباش خودم و خسته نم یلی! خ زدلمیقربونه ناز کردنات برم خانومم عز-

 ور دل زنش ؟  نهیبش ادیساعت هشت ب یدیو د یمرد

 ! کنمیم لیخلوت کردن با تو زود کارم و تعط شتریب یکه من هرشب برا ینیبیم اما
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افتاد ، برش  بمیفضول و خنگه عکست از ج یلی، خ دادمیاز شاگردام آموزش م یکیداشتم  به  روزیترمه د یدونیم

 شد !  تتیو معصوم ییبایداشت اونم مثله من محوه ز

 زنه منه !  نیگفتم ا یربا چه افتخا یدونی؟ نم هیک نیا دیپرس

 !  اینکن یحسود

 چیو ه زویچ چیدارم ، جدا از اون چشمم من جز تو ه یرتیخانم غ هیآخه  کنمیکس  نگاهم نم چیبه جز تو به ه من

 !  نهیبیکسو نم

 

 :  کنهیوصل م ویو تماسه منش دهیم رونیب یاز سر کالفگ ی، نفس کنهیزنگ تلفن مکالمه اشو با ترمه قطع م یصدا

 

 بسته براتون آوردن !  هیاومدن  یخانوم هیمهرزاد  ی+آقا

 

 :  گهیو م دهیتکون م یتفاوت سر یب

 . نمیبیباشه بعدا م-

 

 +آخه اون خانوم ...

 

 :  گهیو م پرهیم یحوصله وسط حرفه منش یب

 بره !  تونهیکه هست بسته اشو داد م یاون خانوم هر ک-
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 !  کنهیو تلفن رو قطع م زنهیم حرفشو

 !  رهیگیدست هاش م نیو سرش رو ب کنهیم زیگاهه م هیآرنجه هر دو دستشو تک یکالفگ با

 همه سال هنوز به نبودنه ترمه عادت نکرده بود !  نیمرد بعد ا نیا

،  شهیداره ، در باز م یامروز چه کار یفکر کنه برا نیکه به ا نی، اما قبل از ا کشهیشو جلو م یو صندل کشهیم یآه

 :  گهیم تیبا عصبان یمنش دنی، با د کنهیو بلند مکالفه سرش

 

 چند بار بگم بدون در زدن وارد نشو ؟ -

 

 :  گهیکه به جونش افتاده م یو با لکنته زبون کنهیدستش اشاره م یتو یبه بسته  دهیرنگ پر یمنش

 بسته رو ... نیا...ا-

 

 :  گهیم یو عصبان یو با لحن جد شهیاز جا بلند م یبا کالفگ انی، ک کنهیم مکث

 

 !  یگیم یچ نمیآدم حرفتو بزن بب نیع-

 

موش اخ سیبه جمله کنه و نثار رئ لیرو تبد یچه کلمات دونهیتازه کنه و حرفش و بزنه اما نم ینفس خوادیم یمنش

 بشه !  یبکنه تا کمتر عصبان

 

 :  گهیو م رهیگیم انیبسته رو به سمته ک ناچارا
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 !  دیبش مونی، پش دیبنداز قیبه تعو دنشویفکر کنم از د-

 

 :  گهیم یو با لحن نه چندان دوستانه ا رهیگی، کالفه بسته رو م شهیجمع م یحوصلگ یاز سر ب انیک صورت

 تو برو !  -

 

چارا ، نا ندازهیدستش م یتو یبه بسته  یتفاوت ینگاه ب انی، ک شهیو از اتاق خارج م دهیتکون م یمردد سر یمنش

 !  کنهیبسته رو باز م

 

 ! کنهیاوله کتابو باز م ی، صفحه  پرهیابروش باال م یتا هیکتاب که نه جلد داشت و نه اسم ،  کی

 اشیاسم ترمه سرمد دن دنی، با د شهیحبس م نشیس ی، نفس تو وفتهیاول م یصفحه  یهاش که به نوشته ها چشم

 !  شهیو رو م ریز

 !  هیخوابه وحشتناک ینیریش نیاگه خواب باشه ، در ع یحت

 !  شهیدر نوسان  بود مملو از اشک م سندهیاسم داستان و اسم نو نیکه مدام ب چشماش

 

که هست در عرض  ی، اما هر چ یجد ای هیکتاب شوخ نیاسم و ا نیا دونستی، نم لرزهیدستش علنا م یتو کتاب

 !  نهیشیمبل م یرو یانرژ یکه ب رهیگیچنان رمق رو از دست و پاش م هیچند ثان

تمرکزش برگرده ، نفس  یذره ا دیتا شا بندهی، چشم هاشو م لرزنی، دست هاش علنا م دهینشو قورت مدها آب

 به اون اسم چشم بدوزه :  گهیباره د کی یبرا دهیو به خودش جرئت م دهیم رونیحبس شده اشو ب

 

  یالیسرمد ، نوازش خ ترمه
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 :  شنیسرش اکو وار تکرار م یمختلف تو یصداها

م خلق کن ویزیو فکر کنم و در آخر چ نمیبشم ، دوست دارم ساعت ها بش سندهیدوست دارم نو یلیمن خ انی: کترمه

 که ذهن ها رو به خودش مشغول کنه ! 

 !  سی: داستان خودمونو بنوانیک

 بذارم ؟  ی: اسمشو چترمه

  یالی: نوازش خانیک

 

  یالیخ نوازش

  یالیخ نوازش

 سرمد  ترمه

 ،  شهیاز دستش رها م کتاب

 عیاز ذهنش کنار برن و بتونه وقا یافکار مثبت و منف دی، اونقدر که شا دهیو فشار م رهیگیدست هاش م نیو ب سرش

 کنه !  لیو تحل هیرو تجز

 ترمه نوشته باشه !  تونهیکتابو نم نیها خوابه ، ا نیا یفکر کنه که همه  نیبه ا بتونه

 ترمه فرستاده باشه !  تونهیرو  نم دیبه دستش رس شیروکه چند ماه پ لدای هیصوت لیفا اون

 خاک کردن  شیپنج سال پ انویک یترمه  آخه

قبر گذاشتن  یچشمش تو یجلو نشویتر زیچطور عز دیزنش و چطور به آغوشه خاک فرستادن ، د دیبودو د خودش

 ! 
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ه اونو همسرش باش یعاشقانه هاکه قرار بود خط به خطش  ی، کتاب دیبه دستش رس یالیبعد پنج سال نوازش خ حاال

 ! بودیم ییهمسفر تنها دیبشه  بلکه با یالیکه قرار نبود نوازش خ ی، کتاب

 اش در حال شکافته شدنه !  نهیس یکه قفسه  کوبهیتکلمش رو از دست داده ، قلبش اونقدر تند م قدرت

 

 ادیفر خوادی، م زارهیگرفته بود ب بانشویدر مقابل ترمه داشت و االن هم گر شهیکه هم یکنه ، از ضعف یکار خوادیم

 یسر شوخ باهاش  یبپرسه ک یببره تا بتونه از منش نیاز ب یگرفته رو به نحو بانشویکه گر یبغض نیا خوادیبزنه ، م

 کتابو فرستاده ؟  نیبرداشته و ا

 : شهیم یدو لب هاش جار نیکلمه ب کیتنها  کنهیکه م یعالرقم تالش اما

 ترمه؟ -

 

 ، شهیو داخل م کنهیکه داره   ،  دوباره در رو باز م یبرده  چون عالرغم ترس یجوونش خوب به فاجعه پ یشمن انگار

که تند  نیو در همون ح ارهیبه سمتش هجوم م یمملو از اشکش با نگران یو چشم ها انیک ی دهیرنگ پر دنیبا د

 :  گهیم کنهیم زیصورتشو آنال یتند اجزا

  ! دونستمیم وفتهیم یاتفاق هیبسته که به دستتون برسه ،  نی؟ من گفتم ا شدیمهرزاد چ یخدا مرگم بده آقا-

 

 ! برهیو به عالمت سکوت باال م دستش

 :  کنهیزمزمه م یبه سخت نیافتاده بر زم یبه اون کتاب رهی، خ شهیکه ساکت م یمنش

 آورد ؟  یکتابو ک نیا-

 : گهیمردد مو  کنهیاشو با زبون تر م دهیخشک یلب ها یمنش

 !  زتونهیم یکه عکسش رو یهمون خانم-
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عقب  قدم به کیاز ترس  یکه منش چرخونهیم ی، چنان گردنشو به سمت منش کنهیاصابت م انیخالص به قلب ک ریت

 !  دارهیبر م

 

ثل م دیام هیفرصت دوباره  هیمثل  دیام هیقابله باوره  ریکه فکر کردن بهش هم غ کنهیرو حس م یدیام هیدلش  ته

 زنده بودن ترمه ! 

 

سرعت از اتاق خارج  تیبا نها یمنش یتوجه به صدا زدن ها یو ب پرهی، مثل برق از جا م زنهیفکر که به سرش م نیا

از  رونیکه ب شهیجذب م یو مثبته دو آهنربا به سمت قلب یاما درست مثل قطبه منف نهیبی، اطرافو نم شهیم

 .تپهیآموزشگاه داره به عشق اون م

 زبان ترمه :  از

 

 ، اشک کنمیم دنیمنتظرمه شروع به دو نیماش یکه تو یتوجه به شهاب یو ب شمیحالت دو از آموزشگاه خارج م با

 ... دومیو م زمیریم

 ...دومیو م زنمیم ضجه

 !  دمشیحالم خرابه ، آخه امروز د دونمیاما م کنمیدارم فرار م یاز چ دونمینم

 

 !  دمی، شوهرمو د دمید مهرزادو انیک ریامروز ام من

 

 !  دمیرمقم اما همچنان به پاهام فرمانه حرکت م یشده ، سست و ب ی، ته دلم خال دهیپر رنگم
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 شد !  انیچشمم نما یجلو یهیدر بر گرفت ، تمام خاطرات به طرز فج انویام ک دهیامروز د یپنج سال و خورده ا بعده

 

 !  کردیکه با عشق بهم ابراز عالقه م ییروزها یبرا دی، دلم پر کش دمیکه شن صداشو

 یا هبیاما برام از هر غر  ومدیهنوز شوهره من به حساب م انیبود ک یافتنیدست ن یلی، خ دیرسیدور به نظر م یلیخ

 تر بود ! بهیغر

 

 :  رسهینگران شهاب به گوشم م یو پشت بندش صدا شنومیرو م ییآشنا یقدم ها یصدا

 ؟  دی؟ تو رو د شدیترمه ؟ چ-

 

 :  گهیم یشتریب ی، با دلهره  شهیم شتریب شی، نگران دمیتکون م یسرمو به عالمت منف هیگر با

 ؟  هیچه حال نی؟ ا شدیپس چ-

 

 :  گمیم ادیدر نم هیکه صدام از زور گر یحال در

باهاش  خوامیو م رانیاومدم ا یدیبا چه ام دونمیکم آوردم نم دنشیکم آوردم ...با د  دمید انویشهاب ، ک دمشید..د-

 !  امیکه از پسش بر نم دمیباور رس نیروبه رو بشم اما امروز به ا

 

 :  گهیم یزمزمه مانند و پر از غم ی، با صدا شهیشهاب در هم م صورت

 !  یشیمنکره احساست م هیو هر لحظه و ثان یوار عاشقش وانهیهنوز د-
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 : گمیو م کنمیهامو با پشت دست پاک م اشک

 چشمم !  یاومد جلو نمایاتفاقات گذشته مثل پرده س یهمه  دمشید یخاطراتش منو از پا در آورد وقت-

 

و  دهیم رونیهست که از درکش عاجزم ، نفس حبس شده اشو ب یادیز ی، پشت سکوتش حرف ها کنهیم سکوت

 :  گهیم

 ؟  دی؟ د یکتابو به دستش رسوند-

 

 :  گمیو م گزمیم لب

انفجار  هی دونمیاما م دهیبهش دست م یاون کتاب و اسمه ترمه سرمد چه حس دنیبا د دونمینم ، شیدادم به منش-

 سخت و دردناکه !!  یلیکه خ یکه من خودم به راه انداختم ، حادثه ا یدر راهه انفجار

 

بار کنترل رفتارش از  نی، ا ارهی، بدجور دل شهابو  به درد م زنیریم نییاز چشم هام پا تیکه با معصوم ییها اشک

 !  کنهیاز اشکمو پاک م سیو با پشت دست صورت خ ارهی، دستشو باال م شهیدستش خارج م

 

 !  نهیشیبازوم م یرو یسرمو به عقب بکشم که دست خوامیم شمیم معذب

 

 !  وفتهیقلبم از طپش م کنمیحس م یلحظه ا یبرا
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 !  رهیمطلق فرو م یسکوت یتو ایو دن شهیمان متوقف مز ستن،یا یها و آدم ها از حرکت م نیتمام ماش انگار

 

بازوم نشسته بود باالخره به  یکه رو ی، صاحب دست کنهیکه با اخم به پشته سرم نگاه م وفتهیبه شهاب م چشمم

 برگردم !  کنهیو وادارم م ارهیبه بازوم م یو فشار دهیخودش جرئت م

 

 ، درست مثل من !  کشهینفس هم نم یحت خورمی، قسم م شهیقفل م انینگاه ناباوره ک یو نگاهم تو گردمیبرم

 !  میبرد ادیرو هم از  دنینفس کش یدو حت هر

 

 !  رمینگاه سرکشم و از چشم هاش بگ تونمینم  یا هیثان یبرا یصورتم در نوسانه ، حت یاجزا نیب نگاهش

 

 !  کنهیصورتم نگاه م یبه تک تک اجزا یکه از اشک پر شدن ، با دلتنگ یی، چشم ها درخشنیکه م ییها چشم

 

 !  زهینگاه هاشم جنون آم یحت

 

 بزنه اما قدرته تکلمش رو از دست داده !  یحرف خوادی، م شنیهاش از هم باز م لب

 

 !  کشهیدلم براش پر م دنشیهمه مدت کرده بودم با د نیکه ا ییها نیتمر عالرقم

 

 !  کنهیگوشه فلکو کر کنه کالفه ام م خواستیقلبم که انگار م یصدا
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 !  دهیشدن اشک هام نشون م یگلوم خودشو با جار ی، بغض چنبره زده تو دمشیپنج سال و پنج ماه امروز د بعد

 

 ! وفتهیگونه ام م یرو یبه اشک ها نگاهش

 خوب قابله مشاهده است !  یلی، لرزش دست هاش خ ارهیباال م دستشو

 

 !  دارمیقدم به عقب برم کیو  خورمیم یدیتکون شد خورهیم انگشتش که به گونم نوک

 

 ، به شهاب برخورد کنم !  شهیقدم باعث م کی نیا

 

 ! کنمیدرهم رفته اش نگاه م یو به اخم ها گردونمیو برم سرم

 !  دمیشده سوق م انیک یدست ها رهیشهاب به دستم که اس ی، نگاهم و از چشم ها شهیداغ م دستم

 

 شتریوار ، لبخندش رفته رفته ب وانهی، د زنهیلبخند م هیگر ونی، م شهیم سیکه صورتش از اشک خ زنهیم یپلک

 :  گهیو از ته دل م رهیگیو سرشو رو به آسمون م خندهیم هیعلنا همراه با گر شهیم

 ! یمنو بهم برگردوند یشکرت ! ترمه  ایخدا-

 

 !  ارمیکه دارم کم م دونمیخوب م یلی، خ گزمیم لب

 

 :  گمیو م کنمیکالمم جمع م یکه از روزگار دارم و تو یو تمام نفرت دمیهم فشار م یهامو رو دوندن
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 دستمو ول کن ! -

 

کشدارش با شدت باال و  یاش از هجوم نفس ها نهیس ی، قفسه  زنهیبهم زل م یتوجه به حرفم ، با نگاه خاص یب

 !  رهیم نییپا

 

خودم  یراکه ب نیو قبل از ا کشهیو دستمو با تمام قدرت م شهیکه مانعم م ارمیب رونیدستم و از دستش ب کنمیم تقال

 !  شمیگم م ییآغوش آشنا ی، تو وفتهیقراره ب یکنم چه اتفاق زیآنال

 

 !  کننیرو برام زنده م یکه با قدرت کمرمو در بر گرفتن ، خاطراته عذاب آور ییها دست

 !  وفتهیم انیاحساساتم به غل تمام

 . رسهیاوج خودش مبه  میدلتنگ

 و کشمیم یقینفس عم نامحسوس

 !  کنمیهام م هیتنشو با ولع وارد ر عطر

 

 و نفس هاش کشدار تر !  شنیدست هاش هر لحظه تنگ تر م ی حلقه

 

پهنش حلقه بشن اما  یتا اون دست ها دور شونه ها خوامیحرکت کنارم افتاده ، قلبم با توام وجود م یهام ب دست

 !  دهیکار رو به دست هام  نم نیمغزم هرگز فرمان ا
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شهاب هم باهام  کنمیکه فراموش م ی، اونقدر رسونهیم یوارش ، منو به جنون عاشق وانهیو د یدر پ یپ یها بوسه

 بود ! 

 

 یدر پ یپ یبا نفس هامن متوقف شدن  یکه انگار برا ییها هیو من همچنان درمونده و غافل از ثان گذرهیم زمان

 امو رفع کنم !  یهم شده دلتنگ یکم کنمیم یسع

 

 !  کنهیم دایشونه هام خاتمه پ یو به رو شهیم دهیاز دور کمرم کش دستاش

 !  کنهی، نفس نفس زنون بهم نگاه م کنهیاز خودش جدا م منو

 

 شهکیم ریشده امو به زنج رونیو دوباره با صداش قلب و چسبونهیم میشونیبه پ شویشونیو پ ارهیجلو م سرشو

مه ! بگو ، بگو خدا دوباره تر دی! بذار باور کنم خدا تو رو دوباره بهم بخش ستمیبگو ! بذار باور کنم خواب ن یزیچ هی-.

 !  ستمیبهش برگردوند ! بگو خواب ن انویک ی

 

 هیقلبم گسترش داده بودم با  یاشو ، سالها تو شهیکه ر ی، وجودم از عشق پر شده ، اون نفرت زنهیتند تند م قلبم

 حس آشنا داد !  هیخشک شد و جاشو به  انیک یجمله 

 

 !  کردیقبول نم انویک یرقمه حرف ها چی، منطقم بود که ه دادیعذابم م یلیکه خ یزیوسط چ نیا

 

 !  دادیخودش جوعلون م یبرا یادیکرده بودم ، قلبم ز یرو ادهیجا هم ز نی، تا هم کنمیمشت م دستمو
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روز پناهگاهم بود  کیکه  یمردونه ا ی نهیس ی، دستم و رو کنمیو باالخره عزممو جزم م کشمیم یقیعم نفس

 ! رمیگیو ازش فاصله م ذارمیم

 

فرق کرده ، درسته هنوز هم در مقابلش شکننده ام چون هر  شیبا پنج سال پ یلی، رنگه نگاهم خ کنمینگاه م بهش

 !  دهی، فقط قلبمه که فرمان م هوفتیمغزم از کار م نمشیبیبار که م

 

 گرفتیهام نشات م یکه از بدبخت ی، نفرت شهی، نگاهم از حس نفرت پر م کنمیقلبم و خفه م یبار صدا نیاول یبرا اما

 !  دیچرخیمن نم یوقت چرخش برا چیکه ه یروزگاره نامرد نی، از ا

 

 

 :  گمیاست م بهیخودمم غر یبرا یکه حت یصدا و لحن با

 

اونقدر در نظرم منفور  تتیبدون شخص نوی، اما ا یبش کیکه به من نزد یجرئتو داد نیچطور به خودت ا دونمینم-

 ات عبور کنم !  یهست که دلم نخواد از صد فرسخ

 

 یکه پنج ساله قبل با ب یتک تک کلمات ادهیو به  زنمیم ی، پوزخند کنهیو ناباور نگاهم م خورهیم یدیشد تکون

 و ذارهیم شیخوب به نما یلیپنج سالم و خ نیا ی نهیاز حس نفرت ، کالمم ک کنمی، وجودمو پر منثارم کرد  یرحم

 پنج ساله قبل نمونده !  یساده  یاز اون دختر بچه  یچیکه ه دهیلحنم بهش نشون م
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 :  گمیو م کنمیتازه م ینفس

 !  ییاون کتاب و من نوشتم آره ! خواننده اش فقط و فقط تو-

 چرا ؟  یدونیم

  یداستان و روز نیا خوامینم چون

دلش بسوزه و پشته سرت  آه  یکه در حقم کرد یهم به خاطره ظلم یا گهیعالوه بر من کس د خوامیبخونن ، نم همه

 بکشه !

 خورد بشه !  هیچشم بق یجلو تیاسطوره ا تیشخص خوامینم یشنویدرست م آره

و  یکردیروز نثارم م کیکه  ییخودت با خوندن خط به خط اون کتاب حرف ها خوامی، م یعذاب بکش خوامیم اما

 !  یدرک کن

رد و پر ک موییتنها ی، درک کن شدمیاز قبل عاشقت م شتریمن ب شدیم یزبونت جار یکه رو یبا هر کلمه ا یکن درک

 !  یمنو شکست یکه با چه وضع یبفهم

 زنده ام !  ینیبیترمه نمرد ، درست م انیک آره

بال رو تو سر قلبه من  نی، ا ستین یطپشش عاد گهیفقط جسمم زنده است ، روحم مرده ، قلبم پنج ساله که د اما

 !  یآورد

رم ن یک تیدل سنگ نمیبب خوامیخودم و خودم نظاره گر باشم ، م خوامیو جار بزنم ، م یکه باهام کرد یکار خوامینم

 ؟  شهیم

 ؟  یدختر هجده ساله آورد هیسر  ییچه بال یبفهم یخوایم یک

 بشه هان ؟ داریب خوادیم یک وجدانت
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 نهزیداره زل م یکه رنگه ناباور یکه پلک بزنه با نگاه نیهمه حرف براش مشکله ، بدون ا نیهمه اتفاق و ا نیا هضم

 بهم ! 

 

 :  رسهیو صداش به گوشم م خورنیلب هاش تکون م باالخره

 ؟  یگیبهم م یو چ یحاال برگشت یمام خودتو از من محروم کردت هیهمه سال که با سنگدل نیبعده ا-

 من آسون بود ؟  یبرا یکرد فکر

 ادامه دادم ؟  میمن خوش و خرم به زندگ یکرد فکر

 با خاطرات تو مردم و زنده شدم !  هیپنج سال  من هر روز و هر ثان ترمه

 ؟ یکنیکه حالم و درک نم یرحم یب انقدر

 کردم آره اما پنج سال تاوان پس دادم !  یغلط هی من

 شکله ممکن پس دادم ؟  نیکه در حقت کردم و به بدتر یظلم تاوان

 ترمه ؟  چرا

 ؟  ینگفت چرا

 ؟  یشد رحمیانقدر ب چطور

 یکه مرده ا کردمیم هیگر یو من باالسر قبر یسال من هرشب هرشب تو تبت سوختم ، اون وقت تو زنده بود پنج

 توش نبود !

 

 !  ادیبه حرف ب دیتا شا کردمیبهش نگاه م دواریکه من هر شب ام یزنم شده بود قابه عکس یمن به جا هییتنها همدم

 ؟  یچ یعنی یدونیم
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 وار دوستت دارم !  وانهیدوستت دارم د یلیبه خدا خ زمی، خانومم عز ترمه

 پنج سال ... نیا

 

 ندهبیچشم هاشو م هیثان نیبه خودش مسلط شه چند خوادیم ی، هنوز عادتشو ترک نکرده ، هنوز وقت کنهیم سکوت

 ! 

 

 !  کوبهیام م نهیوار به قفسه س وانهیکه د یکه قطع شده ، از قلب یبگم از حال خودم ، از نفس اما

 سر قلبم آورد !  ییدو کلمه چه بال نیبا هم دیگفت دوستت دارم نفهم انیک

 

 یجلو انیکه ک ی، انگار دوباره برگشتم به پنج ساله قبل به روز شدیداشت از اول شروع م زیدوباره همه چ انگار

 ترمه !  دیتو لرز یبار دلم برا نیاول یمدرسه بهم گفت : برا

 

 پنج ساله قبل !  ایتره  یحس االنم قو دونمینم

 نکرده !  یرییاالن هم تغ یوار بوده که حت وانهیطپش د هی،  انیدر مقابله ک شهیواکنش قلبم هم دونمیم اما

 

،  هشیم زیو صبرش لبر ادیبزنه اما انگار شهاب به خودش م یحرف خوادی، م دهیم رونیب نشیس یاز قفسه  نفسشو

حالم خراب  یتماس بدن نیاز ا شهی، مثل هم کشهیو محکم به سمته خودش م رهیگیچون بدونه ترس دست منو م

 یکرده بود که من اجازه  دایپ گسترشدلم  یتو یرپنج سال جو نیا یاعتقادات تو یسر هی، جدا از اون  شهیم

 !  دادمیکس نم چیوقت به ه چیو ه یکینزد
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 یتصور هی،  شهیاش م جهیهم نت شیدرون شیآت نی، ا زننیم ششی! انگار آت وفتهیدست هامون م یبه رو انیک نگاه

 سرخ شده ! تیکه از عصبان

 

 : ادیشکله ممکن در م نیشهاب درست به بدتر ی، صدا شهیاش  از خشم جمع م چهره

 ! رهایکه اونم درمونده از همه جا به ما پناه ب یکردی، پنج ساله قبل زنتو ول نم یو دوستش داشت یتو اگه مرد بود-

 احترام گذاشتم شیکتاب رو به دستت برسونه ، به تصم نیو ا رانیهم پناهگاهش منم ، خودش خواست برگرده ا االن

رمه ت هیاز صد فرسخ ی، حت یداشته باش یمردونگ ی، حاال برو و اون کتابو بخون اگه ذره ا ستمیمثله تو نچون من 

 !  یشیهم رد نم

 

د و بع کنهی، آخر هم مثل کوه آتشفشان فوران م شهیم شتریدم به دم خشمش ب انیو ک زنهیدم به دم حرف م شهاب

شهاب دستم و  شهیو باعث م کشهیو با قدرت م رهیگی، دست آزاده منو م ندازهیکه به شهاب م یاز نگاه وحشتناک

 ول کنه ! 

 

 :  گهیشده رو به شهاب م بیبرام غر تیکه از عصبان یلحن با

 ؟ تا آخر عمرشم زن یفهمیو اون بشم ، ترمه هنوز زنه منه م نیزن ا هیتا حام ستمیآره ! منتظر ن ستمیمن مثله تو ن-

 !  مونهیمن م

 هیاون روز ، روز خاکسپار یانگشتت به زنه من بخوره ، فردا گهیباره د کیخدا اگه  هی، به خداوند گهیباره د کی اگه

 توعه !

 ! کنهیحالم و خراب م شییزورگو نی، ا زهیریبه هم م اعصابم
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 یکه تمام قدرتمم برا دهیانگشت هاش فشار م نیبکشم اما چنان انگشت هامو ب رونیدستم و از دستش ب خوامیم

 کار بذارم باز هم کمه ! نیا

 

 ، هر چقدر کشهیلب از لب باز کنم ، دستم و دنبال خودش م خوامی، تا م کنهینگاه م انیدر هم به ک یبا اخم ها شهاب

 !  رسهیباز زورم بهش نم کنمیتقال م

 

 :زنمیم دایفر میابونیخ یکه تو نیتوجه به ا یو ب ارمیطاقت ب تونمیآخر هم نم در

 من ازت متنفرم !  انیک-

 

و  طرفم گردهی، برم شهیبرداشته م تیفشار دستش از دور انگشت هام ، کم و کمتر و در نها زنه،یخشکش م سرجاش

 ! کنهیحبس شده ، نگاهم م نشیس یکه نفس تو یدر حال

 

 :  گمیم یو با لحن بد شمارمیم متیو غن فرصت

 زنه یگیم یوجود نداره ! رو چه حساب یترمه فروزان گهیدلت به اون شناسنامه سوخته خوشه؟ خوش نباشه چون د-

 ؟  یمن

 !  میکرد شیما دالمون به هم محرمه فقط امروز رسم ینگفت یزمان هی مگه

 یبهم فرمانه دور،  کنهیحضوره تورو حس م ی، اتفاقا برعکس ! قلبه من وقت انیک ستیمحرم دل تو ن گهیمن د دل

 چرا ؟  یدونیم دهیم

 شکل ممکن خورد شد !  نیتو شکسته شد ، به بدتر یپا ریز یزمان هیقلب  نیا چون

 قلب و چطور به هم چسبودم !  نیا یها کهی، من ت یدرک کن یدونینم یحت
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 ش ! دل خوش نبا ونشیدرم یکیضربان  نیهم بهش نداره ، به ا ی، اصال شباهت ستیمنه قلب ن ی نهیس یکه تو ینیا

 !  کنمیحس نم نمیس یو تو یوقته من قلب یلیخدا قسم ، خ به

 

 !  شهیاز قبل در هم م شتریاش رفته رفته ، ب چهره

 !  کنمیاما موضع خودم و حفظ م سوزونهیو م گرمینگاهش ج غم

 ! دونستمیعذاب م نیاما اونو سزاوار ا دونمیزده بودم خودم م انیبه ک یبد یها حرف

 

 :  رسهیبه گوشم م نشیغمگ یکه صدا کنمیو بهش م شتمپ

 !  یکردیام نم هیتنب یطور نیکاش ا یپنج سالو ! ا نی! اون حرف هامو تمام ا کنمیترمه جبران م-

 !  یگرفتیو ازم انتقام م یموندیکاش م یا

 سنگ قبر سرد نشه !  هیاما مرحم دلم  نمیبب اتویمحل یصد بار ب یبودم روز حاضر

 

 :  گمیو م زنمیم یتلخ لبخند

 کشور نبود !  نیا یجام تو گهی، د یکه بهم زد ییبعد از اون حرف ها -

 وقت دوستم نداشته !  چیکه عاشقش بودم بهم گفت ه یکس آخه

 

داشتم از هر طرف بهم فشار وارد  یبد طی؛ اون روز ها شرا یبود انینفس ک شهی: دروغ گفتم خانومم ! تو همانیک

 !  کردنیم
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 نه ؟   ایدامن منو گرفت  شدیکه بهت وارد م یینه ؟ فشار ها ایمن انتقام بود  هیزندگ یقصدت از اومدن تو-

 غربت کرد با نه ؟  ریو پنج سال اس من

 

 :  دمیو ادامه م کشمیم یآه

و نداشتم آره اول از همه اومدم سراغ  بیکشور غر یتحمل موندن تو گهیچون د رانینخواه ببخشمت من اومدم ا-

 نوشته هام به تنها مخاطبش برسونم !  خواستمیتو م

 !  یو حس کن میزندگ یچرا ؟ دوست داره لحظه به لحظه  دروغ

 که قلب من سوخت !  یدلت و بسوزونه درست همون طور شیدارم تلخ دوست

 کشورم !  برگشتم

برعکس باشه اما حداقل به  شیبدبخت ، معن یترمه  یعدالت برا شهیممثل ه دیبندازنم زندان ، شا دیشا دونمینم

 که آدمم اول از همه به تو !  نیکه زنده ام ، ا نی، ا فهمونمیهمه م

 

 

 گفتن ندارم !  یبرا یا گهید زی، چ زنمیهام و م حرف

 

اما هنوز قدم دوم رو برنداشتم ، دست  دارمیقدم به جلو برم کی،  کنهیکه با اخم نگاهم م یشهاب یبه چشم ها رهیخ

 !  رهیگیانداممو در برم یقدرتمند یها

 

ف بفهمونه تمام حر انیبه ک خوادیانگار م کوبهیام م نهیس وارهی، قلبم چنان خودشو به د رهیم یا هیثان یبرا نفسم

 که زدم ، دروغ محضه ! ییها
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 :  شنومیزمزمه مانندش و کنار گوشم م یصدا

 یکفاف مجارا گهی، لباس هات د دمیرسی، اون قدر دلتنگ عطرت بودم که داشتم به جنون م دامیداشتم جون م-

 !  دادیو نم میتنفس

 !  خواستمی، من زنم و م خواستمیخودت و م من

 

 !  کنمیشال احساس م کیگردنم به ممانعت  یداغش و رو ی، بوسه  کشهیم ی، نفس کشدار صانهیحر

 

 : دهیبا همون لحنش ادامه م دوباره

دامه ا تیبه زندگ یدور از من به راحت یتونینم یانیک ی، تو ترمه  یشی، زن م یشی! دوباره مال من م کنمیجبران م-

 !  یبد

 

 !  ذارمیدست هاش که دور شکمم حلقه شده م یهامو رو دست

 نی، از همه سنگ کنمینگاه مردم و حس م ینیخوب سنگ یلیتا اون دست ها از هم باز بشن ، خ کنمیتالشم و م تمام

 !  دیکشیمدام دست به گردنش م واریزده به د هیبود که تک یتر نگاه شهاب

 

 تکون خوردنم برام سخت بود !  یحت گهیدست هاش قفل کرد د یبدتر شد ، دست هامو تو اوضاع

 

 رو باور نداشت !  جانیهمه ه نی، انگار قلبش ا کردمیرو پشت سرم احساس م نشیس یشدن قفسه  نییپا باال

 :  کنهیم کیمردونش تحر یصدا دنیشن یزمزمه هاش ، گوشم و برا دوباره



 یالینوازش خ

 
527 

 

 

 و دوباره بهش برگردوند !  انی! باور کردنش سخته ، خدا تو رو دوباره بهم برگردوند ! خدا نفس ک شهیباورم نم-

 

 !  ترسونهینفس ها من و م نی، ا یکینزد نیا صداش

 ، بلکه از خودم ...  انیاز ک نه

 انیک یتا دور شونه ها خوادیدلشون م بیکه سرکش شدن و عج ییوار شده ، از دست ها وانهیکه طپشش د یقلب از

 که حسرت همقدم شدن رو باهاش دارن !  ییحلقه بشن ، از پاها

 

 :  گمیو م کنمیاما ناچارا ناله م چرخهیوسط زبونم هم به کام نم نیا

 !  یکن دامیپ یتونینم رمی، دوباره م رمی، به خدا دوباره م انی! نکن ک یکنیم تمیاذ یدار-

 

 جا محل کارشه !  نیو فراموش کرده ا ستی، انگار تو حال خودش ن شهیدست هاش تنگ تر م ی حلقه

 

 :  کنهیکنار گوشم نجوا م صانهیحر

ترمه همه جوره مجازاتم کن اما نگاهت  امتخویم یلی، من خ کنمیاشتباه و تکرار نم هیبار دوم  یهان ؟ برا یکجا بر-

 !  ریو ازم نگ

 

 ؟  یریبگ می؟ که دوباره به باز یکه دوباره قلبم و بشکن-
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هت بگم ؟ ب میحرف بزن ییجا هی میبر م؟یقربون قلبت برم اشتباه کردم خوب ؟ حرف بزن زممی: نه خانومم ، نه عزانیک

  ؟یبه سرم آورد یبهم گذشته ؟ بهت بگم با رفتنت چ یچ

 

دادن من  یدست از باز یخوایم یک دونمیافکار توعه ! نم نیا دونمیکه نم یزی، چ دونمیو م ی! همه چ انیک دونمیم-

 !  یبردار

 ولم کن !  کنمیم خواهش

 انقدر عذابم نده !  ینکن ، اگه دوستم دار تمیاذ

 

تاب و تحمل  گهینگاهش کنم ، د گردمیبرنم،  شهیدست هاش ، از دور شکمم برداشته م ی، حلقه  کشهیم یآه

 !  شهینم یاز چشمم جار ی، اما اشک لرزهیموندن و ندارم ، چونم م

 

ها  زیچ نیخوب ا یلیخ یعنی امیگفت نم ی، وقت  شی، شرمنده اش شدم ، شرمنده مردونگ کنهیبا غم نگاهم م شهاب

 کرده بود !  ینیب شیرو پ

 

و  دمدزی؛ نگاهم و ازش م کنهی، با همون اخم نگاهم م دهیتو حالتش نم ریی، تغ ستمیا یو روبه روش م رمیسمتش م به

 :  گمیم یآروم یبا صدا

 متاسفم ! -

 

 :  گهیو م کنهی، اشاره به پشت سرم م سوزونهیاز قبل دلم و م شتریکه ب کشهیم یآه

 اون طرفه !  نیماش-
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دم ق ییطرف هم دلم تنها کیو ندارم ، از  انی، تحمل دوباره برگشتن و دوباره چشم تو چشم شدن با ک کنمیم مکث

 :  گمیو م کنمیخشک شدم و با زبون تر م یکه توش بزرگ شدم ؛ لب ها خوادیو م یشهر یزدن تو

 تو برو !  امیم ییتنها باشم ، خودم تنها خوامیمن ... م-

 

 :  شمیبگه که مانعش م یزیچ خوادی، با اعتراض م شهیم ماز قبل در ه شتریهاش ب اخم

 شمیدارم ، نترس! گم نم ازین ییتنها نیبه ا-

 !  شهیمانعم نم یو با خودخواه دهیبه خرج م یمردونگ شهی، اما مثل هم کنمیچشم هاش حس م یو تو دیترد

 

 !  رمیگیم شیآهسته راهم و در پ یو با قدم ها دمیسوق م نیزم یو از چشم هاش به رو نگاهم

 

 :  شهیم یزبونم جار یکه ناخودآگاه رو شمیم یی، دست به دامن شعر ها شهیو مثل هم زنمیم یتلخ لبخند

 

 جستجو نخواهد کرد افتنتی یبرا

 گل تازه بو نخواهد کرد چیکه ه یکس

 

 کرد غشیدر یآنچه خواست دلم... زندگ هر

 دبه بعد دلم آرزو نخواهد کر نیاز
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 از هم میو جدا شد میو تو کوه شد من

 مرا و تو را روبرو نخواهد کرد نیزم

 

 و ندانستم  یبخت روشن من بود تو

 من البته رو نخواهد کرد  یبه رو یخوش

         

 ام مذاب اما یآفتاب و تن برف تو

 وامانده خو نخواهد کرد ی هیسا چیه به

 

 که از تو دل بکند دیایدلش نم یدل

 دل بکند نه نگو نخواهد کرد . نخواه

 

 ! زنمیو تار کردن با پشت دست کنار م دمید یک دونمیکه نم ییها اشک

 

 ارور داده اما قلبم ....  انیک یدر مقابل حرف ها یبدجور منطقم

،  نم، هنوز هم سلول به سلول بد برهیکلمه حرفش من و اوج م کی، هنوز هم با  تپهیاون م یاز قلبم که هنوز برا امان

 !  طلبهیرو م انیک
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 یوب مایگفت دوستت دارم ، لحنش درست مثل قد ی، وقت خوامتیگفت م ی، وقت یگفت زنم ی، وقت لرزنیم زانوهام

 !  دادیصداقت م

 

 بود !  رمیگ بانیهم گر شیکه پنج سال پ کردیم دایرو پ یوار وانهیمنم درست همون ضربان د قلب

 

 که لحنش صادق و دلش پر از نفرت !  هیهنوز همون مرد انیعاشقم و ک یسال گذشته ، من هنوز همون ترمه  پنج

 !  شهیبه عشق نم لیسال هم بگذره ، حس  نفرتش تبد یاگه سال ها یحت

 من دختر صابر نه ، بلکه دختر محمدم !  دهیاالن که فهم یحت

 !  دیکشیم شیاونم قلب منو به آت دیبود ، پس با انداخته شونیزندگ یتو شینظر اون مادرم آت از

 

 ، بلکه بارون سرد آسمونه !  ستیبار اشک داغ چشم هام ن نی، ا چکهیگونم م یرو یا قطره

 

هام  ییجا هم مرهم تنها نیا یهوا اون قدر بهم عادت کرده بودن که حت نیبارون و ا نی، ا زنمیم یتلخ لبخند

ه گون ی! اما اشک هام هنوز مصرانه رو شهی، هوا رفته رفته ، گرفته تر م شهیتر م دی؛ بارون رفته رفته شد شدنیم

و با شهاب چشم تو چشم  گردونمی، صورتم و برم ارهیمن و به خودم م ینیبوق ممتدد ماش یی؛ صدا نهیشیهام م

 !  شمیم

 

 :  گهیکه صداش به گوشم برسه م یو جور دهیم نییکمک راننده رو پا ی شهیش

 شده ؛ سوار شو !  دیشد یلیبارون خترمه -
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 رفتن ، حماقت محض بود !  ادهیوضع هوا پ نی، واقعا با ا چکهیاز سر و صورتم  م آب

 

 !  شمیو سوار م رمیآروم به سمتش م یو با قدم ها کنمیپشت دست صورتم و پاک م با

ه ک ییاشک ها خوامی، م زنمیتا صورتم و خشک کنم ، دستش و پس م رهیگیرو به سمتم م یدستمال کاغذ ی جعبه

 صورتمه !  یو بذاره به حساب قطرات بارون که رو ادیاز چشمم م

 

 : گمیم یفیضع ی، با صدا رهیو که م ریاز مس ی، کم ارهیو به حرکت در م نیو ماش کشهیم یآه

 مامانم؟  یجا یمن و ببر شهیم-

 

 :  گهیم تیحوالم کنه با جد ینگاه میکه ن نیو بدون ا دهیتکون م یو به عالمت منف سرش

 

 شهیبه ضررش تموم م یلیخ دیشوک جد هیکم بهتر شده ،  هیمستانه با دکترش حرف زده ، حال مادرت تازه -

 که ؟  یدونیم

 

 :  گمیم یو با ناراحت دمیتکون م یسر مغموم

 ؟  یچ امیت-

 

 :  گهیو م دهیم رونیو آه مانند ب نفسش

 !  لیچشم تو چشم شدن با سه یعنیکه؟ رفتنت به اون جا  یدونیم کنهیم یزندگ یعمو مرتض ی، خونه  امیت-



 یالینوازش خ

 
533 

 

 

 :  گمیو م زنمیم یپوزخند

 ... لیسه-

 که بخواد به زور منو عقدش کنه !  ستین یاز اسمش ندارم ، چون حاج صابر یترس چیه گهیاالن د 

 

 :  هگیو م دهیتکون م یسر تیهمون جد با

 !  امیت دنید میریباشه ، م-

 

اما دلم اون قدر براش پر  هیمن چ دنیعکس و العمل برادرم نسبت به د دونمی، نم گمینم یزیو چ کنمیم سکوت

 !   دنشیدر آغوش کش یبرا کردمیم یکه لحظه شمار دیکشیم

 

م و به حال تمی، وضع کنمینم ی؛ حرکت کنهیپارک م یعمو مرتض یخونه  یو جلو نیبعد ، ماش ی قهیدق ستیب درست

من مردم ، اونم پنج سال  کردنیآخه اون ها فکر م ترسمیبرادرم اما م دنید یبرا کشهیکه دلم پر م نی، ا زنهیهم م

 قبل ! 

 

 دنی، از د هیصرفا به خاطر حس بدم از واکنش بق تونسمیبودم نم دهیها رو به جون خر نی، من تمام ا کشمیم یآه

 یبشم ، در خونه  ادهیکه پ نیاما قبل از ا رهیدر م ی رهی، دستم به سمت دستگ کنمیبرادرم بگذرم ؛ عزمم و جزم م

 !  انیم رونیاز خونه ب لیو سه امیو ت شهیباز م یعمو مرتض

 

 !  دشیطلب یکه تمام وجودم م یبرادر یام قفل شده رو یبارون یاما من چشم ها ستنیمن ن یها متوجه  اون
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 !  کننیم سیکه اشک هام صورتم و خ زنمیم ی، پلک شهیام تار م دهید

 ساله !  زدهیس شهیم گهیشده ، االن دوازده سالشه ، پنج ماهه د بزرگ

 !  مدونستیو گناهکار م انیک بیبود اما من عج یها ک نیمسبب ا دونمیبزرگ شد ، نم میتیکه  یبرادر یبرا رمیبم

 

گوشه  تهوفیبشه ، مادرم ب میتی امیت خواستمیوقت نم چیبودم اما ه زاریفالکت بار بود ، از اون خونه ب مونیزندگ وضع

 غربت بشم و حاج صابر اعدام بشه !  ی، خودم آواره  مارستانیت ی

 

 نبود؟  انیک نایا یهمه  مقصر

 ؟ یمتیپدرم اعدام شد اما به چه ق یو قاتل اصل دیحق به حق دارش رس دیشا

 

 ؟  امیمن و ت یتباه شدن زندگ متیق به

 

 !  شمیم ادهیو پ کنمی، در رو باز م دونمینم زی، تامل رو جا  رنیم ینیبه سمت ماش لی، با سه گزمیم لب

 

اه نه ، نگ کی،  دوزهیسمت م نیبه ا یجیاسمش از زبون من نگاهش و با گ دنیبود با شن گهیعالم د یکه انگار تو امیت

 ! رهیگیهم من و نشونه م لینگاه سه ریبلکه ت

، حواسم به  کنمی؛ ناخودآگاه دستم و به سمتش دراز م کنهینگاهم م یکه با ناباور یامیت دنی، با د کشمیم یآه

 !  نهیبیو م امی، چشم هام فقط ت ستین لیسه
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 :  گمیدردناک و م یخنده  هی،  خندمیامونم م یب یها هیگر ونیو م زنمی، هق م شهیام صدادار م هیگر

 

 !  امیت ایخواهرت برگشت ، ب یداداش-

 !  ایمن قدرت ندارن تا به سمتت پرواز کنم تو ب یپاها

 !  یتو واسه من موند ایدن نیا یبره ؛ بذار بفهمم تو ادمی امیکس یب بذار

 

 زیغم انگ یصحنه  نیا دنید یبفهمم شهاب هم برا تونمیم دیو ند شنومیرو م نیباز و بسته شدن در ماش یصدا

 کنجکاو شده ! 

 

شده ،  سیهاش اشکش دم مشکشه ، چون صورتش از اشک خ ی، درست مثل بچگ دارهیقدم به جلو برم کی امیت

 :  رسهیبه گوشم م فشیضع یصدا

 !  یزنده ا دونستمی، م ینمرد دونستمیم یآبج-

 

 نیو ا دارمیقدم به جلو بر م کیبار من  نیگلوم خفه بشه ، ا یهق هقم تو دیتا شا رمیگیدهنم م یو جلو دستم

 ببره !  نیو از ب نمونیب یتا فاصله  دمیم امیجرئت و به ت

 

و با جون و دل آغوش برادرم و  کنمی؛ دست هام و از هم باز م ادیو با دو به سمتم م زنهیاسمم و صدا م هیگر ونیم

 فشار دستام بهش ثابت کنم ! نیو با هم میاوج دلتنگ خوامیانگار که م دمی؛  به خودم فشارش م کنمیقبول م
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 :  گهیو م زنهیاما هق م ادیدر نم هیاز زور گر صداش

!  یرذایتنهام نم دونستمی، منتظرت بودم م دونستمی! من م یتو مرد گفتنیبا همشون دعوا کردم ، م یبه خدا آبج-

 ؛   نیکرد من و فراموش نیموندم همتون رفت بی؛ اما ازت دلخورم ، آخه غر یگردیبرم دونستمیم

 

زد و  جاناتیهمه ه نیتوجه به قلب خودم که از ا یاما ب ادیدر نم هی، نفسم از زور گر زنهیم شیهاش دلم و آت حرف

 :  گمیم کنهیکه بغض داره خفه ام م یمرحم دل برادرم بشم ؛ در حال کنمیم یدر حال انفجاره سع ضینق

 قربونت برم فراموشت نکردم به خدا !  یداداشم ، اله امیت-

 !  دیکشیکس بودم ، هر روز و هر لحظه دلم برات پر م یسال ها ب نیموندم ، منم تمام ا بیغر منم

 مگه نه ؟  یکنیم درکم

 !  یفهمیاز همه تو حالم و م شتریب

 .دمیقول م میکنیشروع م یدیجد یاومدم تا بمونم ، زندگ نیبرگشتم ، بب نیبب اما

 نمرده بودم ، بلکه اون هامنو کشتن ، جسمم و نه ، روحمو !  من

 ؟  یداداش گمیم یکه چ یفهمیم

 ها چقدر داداششونو دوست دارن ؟  یآبج یدونیم

 ؟؟؟ رمیمیمن واسه تو م یدونیم

 

غرق اشکم  ی، انعکاس چهره  شیبارون یچشم ها ی؛ تو شهیم رهیو به چشم هام خ رهیگی، ازم فاصله م دهینم یجواب

 !   نمیبیخوب م یلیرو خ
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 :  گهیو م کنهیگونه اش رو پاک م یرو یپشت دست اشک ها با

 مگه نه ؟  یرینم گهید-

 

 : گمیو م دمیتکون م نیبه طرف نانیو با اطم سرم

 !  رمینم-

 

 :  پرسهیو دوباره م زنهیم یتلخ لبخند

 ؟  یکه مرد یچرا به همه دروغ گفت-

 

کردن  یاما منو از زندگ دمیکشیسقف آسمون نفس م ریکه من ز ی، مجبورم کردن ، در حال امی+من دروغ نگفتم ت

همون قبر رو داشت ؛ ازم نخواه  تیپنج سال درست حکا نیا یمن تو هیمحروم کردن ، زنده زنده خاکم کردن ؛ زندگ

 وحشتناکه !  یلیقبر بگم که خ نیا یها یکیاز تار

 

بار  نیاول یچند وقت برا نیا ی، تو وفتهیم لی، باالخره چشمم به سه برهیپناه مو دوباره به آغوشم  کنهیم سکوت

 !  رهیگیخنده ام م

 داشت !  رتیمغا امیبا نگاهه ت یلینگاه وحشت زده اش ، خ یها نیناباور و در ع ی افهیق

 

 : گمیم لیو خطاب به سه خندمیم هیگر ونیم

 سراغتون .  ومدهینترس ! روحم ن-
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 :  گهیو لکنت زبون م ی، با ناباور خورنیهاش از هم تکون م لب

 تو ،  توچطور ...-

 

 :  گمیوسط حرفش و م پرمیم

 آره زنده ام !  اریبه خودت فشار ن-

 

 :  گهیخنده هاش م ونی، م شهیبه قهقهه م لیکوتاه که کم کم تبد یخنده  هی،  خندهیم

 !  شهیباورم نم ایخدا-

 

 :  گمیم یآروم یو با صدا کنمینگاه م امی، به ت گمینم یزیو چ زنمیم یپوزخند

 نکردن ؟  تتیپنج سال که اذ نیا یتو-

 

 :  گهیو م دهیتکون م نیبه طرف سرشو

 مرد اوضاع سخت شد !  حهیزن عمو مل ینه ! اما وقت-

 

 که من رفتم مرده ، کاش بود ...  یبودم که زن عمو همون سال اول دهی، از مستانه شن پرهیابروم باال م یتا هی

 !  کنهیم یو براش مادر امهیدلسوز ت یلیخ دونستمیم
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 !  زهیری، افکارمو به هم م شهیکه به سمتم برداشته م لیسه یها قدم

 

 :  گهیمسخ شده م قینگاه عم هی، بعد از  زنهیپلک هم نم ی؛ حت ستهیا یروم م روبه

 ؟  یکجا برسکه به  یهمه رو با رفتنت مجازات کرد-

 

 :  گمیو م زنمیم یپوزخند

 

 که زندان بانش حاج صابر بود فرار کردم !  یتو فکر کن از زندان-

 

 : فقط به خاطر ازدواجمون ؟  لیسه

 !  یگفتیم خوب

 

 ؟؟؟  نیزد تیچند بار گفتم و خودتونو به خر گفتم؟؟؟یم-

 

 محض بود !  تیخر زیهمه چ ی، ازدواجت با اون ب یکار ممکنو کرد نی: تو هم بدتر لیسه

 

 :  گمیو م زنمیم یپوزخند
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وکالتت  یهاتو رو کرد ؟ چون پروانه  ی؟ چون گند کار یگیم نویزندان ا یچون سه سال تمام انداختت گوشه  -

 باطل شد ؟؟ 

 

 ما بود !  یزندگ یانداختن تو شیاز اولم قصدش آت انیکه خبر ها رو داده اشتباه داده ! ک ی: اون لیسه

 خودش بود !  یاونا هم نقشه  ی همه

 

 سوخت !  تیگناه یب یجالبه ؛ دلم برا-

 

 :  دمیو ادامه م شمیم یجد

 بخون که تو رو نشناسه من ...  یروضه ها رو برو دم گوش کس نیا-

 

 :  گهیو م پرهیوسط حرفم م امیت

 سال ها هوامو داشت !  نیا یتو یلی! خ یباهاش دعوا نکن آبج-

 

 !  دمینگفته ام رو هم قورت م یو همراه آب دهانم حرف ها دمیم رونیب نهیس یو آه مانند از قفسه  نفسم

 :  گهیم امیکه دوباره ت کنمیم سکوت

سال ها به  نیمامان تمام ا ایمنتظرمونه ! تو هم ب مارستانیدر ب یجلو ی، عمو مرتض کننیامروز مامان و مرخص م-

 حال افتاد !  نیخاطر تو به ا
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 :  گمی، با غم م گزمیم لب

 !  دمیقول م میشیخانواده م هی! دوباره  شهیها تموم م نیا یزود همه  ینه داداش تو برو به زود-

 

 :  کنهیو باالخره صداش حضورشو اعالم م ادیبار شهاب به حرف م نی، ا گهینم یزیو چ زنهیم یلبخند

 ...  میایترمه ! بعدا دوباره م میبر-

 

 :  کنمی، کنار گوشش با بغض زمزمه م کشمیو درآغوش م امیت گهیو بار د دمیتکون م یسر

 ها باشه ؟  ینگ یزیبه مامان چ-

 

 گمیم کنهیکه بغض داره خفم م یو در حال رمیگی، ازش فاصله م کنمیخوردن سرشو به عالمت مثبت احساس م تکون

 : 

 برو مواظب خودت باش !  گهید-

 

 : گهیکه درست مثل من غم داره م یو با لحن دهیتکون م یسر

 طور !  نیتو هم هم-

 

 !  شمیراهش م ی، با نگاهم بدرقه  کنهیبه من م پشتشو

 :  گهیو م ارهیبا همون اخم نظاره گر منه؛ آخر هم طاقت نم لیسه
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 ؟ دیدردسر جد هی؟ باز  هیک نیا-

 :  گمیم یکالفگ با

 بشم !  مونیبگم که بعدا پش ییزایاگه دردسر باشه به تو شرف داره ؛ راهتو بکش برو ! نذار چ یحت-

 

 : گهیو م دهیحرص سر تکون م با

 !  شهیها تموم نم یراحت نیترمه ! به ا مینیبیهمو م یباشه ! اما به زود-

 

 !  دوزمیچشم م ابونیبه خ نهیو دست به س شمیم نیبه حرف هاش ، سوار ماش تیاهم یب

 

 !   شمیم مونیو پش کشمی، ازش در حد مرگ خجالت م ارهیو به حرکت در م نیو ماش شهیهم سوار م شهاب

حس  دنشویخوب عذاب کش یلیاما االن خ ادیو من ، احمقانه بهش اصرار کردم تا ب امیماه قبل گفت من نم پنج

 !  شهینم یزبونم جار یدادنش رو یدلدار یبرا یاما کلمه ا کنمیم

 

تا  ستنیکدوم ن چیو گرفته ، شوهرم ، مادرم داداشم ، بابام ه بانمیگر یبودن بدجور بیچرا اما حس غر دونمینم

 ! کردمینم یکس یهم انقدر احساس ب سیپار یتو یبهشون پناه ببرم ، حت

 

 

 از قبل ناراحت بشه !  شتریاشک هام ب دنیشهاب د خوامینم

 پنهون کنم  دشیتا صورتم و از د گردونمی؛ ناچارا صورتم و برم رمیجلوشونو بگ تونمیرقمه هم نم چیه اما
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 گاه گاهش را یلبخندها یزندگ گرفته

 دلبخواهش را یزخم ها شیجا دهیمن بخش به

 

 آخر  یکه لحظه  یخون است مثل مادر دلم

 او گفتند از کف داده طفل پا به ماهش را به

 

 میهمه خردند و ابراه ارانمیتنها که  یبت

 بار گناهش را ختهیدوش خسته ام آو به

 

 بود عشق و بر سر آدم فرود آمد یکاله

 حاضر نشد تا عقل بردارد کالهش را یکس

 

 دیدهم شا یخودم را م یها یدشمن جواب

 را اهشیس یاگر رو نهییکرده آ انینما

 

 دمیسر به هوا دنبال تو بودم که فهم من

 گمراه کرده بندگان سر به راهش را  خدا
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که بهش نگاه کنم  نی، بدون ا دارهیو نگه م نیشده که شهاب ماش کیتار بای، هوا تقر زمیریطول راه اشک م تموم

 ! انیبا چشم تو چشم شدن با ک شهیشدنم ، همزمان م ادهی، اما پ شمیم ادهیپ

خندونش  یهاو به چشم  کنمیخشک شده ام و با زبون تر م ی؛ لب ها شنیقفل م نی، پاهام به زم دنشیبا د دوباره

 !  زنهیم یو لبخند محو ندازهیابروشو باال م یتا هی،  کنمینگاه م

 

،  هستیا ی، روبه روم که م ادیو به سمتم م بندهیو م نشیدر ماش نمیبب تونمیفاصله هم م نیچشم هاشو از هم برق

 :  رسهیشهاب به گوشم م یخشک و جد یصدا

 ترمه برو داخل ! -

 

 :  گمیبه چشم هاش خطاب به شهاب م رهی، خ شهیباره درهم م کیبه  انیک یها اخم

 !  میباشه بر-

 

اما هنوز قدم از قدم برنداشتم ، مچ  کنمیپشتم و بهش م انیتوجه به ک یو ب بندمیو م نی، در ماش زنمیو م حرفم

 !  رهیگیدستم و م

 

 :  گهیکالم م تیو با جد دهیمهم فشار  یرو ضی، دندون هاشو با غ کنمیو بهش نگاه م گردمیبرم درمونده

 منه !  شیتو پ یجا-

 

 :  گمیو م زنمیم یپوزخند
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 !  ستیتو ن شیمن هر کجا که باشه ، پ یدستم و ول کن ! جا-

 

 سقف !  کی ریز یبر نیبا ا ذارمی+نم

 

 :  گمیناله وار م درمونده

 ؟  یدست از عذاب دادن من بردار یخوایم یدستم و ول کن ! ک انیک-

 

 !  نهیشیدستش م یرو یبگه که ، دست یزیچ خوادیم تیهمون عصبان با

 

 !  انهیدست ک ری، دستم هنوز اس کنمیو با ترس به شهاب نگاه م گردمیبرم

 :  گهیو م کنهیبه خونه م یبا چشم و ابرو اشاره ا شهاب

 تو برو تو ! -

 

 !  زنهی، از زور درد اشک تو چشم هام حلقه م شهیم شتریدور مچم ب انیدست ک فشار

 

 بغلش !  یصاف برم تو شهیکه باعث م کشهیو م مچم

 :  گهیمن و به شهاب ثابت کنه م تیمالک خوادیکه انگار م یو با لحن زنهیم یپوزخند
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  ه؟یچ انیکردن با ناموس ک یکه عاقبت باز یدونیم-

 

 !  انشیاون و آدم و اطراف تیخورد کردن غرور و شخص تینها احمقانه و در ینقشه  هی،  دونمی: آره مشهاب

 ! یهست یمرد واقع هیتو  انیک براوو

 

، لب هاش تکون  شهی، صداها محو م گهیم یچ دونمیاحمقانه است اما نم شه،یاز قبل در هم م شتریب انیک یها اخم

 مرگ آور فرو رفته !  یسکوت یتو ایاما دن خورنیم

 

 حال خرابم و خراب تر کرده !  یکینزد نی، ا شهیبرداشته نم انیک یاز رو یا هیثان یحت نگاهم

 !  چهیپیسرم م یهمه و همه اکو وار تو کردیکه عاشقانه نثارم م یی، خنده هامون، حرف ها صداهامون

 

 ! رهیگی، نگاهم رنگ حسرت م دمیبه جنون رس انگار

 یواضح تو یلی، صداش خ کنهیو خراب م زیهمه چ و ادیچشمم م یاون روز نحس جلو یخاطره  شهیمثل هم اما

 :  چهیپیگوشم م

و تکرار کردم من تقاص اشک  خیمن تار شهیمادرمم نم یها هیصدم گر کیهات  هی، گر ستیکن برام مهم ن هیگر-

 مادرم و از تو گرفتم  یها

 مهرزاد انتقامش گرفت  انیبه حاج صابر بگو ک برو

 وقت تو رو دوست نداشتم !  چیترمه فروزان ؟ من ه یدونیم
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 حاال فقط و فقط رنگ ترس رو به خودش گرفته !  انی، نگاهم به ک رهیگیانداممو در بر م یبد لرز

 

 !  زنهیو خشکش م دمیرنگ پر دنیو با د کنهیم دایپ ی، نگاهش با نگاهم تالق دارهیحرف زدن دست برم از

 

 !  هیگر ریز زنمیبه چشم هاش م رهیو خ کنمیم بغض

 !  رهیگیام شدت م هی، گر شهیدستش از دور مچم برداشته م فشار

 ...  دیبودم ؟ شا وونهید

 ییاون روز به روشنا یخودم نداشتم ، هنوز بعد پنج سال خاطره  یرو یبود که کنترل ادیانقدر روم ز یفشار عصب اما

 چشم هامه !  یروز جلو

 

 دهیبهم م یفیو تکون خف رهیگی، بازوهامو م شهیزودتر وارد عمل م انیقدم به سمتم برداره که ک کی خوادیم شهاب

 :  گهیم یبا نگران

به  نیاز ا زمیبا مرگ نداره ، خانومم عز یاشک هات برام فرق دنی! به خدا د زمینکن عز یطور نی؟ ا شدیترمه چ-

 !  شهیهمون م یتو بگ یبعد هر چ

 ؟  یخندیم یشی؟ هوم ؟ خوشحال م تیاز زندگ برم

  ؟یدیپنج سال خند نیا

 

 :  گمیامونم م یب یها هیگر ونیو م دمیتکون م نیو به طرف سرم

عد که ب ی؟ طور یشکل ممکن منو شکست نی؟ چرا به بدتر ی؟ به خاطر گناه نکرده چرا منو مجرم دونست انیچرا ک -

 از قلبم ناقصه !  ییها کهیت هیپنج سال هنوز 



 یالینوازش خ

 
548 

 

 

 ، سرخ شده !  کشهیه عذاب مک شهی، صورتش مثل هم شهیقفل م فکش

 رو نداره !  یکردن کلمه ا انیب ییحرف بزنه اما توانا خوادیم

 

 !  کنهیو با آغوشش ذهن آشفته بازارم و آروم م کشهیو به طرف خودش م رهیگیبازوهامو م ناچارا

 

 تکون خوردن ندارم !  یاما نا فممیرو م نشیشهاب و پشت بندش به حرکت در اومدن ماش یقدم ها یصدا

 

 !  کنهیام م وونهی! درست مثل گذشته ، ضربانش د انهیقلب ک یرو سرم

 یه که نکنه هر آن قفس شمیکه نگران م ی، به طور کوبهیم شتریاز گذشته هم ب یبگم قلبش حت تونمیجرئت م به

 شکافته بشه !  نشیس

 

 !  زنهیسرم م یوار رو وانهید که ییاون بوسه ها یو در پ کنمیسرم احساس م یاشو رو بوسه

 

 :  گمی، با ناله م کوبمیم نشیو به س برمیباال م مشتمو

 دوستت ندارم !  گهی؟ د یشنوی؛ م انیدوستت ندارم ک گهی! د بخشمتیوقت نم چیه-

 

 :  دهینجواگونه اش گوشم و قلقلک م یصدا

 ؟  یباور کنم فراموشم کرد یتوقع دار یچطور کنهیقلبت خالف حرفتو ثابت م ی، وقت ششیه-
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 فرصت بهم بده !  هی کنمیجبران م ویخانومم ! همه چ کنمیم جبران

تو از عطرت  یپنج سال با عکست حرف زدم مشاممو با بو کردن لباس ها نیدوستت دارم تمام ا یلیبه خدا خ ترمه

 پر کردم ! 

 هیها چه درد بزرگ نیا یفهمینوازشت کردم م المیخ یها تو شب

 :  گمیو م کوبمیم نشیو دوباره با مشت به س زنمیم هق

 !  یحرف ها گولم زد نیبا هم شمی! پنج سال پ یگفتیم نارویاون موقع ها هم هم-

 

 !  کنهیم ادیو فاصله امونو ز رهیگیدستش م یو تو مشتم

 کنهیو با شصتش اشک هام و پاک م ذارهیگونم م ی؛ دست داغشو رو شهیم رهیبه اشک نشسته ام خ یچشم ها یتو

 ! 

 

 !  رهیم نییباال و پا جانیبا ه نشیس یشده ، قفسه  رهیشده به چشم هام خ مسخ

 !  کنمیکه پلک بزنم بهش نگاه م نیو بدون ا ادیهام بند م اشک

 !  رهیگیم شیسلول به سلول بدنم آت وفتهیبهم م یکه وقت یینگاه آشنا نیا به

 

 !  کنهیم دادیوجود منم ب یکه تو یازیاز حس ن شهیتب دارش پر م ی، چشم ها شهینگاهش عوض م رنگ

 

 !  ادی، سرش کم کم جلو م ستی، انگار تو حال خودش ن چرخهیم زگرانهیصورتم آنال یتک تک اجزا یرو نگاهش
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 :  گهیم ینجواگونه ا یو با صدا کشهیزده ام م خی یاش و به گونه  گونه

 ؟  یحالم و درک کن شهیم سوزمیخانومم ، دارم تو تب عشقت م خوامتیم یلی! خدوستت دارم ترمه  یلیخ-

 ؟  یدوباره مال من بش شهیم

 ؟  نمیبارتو بب طنتیحال ش نیدوباره رنگ نگاه پر از عشق و در ع شهیم

 ترمه ؟  یزیاشک نر شهیم

 

 !  گزمیو لب م بندمیهام و م چشم

 !  برهیصورتم منو به اوج م یملتهبش رو یگونه  ینوازش گرانه  حرکت

 

 :  گهیو م کشهیم یکشدار نفس

قسم  ترمه کنمیپنج سال و جبران م نی، ا کنمیجبران م ای؛ با من ب هیثان کی یازت دور بمونم ! حت تونمینم گهید-

 !  خورمیم

 

 !  دارمیقدم به عقب برم کیو  کنمیوجود عزمم و جزم م نی، با ا کنهیداره خفم م بغض

 

 !  وفتهینگاهم به نگاه سوزنده اش م دوباره

 

 :  گمیو با هق هق م کوبمیانگشت اشاره به قلبم م با

 !  ستیتوعه از جنس سنگ ن ی نهیس یکه تو ی؟ احساس داره مثل اون یفهمیم انیقلبه ک نیا-
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 تیرو گفتم تا به جد نای، ا ارمیدر م نهیتو بشه رو از س چهیبار دوم باز یکه بخواد برا ی! قلب انیبار دوم نه ک یبرا

 ! یببر یپ ممیتصم

 ؟  یکنم تا عشقم و باور کن کاری: چ گهیم تیو با جد شهی، کم کم اخم هاش در هم م کنهیو ناباور نگاهم م دهیپر رنگ

 

 برو ، تنهام بذار -

 

 !  ذارهی: آدم عاشق که عشقشو تنها نمانیک

 

 !  یستیبرو چون تو عاشق ن گمیکه م نهیهم یبرا ذارهیآره نم-

 

 ؟  تپهیتو م یکار کنم بهت ثابت بشه قلبم فقط و فقط برا ی: چ انیک

 

حس بال و پر دادم االن اونقدر تو دلم  کیقلبم به  یمن تو دونمیو م نی! اما ا شهیبهم ثابت م یچطور دونمینم-

 ؟ هین چه حساو یدونیم شهیاون حس بد خشک نم ی شهیباز ر یاگه عشقتو بهم ثابت کن یدوونده که حت شهیر

 نفرت ..

 نفرت  آره

 متنفرم  ایو عشاق دن یاز تمام عاشق من

 حالمه !  نیا یرو نثارم کن ایدن ینخواه اون آدم قبل بشم چون اگه تمام عاشقانه ها ازم

 چرا ؟  یدونیم ادیدر م اشکم
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 قشنگ بود اما االن وحشتناکه !  یتصورم از عاشق یزمان هی چون

 

 :  گمیپر از غمش م یبه چشم ها رهیو خ کشمیم یآه

! اون دفترو بخون  انیبهتره ک یلیحال من خ یبدون که تو نباش نقدریدلم و جلوت باز کنم ، هم ینخواه سفره -

 کرد ؟  یعاشق شهیکه شکسته م یقلب هیبا  نیمن بب یخودتو بذار جا

 

 رمیمستانه م یو به سمت خونه  کنمیو متوجه بهش پشتم  یاما ب زنهیم شیبه خون نشسته اش ، دلم و آت یها چشم

 !  کنهینم یحرکت چیاما ه رهیهر لحظه منتظرم دوباره جلومو بگ کنمینگاهش و احساس م ینی! سنگ

 

 !  شهیباز م یکیت یدر با صدا کشهینم ی، طول زنمیرو م فونیزنگ آ دیام نا

 

 منتظرمه !  نهیدر دست به س ی، مستانه جلو شمیکه به پشت سرم نگاه کنم داخل م نیا بدون

 

 :  گهیو م کشهیم ی؛ آه ستمیا یو روبه روش م رمیسمتش م به

 !  یالغر تر شد یکل یکه برگشت روزیاز د کنمیحس م-

 

 :  گمیو م زنمیم یپوزخند

 تا بتونم یدر کنار بر یاگه از جلو شمی! به جاش ممنون م ایدن یمسئله  نیتر تیاهم یرو ب یاالن دست گذاشت-

 داخل بشم ! 
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با  و نهیشی، مستانه هم روبه روم م نمیشیو روش م رمیراست به سمت مبل م کی،  رهیو کنار م کنهیم یپوف کالفه

 :  گهیم یآروم یصدا

 ؟  یدست اون بش ی چهیدوباره باز یخوایترمه ؟ تو که نم نمی! بب دمتونید انیدر با ک یجلو-

 

  دمیتکون م نیو به طرف سرم

 

 ؟  میک دونمیهواست نم یکه فعال رو تممیهو نجاینه موندم مستانه ، نه اون جا دووم آوردم نه ا-

 صحرا ؟  ای؟  ترمه

 دهیعکس م ی جهی، نت گردمیدنبالش م شتریب یچرا هر چ دونمینم خوادیدلم آرامش م دمیبر ی؟ از همه چ یدونیم

 من ... 

 

هم من و  شهیکه به در خونه وارد م یدر پ یپ یمشت ها ی؛ صدا کنهیصحبتم و قطع م فونیزنگ آ یدر پ یپ یصدا

 !  ترسونهیهم مستانه رو در حد مرگ م

 

و به سمت پنجره  دمی، آب دهانم و قورت م رسهیبه گوشم م ییآشنا ینعره ها ی، صدا شمیزده از جا بلند م شتاب

 دید ابونی، پنجره اون قدر به خ ستهیا یقلبم از حرکت م کنمیحس م یلحظه ا یبرا زنمی؛ پرده رو که کنار م رمیم

 سرشه ! یباال ننفس نفس زنو انیشده و ک نیشهاب نقش بر زم نمیداشت که بب

، تامل رو  ذارهیدهانش م یو دستشو رو کشهیم یخفه ا غیچشمش ج یجلو یصحنه  دنیبا د ادیکنارم م مستانه

خوب به  یلیخ انیک یصدا کنم،یرو که باز م اطی، در ح شمیو با دو از خونه خارج م ندازمی؛ پرده رو م دونمینم زیجا

 :  رسهیگوشم م
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 !  شونمتیم اهیبه خاک س کنمیم تیازت شکا ذارمیخدا زنده ات نم ی، به خداوند کشمتیم-

 

 : گهیم یبلند یتوجه به حضور من با صدا یکه حاال سر پا شده بود ، ب شهاب

باطل االن با اسم صحرا  یفهمیترمه باطله م ی؟ شناسنامه  یبگ یخوایم یکن ! اصال چ تیشکامعطل نکن برو ! -

 شناسنامه اشم پاک پاکه !  نجاستیا

 رو خودت اسم مرد نذار .  گهیبرو معطل نکن اما د یلو بد یبر یخوایم

 

 چیکه ه نهیهم یبرا ندازهی، رنگ نگاهش منو به وحشت م کنهیسرخ شده از خشم به شهاب نگاه م یبا صورت انیک

 :  گمیجلوش و با هول و وال م پرمیم دهیبرداشته سمت شهاب ، ترس زیخ نمیبیم یبزنم ، اما وقت تونمینم یحرف

 ؟  یدار کاری؟ با شهاب چ انیک یکنیم کاریچ-

 

ه ک یفقط خشمه ، خشم ستین یقبل خبر  قهیپنج دق متیچشم هاش از مال ی، تو زنمیم ششیحرفم انگار آت با

 !  لرزونهی، بند به بند وجودم و م شهینثار چشم هام م یوقت

شدت بازومو فشار  نیکه اگه بود با ا دونمیم ستی، حرکاتش دست خودش ن شهیدست قدرتمندش م ریاس بازوم

 :  گهیم ینسبتا بلند یو با صدا شهیشهاب متوجه م شهیچشم هام جمع م ی، اشک تو دادینم

 مشکلتو با من حل کن !  ایرف حساب تو منم ! ب؟ ط یدار کاریبه اون چ-

 

 !  برهی، دستش و به عالمت سکوت باال م رهیکه نگاهش و از چشم هام بگ نیبدون ا انیک

 

 :  گهیقفل شده از خشم م یبه چشم هام با فک رهیخ
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 ؟ یسقف بود کی ری؟ باهاش ز یهمخونه بود نیپنج سال ... تو با ا نیا-

موضوع و  نیبرگشته و ا دهینکش هیکه من رفتم داخل به ثان نیشهاب بعد از ا شهی، باورم نم رهیم یا هیثان یبرا نفسم

 گفته !  انیبه ک

 طوفان بزرگ در راهه !  هی دونمیخوب م یلیاما خ دونمیبوده رو نم یچ قصدش

 

وباره با و د دهیم بهم ی، تکون کنهیم شتری، فشار دستش و دور بازوم ب کنمینگاهش م دهیمن ترس نهیبیکه م انیک

 :  گهیخشم م

سقف  کی ریز بهیمرد غر هیبا  گهیکشور د هی؟ زن من پنج سال تموم تو گهیراست م نیترمه جواب منو بده ! ا-

 ؟  کردهیم یزندگ

 

 فشار دستش در حال خورد شدنه !  ری، بازوم ز کنمیبهش نگاه م مردد

 :  گمیدر هم رفته م یو با اخم ها کشمیم ی؛ آه دیفهمیآخر م اینبود که بشه پنهون کرد اول  یموضوع نیا اما

 

 

 سقف بودم هر روز و هرشب ....  کی ریپنج سال با شهاب ز نیا یآره ... من تو-

 

و  هکنی؛ بازوم و ول م شهیگلوم خفه م یو صدام علنا تو پرهی، برق از سرم م خورهیکه به گوشم م یمحکم یلیس با

که  نمکینگاهش م یگونمه و با دلخور ی، دستم رو شناسمشیانگار نم زنهی، از خشم نفس نفس م ستهیا یروبه روم م

 :  کنهیم یگر انهیشهاب م

 ....  یهان ؟ تو به چه حق یکرد یتو چه غلط انیک-
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 :  کنهیشهاب و خفه م یصدا زنهیکه م یبلند یبا نعره  انیبار ک نیا

  یاز جات بلند ش یماه نتون کیکه تا  ارمیرت بس ییدهنتو ببند تا به وقتش بال یکیتو -

 

 ؟  یاریسر ترمه ب یبخوا یی: ساکت بشم که هر بال شهاب

 

 :  گهیم ی، با لحن وحشتناک رسهیبه اوج م انیک تیعصبان

  ارین فتیاسم زن من و به اون زبون کث-

 

 دوباره من و نشونه انینگاه پر از خشم ک ری، ت گهینم یزیو چ کشهیبه پشت گردنش م یدست یبا کالفگ شهاب

لب از لب باز کنه اما  خوادی، م زنهیم یبفهمم صورت و گوش هاش رو به کبود تونمیهم م یکیتار یتو ی، حت رهیگیم

 ،  رهیگیخودش و م یجلو

 !  کنهیصورتم گزگز م یانگشت هاش رو یداره ، جا یهنوز رنگ دلخور نگاهم

 

 :  گهیشده اش دو کلمه م کیکل یهادندون  یاز البال باالخره

 !  وفتیراه ب-

 

ازوم و ب کنمی، تقال م کشهیو دنبال خودش م رهیگیو دوباره بازومو با قدرت م دهیکه امون نم کنمینگاهش م متعجب

 تیانجلوش و با عصب پرهی، شهاب م ستین یاما انقدر محکم گرفته که تمام قدرتمم براش کاف ارمیب رونیاز دستش ب

 :  گهیم
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 !  یببر ییاونو جا یحق ندار-

 

 :  گهیو م دهیتکون م یسر کیریستیه انیک

 حق ندارم . -

 

صورت شهاب  یو چنان با قدرت تو کنهیکه از خشم جمع شده ، بازومو ول م ی، با صورت شهیکه تموم م حرفش

که روبه رومه رو  یانیک نی، ا دارمیقدم به عقب بر م کیو  کشمیم یغی، ج شهیم نیکه شهاب نقش بر زم کوبهیم

 ؛ شناسمیاصال نم

 

 ینسبتا بلند یو با صدا رسونهیم نیتا اون موقع کجا بود با دو خودشو به شهاب نقش بر زم دونمیمستانه که نم 

 : گهیم انیخطاب به ک

 ؟  یبه حال داداشم آورد یچ نیخدابکشتت بب-

 

 :  گهیم تیو با همون عصبان زنهیم یپوزخند انیک

 گهید بار کیکه اگه  نمیبیوجودم م یکن دور و بر زن من نپلکه ، اون قدر تو یبهش حال یفکر داداشت یلیتو اگه خ-

 بکشمش ! ارهیاسم ترمه رو ب

  : گهیو م ستهیا ی، روبه روش م شهی، از جا بلند م کنهینگاه م انیو با نفرت به ک رهیگیسرشو باال م مستانه

 

 !  هیکارا چ نیقصدت از ا دونمی! م ینامرد یلیخ -

 !  یدونیم نویخودت خوب ا ستیترمه ن یبرا ییتو جا اههیدل س یتو
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 ؟  یکاره ناتمومت رو تموم کن یخوایکارا م نیا با

جا  نیکه ا یخدا از من یبه خداوند یاریسر ترمه ب ییبال نیبار اگه کوچکتر نیبار ، ا نیادامه بده اما ا یشیم موفق

 . یبترس دی؟؟ با یمفهیم انیک یبترس دیبا ستادمیا

 

ه  ک یتا حمله نکنه سمت شهاب رهیگیخودشو م یکه به زور داره جلو ی، در حال ادیم انیلب ک یپوزخند دوباره رو اون

 :  گهیخطاب به مستانه م کنهینگاهش م یو مثل ببر زخم ستادهیا

 یزیاشک بر ادشی، به  یکه تا عمر دار ارمیبه سرت م یی، بال ینیبیدمخور من نشو مستانه ! بد م-

 

ت از حال نویکنه ا دیتهد خوادیرو داره ، مستانه باز م "بشنوه  واریبه در گفتم تا د "ضرب المثل  تیهاش حکا حرف

ست مستانه ه یحرف ها دنینسبت به شن لیم یحوصله و ب یاونقدر ب انیاما ک فهممیکه به خودش گرفته م یتدافع

، با  هریگیو انگار که داغ دلش تازه شده باشه ، دوباره بازومو م ادیبه سمت من مکه پشتش و بهش بکنه ، با دو قدم 

 :  گمیداد م

 !  امیجا نم چی! من با تو ه انیولم کن ک-

 

 یتحرک چی، ه یزخم ریش نیآروم کردن ا یکدوم برا چی، جالبه که نه شهاب نه مستانه ه شنوهیاصال صدام و نم انگار

 !  کننینم

 

 ! نیماش یتو کنهیپرتم م متیو بدون مال کنهیباز م نویماش در

 !  کشهیو بازومو به سمت خودش م نیماش یتو نهیشیبشم که م ادهیبا سرعت پ خوامی، م کنمیو باز م در
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 !  زنهیرو هم  م یو قفل مرکز بندهیو م نیروم و در ماش  شهیم خم

 

 :  گمیم یبلند یبه در و با صدا کوبمیم

 !  یببر ییمن و به زور جا یتونینم امیجا نم چیمن با تو ه-

 

 سرسام آوره ! شی، سرعت رانندگ ارهیو به حرکت در م نیبهم بندازه ماش ینگاه میکه ن نیا بدون

 :  زنمیداد م یشتریب تی، با عصبان شهیرفته رفته بلند تر م صدام

ز ا ادیبدم م تیاز کارات متنفرم ... از خودخواه زارمیازت ب انیک امیبشم ..... من با تو خود بهشتم نم ادهیپ خوامیم-

 !  ادیخودت بدم م

 

 :  زنهیم ادیبار اونه که فر نیو ا ادیبه جوش م خونش

 خفه شو ترمه صداتو ببر !-

 ادینم رونیاز حنجره ام ب ییصدا چیاما ه خورنیتکون م ی، لب هام به قصد گفتن حرف کنمیبهش نگاه م ناباور

 

که با اشک هام در جدالم تا خودشونو نشون ندن ، صاف سر  یکه گلوم و گرفته ! در حال هینیبه لطف بغض سنگ اونم

 !  نمیشیجام م

 

،  شهیم سی، دستم که خ نییپا ندازمی؛ سرم و م ندازهیهم بهم نم ینگاه میبزنه اما ن یازم حرف ییدلجو یبرا منتظرم

 بشم !  روزیپاشک هام  یبارم نتونستم جلو نیا فهممیم
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 ...  گشتمی، کاش برنم زنمیم یتلخ لبخند

 !  موندمیم بیهمون کشور غر یتو کاش

 !  کننیم تتیاذ شتریها ب بهیکه از غر یباش ییآشناها ونیبهتره تا م یلیبودن خ بیغر

 

صد به مق دنیتا رس زنمیکلمه هم حرف نم کی ی، حت شهیم شتریهر لحظه ب انیک نیو سرعت ماش گذرهیها م قهیدق

 آپارتمان چند طبقه است !  هیکه 

 

 !  کنهیکه نگهبان ساختمون در و باز م زنهیم یبوق

 

ز حالت رقمه ا چی، فکر نکنم ه گردونمی، صورتم و به سمتش بر نم کنهیپارک م نکیپارک یداخل و تو برهیو م نیماش

 ! امیب رونیکه به خودم گرفتم ب یتدافع

 

 :  رسهیبه گوشم م شیخشک و جد یصدا

 شو !  ادهیپ-

 

 !   شنومیاش خارج کرد رو م نهیاز س تینفس کشدارش و که با عصبان ی، صدا کنمینم یحرکت چیه

 



 یالینوازش خ

 
561 

 

و  شهی، کالفه تر م کنمینگاهشم نم یحت نهیبیم ی، وقت کنهی، در سمت من و باز م زنهیو دور م نیو ماش شهیم ادهیپ  

 :  گهیم

 شو ! مجبورم نکن به زور متوسل بشم !  ادهی؟ پ ستمیمگه با تو ن-

 

 !  گردونمیو صورتم و بر م زنمیم یپوزخند

بل زور ق یبار بدتر از بارها نیو ا کنهیم ریچون دوباره و سه باره بازومو اس رسهیبه اوج م تشیکارم عصبان نیبا ا انگار

 !  کشهیمردونه اشو به رخم م یبازو

 

و با دست  دمی، بازومو تکون م کشهیو من و دنبال خودش م بندهیو م نیشدن ندارم ، در ماش ادهیجز پ یا چاره

 :  گمیم تیو عصبان یبا کالفگ نیاز فشار انگشت هاش کم کنم و در همون ح کنمیم یآزادم سع

 ؟  یادامه بد اتیگر یوحش نیبه ا یخوایم ی! تا ک امیبا تو ب خوامی؟ من نم انیچه مرگت زده ک-

 

اش به وضوح  یشونی، نبض گردن و پ کنمی؛ حق به جانب نگاهش م زنهیآسانسور و م یبه حرفم دکمه  تیاهم یب

 !  پرهیم

 

 سر جنگ داره !  رتشیو فقط با خودش و غ شنوهیمنو نم یاصال صدا انگار

 داخل آسانسور !  دهیهلم م بایو تقر کنهی، درشو باز م ستهیا یم آسانسور

 

 !  شهیامشب به کجا ختم م دونمیدر سنگه ، اما نم خیم دنیبزنم کوب یهر حرف دونمیم

 رو داره فرار کنم !  دنشیچنگشه و هر لحظه فکر در یکه شکارش تو یزخم ریش نیاز چنگال ا یچطور دونمینم
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بهم بندازه از آسانسور  ینگاه میکه ن نیبار هم بدون ا نیا انی، ک ستهیا یپنجم م ی، آسانسور طبقه  گزمیم لب

 :  گمی،  ناله مانند م کشونهیو منو هم دنبال خودش م شهیخارج م

 !  انیخدا لعنتت کنه ک-

 

 بندهی؛ درو محکم پشت سرش م میشی، داخل م کنهیو در و باز م ندازهیم دیکل یتوجه به حرفم ، با خشونت رفتار یب

 مطلق فرو رفته !  یکیتار ی، خونه تو

 

؛ باورم  زنهیروبه روم خشکم م ریتصو دنی، با د شهی، خونه که روشن م زنهیبرق رو م دیکه کل ستادمیاو واج  هاج

 باشه !  انیک یخونه  وارید یرو یبزرگ نیعکس من به ا شهینم

 

خودش و  یکه به زور جلو یبه اون عکس در حال رهیجلو و خ رهی! چند قدم م دهیکردن و بهم نم زیفرصت آنال اصال

 :  گهیگرفته تا داد نزنه م

 عکس صبح کردم ؟  نیزنم با ا یو به جا ییمن چه شب ها یدونیم چیترمه ؟ عکس توعه . ه ینیبیعکس و م نیا-

 عکس زدم ؟  نیهر شب هرشب من تمام حرف هام و به ا یدونیم

 عکس زانو زدم بهش التماس کردم ؟  نیا یو چند بار جلو نیچند یدونیم

و زنده  یریپنج سال تموم هر روز و هرشب تو حسرت عشق مرده ات تو هم بم یبفهم یتونی؟ م یدرک کن یتونیم

 داره ؟  یچه درد یبش

 که سرت آورده بودم مختل شده بود !  ییام از عذاب وجدان بال یبدن ستمیعالوه بر قلبم ، تمام س یدونیم
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 !  شهیم شتریمن ب رتیو بهت و ح رهیرفته رفته باالتر م صداش

 !  امیحرف هم پاش راه م ی، ب کشونهیو دنبال خودش م رهیگیو مچ دستم و م ادیسمتم م به

 !  زنهیبرق رو م دیو کل کنهیو باز م یاتاق در

 :  زنهیداد م یبلند تر یو با صدا کنهیاشاره م ییآشنا یدخترونه  یتختش که پر شده از لباس ها به

لباسا مونده باشه  نیاز عطر تو رو ا یکه ذره ا نیا دیپنج سال من هنوز به ام ؟ بعد ستیلباسا برات آشنا ن نیا-

 نه ؟  یفهمینم کشمیم قیو نفس عم برمیسرمو البه الشون فرو م

 ! تیبه خر یخودتو زد یو گوشاتو گرفت یچون چشم هاتو بست یفهمینم آره

 :  گهی، با همون لحن کوبنده اش م گارهی، توش پر از ته س کنهیکنار تخت م زیم یرو هیگاریبه جاس یا اشاره

 آت و آشغاال شدم !  نیآرامش دست به دامن ا یذره ا یمهرزاد برا انی! من ... ک نیخودت بب ی! با چشم ها نیبب-

دلم و خاموش کنه اما  شیکم آت هیفقط  یذره ا دیبهش چنگ زدم تا شا دمیرس یپنج سال به هر چ نیتموم ا من

 نشد ! 

 !  خواستیتو رومدل فقط  نیا

 !  دیطلبیفقط ترمه اشو م انیک قلب

 ترمه !  یسقف موند کی ریز کهیو با اون مرت یکرد غیتمام پنج سال خودتو ازم در یرحم یتو با ب اما

 

 !  لرزهیکه چهار ستون بدنم م زنهیآخرش و چنان نعره م ی جمله

 

و در  کنهیو به سمتم پرت م دارهیبرم یکی یکی، لباس هامو  رهیبه سمت تخت م زنهیم یکه رو به کبود یصورت با

 یتو گهیمرد د هیزن من با  ختمیریو اشک م گذروندمیلباس ها م نیمن شب هام و با ا ی، وقت زنهیداد م نیهمون ح

 !  کردهیم یسقف زندگ کی ریز گهیکشور د
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امو تر کرده با انگشت کنار  دهید یک دونمیکه نم یی، اشک ها زنهی، از شدت خشم نفس نفس م ستهیا یم صاف

، در کمد لباس  مونهیاز جانب من نم یهم منتظر حرف انیدادن زخم هاش ندارم ، ک امیالت یبرا یحرف چی، ه زنمیم

 :  زنهیو دوباره داد م کنهیهاش و باز م

 !  هیهمش مشک نی! لباسام و بب نیترمه ، چشماتو باز کن و بب نیبب ایب-

 ! اههیلباس هامم س یمه مثل دلم ه درست

 !  کردهیم یداشته زندگ گهیمرد د هیزنم و گرفته بودم اون زنده بوده و دور از من با  یکه من عزا یحال در

 ...  گهیمرد د هی

 

 !  ستهیا یو روبه روم م ادی، به سمتم م وفتمیهق هق م به

شکل ممکن دادم ترمه  نیکه با تو کردم و به بدتر ی:  من تقاص کار گهیو م کوبهیاشاره اشو به شونم م انگشت

 !  دهیپنج سال اونقدر تلخ بود که کامم هنوز طعم زهرمار م نی؟ ا یفهمیم

 خمه !  یسخت نیبار ا ریشد که هنوز که هنوزه کمرم ز یاش اونقدر سخت سپر هیثان هر

 پنج سالو اون با زن من گذرونده من نابود شدم ترمه !  نیبا اون صراحت گفت ا شرفیاون ب یامشب ... امشب وقت اما

 ؟  یچ یعنی یفهمیم ینابود

 که من االن دارم !  یحال یعنی

 من همدم زنم بوده !  یکه پنج سال به جا یا کهیهم خودم و خالص کنم هم اون مرت خوادیم دلم

 

، با چشم هاش بهم  نهیشیداغش دوطرف صورتم م ی، دست ها شنیم یگونه هام جار یامون رو یهام ب اشک

 :  گهیو م کنهیالتماس م
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 عذابو تموم کن ترمه ! به خاطر خدا برگرد !  نیا-

 !  هیکاف گهیدلم ازت دلخورم اما د یموضوعو هضم کنم و تا عمر دارم تو نیا تونمینم

 کن تاوان پس دادم ! شکل مم نی، منم به بدتر یدیپنج سال ، فقط تو عذاب کش نیا ینکن تو فکر

 ! برگرد

 !  خورمیقسم م کنمیم جبران

 

 !  هبوسیوار اشک هامو م وانهیو د کنهی، صورتش و خم م زمیریاز قبل اشک م شتری، وب دمیتکون م نیو به طرف سرم

 

 !  رهیکه شمارشش از دستم در م یو چند بار اونقدر دنیچند

 

 نویمردونه ، قدرت ا یبازوها نیبهم نشون بده ا خوادی، انگار م رهیگیو سخت در آغوشم م کشهیم یکشدار نفس

 ! که نذارن برم !  رنیدارن که جلومو بگ

 

 :  گهیکنار گوشم م نجواگونه

 ؟  یدونستیترمه م یدار و ندارم یدوستت دارم خانومم ! همه  یلیخ-

 پنج سال تو تبت سوختم !  نیا یکسم ی همه

 ! دمیرس به جنون تیخدا قسم از دلتنگ به

 جبران عطر تنتو نفس بکشم باز برام کمه یاگه سالها هم برا یحت

 فرو برم !  ینیریش یخلسه  یتا تو هیعطر تنش کاف استشمام
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 به حلقه شدن دور شونه هاش دارن !  یدیشد لی، م خورنیهام تکون م دست

 :  گمیم یفیضع یو  با صدا رمیگیخودم و م یجلو

 . یفراموشم کن دی؛ با هیعذاب فقط فراموش نیا انیولم کن ! پا انیک-

 

 ترمه !  کنهیاگه ذهن فراموش کنه قلب فراموش نم یحت ششی: ه انیک

 

 !  انیپس صداش و خفه کن ک-

 

 دلت به حالم سوخت !  دیعشقم و جار بزنم شا خوامی+نه ... اتفاقا م

 قلبم گوش فلک و کر کنه !  یصدا خوامیم

  

 ؟  یدار یتو از قلب من چه انتظار شهیرقمه مثل روز اول نم چیبشکنه ه وانینداره ! ل یا دهیفا چیه-

 

 !  یو بمون یبشه که تو مجبور بش ادیمن اونقدر ز ی+انتظار دارم طپشش برا

 

 !  رمیتا ازش فاصله بگ کنمیو تقال م ذارمیم نشیس یهام و رو دست

 یبه اندازه  یقصد فاصله انداختن حت فهممی، م کنهیدست هاشو با قدرت دور کمرم حلقه م ی، اما وقت شهینم مانعم

 هم نداره !  یمتر یلیم
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 !  کنهیو با همون نگاه جادوم م دوزهیو به چشم هام م نگاهش

 نگاه سوزنده اش خالص بشم !  ریاز ت یا هیثان یتا من فقط برا زنهیپلک هم نم یحت

 

،  نهکیم دایسوق پ نییچشم هام به پا ی؛ نگاهش که از رو شهیقرار تر از قبل م یو رنگ نگاهش ، رفته رفته ب حالت

 :  گمیوارانه م دی؛ تهد برمیم یبه عمق فاجعه پ

 !  بخشمتینم یدراز تر کن متیبه خدا قسم پاتو از گل انیک-

 

 : گهیم یبیو با لحن غر زنهیم یمحو و کمرنگ لبخند

 !   رهیفراتر نم ممیکه بکنم پام از گل می! من هر کار  ی، مال من ی، متعلق به من یتو زن من-

 

 !  دمیاجازه رو نم نی+ا

 

 :  گهیم یکشدار یصدا با

 خوبمون تنگ نشده ؟  یروزها یچرا ؟ دلت برا-

 

 به اون روزها فکر کنم !  خوامی+نه نشده ! اصال نم

 

 ترمه کنمی! من ولت نم یعادت کن دیبا یاریب ادیبه  دیاما با-



 یالینوازش خ

 
568 

 

 

 به خاطر خدا دست از سرم بردار !  انیک تونمینه ؟ نم ستی+احساسات من برات مهم ن

 

 . سوزونهیداغش پوستم م یکه نفس ها کیاونقدر نزد ارهیتوجه به حرفم ، سرش و جلو م یب

 !  کنمیبر پوستم ، سوزش قلبمم احساس م عالوه

 !  هیادیکه پنج سال تو حسرتش سوختم ز یمن یبرا یکینزد نیو ا جانیهمه ه نیا تحمل

 

 :  گهیم یزمزمه مانند و نجواگونه ا یصدا با

 بهم اعتماد کن ! باشه؟ -

 

 !  برهیم نیو فاصله رو از ب دهیهم به خودش نم دنینفس کش یاجازه  یبند حرفش حت پشت

 

 !  کنهیام حبس م نهیس یرو توقرار ، نفس  یب یبوسه ها نیوار و ا وانهیحرکات د نیآشنا ، ا یگرما نیا لمس

 

 !  رهیگیو سکوت مطلق همه جا رو فرا م شهی، انگار زمان متوقف م برمیم ادیاز  زویچ همه

 

 !  کنهیبهم منتقل م شتریو ب شیقرار ی، رفته رفته ب کنمینم یحرکت چیممانعتش ه یبرا
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 مرد بشن !  نیمانع ا دی، که شا دهیکه از کار افتاده اما مغزم به دست هام فرمان حرکت م قلبم

 

 روز پناهگاهم بود !  کیکه  کوبمیم یا نهیو با مشت به س برمیهام و باال م دست

 

و  رهیگیدستش م کیچون جفت دست هام و با  دهیعکس م ی جهی،  اتفاقا حرکتم  نت دارهیاز کارش بر نم دست

 !  کنهیدست راستش و با قدرت دور کمرم حلقه م

 

  مقابله کنه ؟ انیکه بتونه در مقابله ک هیاما خوب ، ک خورهیضعفم به هم م نی، حالم از ا رهیم لیام تحل یانرژ تمام

 

 دهیو صورتش و از صورتم فاصله م کنهیتا سقوط کردن ندارم ، چون باالخره دل م یکه مرز فهمهیخوب م یلیخ انگار

 ! 

 

 !  زنهیبرق م جانیاون از ه یها ، چشم هی، بر عکس من که چشم هام بارون زنهینفس م نفس

 

چرا وجود  دونمیکه آروم شده، فقط نم کنمی، بعد مدت ها حس م زنهیم یو لبخند محو ذارهیهم م یهاشو رو پلک

 گرفتنه !  شیمن در حال آت

 

اما مثل  دومی، به طرف در م رمیگیو با تمام قدرتم ازش فاصله م کنمی،  از غفلتش سوءاستفاده م ارمیطاقت ب تونمینم

 !  کنهیقفلش م دیو با کل رسهی، چون زود تر از من به در م شهیم دونیم روزیپ انیک شهیهم
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 :  گمی، درمونده م ادیدر م اشکم

 بذار برم ! -

 

 :  گهیم تی، با جد شهیهاش در هم م اخم

 ؟  یبمونسقف  کی ریز ارویبا اون  یکه دوباره بر دمیاجازه رو م نیا ی؟ واقعا فکر کرد یکجا بر-

 !  کنهیعبور نم تمیاز صد قدم یحت کهیاون مرت گهیترمه ! د یکورخوند

 

 جا بمونم !  نیبره از اون جا فقط ازم نخواه که ا گمیندارم که برم به شهاب م ییمستانه جا ی+جز خونه 

 

 :  گهیم ینسبتا بلند ی، با صدا شهیم یعصبان

 !  یمن بمون شیجا و پ نیتو ا خوامیمن شوهرتم پس منم م-

 

 ؟  یقبلتو تکرار کن قهیدق کی+که کار 

 

 :  گهیو م دهیم رونیب نهیاز س ینفس یکالفگ با

 

تو رو نخواست  شهیرقمه نم چیترمه ! ه شهیقرارتم ؟ نم یحد ب نیتا ا یوقت رمیخودم و بگ یجلو یخوایچطور ازم م-

 ! 
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 :  گمیم تیو با مظلوم کنمیم بغض

 لیبه دل داره ! من به مستانه گفتم اون فا نهیاز من ک اهتیمگه نه ؟ هنوز دل س یدلم و بشکن یخوایدوباره م-

 ؟  یرو برات بفرسته گوش کرد یصوت

 ودم ! من نب شیکه برات افتاده باعث و بان ی؟ به خدا گذشته هر اتفاق انیچرا ک گهیدختر صابر هم نبودم ؛ د یحت من

 

 !  بندهیم یکه چشم هاشو با ناراحت دمیمعذابش  یادیبا حرف هام ز انگار

 :  گهیم ی، با درموندگ شهیم رهیو ملتمس بهم خ کشهیبه پشت گردنش م یدست

 

 !  یکنیرو درک م دهیکه صاحبش کش یعذاب یماتم کده بذار نیپا به ا یوقت کردمیفکر م-

 اما ببخش !  شهیکه سرت آوردم فراموش نم ییبال یدار حق

 ! ببخش و برگرد  ترمه

 !  شهیتلخ فراموشت م یاون روزها ی، همه  کنمیچطور جبران م نیبب

 

 :  گمیو م کنمیبه در م ی، اشاره ا زنمیم یتلخ لبخند

 نیبذار برم باور ا یو دوستم دار یگی، در و باز کن تا برم ! اگه راست م کشهیماتم کده داره منو م نیا یها وارید-

 خوشحال ترم !  یطور

 

 :  گهیم انهیو دلجو کشهیم یآه
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 ؛  کنمیدر اون اتاقو  باز نم  یطیشرا چیتحت ه دمیباشه باشه امشب و برو تو اتاقم سر کن قول م-

ز با ج یچاره ا یمدت کوتاه تا تو هم هضم کن کیاما ترمه فقط  کنمیم یبمون دیکه با ییجا یفکر برا هیخودم  فردا

 !  یمن موندن ندار

 

احت تو ر الیبا خ تونمیم دونستمینداشتم فقط نم  یا گهیکه به حرفش گوش بدم راه د نی، جز ا کنمینگاهش م مردد

 نه ؟ ای انهیبخوابم که بسترش متعلق به ک یاتاق

 !  شهیراحت م یتا حدود الشی، انگار خ نهیبینگاهم م یو که تو دیترد رنگ

 :  گهیو م کنهیاتاق اشاره م به

 !  مونمیجا م نیاتاق من هم یبرو تو-

 

 :  گمیو م ندازمیو اتوخورده اش م یمشک یبه سر تا پاش و اون لباس ها ینگاه

 ؟  یبخواب یخوایها م نیاول برو لباساتو عوض کن ! با ا -

 

 :  گهیو م ندازهیبهم م یمعنادار نگاه

 دارم نگران لباسام نباش !  ی! شب زنده دار هیمن شب سخت یامشب برا یدر هر صورت-

 

نگاهش عشق  یو اما تو تیواقع ای نهیبیو که دوست داره م یزینگاهم اون چ دونمی، نم شمیم رهیچشم هاش خ به

 :  ادیکه ناخودآگاه زبونم به حرف م کنهیم ینگاه ، با دلم کار نیو هم کنهیم دادیب
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 !  انیک یچقدر الغر شد-

 

 :  گهیو م زنهیم یتلخ لبخند

 و .. ! خوشگل یخوشگل شد یلیاما تو خ-

 

 : دهیو با همون لحن معنادارش ادامه م کنهیم مکث

 !  یافتیدست ن-

 

که چشم  ی، در حال ارمیدومم ب رشیز تونمیشده که نم نیچرا انقدر نگاهش سنگ دونمی، نم رمیگیو ازش م نگاهم

 :  شهیاز کنارش عبور کنم که صداش مانعم م خوامیدوخته شده ،  م نیهام به زم

 

 ...  یراست-

 

 :  گهیو م ندازهیابروشو باال م یتا هی،  کنمیو منتظر نگاهش م گردمیبرم

ه تو ک یی، االنم به هوس غذا میشام نخورد چکدوممونینه اما ه ای یگرفت ادیپنج سال غذا پختن  نیا یتو دونمینم-

 !  پرهیرقمه هم از سرم نم چیافتادم ، ه یبرام بپز

 

 !  کننیو از مامانشون طلب م یزیچ هیشده که  طونیتخس و ش یمثل پسر بچه ها افشی، ق کنهینگاه م بهم
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 :  گمیم یمصنوع تی، با جد شمی، اما مانع کش اومدن لب هام م رهیگیام م خنده

 

 مگه من آشپزتم ؟ -

 

 :  گهی، حق به جانب م میقد ادی به

 !  یزنم که هست-

 

 :  گمیو م کنمینازک م ی، پشت چشم شهیفراموشم م زیهمه چ انگار

 برات غذا درست کنم !  شهینم لیزنتم که باشم دل-

 

 :  گهیو م زنهیم یلبخند

 خوبه ؟  کنمیباشه اصال چشمم کور دندم نر زن گرفتم خودمم غذا درست م -

 

 :  گمیو با خنده م دمیتکون م یسر

 غذات آماده شد صدام کن !  هیحرف حساب نمیا-

 

 :  گهیم دهیاحساساتم و قلقلک م بیکه عج ی، با لحن شهیاش محو م خنده

 ؟  یکنیتو کمکم نم یعنی-
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 :  گمیاست ، مردد م قهی، ساعت هشت و چهل و پنج دق ندازمیم میبه ساعت مچ ینگاه

 که ساالد و من آماده کنم !  نهیکه در حقت بکنم ا یلطف-

 

 : گهیوش منم برسه مبه گ خواستیلب انگار که مخاطب حرفش خودشه اما دلش م ریز

 تو فقط کنارم باش خودم نوکرتم هستم ! -

 

 :  گمیم یو با دستپاچگ زنمیم تیو به خر خودم

 لباس ها گرمم شد !  نیبا ا-

 

 :  گهیو م کنهیبه اتاق م یا اشاره

 !  ایب یشام و آماده کنم ، لباس هاتو عوض کرد رمیتخت افتاده من م یرو اشمیکمده بعض یتمام لباس هات تو-

 

،  مکشیم یاز سر آسودگ ینفس بندمی! در و که پشت سرم م برمیو به اتاق پناه م دمیتکون م یخدا خواسته سر از

 چه مرگم شده !  دونمینم

 

 بود !  دایخوب پ یلیقرمزم خ یحسم از گونه ها نی، فکر کنم ا گرفتمیم شیاز درون داشتم آت انگار
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د ، لبخن شمیروبه رو م یمشک یبا انبوه لباس ها کنمی، درش و که باز م رمیو به سمت کمد لباس ها م کشمیم یآه

 ؟  گهیراست م انیکه نکنه ک نهیو اونم ا خورهیمغزم و م انهیمثل مور یفکر هی،  زنمیم یتلخ

 شده ؟  مونیواقعا پش نکنه

 یها اصال به آدم افشی، گفت ق خندهیم یکه با خوشحال دهیبار د نیمستانه هر بار بهم گفت خوشحاله ، گفت چند اما

 !  خوردهیعزادار نم

 

راست بگه ، باز اون حق نداشت انتقام مادر و پدرش و از من  انیاگه ک ی، حت فرستمیم رونیب یو با درموندگ نفسم

 !  رهیبگ

 شکل نیکنه و در آخر به بدتر ریشه و بهم ابراز عالقه کنه ، قلب و روحمو تسخ مینداشت با نقشه وارد زندگ حق

 ممکن خوردم کنه ! 

 

ل حداق گفتیکه بهم م یحس هی،  دادیقلقلکم م یحس هیوسط  نیاما ا کردیدلم و شعله ورتر م شیها آت نیا ی همه

حس  هیبزنم و با  یبود که لبخند یحس اونقدر قو نینکنم ، ا جادیا یو فراموش کنم و اوقات تلخ زیامشب همه چ

ا ت شدیبودم مانع م دهیسال ها دورم خودم کش که یمیوسط حر نیتازه و وسواس گونه لباس انتخاب کنم ، البته ا

ال ش ی، حت کنمیو با مانتوم عوض م ارمیم رونیب یکیدخترونه و ش کیبپوشم ، تون یشوهرم لباس آنچنان یبرا

 ؛  ارمینم رونیرنگم و هم از سرم ب یمشک

 پنج سال قبل نداشتم !   یرستانیبه اون دختر دب یشباهت چی، من ه ندازمیم نهییبه آ ینگاه

 

 !  شدیگذشته رو داشت و نه لب هام مثل گذشته به خنده باز م طنتینگاهم ش نه

 

 هم از دستم در رفته . شهیام خارج م نهیکه از س ییروزها حساب  آه ها نی، ا کشمیم یآه
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 غرق در فکر در حال غذا درست کردنه !  انی، ک شمی، وارد آشپزخونه م رمیم رونیو از اتاق ب کنمیم نهییاز آ دل

 

و چاقو از  شهیمن هل م دنیو با د گردونهیخنده ، صورتش و برم ریز زنمیم یپق یاون ژست آشپز یتو دنشید با

 !  وفتهیدستش م

 

 فت ! دقت و ظرا نیاونم با ا نمیبکرده ب یو در حال آشپز انیک کردمیتصور نم یروز حت کی،  رهیگیخنده ام م شتریب

 

 !  شهی، خنده ام کم کم محو م وفتهیچشمم به چشمش م یو وقت کنمینگاهش و حس م ینیسنگ

و  زنمیم ی، لبخند مصنوع رهیگیبرداشتم اون نگاهش و ازم نم دنیمسخ شده که حاال که من دست از خند اونقدر

 :  گمیم

 ؟  یکتلت درست کن یخوایم-

 

 :  گهیو م رهیگی، نگاهش و ازم م ادیخودش م به

 مدت کم بشه درست کرد !  نیا یکه تو دیبه ذهنم نرس یا گهید زیآره چ-

 

 :  گمیو م دمیتکون م یسر

 ؟  یخواینداره کمک م یبیع-

 

 هست !  خچالی یتو لشیوسا یقرار بود ساالد درست کن خوامی: چرا م انیک
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 :  گمیو م نمیشیم یصندل ی، رو رهیگیپررو بودنش لجم م از

 

 خسته ام اصال حس تکون دادن دست هامو ندارم !  یلیخ نمیبیم کنمیحاال که فکر م-

 

 ؟  ینیو کار کردن منو بب ینیراحت بش الیبا خ یخوایم یعنی:  انیک

 

 :  گهیو م زنهیم ی، لبخند بدجنسانه ا دمیتکون م یباز سر شین با

 !  خوابمیانومم با آرامش مخ شیو پ امیامشب م میپس منم به جبران خستگ-

 

 :  گمیم تیباعصبان

 !  یجرئتش و ندار-

 

 :  گهیبارش م طنتیش ی، با همون چشم ها شهیم شتریاش ب خنده

 زیخوابم راحت باشه و با آرامش بخوابم از همه چ یکه جا نیا ی؟ برا یشناسیجرئتش و ندارم اما من و که م ییخدا-

 !  گذرمیم

 

 :  گمیبه جانب م حق

 !  انیشب با کام تلخ بخوابم ک خوامیکه نم نهیا یفقط و فقط برا خندمیجا نشستم و دارم م نیاگه ا -
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لکه ب شهیکه نه تنها کاممون تلخ م کنهیدلم چنان سر باز م یتو نیچرک یغده  نیکنم ، ا یگرنه اگه بخوام گلگ و

 عمر !  کی یبرا دیچشم هات شا ینگاه نکردن تو شهیعاقبتش م

 

 :  گهیم یآروم ی، با صدا کشهیاونم پر م یمثل من لبخند از لب ها درست

خوشحالم  شتریدلت ب ی، حرف ها زنهیذوق م یبودنش تو یکه مصنوع ییخنده ها نی، از ا یاما دوست دارم بگ-

 !  کنهیم

 

 : گمیو در جوابش م زنمیم یپوزخند

کردن داشتم  انیدارم اما اگه قدرت ب ادیتو ز یحرف دل نه ، درد دل ... البته که دلم درد داره ، البته که حرف برا-

 !  رسوندمیاون کتابو به دستت نم

 

 : نخوندمش !  انیک

 

 ات بشه ؟  مهیبشه و مانع انتقام نصفه و ن داریوجدانت ب یترسیچرا ؟ م-

 

 :  هگیو م کنهیگرانه نگاهم م سرزنش

 کنم !  زیتلخو حلق آو یقصه  نیو کارگردان ا ارمیدرد و دالتو خوندم نتونم طاقت ب یوقت ترسمینه م-

 

 ی، هم تو یخوب بود یلیاما تو خ دونمینم هیوسط نقش من چ نی، ا یخودت گرشمی! باز ی+کارگردانش خودت

 به قول تو تلخ !  یقصه  نیا هیکارگردان یو هم تو یگریباز
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 :  گهیو م کنهیتازه م ینفس کالفه

 ترمه اما امشب نه !  گمینم یزیچ یهرچقدر حرف بارم کن-

 پره !  تمیخدا ظرف به

 

 :  گمیو م دمیو تکون م دمیتکون م یحرص سر با

 فکر کنم برم ساالد درست کنم به نفعمه ! -

 

 :  شهیاز جا بلند بشم که صداش مانعم م خوامیم

 ترمه ؟ -

 

وبه و ر ادی، به سمتم م نمیبیخوب م یلینگاهش خ یو تو دی، رنگ ترد کنمینتظر بهش نگاه مو م نمیشیجام م سر

 !  نهیشیم یصندل یروم رو

 

ما فکرش ا کنهیگفتنش دو دله ،  به چشم هام نگاه م یاما برا کنهیم ینیگلوش سنگ خیب یحرف هی،  کنهینگاه م بهم

،  شنی،  چون دست هاش مشت م دهیکه انقدر عذابش م هیاون سوال چ دونمیبپرسه ، نم خوادیکه م هیسوال یپ

 !  شنیهم فشرده م ی، دندون هاش رو شهیصورتش از خشم قرمز م

 

 :  گهیو م دارهیدست از جدال با خودش برم باالخره
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 ؟ یگیسوال بپرسم بهم راستش و م هی-

،  دهیم یهمه به خودش سخت نیا دنشیپرس یبرا انیکه ک هیچه سوال نیا دونمی، نم کنمیبهش نگاه م کنجکاوانه

 !  دمیبگم ، سرم و به عالمت مثبت تکون م یزیکه چ نیبدون ا

 

 ییتا عمق ذهنم نفوذ کنه و افکارم و بخونه ، در همون حال با صدا خوادی، انگار م زنهیبه چشم هام زل م ینگاه نافذ با

 :  گهیم ادیم رونیاز ته حنجره اش ب یکه به سخت

 

و داره مغزم انهیفکر مثل مور هیبه خودم بقبولونم اشتباه کردم اما  خوامینگاه شهاب به تو منو ترسوند ترمه ! م-

 !  خورهیم

 !  کنهیبه سرم زد ، داره ذره ذره نابودم م یکه از وقت یفکر

 

و چند بار  نیو چند کنهی، سرش و خم م رهیگیدست هاش م یمن دست هامو تو رتیتوجه به ح ی، ب کنهیم سکوت

 !  بوسهیپشت دست هام و م

 

 !  هیمجنون شب هیکه رفتارش به رفتار  انهیک نیا شهینم باورم

 :  گهیم یملتمس یصدا با

 هگیمرد د هی یبرا یا هیثان یبرا یپنج سال حست نسبت به من عوض نشده ! بگو قلبت حت نیا یبگو که تو-

 !  دهینلرز

 ! دلم خاموش بشه  شیترمه بذار آت بگو

 پا گذاشتم !  ریهست که غرورم و ز میاونقدر وخ تمیوضع یعنی کنمیدارم بهت التماس م یوقت نیبب
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و  برمیوجود ، دست آزادم و  باال م نیاما با ا لرزهی، دست هام م ادیدر م کنهیطور ناله م نیمرد که ا نیا دنیبا د اشکم

 !  ذارمیسرش م یرو

 

 یو با صدا دمیموهاش حرکت م ی! نوازش گرانه دستمو البه ال بندهیو چشم هاشو م ذارهیپام م یاشو رو قهیشق

 :  گمیم یفیضع

 ؟  شنیبار عاشق م کیزن ها فقط  یدونی، اصال مگه نم دیکس نلرز چیه یقلب من بعد از تو برا انیک-

 

ه ، ب زنهیاز شعف برق مهم  دیشا ای، چشم هاش از اشک  رهیگی، سرش و باال م کنمیشدن نفسش رو احساس م حبس

 :  گهیو م شهیخودش مسلط م

 ؟ آره خانومم ؟  یتو هنوز منو دوست دار یعنی-

 

 !  موننیاما نگفتم تا آخر عمر عاشق م شنیبار عاشق م کیگفتم زن ها  انیک-

 

 : چرا انقدر حرف هات تناقض داره ؟ انیک

 

ه ک یخاک کرده باشه ! کس نشیس یکه درست مثل خودم عشقشو تو کنهیدرک م یمنو فقط کس ینداره حرف ها-

 مثل خودم دل شکسته باشه ! 
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 ادیمن خودم هر لحظه به  ستین یادآوریبه  ازیتباه کردم ن تویدلتو شکستم ، که زندگ یکنیم یادآوری+مدام بهم 

 !  فرستمیم نیکه باهات کردم به خودم لعن و نفر یکار

 

 کاره ام !   چیباور برس که من ه نیکن و به ا ینکن به جاش کالهتو قاض نیلعن و نفر یکنیاشتباه م-

 

 :  گمیو م ندازمیباال م یی، ابرو شهیبلند م فونیزنگ آ یلب از لب باز کنه که صدا خوادیم یدرموندگ با

 ؟  یبود یمنتظر کس-

 

 :  گهیتعجب م با

 نه ... -

 

اپن رو  یرو میس یو تلفن ب شهی، از جا بلند م ادیو واج سر جاش نشسته که زنگ تلفن خونه هم به صدا در م هاج

 :  گهیتلفن  م یو پا رهیم فونیدر همون حال ، به سمت آ رهیگیو تلفنو کنار گوشش م کنهیتماسو وصل م دارهیبرم

 بله ؟ -

 

وا ه یباز کردن در باال رفته بود رو یکه برا یو دست رهپیباره رنگش م کیکه به  شنوهیم یپشت خط چ دونمینم

 !  شهیخشک م

 

 :  گمیم مهیو سراس رمیبه سمتش م ینگران با



 یالینوازش خ

 
584 

 

 

 افتاده ؟  یاتفاق یکس یشده ؟ برا یچ-

 

 :  گهیاش م یو خطاب به پشت خط کنهیمن نگاه م به

 باال  انیچند لحظه نذار ب-

 

 : رهی، صدام از حد معمول باالتر م زنهیو مسخ شده به چشم هام زل م کنهی، تلفن و قطع م زنهیم حرفشو

 

 چه خبر شده !  نمیخوب حرف بزن بب-

 

 :  گهیسرخ شده م یو با صورت گزهیو م نشییلب پا ی گوشه

 

 !  کنمیم چارشیکرده خودم ب یفتنه گر یفقط بفهمم کدوم حروم لقمه ا -

 

 :  گمیم کالفه

 شده ؟  ی؟ چ انیک یچه فتنه ا-

 

 :  شهیم شتریب تشیعصبان
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 درن ! یها جلو سیتو رو لو داده ترمه ، االن پل یکی-

 

شکل خودم و باختم  بازوهامو  نیبه ا نهیبیکه م انی،  ک رهیکه دارم از دست و پام م ی، تمام رمق پرهیاز رخم م رنگ

 :  گهیم  نانیو با اطم دهیبهم م ی، تکون رهیگیم

 

 ترمه به من نگاه کن ، گوش بده ! -

 

 :  گهیکالمش م نانی، با همون تحکم و اطم دوزمیو مات نگاهم و بهش م محو

 !  وفتهینم یاتفاق-

 کنن  . تتیاذ ذارمیمن کنارتم ، نم 

 جا ! نیهم میگردیترمه باشه ؟ دوباره برم میگردیتو خودت و نباز امشب دوباره برم فقط

 

 !  کنهینم یاری، زبونم  گمینم یچیجوابش ه در

 

 :  کنهی، نجواگونه کنار گوشم زمزمه م کشهیو سخت در آغوشم م کنهیدست هاشو دور کمر و شونه ام حلقه م کالفه

 !  یگناه یتو ب فهمنی، اونا م دمیمن نامرد بودم و نفهم-

وضع بدتر  یبترس یطور نیاگه ا نیلحظه هم از کنارت تکون نخورم ! اما بب کی دمیباهات ندارن ! قول م یکار چیه

 !  شهیم
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روزو کرده بودم  نی، فکر ا شمیمچاله م انیاز خانوادش جداش کنن ، تو آغوش ک خوانیپناه که م یب یبچه  هی مثل

 فکر کردن آسون تره تا تجربه کردن ! شهیاما هم

 

؛ باالخره من هم طلسم و  رهیپهنش فرو م ی نهیس یکه سرم کامال تو ادی، اونقدر ز شهیدست هاش تنگ تر م حلقه

 !  ستین شیحال یزیکه چ ی، آخه عاشق شکنمیم

 

و کشدار شده ، شامه ام از عطر مردونه اش پر  قی، نفس هاش عم کنمیو دور گردنش حلقه م برمیهام و باال م دست

 شده ! 

 :  کنهیو زمزمه م بوسهیگوشم و م نییکنار رفته ، پا شالم

 ! دمیترمه قول م مونمیکنارت م شهیهم-

 

 : گمیم تیمظلوم با

 !  ترسمیمن م انیک-

 

 ! گفتم که من کنارتم ! ششی+ه

 

و  ونممیقولت دوباره من م ریز یزنی، دوباره م شهیقلبم ثبت م ی! چون حرف هات رو ترسمیم شتریب یگیو که م نیا-

 !  امییتنها
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 شدم ، فرداش اومدم دنبالت اما ...  مونیکه دلتو شکستم پش ی+ترمه من همون روز

 

 :  گهیم زنهیم شیکه دلم و آت یو با لحن کنهیم مکث

 روبه رو شدم !  اهیپرچم س هیاما با -

 

 گلوش به خی، حرف هاشو از ب خورهیکه به در م ییتقه ها یاما صدا ادهی، معلومه حرف تو دلش ز زنمیم یتلخ لبخند

 !  فرستهیعمق دلش م

 

 ، قلبم رهیو به سمت در م بندهیم نانی، چشم هاشو با اطم کنمیو با وحشت به در نگاه م شمیجدا م زده ازش شتاب

 !  کنمیگلوم احساس م خیکه اونو ب زنهیچنان تند تند م

 

انگار جالدم پشت  کنمیو تمام تنم داغ شده ، چنان با ترس و وحشت به در خونه نگاه م لرزهیهام از استرس م دست

 منو به قتلگاه ببره !  خوادیدره و م

 

، کنکاش گرانه نگاهش و داخل  ستادهی، با لباس فرم پشت در ا شناسمیخوب م یلی، فرزاد و خ کنهیدر و باز م انیک

 !  شهیمن قفل م یو رو چرخونهیخونه م

 

 !  ادیخوش نم انیمنظور هم به مزاج ک ینگاه ب نیفقط از سر تعجب  و بدون قصد و غرض اما هم نگاهش
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 :  گهیم تیدر هم و با جد ییاخم ها با

 خبر و گزارش کرد ؟  نیا یک -

 

 ؛  شهیخوب مشاهده م یلیچشم خ یتو رتی، بهت و ح دوزهیم انیو به ک رهیگینگاهش و از من م یبا سخت فرزاد

 :  گهیو م دهیتکون م نیو به طرف سرش

کشور  از شیپنج سال پ یدختر با اسم و شناسنامه جعل هیکه  نیبر ا یکه گزارش اومده مبن دمید ی! اتفاق دونمینم-

 خارج شده و االن برگشته !

 که من پرونده رو قبول کردم !  نهیهم یتو ثبت شده بود برا یگزارش آدرس خونه  یتو

 

 :  گهیو م کنهیاشاره م  لرزمیکه از ترس دارم م یبه من رتیهمون ح با

 جا چه خبره ؟  نیا انیک-

 

 :  گهیو م دهیتکون م یربا تاسف س انیک

 از کشور خارج شده زن من بوده !  گهیاسم د هیکه شناسنامه جعل کرده و با  یاون-

 

 :  گهی، با بهت م شهیم شتریفرزاد رفته رفته ب تعجب

 کار جرمه !  نیاما ا-

 

 گناه تر بود !  یماجرا اون از همه ب نیا یترمه ، تو ی: جرمه ! اما نه براانیک
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 ! شواهدم همه مثل روز روشنه ! رهیم شیقانون با شواهد پ یبهتر بدون دیتو خودت با انی: ک فرزاد

 

اما   یکالنتر ارمیامشب ترمه رو م گهیکس د ای ییپرونده تو نیندارم مسئول ا یفرزاد ، کار نی! بب دونمی: م انیک

 !  گردونمیزنمو دوباره با خودم برم

 یواسه  یترمه حت ذارمیبدم نم مویمحلو واست جمع کنم ، شده تمام زندگ یها دیسف شی، سند بذارم ، برم ر شده

 بازداشتگاه !  یتو وفتهیساعت ب کی

 آخر میبه س زنمیم ذارمیپا م ریاگر نه قانونو ز ارمشیم یدیقولو بهم م نیا اگه

به  از قبل ، قلبم و شتریکه با حرف هاش هر لحظه ب شمیم یانیتاب نظاره گره ک یب یو با دل کنمیو فراموش م ترسم

 !  دارهیطپش وا م

 

 یتو که یعشق کردی، که اگه نگاه م کنهیشده و به من نگاه نم رهیبه فرزاد خ تیبا جد انیکه ک کنمیم خداروشکر

 ! دیدیخوب م یلیرو خ دیکشیچشم هام زبونه م

 

 :  گهیم انیو در جواب ک دهیتکون م ی، با افسوس سر کنهیو درک م نهیبیانگار فرزاد م اما

 منتظرم !  نییمن پا-

 

 : گهیم یکالم تیبا همون جد انیک

 فرزاد !  یبه من نداد یهنوز قول-
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 :  گهیو م کنهینگاه م انیبه ک دیبا ترد فرزاد

 !  یکنیدرک م یتو خودت مرد قانون بود دمیاما قول نم انیک کنمیم مویتمام سع-

 

 :  گهیکه فرزاد ملتمس م خورهیاعتراض کردن تکون م ی، لب هاش برا رهیدر هم م انیک یها اخم

 یجا یا گهیمنتظرن ، هر کس د نییکه پا میخانم هم دار یروی! وگرنه ن نییپا نیایخودتون ب گمیدارم بهت م نیبب-

 !  بردنشیشما بود قطعا االن با دستبند م

 تر نکن !  نیجرم ترمه رو هم سنگ نییپا ایما و خودت دردسر نساز ، ب ی واسه

 

 !  شهیبود ، م دهیما رس یکه حاال به طبقه  یو سوار آسانسور زنهیو م حرفش

 

وباره ، د کنهیام نگاه م دهیترس یو به چشم ها گردهی، برم بندهیو درو م دهیپشت گردنشو ماساژ م یبا کالفگ انیک

 :  گمیو با غم م شمیبچه م

 .  دونمیزندان ؛  م ندازنمیم-

 

 یروح و روانم صدا نیتسک یبرا خوادی، م هیقصدش چ دونمی، م ادیو به سمتم م دهیم رونیب یفگاز سر کال ینفس

 بکشه !  شیباز با آغوشش تنم و به آت خوادیبده ! م هیقلبش و بهم هد

 

 :  گمی، با غم م شمیاش به خودم م یکیو مانع نزد رمیگیو جلوش م دستم

 رهیقصت ی؟ شهاب ب انیو دونسته برگشتم ؛ ک دونستمیاما من م ترسمیم یلیآره خ ترسمیکه خودم کردم ، م هیکار-

 !  یاریازش ب یمبادا اسم
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 !  رهیعذاب وجدان اونم دامنم و بگ خوامینم

 

،  کنمیکنه که پشتم و بهش م ریدستم و اس خوادیو م کنهی، دستش و به سمتم دراز م کنهینگاهم م یناراحت با

 !  چکهیگونم م یکه رو یبا قطره اشک شهیبرگشتنم همزمان م

 

 !  شنومیرو م شهیخارج م نشیاز س یکه از ناراحت یبلند ینفس یصدا

 

ادا تا مب رمیگی، انگشتم و به دندون م رهیگیام اوج م هی، گر بندمیو در و پشت سرم م رمیتوجه به سمت اتاق م یب

 برسه !  انیهق هقم بلند بشه و به گوش ک یصدا

 

 !   شهیهم مهمون دلم نم هیثان کی یبرا یهامو فراموش کنم اما آرامش حت یامشب سخت خواستمیم

 

 بد فرزاد دامن بزنم !  یبا معطل کردنم ، به حدس و گمان ها خوامینم

 !  کنمیو به ترسم غلبه م زنمی، خودم و به اون راه م انهیاما ناش هی، لرزش دست هام علن پوشمیم مانتومو

 

 تیتلفن با جد یپا کنهیم یمحکم ط یکه طول و عرض خونه رو با قدم ها یدر حال انی، ک شمیاتاق خارج م از

 !  لهیمکالمه ، وک نیمخاطب ا دیفهم شدیدقت م یمشغول مکالمه است که البته ، با کم

 

؛ در  ستمیا یم انیو منتظر ک کنمی، کفش هامو پام م رمیو خودمم به همون سمت م کنمیبه در خونه م یا اشاره

، هر دو  زنهیآسانسورو م ی، دکمه  کنهیو در و قفل م ادیم رونیکردنه ، از خونه ب یکه سخت مشغول امر و نه یحال
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ته و من رفته رف شهیم شتریصداش ب یتو یکالفگ فتهرفته ر انیدارسم ، ک یو هر دو احساس بد میمنتظر آسانسور

 !  کنهیاز قبل رخنه م شتریدلم ب یترس تو

 

 !  انیک یبا قطع شدن مکالمه  شهیر ، همزمان ماومدن آسانسو باال

 !  زنهیرو م نکیپارک یو دکمه  ادیهم پشت سرم م انی، ک شمیو سوار م کشمیم یآه

 

 ، چشم هام و به کف آسانسور بدوزم !  شهیباعث م ینیسنگ نی، و هم کنمینگاهش رو احساس م ینیسنگ

 

 !  کنمیچونه ام احساس م ری، دست گرم و مردونه اشو ز دارهیقدم به سمتم برم کی

 بشم !  رهیبه چشم هاش خ کنهیو وادارم م کنهیو بلند م سرم

 با نگاهش قصد داره تا مغز و استخون ذهنم نفوذ کنه !  انگار

 جذاب ترش کرده . یا گهیکه صورتش و پوشونده از هر زمان د یزیر اخم

 

 :  ندازهیبم و مردونه اش قلبم و به طپش  م یو با صدا زنهیم یدهنده ا نیتسک لبخند

نهات ، من ت وفتهیهم ب یهر اتفاق نیبعد ا دمیاما بهت قول م یاریحماقتم و به روم ب یخوایبزنم باز م یاالن اگه حرف-

 وجه . چیترمه ! به ه ذارمینم

 

 :  گمیم نیو غمگ زنمیم یجون یب لبخند

 !  دمیبه ته خط رس کنمیحس م-
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 :  گهیم تی، با جد ذارهیلبم م یو رو برهیاشاره اشو باال م نگشتا

 ! دیجد یزندگ هی یعنی؟  یعنی یدونی، بگو نقطه ، سر خط م دمی... نگو به ته خط رس شیه-

 :  گمیو م خندمیم

 !  نهیریهنوزم مثل گذشته حرف هات ش یعوض نشد-

 

 تلخ شده بودم !  ی: تو که نبود انیک

 

 !  دارهی، دوباره ترس برم م میشیکه م ادهی؛ پ ستهیا ی، آسانسور م دمیو با سکوتم جوابش و م کنمینگاه م بهش

 

 که شهیچنان گرم م یمردونه ا یدست ها منیجدال ، دست سردم به  نیا یعالم بشم ، تو یتا مبادا رسوا گزمیم لب

 وجود نداره !  ایدن یتو ییسرما چیانگار ه

 

 !  دهیاز قبل فشار م شتریگرما دل بکنم که دستم و ب نیاز ا امخویحس خوب ، م نیوجود ا با

 

 !  زهیریم نییپا ی، دلم هر کنهیدر ساختمونو که باز م  انی،ک کنهی، با تعجب به ما نگاه م نگهبان

 تفاوت باشه !  ینبود که آدم بتونه نسبت بهش ب یزیچ یآگاه یو مامور ها سیپل نیماش دنید

 

 :  گهیم یآهسته و البته جد یو با صدا کنهیدستم و ول م انیک
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 جا منتظر بمون !  نیهم-

 

 : گهیم نانیو با اطم انهیام ، دلجو دهیرنگ پر دنی، با د کنهیو نگاهم م گردهی، برم زنمیبه بازوش چنگ م ناخودآگاه

 برم حرف بزنم باشه ؟  خوامیجام ، فقط م نیهم وفتهینم یترمه اتفاق-

 

 !  شمیم انیکالم ک عیو باز مثل بچه ها ، مط کنمیبچه ها بغض م مثل

 و روبه روش دارهیقدم به سمتش بر م کی انی، ک کنهی، فرزاد منتظر به ما نگاه م ستمیا یو م کنمیو رها م دستش

 .  ستهیا یم

 

  رسهیخوب به گوشم م یلیخ صداشون

 .  ارمی: ترمه رو خودم م انیک

 

 !  ادیبا ما ب دیبا انیک هشی: نم گهیتشرگونه و با اعتراض م فرزاد

 

 : گهیو با تحکم کالمش م کنهیرو نثار فرزاد م ارهیجلوش دومم ب  تونهینم یجنبده ا جیکه ه ییاز همون نگاها انیک

 شیرارف خواستمی، منم اگه م کنهینم ختیمسئله توب نیبه خاطر ا ی، نترس کس ادیکه گفتم ، ترمه با من م نیهم-

 بدم راه پشت بوم عاقالنه تر بود . 

 

 نداره !  یا دهیمخالفت کردن فا دونهیخوب م یلی، انگار خ کنهینگاه م انیمردد به ک فرزاد
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 : گهیو م دهیتکون م یسر

 باشه .-

 ، منو تو دردسر ننداز !  ایمن بهت اعتماد کردم داداشم پشت سر ما ب انیک اما

 

 راحت قابل مشاهده است .  یلیاد خفرز دی، ترد دهیتکون م یسر انیک

 : گهیو م کنهیم سیپل یرو به مامور ها ناچارا

 اداره !  میگردیبرم نیسوار ش-

 

 . ادیبه سمت من م انی،  ک کنهیاون ها که حرکت م نی، ماش شنیسوار م عیو مط دنیتکون م یسر

 

 ردکیم تیشکا رفتیبود زودتر م انیک یجا یا گهیمحبتاش و جبران کنم ، اگر هر کس د یچطور دونمیرقمه نم چیه

 !  کردیرقمه گذشت نم چیکه پنج سال گولش زدن ه نیو از ا

 

 تمام پشتم در اومد و چنان استوار بودنش و ثابت کرد که ته دلم قرص شد !  یبا مردونگ انیک اما

 

 !   شهینگاهم نم یکالفه و غرق در فکر هست که متوجه  انقدر

 

 :  گهیو م ستهیا یروم م روبه
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 جا منتظر باش !  نیهم ارمیب نکیو از پارک نیماش رمیم-

 

که منطقم مدام بهم تشر  نیو با ا ستمیهست ، که تنها ن انی، ترس دارم اما حداقل دلم خوشه که ک دمیتکون م یسر

 !  شهیروشن تر م انی، اما ته قلبم رفته رفته نسبت به ک زنهیم

 

 !  شمیو سوار  م مری، به سمتش م برهیم رونیو ب نیماش

 و ارهیو به حرکت در م نیماش

االخره ، ب کنهیم یکه تماس وصل بشه ، پوست  لبش رو با کالفگ یو تا زمان رهیگیرو م یشماره ا لشیبا موبا دوباره

 : گهیم یبا کالفگ انی؛ ک دهیمخاطبش جواب م

 

  ن؟یفرد شدیچ-

 

 :  شهیباره بلند م کیبه  انیک یکه صدا گهیم یاون مخاطب چ دونمینم

 

با مجازات  یدستت گذشته فقط بهم بگو چه جور ریهمه پرونده از ز نی، ا دونمیقانون و ماده و تبصره اش و خودم م-

 ؟؟؟  ارمیسر و تهشو هم ب یمال

 

 :  گهیم شیبا همون کالفگ انیکه ک گهیبهش م یاون مخاطب چ دونمینم باز
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 !  یریگیبه سرم م یچه گل نمیبب گمیو مفصل بهت م یاون جا همه چ یکالنتر رمی! من دارم م ایب وفتیاالن راه ب-

 . یناموفقم نداشت یپرونده  هی دونمی، چون بهت اعتماد داشتم اومدم سراغ تو چون م نیبه من گوش کن فرد یول

پرونده ، خسارت منهل کردن پرونده  نیا یتمام فکرتو بذار رو ارینکن ، تمام دفتر و دستکتو با خودت ب دمیو ناام من

 زندان وفتهیتو فقط نذار زن من ب دمیاتو خودم م گهید یها

....+ 

 ه . نکرد دایپ خیتا کار ب ایتر ب عینگه تو فقط سر یزیسکوت کنه و چ تونهیم ییجا هیاما اونم تا  گمیبهش م-

 

....+ 

 

 باشه ، منتظرم . -

 

،  شهیم میشرمندگ ی، متوجه  کنمیم یدستم باز یو با انگشت ها نهیی، خجالت زده سرم پا کنهیو قطع م تلفن

که تا آخرش مثل  دهیباور و م نی، بهم ا دهیکه به دستم م ی، با فشار محکم رهیگیو دستم و م ارهیدستش و جلو م

 کوه پشتمه . 

 

 :  گهیو م شکنهیم نمونویب سکوت

 بهت بگم .  ییزایچ هی خوامیترمه م-

 

 :  گهیم تیبا جد ابونهیکه چشم هاش به خ ی، در حال کنمیو منتظر نگاهش م کنمیو بلند م سرم
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 ؟  هیمجازات جعل سند چ یدونیخودت که م-

 

 : گهیم یبا کالفگ شهیم میبارون یچشم ها یمتوجه  یو وقت ندازهیبهم م ینگاه می، ن کنمیم بغض

 بزنه . یآدم دو کلوم حرف منطق یذاریبا اشک هات نم نیبب-

 

 :  گمیم یفیضع ی، با صدا شمیاشک هام م زشیمانع ر یو به سخت گزمیم لب

 حرفتو بزن ! -

 

 :  گهیو م ندازهیبهم م ینگاه مین دوباره

 . کنمی، خودمم فراموش م چیبه سرم قانون که ه زنهیو گرنه م یزیقول بده اشک نر-

 

 :  گمیو م زنمیم یمصنوع لبخند

 

 نکنم .  هیگر رمیباشه ، قول م-

 

 :  گهیم یمکث طوالن کیو بعد از  کنهینگاهم م دیترد اب

 .  شهیاوقات تا سه سال حبس  هم صادر م یمجازات جعل سند گاه-
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 : گهیم نانیو با اطم دهیاز قبل فشار م شتری، دستم و ب شهی، اما بند دلم پاره م دونستمیکه م نیا با

ماد اما بهش اعت هیبگم نظر اون چ تونمیتهران زنگ زدم ، فعال نم لیوک نیبذار حرفم و تموم کنم ، به کارکشته تر-

 .  یزنیبه فرزاد نم یحرف چیه کنمیم دی، تاک یحرف چیکه اون برسه ه یدارم تا زمان

 باشه ؟  کنمیلب از لب باز نم ادین لمیتا وک بگو

 

 .  کنمیبهش ، سکوت م رهیخ

 :  پرسمیم یآروم یکه جواب سوالش و بدم ، با صدا نیا یجا به

 شدم . میکه من پنج سال ازت قا ی؟ در حال یکنیانقدر به من کمک م یچرا دار-

 ارمیم دایبه  یوقت رهیگیم شیرفع بشه ، قلبم آت میپنج سال ازت دلخورم ، فکر نکنم حاال حاالها دلخور نیبابت ا-

 یگزند گهیکشور د هیاش برام مثل جون دادن بود  تو با شهاب تو  هیکه هر ثان یپنج سال من در حال نیکه تو تمام ا

 .  یکردیم

 .  ادهیبخوام بگم ، نگفته ها ز اگه

 که انبار دلم از کلمات پر شده . یاونقدر

دلم  یحرف ها دنتی، اما هر بار با د انهیبدم  لتیکلمات در هم برهم و جمله کنم و تحو نیا رسهیم یروز دونمینم

ن اون کلمات هم دف دیپس با ستین دنیبه شن لیمخاطبت ما قبولونمیبه دلم م ینحو هیو هر بار به  شهیم شتریب

 سخت تر شده . یبرام از هر کار دهیگلوم رس خیروز ها به ب نیدلم که ا یبشه اما دفن کردن حرف ها

 !  انهی یکنیو درک م ضیضد و نق یحرف ها نیا دونمینم

 .  یهنوز من و دوست دار دونمی، ترمه م یکنیمطمئنم ، صداقت کالمم رو حس م اما

 دیا امن ی، وقت گهیبهت گفتم قلب آدم ها دروغ نم یزمان هی، مثل قلب من کوبنده بود ،  دمیقلبت و شن یصدا امشب

 بود . یزندگ یوار قلبت برام صدا وانهیبودم ، طپش د
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 . دمیقول م کنمیحقمون نبود ، اما همه رو جبران م ییپنج سال جدا نیکه ا نی، با ا یحقم دار یدلخور دونمیم

 

 متمرکز کنم ؟  یچ یذهنم و رو دونمینم گهی، د کنمیم سکوت

 تا تاوان پس بدم !  رمیکه کردم و االن دارم م یاشتباه یرو

 دلمه .  یو هنوز غبارشون رو دمیکه کش ییها یسخت یرو

 !  دهیصداقت م یکه به قول خودش حرف هاش بو یانیک  یصحبت ها یرو

 

 نمکی، سکوت م کنمیمحض بود پس سکوت م یوونگیذهن آشفته حرف زدن د نی، با ا کنمیو سکوت م کشمیم یآه

 . زنمینم یحرف چیبه قتلگاه ترسناکم ه دنیو تا رس

 

که دست بند به  ییکه در رفت آمدن ، به اونا یتیبه جمع دوزمی، نگاهم و م کنهیپارک م یکالنتر یو جلو نیماش

 بود . یلیکه صورتشون زخم و ز یسر چهارراه یبه دزد ها ایو  شدنیدست وارد م

 

 رینبود من هم دستبند به دست اس انی؛ مطمئنا اگه ک شمی، من هم به عنوان متهم دارم وارد م شهیباورم نم اصال

 مامور ها بودم . نیاز ا یکی

 

 . کنهیم ریسمتم ، هر دو دستم و اس گردهی، برم نهیبیام و م دهیترس که نگاه انیک

    

 دادگاه . ایزندون  یها لهیاست ، مثال پشت م گهید یاما حواسم جا کنمیچشم هاش نگاه م به



 یالینوازش خ

 
601 

 

 

 بشه . ی، اشک هام جار انیک یبه چشم ها رهیخ شهیترس باعث م نیو هم شهیم شتریرفته ترسم ب رفته

 .  کشهیگونم م یو با شصت دستش ، نوازش گرانه رو برهی، دستش و باال م رهیگیرنگ غم م نگاهش

 . کشمیو گونم و به دستش م بندمیهامو م چشم

 

 . زنهیام م یشونیبه پ یقیعم یو بوسه  ارهیو جلو م سرش

 . کنمیاشو با تمام وجود حس م ینیریداغش اونقدر عمق داره که ش ی بوسه

 

 

و با  کنهیچسوبونه ، با دست مردونه و گرمش ، گونه ام و نوازش م یم میشونیبه پ شویشونیو پ ارهیتر م نییپا سرشو

 : گهیم کنهیکه ته دلم و قرص م ییصدا

  

 . کنمیجونم محافظت م یام تا پا یی، از تنها دارا یوجودم یمن باشه ؟ تو همه  هینترس زندگ یچیاز ه-

 

 :  گهی، در همون حال م رهیگیو ازم فاصله م کشهیم ی، آه دمیتکون م یو سر زنمیم یلبخند

 شو !  ادهیپ گهید-

 

 . رمیم انی،  به سمت ک شمیم نیو از ماش دمیتکون م یهم سر باز

 . شهیم یو پا به پام ، وارد کالنتر رهیگیو محکم م دستم
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 . نهکی، درو باز م زنهیکه م یو بعد از چند تقه ا رهیم یراست به سمت اتاق کیپرس و جو کنه ،  یکه از کس نیا بدون

 

 :  گهیو م کشهیم یاز سر آسودگ یما نفس دنینشسته ، با د زیپشت م فرزاد

 ؟  نیاومد-

 

 یندارم ، رو ستادنیو چون توان ا کشمیم رونی، دستم و از دستش ب دهیتکون م یدر هم سر یبا اخم ها انیک

 . نمیشیفرزاد م زیم یجلو یصندل

 

 :  گهیو م ندازهیم انیکبه  ینگاه مردد فرزاد،

 ؟  ییببرمش اتاق بازجو دیکه با یدونیم -

 

 :  گهیم تی، با عصبان شهیم یارغوان انیک یچهره  رنگ

 باشم !  دیمنم با شهینم -

 

 :  گهیو م شهیم یچون اونم عصبان ادیبه جوش م انیک ییزورگو نیخون فرزاد هم از ا انگار

ترمه رو داشته باشم ، تو  ی؟ بهت قول دادم هوا ارمیو رو حرفت حرف ن امیکوتاه ب تونمیمن تا کجا م نهیروند قانون ا-

 باشه؟  ایکم کوتاه ب هیهم 
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 :  کنمیو زبون باز م دمیبگه که من به خودم جرئت م یزیچ خوادیبا اعتراض م انیک

 . شهینم یساده است طور ییبازجو هیبذار کارش و انجام بده !  انیک-

 

 :  گمیبه فرزاد و م کنمی، رو م کنهیمردد بهم نگاه م انیک

 

 . زنمینم یحرف چیه لمیمن تا قبل از اومدن وک-

 

 :  گهیو م دهیتکون م یسر عیمط فرزاد

 . ادیباشه بهش زنگ بزن ب-

 

 :  گمیو م کنمیم انیبه ک یا اشاره

 .  ادیزنگ زد ، تو راهه م انیک-

 

 هقی، حدود ده دق شمیافکارم غرق م یو دوباره تو ندازمیم نیی، سرم و پا هگینم یزیچ گهیو د کنهیسکوت م فرزاد

 . ادیم لیبعد ، وک

 

ظر ، منت نهیشیو روبه روم م کنهیفرصت استفاده م نی، فرزاد از ا شهیبزنه از اتاق خارج م یکه حرف نیبدون ا انیک

 : ادیبشه و به حرف م یانتظارم طوالن ذارهی، نم کنمیبهش نگاه م

 ؟  یکارو کرد نیچرا ا-
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 : پرسهیبگم ، خودش دوباره م یدر جوابش چ دونمی، نم کنمیلحن تندش تعجب م از

 ؟  یکرد یپنج سال تمام خودتو از همه مخف یکه زنده بود یو در حال یکرد یکار ابلهانه ا نیچطور چن-

 

 :  گمیو م کنمی، منم لحنم و مثل خودش کوبنده م شهیهام در هم م اخم

 !  یحق سرزنش کردن منو ندار یمن نبود یجا یتوق-

 راه رفتتشو مسخره نکن !  یو به پا نکرد یکس یتا کفش پاره  گنیم یدینشن مگه

 

تو نبودت  انیحماقت محض بود هم به ضرر خودت تموم شد هم پنج سال تمام ک یکه تو کرد ی: اما کار فرزاد

 . یدیسوخت ، تو ند

 با جرئت بگم کارت حماقت بود دختر جون حماقت . تونمیکه هر لحظه شاهد بودم م یمن 

 

 :  گمیو م بازمی، اما خودم و نم شهیتو چشم هام جمع م اشک

 ؟  یفهمیغربت بشم مجبور شدم م یمنم نخواستم آواره -

تقامه من ان هیزندگ یاز اومدن تو انیقصد ک یچرا نگفت نمیبگو بب یکشیاتو انقدر به رخم م یتو که مردونگ اصال

 ؟  شتریتر بشه و نفرتش از منو خانوادم ب اهیدلش روز به روز س یهان؟ چرا گذاشت

 

 نداره ؟  یریسال قبل افتاده تقص نیکه چند یدختر هجده ساله تو اتفاقات هی یبهش نفهموند چرا
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که از هر طرف تحت فشار  یمن در حال یو دوست داشتم فرزاد ، خودتو بذار جا انیمن اشتباه کردم ، اما من ک آره

 ، احساس دخترونمو قلقلک داد . شیو با مردونگ میزندگ یاومد تو انیبودم ک

نداشتم با دو کلوم حرف  یتجربه ا چیکه ه ینداشتم ، من انمیاز جانب پدرم ، مادرم و اطراف یمحبت چیکه ه یمن

 دلم و باختم . انیک یعاشقانه 

 ود ، من از ته دلم عاشق شده بودم .نب یرستانیهوس زود گذر دختر دب عشقم

 ؟  یکنیم درک

و کنار بذارم و فقط با اون باشم  میتجربه حاضر بودم تمام زندگ یداشت که منه ب یوجودش مردونگ یاونقدر تو انیک

 عوض شد . یبه زندگ دمیروشن شد ، د کمیتار یای، دن می، با اومدن اون تو زندگ

 

  دیشکل ممکن کوب نیاعتماد داشتم اون منو به بدتر انیکه در حد مرگ به ک یو در حال کردمیم یخوشبخت احساس

 پاهاش له کرد . ریو شکست ، غرورم و ز قلبم

 ه .وقت دوستم نداشت چیلحن ممکن گفت ه نیمتقابله ، با کوبنده تر انی، حسم به ک کردمیکه من فکر م یحال در

 

 دخترونمو ازم گرفت . یتموم آرزوها انیتنهاترم کرد ، ک انیتنها بودم فرزاد ، ک من

 چینکردم و ه نشیوقت نفر چیه دمیوقت پشت سرش آه نکش چیوجود ، ه نیوحشتناک شد ، با ا یاز زندگ تصورم

 که در حقم کرد و جار نزدم فقط رفتم ، خودش گفت برو منم رفتم .  یوقت ظلم

 طور نبود !  نیکردم اما ا یزندگ یو با راحتپنج سال  نیمن ا یفکر کن دی، شا ینفهم یزیاز حرف هام چ دیشا

 و قضاوت کن !  نیخودت بب گمینم یزیمن چ نیخودت بب اصال

 ؟  ینیبیمن برق گذشته رو م یچشم ها تو

 ...  نه
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 غم آشکاره . هی فقط

 و سه ساله است؟  ستیجوون ب کیمثل  رفتارم

 .  ستی، ن نه

 من اگه گفتم مردم واقعا مرده بودم . نیکاش درک کن نیمرده ، کاش بفهم دلم

 نیا یمن ترمه رو خاک کردم همه و همه  ختمیقلبم خاک ر ی، من رو نیجسمم و خاک کن دیمرده ، حتما که نبا دلم

 ریتحق یکه مستحق نگاه ها و حرف ها ی، کس شهیمثل هم یبه من داد ، ول انیعذاب ها رو ک نیا یدرد ها همه 

 . گهیمنم نه کس د زتونهیآم

 من پشت سرم و نشونه گرفته . ی، انقدر به رگبار حرف هام بستمش که حواسم نشد نگاه فرزاد به جا کنمیم سکوت

 

 . شهی، آه از نهادم بلند م کنهیسرخ شده نگاهم م یکه با چشم ها یانیک دنیو با د گردونمیو بر م سرم

 

 :  گهیم یگر انهیو با م شهیاز جا بلند م رهیکه انگار سردرگم شده ، طرف کدوممونو بگ فرزاد

 .  ییبازجو یبرا رهیحرف بزنه ، بعدشم م لتونیتو به اتاق خلوت تا با وک برمیمن ترمه رو م-

 جا بمون .  نیاون موقع تو ا تا

 

 . کنهیهم نگاهش نم یا هیثان یبرا یحت انیو ک گهیم فرزاد

 مونیکردن اون حرف ها پش انی، منو از ب کشهیکه م یعذاب دلخور منو نشونه گرفته ، ینگاهش فقط چشم ها ریت

 . کنهیم
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 . میکشیعذاب م شتریو به چشم هاش نگاه کنم ، هر دومون ب نمیاون جا بش شتریب ی، هر چ شمیاز جا بلند م ناچارا

 

اول اجازه صادر بشه ، منتظر  دیخروجم با یبرا یعنی نیدر گذاشته و ا رهیدستگ ی، دستش و رو شمیجا بلند م از

 :  گهیو م شهیمن کالفه م ی، فرزاد به جا زنهینم یحرف چی، ه کنمینگاهش م

 !  انیک رونیدر برو کنار تا ترمه بتونه بره ب یاز جلو-

 

 . دارهیدر برم ی رهیدستگ یبه چشم هام ، دستش و از رو رهیخ

 . رمیم رونیو به سرعت برق از اتاق ب دزدمیو از چشم هاش م نگاهم

 

 رفتن ، چشم تو چشم  رونیمحض ب به

، به  زنهیداد م شویکار تی، موفق کشیش لیاستا نی، رفتار و متانت و همچن شمیو پنج ساله م یحدودا س یمرد

 :  گهیو م ادیسمتم م

 خانم ترمه فروزان ؟ -

 

 نیاسم صدام نزده بود هر چند درست ترش ا نیبا ا یوقت بود که کس یلی، خ دمیتکون م یو سر زنمیم یپوزخند

 بود که بگه ترمه سرمد .

 

 :  گهیو م کنهیم یا اشاره

 .  دیایدنبالم ب-
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 . ادیو اونم پشت سرم م شمی، وارد م کنهیو درش و باز م رهیاز اتاق ها م یکی، به سمت  دمیتکون م یسر

 مشابه اتاق فرزاد . یاتاق

به  ، رو کنهیو منتظر به من نگاه م ارهیم رونیب ی، کاغذ و خودکار کنهیو به روبه روش اشاره م نهیشیم یصندل یرو

 :  گهیتمام م تی، با جد نمیشیروش م

 

پس ازتون  کنمیپرونده م نیمختومه کردن ا یجا فقط من حضور دارم و شما منم تمام تالشمو برا نیا دینیبب-

 .  دیرو هم به من بگ اتیجزئ نیکوچکتر یحت کنمیخواهش م

 

که آدم از خودش خجالت  کنهیو نگاه م زنهیحرف م تی، انقدر با جد کنمیو بهش نگاه م دمیدهنم و قورت م آب

 . کشهیم

 

 :  گهیدوباره م کنمیهاج و واج نگاهش م نهیبیم یوقت

 . دیخانوم فروزان شروع کن میوقت ندار-

 

 ، کنمیو شروع به حرف زدن م دمیتکون م یسر ناچارا

 من تصادف کرد ،  یکه اون دختر به جا یاز روز 

 کشور برم . نیحاج صابر که مجبورم کرد از ا از

 وسط تمام جرم و انداختم گردن خودم . نیاز شهاب نبردم و ا یاسم
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 اعدام حاج صابر و در آخر از پدرم گفتم ، از محمد سرمد . از

وقفه ، باالخره  یساعت حرف زدن ب می، بعد از ن سهینویم زیه رب زیر زویو همه چ کنهیدقت به حرف هام گوش م با

 . نمیشیو صاف م کنمینفس تازه م

 

هاش شده و انگار فراموش کرده من  ادداشتی یبه برگه  رهیخ یزیفقط با اخم ر زنهینم یحرف چیکرده و ه سکوت

 هم اون جا حضور دارم 

 

، چند  ارهیم رونیرو ب یکتاب فشیک یو از تو ذارهیم زیم یباالخره کاغذ رو ، رو یو وارس یبررس قهیده دق حدود

 :  ادیو باالخره به حرف م کنهیصفحه رد م

 

 :گهیو دو قانون م ی، ماده پونصد و س  یبگم تا بفهم انهیاگه بخوام عام -

 جعل سند عالوه بر جبران خسارت وارده ،  

 به نظر دادگاه یرا نیکه البته ا شهیمحکوم م ینقد یجزا ونیلیسه تا هجده مبه  ایحبس از شش ماه تا سه سال  به

 داره . یبستگ

 

 ، یکه شما هم خودتو مرده جا زد ییاز اون جا دمیکه من م یصیتشخ بنابر

کوتاه  ینقد یبا جزا یکه قاض نیاحتمال ا یو هم با اون سند جعل به خارج کشور سفر کرد یهم سند جعل کرد 

 . ستین ادیب
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که  نیا یکه به جا هیلیچه جور وک نیا دونمی، نم شمیم یعصبان میطرف هی، از  کنهیهاش بند دلم و پاره م حرف

 و کنمیخشک شده ام و با زبون تر م ی، لب ها کنهیم یخال نیچن نیکردنم بده ، ته دلم و ا دایبه نجات پ یدواریام

 :  گمیم

 

 خوب ؟  -

 

 :  گهیو م ذارهیدو لبش م نیته خودکار رو ، ب متفکر

 

ده معاونت کر ای یباهاتون همدست یجرم کس نیا یشما نباشه ، تو یکه جرم تنها  متوجه  میکن یکار هی دیخوب با-

 ؟ 

 

 :  گمیم نانیاطم با

 

 کس . چینه ه-

 

کردن که  حق ظاهر شد در ملع عام و بازگشت  دتونیصابر فروزان تهد یهمون آقا یعنیپدرتون  دی+خوب شما گفت

 ساده بود ؟  دیتهد هینه  ای، مجبورتون کردن ؟  دیبه خونه رو ندار

 



 یالینوازش خ

 
611 

 

 طرفم مشکالت هی، از  دمیکه ترس کشمتیخودم م یگفت اگه برگرد نانیلحن تندش منو ترسوند ، انقدر با اطم -

 فتم .که شناسنامه جعل کردم و ر نهیبهم فشار آورد ا یلیخ یروح

 

 ؟  یخودت دفن نکرد یو اون دخترو تو به جا یخودت ، خودتو مرده جا نزد یعنی نی+خوب ا

 

 . دمیاون دخترو ند  گهینه ابدا ، من بعد اون تصادف د-

 

  دینیخوب بب اری+بس

، نه  یکردیم تیو اعالم هو یومدیم دی، شما با کنهیاز جرم شما کم نم یزیچ نیحاج صابر اما ا یجا مجرم اصل نیا

 اما ...  یکن یو با اون اسم زندگ گهیکشور د هی یو بر یکه شناسنامه جعل کن نیا

 

 :  دهیکه ادامه م کنمینگاهش م منتظر

 

 شما نباشه  یکه جرم متوجه  میکن یکار دیما با-

 ونه .ات هیبر عل نیاگه راست بگ ی، صداتون بلرزه حت نیخونسرد باش دیاوال با ییاتاق بازجو یتو دینیبب خوب

 

 . دیاونا بد لیبعد تحو دیکن یاول تو ذهنتون جمله بند دیکن یسع

 ، حاج صابر مجبورتون کرده . دیبگ دیبا دیعوض کن دیبخش داستانو با نیکرده ، ا دتونیپدرتون تهد دیگفت شما
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 قانون جرمه خوب؟  بیبهت ، فر گمیها رو م نیا نیبب

سته خارج کشور در یبر یشدیتو مجبور نم کردینم دتیاگه پدرت تهد میگیم قتویقانونو دور بزنم حق خوامیمنم نم 

 ؟ 

 

 . دمیتکون م دییتا یبه نشونه  یسر

 

نداشتم که بخوام به  یراه چیه یعنینداشتم ،  یراه فرار چیوسط من ه نیپدرم مجبورم کرد و ا یبگ دی+خوب پس با

 ، کی نیکنم ا تیاعالم هو ایخبر بدم  سیپل

 ؛  ستیهم در کار ن ی، پس مجازات رهیگیکه  جرم اون دختر دامن تو رو نم نیا دوم

 

 . یبعد یسراغ مسئله  میریسه  ، م نیا یاون به کشور خارج سفر کرد لیصابر مجبورت کرده و تو با م حاج

 

 شناسنامه جعل کرد ؟  یک

 حاج صابر ؟  ای تو

 

 ؟  یکن تیو اعالم هو یرنگشتسال ها ب نیکه حاج صابر  اعدام شد تو چرا تو ا یوقت

 

 

 :  گمیو م کشمیم میشونیبه پ یدست
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 شناسنامه رو من جعل کردم نه حاج صابر .-

 

 ؟  یبود بشی+تحت تعق

 

هم  انیو عالوه بر خودم به جون ک شدیجلوم ظاهر م رفتمی، هر جا م شدیم دایاما مدام سر و کله اش پ دونمینم-

 بکشتش خواستیشبم که بردتش جنگل م نی، آخر کردیم دمیتهد

 :  گهیم کالفه

همون شب از جعل و رفتن به کشور خارج صرف نظر  یتونستیشد تو م ریاوف اوف اوف خوب همون شبم دستگ-

 . یکن

 

از طرف حاج صابر  یکیهمون روز  یکه فردا نهیدوم ا لیدل هیاول شخص لینکردم دل لیاما به دو دل تونستمیآره م-

 انیدنبالم بود ، مدام به جون ک کردمیم یکه هر کار یکیکه مامور عذاب من شده بود ،  یکیاومد پشت در خونمون 

 . کردنیم دمیتهد

 

 :  گهیو م کنهی، پوست لبش و با دندون م کنهیفروکش م تشیعصبان

 

حرفم و  دیاز کشور خارج بش دیو مجبور شد دیاون ها بود بیکه مدام تحت تعق نی؟ و ا کردنیم دتونیپس تهد -

 رسوندم ؟ 
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 : گهی، دوباره م دمیتکون م یسر مردد

 ؟  دیحاج صابر اعدام شد چرا برنگشت یوقت دیشد یجعل تیهو هیحاج صابر شما مجبور به ترک کشور با  دیبا تهد -

 

 : گمیو م دمیتکون م نیبه طرف یسر دونمی، علتشو خودمم نم کنمیم سکوت

 یجعل تیکه به اون هو نیا یبرا دمی، شا ستیکس منتظرم ن چیه کردمیکه فکر م نیبه خاطر ا دی، شا دونمینم-

 عادت کرده بودم .

 

 :  گهیو م ندازهیم شیبه ساعت مچ ی، نگاه دهیبا تاسف تکون م یسر

 . دیبگ دیبا یچ ییاتاق بازجو یتو دیخوب متوجه شده باش یلیشد فکر کنم خ یطوالن یادیمالقاتمون ز-

 

که تمام حرف هاش و درک  دمیم نانویاطم نیو بهش ا دمیتکون م ی، سر مونهیمن م دهییو منتظر تا کنهیم سکوت

 کردم .

 

 انی، چشمم به ک کنهیدرو که باز م رمی، دنبالش م رهیو به سمت در اتاق م شهینسبتا راحت از جا بلند م الیخ با

 . دهیتکون م یچپش و با کالفگ یدست هاش گرفته و پا نینشسته و سرش و ب یاتاق رو صندل یکه روبه رو وفتهیم

 

 . دهی، چشم هاش سرخه سرخه و رنگش پر خورهی، نگاهم به نگاهش گره م کنهیدر سرش و بلند م یصدا با

 

ه صلو اونم ازمون فا خورهیهمون لحظه زنگ م لیوک لیکه موبا ارمی، شانس م رمیو به سمتش م زنمیم یمحو لبخند

 . رهیگیم
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 . کنهیم تینگاهش ، به منم سرا ی، رنگ دلدادگ ستمیا یم انیک یرو روبه

 . کنهینگاهم م یو با مهربون زنهیبراش گرون تموم شده اما کماکان لبخند م یلیاون حرف ها خ دنیشن دونمیم

 

ت دس نی، با فشرده شدن دستم ب شهی؛ مثل هم رهیگیدست گرم و مردونه اش م یو دستم و تو کنهیو خم م دستش

 .   شهیم ریبه دلم سراز ایدن تیمردونه اش تمام آرامش و امن

 

 :  گهیو م کنهیمهمون نگاهم م یلبخند

 که ؟  یترسینم-

 

 . ترسمی+نم

 

 که کنارت هستم ؟  یدونی: مانیک

 

 ؟  دونمیم-

 

 دوستت دارم ؟  یلیکه خ یدونی: م انیک

 

 . ادی، نفسم بند م شنومیدو کلمه رو از زبونش م نیهر بار که ا مثل
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 یوسط ازدحام کالنتر نیخفه شده و ا یبیکنه اما صدام به طرز عج ییحرف بزنم تا طپش قلبم کمتر خودنما خوامیم

 من .  یبرگ مثبت به نفع قلب رسوا هیشد 

 

با انتظار بهشون چشم  نطوریره که ادا یدولب به هم دوخته شده چه توقع نیاز ا دونمی، نم کنهیبهم نگاه م منتظر

 دوخته . 

 

 . رهیگیو ازم م نشینگاه سنگ انیفرزاد ک یصدا با

 

 !  ای: ترمه دنبالم بفرزاد

 

 . کنهیو دستم و ول م بندهیم دییتا ی، چشم هاشو به نشانه  کنمینگاه م انیک به

 

 نشدم . ییشبه و من هنوز بازجو کهیخونه اما االن  میگردیگفت برم انی، ک رمیو دنبال فرزاد م کشمیم یآه

 

 ضبط صوت . هیو  یو دو صندل زیم هیاتاق با  هی،  شمی، داخل م کنهیرو باز م یدر اتاق فرزاد

 

 لرزش کنمیم یکه سع یو من در حال پرسهیازم م لویوک یسوال ها نایو فرزاد هم رو به روم ، ع نمیشیم یصندل یرو

 . دمیو بهش م لیکو یجواب ها نایصدامو پنهون کنم ، ع
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 دیپرسیسوال م تیاما چنان اخم کرده و بودو چنان با جد رهیآشناست واسم آسون بگ ییجورا هیجون  کردمیم فکر

 . یارینگاهش کم م نیا یجلو یگناه باش یاگه ب یکه حت

 

 

 حجم سوال از کار افتاده بود . نیمغزم از ا گهی، د دیو جواب شن دیوقفه ازم سوال پرس یساعت ب کی

 

 . دیپرسیدقت م تینداشت رو با نها یتیاهم چیکه ه یمسائل نیکوچکتر یحت

 

 :  گهیکه م کنمیتازه م ی، نفس کنهیساعت باالخره ضبط صوت رو خاموش م کی بعد

 

 . دمیاما بهت حق م یسوال برد ریز انویو من و ک یفکر کردم ، تو با حرف هات مردونگ یکه تو اتاقم زد ییبه حرفا-

 فهیوظ دیاما منم با یگناه یداداشمه درسته تو ب انی، درسته ک نی، اما بب یجسارت به خرج داد یکه برگشت نیهم

 امو انجام بدم .

 بازداشتگاه . یوفتیترمه اما تا روز دادگاه م متاسفم

ه ک نیا یی، ترس از تنها وفتهیبه دلم م یبیحرفش ترس عج نی، اما با ا دادمی، خودم احتمالش رو م کنمیم سکوت

 نباشه . امینباشه ، مستانه نباشه ، شهاب نباشه ، ت انی، ک اهیسلول س هیمن باشم و 

 

 مطلق .  ییتنها هیمن باشم و  فقط

 : گهیو م دهیتکون م یتاسف سر با
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 . ادیخانم ب یرویجا منتظر باش تا بگم ن نیهم-

 

 بودم . ریدلگ ایاز اون داشتم اما انگار از تمام دن یچه توقع دونمی، نم رمیگیو ازش م نگاهم

 

 یا، بر وفتادیو بعد کم کم برام جا م دمیترسیساعت اول م کیفقط همون  یاز هر اتفاق شهی، هم رهیم رونیاتاق ب از

 در کار نبود . یاشک و آه و ناله ا چیبود که ه نیهم

 

 دیبه خودم ام یچارگیها اما با ب زیچ یلی، از روز دادگاه ، از خ ادیم به سراغم دونستمیکه م ی، از دلتنگ دمیترسیم

 . دادمیم یواه

 

، چشم تو چشم  کنمی، سرم و که بلند م شهیبعد ، در اتاق باز م ی قهی، حدود سه دق ذارمیم زیم یسرم و رو درمونده

 . شمیبا لباس فرم م یچادر یزن

 

 :  گهیم یبلکه با لبخند و مهربون کنهیمثل فرزاد با اخم نگاهم نم نیکه ا خداروشکر

 !  زمیبلند شو عز-

 

 .  زنهیدستشه ، چشمم و م یکه تو ی، برق دستبند شمیو از جا بلند م دمیتکون م یسر

 

 . رمیم رونیو دنبالش از اتاق ب زنمیم ی، لبخند کنهینم یهر آن دستبند و به دستم ببنده اما اقدام منتظرم
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 :  رسهیبه گوشم م ییداد آشنا ی، صدا میکنیراهرو که عبور م از

 

 بازداشتگاه . وفتهیب ینذار ی! گفت قینارف یقول داد-

 

 

 :  رسهیفرزاد به گوشم م یو صدا شهیم انینما دمید یتو انیک قامت

هم  قهیبا وث یآزاد کردن ترمه جز محاالته . حت یدونیبهت ندادم خودتم خوب م یقول چیچه خبرته ؟ من ه سیه-

 کرد . شهینم یکار

 

 ؛ رهیاز حد معمول باالتر م انیک یصدا

 ساعت .  کی یبازداشتگاه بمونه حت یساعت تو کی یبرا یحت ذارمینم برمیمن زنم و با خودم م- 

 

 

 . نویبفهم ا کننیاش استفاده م هی: منطقت کجا رفته ؟ تو دادگاه بر عل فرزاد

 

 :  گهی، ملتمس م کنهیم دایپ رییتغ یاز اون حالت تدافع انیک یصدا

 

 قولم باهاش بزنم ؟  ریز گهیبار د هی یعنیبهش قول دادم فرزاد ، -
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 :  گهیو م کشهیم انیک یبه شونه  یدست یبا ناراحت فرزاد

 ، نگران نباش !  کنهیترمه درک م-

 

 اشو ندارم !  یبار دوم طاقت دور ی، برا کنهیاگه اون  درک کنه قلب من درک نم ی: حت انیک

 تونمینم

 جا بمونم . نی، حداقل بذار منم هم ادینفسم باال نم 

 .  کشهیکه ترمه هم نفس م کشمیدارم نفس م ییخوش باش تو هوا نیدلم به ا بذار

 

 ، درست مثل من به درد اومده . انیک یناله ها دنی، انگار قلب اونم با شن ادینم رونیاز فرزاد ب ییصدا

 

 :  گهیگوشم م کیو نزد کنهیزن سرش و خم م مامور

 شوهرته ؟ -

 

 . وفتهی، باالخره نگاهش بهم م انهیبه ک چشمم

 . کنهیچشم هام نگاه م یتو یدرموندگ با

 . دمیو در جواب اون خانم سر تکون م زنمیم یمحو لبخند
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ند که لبخ کنهیزمزمه م یزی، چ انیو در گوش ک دهیبا تاسف تکون م ی، سر گردونهیهم سرشو به طرف من برم فرزاد

 . ارهیم انیلب ک یرو ، رو یمحو

 

، فرزاد با اشاره از اون مامور  ستهیا ی، رو به روم م کنمینگاهش م ی، با کنجکاو ادیو به سمت من م دهیتکون م یسر

 من بشه  . الیخیتا ب خوادیم

رو  یداغ و پر حرارت ی؛ چنان بوسه  کنهیم کیو به سمت لبش نزد رهیگیدستش م یبدون خجالت دستم و تو انیک

 رهیگیم شیکه وجودم آت کارهیپشت دستم م

 

 . کنهیبوسه نه ، بلکه پشت دستم و بوسه بارون م کی

 

 :  گمیم یفیضع یزده از فرزاد ، با صدا خجالت

 !  انینکن ک-

 

 . کنهیملتهب و قرمزش بهم نگاه م یو با چشم ها رهیگیو باال م سرش

 

 . رسهینگاهش به صد م یقرار یباره ، ب کی به

مرد  نیزورم در مقابل ا شهیدستم و نجات بدم اما مثل هم کنمی، وحشت زده تقال م کشهیو دنبال خودش م دستم

 کمه .  یلیخ

 

 . شهیم شتری، تعجبم ب نمیبیم شویخونسرد یو وقت وفتهیبه فرزاد م نگاهم
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 :  گمیو م کشمیتقال دست م از

 ؟  انیچه خبره ک نجایا-

 

 اجازه داده باهات خلوت کنم . قهیده دق شی: ه انیک

 

 ل .برم داخ خوادیو ازم م کنهی، دستم و ول م کنهی، در اتاق فرزاد و باز م پرسمینم یزیچ گهیو د ندازمیباال م ییابرو

 

 یو وقت رهیگیو به محض بسته شدن در ، بازومو م ادیهم پشت سرم م انیک فهممی، م شمیو واج داخل م هاج

 کنهیم ییافتادم ، قلبم شروع به خودنما شیآت یکوره  یتو کنمیکه احساس م کشهی، چنان در آغوشم م گردمیبرم

 . کوبهیم نمیس یو محکم به قفسه 

 

 فشار دست هاش خورد بشه . ریاستخون هام ، ز دمیشده که احتمال م ادی، اونقدر ز انیک یدست ها ی حلقه

 

 :  رسهینجواگونه اش به گوشم م یصدا

 ؟   میفرار کن-

 

 :  گمیو م زنمیم یتلخ لبخند
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 بهتره !  دنی، فکر کنم موندن و جنگ دهیبه آدم م یفرار کردن حس بد-

 

 به دست آوردنت بجنگم ؟  یبرا یتا ک-

 

 . یبا چنگ و دندون حفظ کن یو که به دست آورد یزیهرچ،  یباور برس نیکه به ا ی+ تا وقت

 

 ترمه ! دمیاز دستت نم گهیبار د نی، ا گردونمیبدون تو رو بر م نویگرفتم خانومم ا ادی -

 

 ؟  یمنتظرم بمون  گهیسه سال د یتونیزندان ، م وفتمیفکر نکنم روز دادگاه تبرئه بشم ، سه سال م-

 

بهم نگاه  ی، با حالت خاص شهیقدرتمندش م یدست ها ریبازوهامه که اس   نباری، ا شهیهاش از دور کمرم باز م دست

 : گهیو م کنهیم

 

ازم  ذارمیاما نم کنمیو م نیبهت زم دنیرس یو برا شمی، فرهاد م دمیبه دست آوردنت جون م یو برا شمیمجنون م-

 . یدور بمون

 

 گفتم نه مجنون باش نه فرهاد .  شی+ سال ها پ

 

 . میداستان عاشقانه داشته باش هیمنم گفتم باشه قرار شد خودمون  یآره گفت-
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 تیکه نها یدختر هیجا ، من  نیبه ا دهیرس شیته تلخ نیتلخ بود ، بب یلی،اما داستان عاشقانه ات خ ی+آره گفت

 داشتگاه .باز وفتمیب خوامیباز شده و م یرفتن با مستانه بود ، االن پام به کالنتر رونیب یواشکی،  کردمیکه م یجرم

 

 

،  زنهیکار ، از نگاه کردن به چشم هام فرار کنه ، نفس نفس م نیبا ا خوادی، انگار م چسبونهیم میشونیو به پ شیشونیپ

 :  گهیم یآهسته ا یطور ، با صدا نیمن هم هم

 فقط ...  کنمیتا آخر عمرم جبران م-

 

 ؟  ی+فقط چ

 

هم شده تجربه کنم ، تقال نکن بذار فراموش کنم ، بودنم  قهیدق کی یبرا یحت لحظات گذشته رو ینیریفقط بذار ش-

 . قهیدق کیترمه ، فقط  قهیدق کی یفقط برا دهیعذابت م

 

 نهکی، دستش و دور کمرم حلقه م دهیکردن هم بهم نم زیاما فرصت آنال فهممی، منظورش و نم کنمینگاهش م متعجب

 یحرف خوامیم تیدست هاشم ، با عصبان ری، هنوز اس واریبه د خورمیو م رمی، عقب عقب م دهیو با تمام قدرت هلم م

و توجه چشم هاش یاما ب انی، ک شهیحبس م نمیس ی؛ نفس تو زنهیبارش کنم که با لب هاش مهر سکوتو به لب هام م

 بسته .

 

مام ت خواستی، انگار م خورهیاشت نمکه گذشته د یمتیاما رفتارش اصال به مال کنمیخاطرات گذشته رو زنده م گفت

 . رهیامو هم ازم بگ یته مونده انرژ
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 .  کنهیم تیو متاسفانه به منم سرا شهیم شتریب شیقرار یرفته ، ب رفته

 . قهیدق کی یفقط برا انی، به قول ک برمیم ادیگذشته رو هم از  ی، حت شهیکه زمان و مکان فراموشم م یاونقدر

 

 . چسبونهی، محکم تر از قبل من و به خودش م کنمیو دور شونه هاش حلقه م برمیهامو باال م دست

 

 . میقراره از هم جدا بش گهید یقیو ما تا دقا هیجا کالنتر نیا میهر دو فراموش کرد انگار

 

کار  نیممکن تر ری، توجه به مکان غ میفرو رفته  بود گهیکه از وصال همد ینیریش یاون خلسه  یبود ،  تو یمعن یب

 بود . ایدن

 

 چکهیگونه ام م یاز چشمم رو یکه ناخواسته ، اشک وفتهیم انیبه غل یادیز یکینزد نیا ریاحساساتم تحت تاث انگار

 . کنهیرو هم تر م انیک یو گونه 

 

و  نهکیتب دارش و از هم باز م ی، چشم ها چسبونهیم میشونیبه پ شویشونیو پ برهی، سرش و عقب م شهیم متوقف

 . شهیم رهیبهم خ

 . کنهیپنج سال ، مثل کوه آتشفان فوران م نیا یدلتنگ

 :  کنهی؛ زمزمه م بوسهیگونم و م یرو یو جنون وار اشک ها ارهیم کیسرش و نزد دوباره

 . زیاشک نر اریبهت قول دادم اما نتونستم برت گردونم ، طاقت ب-

 جام . نیهم شهیپس هم ستمیو بلد ن دنینفس کش یا گهید یمن جا ستینکن حواسم بهت ن فکر
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 .  کشهیفقط به خاطر تو زنده است و نفس م یکی وفتهیب ادتی ییتنها یوقت احساس کرد هر

 . تپهیتو م یکه قلبش فقط و فقط برا یکی،  مونهیکه از کارش پش یکی

 . شهیتموم م زمیعز یدوستت داره ؛ نترس شهیکه هم یکی

 . دمیقول م کنمیرو برات بهشت م یاز روز دادگاه زندگ بعد

 . یبخند دیفقط با نی، بعد از ا ادی، به جاش لبخند م شهیاشک ها تموم م نیا گهید

 

 قبل زبونم بند اومده . قهیچند دق یکیفضا و نزد نیا ریتاث تحت

 هم انیدست ک ی، حلقه  خورهیکه به در م ییتقه ها یچون منتظر بهم چشم دوخته ، صدا کنهیدرک نم انیک انگار

 . شهیم باز ماز دور

 :  گهیو م دهی، پشت گردنش رو ماساژ م کالفه

 تو . ایب-

 : گهیبه من و م کنهی، رو م ادیو همون مامور زن داخل م شهیباز م در

 . میبر گهید-

 

 . شترهیاز منم ب ی، غم نگاهش ، حت شمیم رهیخ انیپر از غم ک یو به چشم ها دمیتکون م یسر

 

 :  گمیو م زنمیاش م یتصل یبرا لبخند

به حال من نداره پس  یچه آزاد بشم و چه نشم فرق یبدون خوامیاما م وفتهیم یچه اتفاق گهیچند روز د دونمینم-

 عذاب وجدان نداشته باش .
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 هم عادت دارم . یتوجه یمتوجه نبود ، پس به ب یزندانم ، فقط کس یپنج سال تو من

 

 :  گمیو م کنمیم یمکث

 . انیخداحافظ ک-

 

ستوان  دمیاش فهم نهیس ی، اون مامور زن که از کارت رو شمیو از اتاق خارج م رمیگیو از نگاه سردرگمش م نگاهم

 . کشونهیو من و دنبال خودش م رهیگی، بازومو م هیمیرح

 

و بعد از  رنیگیم المویو وسا نییپا یطبقه  میریم فهممی، به اطرافم توجه ندارم ، فقط م رمیشده همراهش م مسخ

 بود . کیکوچ یپنجره  هیکه تنها روزنه اش  یو سلول مونمیمن م یوارس

 

 . ادیچشمم م ی، تمام اتفاقات از روز اول جلو زنمیاتاق چنبره م ی گوشه

 اول کرد . داریکه بعد از د ی، ابراز عالقه ا انیبا ک ییآشنا

 بود . نیا میابونیبگم عاقبت عشق خ خوامینم

که باهاش چشم تو چشم شدم  یروز دونمیم نویاسم و بذارم اما ا نیدارم ا انیکه به ک یرو احساس پاک تونمینم چون

 . کردمینم ینیب شیحالم و پ نیاصال ا

 

 که توشم غافل بشم   یاما اون قدر خسته هستم که از زندان ستیفکرم آزاد ن کشمیو دراز م بندمیهامو م چشم
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 جستجو نخواهد کرد افتنتی یبرا

 تازه بو نخواهد کردگل  چیکه ه یکس

 

 کرد غشیدر یآنچه خواست دلم... زندگ هر

 به بعد دلم آرزو نخواهد کرد نیاز

 

 از هم میو جدا شد میو تو کوه شد من

 مرا و تو را روبرو نخواهد کرد نیزم

 

 و ندانستم  یبخت روشن من بود تو

 من البته رو نخواهد کرد  یبه رو یخوش

         

 ام مذاب اما یآفتاب و تن برف تو

 وامانده خو نخواهد کرد ی هیسا چیه به

 

 که از تو دل بکند دیایدلش نم یدل

 دل بکند نه نگو نخواهد کرد نخواه

 روز بعد :  پنج
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بود که  یروز ها تنها کس نیکه ا یمی، ستوان رح رهیگیم کیکوچ یباز شدن در سلول نگاهم و از اون روزنه  یصدا

 : گهیو م زنهیبه روم م ی، لبخند دمیدیم

 بلند شو ! روز دادگاهه .-

 

 . شمیحرف بلند م یو ب کشمیم یآه

 سلول گذشته بود .  نیا یام تو هیروز بود که هر ثان پنج

 باهاش چشم تو چشم بشم . خواستمیچرا نم دونمیاومد ، بارها و بارها اما مالقات باهاشو قبول نکردم ، نم انیک

 اما دست خودم نبود . کنهیاش م یعصبان میسرسخت نیا دونستمیم

 بود افتادم بازداشتگاه اومد مالقاتم . دهیفهم یریگی، مستانه با پ شدیم نییبود که سرنوشتم تا یهم روز امروز

 و خودشو لو بده که جلوشو گرفتم . ادیب خواستهیم دنیگفت شهاب به محض فهم یم

 نه .بک یوونگیهم نذاره شهاب د نیهم قسمش دادم بعد از ا من

 تفاوتم . یب بی! اما عج هیامروز حکم دادگاه چ دونمینم

 . خورهینداره سرنوشتش چطور رقم م یباخته ، براش فرق شویزندگ یکه همه  یکس

 

 . رمیگیم لیتحو المویو وسا امیم رونیسلول ب از

 . کنهیدستبند م ریو دست هامو اس کنهیبار به حالم رحم نم نیهم ا یمیرح ستوان

 

 :  گهیو م دهیتکون م یسر
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 متاسفم اما منم ...-

 

 :  گمیوسط حرفش و م پرمیم

 نداره . یمورد-

 

 . میری، از پله ها باال م رهیگیو بازومو م دهیبا تاسف تکون م یسر

 

 . کنهیآشفته داره با فرزاد بحث م ی، با سر و وضع نمیبیو م انیپنج روز ، باالخره ک بعد

 

 . کنهیو به من اشاره م انیوسط حرف ک پرهی، م شهیباال اومدن من از پله ها م یکه متوجه  فرزاد

 

 . شهی، قفل نگاهم م شیو نگاه عصبان گردهیبه سمت من برم انیک سر

 . کشهیچشم هاش فقط خشم شعله م ی، تو ستیاز نگاه عاشقانه ن یبار خبر نیا

 

 . ستمیا یو روبه روش م رمیسمتش م به

 .  استیدن یگره  نیدر همه که به نظرم کور تر یهاش جور اخم

 . وفتهیدستبندم م ریاس یبارم کنه که نگاهش به دست ها یتشر گونه حرف خوادیم
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 . کنهیم ضیبار با نگاهش اونو مستف نیو ا گردهی، با خشم به طرف فرزاد برم شهیاز قبل منقبض م شتریب فکش

 

 :  گهیم یقابل باور ریغ تیبا عصبان انی، ک بزنه هیتوج یبرا یکه فرزاد حرف نیاز ا قبل

 جا رو ، رو سرت خراب نکردم فرزاد . نیبازش کن تا ا-

 

 :  گهیبا اعتراض م فرزاد

 ... یبرا میامروز روز دادگاهه مجبور انیک-

 

 : شهیقطع م زنهیم انیکه ک ینعره ا یبا صدا حرفش

 اون دستبندو از دور دست هاش باز کن ! گمیبهت م کهیمرت-

 .  کننینگاه م انیاون جا با تعجب به ک تی، اکثر گزمیدادش لب م یصدا از

 . کنهیسکوت م انیک ییدر مقابل زورگو شهیمثل هم فرزاد

 تا دستبندم و باز کنه . خوادیم یمیسر از ستوان رح یاشاره  با

 . کنهیحرف دستبند دور مچمو باز م بدون

 . شهیم انی، بازوم گرفتار دست قدرتمند ک شهیکه دستم از اسارت دستبند آزاد م نیحض ام به

 :  گهیم تی، فرزاد با عصبان دهیم هلم

 . رهید انیک-
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 :  گهیدر جوابش با تحکم م انیک

 . میزنیجا حرف م نیهم ششیه-

 

 . ستهیا یو با فاصله از فرزاد م کشونهیدنبال خودش م منو

 . ذارهیکنار سرم م وارید یو رو کنهیدستش و از دور بازوم رها م واریبه د چسبمیم

 

 :  گهیقفل شده م یو با فک دوزهی، چشم هاشو بهم م زنهیم یبه کبود تیاش از عصبان چهره

 یستانریدختر دب هی گهید نیادامه داره ؟ بب یرفتارت تا ک نی؟ ترمه ا یتا ک ؟یپنج روز مالقاتو قبول نکرد نیچرا ا-

 . یستین

 شو ترمه !  بزرگ

 ؟  دمیکش یپنج روز چ نیا یتو یدونیم

 

 +نتونستم ...

 

 چرا؟؟؟؟ -

 

 ؟  یکنیم ممیج میمسئله س نیا یبرا یمن امروز دادگاه دارم و تو دار انی+ک

 جا جاشه ؟  نی؟ ا یفکر کنم خوب که چ خواستمیم
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 .  کشهیموهاش م یتو یو دست رهیگیازم فاصله م کالفه

 :  گهیو م رهیگیروبه روم م دیره اشو به عالمت تهداشا انگشت

اون زخم  یخوردم ، دوباره رو شیکارو باهام نکن ! من زخم نبودنت و سال ها پ نیوقت ا چیوقت ، ه چیه گهید-

  ینیبیسابق و نم انینمک نپاش و گرنه اون ک

 حرف آخرم . نی، ا کنمیبا لطافت باهات رفتار نم گهید یرینگاهتو ازم بگ یو بخوا یزخم کهنه ام چاقو بزن به

 صراحت باهام حرف بزنه ؛  نیبا ا شهی، باورم نم دوزمیمتعجبمو بهش م یها چشم

توجه به  یو ب رهیگیمحکم ازم فاصله م یو با قدم ها دهیبا چشم هاش بهم م دنینگاهم و با خط و نشون کش جواب

 . شهیم خارج دمید یفرزاد از گستره  یصدا زدن ها

 

 . زارمیرو بارش نکردم از خودم ب قشهیکه ال ییکه جوابشو ندادم و با داد حرف ها نیا از

،  شدیکه ازم دور م نیاما به محض ا خوردیمهر سکوت به لب هام م داشیحرف ها تهد یبودم ، جلو نیهم شهیهم

 . اوردیکوبنده به ذهنم هجوم م یجواب ها

 

 . میری، هر دو دنبال فرزاد م رهیگیو بازومو م ادیبه سمتم م  یمیرح ستوان

 . میکنیبه سمت دادگاه حرکت م سیپل نیو سوار ماش میشیخارج م یکالنتر از

 .  نمیبیرو هم نم انیک ی هیسا یبه دادگاه ، حت دنیتا رس گهید

 . ذاشتیتنهام م یطور نیروز ا نیتو ا دیکه بود نبا ی، هر چ شمیدلخور م ازش

 . شهیم ریبه دلم سراز یقابل باور ری، ناخوداگاه حجم استرس غ شهیدادگاه پارک م یکه جلو نیماش
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 . شمیم ادهیپ نی، از ماش لرزمیکه از استرس م ی، در حال   کنهیبرام باز م نویدر ماش یمیرح ستوان

 

چشم  یوو ت یروزیپ نشده برق لی، هنوز دادگاه تشک کنهیبا سر بهم سالم م نهیبی، منو که م وفتهیم لیبه وک نگاهم

 . نمیبیهاش م

 . خورمیغرور نگاهش غبطه م به

 . رهیگیم لیستوان  نگاهم و از وک یصدا

 

 داره . تیما مسئول یبهت دستبند بزنم وگرنه برا دیجا با نیا-

 

 . شهیدستبند م ری، دست هام دوباره اس برمیدستم و جلو م یکالفگ با

 

 :  گهیم یمیو رو به ستوان رح شهیم ادهیپ نی، از ماش فرزاد

 داخل . یایهم ب یتونیم دیجا منتظر بمون نیا یتونی، م شهیم لیتشک گهید ی قهیدادگاه ده دق -

 

 :  گهیکه نظر من و بپرسه ، م نیا بدون

 داخل . مینه بر-

 :  گهیو م دهیتکون م یسر فرزاد

 . دیایدنبالم ب-
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 . میوفتی، دنبال فرزاد به راه م رهیگیم بازومو

 . انهی، ک وفتهیم ییآشنا نیبه ماش نگاهم

 .  ذارهیاما ثابت کرد که تنهام نم ادینم کردمیم فکر

 . شهیته دلم قرص م دنشیاما با د کنهینگاهم نم یچند حت هر

 

 . شترهیهم ب یاز کالنتر یجا حت نی، ازدحام ا میشیم وارد

 فرار کنم . خوادی، از خجالت دلم م کنمیو که حس م نیسنگ یها نگاه

 ها به منه . یلیخ زیآم رینگاه تحق فهممیخوب م یلیاما خ نهیبه زم چشمم

 

 :  گهیو م ستهیا یفرزاد م باالخره

 تا صدا بزنن . نیمنتظر بمون دیجاست با نیا-

 

 . ستهیا یو م دهیتکون م یسر یمیرح ستوان

 . ستهیا یو روبه روم م ادیبه سمتمون م دونمینم لشویفام یکه حت لمیوک

 :  گهیو م کنهیمن نگاه م یچشم ها به

 صحبت کوتاه داشته باشم . هیبا موکلم تنها  خوامیمن م دیاگه اجازه بد-

 

 . رهیگیو ازمون فاصله م دهیتکون م یسر یمیرح
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 :  گهیو م زنهیم یلبخند لیوک

 ؟  دیخوب-

 

 . دیتصورشو بکن دیتونیکه نم ی+آره اون قدر

 

 :  گهیو م رهیگیم یو به شوخ حرفم

و با اعتماد به نفس کامل جواب  یهم حفظ کن یقاض یاتو جلو یخونسرد نیا دوارمیخوب خدا رو شکر ، ام-

 . یسواالتش و بد

 

 ؟  رسهی+تهش به کجا م

 

 ناموفق هم نداشته . یپرونده  هی یکه حت یدار یلیوک هیمثبت فکر کن ، تو -

 

 من ؟  ایاز خودتون بود  فیاالن تعر نی+خوب ا

 

 . رنیاشاره کنم هزار نفر قربون صدقه ام م هیندارم ، فقط کاف فیبه تعر ازیمن که ن-

 

 :  گمیو م خندمیم

 . ادیحرف ها بهتون نم نیا-
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 . میآدم شوخ طبع یلیچون من خ یستین ی+جدا؟ پس خوب ظاهرم و حفظ کردم اما تو هم قبول کن روانشناس خوب

 

  ستین انیاز ک ی، خبر چرخونمی، نگاهم و دور تا دور سالن م کنمیو در جوابش سکوت م زنمیم یلبخند

 

 +فکر کنم باهات قهره .

 

 :  گمیم متعجب

 ؟  یک-

 

 . زنهیکه دلت براش پر پر م ی+همون

 

 دل من بال نداره که بخواد پر بزنه .-

 

 +ضربان که داره .

 

 :  گهیو م ادیبزنم که فرزاد م یحرف خوامی، م رهیگیخنده ام م شیحاضر جواب از

 داخل نوبت ماست نیبر-
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 : گهیو م زنهیم ی، لبخند کنمینگاه م لیزده به وک وحشت

که به خودت  یمظلوم ی افهیق نیباعث باخته ، شجاع باش و با اعتماد به نفس برو داخل ا شهینره ترس هم ادتی-

 . ارهیو به رحم نم یدل قاض یگرفت

 

 . نهیشیر به دلم مبدجو شیمنطق یها حرف

 . شمیو دستبند به دست وارد دادگاه م دمیتکون م یسر

که بعد از پنج روز فکر کردن بهش ،  یباور اون فضا برام سخته ، اون قدر ییجورا هیخوابم ،  یتو کنمیم احساس

 هنوز آماده نبودم .

 

 . نمیشیم گاهیجا یو تو شمیدادگاه م وارد

 . شنیهمه به احترامش از جا بلند م ادیم ی، قاض قهیچند دق بعد

 . کنمینگرون پشت سرم و نگاه م دل

 . شهی، مستانه و شهاب ته دلم قرص م انیک دنیتنها موندم اما با د کردمیم فکر

 

 . نیشیسر جاشون م یهمگ

 . کنمیاما ظاهر خونسردم و حفظ م ندازهیدلم م ی، رعب و وحشت رو تو رهیگیکه دادگاه رو در بر م یسکوت

 

 .  گمیم نیصد آفر انیکه به انتخاب ک رهیگیدست م یو چنان کالم رو تو شهیاز جا بلند م لمیوک
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 چیکه ه ارهیبه زبون م یو اون کلمه رو جور دهیکه من بهش نگفته بودم و به هر کلمه بال و پر م زنهیرو م ییها حرف

 من نباشه . هیبر عل زیچ

 . کننیرو احضار م نیو در آخر شاهد زنهیحرف م کماکان

 . رهیو اندام مردونه اش ضعف م پیت یدلم برا شهی، از جلوم رد م کنمینگاه م شهیکه بلند م یانیبه ک متعب

 . کنهینگاه م یو بعد از قسم خوردن منتظر به قاض ستهیا یم گاهیجا یتو

 

 :  گهیو م زنهیرو جلوش ورق م یدفتر یقاض

 یتیکه همسرتون پنج سال به شما دروغ گفته و خودش و مرده اعالم کرده شکا نیمهرزاد از ا انیرکیام یخوب آقا-

 ؟  دیازش ندار

 

 :  گهیو م ندازهیبه من م ینگاه تیبا اخم و جد انیک

 ندارم . ریخ-

 

 +چرا ؟ 

 

 ، حق داشت که بره . کنمیچون درکش م-

 

 بره خارج کشور ؟ یعلج یبا شناسنامه  دیکه از طرف خانوادش تحت فشار بود با یهر کس یعنی+
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 و که مجبورش کنن بله . یکس-

 

 کنه ؟ شیتهد دیو گذاشت دی+شما چرا از همسرتون در مقابل پدرخونده اش دفاع نکرد

 

 مرده . کردمیفکر م -

 

 ؟ نشیهمسرتون تحت فشاره ، چرا از اون خونه نبرد دیدونستیکه م ی+بنده منظورم قبل از اونه ، قبل از اون در حال

 

 :  گمیدلم م یو تو زنمیم ی، پوزخند کنهیسکوت م انیک

 نه !  ای یحرف بزن یکه باهام کرد یاز کار یتونیهم م نایا یجلو نمیبب انیبفرما آقا ک-

 

 :  گهیو م شهیم رهیخ یمنتظر قاض یبه چشم ها انیک

 که حق داشت بره . گمیم تمیخر نیهم یکردم و برا تیخر-

 

 ؟  یدونیم تیاتونم خر انهی+ازدواج مخف

 

 :  گهیو م کنهیبه چشم هام نگاه م تیبا همون اخم و جد وفتهیدوباره به من م انیک نگاه

 نه .-
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 ؟  ی+چرا از شغلت انصراف داد

 

 :  گهیو م کنهینگاه م یبه قاض انیک

 شغل نداشتم . نیبا ا یخوب ی ونهیم ادیز یشخص لیدال -

 

ذره ، بگ یسادگ نیبه ا یموضوع نیاز چن تونهینم یمرد چی+عالقتون به همسرتونم مثل عالقتون به شغلتونه ؟ ه

 همسرتون پنج سال خودش و مرده جا زده .

 

 

 . کشهیداره عذاب م فهممی، از صورت قرمز شده اش م شهیدر هم م شتریهاش ب اخم

 

 : گهیو م کشهیبه گردنش م یدست

 زندان .  وفتهیبخوام زنم ب شهینم لیدارم اما دل یموضوع برام ساده است ، گلگ نیمن نگفتم هضم ا-

 

 ؟  دیاز همسرتون ندار یتیگونه شکا چیه یعنی+

 

 :  گهیبا تحکم م انیک

 اصال . ریخ-
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 : گهیو م کنهیم ادداشتیو  یزیچ یقاض

 . دینیبش دیتونیخوب م اریبس-

 

 :  دهیو ادامه م لیبه وک کنهیم رو

 . دیدعوت کن گاهیو به جا یشاهد بعد-

 

 . کشمیم ی، آه کنهیمحکم از کنارم عبور م یو دوباره با قدم ها ادیم نییپا گاهیاز جا انیک

و مستانه هم با اعتماد به نفس کامل  کنهیهمچنان از مستانه هم سوال و جواب م یمستانه است ، قاض یبعد شاهد

 . دهیتک تک سواالت رو پاسخ م

 

 خود منم . شهیکه احضار م یشهادت مستانه، نفر بعد از بعد

و به  شمیوجود ، از جا بلند م نیزدن ، اما با ا خی؛ دست هام از استرس  ستمیمستانه من اصال خونسرد ن برعکس

 . رمیم گاهیجا

 رو به چهره ام بزنم . یکنم و نقاب خونسرد یکه لرزش صدام و مخف کنمیو م میسع تمام

 یبار قاض نیا دیکه شا نیا دی، به ام دمیو من هم تک به تک جواب م کنهیم انیرو ب یتکرار یسوال ها نایع یقاض

 که هست برقرار کنه . یمن ، عدالت رو اون طور یزندگ

 . گمیرو م قتیو من هم تمام حق پرسهیسوال م اتیجزئ زیبه ر زیر از

  دمیم رونی، نفس حبس شدمو ب خورهیکه به گوشم م یقاض " دینیبش دیتونیم " ی جمله
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 . نمیشیو  سر جام م کنمیپاهام جمع م یرفته امو تو لیتحل یانرژ تمام

 ی قهیکه تا دو دق کنمیفکر م نیاما من فارغ از زمان و مکان ، به ا رهیگیکالم رو به دست م یدوباره رشته  لیوک

 !  وفتهیم میسر زندگ یچه اتفاق گهید

 

 . چهیپیگوشم م یخنده تو یو فقط صدا شهیو صدا ها در نظرم محو م ریو تصاو وفتمیم گذشته ها ادی ناخودآگاه

 

 . هیرانیزن ا کیهنر  ی: آشپزانیک

 

 هنرم ؟  یمن ب یگیم یعنی-

 

 مزه رو بورس بود . یب یضرب المثل ها نیبود ا مایقد گمیم یعنی،  زهیریهنر م هی+ نه خانومم تو که از هر انگشتت 

 کنه ؟  یمرد تو خونست زن بره آشپز یوقت دهیم یحرف ها مخالفم چه معن نیکامال با ا من

 

 . نیفرمودیم نیآفر-

 

 . گهی+فرمودم د

 

 کم استراحت کنم . هیخوشمزه هم بار بذار تا من  یقورمه سبز هیبرو  یخوب حرفش و زد-
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 . ینکرده شما ااز جات بلند نش ییجا خدا نیا ارمیهم ب یناهارخور زیبرات م یخوای؟ م یچ گهی+عه ... د

 

 چاق بشم .  خوامیاما نه ، نم هیزیوسوسه انگ شنهادیپ نمیاومم ا-

 ازت سر تر باشم . خوامیاما م امیچند اگه چاق بشم به تو م هر

 

 چاق ؟  یگیم یاندام ورزشکار نی+ترمه تو به ا

 

 ماشاال . یمونیمثل غول م یچاقم نباش-

 

 دارن  یکلیه نیبا همچ یشوهر نیرا حسرت همچدخت ی+دستت درد نکنه همه 

 

 دخترا غلط کردن با تو که حواست به همه هست . یهمه -

 

 ات کنم ؟  هیتنب یادب شد یب یلی+خ

 

 . یهیاومم چه تنب-

 

 کنم . شیعمل دیبدم با حیتوض تونمی+نم
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 کن . شیخوب عمل-

 

 +جوووون ؟ 

 

 زهرمار اصال برو غذاتو درست کن گشنمه .-

 

 درست کنم ؟؟؟  ینکردم برم برات قورمه سبز مرویتخم مرغ ن هی+ترمه من تو تمام طول عمرم 

 

 ؟؟؟؟  یستیبلد ن یعنی-

 

 من بلد باشم ؟  یتوقع دار یستیتو بلد ن ی+وقت

 

 ؟  انیک-

 

 +هوم ؟ 

 

 اشونم . ندهی؟ من نگران آ رنیگینم هیبه نظر بچه هامون سوءتغذ-
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 . رهیبگ هینذارم سوءتغذ دمیقول م اریپسر ب هیما  ی+تو واسه 

 

 بدم . ریبهش ش خوامینداره من م یبه تو ربط-

 

 بود . یخوب ی+نکته 

 

 ساده تر خودتو محک بزن . یاز االن شروع کن برو با غذاها یکن هیمنو تغذ دیآره خوب بود و تو با-

 

 خوبه ؟  مروی+ن

 

 نه اونقدر ساده مثال برو ..برو زرشک پلو با مرغ درست کن -

 

 +زرشک .... 

 

 ؟  نیفرمود یچ-

 

 سرچ بزن دستور عملش و واسم بخون تا من برم درست کنم . هی+گفتم حداقل 
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 . کنمیلطف و در حقت م نیا-

 

 دیکنیم ی+بزرگوار

 

 میبسم اهلل الرحمن الرح-

  یکارشناس یبه دالئل ومستندات ارائه شده و رأ باتوجه

 یقانون مجازات اسالم 523 یخانم ترمه سرمد  مجرم به استفاده از سند مجعول شناخته شده و طبق ماده  سرکار

 . باشدیم یریسال حبس تعز کیجرم   نیا یجزا

 ونیلیبه پانزده م یو مجازات و دهیدو مستندات و شواهد ، خانم ترمه سرمد از حبس تبرئه گر طیبا توجه به شرا لذا

 . کندیم دایخاتمه پ ینقد یتومان جزا

  … شودیصادر م یمتهم ، حکم نبش قبر و یبه جا یگریفرد د یقانون ریضمن دفن غ و

 باشد.  ینظر استان م دیروز در دادگاه تجد15بوده و قابل اعتراض ظرف  یفوق بدو یرأ

 دادگاه ختم

 . داستیقدرتمند به وضوح پ لیوک نیا یچشم ها یتو یروزیبرق پ کنم،ینگاه م یو مات به قاض محو

 

 و داد ، عادل بود . میکه حکم زندگ یبار قاض نیاول یمنم که فقط اشک جمع شده ،باالخره برا یچشم ها یتو
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 یاسم پوچه که رو کیعدالت ، فقط  شهیبود که هم نیبودم ، اما تصورم ا دهیند یا گهید یجز حاج صابر قاض من

، خودش  نهیمجرمش هست رو بب هیکه بر عل یاگه مدارک یآدم عادل حت فهممی؛ اما االن م ذارنیقضاوت هاشون م

 . ذارهیاون م یرو جا

 

  اجیب یاش به خاطر قضاوت ها یکه از جوون یثابت شده بود ، کس یبه قاض میگناه یکه ب یترمه سرمد ، مجرم من

 صادر شده بود .  شی، حکم آزاد شدیمحکوم م دیکه با یروز یلذت نبرد ، االن تو

 

 . شهیباز م یکه دور مچم بود توسط همون ستوان دوست داشتن یدستبند

 ، حکمش و داد و رفت . ستین یاز قاض یخبر

 :  گهیغرق در لذته م زشیکه از کار موفق آم یو در حال ادیبه سمتم م لیاز همه وک قبل

 ؟  یکدوم رستوران بهمون بد یتو یخوایشامو م نمیاز سه سال حبس بگو ببخوب خانم تبرئه شده -

 

 :  گمیو م خندمیته دل م از

 رو بدم . مهیقلکمو بشکونم تا پول جر دیفعال که با-

 

 رستوران خوب ....  هی+خوب اون پول خورداشم بزن رو هم منو ببر 

 

 اونا مهمونتون کنن . نیشون بندازگوشه چشم به هی؟ خوب  نیکشته مرده دار یکل نیمگه نگفت-
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 :  گهیو م رهیگیبه خودش م یمتفکر ی افهیق

و  کیتتا اس دهیبهم مزه م شتریب یتو بهم بد یروزیپ نیکه به خاطر ا ی، املت نمیبیم کنمینه حاال که دارم فکر م-

 تهران بخوان بدن . یکه داف ها یسس قارچ

 

 :  شهیزبونم م یرو زمیتعجب آم یشدن جمله  یمانع از جار یمردونه ا ی، صدا ندازمیبا تعجب باال م ییابرو

 ترمه؟ -

 

قرمز چشم هاش کامال  یاز رگه ها ی، نگاهش رنگ غم داره و خستگ شمیو با شهاب چشم تو چشم م گردمیبرم

 مشهوده .

 

 :  گهیو م کنهیم رونیبه ب یا اشاره

 

 باهات حرف بزنم . خوامی؟ م یایباهام م-

 

 :  گمیو خطاب به شهاب م رمیگیم دهیرو ناد لیوک یکنجکاوانه  نگاه

 . امی، البته که م امیآره م-

 

 :  گمیو م لیو به وک کنمیم رو

 ؟  نیدیم یمرخص یفعال اجازه -
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 :  گهیو م دهیتکون م یاکراه سر با

 . دیهم به ما رس یشام هیقلکت  یاز ته مونده   دیتا شا پلکمیبرو اما من دور و برت م-

 

 . رمیو همراه شهاب م دمیتکون م ی، سر ادیلب هام م یرو یقیعم ی خنده

 

 با خنده مشغول صحبت با فرزاده . یدر خروج یکه جلو وفتهیم انیبه ک نگاهم

 

 :  پرسمیحواسم و پرت کنم پس م یبه نحو خوامیم

 مستانه کجاست ؟؟ -

 

 :  گهیو م کنهیم یتک خنده ا شهاب

 . نیماش یتو رهیشوق  گفت م ی هیاز گر ارهینتونست طاقت ب دیو که شن یحکم قاض-

 

، چون رو به روم ، سنبل طپش قلبم  شهیمستانه متمرکز نم یخواهرانه ها یرقمه رو چی، ذهنم ه زنمیم یمحو لبخند

 .  ستادهیا

 

 . رهیوار باالتر م وانهی، ضربان قلبم د دارمیکه برم یو هر قدم شمیتر م کینزد انیقدم به ک هر
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که با لبخند  ینگاهش در حال شهی، باعث  م یکشش قلب ایآشنام  یقدم ها یصدا اینگاهم ،  ینی، سنگ دونمینم

 کالم از دستش در بره و لبخند از یتا رشته  هیکاف هیو همون ثان وفتهیبه من ب یا هیثان یمشغول صحبت کردنه برا

 لب هاش پر بکشه .

 

انگار  کنهیبه شهاب نگاه م یو با چنان غضب شهی، اخم هاش چنان در هم م رمیشهاب راه م یکه همپا یمن دنید با

 ازش طلبکاره .  شویکه تمام زندگ

 

 . دوزمیو به فرزاد م رمیگی، نگاهم و ازش م میشد کیکامال بهشون نزد گهید

 :  گهیو م زنهیم یلبخند

 ترمه . گمیم کیتبر-

 

 :  گمیو م دمیتکون م یخنده سر با

 . یدیمدت کش نیکه ا ییآره ممنونم بابت زحمتا-

 

 نکردم . ی: کار فرزاد

 :  گمیبه شهاب و م کنمیندارم پس رو م یلیاون جا موندن ، دل یبرا

 . میما بر -

 

به گوشم  انیآغشته به خشم ک یاما هنوز قدم از قدم برنداشتم صدا کنمی، پشتم و بهشون م دهیتکون م یسر

 :  رسهیم
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 !  نمیبب ستایوا-

 

 .  شنومیشهاب رو م یآه کالفه  ی، صدا کنمیمحو شده ام و کنترل م لبخند

 

 . ستهیا یو روبه روم م ادیکه م انهیک نی، ا گردمیبرنم من

 

 :  گهیکه خشم و غضب درش مشهوده م ییکه فکش قفل شده ، با صدا یو در حال کنهیگرانه نگاهم م مواخده

 

 . امیتا منم ب نیماش یبرو تو-

 

 :  گمیو سرکش م کنمیبه چشم هاش نگاه م گستاخانه

 

 شهاب . نیتو بلکه ماش نی، اما نه ماش نیماش یتو رفتمیاتفاقا منم داشتم م-

 

 ونهتیوجود نم نی، با ا کنهیخودش و کنترل م بیاما عج رسهیبه اوج خودش م تشی، عصبان زنمیم ششیحرفم آت با

 کنه :  تیریصداش رو مد زیآم دیلحن تهد

 

 . وفتهیب خوادیکه اصال دلم نم یجا ، اتفاق نینذار ا -
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 :  گهیو م کنهیبه شهاب م یزیآم دیتهد ی اشاره

 به اصطالح محترم حرف دارم . یآقا نیمن با ا-

 

 :  گمیم تشرگونه

 ....  انیک-

 

 :  گهیو م کنهیم یگر انهیهم م فرزاد

 جا ، جاشه .  نینه االن وقتشه ، نه ا انیک-

 

 :  گهیم تشی، با همون عصبان شهینم یتصل انیک یفرزا برا حرف

 . گهید یکیمن و کنار  یکنار من باشه نه روبه رو دیسکوت کنم فرزاد ؟ زن من االن با یچطور-

 

 :  گمیم یدلم آب شده ، با سرکش یقند تو رتشیاز غ دمینم نشون

 هم با تو ندارم .  ینسبت چیاون شناسنامه سوخت ، باطل شد من االن ترمه سرمدم و از نظر خودم ه-

 

 بزنم براش سخته . یحرف نیکه چن نی، باور ا کنهیم سکوت

 :  گهیو م ندازهیبهم م ی، نگاه بد ادیکم به خودش م کم
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 . سوزونهیاول از همه چشم تو رو م کنمیکه به پا م یشیآخر که اگه بزنم ، دود آت مینذار بزنم به س-

 

که قبال تجربه اشو داشتم  یزیاز سو افتاده ، چشم منم به اون دودش عادت کرده پس من و از چ گهید شیاون آت-

 نترسون .

 

صبرش سر اومده بود ، زودتر  ایاما شهاب که گو شنیجواب تکون دهنده از هم باز م کیبه قصد  دادن  انیک یها لب

 :  گهیم

 

 !  یمجبورش کن یبه کار یکه بخوا ستی، ترمه بچه ن انیک هیافک-

 

 نی، چشمم و به زم وفتهیکه مبادا اون نگاه به نگاه منم ب نیکه من از ترس ا ندازهیبه شهاب م یچنان نگاه انیک

 . دوزمیم

 : رسهیخوب به گوشم م یلیخ زشیآم دیتهد یصدا

 

 سالها غافل شدم و کورکورانه فکر کردم ترمه مرده اما االن ...  نیا یتو -

 ؟؟؟ ترمه زنمه ، زن منه ، مال منه . یفهمیباالسر زنم هستم ، م االن

 هان ؟ یدیذهنت بال و پر م ضیترمه تا ابد عاشق منه ، کورکورانه به افکار مر یدونیکه م نیچطور با وجود ا تو

 .  رمیکه بردم و بگ یلذت یرقمه نتونستم جلو چیمه زن منه ، هگفت تر ی، وقت رهیگیام م خنده
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 .  اوردمیکم م دیاون لحظه نبا یحداقل تو اما

 

 :  گمیرقمه صحت نداره م چیکه ه یتیو عصبان رمیگیو باال م سرم

نکن روم تو روت باز بشه و حرف  یکار هی، پس  امیمن با تو ب شهیکار هات باعث نم نیحرف ها و ا نیتمام ا انیک-

 رو به کامت تلخ کنه .  ایهفته دن هیتا  شیواقع یو بزنم که تلخ ییها

 

 :  گهیم ی؛ با ناراحت دهیغم بزرگ م هینگاهش جاش و به  تیعصبان

 . پس بمون شهیزهر م یبه کامم تلخ هست ، تو که نباش ای. دن یحرف هاتو رسوند یتو با اون نوشته هات ، همه -

 واسم .

 که سالها قبل خودم به پا کردم بسوزم . یشیآت یتو نیاز ا شتریو نذار ب بمون

 

 : گمیو م زنمیم یتلخ لبخند

 . شهیبدتر م زیهات همه ج ییمدت فکرم و آزاد کنم ، با زورگو هیبذار  یاگه واقعا دوستم دار-

 .  رمیبگ میکشمکش ها و تنش ها دور باشم ، بذار به آرامش برسم تا بتونم تصم نیمدت از ا هی بذار

 

 . رهیرو بگ یسخت میتصم دیاثبات عشقش با ی، برا کنهیم سکوت

 . فهممیم نشیس یرفتن قفسه  نییو از باال پا نیشده ا نیهاش سنگ نفس

 :  ادیو باالخره به حرف م ندازهیبه شهاب م ینگاه

 . یکنم کجا بمون نییاما بذار من تا ینیبیمنو نم یکه نخوا یتا زمان دمیقول م ، ذارمیتنهات م-
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 یسقف ریو سرکوب کنم و بذارم تو ز رتمیغ یخوایچطور ازم م یچشمم ی، اما االن جلو دمیپنج سال نفهم نیا ترمه

 ؟  کشهیتو نفس م یهم اون  جا تو هوا گهیمرد د کیکه  یبمون

 

 :  دهیرو م انیمن ، شهاب جواب ک یجا به

 چی، من ه مونمیاز دوستام م یکی یتا اون موقع هم خونه  رمیکشور م نیاز ا یبگم من به زود دیبا نهیاگه مشکلت ا-

درک کنه و گرنه کدوم  نویبه ترمه نگاه نکردم ، مطمئن باش خودش اون قدر بزرگ شده که ا یوقت به چشم نااهل

 ؟  ارهینگاه هرزه دووم ب هیپنج سال با  تونهیم یدختر

 اما حواسم شمیمن ازش دور م یاونو بشکن گهیبار د کی ذارمی، نم یکن یدر حقش نامرد گهیبار د کی ذارمی.... نم اما

 بهش هست پس اشتباهات گذشته رو دوباره تکرار نکن .

 

 :  گهیم ی، با لحن بد شهیدوباره درهم م انیک یها اخم

 . کهینداره مرت یارتباط چیمسائل من و زنم به تو ه-

 

 : گهیم انیو خطاب به ک رهیگیرو م هیقض ی انهیکه تا اون موقع سکوت کرده بود م فرزاد

 .  ستهیمیحرفش وا یمدت تنها باشه ، مطمئنا شهاب هم مردونه پا هیحق با اونه بذار ترمه -

 

 :  گهیو کالفه م کشهیم ی، آه ادیکوتاه م شهیمثل هم دونمیاما م هیعلن یلیخ انیک دیترد

 باشه فقط ... -

 

 :  گهیو م شهیم رهی، به چشم هام خ کنمیبهش نگاه م منتظر
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 فقط بذار من برسونمت .-

 :  گمیو م کشمیهام و در هم م اخم

 . زهیریفقط ذهنم هر دومونو به هم م قهیدو دق یکی نینداره ، ا یا دهیفا-

 

 !  ی، فقط بذار برسونمت هر جا که بخوا یکه ناراحت بش گمینم یزی: چ گهیو م رهیگیرنگ التماس م نگاهش

 

ه ، خطاب بش "ناموس دزد" انیباز توسط ک دیترسیکه م یی، کامال معلومه مخالفه اما از اون جا کنمیشهاب نگاه م به

 سکوت کرده .

 

 :  گمیو م کنمینگاه م انیمنتظر ک یچشم ها به

 . امیکوتاه حاضرم باهات ب ریمس نیفقط به اندازه هم کنهیکمرنگ م میاتو از زندگ هیاگه اومدنم ، سا-

 

 . گهینم یزیو چ زنهیم ینیغمگ لبخند

 : گمیو با خجالت م کنمیشهاب نگاه م به

 ؟  میما بعدا صحبت کن شهیم-

 

 :  گهیدر هم رفته م یو با چهره ا رهیگیم دهیداره ، نگاه شرمنده ام و ناد یو تخمش برام تازگ اخم

 . نمتیبیباشه بعدا م-
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به در کرده بود ،  دونیقدرش رو از م بیرق یکه انگار انی؛ ک رهیگیبلند ازمون فاصله م یو با قدم ها زنهیو م حرفش

 :  گهیو م زنهیم یلبخند

 

 هام ازم دور شد . یمنف یبا رفتنش انگار تمام  انرژ-

 

 :  گهیو م خندهی، فرزاد هم م رمیبه سمتش م یغره ا چشم

 .شهیجا شروع م نیا یبعد یزودتر االن جلسه  میبر-

 

 .  میریم رونیبا هم از دادگاه ب ی، همگ دمیتکون م یسر

 .  رهیگیازمون فاصله م یو بعد از خداحافظ دهیدر دادگاه ، فرزاد از ملحق بودن به ما انصراف م یجلو

 

 :  گهیو م کنهیقفل زبونش و باز م انیرفتنش ک با

 ؟  هیچ یاخم و تخمت برا نیا-

 :  گمی، حق به جانب م کنمیسمتش و خصمانه نگاهش م گردمیبرم

 خسته شدم . اتییچون از زورگو کنمیاخم م-

 

 .  ی: عه ؟؟؟ قبلنا که عاشق زورگوبودنم بودانیک

 

 !  یدیالبد خواب د-
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چشم  یمال من یوقت خوامیحمق ، چون نم، بعدشم من اگه زورگو و خودخوام واسه خاطر توعه ا میبود داری: نه ب انیک

 .    وفتهیبهت ب یا گهیمرد د

 

که به من افتاد و از حدقه در  یچشم هر ک ریچاقو دستت بگ هی یخوایخودخواه م یاوال درست حرف بزن دوما آقا-

 ؟  هینظرت چ اریب

 

 . مونهینم یتیعصبان یطور نی: ا انیک

 

 . ارمیتو رو از حدقه در م یکه افتاد ، منم چشم ها یچشمت رو هر دختر رمیگیعه ؟ باشه پس منم چاقو دستم م-

 

 :  گهیو با لذت م زنهیم یلبخند

 ؟   یکنیم یحسود یعنی-

 

 .  زنهیام دامن م یبارش به کالفگ طنتیش ی؛ چهره  شمیم مونیکه زدم پش یو از حرف خورمیم جا

 :  گهیو م کنهیبه پشت سرم م یا اشاره

 ؟  کنهیقبول م یدوست یو برا شنهادمیاون دختره چقدر خوشگله ؟ به نظرت پ نیبب-

 

 . شهیشده ، دود از سرم بلند م رهیخ انیکه با ناز به ک یدختر دنیو با د گردمیبرم
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 . کنمینگاه م انیبه خون نشسته به ک یو با چشم ها گردونمیو برم سرم

 

تنم گرف شیدر حال آت تیکه از عصبان یو در حال کنمیشده ، دستم و مشت م رهیتوام با عشق و لذت بهم خ ینگاه با

 :  گمیم

 کنمیبهت نگاه نم گهید یایتا آخر عمرتم دنبالم ب ادی، ازت بدم م چیدوستت که ندارم ه ه؟یچ یدونیاصال ... اصال م-

. 

 

 . کنمی: اما من فقط به تو نگاه م انیک

 

 ...  یزدیم دیاون دخترو د یاالن داشت نیهم-

 

 ییوت کنمیکه من بهش نگاه م ی؛ تنها کس کننینفر نگاه م کیاما فقط به  ننیب یها رو م یلی: ترمه مردا خ انیک

و برام ساخته . من عاشقم و چشمم فقط  اهامیکه تمام رو یکه سند قلبم به نامشه ، دختر یکه مال منه ، کس یکس

 . نهیبیمعشوقم و م

 

 .  شهیدلم م شیآت یرو یهاش آب حرف

 . رهیگیدستش م یو دستم و تو کنهی؛ دستش و به سمتم دراز م فهمهی، انگار م شمیآروم م یبیطرز عج به

 :  گمیو م کشمیاما اخم هامو در هم م شهیتماس تمام تنم گرم م نیکه با ا نیا با

 پررو نشو !  گهید-
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 :  گهیو م کنهیتخس نگاهم م یپسر بچه ها مثل

 یو جا انیتا اون ها ب یها منتظرن تا تو ازم دور ش یلیدستم باشه ، اصال نگاه کن ! خ یدست خانمم تو خوادیدلم م-

 قلبم مال توعه ؟ تیمالک یبه همه نشون بد یخوایتو باشن نم

 

 . کنهینگاه م انیبه ک ییچشم و رو ی، همچنان با ب وفتهیوار به همون دختر م کیاتومات چشمم

 

 . کنمیتر م کیو خودم و بهش نزد دمیرو فشار م انیو ناخودآگاه دست ک کنمیم یاخم

 

 :  شنومیخندش و م یصدا

 رو چشم نزنن یدوست داشتن نینکرده زوج به ا ییتا خدا نیماش یتو میحاال شد بر-

 

 . رمیم نشیبه سمت ماش انیو همراه ک زنمیم یلبخند

 :  گهیپشت فرمون و به محض نشستن م نهیشیو اونم بعد از من م شمی، سوار م کنهیرو برام باز م نیماش در

 راهمون . یسخت بنداز جلو کیتراف هی ایخدا-

 

 :  گمیم معترض

 !  وونهیعه د-

 

 :  گهیو در همون حال م کنهیو روشن م نیماش
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 بشم . کیدست به دامن تراف دیوقت گذروندن با زنم با شتریب یکنم ؟ برا کاریچ-

 

 پس اعتراض نکن !  ی، خودت خواست یصت و از جفتمون گرفتفر نیخودت ا-

 

 :  گهیو م رهیدر هم م یبی، چهره اش به طرز عج شهیم یجد

 زود باختم . یلیقصدو داشتم اما خدا شاهده خ نیا لیاوا دیدلت و بشکنم ، شا خواستمینم-

 زود بهت باختم ترمه .  یلیو خ دلم

 

 پس چرا ؟ -

 

 :  گهیو م پرهیحرفم م وسط

مادرم و آروم کردم و  یتو رو انتخاب کردم . ضجه ها یمادرم و تو ، اشک ها یاشک ها نیبود که ب نیاشتباهم ا-

 خنجر آغشته به نفرت و به قلب تو زدم .

 

 نسوخت ؟   میدلت به حال بچگ-

 

 . رهیگیم شی: دل من هنوز بعد پنج سال داره آت انیک

 

  دمتیقلبمه اما بخش ی، فراموش نکردم ها چون  زهر اون خنجر هنوز تو دمتی، من بخش رهینگ-
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 : بذار جبران کنم ... انیک

 

 ؟  انهی؟ نفسم ؟ تا حاال بهت گفته بودم ترمه نفس ک خانومم

 

 . یآره گفته بود-

 

رام ب دنینفس کش ، نذار با دور بودن ازت یتو نفس من کنمی، هزاربار تکرار م گمی، سه باره م گمی: دوباره مانیک

 سخت بشه .

من  یهنوز برا دونمیم دم،یقلبتو شن یخودم صدا یکه دوستم دار خورمیفرصت جبران بده ؛ به وهلل قسم م بهم

 . تپهیم

 :  گمیم یو با لحن تلخ شمیم زاریقلب رسوام ب نیا از

 یحرف هات فقط و فقط منو برا نی؛ ا کنمیکارو کردم دوباره نم نیبار ا کی،  کنمیقلبم توجه نم یبه صدا گهید-

جا تموم کن و  نیبحث رو هم نی، ا کنمیازت خواهش م انی، ک کنمیپس خواهش م کنهیکردن ازت مصر تر م یدور

 هم نگو . گهید یکلمه  کی یحت

 

و سکوت  دهیاشو به عمق دلش سوق م هیدلجونا یکه براش سخته اما تمام حرف ها نیو با ا ندازهیبهم م ینگاه مین

 . کنهیم

 

 . شهیاحساس م بیبه مقصد عج دنی، تا رس شینیکه سنگ یسکوت
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حرف  یسکوتش ادامه داره ، ب نمیبیم یو وقت کنمیصبر م هی، چند ثان کنهیمستانه پارک م یخونه  یرو جلو نیماش

 :  شهیکه صداش مانعم م برمیم رهیدستم و به قصد بازکردن در به سمت دستگ

 

 سخته .  یلیخ-

 

 :  گهیغم داره م بیکه عج ی، با لحن کنمیم سکوت

 از وجودم. کهیت هی، از  میسخته ازت دور باشم ، از تمام زندگ یلیخ-

ابراز دوست داشتنم کلمه  یبرا "یلیخ"، در واقع  ستین زیاغراق آم یلیخ گمیم یدوستت دارم ، وقت یلیترمه خ 

 . هیکه من به تو دارم ، اوج عاشق یحس هیکیکوچ ی

 احساس کن !  کیقلب و از نزد نیبار ضربان ا کیبار ، ترمه فقط  کیحرفم و باور نکن ، فقط  اصال

 و بهم بده . دستت

 

؛ سرم کامل  کشهیآغوشش م یو منو تو رهیگیپروا دستم و م ی، ب کنمیو نگاهش م دمیبه خودم جرئت م باالخره

 مردونه اشه . ی نهیس یرو

 : گهیم یرگذاریتاث یآهسته ول ی، با صدا دهیم هیو چونه اشو به سرم تک کنهیهاش و دور شونه ام حلقه م دست

که اون قلب  نیمگر ا ستیضربان قلبش انقدر کوبنده باشه ؛ ن یکه در حالت عاد یدی؟؟؟ کدوم آدم و د یشنویم-

 عاشق باشه .

 

 . زنمی، لبخند م کنمیگوشم احساس م ریز یوار وانهیکه به طرز د یقلب نیا ی، به صدا زنمیم یلبخند

 . زنمی، لبخند م کنهیم کیتحر دنیکش قینفس عم یعطر مردونه که مشاممو برا نیا به
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 . ستین ی، طپش قلب منم عاد ستین ی، طپش قلبش عاد انهیبا ک حق

 وندیدو قلب به هم پ نیبفهمونن ا ایبه تمام دن خوانیانگار م کننیم ییخودنما یهماهنگ ، جور تمیر هیدو با  هر

 خورده ؛ 

 .  شهیاز هم گسسته نم یطیشرا چیکه تحت ه یوندیپ

 

 :  شهیو دوباره با حرف هاش تنم گرم م رسهیصداش به گوشم م دوباره

 . دمیعطر تنت جون م ی، برا رمیمی، برات م خوامتیم یلیخ-

 تو فقط بمون واسم .  کنمیخاطرت جونم و فدا م به

 نه .تو حس ک یقلب دور نیا گهیبار د کی نذار

 نفسم و قطع کنه . نمونیب یفاصله  نذار

 . میکه مال هم میثابت کن ایدن یبرگرد ، زود برگرد ، بذار به همه  زود

 . ستهیبزنه نذار باا تمیر نیقلب با هم نیا بذار

 بشه . کیچشمم تار یجلو ی، زندگ تیبا دور نذار

 

تند و در  تمیاز اون ر یو به سخت دمیهم فشار م ی، چشم هامو رو کنهی، بلوزش و تر م چکهیکه از چشمم م یاشک

 . کنمیحال آرامش بخش دل م نیع

 نیو بدون حرف از ماش رمیگی، پس نگاهم و ازش م بازمیم دونمینگاه کردن به چشم هاشو ندارم ، چون م جرئت

 . شمیم ادهیپ
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تا  خواستیمکان خلوت م هیم گذاشته ، اون لحظه فقط دل ریبفهمه حرف هاش تا چه حد روم تاث ستیمهم ن واسم

 کنم . زیاتفاقات رو آنال ییتنها یبتونم تو

 

ه ب ابونیآسفالت خ یهاش رو کیشدن الست دهیکش ی، صدا رمیمستانه م یو به سمت خونه  گردونمیو برنم سرم

 . رسهیگوشم م

 

  یمردونه ا یاسمم توسط  صدا دنیداخل بشم اما با شن خوامیم شهیباز م یکیت ی، در باصدا دمیو قورت م بغضم

 زنهیسرجام خشکم م

لب از لب باز کنم که نگاهم به پشت سرش  خوامی؛ با تعجب م شمیچشم تو چشم م لیو با سه گردمیبرم متعجب

 . وفتهیم

 

 . شهیقطع م یا هیثان یمامانم به خدا قسم که نفسم برا دنید با

 ...  مامانم

 شده . رهیغرق در اشک به من خ یبا چشم ها لچریو یرو نشسته

 . شنیمنم پر م ی، چشم ها هیاز ثان یکسر در

 .  ادیکه بدجور شکسته شده ، قلبم به درد م یمادر دنید با

 :  نالمیکه بر اثر بغض گرفته شده م یحنجره ا ونیو از م زنمیم لب

 مامان .-

 

 . نمیراحت مادرم و بب الیبتونم با خ شدن اشک هام باز بشه و یتارم با جار ی دهید دیتا شا زنمیم پلک
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 سخت تر از من !  یاون هم سخت شده ، حت یبرا دنینفس کش انگار

 خودش :  نیدلنش یو پشت پندش صدا رسهیهق هقش به گوشم م یصدا

 کنه؟یدق م تیمادرت از غم دور ی؟ نگفت یمامان کجا بود یدردونه  زیترمه ؟ دخترم ! دختر من ، عز-

  

 . شهیم لیامون تبد یهق هق ب هیصدام  به  یب ی هیگر شنیم یاز قبل جار شتریصداش ، اشک هام ب دنیشن با

 :  گمیو م خندمیم هیگر ونیم

 مامان ... -

 

 چقدر دلتنگ مادرم بودم . فهممی، تازه م شهیم یزبونم جار یمامان که رو ی کلمه

 . مکنیو  به سمتش قدم که نه ،  پرواز م کشمیم یوار نفس جنون

 

 زهسویخودم م یکه دل خودم برا برمیبه آغوش مادرم پناه م یقرار یپناه با چنان ب یطفل ب کی نیبودم اما ع بزرگ

. 

 

 بودم .  دهی، آخه من بعد پنج سال مادرم و د زمیری، اشک م زنمی، هق م شهیمادرانه دورم حلقه م دستاش

 . ازهین یهر دختر یکه استشمام کردنش برا دمیبلعیو م ی، من بعد پنج سال داشتم عطر مادرمو

 

 :  گمیامون مادرم گم شده م یب یها هیگر نیکه ماب ییضجه ها ونیو م زنمیم هق
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 یدختر چی، ه نهیاشک مادرش و بب تونهینم یدختر چی، ه ارهینکن که دلم طاقت نم هیگر دیمامان ، ببخش دیببخش-

 مادرش انقدر شکسته شده . نهیتحمل نداره بب

 

 :  گهیم هیگر ونیم زنهیکه مدام به سرم بوسه م یحال در

 نبود جرمم مادر بودن ، بود .  یوونگیجرمم د مارستانی، من و بردن ت وونهید گفتنیبه من م-

 تنم . یمن از جگر گوشه ام دور شدم از پاره  دنی، نمفهم دنیفهمینم

 . وونمید کردنیو اون ها فکر م ، من داغ دار دخترم بودم نهیداغ بچه اشو نب یمادر چیه یاله

 فرزندش بود رو داد . ی وونهیکه د یمادر نیدلش به رحم اومد ، جواب ا خدا

 مگه نه ؟  دیرو بهم بخش تو

 که نزده به سرم !  بگو

 منه عطر دخترمه . یمست کننده عطر فرزندمه ، عطر ترمه  یبو نیکه ا بگو

 

که باعث  انیمادرم و زدم از ک دیطور ق نیکه ا نی؛ از ا شمیم زاریقلبمه ، از خودم ب یرو شتریکلمه از حرفش ن هر

 :  گمیم یاما به سخت ادیباال نم هی، نفسم از گر شمیم زاریبزنم ب زویچ یهمه  دیشد ق

  ستیبه گفتن ن یازیکه ن ی... منم ترمه دخترت ! نگو دلتنگ بود تهیواقع-

 سخت بود مامان اما مجبور شدم دخترتو ببخش !  یلیخ دونمیمبدجور دلتو سوزوندم ؛  دونمیم

 و ببخش ! یهمه سال باعث شد عذاب بکش نیکه ا یدختر

 

 که اصال . اهی، منه روس چکسی؟ ه رهیبه دل بگ نهیاز بچش ک تونهیم یکدوم مادر -
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 جز آغوش مادرش تجربه کنه ! یا گهید یکه آدم بتونه جا ستین یزی، عطر مادرانه چ کشمیم یقیعم نفس

 :  گمیم خندمیم هیگر ونیکه م یو در حال کنمیهام م هیوار عطرش و وارد ر وانهید

 .  یدیرو م ایدن یبو نیمامان ؛ بهتر یدیبهشت م ی؟ بو ارهیبدون مادرش دووم م تونهیم یکدوم دختر-

 

 که ...  نیبرات نبودم از ا یوقت مادر خوب چیکه ه نی؟ از ا یاز من متنفر -

 

 :  گهیو م کنهیم مکث

 محمده نه صابر !  تیکه بهت نگفتم پدر واقع نیاز ا-

 

 .  ادیبند م یبیام به طرز عج هی، گر کنمیم سکوت

 . نمیشیدو پاهام م یو رو ستمیا ینم لچرشیو به خاطر و رمیگیفاصله م ازش

 

 ؛  رمیگیدست هام م یپر مهرش و تو یها دست

 . ارهیشکست خورده و اشک هاش ، بدجور قلبم و به درد م یچهره  نیا دنید

 . ارمیو به روش ب میبا نگاهم ، دلخور خوامیبزنم ، نم شتریبا حرف هام ، به قلبش ن خوامینم

 

 :  گمیو م زنمیم یلرزون لبخند
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 تو نبودم که بخوام سرزنشت کنم . طی؛ من تو شرا یحق داشت دیشا-

 کس ! چیکس من و درکم نکرد ، ه چیمامان ه یدونیم

ن م یبرا طیاون شرا یتو نبودم ، وقت یجا یتو نبودم ، وقت ی، چون جا بخشمیکه م نهیهم یبزرگم کرد ، برا نیهم

 حق سرزنش کردن تو رو ندارم . ومدهین شیپ

 فت .که تقاص اشتباهات مادر و پدرم و از من گر یمن از روزگاره ، روزگار یهم ندارم ، گله  یگلگ

 

 :  گهیم هیگر ونیو م کنهی، با دست اشک هاش و پاک م شهیم شتریاش ب هیگر

 .  رهیگیشکل دامن دخترم و م نیروز به بدتر کی تمیو خر یجوون نیاون عشق آتش دونستمی، نم دونستمینم-

 

 به دل داره . نهیکه از مادر و پدرم  ک شمیم یعاشق مرد دونستمیمنم نم-

 :  گهیم هیو با گر ذارهیهاش و دوطرف صورتم م دست

 . رهی، نذار دوباره تو رو ازم بگ ششینرو پ گهید-

 دلشه . یهنوز که هنوزه داغ شوهرش رو زهرا

 ترمه . شهیوقت از دلشون پاک نم چیما دارن ، ه یکه اونا از خانواده  یا نهیطور ، ک نیهم پسرشم

 ! نهیدلم بش یداغ جگرگوشه ام رو گهیبار د کیمت اون پسر نذار س یوقت نر چیقول بده ، قول بده ه بهم

 

رو  انیبدنم وجود ک یگرم شده بود ، حاال که تمام سلول ها انیک ی؛ حاال که قلبم برا کنمیو مات نگاهش م محو

 و فراموش کنم ؟  انیسوز و گداز بگه که ک نیو با ا زهیمادرم اشک بر دی، چرا با دیطلیم
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اما  باشه ، یاصال من ما دو تا خط مواز ستیحکمت ن ستی، قسمت ن ستیقسمتم ن انیبهم نشون نده که ک یه ایخدا

 قلبم انقدر باالست ؟  یرو رشیچرا هنوز تاث

 ؟  تپهیهنوز که هنوزه قلب من براش م چرا

 ؟  رهیمهرش از دلم نم هیثان کی یحت چرا

 ؟  کشهیهم از وجودم پر نم هیثان کی یحت یلعنت یدلتنگ نیا چرا

 مخالفن . ای، آخه با وصال ما کل دن ستیقسمت ن باشه

 ، محبت رفته و جاشو به نفرت داده . یشهر لعنت نیا یتو آخه

عم ط توننینم ینفرت لعنت نیا ریکه تحت تاث نیعاشق یآدم ها یوسط قربان نیبه دل گرفتن ، ا نهیاز هم ک همه

 کردن رو بچشن . یعاشق

 

 : گمیو م زنمیمنتظر مادرم م یبه چشم ها یمصنوع لبخند

 . میابونیداخل ، وسط خ میبر-

 

 . شناسمیبهش قول بدم اما قلب سرکشم رو م خوادیخوب قابل مشاهده است ، دلم م یلیچشم هاش خ یتو ینگران

 بشم . انیک میقولم بزنم و تسل ریز ترسمیم

 

 . شمیستانه مو م لیسه ی، تازه متوجه  شمیجا بلند م از

 . ختهیمن اشک ر یملتهبش معلومه اونم پا به پا یکه از چشم ها مستانه

 . ینگاه خنث هی،  کنهیاما فقط نگاه م لیسه
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 . ادیو به سمتم م رهیگیم واریاشو از د هی، تک ستادمیا نهیبیم یوقت

 :  گهیو م ستهیا یمامانم م لچریو پشت

 .  دیکه بزن دیحرف دار یکل ی، مادر دختر میکه قراره امشب مهمونه مستانه خانم باش میخوب بر-

 

 از کنار خوادیکه م یو درست زمان دهیرو به جلو هل م لچریو لی؛ سه رهیدر کنار م یو از جلو زنهیم یلبخند مستانه

 :  گهیم یزمزمه مانند یو با صدا کنهیمن عبور کنه ، سرش و به سمتم خم م

 ! کارت دارم . ستایوا اطیتو ح-

 

 .  گمینم یزیو چ کشمیهام و درهم م اخم

 . بندمیرو م اطیو در ح شمیوارد م لیسر سه پشت

 نه . ایطبق خواسته اش عمل کنم و بمونم  دونمینم

 . نمیشیتاب م یبگم رو یزیکه چ نیو بدون ا کنهیبه منطقم غلبه م میکنجکاو حس

 

 . شهیم دایکه سر و کلش پ کشهینم یداخل و طول برهیمادرم و م لیسه

 . نهیشیتعارف کنارم م یو ب ادیسمتم م به

 . رمیگیو ازش فاصله م کشمیهام و در هم م اخم

 :  رهیراست سر اصل مطلب م کیو  کنهینم ینیحرف هاش مقدمه چ یبرا شهیهم مثل
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 !  ریاز اون مرد فاصله بگ-

 

 :  گمیدر هم م یسمتش و با اخم ها گردونمیو برم صورتم

 به تو چه مربوط ؟ -

 

 سمتم ، اخم هاش در همه و چشم هاش پر شده از حس نفرت  گردهیبرم اونم

 :  گهیم یلحن بد با

دوباره خودتو  یخوایازت مونده که م یازت سوءاستفاده کنه . بدبخت چ یذاریترمه هنوز که هنوزه م یهنوز ابله-

 بهش هان ؟  یبسپار

 

 . کنهیرو بهم القا م ریحرف زدنش ، تحق لحن

 

 :   گمیو گرفته م بانمیکه گر ی، با خشم شهیکه بهم داد لحن من هم تلخ م یحقارت ریتاث تحت

 .  کردیو اون پنهون م نیسوال بردن ا ریهاشو با ز یکه گندکار ی، همون یهنوز که هنوزه همون آدم سابق-

 خود منه . کنهیم دایکه ربط پ یمن به تنها کس یزندگ

 

 :  گهیم یو با لحن آروم تر دهیم رونیب نشیس یاز قفسه  یو با کالفگ نفسش

 شهیتوسط اون آدم نابود م تیزندگ گهیبار د کی نمیتحمل ندارم بب-

 ؛  رهیگیکه عقم م ریژست فداکارانه نگ گهیتو د-
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 !  دونمینداره ، قصدتو نم یبه نگران یشباهت چیرنگ نگاهت ه لیخدا سه به

 . دونمیاما نم دونستمیکاش م یا

تا از ترس  ستیهم ن ی، حاج صابر ستمیو احمق ن یرستانیاون دختر دب گهیبدون من د نویا یکه دار یهر هدف اما

 . نستمینگم و تو روت وا یچیاون ، ه

 . ریو نگهم که برات قائلم  یذره حرمت هیغازت همون  هیصد من  یحرف ها نینکن و با ا یاوقات تلخ پس

 

 :  گهیم یو با لحن نسبتا تند شهیم کالفه

 بشه . کیحد بهت نزد نیتا ا یدادیاجازه نم یکه اگه داشت ی؟ ندار یبرخورد رو دار نیهم هم انیدر مقابل ک-

 

 . کنهیم ری، اما حرفش من رو درگ دونمیم نهیماش یتو انیمن و ک یکیبه نزد مشیمستق ی، اشاره  کنمیم سکوت

 اما خداشاهده دست خودم نبود . ومدمیکوتاه م انیک یجلو یادیبود من ز لیبا سه حق

،  شهیکه قدرت تکلم از آدم سلب م ی، جور شهیم فیحد در مقابل عشق ضع نیکه آدم تا ا هیچه حکمت دونمینم

 و چشم هات کور . شهیگوشات کر م یکنارش یوقت

 تا دست و دلت بلرزه هینگاهش کاف کیاما فقط  یاریسرش در ب شویتالف یخوایرسونده ، م بیکه بهت آس یدونیم

 .  یخودت و بباز

بدنم با  ی، انگار تمام اعضا شمیم فیضع انیبهش نداشتم ، در مقابل ک یچون حس ستمیا یم لیمقابل سه در

شم با فی، انگار اعماق دلم دوست دارم ضع شهیم کیاحساسات دخترونم تحر  کنمی، ضعف م شنیمنقبض م دنشید

 . رمیدوباره جون بگ انیبا قدرت کتا 

 

 که چقدر حالم عوض شده .  ارمیتا به روم ن کنمیو م می، تمام سع کنمینگاه م لیو به سه کشمیم یآه
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 :  رمیاندک لرزش صدامو بگ یجلو تونمیوجود نم نیا با

 . موندمیجا م نیو ا دادمیبه حرفت گوش م دیداخل از اولم نبا رمیم-

 

 گوش کن و برو ! گمیم یزیچ هیقبلش  یباشه برو ول-

زن  دونستمیبرم ، من تو رو مال خودم م یا گهیکه بعد تو نتونستم سمت دختر د ینیبیکه هنوز مجردم م ینیبیم

 خودم .

 حس بهم القا شده بود . نیا یاز بچگ چون

 کردم . یکه زنش و از دست داده برات عذادار یدرست مثل شوهر یگفتن مرد یوقت

 تونمیمن یقبلتو تکرار کن یحماقت ها یخوایکه دوباره م نمیبب تونمی، نم یپنج سال گذشته و تو برگشت که االن

 . یشیم کینزد کهیاونقدر به اون مرت نمیبب

 !  دونمیچون من خودم رو مالک تو م نمیبب تونمینم

 . ستیدر کار ن یلحنم شوخ یتو نیبب ترمه

س ازش ک چیکه ه کنمیبه پا م یشیسمت اون مرد به وهلل قسم ، ترمه به وهلل قسم چنان آت یدوباره رفت نمیبب اگه

 جون سالم به در نبره

 . ترسونهیمن و م زشیآم دینگاه تهد نطوریو هم یجد لحن

 : گمیو با نفرت م کشمیتا ترسم و نفهمه ؛ اخم هام و در هم م بازمیو نم خودم

 . کنهینده که تهش مغز خودت و داغون مافکار پوچ ذهنت بال و پر  نیبه ا-

و به  اتیچرند نیا گهیو د یباطلت بگو زه الیچه برسه به شوهر پس به خ یمترسکم ندار هیمن نقش  یزندگ یتو تو

 !  اریزبونت ن
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م و با قد شمی، از جا بلند م رهیها رو بگ یلیممکنه دامن خ شیآت نیکه ا نیو غافل از ا زنمیم ششیحرف هام ، آت با

 . شمیبلند وارد خونه م یها

 

 . کنهیو به کنارش اشاره م زنهیم یلبخند نهیبیمنتظر به در چشم دوخته بود من و که م ییرایپذ یتو مادرم

 :  شهیآشپزخونه بلند شده مانعم م یمستانه که از تو یبه سمتش برم اما صدا خوامیشعف م با

 ؟  یایم قهیدق هیترمه -

 

 ؛ کنمیو راهم و کج م دمیتکون م یسر

 .  ختنهیر ییغرق در افکار خودش در حال چا مستانه

 

 :  گمیو م شمیم کشینزد

 مستانه ؟  یخواستیم یچ-

 

 :  گهیم جیو گ خورهیم یفیخف تکون

 هان .-

 

 . زنمیبهش زل م یهینگاه عاقل اندر سف با

 . شهیم کیو بهم نزد دارهیبر م ختنیر ییاز چا دست

 . کنمیپس منتظر نگاهش م زنهیکه اول و آخر حرفش و م دونممیداره اما م دیع حرف هاش تردشرو یبرا دونمیم
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م به چشم ها شیا لهیسبز ت یو با چشم ها کنهیسرخشو با زبون تر م شهیهم ی، لب ها شهینم یطوالن ادیز انتظارم

 :  گهیم دیو با ترد شهیم رهیخ

 ...  روزید-

 یراهم سبز شد به عبارت یجلو انی... مادر ک رونیکه از خونه زدم ب روزی: د دهیکه خودش ادامه م ندازمیباال م ییابرو

 همون زهرا .

 

ام  دهیپر یتوجه به رنگ و رو ی، ب هیمستانه چ یبعد یجمله  فهممیخوب م یلی، انگار خ زهیریم نییپا یهر دلم

 : دهیادامه م

 اومده بود تا با تو حرف بزنه . یخبردار شده زنده ا ییجا هیاز  یزندان ول یافتاد دونستینم-

 

 :  گمیم یو به سخت انی، لب هام از هم کش م کنهیم مکث

 خوب ؟ -

 

 :  گهیپروا م یو ب کشهیم یآه

که  زندان یافتاد دیفهم یپر بود وقت یلیعوض شده ، توپ مادره خ یزیچ یحق با مادرته ، فکر نکن پنج سال نبود-

اون شماره رو بهت بدم تا در اسرع  یشماره بهم داد و گفت : اگه آزاد شد هی یم امروز دادگاه داربدتر شد بهش گفت

 . ادیدوباره م یو زنگ نزد یهست اگه آزاد شد رتیگفت خبرگ یریوقت باهاش تماس بگ

 ادیهم ب انیجاست مادر ک نیکه مادرت ا یوقت شهیبهت بگم اما فکر کردم اصال خوب نم خواستمینم

 فاجعه .  یعنی انیمادر منو مادر ک دنیبا مستانه بود ، د حق

 قراره از زبونش بشنوم . یچ دونمی، خوب م رهیگیم دلم
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 التونیندارم خ یمهرزاد کار انیرکیبزنم : من با ام ادیو رو به تمام آدم ها فر رمیبلندگو دستم بگ هی تونستمیم کاش

 . کنمیقلبمم خفه م یراحت صدا

 . کردنیلگد نثار جسم و قلب الجونم نم هی،  کردنیاز کنارم عبور م ی، وقت انمیکاش هر کدوم از اطراف فقط

 

 :  گهیو م رهیگیشماره به سمتم م هیرو با  میس یتلفن ب یناهارخور زیم یاز رو مستانه

 تو زنگ بزن .  کنمی! تا من سر مادرتو گرم م ریبگ-

 

 که نیو بعد از ا ذارهیم ینیس یرو تو ختهیکه ر یخوشرنگ یها یی؛ چا رمیگیتلفن و شماره رو از دستش م مغموم

 . شهی، از آشپز خونه خارج م کنهیم هیبه نگاهم هد یبخش نانیلبخند اطم

 

 ؟  زهیعز رهیکه بم یگفته آدم ی، ک شنی، چشم هام پر م کنمیدستم نگاه م یتو یشماره  به

 نخوایزجرم بدن ، م خوانینشدم بلکه همه به خاطر نفرتشون م زینها عزبار مردم اما االن که برگشتم نه ت کی من

 ذره ذره نابودم کنن . 

 

 اومدن برگردن . شیپ دنیکه تا مرز بار ییاشک ها دیتا شا رمیگیهام و باال م چشم

 . رمیگیلرزون ، شماره رو م یو با دست ها کنمیتازه م ینفس

 یداو ص شهی، باالخره تماس وصل م دمی، پام رو تند تند تکون م شهیم شتریو با هر بوق استرس منم ب خورهیم بوق

 :  چهیپیم یگوش یتو یزن

 بله ؟ -
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، با  شهی، لحن صداش عوض م شناسهیاما منو م یچه جور دونمی، قدرت تکلمم رو از دست دادم نم کنمیم سکوت

 :  گهیم یزمزمه مانند یصدا

 !  یپس تبرئه شد-

 

 :  گهی، دوباره م مونمیچنان منتظر مو هم شکنمیو نم سکوتم

 !  یبه مادرت رفته و دروندت صفت گرگ رو دار تییفکر کنم مظلوم نما خوامیسکوت نکن ! نم-

 

 :  گمیاز حد نرمال بلند تر نشه م کنمیم یسع یی، با صدا خورهیبر م بهم

 بشم .  مونیکه پش دینکن یاگه احترام قائل شدم و زنگ زدم کار-

 

تا  یشرب یبن چیکه ه کنمیو م یاون وقت رفتار میکه اگه نرس میبا هم به توافق برس دیاما با کنمینم یباشه ، کار-

 .  دهیحاال از من ند

 

 ؟  هیمنظورتون چ-

 

 . میرو در رو حرف بزن دیبا فرستمیآدرس م هیتلفن ،  ینه پا یول کنمیمنظورم واضحه ؛ اما واضح ترش م-

 

 :  گمیبه جانب مو حق  کنمیم یاخم

 و باهاتون رو در رو بشم ؟  امیب  نیخوای، چطور ازم م زهیآم ریتلفن لحنتون انقدر تحق یپا یوقت -



 یالینوازش خ

 
680 

 

 

پسرم در  یزندگ یکس ظلم نکردم اما االن پا چینکردم ، به ه ریکس و تحق چیعمرم ه یتمام سال ها یمن تو -

 که برام مونده .  ی، تنها کس ونهیم

 

 :  گمیم لرزهیکه علنا از شدت بغض م یی، با صدا چکهیگونم م یرو یاشک ی، قطره  ادیبه درد م قلبم

 داره ؟  یپسر شما به من چه ارتباط یزندگ-

 

 و بارم نکنه  . یتا حرف رهیگیخودش و م ی، کامال معلومه جلو کنهیم مکث

و به  دهیجواب سوالم و نم ادیم رونیاش ب نهیکه با غلظت از س یآه شهیجمع شده اش هم م یحرف ها ی جهینت

 :  گهیجاش م

با هم  یمثل دو تا زن منطق امی... مجبورم نکن من ب ایدنبالت ، ب ادیب فرستمینفر و م هیما  یخونه  ایساعت پنج ب-

 . میکنیصحبت م

 که ببره !  ذارمیمن نم یعنی،  برهینم هیقض نیاز ا ییبو چیهم ه انیک

 . یگیبهش نم یزی، چ یستیمثل مادرت فتنه گر ن یبهم ثابت کن یخوایهم اگه م تو

 :  گمیو ناخودآگاه م شهیم داریقراره بشنوم اما حس سرکشم باز ب یچ دونمیکه م نی، با ا کنمیم سکوت

تمام ابهامات رو برطرف کنم ،  یتا با حرف منطق امیکه خودم و به شما ثابت کنم ، م نیا ی، اما نه برا امیباشه م-

 !  دیساعت پنج منتظرم باش

 

 .  وفتمیتا ن کنمیم زیگاه م هی، دست هامو تک کنمیو تلفن رو قطع م مونمی، منتظر پاسخ نم زنمیو که م حرفم

 شد . یخورد نم نیاز ا شتریحداقل غرورم ب کردمیکاش قبول نم ی، ا شمیم مونیزود پش یلیخ
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 . دنشیبگه ، دونستنش درد داره چه برسه به دوباره شن خوادیم یچ دونستمیم

 تو رو قبول کنه . تونهیرقمه نم چیبه دل داره ، ه نهیاز تو ک یکه دوستش دار یکه مادر کس نیا دنیشن

 !  ی، در نظرش منفور یستیپسرش ن قیال

 برسم . انیمخالفن تا من به ک ایدن ی، مستانه ، مادرم ، همه ... اصال همه  لیبود ، سه نیکاش هم یا

 وصف حالمه :  بیکه عج کنمیو زمزمه م یلب شعر ریو ز زنمیم یتلخ لبخند

 

 ”و فلک در کارند دیو باد و مه و خورش ابر”

 آب به گلدان برسد یکم مگذارند

 

 دیفهم دیاست که با قیچاه عم آنقدر

 است به کنعان برسد دیبار بع نیا وسفی

 

 فقط کباریو  یکن! حبس ابد باش فکر

 برسد ابانیخ یاز بو یمشامت نَم به

 

 یعنی بتیشده در قرن مص نینفر سال

 زمستان برود، باز زمستان برسد! یه
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 است که بختش مرده یمن مثل عروس حال

 قرآن برسد نهیدر منتظر است آ پشت

 

 یاست که از عالم و آدم ببر یوقت مرگ

 برسد ابانیبار به گرگان ب نیا دلت

 

 شدیخاطره ها رد م نینفر داشت از ا کی

 برسد .  انیمرد...به پا نیکرد که ا آرزو

 

 

حالم و بدتر  نیو هم چهیپیسرم م یتو انیک ی، صدا ذارمیدست هام م یو درمونده سرم رو نمیشیم یصندل یرو

 :  کنهیم

 برام سخت بشه  دنینذار با دور بودن ازت نفس کش یترمه تو نفس من-

 .  تپهیمن م یبرا دونمیانکار نکن م  دمیقلبتو شن یصدا

 

 !  ییتو یقلب لعنت نیتنها مخاطب ا ندهی، از گذشته تا حال و آ تپهیتو م یبرا انیبگم آره ک تونستمیکاش م یا

 ؟  هیتکون دهنت چ یقصدت از حرف ها دونمیکه هنوز که هنوزه نشناختمت و نم ییتو

 !  ترسونهیاسمشم منو م ینفرت که حت اههیحس س ایمنم گرفته ،  بانیکه گر یپاک عشق
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 امیدسش به خودم م ی، با تکون ها شمیسرم نم یکه متوجه حضور مستانه باال رسهیاونقدر به اوج م شونمیپر افکار

 :  گهیو م شهیم رهیملتهبم خ ی، با تاسف به چشم ها کنمیو سرم و بلند م

 گهیبار د کیکه بهت بگم  نیجز ا ادیهم از دستم بر نم یانقدر خودتو عذاب نده ! به خدا دلم واست خونه اما کار-

 نشو!  انیک میتسل

ه قائل نیبذار ا یبا پسرش ندار ی، برو و بهش بگو کار یدام پهن نکرد انیو امروز به مادرش ثابت کن واسه ک برو

 .  یکشیعذاب م شتریکنه ، خودت ب دایپ کش شتریب یجا ختم بشه ، هر چ نیهم

 

بود  انی، صالح منم دور بودن از ک خوادیکه صالحمو م نهیا یتمام حرف هاش برا دونمی، م زنمیسکوت بهش زل م در

 بود . یقلب سنگ هیبود ، صالحم  یی، صالحم تنها

 

 ، کنمیمستانه نگاه نم ی، به چشم ها شمیو از جا بلند م دمیقورت م یگلومو به سخت یبغض بزرگ شده تو اون

 :  گمیو م دمیتکون م ی؛ سر نمیشکست خوردمو بب ینگاهش انعکاس چهره  یتو خوامینم

 شیبه نگران بتمیبا غ خوامیمامانم ، نم شیپ رمیمن خط خورده ، االنم م یاز زندگ شهیهم یبرا انیراحت ک التیخ-

 دامن بزنم .

 

 رمیم ییرایافتاده به سمت پذ نییپا یو با سر رمیگیآشپزخونه نم یها کیاز سرام ، نگاهم و دهیتکون م یسر مغموم

و  یکامال مشخصه سنت رونشیکه از ب یبه خونه ا یو نگاه شمیم ادهیرنگ پ دیو شش سف ستیدو نیماش از

 . ندازمیباصفاست م

 اش کرده . وهیاومدم که مادرم به شوهرش نظر داشته و پدرم ، ب یاست و من به مالقات زن قهیپنج و ده دق ساعت

 . رمیپسرش تا اونو ازش بگ یزندگ یکه اومدم تو دونهیم یاون منو دختر حاال

 داره !  حق
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 برخوردو داشت . نیهم جاش بود هم یا گهیکس د هر

 .  رمیم انیک  یمادر یثباتم به سمت خونه  یب یو با قدم ها بندمیرو م نیماش در

 . کشمیم یقیو نفس عم ستمیا یرنگ م دیدر سف یجلو

 داده . اطیرو به ح یافتاده طراوت خاص نییخونه پا یکه از باال ییو برگ ها شاخ

 و بره . ادیب ی، دم و بازدم من به آسون شهیها باعث نم نیا یهمه  اما

 . کنهیباز م فونیکه منتظرم بذاره در و توسط آ نی؛ بدون ا زنمیو زنگ و م برمیو باال م دستم

با صفاست  اطیح هیچشمم  ی، جلو زدمیکه حدس م ی، درست همون طور دمیو در و هل م برمیدستم و جلو م مردد

 . 

رو حس  انیهر قدمش حضور ک ینذاشتم اما تو نجایکه تا حاال پام و ا نی؛ با ا شمیو داخل م دمیدهانم و قورت م آب

 .  چهیپیسرم م یمحکمش تو یقدم ها ی، صدا شنومیخنده هاشو م یصدا،  کنمیم

 من مقدسه . یکه برا بهیبزرگ شده و عج انیکه ک ییجا ، جا نیا

 . رمیباال م شهیکه به در خونه اشون ختم م یو از دو پله ا کنمیرنگ عبور م یکنار حوض آب از

 و داره . ییکه چشم هاش ، برام رنگ آشنا نمیبیو م یو من رو به روم زن شهیدر خونه باز م همزمان

که  یشکسته تره و عذاب نیو شکسته شده نه ، به نظرم مادرم از ا ریپ یلیگفت خ شهیاست ، اما نم سالخورده

 . شترهیب کشهیم

 . دهیکه با تکون دادن سرش جوابم و م کنمیزمزمه م یآروم سالم

 زیو آراسته اشونو آنال کیبا نگاهم ، ظاهر ش خوامی، م شمیآهسته وارد خونه م ی، با قدم ها رهیدر کنار م یجلو از

 . بندهیم خیرگ هام  یکه روبه رومه ، خون تو یدختر دنیکنم اما با د

 

 . رهیم نیام از ب یبدن یکه تمام قوا رهیگیاز من م یدختر چنان رمق نیا
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 مادرشه .  و انیک یزندگ ی سهیکه قد ی، دختر پاک و محجوب نازیپر

 یلیبگم که خ دیمن بود با دنیکش شیداره اما اگه قصدش به آت یمادرش از روبه رو کردن ما دو تا چه قصد دونمینم

 خوب موفق شد . 

 . کنهیو سالم م زنهیاز نظر من م زیهم تمسخر آم دیشا ایرو به من لبخند مهربون  نازیپر

 . دمیجوابشو م رسهیخودم م یبه گوش ها یکه به سخت ییو با صدا کشمیم میشونیبه پ یدست

 

 دیو عب ریرو اس یبشر یکه هر بن یو با همون مهربون کنهیرنگ دراز م یکرم قهوه ا یو به سمت مبل ها دستش

 :  گهیم کنهیم

 گلوت خشک شد . ارمیم یزیچ هیمنم االن  نیبش نیسرپا نش-

 

 را انقدر احساس حقارت به من دست داد ؟ داشت ؟ اگه نداشت چ هی، حرفش کنا کنمینگاهم دنبالش م با

 

 . نهیشیو م رهیبه سمت مبل ها م انیاز من ، مادر ک قبل

 

و روبه  رمی،  به سمتش م دمیو به خودم جرئت م دمیهم فشار م ی، چشم هامو چند لحظه محکم رو انیعادت ک به

 . نمیشیمبل م یروش رو

 : ادیو باالخره به حرف م کنهی، سر تا پام و برانداز م کنهیم تمیبدجور اذ نشیسنگ نگاه

 !  یمحمد هیشب شتری، ب یستین لدای هیاصال شب-
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 :  گهیو م کشهیم ی، آه سوزناک شمیفرش م یبه گل ها رهیو خ کنمیم سکوت

 مگه نه ؟  یایکه چرا گفتم ب یدونیم-

 

 : گمیو م زنمیم یتلخ لبخند

 ییحدس ها هیشما  یکمه ، اما راجع به حرف ها یلیدونسته هام راجع به آدم ها و حرف هاشون خ یروز ها نیا-

 .  زنمیم

 ریتحق ینداره ، حرف ها یبینداشتم ؛ ع یوجود خارج یکه من حت یبه گذشته و زمان گردهیهاتون برم حرف

 .  دمیبا جون و دل گوش م زتونویآم

 

 !  سمینویتو م یپا تویدختر جان فکر نکن من گناه مادر و ناپدر یستیبشه تو ن ریتحق دیکه با ی؟ کس ریتحق-

 

 . نمیبینم یمحبت چینگاهتون ه ینه  که تو نی؟ نگ دیاز من به دل ندار یا نهیک چیه نیبگ نیخوایم یعنی -

 

 به دل گرفتم . نهی، من به خاطر پسرم از تو ک ستیدور ن یمن از تو مربوط به گذشته  ی نهیک-

 

 چرا از من ؟ -

 

 :  گهیم یآهسته ا یصدا یو با لحن کوبنده ول کشهیم یآه
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 مگه نه ؟  یشناسیدر و م یکه اومد جلو یاون دختر-

. 

 .  دمیتکون م یدر هم رفته سر ی، با چهره  شهیوار اخم هام در هم م کیاتومات

که من نفوذشو تا عمق وجودم حس  شهیم رهیبه چشم هام خ یو طور کنهیم لیبه سمت جلو ما یو کم خودش

 :  گهیم دارهیکه نگاه از نگاهم بر نم ی، در حال کنمیم

 دختر نامزد بوده ؟  نیبا ا یزمان هیبهت گفته بود که  انیک-

 

 .  ستین یاز شوخ ینگاهش اثر ی، تو شمیم  رهی، ناباور بهش خ شهیدلم پاره م بند

 !  دونمیچرا نفسم و قطع شده م دونمیباره ازم دور شد ، نم کیچرا هوا به  دونمی، نم کشمیبه گردنم م یدست

 انقدر واضحه !   سهیو اون دختر قد انیک ریو محو شد فقط تصو کیتار زیچرا همه چ دونمینم

 . کنمیقلبم حس م یاونو تو  نیزهرآگ ریکه مثل شمش یاونقدر

 کنمیخوردم که فکر نم نیزم یخوردم ، جور نیاول زم ی قهیزد ، اون قدر بد که به همون دق یبد یکه ضربه  الحق

 بتونم بلند بشم .

 رونیب یتا بتونم بازدمش رو به راحت کنمیهوا تقال م یذره ا ی؛ برا ندازهیاز حسادت به دلم چنگ م یبیعج موج

 بفرستم .

 . ستین یی، هوا ستین اما

 بود .  یدرق بیدختر پاک و محجوب رق نی، ا گفتیزنانه ام درست م حس

 ..  انیبوده ، ک انیدختر نامزد ک اون

 به جز من !  یکیبوده ،  گهیدختر د  هیمحرم  یزمان هی فهممیاما االن م گهیکه مالکش من بودم ، نه کس د یانیک
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ا ت دهیکه داره جون م هیگلومو گرفته ، حال و روزم مثل آدم بازنده ا خیب ی، بغض بد زنمیمبل چنگ م یدسته  به

 خورد نشه .  نیاز ا شتریغرورش ب

 و باختم  میجمله زندگ هیبا  من

 سرش آوار شده . یرو ایموضوع دن نیا دنیکه با شن میبوده و من دختر ینام نازیقبال نامزد پر انیک

 

 :  گهیکه نگاهش رو به من دوخته م یو در حال نهیشی، صاف م زنهیحال و روزم پوزخند م به

 چرا ؟ یدونیم دیروزگار به کامشون نچرخ ی، اما چرخه  استخویخاطرشو م یلیخ-

کاش عذابمو تموم  یا دادیکاش پاسخ سکوتم با سکوتش م ی، ا کنمیو سکوت م دوزمیو به چشم هاش م نگاهم

 باطل بود . الیها همه خ نی، اما ا کردیم

 :  گهیو م شهیبه سمتم خم م دوباره

 

 . زهیریبه هم م زویو همه چ ادیهست که م یپاک شخص سوم یرابطه  هیتو  شهیهم-

مار تو  هیبود ،  نازیهم دوست ناباب پر نازیو پر انیک یمادرت بود ، شخص سوم رابطه  اریسوم من و شهر شخص

 . نیآست

 اون دختر !  یدو خبر داشتن حت نیاز احساس ا همه

 بالها سرش اومده . یلینگاه نکن ؛ خ نازیبه پر یطور نیا

 کرد ، تا باالخره پاش به خونشون باز شد . کینزد نازینام داشت ، اونقدر خودشو به پر هیه هاندوستش ک اون

از پا در  ویهر دختر شینداشت ، مردونگ ی، پسر من نگاه هرزه و دل ناپاک رفتیاون جا م ادیهم اون روزها ز انیک

 لقبا بودن .  هیمثل خودش نامرد و  انشیاطراف یبود ، همه  دهیعمرش مرد ند یکه تو هیچه برسه به هان اوردیم
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 هم انیرو مهمون تولدش کرد ، ک نازیپر یبا هزار چرب زبون هی، هان شونینامزد نیریدوران ش ی، درست تو میبگذر

 اجازه داد که بره . گذروننیو دخترونه تا صبح خوش م نازهیدوست باب پر یکه اون لعنت نیا الیغافل به خ

 بود . نازیه اسم محسن که دست سرنوشت اونم عاشق پربرادر داشت ب هی هیهان

 پاک !  یرابطه  هیشد شخص چهارم  نمیا

شک نکنه  یچیبه ه شهیباعث م یمیبر وفق مرادشه ، جمع دخترونه و صم زی، همه چ رهیم یکه به اون مهمون نازیپر

 . شینابود یبرگه  شهیکه همون شربت م نی؛ غافل از ا کنهیکه خدمتکار بهش تعارف م یبه شربت یحت

کنه و بره طبقه  یو به خاطر سر و صدا از جمع عذرخواه رهیسردرد وحشتناک بگ هی،  نازیپر شهیکه باعث م یشربت

 بخوابه !  هیمتعلق به ک دونستیکه نم یتخت یکس نبود رو چیکه ه یاتاق یباال و تو ی

 

ه داره دکم هیکه با گر نهیبیرو م هی، روبه روش هان کنهیچشم هاشو باز م ادیو فر غیج یغافل از همه جا با صدا صبح

 .  بندهیمانتوشو م یها

 . ستادهیسرش ا یباال یبود ، برادرش محسن هم با کالفگ هیفقط هان کاش

 :  گهیم هیهان یها هیو در جواب گر ندازهیسرش م یو شالش و رو شهیزده از جا بلند م خجالت

 شده ؟  یچ-

 :  گهیو م کنهیکه رنگ خون گرفته اشاره م یا به مالفه یبا ناراحت هیهان

 ؟  نازیپر یکرد کاریتو چ-

اما بدون چادر  گذشتیکه از جونش م یخراب بشه ، دختر نازیمثل پر یسر دختر یرو ایتا دن هیاون مالفه کاف دنید

 اشته .د شناختهیکه نم ینامشروع با کس یکه نامزد پسر منه رابطه  ی، حاال در حال رفتیتا سوپر مارکت سر کوچه نم

،  خواستیم هینذاشته ، هان نازیاتاق پر یکه اون پسر ، پاشو تو نهیا تشیبود اما واقع انینما نطوریا زیچ همه

 وجود محسن بود .  یذره وجدان تو هیو نقض باشه اما انگار  بیع یب زیهمه چ خواستیم
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 ... میبگذر

 بد ...  یلیخورد ، خ یشکست بد نازیپر

 . دونستیاون نم قی، خودش و ال زدیکه اصال حرف نم انیشده بود ، مخصوصا با ک گهیآدم د هیبرگشت خونه ،  یوقت

 . میغم زده شد نازیگذشت و هممون با غم پر روزها

ازدواج  یکه محسن بعد از اون روز تحت فشارش گذاشته برا میدینفهم یچشه ، ما حت گفتیبود که نم نجایا یبدبخت

. 

 راه ازدواج . نیتر یاتفاق افتاده منطق نیحاال که ا گفته

از ب نازیخواست تا حرف بزنه ، زبون پر نازیاز پر ادیو با داد و فر دیبه اوج خودش رس انیک یکه کالفگ یروز درست

 ...ییشد اونم به چه حرف ها

 

 با اون ازدواج خوامیشدم و م گهید یکیگفت عاشق  خوامتینم گهیگفت که ازت خسته شدم ، گفت د دادیبا داد و ب 

 کنم .

 بود . انیوار عاشق ک وانهی، د گفتیم دروغ

 

 

 که نگم بهتره.  انیبود حال ک یدنیما د یهمه  حال

 دیتا شا زدیکرد هر روز انقدر باهاش حرف م شتریب نازیپر ینشد ، هر روز رفت و آمدش وبه خونه  میپسرم تسل اما

 خبر نداشت . نازیو برگرده اما از دل پر ادیدلش به رحم ب

از  ختیریکه اشک م یکم آورد و در حال انمیروز کم آورد ، ک کیرفت و آمد ها و کشمکش ها باالخره  نیا یتو

 گذشت. نازیپر
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 نداشت . یبودن اما به حال پسرم فرق انیک یهمه شرمنده  وسفی، حاج  فرزاد

 عقد محسن شد . نازیکه پر دیشد و به هفته نکشبا توافق باطل  تیمحرم ینامه  غهیص اون

 هم بهش ننداخت . یگوشه چشم یحت انیزد اما ک یموند که خودش و به هر در هیوسط هان نیا

 مواد مخدر جون داد . هیرو یهم بر اثر مصرف ب آخر

 دو هفته از دستش رفته بود . یدلش ، نامزدش ط یداغ رو هیموند با  انیک

 پسرم داغون شد . ستین یو روزش گفتن حال

 با محسن شروع کرد . شویزندگ یروح یماریب هیهم با  نازیپر

 . خوردیزوج تازه مزدوج شده نم هیکه اصال به  یزندگ

 حال و دنیبشه اونم که هر بار با د کیاجازه بده محسن بهش نزد تونستیکه گرفته بود ، نم یماریب یط نازیپر

 . گفتهیمکلمه هم ن کیاما  شدهیروزش داغون م

 و مو به مو گفت  زیباالخره زبون باز کرد و همه چ شیکه هفت سال پ نیا تا

 محسنه . یکردم ، وصل همون حرف ها فیهم که من برات تعر ییها نیا

 ، حق داشت هم که بشه . شهیم وونهید شنوهیحرف ها رو م نیکه ا نازیپر

 که دوستش داشت جدا شد ، خوردش کرد . یتوطئه از کس هی یط

 که پاکه پاکه . نیغافل از ا دونستیو شب ها از خودش انزجار داشت خودشو نجس م ماه

 .  زنهیم رونیو بعد از شال و کاله کردن از اون خونه ب کنهیمحسن دعوا م با

 وفتهیخودش م نیبا ماش محسنم  رهیم رهیگیو  گاز و م شهیخودش م نیسوار ماش نازیهم دنبالش ، پر محسن

 دنبالش 
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دف وضع ممکن تصا نیکه به بدتر یمحسن شهیسرعت م نیا یو قربان کننیم یسرعت سرسام آور رانندگ هیدو با  هر

 . کنهیم

 . رهیمیم دهیو به ساعت نکش کنهیم تصادف

 . پاشهیاز هم م یطور نیا نازیپسرم و پر یزندگ

خوب کرد اما  نازیاز اول شروع کنه ، رابطه اشو با پر ویحاضر نشد دوباره همه چ  نازیپر یماجرا دنیبعد از فهم انیک

 . اوردیهم از گذشته ن یاسم گهید

 شد . دایتو پ یکه سر و کله  نیا تا

 :  گهیبه اشک نشسته ام و م یچشم ها ی، تو زنهیم زل

 مگه نه ؟  یدونیبود خودتم م یهدفش از ازدواج کردن با تو چ انیک دونمیم-

 

 :  دهیکه ادامه م ارمیم نییسرمو به عالمت مثبت پا یو با ناراحت دمیگلومو قورت م یچنبره زده تو بغض

 . ستی، واسمم مهم ن دونمینم انیاحساستو به ک-

 کرده . وونشیتو د یکه برام مهمه پسرمه که عذاب وجدان زندگ یزیچ

 دختر بچه رو از هم بپاشونه . هی ینبود که زندگ یدمآ انی، ک پلکهیکه مدام دور و برت م نهیهم یبرا

 به حال داده .  شویکیاز اون مسئله ، گذشته  تار جدا

 ممکنه . ریتو و پسر من غ یکه بشه ، خوشبخت امتمیق امیق یتا بدون گمیم نارویا

 . شهیرقمه پاک نم چیاست که ه نهیک هی، فقط  ستیوسط ن نیا یعشق چون

 . ستیوصلت رضا ن نیکس به ا چیچون ه ستیراهتون ن یبزرگترا بدرقه  یدعا

 که اصال ...  من
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شد  کیباز شد ، روز و شبش تار شیزندگ یتو تو یپا یخوشحال بود ، از وقت یلیخ انی، قبل از تو ک گمیبهت م رک

 نشست .  اهی، به خاک س

رو  و از رمیاون وقت منم شمش یرسونیم بیهمچنان به پسرم آس نمیتوعم نه کنارت اما اگه بب یهم من نه روبه  االن

 . بندمیم

 

 .  شهیم دیکه رنگ دستم سف  دمیمبل رو انقدر فشار م ی دسته

 . کنمیبند بند وجودم حس م یرو تو ریدارم تحق نازیو پر انیک یکه به خاطر نامزد یاز حال بد جدا

 . کنمیگلوم طعم زهر رو حس م یکه تو ی، اونقدر کنهیهاش کاممو بدجور تلخ م حرف

 بشه اما سکوت تا کجا ؟  یزبونم جار یو در غالب کلمه رو ادیتا مبادا باال ب کنمیکه با تمام وجود مقابله م یزهر

 

 :  گمیگرفته م بانمویشدن گر ریکه در اثر تحق یو با خشم شمیزده از جا بلند م شتاب

 

 

 .  هیشما ، هممونم از دم کارمون فتنه گر ی شهیبه ر میتا بزن میگرفت شهیت یاصال ما خانوادگ-

شمارو هم من به زور عقد کردم ، من سر راهش سبز شدم من گولش زدم شوهر شما رو هم من اعدام کردم باشه  پسر

 قبول .

 از من دور باشه ؟  نیگفتیکلمه به پسرتون م کیحرف ها بهتر نبود  نیهمه ا یبه جا اما

 تجربه بودم ، پسر شما انتقامش و از من گرفت . یو ب یدختر مدرسه ا هیکه من  یسال قبل در حال پنج

 ! دمیهنوز که هنوزه نفهم ویچ انتقام



 یالینوازش خ

 
694 

 

که من  یشده انصافه که شما به خاطر دوره ا دهیاز هم پاش ینداشتم دو تا زندگ یکه من اصال وجود خارج یزمان هی

  ؟ نیریبگ یمنو به باز یطور زندگ نیاصال نبودم ا

 غربتم چرا ؟  یساله من آواره  پنج

 خاطر پسر شما . به

 خودمو بدونم . فیتا تکل نیبگ هیدختر کم سن و سال مجازات کم هی یپنج سال آواره بودن برا اگه

 !  میتا همون کارو انجام بد کنهیمن دل شما رو خنک م یبرا یچه مجازات نیبگ اصال

 ندارم باشه . اقتشمیبا پسر شما ندارم ، ل یکار من

  کنمیعبور نم شمیاز صد قدم یحت گهید

 دوباره بخنده ، از ته دل... دوارمیام

 لبخند بزنه . دشیجد یخودش بتونه به زندگ دوارمیمن برد اما ام ادیکه خنده رو از  نیبا ا 

ار ک نیمشکل تر هیروزها درک کردن بق نیمن چون ا یجا دیو خودتونو بذار دیکن یکالهتونو قاض گمی، نم رمیم من

به اون اتفاق  یربط چیکه ه یکیدلتونو با آزار دادن  ی نهیبعد ک یبگم از من گذشت دفعه  خوامیشده ، اما م ایدن

 .  دینداره کم نکن

  خداحافظ

 

و تر گونم یکی یکیو  ارنیطاقت نم گهی، اشکامم د شمیو با سرعت از خونه خارج م دمینم یتینگاه متعجبش اهم به

 . کننیم

 :  شهیمانعم م نازیپر یبرم که صدا اطیبه سمت در ح خوامیم

 

 



 یالینوازش خ

 
695 

 

 نرو . ینجوریصبر کن صبر کن ا-

 

 التهاب تونمیرقمه نم چیبشم اما ه ریجلوش تحق خوامی، نم کنمی، با پشت دست اشک هامو پاک م شمیم متوقف

 چشم هامو پنهون کنم .

 

 . ستهیا یو روبه روم م کنهی، با تاسف نگاهم م گردمیبر م یو به آروم دمیهم فشار م یهامو رو لب

 . کنهیژست دلسوزانه اش حال خرابمو خراب تر م نیا

 :  گهیو م ذارهیسر شونم م یدست

 .  شهیم مونیزود پش یلیمطمئن باش خودشم خ ریمامانو به دل نگ یحرف ها-

 

 :  گمیو م کنمیم یتلخ یخنده  تک

 ؟  هیچ تیبعد ی هیتوص رمیگی؟ باشه نم رمیبه دل نگ-

 

 . کنهیخوب درک م یلیلحن تلخ و رنگ نگاهم و خ انگار

 :  گهیو کالفه م ندازهیم نییو پا دستش

 رو ندارم .  دیتو حکم تهد یزندگ یوقت تو چیمطمئن باش من ه نویافتاده ، اما ا یچه اتفاق دونمینم نیبب-

من اصال وجود نداشتم  انیدر نظر  ک یتو مرد کردنیپنج سال که همه فکر م نیکاغذ باطله ام مخصوصا ا هیمن  چون

. 
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 ؟  یگیهارو به من م نیکه ا هیهدفت چ-

 

 غلطتتو از ذهنت دور کنم . یباور ها خوامی: م نازیپر

 

 ! یزنیبه قول خودت غلط دامن م یبه اون باور ها شتریبا حرف هات ب-

 

 ؟  یزنیحرف م یرمنطقیچرا انقدر غ-

 

. خودتو خسته نکن  مونهیخطر م ریحاال حرف راستم برام مثل آژ دمیاده ، انقدر دروغ شنچون منطقم از کار افت-

 . یعذاب وجدانت بش میتسل یکیتو  ستیالزم ن

 خوش !  روزت

 

 :  گهیکه م رسهی، صداش به گوشم م کنمیبهش م پشتمو

 !  یکنیم یانصاف یب یاما دار-

 . کنمیرو باز م اطیو در ح دمیبرو بابا تکون م یو به معن دستم

 شمیقسم خوردم از صد قدم شیپ قهیکه دو دق یبا چشم تو چشم شدن با مرد شهیهمزمان م اطیباز کردن در ح اما

 عبور نکنم .

 

 .  شهیم رهیبه اشک نشسته ام خ یبه من و چشم ها ناباور
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 . کنهیم هیرو به قلبم هد یبیو سوزش عج شهیزخم دلم باز م دنشید با

ه ک هیعاشق من نه ، بلکه عاشق دختر انیکه ک نیا لیاز قب یی، حس ها شهیبد بهم القا م یحس ها تمام ناخودآگاه

 نامزدش بوده محرمش بوده . یکه زمان ی، کس ستادهیچند قدم عقب تر از من ا

 . شهیراه من سبز م یسر ترحم و عذاب وجدانش جلو از

 . شهیاشک هام ، رنگ نگاهش عوض م دنی، با د شنیاحساس بد باعث پر شدن چشم هام م نیا ی همه

 : گهیم ینگران با

 ؟  یکنیم کاریجا چ نیشده ؟ تو ا یچ-

 :  گمیم یفیضع یو با صدا زنمیدستم اشکم و پس م با

 از سر راهم برو کنار ! -

 

 :  گهیم ضیو با غ رهیگیپسش بزنم که مچ دستم و م خوامیم ی، با کالفگ خورهیهم تکون نم یمتریلیم

 ؟  هیاشک ها چ نی؟ ا یکنیم کاریجا چ نیواب منو بده اترمه ج-

 

نزنم تا فکر نکنه واسم مهمه اما زبونم به  یحرف چیه خوامی، م کنمیو حرف به چشم هاش نگاه م یدلخور ایدن هی با

 بگم :  خواستیکه اصال دلم نم شهیم یزبونم جار یرو ییو ناخودآگاه کلمه ها چرخهیکامم نم

 نشده . ریبرگشتنم اشتباه محض بود اما هنوز هم د-

 !  ینیبیامو هم نم هیکه تا آخر عمرت سا رمیم یجور هیبار  نیا

 !  انیک یبا نامزدتت خوشبخت بش خوامیرهگذر اومد و رفت از ته دلم م هیوجدان نداشته باش فکر کن  عذاب
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بلند از کنارش  یو با قدم ها کشمیم رونیاز دستش ب ؛  دستم و کنمیسوءاستفاده م رتشی، از بهت و ح خورهیم جا

 . کنمیعبور م

 

 :  شنومیخودش م یبه صدا ختهیقدم هاشو آم یزود صدا یلیخ

 ؟  یچه نامزد یچه رفتن یگیم یدار یتو چ-

 

 کنهیو وادارم م رهیگیمردونش م یو بازوم و با تمام قوا دارهی، دست بر نم کنمینم ییاعتنا شیعصبان یصدا به

 برگردم 

 

 :  گمیو تشرگونه م گردمیبرم

 ؟ هیچ-

 

 . ختمی، باز خشمش و برانگ دهیقرمز چشم هاش نشون م یها رگه

 : گهیوار شده م دیتهد تیکه از زور عصبان ییصدا با

 ترمه . یکرد مونمی؟ پش یری؟ کجا م رمیکه م یچ یعنی؟  یچه رفتن-

 ریمن ، ز یخونه  یبه بعد، تو نینشده از ا ری؛ اما هنوزم د یکرد مونمیبد پش یکه گذاشتم به حال خودت باش نیا از

 !  یکنیم یشوهرت زندگ یسقف خونه 

 .  یکه برگرد یهم مجبور ینخوا
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 ؟  یمجبورم کن یخوایتو م-

 

 است !  دهیفا یدر مقابل تو ب متیمال گهیچون د کنمیآره من مجبورت م-

 

 :  گمیم تیشمرده و با عصبان شمرده

 

 سقف نرم !  کی ریمثل تو ز ییاما با آدم کلک باز و دروغ گو رمیبم دمیم حیترجمن  -

 

 :  هگیبه هم چفت شده اش م یدندون ها یو با خشم از البه ال کنهیدست مردونش قفل م ی، بازومو تو زنمیم ششیآت

 

 توان بزرگ کردنتو ندارم !  گهیبچه نشو ترمه ! من د-

 

 دست از سرم بردار !  گمیکه م نهیهم یمن بزرگ شدم ، بزرگ شدم و برا انیک-

 منتظرته ! یقرار یکه با ب هیاون خونه کنار دختر ینه ، بلکه چند قدم عقب تو نجایتو ا یجا

 .  دمیفهم زوینامزدت بود همه چ یزمان هیکه  یدختر

 کردم . اهیس تویگاگه زند دیاگه با اومدن من خنده از لب هات رفت ، ببخش دیببخش

 !  یاگه به خاطر من ، عذاب وجدان گرفت دیببخش
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 !  ایتموم شد ، دنبالم ن گهید اما

 !  یفراموش کن دنتویو خند یایکه با من ب نیو با اون بخند ، خوشحالترم تا ا بمون

 ...  یعنی ستیموندگار ن یعنی هیرفتن یعنیبره ، اسمش روشه رهگذر ،  خوادیحاال م تیزندگ یکه اومد تو یرهگذر

 

چون هنوز جمله ام تموم نشده ، با لب  ستین دنیبه شن لیما ادیز انیدلم همچنان ادامه داره اما انگار ک یها حرف

 .   کنهیندارن ، لب هامو به هم قفل م شیبا آت یکه فرق ییها

 

 نفسمو ببره .  ینطوریا انیک یتیموقع نیچن یتو شهی، باورم نم شهیحبس م نمیس ی، تو نفس

 

 !  شمیروبه رو م انیک یبسته  یو با چشم ها کنمیهامو که بر اثر شوک بسته شده بود رو باز م چشم

 

 . شهیتر م کیازش دورتر بشم ، هر بار بهم نزد کنمی، هر چقدر تقال م شهیخراب م حالم

 سست بشم !  یریگ میتصم یکه تو ندازهیقلبم و به تالطم م یبار هم جور هر

 

 !  کوبمیم انیک ی نهیکم جونم به س یو با مشت ها دارمیکه رو به بسته شدنه رو به زور باز نگه م ییها شمچ

 

 . شهیم شتریب شیمن حرص رفتار ی، بلکه با تقال ها ستیبردار ن دست

 ؟؟  دهیکه با عذاب همراه باشه چه فا یاما لذت برمیلذت م یکینزد نی، از ا زهیریگونه هام م یهام رو اشک
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 . دهیتقالهام باالخره جواب م نی، ا دمیو با تمام توان به عقب هلش م  کنمیقدرتم رو به دست هام منتقل م تمام

 

 ، من شهیصورت من پخش م یسوزنده رو یو هر بار که نفس ها زنهی، بدجور نفس نفس م دهیو ازم فاصله م صورتش

 . شمیمرد م نیا ی وونهیاز قبل ، د شتریب

 

 : گهیم یقرار یو با ب چسبونهیم میشونیب دارش رو به پت یشونیپ

  یانیک ی... ترمه  ی! زن من یمال من-

 !  ی، تمام وجود و دار و ندارم ینفسم

 ؟  یزنیوقت حرف از رفتن م اون

 از دست بره ؟  یراحت نیبه هم یسهمم از زندگ ذارمیم یکرد فکر

 

 . شهیتر م فیگوشم ضع یو صداش رفته رفته تو زنهیحرف م اون

 چشمم تاره !  یجلو رشیتصو

 به قلبم داد . یکارش چه شوک نیبا ا دیخودشم نفهم بندمیم شرط

 !  شهی، نگران م رهیو م ادیکه به زور م یام و نفس دهیرنگ پر دنی، با د کشهیاز حرف زدن م دست

و با قدرت مردونه اش ،  کنهیتا افتادن ندارم ، دستش و دور کمرم حلقه م یکه مرز فهمهی، م زنمیم یکج لبخند

 . خرهیضعف زنونه امو به جون م
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به گوشم  ییصدا چیاما ه نمیبیو م زننیحرف م یو با نگران خورنیکه تکون م یی، لب ها نمیبینگاهش و م رنگ

 .  رسهینم

 

  ! کننیچشمم عبور م یاز جلو یگریپس از د یکی میزندگ ی، تمام صحنه ها شهیم شتریضعف رفته رفته ب نیا

 دردناکم . لمیسکانس ف نیضربه بود و آخر نیحوادث آخر بزرگتر نیا

 . شمیم رهیخ انیک یچشم ها به

 ... کی

 ... دو

 ... سه

 !  کات

 

 غمناک بگه کات ... یتراژد نیهم به ا یکاش زندگ یا

 نقش اولش من ... گریبود و باز انیکه کارگردانش ک یلمیف نیکاش تموم بشه ا یا

 نیچن یکردن تو یکردن خسته شده ، اونم باز یاز باز گرتیباز نیرحمم ، ا یکات ، تمومش کن کارگردان ب بگو

 که سرتاسرش اشک و آه و ناله است . یلمیف

 قصه رو . نیا کنمیرو ، من هم تموم م لمیف نیکن ا تموم

 . میراض شیتهش خوش باشه ، به تلخ دیقصه ها که نبا ی همه

 آوردن .. ورشیبه سمتون  لممونیف یاگریتمام باز نیبب

 ...  نیابد ییجدا کیمنتظر  همه
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 تموم بشه !  لمیف نیزبونم مزه مزه کنم اما ا ریرو ز ییجدا یکن بره ، حاضرم هر روز تلخ تمومش

 قلبم و باختم .  لمیف نیا یآخه من تو دمی، تازه تمام دار و ندارمم م خوامینم دستمزد

که با حسرت همراه  یبهتره تا لمس کردن یلیخ یالیعادت کنم ، نوازش خ تیالیبه نوازش خ دمیشد ، قول م تموم

 باشه .

 بده و بگو کات !  انیحسرت پا نیا به

 غمناک نداره . یتراژد نیا یکردن تو یباز یبرا یرمق گهی، د گریباز نیا

منحصر به فرد شروع کرد و رفته رفته  ینیریش هیکه قصه رو با  یقلبش رو باخت ، به کارگردان لمیف نیا یتو چون

 تلخ شد  . گراشیتلخش کرد ، اونقدر تلخ که کام تمام باز

 بده و بگو کات ! انیپا یتلخ نیا به

. 

. 

*****. 

 . کنمیپلک هام و باز م یال  یاحساس تکون خوردن بدنم ، به سخت با

که پشت فرمون نشسته و با  دمیم صیو تشخ انیاز از اطرافم ندارم ، با چند بار پلک زدن ، ک یارور داده و درک مغزم

 شده . رهیدرهم به جلوش خ یاخم ها

 . ستین ییاز روشنا ی، خبر چرخونمیم نی، نگاهم و دور تا دور ماش شهیبازم نم مهین یچشم ها متوجه

 !  کهیشده و همه جا تار شب

 :  گهیم یو با لبخند محو ندازهیبهم م ینگاه یا هی؛ ثان شهیبهم جلب م انیتوجه ک که خورمیم یجام تکون سر

 خانوم خواب آلود خودم چطوره ؟ -
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 :  گمیاست م بهیخودمم غر یکه برا ییو با صدا دمیدستم چشم هام و ماساژ م با

 ؟  یبریکجا م یمنو دار-

 

 :  رهیگیم طنتیرنگ ش نگاهش

 که تنها خودم باشم و خانومم . ییجا هیبه دور از آشناها  ییجا هیاومم -

 !  یکه از کشمکش ها و تنش ها دور بش ییجا هی

 .  میکه هر دومون به آرامش برس ییجا هی

 

 

 :  گمیو م نمیشیجام م یتو دهیترس

 ؟  یکرد یتو چه غلط انیک-

 

 :  گهیو م زنهیم یا قهقهه

 !  دمتیدزد-

 

 :  شهی؛ صدام از حد معمول بلندتر م زنهیدامن م تمیبه عصبان خندش

 ؟  یدیفهم یگردیبرم یکه اومد یاالن راه نیهم-
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 . یشد داریب ریمتاسفم د گهی: عه ؟ راه تموم شد د انیک

 

 االن برگرد . نیهم اریدر ن یمسخره باز-

 

 . گردمی: نچ برنم انیک

 

 سر من ؟  زنیجماعت بر هیکه دوباره  نی؟ ا یدیکه منو دزد هیهدفت چ-

 کارو کرد . نیا انیک گهینم یکس

 !  دوننیبدبختو مقصر م یترمه  همه

 

جرئت داره نگاه چپ به  یاز اون گذشته ، مگه کس خوامتی؟ مهم منم که همه جوره م یدار کاریچ هی: تو به بق انیک

 خانم من بندازه .

 

 :  گمیم یو با لحن تلخ زنمیم یپوزخند

 درد داشت . شتریب ریکه از صد تا زخم شمش دمیشن ییمن امروز حرف ها ستین یزینگاه چپ که چ-

 ؟ یتو کجا بود دادمیبار اون حرف ها جون م ریمن ز یوقت

 

 :  گهیم تی، با جد کنهیم دایپ یخاص یو صورتش گرفتگ شهیهاش درهم م اخم
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که آوردمت  نهیهم یبهت زده برا ییچه حرف ها دونمیبود اما نم یهدف مادرم از کشوندن تو به اونجا چ دونمیم-

 . میجا چون که حرف بزن نیا

 

 داره ؟  یا دهیچه فا شهیجواب ختم م هیکه تهش به  ی، حرف زدن میآهان حرف بزن-

 

 .  یستین یخوب یاما قبول کن تو هم قاض یبریسوال م ریرو ز هی! مدام بق یکنیزود قضاوت م ی: دار انیک

 

 خودم و صادر کردم .  یمن حکم زندگ دنیحکم م هیبق یها راجع به زندگ ی؟ قاض یدنبو یچه قاض انیک-

 

من و  انیبه خاطر جر دونممیاون دل کوچولوت گله داره ، م دونمیم ینظر کن خانم قاض دیحکمت تجد ی: تو انیک

 نازهیپر

 

 کنمیدر هم رفته نگاهش م ی، با اخم ها ادیبه مذاقم خوش نم ادیز انیاون هم از زبون ک نازیمن و پر یکلمه  دنیشن

 :  دهیکه ادامه م

 یکه کار به جاها نیاما قبل از ا شمیبه وجود اومده بود منکر نم یوابستگ هیها  داریرفت و آمد ها و د ریتحت تاث-

 تموم شد . هیبرسه قض کیبار

 

 ده ! محرمت بو نازیپر انی؟ محرمت بوده ک هیچ کیبار یمنظورتون از جاها دیببخش-

 

 :  گهیم تیو با جد شهیاون هم در هم م یها اخم
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 یاتفاقات هیبشه  یجار یکه عقد نیاما قبل از ا می؟ ما قرار بود نامزد کن یتیچه محرم یگیچرت و پرت م یچرا دار-

 . میافتاد که جداشد

 نکردم نازیپر یبودن با تو تقال کردم برا یکه برا یصدم انقدر کی من

 

 نه !  ای شهیمتوجه برق نگاهم م انیک دونمی، نم کنمیم سکوت

 . شمیدلم م یخوب متوجه آب شدن قند تو یلیخودم خ اما

 :  گمیو حق به جانب م کنمیبشه پس موضع خودمو حفظ م میمتوجه خوشحال خوامینم

 .یتو منو بدزد شهینم  لیها دل نیا یهمه -

 

 ؟  یاالن ناراحت یعنی-

 

 خفت کنم . خوادیدلم م میعصبان ستمیناراحت ن-

 

 :  گهیو م کنهیم یخنده ا تک

 ؟  یجا دل بکن نیاز ا ادینگاه به اطراف بنداز دلت م هیترمه -

 

 نبود که آدم ازش دل بکنه . ییبکر و سرسبز جا یروستا نیبود ، ا انی، حق با ک ندازمیم رونیو به ب نگاهم

 . دمیشنیو مآرامش بخش آب ر یصدا نیماش یآبشار هم داشت و من از تو یحت
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 :  گهیم نهیبی.سکوتم رو که م

 ؟  میکردیرو باهم تصور م ییجا نیهمچ یایچقدر رو ادتهی-

 !  یمحل یغذا هیو  یچوب یخونه  هی ییبکر و روستا یمنطقه  هی... تو ...  من

 یزن و شوهر یو بذار یو فراموش کن یدیشن یهرچ شهیم میکن لیتبد قتیرو به حق ایرو نیا یبذار شهیم

 ؟  میدوساعت درد و دل کن

 

 . گمینم یزیو چ شمیصداش ، مسخ م ری، باز تحت تاث کنهیلحنش جادوم م باز

 . دارهیرو نگه م نیماش

 . میکه آرزوشو داشت ی، به قول خودش همون خونه ا یچوب یخونه  کیکنار  درست

 . دونمینم زیامشب و جا یمخصوصا برا شتریبحث کردن ب گهید

 داشتم حداقل امشب از کشمکش ها دور بشم . یبیعج لیاون گذشته ، خودمم م از

 راه رو انتخاب کرده بود . نیبهتر انیکه ک والحق

 . شمیم ادهیو پ برمیم رهیو به سمت دستگ دستم

 . کنمیخوب احساس م یلیآب رو خ یو من خنک شنیم سیخ پاهام

 

 :  گهیم انیکه ک خندمیم ناخودآگاه

 ؟  یایب یتونیم میدار یادیراه ز-
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 :  گمیم طنتیش با

 !  ادیخودش نم ی؟ آدم ربوده شده که با پا یدینه مگه تو منو ندزد-

 

 :  گهیم طنتیو با ش ندازهیباال م ییابرو

 !  خوادیآهان پس حاج خانوم دلشون بغل حاج آقا رو م-

 

 ، خودم از خودم  رهیبراش ضعف م دلم

 !  کنمیتعجب م میناگهان یها میتصم و

 . خندمیو فراموش کردم و دارم م زیهمه چ یراحت نیبه ا شهینم باورم

 و االن خودم به همون وضع دچار شدم . دمیخندیم ییآدم ها نیبه چن یزمان هی

 .  کردیخوشحالم م یکل یزندگ ینیریذره ش هیبودم که  دهید یتلخ ریچند سال اخ نیا یانقدر تو آخه

 

 :  گهیو م کنهیبه چشم هام نگاه م طنتی، با ش ادیمحکم به سمتم م یبا قدم ها انیک

 بغلت کنم ؟؟ -

 :  گمیم معترض

 ، همچنان از من دور بمون !  گمینم یزیقشنگه که چ یجا نیاالن هم فقط به خاطر ا وونهینه د-

 

 : گهیو م ندازهیباال م ییابرو
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 ؟  رمیدستتم نگ یعنی-

 

 نه .-

 

 :  گهیو م دهیتکون م یسر یلبخند موز با

 شهیم ترشینگاه نکن انقدر آبش کم عمقه ، رفته رفته عمق آبم ب نجارویپاهات باشه االن ا ریباشه فقط  حواست به ز-

. 

 . یخوددان گهی؛ د کنهیاب برخالف جهت ما حرکت م تازه

 

 . رمیو دنبالش م ادیکه دست کمم گرفته حرصم در م نی، از ا وفتهیو جلوتر از من به راه م زنهیو م حرفش

 بشم . انیک یو سوژه  وفتمیتا مبادا ب ذارمیراه رفتنم م یرو اطمویاحت تمام

 

 . شدیم شتریحق با اون بود ، عمق آب رفته رفته ب اما

 ایخودشون  یمحل یخونه ها یاما چون شب بود ، همه جلو خوردنیاونجا به چشم م یبر ما تک و توک اهال عالوه

 . بستنیداشتن اسب هاشونو به درخت م ایگل هاشون بودن و  مشغول آب دادن به

 :  گمیم ینسبتا بلند یو با صدا زنهیچشم هام برق م یقهوه ا دیاسب سف دنید با

 ...  انیک یوا-

 

 :  گهیو م دهیم رونیب نهیمن سالمم نفسشو از س نهیبیم یو وقت گردهیشتاب زده برم انیک
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 منو !  یترسوند-

 

 :  گمیتوجه به حرفش م یب

 من عاشق اسبم ؟؟  یدونستیم-

 

 !  یفقط عاشق من کردمی: نه فکر م انیک

 

 دوست دارم . شترینه من اسبو از تو هم ب-

 

 :  گهیو م خندهیم

 شد . میبار به اسب حسود نیاول یاالن برا-

 

 :  گمیحالت ممکن م نیو با مظلوم تر رمیگیخودم و م یاما جلو رهیگیلحنش خنده ام م از

 ؟  یاسب کن نیمنم سوار ا شهیم-

 

 

صورت مظلوم و خرکننده ام  نیکه ا دهید یبرزخ ی افهیمدت من و با ق نیا ی، انقدر تو شهینگاهش عوض م حالت

 .. کنهیحالش و عوض م یبدجور

 : گهیم  یاراد ریو مسخ شده و غ کنهیمظلومم نگاه م یلذت به چشم ها با
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 دوستت دارم !  یلیترمه خ -

 

خودم و  یجلو یاما به سخت خورنیتکون م "من هم دوستت دارم  "، لب هام به قصد گفتن  شمیلذت م غرق

 . رمیگیم

 

 : گمیم یفیضع یو با صدا دزدمیو ازش م نگاهم

 بهم زل نزن .  یجور نینخواستم ، راهتو برو ا یاسب سوار-

 

 زل نزن ؟  یگیچشم هاتم ؟ م دنیانقدر محتاج د ی: چرا بهت زل نزنم وقت انیک

 قلبت به گوشم برسه ؟  یبلند شده  یصدا یترسیم

 .  شنومیقلبتو م یدارم صدا نجامیاالنم که ا نیهم من

 

 .  زمیریهم به هم م ی، بدجور زمیریم بهم

 : گمیخشم  م با

 یبر مشیو از پ یریبگ یقلبم و به باز یخوایباز م کنمی، حس م دهیبهم دست م ینگاه نکن چون حس بد گمیبهت م-

. 

 ییقلبم فقط و فقط تو یمهرزاد ، هنوز هم تو انیک ریوار دوستت دارم ام وانهیاصال  هنوز دوستت دارم ، هنوزم د آره

 ! 

 راحت شد ؟   التی؟ خ خوب
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 رابطه دوست داشته ؟  کیمالک  یکنیم فکر

 ؟ مینتونست شیآره پس چرا ما پنج سال پ اگه

 کرد ؟ یسقفش خراب شد و بازساز شیکه سال ها پ یاون خونه ا شهیدوباره م یبا سع یکنیم فکر

 . بندهیم هیو چشم هاشو با آرامش چند ثان زنهیم یمحو لبخند

 :  گهیبه حرکاتشم که با آرامش م رهیخ

 .  یدوستم دار ی! گفت یباالخره گفت-

 

 :  گمیحرص م با

 ؟  یدیفهم نویهمه حرف زدم هم نیا-

 

 :  گهیو م کنهینگاهم م یو با حالت خاص زنهیم یجذاب لبخند

رو  هزیانگ نیمن ا یعنی،  تپهیمن م یکه قلبت هنوز برا نیدو کلمه از زبون تو بودم ؛ هم نیا دنیشن یمن تشنه -

 ببرم . نیراهمونو از ب یجلو یدارم که تمام سنگ ها

 تازه رو بسازم . یزندگ هیجفتمون هموار کنم و  یرو برا یزندگ راه

 

 :  گمیم یو با کالفگ کشمیم یآه

 !  زیاست راهتو برو اعصاب منم به هم نر دهیفا یحرف زدن با تو ب-

 

 . رمیو پشت سرش م ندازمی، نگاه حسرت بارم و به اون اسب م وفتهیو دوباره به راه م زنهیم یا قهقهه
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 . نمیبیپامو م یکه به زور جلو کهیجا اونقدر تار همه

 . شهیبلند م میقدم هی یدرست تو یپارس سگ ی، و دست برقضا همون لحظه صدا دارهیلحظه خوف برم م هی

 

 :  گمی، وحشت زده م ستمیا یو سر جام م بندمیترس چشم هام و م از

 !  انیک-

 :  گهیو م شهی، دوباره نگران م دمیترس یچهره  دنیسمتم با د گردهیبرم

 ؟  شدیچ-

 

 :  گمیو م کنمینقبض مو تا حد امکان م بدنم

 سگ . -

 

 :  گهیم یساختگ تیو با عصبان شهیهاش و در هم م اخم

 ؟  یبامن-

 

 :  گمیو دوباره م شمیمن هم کالفه م شیخنگ از

 جاست . نیسگ ا انینه ک-

 

 : خوب ؟  انیک
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 . ترسمیخوب من م-

 

 :  گهیخنده م ونیو م رسهیخنده اش به گوشم م یصدا

 و به اونم حسادت کنم !  ستمیو مجبور ن یستیخداروشکر عاشق سگ ن-

 

 : گمیم یکالفگ با

 . ترسمیم گمیبهت م اریدر ن یمسخره باز-

 

 کنم ؟  کاری: خوب االن من چ انیک

 

 :  گمیم یا دهیکش یو با حرص و صدا بندمیهامو م چشم

 سگو از من دورش کن !  نیا-

 

 :  گهیتفاوت م یو ب چرخونهیدور تا دور م نگاهشو

 . نمیبینم یجا سگ نیا من-

 

 ؟  یشنویپارس سگو نم ی؟ صدا یگوشات چ ننیبیدارن و نم یچشم هات شب کور انیک-
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 !  اینترس ب ادیصداش از دورم-

 

 . امیجا نم چیه یازم فاصله ند لومتریتا اون سگو صد ک-

 

 ؟  ارمیب ری: من االن سگو از کجا گ انیک

 

 . دارمیمن قدم از قدم برنم ای یکنیاون سگ و دور م ایحرف ها ندارم ،  نیبا ا یکار-

 

 :  گهیو در همون حال م ادی، به سمتم م دهیم طنتی، جاشو به ش شیکه کالفگ کشهینم یو طول کنهینگاهم م کالفه

 . میکنیراه سومو امتحان م-

 

 : گهیو م ندازهیدوشش م یحرکت منو رو هیبا  انیکه تعجبمو بروز بدم ، ک نیاما قبل از ا کنمینگاهش م متعجب

 . میدیحاال با آرامش به راهمون ادامه م-

 

 : گمیم تیو با عصبان کوبمیمشت به شونه اش م با

 . کشمیاحمق خجالت م نیمنو بذار زم-
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 ؟  ی: از ک انیک

 

 

 :  گمیم درمونده

 نجاتم بده . وونهید نیخدا منو از دست ا یا-

 

 نداره . یاتتو شده راه نج ی وونهیکه د ی: کس انیک

 

 عاشقانه اتو کجا دلم بذارم ؟  یحرف ها تیموقع نیا یتو-

 

 بذار . یخوای، دل خودته هر جا م دونمی: اوممم نم انیک

 

 . ادیدر ن کمیسگ ها هم حمله کردن ج   یاگه همه  خورمیقسم م نی، منو بذار زم کنمیخواهش م انیک-

 

 .  یشد ریاس رهید گهی: د انیک

 

شونه و از  نی، کم کم از ا کنمیو سکوت م ذارمیشونه اش م یجواب ، مغموم سرم و رو یب یهمه تقال نیاز ا خسته

 :  فرستهیم تیکه باز پاراز شهیآرامشم م یانگار متوجه  رمیگیو آروم م ادیکالسکه خوشم م نیا

 کنم ؟  ادتیپ یخوایم-
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 نه فعال راهتو برو ! -

 

 خوشت اومد ؟  هی: چ انیک

 

 راه رفتنو ندارم . ی، فقط حوصله  رمینه خ-

 

شده با عطر  ختهیخاک بارون خورده ، طراوت درخت ها آم ی، بو کشمیم یقی، نفس عم کنهیجوابم سکوت م در

 . کنهیم ی، من و بدجور مست خوش استیعطر دن نیکه به نظرم خوش بو تر یمردونه ا

 

 منم که انقدر آروم گرفتم . نیا شهی، باورم نم بندمیو چشم هامو م زنمیاز سر آرامش م یلبخند

 .  کنمیتک تک سلول هام احساس م یمنم که آرامش و تو نیا

 

 شدم . انیک میمنم که باز تسل نیا شهینم باورم

 .  سوزهینم شیو خستگ انی؛ دلمم به حال ک کشهیطول م قهیچند دق رمونیمس دونمینم اصال

 . برمیکه م یبه فکر خودمم و لذت فقط

 ؟  یدیخواب میدی: رس گهیم انیو ک شهیلذت هم تموم م نیا متاسفانه

 

 . دارمینه ب-
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 !  یدیفکر کردم خواب ی: انقدر آروم گرفت انیک

 

 . ندازمیبه اطراف م یو نگاه کنمی، با دست مانتو مو صاف م ذارهیم نیزم ی، منو رو زنمیم یمحو لبخند

 باالتر ساخته شده .که اندازه چند تا پله  میهست یمیقد یخونه  کی یجلو

 . ارهیلب آدم م یرو یو ناخودآگاه لبخند نهیدلنش یلیخ شیمیو قد ییروستا سبک

 

 ؟  یکه تا صبح فقط نگاه کن یخوای: نمانیک

 

  م؟یجا بمون نیقراره ا یعنی-

 

 ؟  ی: آره دوست ندار انیک

 

 جا رو دوست نداشت ؟  نیا شهیمگه م-

 

 . مینیداخلشم بب می: بر انیک

 

ک سب یها وانی، با ل یمیقد یبالکنش فرش انداخته شده و سماور و قور ی، رو رمیو از پله ها باال م دمیتکون م یسر

 . کنهیم ییقاجار  هم بدجور خودنما
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 بوده . دهیتدارک اومدن ما رو د یکیکه  دهیخوب نشون م یلیرنگ خ یزرشک یها یفرش و اون پشت اون

 

، دست از کنکاش کردن  نمیبیورود خودم م یانتظارشو برا ی، وقت کنهیو بازش م رهیم یبه سمت در چوب انیک

 . شمیو داخل م کشمیم

 . کنهیکه بدجور آدم مست م ییغدا یکننده تر بو وونهیرو داره و از همه د یخونه هم همون سبک سنت داخل

 :  گمیم متعجب

 .غذاهم آماده است  یما آماده کرده ؟ حت یبرا یجا رو ک نیا-

 

 :  گهیو در همون حال م بندهیم درو

 دوست ... هی-

 .  میگشنمه شام و بکش که بخواب الیع ستیاونش مهم ن 

 

 :  گهیو م کنهیم یسمتش تک ختده ا گردمیو برم کنمیم اخم

 . میخدا بخواب دیکه به ام یتا برم شام و بکشم گشنته بخور نیبش الی. ع کنمیحرفم و عوض م-

 

 :  ارهیرو به وجد م انیمن ک یو خنده  دارهیحرف زدنش منو به خنده وام لحن

 .  کنمیو رو م ریبرات ز یرو هم بخوا ایتمام دن چیشام که ه یکه تو بخند نی، هم یدیآهان خند-
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 : گمیم یظاهر تیو با جد کنمیجمع م خندمو

 پس معطل نکن ! -

 

 !  میقد ی، زن هم زن ها ی: ه گهی، م رهیخونه مکه به سمت آشپز یو همون طور کشهیم یجگر سوز آه

 

 :  گمیو م رمیهم دنبالش م من

 ؟  یگیم یهم زنت بودن که ابن جور میقد یمگه زن ها--

 

 زن نازنازو گرفتم واسه هفت پشتم بسه . هی: نه واال ، من غلط بکنم ،  انیک

 

 :  گهیکه غذا رو بکشه م نیو قبل از ا شهیم ی، جد دمیتکون م یو باخنده سر کنمیم سکوت

 باهات حرف بزنم مگه نه ؟  یذاریامشب م-

 ؟ یچه حرف-

 

 :  گهیو م کشهیم یآه

 . میفعال شامم مونو بخور-

 

 . کنمینم یاعتراض
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ما ا شناسمی، آشپزشو نم رمیم زیو به سمت م کنمیو فراموش م زیهمه چ یقورمه سبز دنی، با د کشهیغذا رو م انیک

 رو داره .  ایدست پخت دن نیبه جرئت بگم ، بهتر تونمیم

 یبرام آورده بود تو انیکه ک ییمن لباس هام و با لباس ها زیو بعد از جمع کردن م میخوریدر سکوت م بایو تقر شام

 یپرو پا قرصش من بودم ، قرار شد رو یدهنده  یکه را یو طبق نظر سنج کنمیاتاق خواب همون خونه عوض م

 میبالکن بخواب

 . کنمینگاه م دهیراحت دراز کش الیکه با خ یانیو منتظر به ک زمیریسبک قاجار م یها وانیل یرو تو ییچا

 معذبم . یطور بدجور نیو هم کشهیدلم پر م یکنارش بدجور دنیخواب یبرا

 

 :  گهیم یخش دار یکه نگاهم کنه ، با صدا نیچون بدون ا فهمهیم انگار

 هم ندارم . ی! شوخ ینیتا صبح همون جا بش دیبا یبخواب یاین گهید ی قهیتا دو دق-

 

 . کشمیخودم م یو مالفه رو رو کشمیو با فاصله کنارش دراز م ترسمیمثل بچه ها م شیلحن جد از

 . کنهیو کنکاش گرانه به صورتم نگاه م ذارهیسرش م ریسمتم ، دستش رو ز گردهیبرم

 . رمیگیسرخ شده نگاهم و ازش م یو با چهره ا کنمیاش رنگ عوض م رهینگاه خ ریز

 . دهیم هیزده ام هد خیدستش رو به صورت  یو داغ کنهیو به سمتم دراز م دستش

 . کشهیدست به گونه ام م صانهی، حر متیمال ینوازش کردن بود که به جا نیا یتشنه  انگار

 :  گهیم گذرونهیصورتم و از نظر م یکه مدام اجزا یو در حال رهیگیرنگ غم م نگاهش

 ؟  یچرا انقدر الغر شد-

 به خاطر تو ! -
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 . زمیعز کنمی: جبران م انیک

 . انیک ذارنینم گرانیمن بذارم د-

 ، هرگز !  گذرمیبار دوم از تو نم ی: ترمه من برا انیک

 .و جنگمیداشتنت م یو برا شمیلشکر م هی ییمخالف باشن ، من به تنها ایاگه کل دن یحت

  ؟یچ ی، اگه دوباره تنهام بذار یخسته بش دنیو از جنگ یاریاگه کم ب-

 باهاتم . ای: به تمام مقدسات قسم که تا آخر دن انیک

 ؟  یبه دل ندار نهیازم ک گهید-

 یکه تو یکه باهات کردم حماقت بود ! حماقت یچشم هات رنگ باخت ؛ کار دنیبار با د نیمن اول ی نهی: ک انیک

 و جهنم کرد .. میروز کل زندگ کیمدت 

 شکل ممکن تاوان دادم . نیکه پنج سال تاوانشو دادم ، دادم ترمه به بدتر یحماقت

 ؟  دیکش یمن چ یرفتم مجنونم ب یلیمردم شهر بپرس ، بگو منه ل از

 من و شاهدن !  ی، چون تک تک اشک ها گهیشهر بهت م نیا

 و بارها شکستنم و شاهدن  ! بارها

درصد  کیاگه  یحت یکه من دارم و تو هم داشته باش ید از عشقدرص کیاگه  یدوستت دارم ، حت یگفت امشب

 ترمه . یقبر ندار یمنو تو دنیطاقت د

 

 . هیانفجارم کاف یو همون برا زنهیبه سرم م انیبدون ک یتصور زندگ یلحظه ا ی، برا نییپا زهیریم یهر دلم

 :  گمیو با التماس م کنمی، دست هامو دورش حلقه م برمیگردنش فرو م یو سرم و تو خزمیسمتش م به

 نگو ساکت شو !  یچیباشه باشه ! نگو ... ه-
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م ه انیو الحق که ک یتصل نیمردونش بهتر یبازوها نیحالم ، حبس شدن ب نیتسک ی، برا فهمهیو م بمیغر حال

 . کنهیکه من رو مهمون آغوشش م فهمهیرو م نیخوب ا یلیخ

که مردونه  ییحصار دست ها نیب شمی، فشرده م دهیم تیامن یکه بو یآغوش نیماب شمیسخت که گم م اونقدر

 . کشهیبودنش رو به رخ اندام زنونه ام م

 

 . شنومیقلبش رو هم م یکوبنده  یطپش ها ی، صدا شنومیو با ولعش رو م قیعم ینفس ها یصدا

 . شنمیبم و جذاب خودش رو هم م یدر آخر صدا و

 ، سرشار از عشق :  نجواگونه

 ؟  میبش یارتش قو هی یذاری؟ م یکنی؟ لشکرمونو دونفره م  یکنیتموم م ویمگه نه ؟ دور توانیک یبخشیم-

 ؟ میکه حق  ماست دفاع کن یو از عشق میستیهمه وا مقابل

 لیقصه امون تکم میشیم ایزن و شوهر دن نی، خوشبخت تر ایدن یزندگ نی، بهتر میکنیشروع م دیجد یزندگ هی

 . شهیم

 و ترمه . انی، ک شهیمال ما م ایدن یقصه  نی، بهتر شهیتموم م یالیخ نوازش

پچ  نیر ا! اشکم به خاط یدیفرصت دوباره م هیبگو بهم  یمونیباهام م ای، بگو تا ته ته ته دن یدیتو بگو منو بخش فقط

که دارم ، از حس پرواز به اوج آسمون هم قسنگ تره  یاما حس نمیزم یرو نجای، من ا شهیم ریعاشقانه سراز یپچ ها

 !  پرستمشیم روا وانهیکه د یآغوش شوهرمم ، کنار مرد ی، من تو

 یمادرش من روقبول نداره ، حت ستیوصال مارو سخت کرده ، برام مهم ن کیگذشته تار ستیبرام مهم ن گهید

 . ستیهم برام مهم ن لیسه دیتهد

 : گمیو با تمام وجودم م ارمیم مانیمرد ا نیقلب ا یبه صدا من
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 .  دمی، تو رو به خودم بخش دمتی! بخش انیک مونمیتا آخر عمرم باهات م-

 

نگاه هر دومون مشخصه ، ما دو تا  ی، برق اشک تو کنهیچشم هام نگاه م ی، ناباور تو شهیدست هاش باز م حصار

 ، تمام ستاره آسمونو به رقص نیریاعتراف ش نیقلبمون گوش فلکو کر کرده ، ا یسقف آسمون ، صدا ریکه ز میعاشق

به خودشون  یدیرنگ و شکل جد زیچ همهبه همه جا پخش شده و  یقو یسیما مثل مغناط یدر آورده ، خوش

 گرفتن .

 

 وغ باشه !در تونهیدروغ باشه ، طپش قلبش نم تونهینم انهیک یچشم ها یکه تو یعشق نیآوردم ، ا مانیا من

 . کنمیو لمس م نیخوب ا یلیعاشقه و من خ انیک

 

 انهویو د یدر پ یپ یبوسه ها شهیو عکس العملش م کنهیوصالو باور م نی، ا ادیکه به خودش م زنمیم یمحو لبخند

 . شهیصورت من م بیکه نص یوار

 

 .شمی، دوباره زنده م کنهیم دایپ انیرگ هام جر یتو یزده  خی، خون  بخشهیزده ام گرما م خیکه به تن  ییها بوسه

 

  : گهیکشدارش م ینفس ها ونیو م دارهیامونش برم یب یدست از بوسه ها کشهیم یدر پ یپ یکه نفس ها یحال در

 بشن ؟  داریب نجایا یداد بزنم تا اهال-

 

 :  گمیو م خندمیم

 نه مگه زده به سرت  ؟ -
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 ه .در راه یعروس هیداد بزنم تا همه بشنون که  خوامی؟ م هیخورده به قلبم ، مگه چ یاصل ی: به سرم نه ، ضربه  انیک

 

 :  گمیو م زنمیم یا قهقهه

 نوره . ینور ال گهیتو روستا باشه د مونمیعروس-

 

 ی،امشب تو به من جون دوباره داد رمیگیرو م ایدن یعروس نیخودم خانومم من برات بهتر ی: عروس من ترمه  انیک

 . یم و بهم برگردوند، نفس

 

 ، هم من ...هم تو ...  میدیکش ادیز یبه جفتمون ، سخت-

 خوش باشه ، تک تک لحظاتش . دیکه با یقصه ا یتمرکزمو بذارم رو خوامیاما م شهیم یچ ندهیدر آ دونمینم

 

 .  نمیبیخودم و م یبرق چشم هاش ، انعکاس نگاه به اشک نشسته  ی، تو کنهیلبخند نگاهم م با

 :  گهیو از ته دل م کنهیزن داشته باشه نگاهم م کیبه  تونهیمرد م کیکه  یتمام عالقه ا با

 تیانه ی، ب یاز قلب من کهیت هی یوجودتم ، خواهان قلبتم ، تو یعطرتنتم ، تشنه  ی وونهیدوستت دارم ، د یلیخ-

 ! یمن زیهمه چ یمن

و  میزندگ یتو ی! ممنون که اومد ینفس دوباره داد هیهم ، ممنون که ب یدیترمه ، ممنون که خودتو بهم بخش ممنونم

 یبمون یخوایم

 .  ذارهیم ریقلبم تاث یرو یهاش بدجور حرف
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 . کشونهیمنو به جنون م انیکننده اون هم از زبون ک وونهید یعاشقانه ها نیا دنیشن اصال

حرف دوباره تن خسته ام و به  ی، چون ب دونهیو م نیخوب ا یلیشدم و خودشم خ وونهی، از عشقش د یعاشق جنون

 .  کشهیآغوش م

 :  گمیم یآروم ی، با صدا شمیم رهیلبخند به ستاره ها خ با

 به نظر کدوم ستاره مال ماست ؟ -

 

 من باش تا ابد .  یستاره است مال تو ! تو ستاره  ی: هر چ انیک

 

 .  نهیهنوز هم حرف هات دلنش -

 

 .  نهیشیبه دل مالبته که  ادیکه از دل ب ی: حرف انیک

 

 :  پرسمیدوباره م شه؛ینم یطوالن یلی، اما سکوتم خ کنمیو سکوت م زنمیم یلبخند

 ؟ من که نبودم ...  انیک-

 

 :  گهیوسط حرفم و م پرهیم

 حرف زدن راجع به گذشته ممنوع . ششیه-

 

 :  گمیم معترض
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 اما مادرت .... -

 

  فکر نکن ! یچیتو به جز خودمون به ه کنمی، قانعش م زنمی، اما باهاش حرف م زنمیو م دشیبگم ق خوامی: نم انیک

 

 

 باشه ؟  یچه رنگ تیلباس داماد ی! دوست دار میزنیحرف م ندهیباشه راجع به آ-

 

 : اوممم زرد .  انیک

 

 :  گمیو م خندمیم

 . دمیپرس یمسخره نکن جد-

 

 لباس عروست از کدوم کشور باشه ؟  ی، تو دوست دار پرسمیم ی: باشه منم جد انیک

 

 راستش و بگم ؟ -

 

 ؟ یدروغ بگ یخوایپس م گهی: آره د انیک
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دوست ندارم مثل دلقک خودم و آماده کنم و برم  ستی؛ دست خودم ن ومدیخوشم نم یوقت از عروس چیاومم من ه-

 حرف در آوردن اومدن . یعده که بدون شک فقط برا هیوسط 

 . خندنیم اون گذشته ، بهم از

 

 : چرا بخندن ؟  انیک

 

 داره .  یترمه رو نگاه چه شوهر چاق گنی، م گهید خندنیخوب م-

 

 :  گهیم ی، با اخم ساخت گردونهیو سرم و به سمت خودش برم ذارهیچونم م ریو ز دستش

 من چاقم ؟ -

 

 :  گمیو متفکر م کنمیهامو غنچه م لب

 !  یآره چاق-

 

 . امیبه تو ب ونیقل یتا بشم ن خورمینم یچیشد از فردا ه یطور نی: باشه حاال که ا انیک

 

 ؟  ونمیقل یمن ن-

 

 :  گهیم یو با حالت متفکر کنهیمن لب هاشو غنچه م مثل
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 . یونیقل یآره ن-

 

 ؟  انیک-

 

 : جونم . انیک

 

 . ذارهیبا زبون خوش تا حد امکان ازم دور بشو و گرنه مو رو سرت نم-

 

 بهت بخندن که ترمه شوهر کچل گرفته . مونیتو عروس یخوایم یعنی:  انیک

 

 آره بخندن اصال مگه کچال چشونه ؟ -

 

 . دنیبودنشونو  چراغ م لیفقط زن ذل یچی: ه انیک

 

 اتفاقا کچال جذاب ترن  رمینه خ-

 

 بکوبم از نو بسازم ؟  یخوای؟ م ی: کال بگو با من مشکل دار انیک
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 :  گمیو م کنمیم یخنده ا تک

 بده من از نو بسازم . یدیاگه کوب-

 

  هام . چهیماه یرو ادیب لویده ک کنمیاز فردا هم انقدر ورزش م می: باشه ، باشه ترمه ما که همه جوره قبولت دار انیک

 

 بشه ؟  یکه چ-

 

 !  دنیجون م یورزشکار کلیه یها برا یلیخ یول یخوای: تو که منو نم انیک

 

 !  ینیبیمن و بلند نکن که بد م یصدا انیک-

 

 : قربون صدات برم . انیک

 

 .  یبرنگرد گهیکه د یبر-

 

 .  رمی، قربون چشم هات ، قربون موهات ، قربون تمام وجودت م رمی، قربون صدات م رمی: م انیک

 

 :  گمیاش و تشرگونه م نهیبه س زنمیم
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 !  وونهیعه د-

 

گونه ام  یو رو ادیکه دورم حلقه بود ، آروم باال م ی، دست شمیم رهی، دوباره به ستاره ها خ کنهیو سکوت م خندهیم

 .  کنهی، با پشت دست گونه ام و لمس م نهیشیم

 . زنمیاز سر آرامش م یلبخند

 فرصت دوباره به عشقمون دادم خوشحالم . هیکه  نی، اتفاقا ته دلم از ا ستمین مونیپش

 . دمیدیرو نم یوقت رنگ خوشبخت چیه شدم،یجدا م انیاگه از ک من

 . یارزه که تمام دار و ندارتو پاش بذار یآرامش م نیساعت داشتن ا کی یبرا یاالن حت اما

 ،  کشهیاز لب هام پر نم لبخند

 کنمیرو تجربه م نیریش یو بعد از مدت ها ، خواب شهیم نیفضا سنگ نیا ریچشم هام تحت تاث اما

چشم هام  تونمیرقمه نم چیو ه ادی؛ در حد مرگ خوابم م کنهیم تمیاذ یآفتاب به چشم هام بدجور دینور شد برخورد

 و باز کنم .

 منو نداره . یچشم ها یرقمه قصد کنار رفتن از رو چیهم ه یآفتاب لعنت نیا اما

 

 . انهیک هیخال ی، جا نمیبیکه م یزیچ نیو اول کنمیپلک هام و باز م یال یسخت به

 . نمیشیو مثل برق سرجام م زهیریم نییپا یهر دلم

 . ستین انیاز ک ی، خبر ندازمیبه اطراف م ینگاه

 :  کنمیلب زمزمه م ریو ز وفتهیدلم م یباور وحشتناک تو هی،  کنمیبغض م دهیترس

 دوباره رفت ؟  یعنی-
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 . کنمیو شالم و مرتب م زنمیو پس م اشکم

 . رمیگیجلو ، دستم و به حفاظ م رمی، چند قدم م شمیجا بلند م از

 جا سوت و کوره . همه

 . ذارمیضربانش کند شده م بیقلبم که عج یو رو دستم

 .  رنینم رونیوحشتناک از دلم ب یرقمه اون باور ها چیبشم اما ه یخودم تصل یبرا کنمیم یسع

ساز و دهل و طبل به گوشم  یو صدا خورنیبه چشمم م یتیبزنم از دور جمع ادیفر خوامیکه از ترس م یزمان درست

 .  رسهیم

 

 . ادینشسته زبونم بند م دیاسب سف یرو یکه با لباس محل انیک دنیو با د کنمیم زیهامو ر چشم

 . انیبه سمتم م رقصنیعده از مردا م هی یو حت زننیکه دست م یروستا در حال یاهال ی همه

 

 . خندمیوار م وانهیو د شهیم یهام جار اشک

 . کردمیتصورشم نم یکرد که من حت ی، کار زنهیلبخند م یبا شاد انیک

 . رهیکه دلم براش ضعف م ادیاونقدر بهش م یمحل دیلباس سف اون

 

 . انیو به سمت من م شنیدستشونه از جمع جدا م ینیکه دو تا س یتا  از دخترا در حال دو

 :  گهیم نشیریش یاز دخترا با لحجه  یکی رسنیبهم م یوقت

 مبارک .  تیخانم جان عروس-
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 . کشوننیو دنبال خودشون م رنیگی، هر دو دستم و م دمیو مبهوت سر تکون م مات

 :  گهیدختر م یکی، اون  میشیخونه که م داخل

 .میکنیلباستونو آماده م یما هم بند ها دیشوریتا شما دست و صورتتونو م-

 

 .  کنمینگاه م یو قرمز محل دیبه اشک نشسته به لباس سف یچشم ها با

 کنم . هیتا خود شب گر یاز خوش ایبخندم  دونمینم

 . دمیدیبه خوابمم نم انیرو و البته با ک ییجا نیچن یاونم تو یعروس

 . شورمیدست و صورتم و م رمیگیو ازشون فاصله م دمیو خنده سر تکون م هیگر ونیم

 .  زننیعلنا برق م یشاد ، چشم هام از فرط کنمیبه خودم نگاه م نهییآ یتو

 

 . تهیها واقع نیا یباور کنم همه  دیتا شا زنمیباره و چند باره به صورتم آب م کی

 . ششونیپ گردمیو دوباره برم امیاعتراض دخترا ، به خودم م یصدا با

 . امیاز قبل به وجد م شتریکه ب کننیم فیو به به و چه چه کنان ازم تعر کننیبا ذوق لباس و به تنم م چنان

 

 شده . رمییبدجور باعث تغ کیکاله کوچ نیبا روکش قرمز و شال قرمز و همچن دیلباس سف اون

 .کنمیمال منه افتخار م ایلباس عروس دن نیکه بهتر نیخودم و ا به

 طور نشد . نیاما ا شنیم المیخیلباس ب دنیبا پوش کردمیم فکر
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 دستم .  یمشغول طرح انداختن با حنا رو یکیصورتم شد اون  شیرااز دخترا مشغول بندانداختن و آ یکی

 

 .  دارنیو باالخره بعد از انداختن النگو و گردنبند قرمز دست از سرم برم کشهیساعت طول م میحدود ن کارشون

 

و تنم برند ر نیو بهتر یونیلیاگه االن لباس چند م دونهی؛ خدا م شمیغرق لذت م کنمیکه به خودم نگاه م نهییآ یتو

 .  شدمی، انقدر خوشحال نم گرفتنیباغ تهران م نیمجلل تر یتو یرو یو عروس کردنیم

 

 .  برنیو سمت در م رنیگیدستم و م دخترا

 . ادیساز و آواز م یهمچنان صدا رونیب از

 . رسهیکر کننده هم به گوشم م یو هلهله  غیج ی، صدا شهیکه باز م در

 .  رهیلب هام کنار نم یلحظه هم از رو کی یحت لبخند

 . کنهیشده نشسته و با لبخند به من نگاه م نیتزئ یصندل یکه رو وفتهیم انیوار به ک کیاتومات چشمم

 

 . شناسنیانگار مارو  سال هاست که م کننیم یشاد یجور یاهال ی همه

 

 . رمیم انیآهسته به سمت ک یتو دست دخترا با قدم ها دست

 . شمیم رهیو با لبخند به چشم هاش خ ستمیا ی، روبه روش م شهید مجاش بلن از

 ارمذیدستش م ی، دستم و تو کنهیم ینیکه روم سنگ ی، خجالت زده از اون همه نگاه کنهیو به سمتم دراز م دستش

. 
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 . کنهیم تمیهدا یصندل یتا جا منو

 . کنمینگاه م وهیروبه روم که پر شده از شربت و م زیو به م نمیشیم

 :  گهیو کنار گوشم م کنهیسرشو خم م انیک

 گرفت . یترمه چه شوهر چاق گهینم یمردها چاقن کس یجا همه  نیا-

 

 :  گمیو م کنمیم یخنده ا تک

 تو نخندن . ونیقل یوقت به زن ن هیزن هاشونم توپرن -

 

 جرئت داره ؟   ی: ک انیک

 

 کس !  چیه-

 

 ؟  یخوشگل شد یلیخ یدونستی: م انیک

 

 

 . کنهیقرار نگاهم م ی؛ ب کنمیم یو با نگاهم ازش دلبر گردمیمبر

 :  گمیو م زنمیم یچشمک
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 ؟  ادیبهت م یلیخ یلباس محل یدونستیم-

 

 :  گهیو م زنهیم یا قهقهه

 ندارم  یاحساس نیخودم اصال همچ یول-

 

 . انیک کنمیافتخار م میعروس نیمن به ا یول-

 

 : خوشت اومد ؟  انیک

 

 ممنونم . استیدن یعروس نیبهتر-

 

 . کنهیو بلند م انیو با خنده ک ادیاز مردها م یکی، همون لحظه  خندهیم

 انیجدال ک نیا یو آخر هم تو شهی، اون مرد مصر تر م کنهیمقاومت م شتریب انیخنده ، هر چقدر ک ریز زنمیم یپق

 بازه یم

اونو هم وادار به رقص  دنیو با رقص شنی، تمام مردها دورش جمع م کنمیسرخ شده اش نگاه م یلذت به چهره  با

 . کننیم

 

 . کنهیم دنیو مردونه شروع به رقص شهیاون ها م یاون هم همپا ناچارا

 . کنمیو با لذت نگاهش م رمیبراش غش و ضعف م مدام
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 .  دهیتکون م نیو با خنده سرش و به طرف وفتهیچشمش به من م تیاون جمع یتو

 

 . رهیگیو م انیک یو جا ادیاز همون دو دختر به سمتم م یکی شهیعا

 :  گهیو م گذرونهیخنده سر تا پامو از نظر م با

 روستا برگزار شده . یتو تیعروس یدار یچه حس یدختر شهر نمیبب-

 

 :  گمیو م خندمیم یفرط شاد از

 . نمیبیم کیرو از نزد یجمع شاد نیچن شهیحس فوق العادست ، باورم نم هی-

 

 :  گهیو م کنهیم یخنده ا تک

 ؟ یگفتیم یچ یدیدیاگه اونها رو م میاز رسم و رسوماتمونو انجام نداد یلیشما خ ی؟ ما تازه برا یکار یاوووو کجا-

 

 :  پرسمیم کنجکاو

 ؟  یچه رسم و رسومات-

 

 :  گهیسمتم و م گردهیبرم جانیکه با ه رهیم شیپ لشیبحث کامال باب م انگار
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و اونجا خوب  برنیتا حموم م یکوبیداماد و با ساز و دوحل و رقص و پا یروستا صبح روز عروس یمردا نیبب-

 . دنیم لشیپارچه آقا تحو هیو  رسنیو  به سر و وضعش م کننیاصالحش م

خونش  یاز اون طرفم راه زنیریسرش م یشاباشو رو ایو  دنی، همه بهش شاباش م ادیم رونیهم که از حموم ب یوقت

 . کننیم

 . برنیداماد م یدنبال عروس و با اسب اونو به سمت خونه  رنیداماد م لیاز عروس خانم ، فک و فام میبشنو حاال

 . رهیداماد م یعروس سوار بر اسبش به سمت خونه  یوقت شهیبه پا م یچه هلهله ا نیو بب ایب فقط

سر عروسش  یپشت بوم خونه رو یاز رو دیو داماد با ستهیا یداماد م یتموم نشده ، با همون اسب سر کوچه  هنوز

 انار و نبات پرت کنه .

 

 :  شهیم قیحرف هاش تشو یگفتن ادامه  یو اون با خنده ام برا رهیگیرسم و رسومات بامزه اشون خنده ام م نیا از

 

 لیو وک رین وزهمو ایساقدوش و سولدوش  هیو کنارش  شوننیتخت م یداماد رو به عنوان شاه ، رو یشب عروس-

 .   ذارنیم

 شاهه مجلسه ... ستهیکه ن یبه اون دو تا حکم بده و اون ها هم موظفن که انجام بدن آخه کم کس تونهیم داماد

 .... داماده

رو گروگان  ریعروس هم وز یو خانواده  فرستهیعروسش م یبه خانه  مهیگرفتن جر یرو برا رشیآخر ، داماد وز در

 . کننیغرامت م یو از داماد تقاضا رنیگیم

 عروسش رو با خودش ببره . تونهیهم بعد از پرداخت غرامت ، م داماد

 بود . یشب عروس یاز رسم و رسوماتمان برا یکه من بهت گفتم بخش ییها نیا
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از نکرده  ییتا خدا گمیحنابندون نم ی قهیکه از رسم و رسومات اون ها و طر میواقع ما سه شب جشن دار در

 . یهام خسته نش یپرحرف

 

 خسته شد ؟  نتیریش یحرف ها نیاز ا شهیمگه م-

 

ا ج نیا نیخوایو م نیکرد و گفت که تازه عروس داماد داری، صبح آفتاب نزده شوهرت همه رو ب شهی: باورت نمشهیعا

  هفته است . هیاووو  مینداشت یوقت بود عروس یلی، خ میکرد یچه ذوق مونیهمگ یدونی، نم نیریبگ تونویعروس

 

اشو  یشونیعرق پ یکه با دستمال کاغذ یکه با صورت سرخ شده ، درحال شمیم انیک ی، متوجه  ندازمیباال م ییابرو

 . رهیگیجاشو م انیو ک شهیاز کنارم بلند م انیگو دیببخش شهی، عا ادی، به سمتم م کنهیخشک م

 

 : گمیم طنتیو با ش کنمیصورتش نگاه م به

 که عرق شرم ورت داشته !  نمیبیم-

 

 : گهیلب داره م یرو یکه لبخند مصنوع یدرحال

کولشون بذارن و  ی، کم مونده بود منو رو میعادت ندار یهمه شاد نیها به ا یما شهر دوننی؟ نم نیک گهیها د نیا-

 برقصونن .

 

 :  گمیو م زنمیم یا قهقهه
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 دهیما تدارک ند یعروس یرن حمام برو خداتو شکر کن برابب یگفت رسم دارن داماد و قبل عروس یم شهیتازه عا-

 بودن .

 

 :  گهیو م دهیدهانشو قورت م آب

 انیرکیعده بخوان ام هیکه  نیتصور ا یتنم کردم ول یمارکم گذشتم و لباس محل یبا لباسا پیترمه از اون ت-

 فاجعه است . گهیمهرزادو ببرن حموم د

 

از ته دل  دیفقط با انیلحن ک  نیبه ا شیی، اما خدا هیبخندم و بگن چه عروس جلف ترسمی، م کنمیجمع م خندمو

 . دیخند

که  نیا ، تا میگذرونیم شنیخسته نم دنشونیرقمه از رقص چیکه انگار ه یتیبا نگاه کردن به اون جمع یا قهیدق چند

 . دایدستشه به سمت ما م یشبیکه افسار همون اسب د یدر حال یبا لباس محل یپسر

 از قبل . شتریدوچندان ب شییبایشده و جلوه و ز نیعروس تزئ نیمثل ماش اسب

 :  گهیم یا مانهیو رو به اون پسر با لحن صم شهیاز جا بلند م انیک

 . میخودت جبران کن یعروس شاالیقهرمان ، ا یخسته نباش-

 

 :  گهیم یمحجوب یبا خنده  پسره

 . نیخوشبخت بش شاالینکردم ا یکار-

 

 . کنهیو دست آزادش و به سمت من دراز م رهیگیبا لبخند افسار اسب رو در دست م انیک

 :  گهیکه م کنمینگاهش م دهیباال پر یابرو با
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 با عروسم دور روستا بچرخم . خوامیکه م ایهماهنگ شده است ، ب-

 ، همه چشمشون به منه . ندازمیبه اطراف م یزده نگاه خجالت

 . ذارمیم انیدست ک یستم و توو د ندازمیم نییو پا سرم

باعث ترسم شده بود و دلم  نی، تاحاال سوار اسب نشده بودم و هم شمیسوار اسب م انیو به کمک ک شمیجا بلند م از

 ممکن بود . ریغ طیاون شرا یکه تو خواستیاز ته دل م غیج هی

 یخداحافظ یو دستشو رو به جمع به نشانه  رهیگیاما افسار اسب رو به دستش م شهیهم سوار م انیک کردمیم فکر

 . برهیباال م

 . کننیم یرو با ما همراه ریاز مس یکنان اندک یکوب یو همه پا شهیدست و ساز و دوحل بلند م یصدا دوباره

 

 . میشیدور م تیافسار به دست از جمع انیسوار بر اسب و ک من

 :  گمیم تی، با مظلوم شهیزبون من وا م خوابهیو صداها که م سر

 بشم ؟  ادهیمن پ شهیم انیک-

 

 :  گهیو م کنهیبهم م ینگاه

 ؟  یاسب نبود یمگه کشته مرده -

 

 بشم . ادهیپ خوامیم هیجور هیاصال حالم  ترسمینه ... م-

 

 : گهیو م کنهیم یمصلحت ی، سرفه  ستهیا یحرکت م از
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 حاج خانوم . ادیکه شوهرتون پشتتون در ب نهیراه بهتر ا-

 

 از اندازه ، قلب شیب یکینزد نی، از ا رهیگیو افسار اسب رو به دست م شهیحرکت سوار م هی، با  زنهیم برق مها چشم

 . کنهیم دنیشروع به تپ یبیمنم به شکل عج

 

 :  گهیکنار گوشم م نجواگونه

 !  ایعروس دن نیباتریدوستت دارم ز یلیخ-

 

 خوب واقفه !  یلیاگر نگم ، خودش به حس متقابلم خ یحت دونمی، م زنمیاز سر لذت م یلبخند

 

 :  گهیو م کشهیم یقی، از ته دل نفس عم سوزونهیداغش پوستم رو م ی، نفس ها ارهیگردنم م کیو نزد سرش

 ؟  دمیعطر تنت جون م یمن برا یدونستیم-

 

 ته .در حال حرک ی، اسب به آرومبزنه  رونیب نمیمبادا االن از س شمیکه نگران م کوبهیم ی، قلبم طور کنمیم سکوت

 . شنومیکشدارش و م ینفس ها ی، صدا شهیگردنم م کیکامال نزد انیک سر

 . شنومیقلبش و هم م یطپش ها یصدا

 : گهیم یخش دار یو با صدا زنهیبه گردنم م یا بوسه

 مگه نه ؟  یبمون انتیک یزندگ یکه تو ی؟ آره عروسکم ؟ اومد یمال من شد-
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 :  گمیم یسوزنده اش ، قدرت تکلم ازم سلب شده اما به سخت ینفس ها ریکه تحت تاث نیا با

 . ای! تا آخر دن انیک مونمیم-

 

  . کنهی، بدجور حالمو خراب م کنهیم دایام امتداد پ قهیشق یو تا رو شهیکه از گردنم شروع م یدر پ یپ یها بوسه

 

 .  کنهینم ادیفاصله رو ز نی، انگار تا من و به جنون نرسونه ، ا ستیبردار ن دست

 

 :  گمیمانند م ناله

 نکن !  انیک-

 

 صبر کنم ؟  گهی: چرا ؟ چقدر د گهیقرار تر شده ، ناآروم م یصداش ب لحن

 

 جا ؟؟  نیآخه ا-

 

 . بلعمینکردم ، فقط دارم عطر تنتو م ی: کار انیک

 

 . شهیآت یمرد کوره  نی، ا کنمیم سکوت

 منم براش حکم آب نداره . یحرف ها یکه حت یشیآت
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 . کنهی، برخورد گونه ام به صورتش ، حس خواستنم رو دو چندان م کنمیو کج م سرم

 شده . نیسنگ انیمنم درست مثل ک یها نفس

 

 . شهیرومون ظاهر م یسگ نگهبان جلو کیو  وفتهیاتفاق ممکن م نیبدتر طیاون شرا یتو

 . کنمیم یرسما غالب ته دنشید با

 . دهیو جاشو به ترس م پرهیاز سرم م ندمیحس خوشا تمام

 :  گهیداره م طنتیش یکه رگه ها ییچون با صدا شهیترس من م یهم متوجه  انیک انگار

 با تو نداره . ینترس اون سگ کار-

 

 . دمیدهانمو با سر و صدا قورت م آب

 روش ببنده . یکه آدم چشم هاشو به راحت ستین یزیبزرگ اون سگ چ یحال جثه  نیوحشتناک و در ع شکل

 

 . ادیازم درب ییتا مبادا صدا دمیهم فشار م یهام و رو لب

 . کشهیداره با نگاهش برام خط و نشون م اهیاون سگ س کنمیم حس

 . کنهیو پارس م شهیم کیو سگ چند قدم به ما نزد کنهیحرکت م یبه آروم اسب

 . زنمیم غیو از ته دل ج رمیخودم و بگ یجلو تونمیکه نم یجور ترسونهیپارسش من و در حد مرگ م یصدا
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االن هر دومون نقش بر  گرفتیبه موقع افسارش رو نم انیبا رم کردن اسب که اگه ک شهیمن همزمان م دنیکش غیج

 . میشدیم نیزم

 

 :  گهیم تیبا عصبان انیک

 ؟  یزد غیچرا ج-

 

 . کنهیم دنیو در آخر با سرعت شروع به دو کوبهیم نیمده ، اسب سه بار پاش و به زمبند او زبونم

 ...   ذارهیدهن من م یو جلو کنهیاز دست هاش و آزاد م یکی انیبزنم که ک غیدوباره ج خوامیم

 

 که من رسما از ترس رو به مرگم . رهیم ی، اسب با چنان سرعت شهیگلوم خفه م یتو صدام

 :  گهیآرامش بخش باشه م کنهیم یکه سع ییبا صدا انیک

 . کنهیبدتر م یبزن غیترمه اسب رم کرده ، ج-

 باش و بذار من رامش کنم آروم

 . دمیتکون م دییتا یترس سرم رو به نشونه  با

 . رهیگیو افسار اسب رو کامال به دست م دارهیرو از دور دهنم برم دستش

انجام  یرام کردنش ، چه کار یبرا انیک شمیو من متوجه نم شهیم شتری، سرعت اسب مدام ب بندمیهام و م چشم

 . دهیم

 

 . هشیمتوقف م تی، سرعت اسب کم و کم تر و در نها کنمیاما احساس م گذرهیبا ترس و لرز م یتا ک فهممینم اصال
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 . کنمیو چشم هام و باز م دمیم رونیب یاز سر آسودگ ینفس

 

 . شهیحبس م نمیس یروم ، نفس تو شیپ یصحنه  دنیمحض باز کردن چشم هام و د به

 

 اسب ما رو کجا آورده بود ؟  نیا

 از بهشت ؟  کهیت هی

ر س ی، درخت ها کردیم دایامتداد پ نیزم یو تا رو شدیم ریکوه سراز یکه از البه ال ی، آبشار کنمیو مات نگاه م محو

 داده بودن . یکه به همه جا طراوت خاص یا دهیبه فلک کش

 تونل رو ساختن . کیو به هم وصل شدن  و حالت   دهیکه قد کش ییها سبزه

 آب بدجور منو محو خودش کرده بود . یزالل شتریو همه و از همه ب همه

 

و با  امیم رونی؛ از شوک ب زدیکلمه هم حرف نم کی یقرار گرفته بود که حت ییبایز نیا ریهم تحت تاث انیک مطمئنم

 :  گمیم یزده ا جانیه یصدا

 

 بهشت ؟  میاومد مینکنه مرد-

 

 :  رسهیبه گوشم م انیک یمکث صدا با

 رومون گذاشته .  شیاز بهشتشو پ کهیت هی مونیشدن خوشحال لیتکم یو خدا برا میزنده ا-
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 ؟  هیچ یاتفاقات خوب و پشت سرهم نشونه  نیا انیک-

 

 !   انمونیپا یب ی: شروع خوشبخت انیک

 

 و کدورت ما رو از هم دور کرده بود . نهیوسط ک نیبوده ، ا یخدا هم به وصلت ما راض یحت-

 

 

 ترمه !  کنهیها رو پاک م یها و بد نهیعشق ما تمام ک ی: گستره انیک

 

 . نمیبیرو م یصحنه ا نیدارم چن شهی، هنوز باورم نم یام کن ادهیپ شهیم انیک-

 

؛ پام که به اون آب سرد و زالل  کنهیشدن از اسب کمک م نییپا یو به منم برا شهیم ادهیحرف از اسب پ بدون

 . شهیم یتمام تنم غرق خوش خورهیم

 . زنهیکردن به سرم م یو هوس بچگ شمیم بچه

 . کنمیو غش و ضعف م زمیریسرم م ی، قطرات آبو باال کنمیم یو مشتم و از اون آب پر و خال شمیم خم

 

 .  نهیشیدو پاش م یو روبه روم رو ادیبه وجد م میبه خاطر بچگ انیک
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 . رمیگینشونه م انیبار مشت آبمو  به سمت صورت ک نیو ا خندمیم طنتیش با

 

 . مونهیچشم هاش از فرط تعجب باز م نیهم یکارو اصال ازم نداره ، برا نیا انتظار

 

 نیو ا کنهیم سیبار اونه که صورت منو از آب خ نیو ا ادیمشت دوم رو هم حواله اش کنم که به خودش م خوامیم

 . شهیجنگ بزرگ م کیشروع 

 .  شهیاز آب شدن هر دومون ختم م سیکه تهش به خ یجنگ

، جز  یکه دوستش دار یکردن و وقت گذروندن کنار کس یاز ته دل ، بچگ دنیخند هی،  دیارز یها م نیا یهمه  اما

 . هیهر انسان یها ازین

 باشه که گذر زمان رو احساس نکنه . یکنار کس شیزندگ یتو دیبا یبود ، به نظرم هر آدم انیمن هم ک ازین

جمع بدون تو خوشحال  نیشلوغ تر یاگه تو یحت یمدام کالفه ا یدی، اگه د گذرهیها برات سخت م هیثان یدید اگه

 !  یستین

به عقر یکنار اون شخص دوست دار یدیبه چشمت قشنگ شد ، اگر د اینفر دن کینفر ، فقط  کیکنار  یدیاگر د اما

، از  یخوشبخت نیروز از ا کی یبرا یپس حت ی، بدون خوشبخت ی، بدون عاشق شد ستنیساعت از حرکت وا یها

 از ته دل نگذر !  یخنده  نیا

سرکشه ، اگه  زاتیزمان مکان نکن ! روح آدم کیپرواز بده ، مدام خودت رو محدود به  یروح خسته ات اجازه  به

برات  ی، زندگ ی، اگه مدام در حال سرزنش کردن خودت باش یو مدام خودت رو محدود کن یلتو از نفرت پر کند

 !  یجمع باش نیشلوغ تر یاگه تو یبا جهنم نداره حت یفرق

 ستیوجودمم ، مهم ن یگمشده  ی مهیچون االن کنار ن نمیبی، خودم رو کامل م دونمیشده م لیرو تکم میزندگ من

 شمیغافل م میزندگ یو از فرداها کنمیلحظه رو با تمام وجود لمس م نیمن ا وفتهیم یچه اتفاق ندهیآ یفردا و فرداها

. 
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مخصوصا  مونهیکدوممون نم چیه یبرا ی، رمق گهیکه د میکنیم ضیاون رودخونه مستف یرو از آب ها گهیهم د انقدر

 . کنمیمن که رسما آتش بس اعالم م

 

ه ک نی، با ا کشهیهم کنارم دراز م انی، متقابال ک کشمیچمن ها دراز م یرو ادیزور خنده نفسم باال نمکه از  یحال در

 . ندازهیمنو به لرز م سمیاما بدن خ ستیهوا سرد ن

 

 :  گهیو م کنهیم یتک خنده ا انیک

 جوجه ام سردش شده ؟  یآخ-

 

 نگرانمون نشن ؟  انیک گمیآره ، م-

 

 . میبزن کیدور کوچ هیبشن ، آخه قرار بود فقط  دی: شا انیک

 

 ؟  میبرگرد-

 

 لباسا ؟  نی: با ا انیک

 

 پس ؟  میکن کاریچ-
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  کنهیم سکوت

 یو با لحن خاص و ب ندازهیبه چشم هام م ی؛ نگاه معنادار ذارهیسرش م یو دستش و رو شهیم زیخ مین سرجاش

 :  گهیم یقرار

 ترمه !  ستیکه من دچارش شدم درمون ن یتب یرودخونه برا نیا یتمام آب ها-

 .  یفقط تو حکم آب سرد رو دار کشهیوجود من شعله م یکه تو یشیآت یبرا

  

 فقط من ؟ -

 

 : فقط تو ...  انیک

 

 . چرخونهیصورتم م یاعضا یگرانه رو زیتب دارش و آنال یها چشم

 . ارهیم نییاو سرشو پ ارهیطاقت ب تونهی؛ نم شهیتر م نیهاش رفته رفته سنگ نفس

 زونهسویو بازدمش پوست صورت منو م رهیگیدرونش نشات م شیکه از آت ییو نفس ها یکینزد نی، ا کنمیم سکوت

 برهیسرش رو به سمت گردنم م یو وقت کنمیکه سکوت م نهیهم ی، برا کنهیم یمرد رو در نظرم خواستن نیبدجور ا

 . زنمینم یحرف چیه

 . شمیاش هم نم یدر پ یو پ نیآتش یمانع بوسه ها یحت

 . شمیهم نم رهیکه به سمت لباسم م یمانع دست یحت من

 مرد رو خاموش کنم . نیا شیکه آب بشم ، آب بشم و آت کنهیداغ تنش منو مجاب م هرم

 من رو گرم کنه !  یزده  خی، تن  دنشیعوض اون هم با شعله کش در
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 بره .عاشقونه اش ، من رو به خلسه ب ینجواها و زمزمه ها با

 کنه . کیو با لطافتش احساسات زنونه ام رو تحر یواقع یها نوازش

 

و خودم رو  گذرمیام م ییمرد ، از تنها دارا نیا شیخاموش کردن آت یو برا کنمیآب بودن رو با جون دل قبول م من

 شد .  یم انیروم نما شیپ یدوباره ا یکه با هر بار لمس کردنشون زندگ سپرمیم ییبه دست ها

 

که به  یکه همون قلب رو شکست ، مرد یخودش درآورد ، مرد ریکه از روز اول تمام قلب و روحمو به سخ یمرد

 پشت سرم گذاشتم و باهاش ازدواج کردم . مویخاطرش  تمام زندگ

 که پنج سال ازش دور بودم . یشوهر

 من ، ترمه ...  االن

 مو گرو گذاشتم . ییبار تمام دارا نیمرد شدم و ا نیا میبار دوم تسل یبرا

 شعله نکشه . نیاز ا شتریرخ داده بود و اجازه دادم آتش درونش ب نیکه قبل از ا یکردم اتفاقات فراموش

 کردم و همراه اون ، من هم ذوب شدم . خاموشش

به  انیعاشقونه کنار گوشم ، من هم ذوب شدم . ذوب شدم و با ک یمرد ، از هرم داغ تنش ، از زمزمه ها نیا شیآت از

 . دمیعرش رس

 دخترونمو به دستش سپردم . ییداشته باشه ، تمام دارا یتیکه برام اهم نیشدم و  بدون ا ذوب

 شدم .  یکیمهرزاد  انیرکیو با ام افتمیتوجه به گذشته ، حال رو در یمن ، ترمه سرمد ب آره

 یلمس کردم ، روزها کیرو از نزد انیرو تموم کردم و حضور ک یالی، نوازش خ ندهیآ یروزها دیشدم به ام یکی

 سپردم هرچه بادا باد ریرو باور کردم و خودم رو به دست تقد ندهیخوب آ

**** 
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 :  گهیم یو با نگران ادینباته به سمتم م ییکه مشغول هم زدن چا یدر حال انی، ک چمیپیمار به خودم م مثل

 بکنن !  دیبا کاریچ دوننیروستا رو صدا کنم ، اون ها بهتر از من م یزنها نیاز ا یکینکن بذار  یلجباز-

 

 :  گمیو با ناله م دمیهم فشار م یهامو رو چشم

 ؟  یبه آب داد یبشه ؟ همه بفهمن چه دست گل یکه چ-

 

داغشو  یو انگشت ها کشهیرو باال م شرتمیت ی، لبه  کنهیدلم جدا م یدستم و به زور از رو نهیشیکنارم م یناراحت با

 .  ارهیشکمم به حرکت در م یماساژگونه رو

ات اما حرک ادیکه از شدت درد نفسم باال نم نی، با ا کنهیم دایپ انیرگ هام جر ی، دوباره خون تو شهیمنقبض م بدنم

 . کنهیبا پوستم ، آرومم م انیدست ک

 

 .  کنهیداد م یب ینگاهش ، نگران ی، اخم هاش در هم رفته و تو کشهیو کنارم دراز م ذارهیسرش م ریو ز دستش

 :  گهیو م کنهیکه دلم رو خون م یو با لحن ارهینم طاقت

 به کارم فکر نکردم . دمیمالحظه شدم نفهم ی؛ ب یشد تیکردم ؟ باز به خاطر من اذ تتیاذ-

 

 :  گمیو م زنمیم یمصنوع لبخند

 ....  انی، اما ک وفتادیم دیبود که اول و آخر با یاتفاق-

 

 حرفم رو ادامه بدم .  ذارهی، نم چهیپیدلم م ریباره ز کیکه به  یدرد



 یالینوازش خ

 
754 

 

 .  گمیاز ته دل م یو آخ بندمیهامو م چشم

 

 :  گهیم رهیکه به سمت اتاق م یو همون طور شهیشتاب زده از جاش بلند م انیک

 . مارستانیب میری، م شهینم ینجوریا-

 

 . کنهیو تنم م ارهیمانتو و شال منو م ی، فور کنمیاعتراض کردن ندارم پس سکوت م تاب

 .  کنهیپاها و کمرم و از جا بلندم م ریز ندازهیم دست

 

 خونه هاشون بودن . ی، هر چند االن شب بود و اکثرا تو نیروستا مارو بب یاهال ستیبراش مهم ن انگار

و دوباره به قدم هاش  ندازهیم ام دهیرنگ پر یبه چهره  ینگاه ی، مدام با نگران کنهیبلند ، حرکت م یقدم ها با

 . بخشهیسرعت م

رو به  نیسرعت ماش تیو با نها شهیبعد از سوار کردن من ، خودش هم سوار م انیو ک میرسیم نیبه ماش باالخره

 . ارهیحرکت در م

 :  گهیم یو با تصل رهیگیدستش م یرو تو دستم

 کم تحمل کن !  هیفقط  میرسیزود م-

 

 شده !  رمیگ بانیگر یدرد نیچرا چن دونمینم-

 

 بود . یاز منه لعنت یفکر یب میکردیقبلش با دکتر مشورت م دیخانومم با ادیم شیعده پ هی ی: برا انیک
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 . یندار یریتقص چی، تو ه شهیحالم بدتر م انینگو ک ینجوریا-

 

 . رونهیرو ، م نیماش یشتریو با سرعت ب کنهیم سکوت

 ، دور اطرافمون دره است و روبه رومون جاده . گذرهیم قهیدق ده

 بگم :  تونمیو فقط م کنمیرو به باال احساس م عاتی، حجوم ما رمیگیکه حالت تهوع م شهیم ادیاون قدر ز دردم

 نگه دار !  انیک-

 شده ؟  ی: چرا چ پرسهیم ینگران با

 و نگه دار . نیبده ماش یلیحالم خ-

 

 . هشیم شتریبلکه رفته رفته سرعتش ب ستهیا ینم نی، نه تنها ماش کشمیم، هر چقدر انتظار  کنهیم سکوت

 :  گمیم ادیو با فر انیسمت ک گردمی، برم زهیریبه هم م اعصابم

 . انینگه دار ک نویماش گمیبهت م-

 

 :  گهیم ینسبتا بلند یو اونم با صدا شهیهاش در هم م اخم

 .  رهیگیترمه ترمز نم-

 

 :  گمیم یبلند و نگران ی، با صدا شهیچشمم تار م یجلو ایدن
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 ؟  یگیم یدار یتوچ-

 

 شده . دهی، انگار بر رهیگینم نی، ترمز ماش  دونمی: نم انیک

 

 غیبا ج  ابونهیما درست وسط خ کینزد یکه در فاصله  اهیس وونیح هی دنیبزنم  اما با د یحرف خوامیزده م وحشت

 :  گمیم

 مواظب باش . انیک-

 

 . شهیاز دستش خارج م نیو کنترل ماش ندازهیخط م انیذهن ک یخطر رو ریمثل آژ صدام

ه ک انهیک کلی، ه شمیکه متوجه م یزیچ نیو آخر زنمیم یغی، با تمام توان  ج میقراره به ته دره بر فهممیم یوقت

 شهیمحافظ گرانه به سمت من خم م

 سر از خاک برآرم بارنیاگر ا بگذار

 ذارمخود سر بگ ییتنها یشانه بر

 

 دوست یام اهدر رفتهحاصل عمر به از

 از تو ندارم یاامّا گله ام،یناراض

 

 را یقفس یدست ختهیآو امنهیس در

 خودم را بشمارم یهاحبس نفس تا
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 از تو که پس میبگو قدرنیغربتم ا از

 …به مزارم  یست غبار ننشسته حتّى

 

 روز رسد آن یجان! حوصله کن، م یِکشت یا

 بسپارم ایبه در زیکه تو را ن یروز

 

 که نگذاشت« شرم» نیگل سرخ بر ا نینفر

 تو بوسه بکارم راهنیبار به پ کی

 

 بغض فروخفته مرا مرد نگه دار ! یا

 …را بفشارم  اشیدست خداحافظ تا

 

 

 . ادینم ی، جواب زنمیرو صدا م انیو اسم ک کنمیناله م یدرموندگ ایاز سر درد  دونمی، نم کنمیم ناله

 . شنومینم انیاز جانب ک ییصدا چیجانم گفتنشم اما ه منتظر

 دیهمه درد ، چرا با نیکار خدا موندم که با ا یچپ شده و من تو نیماش کنمیاسفناکه ؛ پاهام رو احساس نم تمیوضع

 هوش و حواسم سر جاش باشه .

 . کنمیم هام رو باز مچش دهیکه تموم امونم رو بر ی، اونقدر نگران که با وجود درد انمیک نگران
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 . شمیروبه رو م انیغرق در خون ک یو با چهره  چرخونمیرو م سرم

 . کنمیرو احساس م یوضع من تازه درد واقع نیا یتو انیک دنید با

 !  یچ یعنیدرد  فهممیم تازه

 . ادیبزنم اما صدام در نم ادیفر خوامیم

 . دمیو دستم و تکون م برمیقدرتم و به کار م تمام

 کالفه ام کردند . ی، اشک هام بدجور رمیگیدستم م یرو تو انیک دست

 :  گمیو ناله مانند م زنمیم هق

 ؟  هیخون ها چ نیشو ! ا داریتوروخدا ب انیک-

 :  گمیو م کنمیدوباره ناله م دهینم یجواب

و چشم هات یجور نیاکه  یاریکه کردم و سرمو در ب یکار یتالف یخوای؟ م یریانتقام بگ یخواینوبت توعه ؟ باز م-

 ؟  یبست

 

 .  ستیبدنم ن یسالمم تو یجا کی یحت کنمی، فکر م دهی، درد بدجور امونم رو بر زنمینفس م نفس

 :  دمیو ادامه م کشمیم یوجود آه نیا با

 .  یریرو بگ یعروس نیبرام بهتر دی، با انیک شمینم یتو روستا راض یمن به عروس-

 دوباره شروع بشه . یالینوازش خ نذار

 . رمیهاتو باز کن ، فقط پلکتو تکون بده تا قدرت بگ چشم

 

 . خورهیهم تکون نم یمتریلیم ی، حت کنمینگاهش م منتظر
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ا ندارم پس ب نیرفتن از ماش رونیتقال کردن و ب یبرا یقدرت چی، ه دمیتکون م یصندل یسرم رو به پشت درمونده

 . زمیریچشم بسته اشک م

 . شمیخودم م یو منتظر خواب ابد زمیریم اشک

 بره . ایدن نیهم همراه من از ا یبدبخت دیشا تا

 قبل از اون من خالص ادیب انیسر ک ییبال نیکتریکه اگر  قراره کوچ کنمیدلم التماس م یو تو بندمیهامو م چشم

 . نمیبشم و نب

 . شمیو زنده م رمیمیهزار بار م یخداشاهده که روز نمیاگه بب که

 . کنهیاشتباه م شهیاما احساسم مثل هم کهیمرگم نزد کنمی، فکر م رمیگیم آروم

 . در سمت منو باز کنه نیتا ا کنهیداره تقال م یکی؛ انگار  رسهیبه گوشم م خورهیم نیکه به در ماش یضربات یصدا

 

 بود . ایکار دن نیممکن تر ریاون لحظه غ یکه نخوام ، واقعا باز کردن چشم هام تو نیا نه

 

 . یداریخواب و ب نیبودم ب ییجا هی انگار

 

 درو باز کنه . شهیشخص ، باالخره موفق م اون

 . ندازهیذهنم خط م یرو نیزم یدر رو یشدن انتها دنیکش یصدا

 آشناست . کنمیاحساس م بیعج رسهیاما صداش که به گوشم م هیاون شخص نجات دهنده ک دونمینم

 

 . نمی؟ چشماتو باز کن بب یترمه ؟ ترمه خوب-



 یالینوازش خ

 
760 

 

 

 .  کنهی، منو مجاب به باز کردن چشم هام م خورهیکه به صورتم م یضربات

 

تم دس زیشک دارم اما کم کم همه چ ننیبیکه چشم هام م یزی، به چ کنمیو منگ نگاه م جیو گ کنمیهامو باز م چشم

 . ادیم

 . شهیحل م ذهنم یتصادف تو یو معما شهیم دهیچیسرم پ یمختلف تو یصداها

 

 شده . دهی، انگار بر رهیگیترمه ترمز نم-

 . رهیگیاول از همه دامن تو رو م کنمیکه به پا م یشیوگرنه آت ریفاصله بگ انیاز ک-

 . رهیگیترمه ، ترمز نم رهیگیترمز نم-

 

شرمانه مقابل من نشسته ، تمام وجودم پر از  یکه ب یلیسه دنی، با د رهیگیجونم ، رنگ نفرت به خودش م یب نگاه

 . شهینفرت م

 . زنهیم تیخودشو به خر ای شهیمتوجه م دونمینم

کنم اما  یدلم و سرش خال یتمام عقده ها ادیبا داد و فر خوادی؛ دلم م کنهیآزاد کردن پاهام تالش م یو برا شهیم خم

 . مونمیحرف منتظر م یقدرت همون رو هم ندارم پس ب

 فشار در اومد .. ریپاهام از ز کنمیوقفه باالخره حس م یاز تالش ب بعد

 

 . کشمیکه باتمام قدرت بازومو کنار م رهیبازومو به دست بگ خوادیو م رهیگیباال م سرشو
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 :  گهیو م دهیم رونیب یکالفه ا نفس

 رونیب ارمتیزود تر ب دیمنفجر بشه ، با نیماش نیبچه نشو ، االناست که ا-

 :  گمیو م کنمیکه ازش متنفرم اما با نگاهم التماس م نی، با ا کنمیزده نگاهش م وحشت

 !  نییپا اریب نیماش نیاز ا انوی! من حالم خوبه ، به خاطر خدا ک لینجات بده سه انویک-

 

 :  گهیو م دزدهی، علنا نگاهشو ازم م کنهیکنج لبش جا خوش م یکمرنگ پوزخند

 شو !  ادهیپ، تو اول  دمیباشه نجاتش م-

 

 . یلعنت نیماش نیاز انفجار ا ترسمیم ی، بدجور کنمیم هول

 .  شهیمنفجر م نیماش نیهر لحظه ا کنمیم احساس

 

 :  لیمثل سه ی، به آدم پست کنمیهق هق دوباره و سه باره التماس م ونیو م کنمیم هیگر

 

 بشه . شینذار طور لی! سه یهر کار کنمیم یبگ ینجات بده هر کار انویتو روخدا ک-

 

 : گهیکه نگاهم کنه م نیا بدون

 اول تو !  ششیه-
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 .  ارنی؛ تمام درد ها به سمتم هجوم م شنومیشکستن استخونامو م یصدا کشهیو م رهیگیم بازومو

 . کنهیام م ادهینحس پ نیاز اون ماش یبدبخت کیهزار و  به

 ؛ شمیاز جا بلند م خوادیمطلق م یهوشیب کیو  کیتار یایدن هیکه دلم فقط  نیو با ا رمیگیم نیو به زم دستم

اما هنوز قدم از قدم  رمیگیبه کار م رومویتمام ن انینجات دادن ک یو برا دارمیاما خودم و نگه م وفتمیب خوامیم

 . شهیم لیسه ریبرنداشتم جفت بازوهام اس

 

 :  زنمیداد م یگوش خراش ادیو با فر دمیتکون م بازومو

خدا لعنتت کنه دست از سرم بردار ... کمکتو نخواستم بذار خودم نجاتش بدم .... اگه نجاتش ندم اگه  ولم کن .....-

 ...  لیسه کنمیات م چارهیب ادیسرش ب ییبال

 

 :  شهیکنار گوشم بلند م صداش

 .  ایتو با من ب کننیو کمکش م فهمنیم گهید ی قهیفراموشش کن ! تا چند دق شششیه-

 

 :  گمیاز قبل م یبلند تر ادیو با فر زنمیو آسمون م نیو به زم خودم

دو روز  ی! نتونست یلعنت یندار ویکار نیشوهر منه ...من زنشم ، تو حق همچ انی.... ک لیسه امیجا نم چیبا تو ه-

 ؟  یداشت کاریچ انیاصال مشکلت من بودم به ک ؟ینیبه من بب ویخوش

 

 : شهیاز پشت سر درست کنار گوشم بلند م شیعصبان یصدا
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 یدر حال یشد کهیمال اون مرت گهیبار د کی یبرا یو رفت ی؟ نکرد ینگفتم ؟ گوش کرد ریگفتم که ازش فاصله بگ-

 !  یا گهینه کس د یترمه ! سهم من یکه تو حق من

 

 دشیتهد کنمیالتماسش م ادیفر با زمیریاشک م زنمی، داد م زنمیم غی، ج کشهیو منو دنبال خودش م زنهیم حرفشو

 !  ستیاما دست بردار ن کنمیم

 زورشو ندارم . کنمیم ی، هر کار رسهیبهش نم زورم

 . مریگینم نیلحظه هم نگاهم و از اون ماش کی،  برهیکشون کشون من و باال م میکه سقوط کرده بود یبیسراش از

 دو سر شدم . وید ریو من ... اس کنهیبا مرگ دست و پنجه نرم م نیاون ماش یتو انینظرم دور شده ، ک در

، خشونت رفتارش  کنمینجات دادن خودم از دستش تقال م ی، همچنان برا میرسیم لیسه نیکم کم به ماش گهید

 :  گهیو با خشم م کنهیرو باز م نیشده ، در ماش شتریب

 ؟  یزنیو آسمون م نیر خودتو به زماست چرا انقد دهیفا یب یدونیم یترمه ! وقت یخستم کرد-

 

 :  گمیو م زنمیم ضجه

 ؟  یستینجات بدم ، بذار نجاتش بدم خدا لعنتت کنه مگه تو انسان ن انویبذار ک-

 تو...  مگه

 

 . گردونمی؛ شتاب زده سرم رو برم شهیسرم خراب م یرو ایانفجار دن یصدا دنی، با شن شهیخفه م صدام

 

 . کشهیشعله م شیبه جاش آت ستین نیماش
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 منو در برداشت . انیکه ک یشیآت

 

 . زنمیم ادیرو  فر انیبا تمام وجودم اسم ک زنم،یم ادیفر شیبه اون آت رهیخ

 . سوزهیم شیآت یتوش بود داره تو انیکه ک ینیماش شهی؛ باورم نم شهیباورم نم نمیبیکه م ی، صحنه ا شهینم باورم

 

 ؛ لرزونهیزخم خوردم عرش خدا رو م ی، به خدا قسم که صدا زنمیرو صدا م انیاسم ک دوباره

 . ادیخدا هم از ظلم به بنده هاش به تنگ م یحت

 . دومیم انیاز کجا آوردم به سمت ک دونمیکه نم یو با قدرت زنمیم ادی، فر دمیبه ته خط رس کنمیم حس

 . سوزونهیم انمویه ککه دار یشیکه در حال سوختنن به سمت اون آت ییسمت اون آهن پاره ها به

 کس منو . یقدرتمند منو ، شوهرمو همه  مرد

 . شمیم نیو نقش بر زم دومیتوجه بهش م ی، ب شنومیرو م لیسه ادیفر یصدا

 . زمیبه سرم بر دیکه االن با وفتمیم ییخاک ها یرو به

 من رو هم بسوزونه . دیبلکه با انوینه تنها ک شی، اون آت ستی، برام مهم ن کنمیرو حس م لیسه یها قدم

 

 کابوس باشه . هیها  نیا یهمه  کنمیو به خدا التماس م زنمی، ضجه م نیبه سمت ماش دومیم

 باشم  انیروستا کنار ک یبشم و تو داریب

 . شمیتر م کیاما نزد وفتمی، به سرفه م سوزونهیفاصله هم پوست صورتم و م نیاز ا یحت شیآت هرم

 .  زنمیچنگ م یزیبه هر چ انیمردن و تنها نذاشتن ک یگرفتن ، من برا شیآت ستیمهم ن برام



 یالینوازش خ

 
765 

 

 

 .  ادینفسم بند م نمیبیکه با فاصله از خودم م یزیاما با چ شمیدر کمک راننده م  کینزد

 یاسمش و چ دونمی؛ نم رمیو چند قدم جلو م کنمیهامو که بر اثر دود و اشک تار شده چند بار باز و بسته م چشم

 ؟   ی؟ جادوگر ریمعجزه ؟ تقد بذارم ؟

 منه !  یاالن روبه رو انیکه هست ک یقیکه هست به هر طر یکه هست ، هر روش یچ هر

 اما هست .  هوشهیکه ب نیکه چشم هاش بسته است ، با ا نیا با

 .  خندمیم هیگر ونیداده بر درخت چند قدم دور تر از انفجار ؛ م هیتک

اشک هام  یتو یحت کنمیرو احساس م یبار خوش نیتره اما من ا نیهم غمگ هیاز خود گر ی، حت هیگر ونیم دنیخند

. 

 . دومیم انیو با تمام سرعت به سمت ک دمیحرکت م نمویقفل شده به زم یپاها

 

 . زمیریو اشک م ذارمی، دست هامو دو طرف صورتش م نمیشیم نیزم یرو کنارش

 !  دیکش یچ انیدر نبود من ، ک فهممیم حاال

 ، به خدا قسم که صد بار مردم . قهیدق کی نیا یرو نداشتم ، تو انیبدون ک یزندگ قهیدق کیتحمل  یحت من

 

 :  گمیضجه زدنام از ته دل م ونیو م کشمیآغوش م یو تو سرش

 کیبدون اون جهنمتو از نزد ینذاشت یو بهم برگردوند انی! ک یشکرت که بهم برش گردوند ایشکرت ، خدا ایخدا-

 . نمیبب

ر جون سالم به د نیجاست چطور از اون ماش نیکه ا یانیک دونمیاتفاق افتاد ، نم نیا یچه طور و با چه حکمت دونمینم

 برده اما عظمتت  رو شکر ! 
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 !  کنمیم کیبه خودم نزد انویاز قبل ک شتریتوجه ب یشده ، ب یهام خون دست

  : انهیبار مخاطب حرف هام خدا نه بلکه خود ک نیا

 من مردم . یفکر کن ذاشتمینم هیثان کی یبرا یانقدر سخته حت دونستمیاگه م-

کارمو سرم در  یتالف قهیچند دق یبرا ی، حت یکرد یقبول کن باز تالف یمرگ عشق چقدر سخته ، ول دمیفهم حاال

 خود مرگ . یعنینبودن تو  دمیفهم یآورد

 . قهیچند دق نیهم یتو انیاز دست دادنت منو کشت ک ترس

 

 !  زنهیم یهر چند کند ول زنهی، م ذارمینبض گردنش م ی، دستم و رو رمیگیفاصله م ازش

 هشیم کیکه بهم نزد شنومیرو م ییقدم ها ی، صدا کنمیو فراموش م لیکه سه شمیم انیانقدر محو ک یخوشحال از

و  از اطرافم غافل  کنمیگردنم احساس م یو سوزن مانند تو زیت زیچ  هیسرم و برگردونم اما قبل از اون  خوامیم

 شمیم

***** 

 . دنیبهم چسب یچسب قو هیمژه هام با  کنمی، احساس م دمیهامو تکون م پلک

 از اطرافم نداشته یدرک قهیتا چند دق شهیو باعث م زنهیچشمم رو م دی، نور شد کنمیپلکم رو باز م یال یسخت به

 باشم .

  : رسهیبه گوشم م لیسه یآشنا یصدا

 . یانقدر کمبود خواب دار دونستمینم-

 

 . نمیبیرو ، روبه روم م لیچند بار ، باز و بسته کردن چشمم سه با



 یالینوازش خ

 
767 

 

 

 ی، من به صندل میانبار مانند یجا  هیتو  فهممیکوتاه م زیآنال هی، با  شهیخود با انزجار جمع م هیام به خود چهره

 رو به روم نشسته . لیبسته شدم و سه

 :  پرسمیو وحشت زده م وفتمیم انیک ادی

 کجاست ؟؟  انیک-

 

 :  گهیو م ذارهیلبش م یرو دستشو

 جاست !  نینگران نباش هم ششیه-

 

 :  گمیم تیو با عصبان ادیرگ هام به جوش م ی، خون تو رهیگیم یداره منو به باز کنمیم حس

 

 سرش اومده ؟  ییکجاست چه بال انیک گمیها ؟ م یگیم یتو چ-

 

 یرنگ ییو فندک طال گاریپاکت س بشیو از ج ندازهیپاش م ی، پاشو رو نهیشیم یصندل یو رو شهیمقابلم بلند م از

 . کنهیو روشنش م ارهیم رونیرو ب

 :  گهیم یو با خونسرد زنهیم گارشیبه س یپک

 !  یجاست ، مشکل خودته اگه باور نکن نیگفتم که هم-

 

 ؟  هی.... تو قصدت چ لیجاست ؟ حرف بزن سه نیا انیک یعنی-
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 :  گهیو م زنهیم گارشیبه س یا گهیمحکم د پک

 

 اونقدر زود منفجر شد . نیاون ماش نیهم یمرده ، برا یفکر کن خواستمیم-

مانعت بشم و  تو رو با خودم  تونمیم کردمیمنفجر شد فکر م نیاومد و ماش رونیب نیتوسط افراد من از ماش انیک

 ببرم .

 !  یکنیفرار کردن از دست من تقال نم یبرا گهیمرده د انیک یبفهم یوقت کردمیم فکر

 ! ستینبود هنوزم ن انیمن کشتن ک قصد

 . نهیزنده بمونه و بب خواستمیم من

 هم نشون بدم ... انیبه ک خواستمیحسو تجربه کردم ، م نیاز خود مرگ هم سخت تره ، من ا دنیاوقات د یگاه

 وجه ..  چیترمه به ه ستمیعاشق تو ن من

، اما االن  دمیچرخیوقتم نبودم ، تا قبل از اون پنج سال فقط و فقط به خاطر ثروت حرومه حاج صابر دورت م چیه

 نابود شده . ییها یزندگ هیموضوع فرق کرده ؛ 

 شکل ممکن رو کرد ! نیمنو به بدتر میتمام جرا یلعنت انهیک اون

 شیسرشون کاله گذاشتم دفتر و خونمو به آت دنیکه فهم یعده ا هیوکالم باطل شد افتادم زندان ، اون  ی پرونده

 بس نبود ... نایا دنیکش

 مرد . انیبه خاطر ک خواستمشیکه م ی، تنها دختر عشقم

 غهیص یکه کردم ، از رشوه ها از زن ها یی، از تو گفت ، از کارا دیبود و نبودو به رخم کش یدادگاهم با داد هر چ روز

 ..  یا
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از  خواستهیم یو وقت دهیحرف هارو شن نیتک تک ا ابونی، اون طرف خ خواستمیکه م یکه دختر نیاز ا غافل

 شکل ممکن تصادف کرده . نیعبور کنه به بدتر ابونیخ

 چشم من ... یجلو

 هامو گذاشته بودم کنار !  یبه خاطر اون گند کار من

 . خواستیرو م هیتو شده بودم ، دلم فقط هان الیخیاواخر ب نیا یحت

کنه چه  به گرگ لیاونو تبد تونهیضربه دوباره م هی یعنیلبه مرزه ،  یعنیروباره  شهیو م کنهیگرگ توبه م هی یوقت

 تر از قبل  !  یبسا وحش

 . سوزهیم هیمن فقط از مرگ هان گریبهم زد ، وکالت و آبروم به درک ، مال و اموالم به درک ج یبد ضربه ا انیک

 بار باهاش وداع کنم . نیآخر یبرا ایخاکش ، نتونستم برم سر  یحت چون

 گلوم . خیکه باهاش داشتم ، تا االنه االن مونده ب ییها حرف

 ...  انی؟ ک هیک نایا مسبب

 ...  هیاتاق بغل یکه تو یمرد

 . نهیزنده باشه و بب دیبراش بود ، با ینجاتش دادم ، مرگ مجازات کم من

 یدارم ، اعم از ترس ، دلسوز یاحساس مختلف زنمیپلک هم نم یو  حت لمیسه یبه صورت از خشم سرخ شده  رهیخ

 ، نفرت ، انزجار ... 

 :  گمیم یو با لحن نه چندان دوستانه ا دمیتاسف تکون م یرو به نشونه  سرم

 هیکه سر راهشونه انگشت اتهام رو به سمت بق یمشکالت یبرا شهیعده آدم هستن که هم هی،  لیسه یدونیم-

 .  رنیگینشونه م

 . دوننیم ادیم شونیکه سر زندگ ییرو مقصر بالها هیبق همش

 مشکل خودشونن ...  ی شهیکه ر یصورت در
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 نیاگه ازشون سخت تر ی، حت یریبه دل بگ نهیو از همه ک یرو مقصر بدون هیبق یکیهر اتفاق کوچ یبرا یبخوا اگه

 ...  شهیدلت خاموش نم شیباز آت یریانتقاما رو هم بگ

 . یکرد اهشیکه س یو دل یمشکل خودت ی شهیر چون

که  نیتصادف کرده و مرده ، ا یکه تو دوستش دار یکه دختر نیقانون کرده ، ا میفقط تو رو تسل انی؟ ک لیسه

 و یزندان مقصرش خودت بود ینداد و افتاد یکه دادگاه به نفع تو را نیزدن ، ا شیهات  دفتر و خونه اتو آت یشاک

 اشتباهاتت 

 

 .  شمیم لیسه یو تازه متوجه  رمیگیم نفس

 کرده ... دایرو پ نیدلش حکم آب نه ، بلکه حکم بنز شیآت یحرف هام رو زنمیخشم نفس نفس م از

 . گردهیبرم یبد یبا صدا ی، اونقدر شتاب زده که صندل شهیجاش بلند م از

 . شهیصورتم خم م ی، رو ذارهیم میو دست هاشو دو طرف صندل ادیبلند به سمت من م یقدم ها با

 .  ترسمیگرگ زخم خورده م نی، به قول خودش از ا ترسمیم ازش

 :  گهیم زنهیکه از خشم نفس نفس م یحال در

من داشتم  یدادگاه وقت یمن نده ترمه ! اگه شوهر تو اون روز جلو لیتحو لسوفانهیغاز و ف هیصدمن  یحرف ها-

 هیسر  کردی، اون فکر م دیفهمیانقدر کوبنده نم قتویحق هیهان شدیدهنشو ببنده ، خفه م کردمیالتماسش م

 سوءتفافهم من پام به دادگاه باز شده .

 !  دیصورتش کوب یرو تو قتیلحن ممکن حق نیبا بدتر انیک اما

 

 :  زنمیم ادیفر بایو تقر دمیم قیتطب لیسه یبلند شده  یو صدامو با صدا شمیم یعصبان

 . شنوهیداره م یکه تو دوست دار یدختر دونستیاون که نم-
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 یباز نیطرف ا چی! نه من ه انیکه زده بهش نه ک ینیدختر خودش تصادف کرده ، مقصر خودشه و اون ماش اون

 میستین یکه به راه انداخت یفیکث

 

 :  گهیوار م وانهیو در همون حال د رهیو کالفه جلوم رژه م ستهیا یم صاف

 ؟  یفهمیم یزخممو داره لعنت یو حکم نمک رو زهیریبهم مخفه شو ! حرف هات فقط اعصابمو -

 

 و با ارمی، طاقت نم گذرهیکه م قهیحرف نزنم اما چند دق خوامیم کنمیو سکوت م بندمیچشم هامو م تیعصبان با

 :  گمیم یآروم یصدا

 

 حالش خوبه؟  انیک-

 

 :  زنهیداد م رونیرو به ب ینسبتا بلند یو  بعد با صدا ندازهیبه سمتم م ینگاه مین

 هومن ... -

 

 و کنهیبه من م یکیکوچ یاشاره  لی، سه شهیساله داخل م یحدودا س یو مرد شهیباز م یکه در آهن کشهینم یطول

 :  گهیم

 !  شیببر یتونیم-

 

و با  کنهیتوجه ، طناب دور دستو پاهام رو باز م یب شمی، سر جام مچاله م ادیو به سمت من  م دهیسر تکون م هومن

 :  گهیم تیدج
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 بلند شو .-

 

از جا  و کشمیکه با اخم دستم و کنار م کنهیدستشو به سمت بازوم دراز م ی، با کالفگ کنمیو منگ نگاهش م جیگ

 . شمیبلند م

 

 :  گهیم تیو با همون جد کنهیهم اخم م اون

 ... ایدنبالم ب-

 :  دمیخودش جواب م مثل

  ؟؟یکجا به سالمت-

 

 :  دهیجواب م لیاون سه یجا به

 ؟ برو تا بهت نشون بده !  یبا خبر بش انیاز حال ک یخواستیمگه نم-

 

 . رمیو دنبال هومن م دمیدارم ، ناچارا سر تکون م دیطرف هم ترد کیاما از  زنهیهام برق م چشم

 رهیبه کارم نداره و راهشو م یکه کار خداروشکر

 . میشیاز اون اتاق خارج م 

 ... هیبیغر بیمکان عج هی

 و نم خورده است . کیجا تار همه

 . ستهیا یدر م کی یو هومن باالخره جلو میکنیراهروها عبور م یالبه ال از
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 :  گهیو م کنهیبه در م ی، اشاره ا ستمیا یم کنارش

 ، برو تو ! نجاستیشوهرت ا-

 ، شمیجلو و داخل م رمی، مردد م کنهیباز م درو

 و  چرخونمی، نگاهم و دور تا دور سالن م شهیپشت سرم بسته م در

 . رمیگیدهنم م یو دستمو جلو کشمیم یخفه ا غی، ج  نمیبیکه م یصحنه ا دنیبا د 

 بسته شده و صورتش غرق در خونه . ریهر دو دستش به زنج ستادهی، به حالت ا انیک

 وضعه ...  نیا یجا و تو نیا انیاما ک دهیخواب یگفت اتاق بغل لیسه

 . رهیگیام شدت م هی؛ گر دوزهیرمقشو بهم م یب ی، چشم ها رمیو به سمتش م زنمیاسمش رو صدا م هیگر با

 :  گمیاشک هام م ونیو م کشمیبه گونه اش م دستمو

 سرت آوردن ؟  ییچه بال-

 :  گهیم یو خسته ا فیضع یبه جاش با صدا دهیسوالمو نم جواب

 ؟  یکه نکرد ترمه ؟ خوب تتیاذ-

 

 :  گمیو م دمیسر تکون م هی، با گر رنیگیمهام شدت  اشک

 !   ستین میمن خوبم طور-

 . کنمیصورتشو پاک م یو خون رو کنمیمانتومو پاره م نییبه من دوخته شده ، با هق هق پا یحال یهاش با ب چشم

 به تمام معناست . ضیمر هیکه  دمیخوب فهم نویاما ا هیکارا چ نیاز ا لیقصد سه دونمینم
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 . میدر حال خفگ هی؛ از زور گر ارهیرو طاقت نم یحالت نیچن یتو انیک دنید دلم

وار مشاممو از عطر تنش پر  وانهی؛ د دمیو با تمام وجود خودمو بهش فشار م کنمیگردنش حلقه م یهامو تو دست

 . کنمیم

 :  شهیبا همون لحن خسته کنار گوشم بلند م صداش

 جا فرار کن ...  نیفرارکن ! از ا-

 

اشک هامو با پشت دست پاک  ستمیا ی، روبه روش م شنیدست هام از دور گردنش باز م ی، حلقه  زنهیم خشکم

 :  گمیو م کنمیم

 ؟  یگیم یدار یتو چ-

 

 ییفرارکن و نذار به هدفش برسه اگه بال یجور هیتو ... فرارکن ترمه ؛  ی لهیمنو عذاب بده ، به وس خوادی: م انیک

 . کنمیرو احساس م یت واقع، اون وقت من شکس ارهیسرت ب

 

 :  گمیوار م وانهیو د کنمیدستم و دور گردنش حلقه م دوباره

 ؟ یگیم یدار یچ یفهمینه نه نه اصال م-

 

از هوش رفت سرش که به من گرم  انیداخل بگو ک ادیبزن تا اون نوچه اش ب غیاالن ج نی، بب نهیترمه قصدش هم-

 فرار کن ترمه ... یراه هیشد از 

 به هدفش برسه ... نذار
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 : رسهیاز پشت سرم به گوش م لیمنحوس سه یحرف بزنم و لب از لب باز کنم که صدا خوامی، م کنمیم سکوت

 قهرمان ؟  یکنیکنار گوشش زمزمه م یدار یچ یآخ-

 

 ...  لیسمت سه گردمیو برم رمیگیفاصله م انیزده از ک شتاب

 :  گهیو م زنهیم یپوزخند

 روع شکنجه دادنه ...وقت مالقات تمومه ش-

 :  گهیم زیآم دیو تهد تیحرف زدن نداره اما با عصبان یبرا ییکه نا نیبا ا انیک

 ؟  یدار کاری، با ترمه چ یبه دل گرفت نهیو از من ک یذهن پوچت داستان بافت یلعنت به ذات خرابت ... تو-

 

 هم نقطه ضعف من بود !  هیبه قلبش ضربه زد ترمه نقطه ضعف توعه .. هان دینابود کردن دشمن با ی: برا لیسه

  ؟یکه مرد تو دل سوزوند یروز

 ... نه

 ...  یو رفت یزد حرف

 ...  ینیتا بب ینموند

 . کنمیمن با جون دل شکستتو نگاه م ستمیمن مثل تو ن اما

 ... ینه عشق ینه پول یاز دست دادن ندارم ، نه کار یبرا یزیچ

 زخمه  یجا هیکه دارم  یزیچ تنها

 !  کنهیم دایپ امیاشک تو الت دنیکه با د یزخم
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 ...  یمقصر داره اونم خودت کیهات تنها  یو کثافت کار ی: گند کار انیک

 

 ... هیخودم کاف یبرا لمی، مطنق و دال دونمی: اما من تو رو مقصر م لیسه

 . شهیدرد من نم یبرا یحرفات درمون یکه تو بگ میهزار

 

 :  هشیگم م انیک ینعره  یکه صدام تو کشمیم یغی، ج ادیبه سمت من م یطانیلبخند ش هیبا  زنهیکه م حرفشو

که  یقبر یخودم تو یمونده باشه خودم با دست ها یساعت از عمرم باق هیاگه  یدستت بهش بخوره حت لیسه-

 .ذارمتیبرات کندم م

 

 :  گهیو م زنهیم یقهقهه ا لیسه

 قهرمان !  یدام من افتاد یو تو یشد یفعال که زخم-

 

 بار مرد باش و مردونه بجنگ دست هامو باز کن و مشکلتو با خودم حل کن نه زنم .  نیاول یبرا تیزندگ ی: تو انیک

 

 .  کنمیم رشیتعب گهید زیچ هیاما من  مینامرد ی: متاسفم ، تو بذار پا لیسه

 

 :  شهیدوباره بلند م انیداد ک ی، صدا ملرزیم دی، مثل ب ادیسمت من م به

 !  یداره لعنت یو ناموسش چه عواقب انیکردن با ک یدستامو باز کنم تا بهت بفهمونم باز گمیبهت م-
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 !  کشونهیو دنبال خودش م رهیگیم نمویفقط آست رسهیبه من م ی، خداروشکر که وقت زنهیم یپوزخند لیسه

 

 . نمیکه بش کنهیوادارم م یصندل یدرست رو انیک یروبه رو ارمیکارهاش سر در نم از

 

 تا انفجار نداره . یمرز یعنی، صورت سرخ شده اش  کنمینگاه م انیک به

 . سوزهیهم م ی، بدجور سوزهیم دلم

 یاز فاصله  میآسمون دار نیسقف هم ریو امشب ز میآسمون به هم فرصت دوباره داد نیسقف هم ریز شبید

 . میشیزجرکش م کینزد

 

که دستشو سر شونه ام  شمیشتاب زده بلند م ادیو دوباره به سمت من م دارهیبرم یاتاق طناب یاز گوشه  لیسه

 ؛  کنمینگاه نم انی، به ک نمیدوباره بش کنهیو وادارم م ذارهیم

 رو ندارم ... کشهیکه م یعذاب دنید تحمل

 :  گهیو م کنهیپاک م نشویآست ی، خاک رو ستهیا یو صاف م بندهیبا خشونت دست و پامو م لیسه

 خوب ... دو کبوتر عاشق ، در چنگ گرگ گرسنه افتادن ... -

 

 ، لقب گرگ به خودت نده !  یپست زالو صفت کی: گرگ ؟ تو  انیک

 یخوایو م یبست ری؟ منو به زنج ی، تو چ کنهیخونش با شرافت مبارزه م یقطره  نیبا چنگ و دندون تا آخر گرگ

 ؟  یزنمو شکنجه کن
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 : گهیو متفکر م دوزهیبه من م ینداره ، نگاهشو با خونسرد ریتاث لیسه یرو یهاش ذره ا حرف

 ؟  انیمگه نه ک یبریلذت م دنشیخوشگله ، از د-

 

 :  ادیکه چهار ستون اتاق به لرزه در م یجور شهیبلند م انیک یصدا

 خفه شو ... نگاه نجستو به زن من ننداز ... -

 

 :  دهیتوجه ادامه م یب لیسه

 بایدختر ز نیاز ا یچیه شهیباعث م یدگیکم بر هیو  یکم سوختگ هیبرنامه ها دارم ، مثال  بایصورت ز نیا یبرا-

 نمونه ...

 . بارهی، بدنش منقبض شده و از چشمهاش خون م رسهیبه اوج م انیک تیعصبان

 :  گهیداد م با

 حروم زاده نه ترمه  ریفکر کن ترمه مرده .... فکر کن فقط من روبه روتم انتقامتو از من بگ-

 

 ... رهیم شیداره بر وفق مراد من پ ی: حاال که زندست و اوضاع بدجور لیسه

لذت بخشه ، اون  یلیخ نمیزجرکش شدنتونو بب تونمیو من م نیاون تصادف جون سالم به در برد یکه تو نیهم

  …، تو هم کمتر حرص ترمه رو بزن یفکرشو بکن یتونیکه نم یقدر

عبور کنه اما امشب اون  تیاز صد متر کنهینم جرئت …سها نی، مثال هم یدار ادیاطرافت نگاه کن ! کشته مرده ز به

کرد ، نبه نفعته تا زنده بمونه و مدام حسرت ترمه رو بخوره اما گوش  شتریب رهیبم انیجونتو نجات داد ، بهش گفتم ک

 نجاتت داد  عیتا ازش غافل شدم سر
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 :  هیو با گر ارمیبار من طاقت نم نیا شهینم باورم

مون احتمال مرگ جفت نیدونستیکه م یدر حال نیدیبر نویکاسه بود ؟ ترمز ماش هی! دستت با سها تو  یپست یلیخ-

 ؟  نیریاز عذاب وجدان بم نیدینترس دادیامانت م یکیبه  نویماش انیک دی؟؟ شا نیدی! نترس ادهیز

 

 :  گهیو م کنهیم یخنده ا تک

چند ساعت نشده با عجله  دونستمینم نیمونیاون روستا م یحاال حاالها تو کردمی، فکر م دیارز یم سکشیبه ر-

 !  نیشیو سوار م نیایم

 

 ؟  یچ میمردیاگه م-

 

منو ازم گرفته  هیکه عشق و زندگ ی، کس دمیرسیاما حداقل به آرامش م شدیخنک نم دیکه با ی: دلم اون طورلیسه

 کنه . یراحت زندگ الیخودش با خ تونهینم

 

 . وفتمیبه پات م کنمیبره ، التماست م انیبکن فقط بذار ک یخوایم یبره ! با من هر کار انیبذار ک لیسه-

 

 :  رسهیبه گوشم م انیاز خشم ک زیلبر یصدا

 ترمه خفه شو ... -
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 :  شهیبلند م لیسه یاعتراض گونه  یصدا

 . نیاه حوصله امو سر برد-

 

 : گهیو م کنهیم بشیج یتو دستشو

 !  جانهیوقت ه-

 

 . دارهی، ضعف برم م کنمیم یته غالب

 . وفتهیبه لرزه م دی، اندامم مثل درخت ب ادیو به سمت من م ارهیدر م بشیاز ج ییچاقو

 جرئتش رو ندارم . ندازمینم انیبه ک یا هیثان یبرا ی، نگاهم و حت ستهیا یسرم م پشت

 . کنمیگونم احساس م یچاقو رو ، رو ی، سرد یترس و نگران نیجدال ب یتو

 

به قلبش رو داره ،  ریحکم شمش انیک یاما همون نوازش برا دهیصورتم حرکت م یرو فقط نوازش گرانه رو چاقو

 :  زنهیم ادیفر یرزخمیو مثل ش شهیم وونهید

 نداشته باش .... یو دستهامو باز کن با زنم کار ای...مردونه ب کنمی، بدبختت م شونمتیم اهیبه خاک س-

 

  ! االی انیمنه ... التماس کن ک یچاقو یزیت ریصورت زن خوشگلت ز نیبب یالتماسم کن دی: عه .. االن با لیسه

 

 . شهیم یگونم جار یبسته ام رو یپلک ها ی، اشک هام از ال بندمیهامو م چشم

 ...  هیسخت یلحظه  یلیخ
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 ... ارنیروزگار از هر جهت به سمتم هجوم م یها فشار

 نیا یطرف سرد کیراه انداخته ، از  یو پوچ باز چیکه سر ه لیسه هیمنطق ریطرف طرز فکر بچگانه و غ کی از

 ...  انی، سکوت ک گهید یبزنه و از سمت خیبرنده که باعث شده تمام وجودم  یچاقو

 ....  کشهیگونم م یرو ، رو چاقو

 تا برقش چشمشو بزنه .... دهیسر گوسفند مدام چاقو رو بهش نشون م دنیکه قبل از بر مونهیم یقصاب مثل

 

 :  شهیدوباره بلند م لیمنحوس سه یصدا

 ؟  یکنی؟ طلب بخشش نم یالتماس کن یخواینم-

 

 :  لرزونهیچهار ستون بدنم رو م ادشی، فر رهیگیاوج م صداش

 ...  نمیخوردنتو بب نیکن بذار زم هی؟ حرف بزن ، التماس کن گر یدچرا الل ش-

 یجان هی؛ همه به چشم  رهیو م کشهیبلکه راهشو م ذارهینه تنها بهم احترام نم شمیرد م یاالن از کنار هر ک یدونیم

 ... کننیبهم نگاه م

 سکته کرد ....  دهیماه به دوماه نکش کی مادرم

 به خاطر توعه پست فطرت ... دنیکش شیکارمو ، خونمو تمام پس اندازمو دار و ندارمو به آت محل

  ؟؟؟یبهت نشون بدم چجور یخوایم

 

 ....  کنهیبه هم برخورد م کیریستی، هوا گرمه اما من دندونام ه کنهیپرت م نیرو محکم به زم چاقو
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 قابل باوره... ریخودمم غ یبهم القا کرد برا لیکه سه یحجم از ترس و وحشت نیا

 رنگه ... یآب یاتاقک نم زده ، چند تا بشکه  ی گوشه

کنه هم ب خوادیکه م یفکر کردن به کار ی، حت شهیحبس م نمیس ی، نفس تو کنهیو سرشو باز م دارهیبرم شونویکی

 وحشتناکه ....

 اون بشکه نفته ... یمحتوا کنمیاحساس م بیدارم اما عج شک

 ... کنمیکه اشتباه نم فهممیم رسمیتندش که به مشامم م یبو

 :  گهیو در همون حال م کنهیم یخال نیرو زم تیهارو با عصبان نفت

 .... انیامو ، عشقمو ، آبرو و مادرمو از دست دادم به خاطر تو ک هیامو ، سرما یتمام جوون-

  یمن پست فطرتم که تو هم هست نگو

 !  یسر راهته ضربه بزن یبه هر ک یخواستیکورت کرده بود ، م انتقام

 !  یکردن ندار یاز دست دادم ، تو هم حق زندگ زمویمن همه چ یوقت

 ... انیک یسوزیم یکه خودت به پا کرد یشیآت یتو

 ....  کنهینم دایپ یکس خاکسترتم

 

 

 داره ؟ یتیترمه چه اهم گهید سوزمی، من م رمیمیبسوزون اما بذار ترمه بره ! من م شهی: بسوزون ، دلت خنک م انیک

 بکن ... خوادیدلت م یبذار بره اون وقت هر غلط
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 ... کنمیروشن نشده در حال سوختنه نگاه م شیکه آت یانیاشک به ک با

 ... خورهیسر م شیشونیپ یدرشت از رو یها عرق

 . ارهیاما همچنان طاقت م زنهیشدت درد نفس نفس م از

 

 ؟  یاما تحمل تا ک خورهینم نی، زم وفتهیپا نم از

 

 .. ارمیتا باال ب کنهیتندش مجابم م ی، بو کنهیم ینفت رو خال یقطره  نیآخر لیسه

 :  گهیم انیو رو به ک ارهیم رونیب یفندک بشیج از

  یسوزیکه خودت م نیامروز عالوه بر ا-

 . یریگیم شیاز قبل آت شتریو ب ینیبیعشقت رو هم م سوختن

 . سوزهیو هم همراه با مرگ عشقت مت یمن سوخت ، زندگ هیزندگ

 

 ... رمیگیجا ازت م کیو من  یکه ازم گرفت ییزایقشنگه که تمام چ یلیخ

 

 

 :  گهیبه هم چفت شده اش م یدندون ها یدر بر گرفته ، از البه ال انویبدجور ک خشم

 

 و ننداز گردن من ، خودتو بدبخت نکن ...  یکه خودت کرد ییها ی... دستامو باز کن ! گندکار لی: سه انیک
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 بجنگ ، با خودم ...  مردونه

 ماجرا باز نکن  !  نیا یزنم و تو یپا

 

 .. یشده ، درمونده شد فی، ضع یستیقهرمان ن گهینداره ، تو د یا دهی: دست هاتم که باز کنم فالیسه

 

 

 که با وجود دست رهیگیعقت نم ینگاه کن نهییآ یتو ی، وقت یشیخودت نم ی: عوضش تا آخر عمرت شرمنده  انیک

 شدم ...  روزیاون باهاش مبارزه کردم و پ یبسته 

 مرده لکه دار نکن !  یکن و اسم هرچ باز

 نداره که !  دنی، ترس یبجنگ یقهرمان زخم هیبا  یخوایم

 

 :  گهیو م کنهیخودش رو حفظ م ی، اما خونسرد کنهیم کیرو تحر لیهاش بدجور سه حرف

 ! یدونیرو نم یزیچ هیاما تو  انیک دونمیخوب م یلیقصدتو از گفتن حرف هات خ-

باز  یشد یکه زخم نی، با ا یتقال کن یخوای... تو م کنهیفقط خستش م شتریب یکه ته خطه باتالقه ، تقال یآدم

 منه ...  یدست ها یتو تیکه زندگ یدونیاما نم یباتالق بجنگ نیاومدن از ا رونیب یبرا یخوایم

 ...  یداستان یآدم خوبه  یکنیکه فکر م نهیتو ا مشکل

 که برات ساختم ، انعکاس رفتار خودته ...  یحال نیکه ا یدر حال یکشیخودتو به رخ من م مدام

 اما ...  یو االن تحمل خفه شدن با دودشو ندار یروشن کرد  شویآت  نیا شیکه پنج سال پ ییتو

 ...  کنمیو با جون و دل نگاه م سوزونمتیم شیآت نیهم یامروز تو من
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 ... رمیگیسوزوندمت آره اما فکر نکن عذاب وجدان م من

 ... یروشن کرد تینامید نیا ریرو تو ز تیکبر چون

 . کنهینگاه م لیاز خشم سرخ شده به سه یو فقط با صورت کنهیسکوت م انیک

 .  وفتهیبرامون م یچه اتفاق گهید ی قهیتا دو دق دونمی، اصال نم ادیبند نم یا هیثان یهام برا اشک

 . کنهیدور دست هاشو باز م ری، زنج ارهیم رونیب بشیج یکه از تو یدیو با کل رهیم انیبه سمت ک لیسه

 ... انمی، هر لحظه منتظر انفجار ک شمیخودم جمع م یتو

ه ک نی، با ا ترسهیاومده م رونیکه از قفس ب یزخم ریش نیهم از ا لیقسم بخورم سه تونمی، م شهیهاش آزاد م دست

 که داره همچنان پا بر جاست . یکه سرپا موندنش معجزه است اما ابهت نیصورتش از زخم پره ، با ا

 ....  اهایشده به مرد رو لیکرده ، خاص کرده و تبد زیمرد ها متما هیرو از بق انیکه ک نهیهم

از  و قبل دهیتکون م نی، گردنشو به طرف نمیبیچشم هاش م یرو توخشم  شیخوب آت یلیاما خ بندهیهاشو م چشم

 ....  کوبهیبه صورتش م یبا پشت دست مشت محکم ادیبه خودش ب لیکه سه نیا

 

و  کنهی، بلندش م رهیگیاشو م قهیو  شهیبا داد خم م انیک  شهیم نینقش بر زم لی، سه کشمیم یخفه ا غیج

 :  زنهیم ادیصورتش فر یو تو واریبه د کوبونتشیم

 ؟؟؟  انهیناموس ک یبا خودت نگفت ینگاهتو بهش بنداز نکهی؟ آره ؟ به زن من ؟ قبل از ا یبه زن من دست زد-

 ؟؟  شمیمکر روباه م ریو اس امیتو به زانو در م یجلو یکرد فکر

 ... کنمیاز استخوناتو خورد م یکیکه به خاطر توعه پست فطرت از چشم هاش اومد  ییتمام اشک ها یتالف به

 

 ....  زنهیم لیبه سر سه یمحکم یو با سرش ضربه  زنهیم حرفشو
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 شده . رحمیب بیعج انی، اما ک نمیبیچشم هاش م یخوب تو یلیو خ یمونی، پش گهیم یآخ لیسه

دن کنکاش کر یو بعد از کم کنهیم لیکت سه بیج یشکمش و دستش و تو یرو نهیشی، م نیزم یرو کنهیم پرتش

 . شهیو از جا بلند م ارهیدر م بشیاز ج لشویموبا یگوش

،  رسهیبه گوشم م لیسه ینعره  ی، صدا ستهیا یدستش م یرو انیبشه که ک انیمانع ک خوادیهراسون م لیسه

 :  گهیبندازه م لیبه سه ینگاه میکه ن نیبدون ا لهیموبا یکه نگاهش به صفحه  یدر حال انیک

 ...  ارهیباشه باز در مقابل روباه کم نم یاگه زخم یحت ریش یعادت کن تا بفهم-

 

 :  گهیم یبه سخت لیسه

 !  یشیم مونی، به خدا قسم از کارت پش انیک کنمیم مونتیپش-

 

 .. ذارهیو کلنجار رفتن باهاش اون رو کنار گوشش م لیو بعد از روشن کردن موبا زنهیم یپوزخند انیک

 حس بد دارم ، هیشده باز ته دلم  انیک ریاالن اس لیکه سه نیدارم  ، با ا یبی، احساس عج کنمینگاه م و مبهوت مات

 .  دهیم نویبدتر از ا یاتفاقا دیحس بد که نو هی

 

 

رو  لی، رد نگاهم فقط صورت سه شهیم رمیدستگ نیمخاطبش فرزاده ، از حرف هاش هم شهیبلند م انیک یصدا

 ...  کنهیدنبال م

 تونستینم یجنبنده ا چیداشت که ه یچه قدرت انیک دونمی، نم دمیاما بهش حق م رهیگیبودنش عقم م فیضع از

 . ستهیروش با یجلو

 سکوت کرده بود ... اوردیبه دستش م انیکه ک یفشار ریتحت تاث دیهمون قدرت و شا ریتحت تاث دیهم شا لیسه
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 . دارهیبرم لیدست سه ی، پاشو از رو شهیتموم م انیک ی مکالمه

 

 شهکیو با پاش چاقو رو به سمت خودش م زنهیم ی؛ پوزخند نهیزم یکه با فاصله ازش رو وفتهیم ییبه چاقو نگاهش

... 

 

 : گهیم یخشن یآروم ول یو با صدا کنهیبراندازش م رهیگیو چاقو رو به دست م نهیشیجفت پاهاش م یرو

 ؟  یکن یصورت زن منو خط خط یخواستیچاقو م نیبا ا-

 

 . کشهیصورتش م یچاقو رو رو یبه آروم لیحرکت سه نیو درست ع برهیرو به سمت صورتش م چاقو

 !  یتسیمجازاتشم وا یپا دیبا یکرد یاما حاال که باز هیکردن با من چ یعواقب باز یدونستینم بندمی: شرط م انیک

 ....  یکه بهش داد یاما من به خاطر ترس یصورت زن من خط ننداخت یرو زیت یچاقو نیبا ا تو

 

 شهی، صورتش از خشم جمع م ذارهیم لیسه یگونه  یچاقو رو رو یزیلب هاشه ، ت یرو ی، لبخند کج کنهیم سکوت

 .  شهیبلند م لیگوش خراش سه ادیفر هیاز ثان یو در کسر

 

 لیصورت سه یرحمانه چاقو رو رو یب نطوریا انیک شهی، باورم نم کنمیروبه روم نگاه م یزده به صحنه  وحشت

 بندازه ... قیخط عم هیصورتش  یبکشه و رو

 ... کنهی، حالمو خراب م شهیم یکه از گونش جار ییها خون
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 :  گهیو م دهیسر تکون م یظاهر یبا خونسرد انی، ک زنهیم یاز درد به کبود صورتش

 .... یدونیبشه آخه م شتریب یبعد یدرد ها یداد بزن ، بذار تحملت برا-

 

 :  دهیو با همون لحنش ادامه م ندازهیم لیست سهبه د ینگاه

 . گذرمیکه به سمت ناموسم دراز شده باشه نم یمن از دست-

 

از  شتریهومن ب  یعنی لیسه ینوچه  دنیبزنم و مانعش بشم اما با د یحرف خوامی، م شهیحبس م نمیس یتو نفس

 ...  کنمیقبل وحشت م

ا و ب ذارهیم شینیب ی، انگشت اشاره اشو رو دمشیکه من د فهمهی، م انیدستشه و نشونه گرفته سمت ک اسلحه

 .. کنهیم کیاگه حرف بزنم شل گهینگاهش بهم م

 !  شهیتر م کینزد انی، قدم به قدم به ک لرزمیم دیب مثل

 :  زنمیم ادیو فر رمیخودم و بگ یجلو تونمینم رسهیکه م شیقدم کی به

 مواظب باش ! انیک-

 

 ...  زنهیبرگرده با پشت اسلحه به گردنش م انیکه ک نیو قبل از ا دهیمجال نم هومن

  شهیم هوشیب انی، ک زنمیم غیج

 :  گهیم لیخطاب به سه یبا دل نگران هومن

 ؟  سیرئ یخوب-

 :  گهیم یو به سخت رهیگیدستشو باال م لیسه
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 کمک کن بلند بشم -

 

 . هیصورتش جار یو خون رو زنهی، چشم هاش دو دو م شهیبلند م لی، سه رهیگیدستشو م هومن

 . ترسونهیبسته اش منو م ی، چشم ها کنمینگاه م انیک به

 است . دهیفا یتا بلند بشه و دوباره ازم دفاع کنه اما ب خوامیو ازش م کنمیدلم باهاش درد و دل م یتو

 :  گهیو با نفرت م کنهیگونه اشو پاک م یکه هومن بهش داده ، خون رو یبا دستمال لیسه

 . ارمیچشم هاش م ی، مرگو جلو میکه بر نیزنگ زد به مامورا ... بلندش کن قبل از ا-

 

 : بلندش کنم کجا ببرمش ؟  گهیکنجکاوانه م هومن

 

  ارشیب یفهمی: کم کم م لیسه

 

 !  ننیبیکدومشون من رو نم چیانگار ه رهیم یسمت در خروج به

 

 . کنهینگاه م انی، هومن هاج و واج به ک شهیاز اتاق خارج م لیسه

 :  گمیم ادیدر نم هیکه صدام از زور گر یحال در

 . کنمیکمکش کن ! نذار بکشتش ، التماس م-
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 نهکیکول م یرو به سخت انیو ک ندازهیم نیی، سرشو پا کنهینگاه م وونهید هی، انگار که به  کنهینگاهم م یجور

 ،  کنمیملتهبم نگاهش م یچشم ها با

 ، شهیدر خارج م از

 از ته دل داد بزنم :  شهیو باعث م ارهیهم تنش بهم فشار م نیا 

 خدا لعنتت کنه پست فطرت ... -

 

 : زنمیداد م یبلندتر ی، با صدا شنومیدر رو م یقفل تو دنیچرخ یصدا

 !  ینیبش اهینابود بشه به خاک س تی... زندگ یریبم خوامیاز خدا م-

 

ر س ییچه بال دونهیتر شده خدا م یحاال که جر  ندازم،یم نییسرم رو پا هی، با گر گردهیصدام به خودم برم انعکاس

 ...  ترسمی، م ارهیم انیک

 وحشت بزرگه ...  هی یکه به اندامم افتاده ، همه و همه حاک یام ، لرز دهیپر یو رو رنگ

  ! رفتیکتم نم یاش تو مارگونهیب ی، حرف ها کردمیرو درک نم لینفرت داره ، سه یرنگ و بو بیکه عج یوحشت

 . خواستمیبودم و از خدا فقط مرگشو م زاریب ازش

 .  دمینا ام بیبه فرزاد زنگ زد اما ته دلم عج انیکه ک نیا با

 کردم . دایدخمه نجات پ نیمعجزه رخ داد و من از ا هی دی، شا کردیاحساسم اشتباه م شهیمثل هم دیشا

 ممکن ... ری... هر چند غ دیچند بع هر

 

 جام ...  نیا ریمن روزهاست اس گمیکه اگه ازم بپرسن ، م یبه طور گذرنیم یها به کند قهیدق
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 ...  شمیدر م ریاز ز ظیدود غل کیکه متوجه  کنمینگاه م واریاشک به در و د با

 ... شهیم شتری، دود رفته رفته ب کنمیو واج نگاه م هاج

 :  رسهیبه گوشم م لیسه ادیفر ی، صدا زنهیم خیو پام  دست

 .. انی، به خاطر ک یشد یبار دوم قربان ی، االن هم برا یباش یکه قربان یاومد ایمتاسفم ترمه ، تو به دن-

 من ... ی لهیبه وس اما

 تنها و تنها دامن تو رو گرفت . شیآت نیا

 یبسوز شیآت نیا یتو دی، تو با ستین ینجات راه

---------- 

 

 شخص :  سوم

 

 ...   ندینشیم یگذاشته و خودش هم از فرط خستگ نیزم یو به رور انیهن و هن کنان ک هومن

اون  یجا نه ، ببرش جا نی: ا گهیبا خشم خطاب به هومن م کنهیکه با دستمال صورتش رو  پاک م یدر حال لیسه

 درخت .

 

 جا خوبه که !  نی: چرا هم هومن

 

 اش بده به درخت . هیاون درخت تک یبه دو نکن ، ببرش جا یکی: با من  لیسه
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 : دست و پاشو هم ببندم ؟  هومن

 

 . امی: نه فقط بذارش تا من ب لیسه

 

 . شهیبلند وارد ساختمون م یهم با قدم ها لی، سه شهیاز جا بلند م یلیم یو با ب دهیتکون م یسر هومن

 

 . دهیاشو به درخت م هیو تک برهیدرخت م یرو کشون کشون تا پا انیک

 

نفت  یاوح یآب یبشکه  کیو  یمشک کیپالست هیبا  لیکه سه کشهینم ی، طول کنهیبه در ساختمون نگاه م منتظر

 .. ادیم رونیاز ساختمون ب

 

،  ارهیم رونیرو ب کیپالست یو محتوا نهیشیم نیزم ی، رو ادیم انیو با حالت دو به سمت ک ذارهیرو همون جا م بشکه

 :  گهیگرد شده م یهومن با چشم ها

 ؟   هیچ گهید نیا سیرئ-

 

 :  گهیو م کنهینگاه م کیکوچ یو با لذت به قوط زنهیم یپوزخند لیسه

 

 .... اما کشنده !  کهیکوچ-
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اون وقته که خودشم  شیداخل آت رهیشک نکن م نهیب یبشه ، قبل از مردن سوختن ترمه رو م داریسوپر من ب یوقت

 هوا . رهیو م شهیموشک م

 

 :  گهیو با تته پته م کنهینگاه م دهی، هومن ترس زنهیم یا قهقهه

 بمبه ؟ -

 

 ها ...  هیما نیتو هم یزیچ هی:  لیسه

 سازه خودمه ؛   دست

 ... آنفو

جار انف هیاون خونه بذاره  یکه پاشو تو نیبه محض ا انیازش ساختم که ک  یزیچ هیو نفت  ومیامن تراتین بیترک

 بزرگ رخ بده

 

 :  گهیم ذارهیم انیک بیج یرو تو کیکوچ یکه دو قوط یحال در

 . انیآقا ک یفرار کن یخوایچطور م گهید نمیبب-

 

 ...  سی: اما رئ گهیاعتراض گونه م هومن

 

 : خفه شو !  لیسه
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 ، چشمش کور شده و فقط و فقط به فکر آروم کردن دل خودشه .  شهیاز جا بلند م لی، سه کنهیسکوت م هومن

 . رهیسمت ساختمون م به

 .  زهیریساختمون م یها وارهید یو تمام اون رو ، رو دارهینفت رو برم ی بشکه

 یو چشم ها کشهیزبونه م شی، آت کنهیپرت م نیزم یو اون رو به رو کنهیدرنگ فندک رو روشن م یذره ا بدون

روع ش یبلند یکه  با صدا شهیم نیا یدلسوز نیا جهیو نت سوزهیبه حال ترمه م ی، دلش فقط کم زنهیبرق م لیسه

 به حرف زدن کنه :

 

 .. انی، به خاطر ک یشد یبار دوم قربان ی، االن هم برا یباش یکه قربان یاومد ایمتاسفم ترمه ، تو به دن-

 من ... ی لهیبه وس اما

 تنها و تنها دامن تو رو گرفت . شیآت نیا

 یبسوز شیآت یتو دی، تو با ستین ینجات راه

 کنهی، عقب گرد م شهیم شتریکه هر لحظه ب یشیآت یبه شعله ها رهی، خ کنهیم ییلب هاش خودنما یرو یکج لبخند

 :  گهیو م

 جا تمومه  نیهومن کار ما ا میبر-

 

 ...  ندازهیم انیبه ک ی؛ نگاه شهیهومن م ریگ بانیوجدان بدجور گر عذاب

 :  گهیو تشرگونه م رهیم نیبه سمت ماش لیسه

 !  ستایمثل ماست همون جا وا یفتویب ریگ یخوایاگه م-
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 نیو هر دو سوار بر ماش شهیکه هومن هم با دو به او ملحق م کشهینم ی، طول زنهیو استارت رو م شهیم نیماش سوار

 ... شنیاز اون جا دور م

 

 مرگ مواظبش باشه . یکه قسم خورده بود تا پا یو غافله از زن هوشیب انیک

 

 

 ؛  هبریبه سر م یهوشیخواب و ب یخلسه  یتو انیبسته رمق از کف داده و اون هم درست مثل ک ییبا دست و پا ترمه

 یدختر نیا یکه اطراف رو در برگرفته بود هرگز متوجه  ییاون اتاق حضور داشت ، به خاطر دود ها یتو یکس اگه

 . شدینم کردیکه با مرگ دست و پنجه نرم م

 

 

ود به او داده ب انیکه ک یسرعت به سمت آدرس تی، با نها دهیتمام گشت ها اطالع م به میس یکه با ب ی، در حال فرزاد

 در حال حرکته ...

 

* 

 

 . میزندگ یتو یچه خوب که اومد یپر کرد هاموییتنها انی: ک ترمه

 

ها به خاطر  نیا یانقدر روشنه ، همه  ندهیبه آ دمی؛ چه خوب که د زنهیداره به ما لبخند م ی: چه خوب که زندگانیک

 توعه ترمه .
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 شییبایکه ز یکمون نیشده ، مثل رنگ یرنگ امیبود ، االن دن کیتار یصفحه  کیبرام مثل  یزندگ ی: تو که نبودترمه

 . زنهیرو م یبشر یچشم هر بن

 

 یاز صد فرسخ ششیقلبم گرم شد ، اونقدر گرم که هرم آت ی: قلب من حکم سنگ رو داشت ، تو که اومد انیک

 !  یقلبم حکم آب رو دار ی، برا یخوبه که تو هست نیه ؛ اما هممعلوم

 

 من !  یرنگ ایشده ! درست مثل دن یقشنگ بیترک شی: آب و آت ترمه

 

ار ، پس بمون و بذ سوزهیم شیآت یتمام وجودم تو ی، تو نباش ستین یخاموش شدن شیآت نیبمون ، ا شهی: هم انیک

 . رهیآرامش باهام خو بگ

 

 یب یو خوش مونمیم شهیهم کنمیم یرو خنث شیو آت شمی، آب م ارمیو آرامشو به دل هر دومون م مونمی: م ترمه

 . دمیقول م انیک کنمینگاه م انمونویپا

 

 

 

،  کنهیو چشم هاشو باز م کنهیم یناله ا انینشه ، ک یناخوش لیتبد دیکه شا یخوش دی، به ام خورهیتکون م یپلک

به روش بسته  انینبود که چشم ک یزیکه دودش تا آسمون رفته بود چ ییها شیاز اطراف نداره ، اما اون آت یدرک

 بمونه .
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 ،  شی، انعکاس اون آت کنهیروبه روش نگاه م یبه صحنه ا ناباور

 خوب قابل مشاهده است  یلیخ انیک یچشم ها یتو 

 ؛ بدون پلک زنهیم نشیبار دوم ترس از مرگ عشقش زم یبرا ، خورهیرو م ایدن یضربه  نیتر نیبار دوم سهمگ یبرا

 ؛  کنهینگاه م کشهیکه زبونه م یشیزدن به آت

 تار شده اش واضح بشه . دیتا د کشهیبه چشمش م ینداره ، دست یضربان چیقلبش ه کنهی، حس م لرزهیم وجودش

 

 . ستهیا یکه کمرش خم شده م یو در حال دهیم ستادنیلرزونش فرمان ا ی، به زانوها رهیگیرو به درخت م دستش

 

 :  زنهیوار با خودش حرف م وانهیلب د ریز

 . ستیاون جا باشه ، نه ترمه اونجا ن تونهیمن االن نم ی، ترمه  ستیترمه اون تو ن-

 

 از همسرش !  یا هیسا دیبه ام کنهیو تمام اطراف رو نگاه م چرخهیم

 . ختیزهرش رو ر لیاست ، سه دهیفا ی، گشتن ب ستین

 

 :  زنهیم ادیو با تمام وجود فر بندهیهاشو م چشم

 ترمه .... -

 

 . شهیتر م کیو هر لحظه نزد کشهیافتاده  که از اطرافش زبونه م یشیآت ونی، م ترمه
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 که بشنوه !  ستیعالم ن نیا ی، تو شنوهیرو نم انیک یصدا

 تاب و تحمل کنه ؟  طیو اون دود غل شیاون آت ونی، م تونهیم یک

 

که در حال سوختنه  یشده و به خونه ا ادهیپ نی، فرزاد مات و مبهوت از ماش شهیبلند م سیپل نیماش ریآژ یصدا

 ییبار گوش خراش تر از بار قبل ، با اشک ، با ضجه و با شونه ها نی، ا شهیدوباره بلند م انیداد ک ی؛ صدا کنهینگاه م

 :  لرزهیم هیکه از فرط گر

 

 کیبگو خوابه ، بگو زنم و  ای! خدا یدلم بذار یداغتو رو یخواینم گهیبار د هی! ترمه بگو  یستیترمه بگو تو اون تو ن-

 . یریگیازم نم گهیبار د

 

ت وق چیه انیک کیدر حال سوختن  بود و  شیاون آت ونی، ترمه م وفتادینم یاتفاف  ادی، با داد و فر کنهیم سکوت

 اش در حال سوختنه و خودش سکوت کنه !  ترمه نهیببب تونستینم

 

 :  زنهیم ادیو فر فهمهیرو م انی، فرزاد قصد ک دارهیقدم به جلو برم کیدرنگ  بدون

 نکن !  یوونگید انیک-

 

 

که پر شده  ی، صورت سوزونهیفاصله هم پوست صورتش رو م نیاز هم شی، آت دارهیبرم یا گهیو قدم د دهینم تیاهم

 !  هیجار شیشونیپ یکه رو ییاز قطرات اشک و عرق ها
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و داخل  ندازهیم شیآت ونیبا چند قدم بلند خودش رو م انی، چون ک شهینم فشیاما حر دوهیم انیبه سمت ک فرزاد

 که ترمه اش در حال سوختنه  شهیم یخونه ا

به  دهیدستور م مهی، فرزاد سراس کنهیعبور م تنداخیرو از پا م یبشر یکه هرم داغش هر بن ییها شیآت ونیم از

 و آمبوالنس زنگ بزنن !  یآتش نشان

 نداره . یا دهیهم فا انیرفتنش به دنبال ک دونهینداره اما م یرفتن درنگ یبرا

بودن در کارش رو سخت کرده و از  ی، آهن ستهیا یدر قفل شده م یروبه رو انی؛ ک مونهیمنتظر م یبا کالفگ ناچارا

 رو براش مشکل کرده . دنی، نفس کش شهیم شیتنفس یوارد مجرا یرحم یکه با ب ییطرف دودها کی

 

، با مشت و لگد به جون  شهیم ریداغ شده درگ بیکه عج یبا در کنهیخشک و کشدار م یکه مدام سرفه ها یحال در

 :  زنهیو داد م وفتهیدر م

 ؟  یشنویترمه صدامو م-

 اون رو از پا نندازه .  دیام نیهم دیتا شا بندهیدل م کیکوچ دیام نیاست اما به هم احمقانه

، در زوار در رفته  زنهیم یو با تمام توان به در لگد رهیشده ، چند قدم عقب م سی، صورتش از عرق خ ادینم ییصدا

و  براش سخت شده و تاب دنی، نفس کش شهیبدون درنگ داخل اتاق م انیو ک شهیبار از جا کنده م کیبا همون 

 رو شیقدم کی ی؛ چشمش حت رهیاونه م یرو رمهت دونستیکه م یتحملش رو از کف داده اما مصرانه به سمت صندل

 . دهیقلبشه که بهش فرمان م نیو ا نهیبیهم نم

 

ار گلوشو فش خیاز اعماق دلش ، ب یادی، فر ادیبسته ، قلبش به درد م ییشده و چشم ها اهیس ی، با چهره ا نتشیبیم

ترمه رو باز  یبسته شده  یزدن ؛ دست ها ادیهم سخت بود چه برسه به فر دنینفس کش طیاون شرا یاما تو دهیم

 .  اریطاقت ب گهیکم د هیجا کم مونده ، فقط  نی، خالص شدنت از ا زمی: کم مونده عز گهیسرفه م ونیو م کنهیم
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 شهیانگار با جون و دل داوطلب م کشهیم در آغوشش یو جور کنهیپرت م یرو از دور دست و پاهاش به سمت طناب

 ترمه باشه !  یتا سپر بال

 

دور کمر  انیک یاز فشار دست ها یهم ذره ا شهیکه لحظه به لحظه شعله ور تر م یشی، آت کنهیم زشیکه ر یسقف

 . کنهیترمه کم نم

 

که موندن بر قرارو به فرار  یبزرگه ؛ مرد یچشم انتظار انفجار یدور تر از اون خونه ، مرد ی، نقطه ا شیاز اون آت دور

 شتری، ب مونهیمنتظر م شتریخودش رو راحت کنه اما هر چقدر ب الیو خ نهی؛ بب نهیداده و منتظر مونده ، تا بب حیترج

 . لنگهیکار م یجا کیکه  رسهیم جهینت نیبه ا

 

 رونیب شیآت ونیدر آغوش داره از م که ترمه رو یدر حال انیو ک دهیعکس م ی جهیانفجار نت یبرا شیشمار لحظه

 .  ادیم

دل  یرو یو انگار که داغ رهیگیبشه که هومن مچ دستش رو م ادهیپ نیاز ماش خوادی، م مونهینم لیبه رخ سه رنگ

 :  گهیخودش تازه شده باشه م

خدا هم  ی... حت نی،بب کنهیخدا فرق م شیعاشقا پ گاهی! اونا عاشقن ، جا یرو فراموش کرد یزیچ هی سیرئ-

 کاره .  چیو ه میاز هم دور بشن ، منو تو که بنده ا خوادینم

 

 . تهیاحساس داره اون هم عصبان کیجواب مونده تنها  یکه کارش ب نینداره ، از ا یریتاث لیسه یهاش رو حرف

 با دقت ساخته بود ! یلیکه فرمول رو خ یرخ نداده در حال یچطور انفجار فهمهیهم نم خودش
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 نیجواب خسته شده و ب یب یتقال ها نیخودش هم از ا وفتهیو به راه م کنهیرو خالص م نیماش یدنده  تیعصبان با

 مونده . یدوراه

 دلش تالش کنه شیخاموش کردن آت یمرگ برا یتا پا ایو ترمه رو به حال خودشون بذاره  انیک دونهینم

🍂🍃🍂🍃🍂 

🍂🍃🍂🍃 

🍃🍂🍃 

🍃🍂 

🍃 

 

 

 

 

  یالیخ_نوازش#

 261پارت#

 

 و ادیبه سمتش م مهی؛ فرزاد سراس ذارهیم نیزم یرو شی، ترمه رو دور از آت دهیکه سرفه امونش رو بر یدر حال انیک

 : گهیبا سرزنش م

 کار توعه ؟  ایاکشن باز نی؟ ا هیرو سرتون چ شدیسقف خراب م هوی؟ اگه  شیتو آت یدیپر هویبود راهش ؟ چرا  نیا-

 

 شده .  رهیترمه خ یفرزاد نداره ، فقط و فقط به چهره  یاز حرف ها یدرک چیکه انگار ه انیک
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 رهیو نه التماس ؛ فقط خ کنهیم هیبار نه گر نیکه ا بهی، عج ذارهیپاش م یو سر ترمه رو رو نهیشیکامل م نیزم یرو

 بغض هیو حاک رهیم نییگلوش باال پا بکیبه خودش گرفته ، س یاهیکه رنگ س یا دهیشده ، به صورت رنگ پر

 گرفته . بانشویکه گر هیبزرگ

 

که قلب فرزاد رو به  یو با لحن کنهیپاک م یها رو تا حدود یاهی، س کشهیصورت ترمه م یو رو برهیرو باال م دستش

 :  گهیخطاب به ترمه م ارهیدرد م

 چقدر دوستت دارم ؛  گمیترمه ، بهت م یاگه چشم هاتو باز کن-

 

گلوش چنبره زده که حرف زدن رو هم مشکل کرده  یتو یجور گهیبغض حاال د شهیچشم هاش جمع م یاشک تو نم

 :  دهیاما ادامه م

 . رمیرو بگ یعروس نیبرات بهتر دمی، قول م یاگه چشم هاتو باز کن-

 

 یتمام حواسش متوجه  انیاما ک ادی، قلب فرزاد هم به درد م شهیم یگونش جار یاشک رو نی، اول ترکهیم بغض

 بار جگرسوز تر از بار قبل :  نی، ا دهی، دوباره ادامه مترمه است 

 !  کنمیم هیصبح ها رو بهت هد نی، قشنگ تر یاگه چشم هاتو باز کن-

اگه تو  وفتهیبکنم ، چرخ فلک از کار ب یچشم هات حاضرم هرکار دنید یترمه ، برا ستین یدروغ دیوع وعده

 !  یغروب کنه اگه نباش دی، خورش ینباش

 !  یو تار بشه اگه نباش اهیس ایدن

 ترمه ، واسم بمون ... بمون
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 و بمون !  ریازم نگ اموی، دن یمن یایتو دن یدونیم یوقت

 !  ارمیب رونیب نهیچشم هاتو باز کن و نذار به خاطر ترس از دست دادنت ، قلبم و از س زود

 

 افتاده . نیزم یرو انیک بیکه از ج وفتهیم یبشه که نگاهش به قوط انیگر ک یتصل خوادیم یبا ناراحت فرزاد

 

 ؛  کنهیم تعجب

:  هگیم کنهیکه براندازش م یو در حال رهیگیدست م یرو تو یو اون قوط شهی، خم م ارهیم رونیب یدستمال بشیج از

 ؟  انیک هیچ نیا

 

 :  گهیم یخش دار یو با صدا دهیتکون م نیسرش رو به طرف یحوصلگ یبا ب انیک

 آمبوالنس ؟  نیپس کو ا-

 

 لیسه یگشت هارو فرستادم پ یبه ترمه کمک کنه ، همه  ادیکه بگم ب ستین دیجز منو سع ی، فعال کس ادی: م لیسه

 ! 

 

 . ارمیشده بشه بره هوا به چنگش م ریآب تبخ یاگه مثل قطره  ینکنن ، حت داشیاگه گشت ها پ ی: حت انیک

 ه .ترمه جبران بش یصدم عذاب ها کیتا فقط  ارمیبه سرش ب ییبال تونمی، فقط خودم م کنهیدل منو خنک نم قانون

 

 :  گهیو م کنهینگاه م یموشکوفانه به اون قوط فرزاد
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 .  ادیبه نظرم مشکوک م یلیخ نیا-

 

 :  گهیم یبا کالفگ انیک

 ؟یگیم یتو چ دهیجا داره جون م نیفرزاد ترمه ا-

 برسن .  گهیاالناست که د گهیو م شهیاز جاش بلند م انیگو یعل ای فرزاد

 

جا  نیو ا کنهینم یکار چیکه ه نی، از ا زنهیم ششیاون وضع آت یترمه تو دنی، د ندازهیم نییسرش رو پا انیک

 . زارهینشسته از خودش ب

 

 ، رسهیبه گوشش م یآمبوالنس و پشت بندش آتش نشان ریآژ یاز جا بلند شه و خودش اقدام کنه که صدا خوادیم

برانکارد  یو ترمه رو رهیبلند به سمت آمبوالنس م ی، با قدم ها رهیگیو ترمه رو در آغوش م شهیند مبل مهیسراس

 ؛  ذارهیم

 . شنیم ادهیپ نیسرعت از ماش تیبا نها یآتش نشان یروهایآمبوالنسه ، ن ی، در حال حرف زدن با راننده  فرزاد

 

 ؛  نهیشیهم کنار ترمه م انیو ک شهیم تیبه داخل آمبوالنس هدا برانکارد

 ؛  کنهیرو به ترمه وصل م یجوان فورا دستگاه تنفس یمرد

 ؛  کنهیو به صورتش نگاه م رهیگیدستش م یدست ترمه رو تو انی، ک کنهیحرکت م آمبوالنس

  نهیبیبسته است ، بسته است و نم انینگاه ک یحرف ها یترمه رو یکه چشم ها فیحرف ... اما صد ح ایدن کی با

 چطور با التهاب بهش دوخته شده .   انیقرمز ک یچشم ها
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 :  پرسهیاز اون مرد پرستار م یخش دار یصدا با

 حالش چطوره ؟ -

 

 ه ! موند شیآت نیب یادیمدت ز کنهیم دایپ ینداره ، نبضش هست اما اگر زنده هم بمونه ، مشکل تنفس یفیتعر-

 

 محکم ، مردونه ...  دهی، دست ترمه رو فشار م زنهیم یبه کبود انیک صورت

 :  گهیکه از خشم و عذاب  دورگه شده م ییصدا با

 که اگه زنده بمونه ؟  یچ یعنی-

 

 :  گهیو م دهیتاسف تکون م یبه نشانه  یسر مرد

اما  هیاقشکرش ب ینداره جا یآنچنان یکه سوختگ نی، هم ارهیکه انسان بتونه توش دووم ب ستین یزیچ شیآت نیبب-

 .  کنهیرو داغون م هیر ییفضا نیچن یتو ادیموندن ز

 هم وجود داره .  یا گهیمدت خوب بشه هست اما احتماالت د هیکه بعد  نیاحتمال ا البته

 

 :  گهیم زنهیم یکه رو به کبود یاز کار افتاده ، با صورت انیمنطق ک انگار

 !  رنیمیم ایدن نیا ینفر نه بلکه دو نفر تو کی،  ادیدختر ب نیسر ا ییوجود نداره ! اگه بال یا گهیاحتمال د-
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ترمه موند و  یبسته شده  یبه چشم ها رهیخ انی، تمام راه ک کنهیو سکوت م دهیبا تاسف تکون م یسر پرستار

 التماسش کرد ...

 با زبون بلکه با دل ...  نه

 که دل پرستار هم به درد اومد . کردینگاهش م یبا درموندگ یجور

؛  شهیمنتقل م ژهیو یزمان ممکن ترمه به بخش مراقبت ها نیتر عیسر ی، تو دارهینگه م مارستانیب یجلو آمبوالنس

 ؛   دهیم هیتک واریو سرش رو به د نهیشیم ژهیو یدر مراقبت ها یتوجه به غرورش جلو یب انیک

 از افکار بد ...  یحس بد حاک هیدلش داره ؛ حس بد ته  هیاما  هیترمه دختر قو دونهیم

 دل یو خودش تصل کنهیمقاومت م شهیاما مثل هم کشونهیاون رو به جنون م ارهیکه ترمه نتونه طاقت ب نیا فکر

 !  ندهیآ یروزها یای، با رو شهیخودش م

 ها مثل االن انقدر کند حرکت نکنند .  هیکه ثان ییها روز

 تموم بشه ... یالیبرسه ، نوازش خ انیبه پا یبره ، دور نیها از ب ییکه جدا ییها روز

 . کردیکس رو طلب نم چی، دلش جز ترمه ه رهیگی، سرش رو باال نم شنوهیرو م ییقدم ها یصدا

 . انیشد ک ریدرستگ لی: سه شنوهیفرزاد رو م یصدا

 

 :  گهیو با خشم م ستهیا ی، سر جاش م شهیروشن م تیانبار کاه کبر ریز انگار

 !  کنمیم ییخودم ازش بازجو-

 

 : گهیم یبا کالفگ فرزاد

  ؟ ییبه عنوان بازپرس بره اتاق بازجو یدیرو د ی، کدوم آدم متفرقه ا یکاره ا چیه  گهیتو د انیباز شروع نکن ک-
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 . رمیگی: اما من تا اون سگ صفت رو سر جاش نشونم آروم نم انیک

 

 شهیواسم گرون تموم م یلی! منو تو دردسر ننداز ، خ کننینم ییبدتر ، از مجرم که با مشت و لگد بازجو گهی: د فرزاد

 ترمه بمون ؛  شیپ نجایا یو اعصاب خودتو خورد کن یایکه با من ب نیا ی، به جا

 داره . اجیبه تو احت االن

 

 

 . ندازهیم ژهیو یبه در بخش مراقبت ها ی، نگاه رهیگیم شیآت دلش

 ترمه .  شیجا بود ، پ نیاون هم یجا برا نیبا فرزاد بود ، مناسب تر قح

 

 :  گهیو م کشهیم شیشونیبه پ یدست یکالفگ با

 شرف ساده نگذر فرزاد !  یاز اون ب-

 

 :  گهیو م کشهیم انیک یسر شونه  یدست فرزاد

 نگرانشه .  یلیکه مادر ترمه خ نهیبگم ا خوامیکه م یزینگران نباش فقط ... چ-

فت مستانه زنگ زد و گ  شیساعت پ میاما ن یاریسرش نم ییگفته بودم با تو رفته روستا قانعش کردم که تو بال من

 گهیربع د هی قهیرو براش فرستادم ، تا ده دق مارستانیگفتم ، االن هم آدرس ب انویمنم جر کنهیم یقرار یب یلیخ

 .  شهیم داشونیپ
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حرف ازش فاصله  یو ب کشهیسر شونه اش م ی، فرزاد دوباره دست کنهیو سکوت م دهیتکون م یبا غم سر انیک

 .  رهیگیم

 

 

 ؛  زارهیب ایدن نیروز با ترمه خوش باشه از ا کی یبرا تونهینم یکه حت نی، از ا نهیشیم  یصندل یرو یبا درموندگ انیک

 ؟  دیچرخیو ترمه م انیبار به کام ک کیاگه چرخ روزگار فقط  شدیم یچ

طور خودشون رو به آب و  نیجدا کردنشون ، ا یو برا داشتنیشونو م یخوشبخت دنیاز آدم ها چشم د شدیم یچ

 . زدنینم شیآت

 

 :  پرسهیو خطاب به دکتر م شهیشتاب زده بلند م انی، ک ادیم رونیاز اتاق ب یانسالیم دکتر

 حال خانومم چطوره ؟ -

 :  گهیو م دهیتکون م نیبه طرف یسر دکتر

به هوش اومدنش چند روز  نکهیکرده احتمال ا دایپ ی، مشکل تنفس دهید بیهاش آس هیبگم اما ر تونمینم یقطع-

 طول بکشه هست .

 

 ؟  یچ یعنی:  انیک
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،  نفس یتنگ یخون یمشکل داره ، سرفه ها دنینفس کش یمدت تو هیاما تا  ادی، به هوش م دی: نگران نباش دکتر

ابل ق ری، چون مدت غ میوصل کرد ی، االن هم بهش دستگاه تنفس کنهیم تشیاذ نهایا یکتف همه  هیناح یگرفتگ

 !  هباش هوشیچهار روز ب تاینها ایبوده  احتماال دو  شیآت نیب یقبول

 

 ناراحت !  ایدکتر خوشحال باشه  یاز حرف ها دونهی، نم کشهیپشت گردنش م یماساژگونه دست انیک

ه تا ب بندهیم هیاش چند ثان یشگی، چشم هاشو به عادت هم ادیشده قلبش به درد م تیحد اذ نیاکه ترمه تا  نیا از

 کنه ؛  دایخودش تسلط پ

 :  گهیم یدورگه ا یصدا با

 ؟  نمشیبب تونمیم-

 

 . دیایبله دنبال من ب شهی: از پشت ش دکتر

 

 تیرو به داخل هدا انیو ک رهیکه روش بزرگ نوشته شده ورود ممنوع م ی، دکتر به سمت در دهیتکون م یسر

 ؛  کنهیم

 به ترمه نداشت . یکه اصال شباهت وفتهیم ی، چشمش به دختر شهیمحض داخل شدن ، از پشت ش به

 

 یو دستگاه تنفس مصنوع میجور س کیافتاده بود و هزار و  مارستانیتخته ب یبسته رو یکه با چشم ها یدختر

 ترمه باشه . تونستیوصل شده بود ، نم بهش

 

 رو براش سخت کرده ؟ دنیشدت خرخره اشو گرفته و نفس کش نیکه با ا هیچ نی، ا کشهیبه گردنش م یدست
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، دستش رو باال  ستهیا یسرد م ی شهیش ی، پاهاش اصال صالبت گذشته رو ندارن ، روبه رو دارهیبه جلو برم یقدم

 . کشهیم شهیش یو نوازش گرانه رو برهیم

 

تخت داره با مرگ  نیا یجا، رو نیبود حاال ا یکه تمام سهمش از زندگ ینفسش رو قطع کرده ، دختر یکی انگار

 یترمه ات رو ینیو بب یباش انیموندن درد داره ، ک انیبودن درد داره ؛ ک انیوسط ، ک نیو ا کنهیدستو پنجه نرم م

 !  کنهیهوا تقال م یذره ا یترمه ات برا یو بفهم یباش انی، ک مارستانهیتخت ب

 

 . چسبونهیسرد م ی شهیاشو به ش یشونی، پ تپهیم انیک ی نهیس یکه تو یاز قلب یوا

 

 شهیم یبسته اش جار یپلک ها یاز ال ی، اشک خورهیممکن رقم م یصحنه  نیو دردناک تر شنیهاش بسته م چشم

 کنه . هیخون گر خوادی، اتفاقا دلش م کنهیپاک کردن اون اشک نم یبرا ی، تالش کنهی، گونه اشو تر م

 

که  نی، حس انزجار از خودش داشت ، از ا ختیریعالم و به سرش م یتمام خاک ها دیها بود ، با نیبدتر از ا مستحق

رمه از ت گهیبار د کیتا  دیچرخیزبونش به کامش نم یبود ، حت زارینتونسته بود از ترمه محافظت کنه از خودش ب

 !    دهقولش ز ریز گهیبار د کیکه  نیکنه ، بابت ا یمعذرت خواه

 

 

 ، اشک ؟  ذاشتنیم گهیاسم د هی دی، با شدیم یاز چشمش جار یگریپس از د یکیکه  یاون قطرات  یرو

 ی هدیپد نیبشه ، دردناک تر یمرد جار کیکه از فشار دل از چشم  یهم دردناک تر از اشک ، اشک دی... شا دیشا

 . استیدن
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 :  گهیو مردد م رهی، به سمتش م وفتهیمرد شکست خورده م نیبه ا یپرستار چشم

 آقا ؟؟ شما حالتون خوبه ؟ -

 

 :  گهیو م دارهی، پرستار اما دست برنم دهیبرداره ، سر تکون م شهیش یاز سرد شویشونیکه پ نیا بدون

 !  رونیب دی، لطفا بر دیجا بمون نیا شهینم نیاز ا شتریب-

 

 :  گهیم یخش دار یکه سر بلند کنه با صدا نیبدون ا انیهم ک باز

 ؟  هیمشکل تو چ-

 

 ؟؟؟  دی: ببخش پرستار

 

 من به زنم برسم؟  یخوایتو هم نم-

 

 با شما و زنتون داشته باشم ؟  تونمیم ی: من چه مشکل پرستار

 

 منو ازش دور نکن !  یندار یباشم ، اگه مشکل ششیجا پ نیپس بذار حداقل ا -
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 :  دهیادامه م یآروم یو با صدا کنهیم مکث

 . کنمیخواهش م-

 

 :  گهیو م دهیتکون م ی، با تاسف سر ادیپرستار هم به تنگ م دل

 دیمنتظر بمون رونی، لطفا ب ستیجا درست ن نیمتاسفم ! ان شااهلل حال همسرتون زودتر خوب بشه اما موندن شما ا-

 ! 

 

 . کنهیگونشو پاک م یرو یو اشک ها برهی، دستشو باال م کنهیاشو از هم باز مبسته  یها چشم

 

 .  زننیم ادینداره ، التهاب چشم هاش حال خرابشو فر یا دهیپاک کردن اشک هاش فا دونهینم اما

 

  ه؛شیو مستانه م لدایو همون لحظه چشم تو چشم  شهیکه به پرستار نگاه کنه به سرعت از اتاق خارج م نیا بدون

 . کنهیسکوت م انیک دنیو ناله کردن بود ، با د ختنیدر حال اشک ر یصندل یکه تا اون لحظه رو ییلدای

 . نهیبیرو م ارینه ، بلکه شهر انیروش ک روبه

 نگاه دل باختن ؟  کیو دخترش با  لدایپدر و پسر بود که  نیا  یچشم ها یتو یسر چه

 

 ادامه داشت ؛  امتیق امیکه تا ق یدلباختگ

و هم مستانه  انیکه هم ک زهیریاشک م ی، سکوت کرده اما جور ارهیاون رو از پا در م لدایخاطرات به ذهن  هجوم

 .  رنینگران به سمتش م
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 ؟  یریاز دست رفته اتو از دخترم بگ یتا تقاص زندگ ی: اومد کنهیوار تکرار م وانهید انیک یبه چشم ها رهیخ

 ؟  یبزن شهیت میزندگ ی شهیتا به ر یاومد اریشهر

 . دمیسالها قبل قطع شد ، من تا روز امروز رنگ آرامش رو ند یخوشبخت ی شهیر اون

 ؟  یریتا دخترمو ازم بگ ی، حاال همت کرد یپشت بدبخت یبدبخت

 !  ارهیشهرمال  گفتنیمن از شوهرم باردارم ، م کردنیحروم زاده است ، باور نم کردنیکه اهل محل فکر م یدختر

 !  یننداز یکه نگاه چپ به ناموس کس یدار یتو انقدر مردونگ دونستنینم

 ؟  یاالن چرا برگشت اما

 ؟  یدار کاریدخترم چ به

 . میکه به خدا قسم راض ریجون منو بگ ایب

 . اهیس یشونی؛ جوونه اما پ نهیکنه ، بذار رنگ آرامشو بب یبذار دخترم زندگ اما

 ، تقاص اشتباهات منو اون داد .  دهیسنش آرامش ند نیا تا

 

 

 . نهیشیم لدای ی، روبه رو دهیبه خون نشسته اش رو ماساژ م یبا دو انگشت شصت و اشاره ، چشم ها انیک

 

 بودن سخته . انی، ک شهیهم مثل

 . یبش گهید یکیدل  یتصل یاما بخوا رهیبگ شیدل خودت آت سخته
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 :  گهیآروم باشه م کنهیم یکه سع یلحن با

 خوشبختش کنم . خوامیبرسونم ، اتفاقا برعکس م بیبه دختر شما آس خوامیمن نم-

 ...  اری، پسر شهر انمیخانم ؟ من ک لدای

 . ستیترمه ن هینابود کردن زندگ قصدم

 دخترتونو خوشبخت کنم . خوامیخودم و بکنم ، م یدوباره و سه باره سع خوامیم اتفاقا

 

 به دل داره نه ؟  نهی: پدرت تو رو فرستاد ؟ هنوز از من کلدای

 

 یا گهید زیترمه چ هی، قصدم از اومدن تو زندگ ارمیمن پسر شهر دمی، قول م شهیو کدورت پاک م نهی: نه ... ک انیک

 بدوزم تا ترمه خوشحال بشه . نیبود اما االن حاضرم آسمونو به زم

 ممکن رو داره . تیاهم نیمن کمتر یراگذشته ب گهیخانم .... د لدای دینیبب

مشکالت حل بشه ،  یسر هی دیوسط با نیاما ا ادیخودم با دکترش صحبت کردم ، به هوش م ادیبه هوش م ترمه

 دیامونده باشه ، نب یباق یو کدورت نهیک دیترمه چشم باز کرد ، نبا ی، وقت شهیکه مربوط به گذشته م یمشکالت

 روحش آزرده بشه .

ودم خ یکه سالها قبل به پا شد رو خودم با دست ها یشیخاکستر آت خوامیبه پا کنم اما االن م شیاومدم بودم آت من

 . نیببر نیو تمام کدورت ها رو از ب نیایما ب یشما به خونه  خوامیپاک کنم ، م

 رمه .از همه به خاطر ت شتریبشه ، ب نیریکام همه رو زهر کرده ش شیکه تلخ یزندگ نیا خوامیم

 مگه نه؟ دیکنیم کمکم

 :  گهیم لرزهیکه علنا م ییبا صدا انیک یبه چشم ها رهی، خ کنهیسکوت م لدای

 منم بسته به آه اونا انقدر فالکت بار شده . ی، زندگ بخشنیوقت منو نم چیو زهرا ه اریشهر
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 ما ...  یخونه  دیایب گمیکه م نهیهم ی: پدر من همون سال ها مرد ، برا انیک

 . دیدیسالها چقدر عذاب کش نیتمام ا دیو بهش بگ دیکن ییاز مادرم دلجو تا

 

 : اگه نبخشه ؟ لدای

 

 ، به خاطر دخترتون .  دیبکن تونوی: حداقل سع انیک

 

 یو رو جوشنیکه خشک شده بودن ، دوباره مثل چشمه م یی، اشک ها کنهیمادر رو تازه م نیدختر داغ دل ا اسم

 : گهی، با ناله م شنیم یگونه هاش جار

عذاب تموم بشه دخترم دوباره خوب  نیفقط ا وفتمیم وفتمیزهرا ب ی، شده به پا امیبه خاطر دخترم م امیباشه م-

 بشه ! 

 

 . شهی، از جا بلند م کنهیجا خوش م انیک یلب ها یرو یمحو و تلخ لبخند

 :  گهیو م ستهیا ینظاره گره م یزیکه با اخم ر یمستانه ا یبه رو رو

 شد بهم بگو !  ی، خبر رمیمن م-

 

 . کنهیو سکوت م دهیداره ، با اخم سر تکون م انیاز ک یکه همچنان دل پر مستانه
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 . شهیخارج م مارستانیبلند از ب یبا قدم ها ژهیو ینگاه به در مراقبت ها نیهم بعد از انداختن آخر انیک

 

 . زارهیب یفکر نکنه که چقدر از تاکس نیبه ا کنهیم یو سع وفتهیداغون شده اش م نهیماش ادی

 

 . دهیمادرش رو م یو بعد از سوار شدن ، آدرس خونه  کنهیبلند م یتاکس نیاول یبرا یدست ناچارا

 ؛  رهیگیو با فرزاد تماس م ارهیم رونیب بشیرو از ج لشیموبا

 :  چهیپیگوشش م یفرزاد تو یاز خوردن سه بوق صدا بعد

 ؟  انیبله ک-

 

 چه خبر ؟ -

 

انفجار بشه ،  کیچند عنصر خطرناک باعث  بیخواسته با ترک لیسه شیآزما یرو فرستادم برا ی: اون قوطفرزاد

 بود که ساختمون منفجر نشده . شیتجربگ یب یفرمولو ساخته اما برا

 

 بس نبود ؟  یسوز شی؟ آت یچ یعنی:  انیک

 

تا ساختمون منفجر بشه چون اون مواد منفجره فقط در مقابل  شیآت یتو یتو بر خواستهی: ظاهرا نه ! اون م فرزاد

 . دهیجواب م شیآت
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  ؟یکرد یی: پست فطرت ، ازش بازجو انیک

 

سال و چون سابقه داره  یو اقدام به قتل عمد از س یی: هنوز نه اما تو کارو تموم شده بدون ! به جرم  آدم ربا فرزاد

 داره . لیبه وک یستگب نیاحتماال تا ابد براش حبس ببرن که ا

 

 گهیو م دهیم رونیب نهیاز س ینفس ی، از سر کالفگ رهیخوش فرمش فرو م یکم ول یموها یالبه ال انیک یها انگشت

 : 

 ؟  یندار یباشه فرزاد ، فعال کار-

 

 شد بگو !  ی: نه خبر فرزاد

 

 .  کنهیو تماس رو قطع م گهیم یا باشه

 . بندهیو چشم هاشو م چسبونهیم یرو صندل سرش

 شهیبه مقصد هم نم دنیمتوجه رس یشدن که حت ادیآشفته اش ، اونقدر ز افکار

که  تهوفیم نازی، چشمش به پر شهیم ادهیپ نیو ازماش کنهیرو حساب م ی، پول تاکس ادیبه خودش م نیتوقف ماش با

 شده . ادهیمدلش پ نیآخر نیهمزمان با اون از ماش

 

 :  شهیاز پشت سرش بلند م نازیپر ی، صدا دهیو زنگو فشار م رهیمادرش م یو به سمت خونه  کنهینم ییاعتنا

 ؟  یریم یکنیراهتو کج م ینیبیما رو م گهیحاال د-
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 :  گهیم میو به عادت قد زنهیم یلبخند محو انیک

 !  یما پهن کن یچترتو خونه  یسر صبح یکه پرو نش دمیرو نم-

 

 :  گهیو م زنهیم ی، لبخند تلخ دهیجوابشو نم نازیپر نباری، ا شهیهم برعکس

 بابت ترمه متاسفم ! -

 

 :  گهیم تی، با جد رهیدر هم م انیک ی، اخم ها شهی، همزمان با باز شدن در م حرفش

 نداره . یازینباش ، زن من به تاسف ن-

 

 :  گهیو م کشهیم یآه نازیپر

 ناراحتت کنم !  خواستمی... نم دیببخش-

 

 : نشدم  انیک

 

 

 !  یستی: اما مثل سابق ن نازیپر
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 :  گهیم کنهیم دادیکه غم درش ب یبا لحن انیک

 . ستیمثل سابق ن زیچ چیه گهید-

 

 :  شهیمانعش م نازیپر یقدم به داخل بذاره که صدا خوادیو م زنهیم حرفشو

 ؟  انیک-

 

،  هشیاما منصرف م خورهیتکون م یبه قصد گفتن حرف نازیپر ی، لب ها کنهیسمتش و منتظر نگاهش م گردهیبرم

 :  گهیو م رهیگیم انیرو به سمت ک یکیو پالست دهیم رونینگفته اشو آه مانند ب یحرف ها

 . امیداخل نم گهیمادرته ؛ بهش بده من د یداروها نایا-

 

 . رهیگیم نازیرو از پر کیحرف پالست یو ب دهیتکون م یسر انیک

 

 :  گهیم ی، زهرا با دلتنگ رهی، به سمتش م کنهیکه ناباور نگاهش م وفتهی، چشمش به مادرش م شهیم داخل

 ؟  یکنیکه قهر م ی؛ مگه بچه ا یدی؟؟ دلم هزار راه رفت تلفنتم که جواب نم یمامان کجا بود انیک-

 

 کن !  یاز راه برسم بعد شما گلگ ی: قهر نکردم ، اگه اجازه بد انیک

 

 :  گهیم هی، با گر ادی، اشک زهرا در م کشهیو مادرش و در آغوش م ارهی، دلش طاقت نم ستهیا یزهرا م یجلو

 !  یفکر کردم از دستم ناراحت شد-
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 : آره شدم . انیک

 

 وقت حق نداره از دست مادرش ناراحت بشه . چیپسر ه هی:  زهرا

 

 :  گهیم شهیکه داخل خونه م ی، همونطور رهیگیاز زهرا فاصله م انیک

 بکنه پسرش حق داره دلخور بشه . یپسرش کار هیاگه اون مادر بر عل-

 

 ذارهیرو کنارش م کیو پالست نهیشیمبل م یرو

 :  گهیم یآروم یو با صدا رهیگیدست هاش م نیرو ب انی، دست ک نهیشیم انیهم کنار ک زهرا

 پسرم !  خوامیمن صالحتو م-

 

 :  گهیمادرش م یبه چشم ها رهی، خ گردهیبه سمت زهرا برم انیک سر

 حرفامو ؟  یکنیمن کنار ترمه ست ، آرامشم ترمه ست ، درک م هیصالح من ترمه است مامان ؛ خوشحال-

 ، من عاشق ترمه ام .. عاشقشم

 ؟   یازش متنفر باش یتونی، دختره محمده ... چطور م ستیدختر صابر هم ن یمامان ! ترمه حت نیبب 

 

 نه؟  ایهست   لدای: دختر صابر نباشه دختر   زهرا
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 یروح مارستانیب ینکرده ، پنج ساله تو یسال ها با آرامش زندگ نیهم ا لدای،  یزنیحرف م یمنطق ریغ ی: دارانیک

 . کردهیم یصفت زندگ وونیح هیبا  دیشد هیافسردگ هی، قبل از اونم با  هیبستر یروان

 

 

 به حال من داره ؟ اون پدرتو از من گرفت . یها چه فرق نیا ی: همه  زهرا

 

انقدر  دیکرده نبا یکه از سر بچگ ییدختر هجده ساله و خطا هیچهار تا هورمون تو بدن  یی: به خاطر جابه جا انیک

 قصاص شد . دیکارش رس یصابر انجام داد که پدرمو کشت ، اونم که به سزا ویبه دل گرفت ، گناه اصل نهیک

 

 ؟  یکنیبحث کهنه رو باز م نیا ی: چرا دارزهرا

 

 . یکمکم کن دیتو هم با یزندگ نیشروع ا یشروع کنم ، برا یدیجد یبا ترمه زندگ خوامی: مانیک

 ! یایبا ترمه به عنوان عروست کنار ب دیمامان ، با یرو ببخش لدای دیبا

 

 :  گهیم تیو با قاطع شهیشتاب زده از جا بلند م زهرا

 هرگز ! -

 

 :  گهیم یو با لحن محکم شهیبلند م تی، اون هم با عصبان ادیبه جوش م انیک خون
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 ...  یایکنار ب یمجبور-

 

 ؟  یمادرتو بزن دی؟ ق یکن کاریچ یخوایم امی: نزهرا

 

 !  ریبگ میخودت فکر کن و تصم رمیو م گمیجمله بهت م هی، اما  زنمی: نه نم انیک

آدم مرده ندارم ، اگه  هیبا  یکنار ترمه آرومم مامان ، اگه اون حالش خوب باشه حال منم خوبه ، اگه نه من فرق من

 !  ایو کدورت پاک کن و با ترمه کنار ب نهیمن برات مهمه ، قلبتو از ک هیخوشحال

تنها پسرش خوشحال  هیکه از خوشحال ستیاما ناقص ، چون مادرم ن  مونمیصورت باز هم من با ترمه م نیا ریغ در

 بشه .

 

 

 . شهیو از خونه خارج م مونهیشده ، نم رهیا سکوت بهش خکه ب ییاز جانب زهرا ی، منتظر حرف شهیاش تموم م جمله

 :  هگیو م کشهیبه پشت گردنش م یبا کالفگ ی، دست شهیروبه رو م نازی، دوباره با پر کنهیرو که باز م اطیح در

 ؟ یچرا هنوز نرفت-

 خواستم ...  یمتنفر یچقدر از تاکس دونممی، م یندار نیماش دمیبرم ؛ آخه د ومدی: دلم ن نازیپر

 

 :  گهیو م کنهیدراز م انیرو به سمت ک نشیماش چی، سوئ کنهیم سکوت

 باشه . شتیپ نیخواستم ا-
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 : من اصال ...  چرخونهیمعترضانه زبون به کام م انیک

 

 :  گهیو م پرهیوسط حرفش م نازیپر

 بشه . که ترمه خوب ی، حداقل تا زمان ریتعارف بگ ی! مثل گذشته ب انیک کنمیخواهش م-

 

قت و چیو ه گرفتیرو ازش م نازیپر یها لهیتمام وس یستیرودروا یکه ب نی، ا شهیزنده م انیک یگذشته ها برا ادی

 باهاش تعارف نداشت .

  : گهیم رهیم نیکه به سمت ماش یو همون طور رهیگیم نازیرو از دست پر چی؛ سوئ برهیرو ، دستش رو باال م نیا از

 . کنمیجبران م یروز هی-

 

سرعت به سمت  تیو با نها شهیدور م نازیخندون پر یچشم ها ی؛ از  جلو شهیم نیو سوار ماش زنهیو م حرفش

 . رهیمقصد نامعلومش م

 

 . کنهینم ی؛ توجه برهیم نیو فرم موهاش رو از ب ارهیهجوم م نی، باد به داخل ماش کنهیرو باز م پنجره

 . داستیاشم پ یاز رانندگ یحت یکالفگ

 ؛  شهیم زاریاز قبل از خودش ب شتریو هر بار ب انیچشمش م یکه افتاده ، هر بار جلو یاتفاقات

 . کنهیرو نثارش کنه اما قلبش فقط ترمه رو طلب م لهیوجود پست سه قیال یتا هر چ یبره کالنتر خوادیم

ترمه دوش  شیاز رفتن پتا قبل  خوادیم لشیو عالرغم م کنهیم تیخودش هدا یفرمون رو به سمت خونه  ناچارا

 و لباس هاشو عوض کنه . رهیبگ
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** 

 

 

 : ترمه

 

 ، خشک و دردآور !  کنمیم یا سرفه

 . یتحمل کن دیمدت با هی: تا  گهیوم کنهیم قیبه سرمم تزر یمسکن دکتر

 

 :  گهیو م ذارهیدهانم م یرفته امو رو نییپا ماسک

 !  ریکمک بگ نیتنفس از ا یخودتم که شده برا یراحت یبرا-

 

 رونیاز دهنم ب یحرف چیانقدر خشکه که ه نمیس یکجاست ؟ اما قفسه  انیبپرسم ک خوامی، م دمیتکون م یسر

 . ادینم

 :  گهیکه م خونهیدکتر حرفمو از چشم هام م انگار

 نفر دادم . هیرو به  ایحس کردم دن یگفتم به هوش اومد یوقت ینیبب یمنتظره ، نبود رونیشوهرت ب-

 خسته ات نکنه !  ادیکه ز چونمیپ ینداره اما گوششو م یمشکل ادیبخش ،  مالقاتتون ز یدکه اوم االن

 

 ؛  رهیم رونی، دکتر از اتاق ب دمیتکون م یبه آروم یسر
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 انیک دنید یکه برا یوجود ، انتظار نیهمراهه ، با ا بیدرد عج هیبه در دوخته شده ، هر دم و بازدمم با  چشمم

 سخت تره . کشمیم

 ؛  شهیم انینما انیک ی، باالخره قامت مردونه  شهیدر باز م باالخره

 .  شهیقرارش بهم دوخته م یب یچشم ها باالخره

 

 . شهیم کمیبلند نزد یو با قدم ها ادی، به خودش م کنمیو به سمتش دراز م برمیو باال م دستم

 

 باال و نیچن نیمردونش ا ی نهیدچار مشکل شده که س دنینفس کش یهم تو انینفس دارم اما انگار ک یتنگ من

 . رهیم نییپا

 

 . ندازهیگرمش قلبم و به طپش م ی؛ دوباره لمس دست ها شهیم کمیو تا حد ممکن نزد شنهیکنارم م یصندل یرو

 ...  یقرار ی، با ب کنهیام و نوازش م گونه

 . بوسهیم قیامو عم قهیو کنار شق شهیم خم

 :  کنهیو کنار گوشم نجوا م چسبونهیام م قهیبه شق شویشونی، پ کنهیو بلند نم سرش

 دوستت دارم ... یلیخ-

 

 . کنهیم ییشدمه که خودنما رونیوسط قلب و نی، ا رهیم ادمیدو کلمه از  نیدرد هام با هم تمام

 قرار تر و دلتنگ تر از بار قبل ... یبار ب نی، ا شهیصداش بلند م دوباره
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 و عطرتو نفس بکشم باز برام کمه . نمیاگه روز ها و ماه ها بش یتنگه ؛ حت یلی: دلم تنگته ترمه ... دلم خ انیک

 

 .  ذارهیم ریو کشدارش ، بدجور روم تاث قیعم ینفس ها یصدا

 . دارمیدهنم بر م یرو از رو یو ماسک تنفس برمیو باال م دستم

 :  مگیم یو به سخت کنمیم یخشک ی؛ سرفه  کنهیم نگاه مبه چشم ها یفتگی، با ش کنهیسرشو بلند م انیک

 ..خوشبختم...ک..که ...تورو    ..دارم .یلیمن...خ..خ-

 

 . رهیپذیحرفم و با جون و دل م ینیریو ش کنهیخش دار درک م یصدا نیامو با ا جمله

 

 . رهیگیهر دو دستش صورتمو قاب م با

 . چسبونهیم میشونیبه پ شویشونیو پ کنهیرو خم م سرش

 :  کنهیو زمزمه م زنهیبه گونه ام م یقیعم ی بوسه

 . دیمن خوشبختم که تو رو دارم ، دوباره و سه باره خدا تو بهم بخش-

آدم روان  هیمن  تیهوشیسه روز ب نیا یکه تو یگرفت یبه باز ی، روح و روانم و جور یشد میزندگ یهمه  ترمه

 بودم . شیپر

 

 . کنهیم ضیرو دارن ، چونمو مستف شیکه حکم آت ییبار با لب ها نی؛ ا زنمیم یلبخند

 . ستیحال خودش ن ی، تو بوسهیم قیعم

 . کنهیسوزنده اش ، دم و بازدم رو برام آسون تر م یبا نفس ها انی، ک کنمیکم آوردم اما تحمل م نفس
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زده ام  خیاما مثل مرده  شهیآت ی ، درونم مثل کوره شنی، چشم هام بسته م انیصورتم به حرکت در م یهاش رو لب

 ؛

 ام ... یتضاد ناراض نیاز ا خودمم

 ...  شیآب و آت انیشده ، به قول ک یکالفه ام کرده ، اما تضاد قشنگ یبدجور

لبم هدف قرار داده  ی، گوشه  تیو در نها انیزده ام به حرکت در م خیصورت  یدارن ، رو شیکه  حکم آت ییها لب

 . شهیم

 

 . هیصورتشه که برام باور نکردن یرو یبسته است ؛ چنان اخم انیک ی، چشم ها کنمیپلک هامو باز م یال

 

 ذهنش ثبت کنه . یلحظه رو تو نیا خوادیم انگار

لب هام  یاز رو انیک یکه لب ها دمیسرم و تکون م ارمیو دوباره نفس کم م کنهیام خس خس م نهیس دوباره

 برداشته

 

 . شهیم

 :  پرسهیم یو با نگران شهیحالم بده ، نگران م هفهمیم انگار

 حالت خوبه ؟ -

 

 . دمیسر تکون م یو به سخت کنمیم یدر پ یخشک و پ یسرفه  چند
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 ؛  ذارهیصورتم م یتا بخوابم و ماسک رو ، رو کنهیم کمکم

 ، فراموش کردم کجام ، فقط وجود تو رو حس کردم !  دی: ببخش گهیندامت م با

 

دوست دارم خودش  شتریب یعنیچه خبر ،  لیندارم ، دوست دارم بپرسم از سه دنیاما توان خند رهیگیام م خنده

 .  گهینم یچیبده اما ه حیتوض

 

 به چشم هامه ؛  رهیسکوت فقط خ در

 : گهیو زمزمه وار م کنهیگونمو نوازش م یپشت دست به آروم با

 دوبارمونه ؟ هیامروز ، شروع زندگ یدونستیم-

 چه برسه به مانع ...  ستیهم ن زهیسر راهمون سنگ ر گهید

 کار ها کردم . یلیاما خ یکه تمام فکر و ذکرم تو بود نیسه روز ، با ا نیا یتو

 وقت دادگاه داره...  یبازداشتگاهه اما به زود یتو لیاقدام کردم ، سه دتیشناسنامه جد یبرا

 . دهیکه با تو کردو پس م ی، تقاص کار رنیگیمجازاتو براش در نظر م نیبدتر

 همه مهم تر ...  از

 

 :  دهینا باورم ادامه م یبه چشم ها رهی، خ کنهیم سکوت

  کنهیم یعروسش لحظه شمار دنید یاز همه مهم تر مامانم برا-
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 باور ندارن ؛  شنونیکه م یزیهام به چ گوش

 :  گهیخندون م یو با لب کنهی، در اتاقو باز م رهیو به سمت در م شهی، از جا بلند م کنهیدرک م مویناباور انگار

 ...  دییبفرما-

 

 . شنیوارد اتاق م انی، مستانه و در آخر مادر ک امیکه مامانم و ت کشهینم یطول

 

 لمس کنم .  کیرو از نزد یهمه خوش نیچشم باز کنم و ا شهی، باورم نم شهیچشم هام جمع م یتو اشک

 

 ... انهیمادر ک یاز حرف هاش ندارم ، رد نگاهم رو ی؛ درک کنهیو ناله م بوسهیگونمو م هی، با گر ادیبه سمتم م مادرم

 

 باشه . ستادهیشده باشه و االن روبه روم ا یخال یطور نیتوپ پرش ا شهینم باورم

 

 . ادی، به سمتم م رهیگیکه ازم فاصله م مادرم

 :  گهیم خوردمیکه حسرتشو م یربونو با لحن مه رهیگیدستش م ی، دستم رو تو ستهیا یسرم م یباال

 . یما خوش اومد کیکوچ یبه خانواده -

 

 :  گمیم یکوتاه به سخت یو بعد از چند سرفه  دارمیصورتم برم ی، ماسک رو از رو خندمیم هیگر ونیم

 بگم ...م..ممنونم . ی.. چ..چ دونمیمن ... نم-
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 . یدیبخش انمی: من ممنونم ، ممنونم که خودتو به کزهرا

 ؛  یکه لبخند رو به لبش آورد ممنونم

 . یپسرم پا گذاشت یکه به زندگ ممنونم

 

و  ندازمیم کنهینگاه م نیبه مادرم که شرمنده به من زم ینگاه می؛ ن زنیریگونه هام م یهام از سر شوق رو اشک

 :  گمیم انیخطاب به مادر ک

  ن؟یدیز..زهرا خانم ...ش..شما..منو ب...بخش-

 

 نیشدم ، تمام ا زاریزد که من از خودم ب ییاومد ، حرف ها انیک یبود هوشیبه من بگو مامان ! تو که ب گهی: دزهرا

 یتمام خواستم از تو دورش کنم ؛ در حال یو باز با خودخواه دمیپسرمو د دنیمن عذاب کش یپنج سال که تو نبود

 تو خوشحاله ...  شیکه پسرم کنار تو خوشبخته ، پ

 . نمیکه تورو کنار پسرم بب خوامیپسرمه و االن با تمام وجود م هیوشحالتنها آرزوم خ من

 ... با اشک ... یدر پ ی، پ خندمیم

 . نهیشیتخت م یهم کنارم رو انی، ک نمیبش کنهیو کمکم م ادیبه سمتم م مستانه

 

 :  گهیم یبا شاد امیت

 ما ...  یان شاءاهلل دوماد-
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 :  گهیم امیو خطاب به ت گردهی، مامانم با تعجب برم رمیگیلحنش خندم م از

 ؟  تهیحال یالف بچه هم زن و زندگ هیمگه تو -

 

 :  گهیو م ندازهیبه غبغب م یباد امیت

من چند مرده  دینیب یاون وقت همتون م کنمیمستانه خانومو عقد م نیامتحان هم ی، مثال برا مهیبله که حال-

 حالجم

 

 

پرت  امیرو به سمت ت یدستمال کاغذ ی، جعبه  تی، مستانه با عصبان کنهیاتاق رو پر م یخنده ، فضا کیشل یصدا

 :  گهیو م کنهیم

 . یاریبه روم ب مویدگیالف بچه ترش هیمونده تو  نمیهم-

 

 :  گهیبم و مردونش  م یدور گردنم و کنار گوشم با صدا ندازهیدست م انی؛ ک خندنیحرف مستانه دوباره همه م با

 ؟  میفرار کن شهی، م خوامیخلوت دو نفره م هی، من فقط  کنهیحرف ها منو خوشحال نم نیا یهمه -

 

 :  گهیم یبا خوشمزگ امیت کشمیزده ، سرم و کنار م خجالت

 ای... ب خانومم ای، ب میستیعاشقانه بکنم فکر نکنن ما بلد ن یکم دم گوشت زمزمه  هی نمیجا بب نیا ایمستانه ب-

 خوشگلم ..
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 ، از فرط خنده نفسم دهیم یکه اونم جا خال رهیگینشونه م امیو به سمت ت ارهیبار کفششو از پاش در م نیا نهمستا

 . ادیباال نم

 :  گهیم انیرو به ک یمسخره ا تیبا جد امی، باز ت ذارمیصورتم م یماسک رو رو دوباره

 ارویدن یتو هیعروس نیبراش بهتر دی؛ با اوردمیباهات مردونه حرف بزنم من خواهرم و از سر راه ن خوامیم انیآقا ک-

 . یریبگ

 باهات مشخص کنم . فمویبگو تا من تکل ستیقبوله که بسم اهلل اگه قبول ن اگه

 

 . رمیگیرو براش م یعروس نیاما اگه ترمه بخواد بهتر میگرفت مونوی: هر چند ما عروسانیک

 

 :  گهیو م کنهیم ینچ امیت

 حقوق بخور هیمن بزنم رو دست شما ... منم که  کنهی، زن منم چشم نداره ، مجبورم م یریگیم ی، تو عروس الیخیب-

 ندارم . شتریب رینم

 

 :  گمیم انی، خطاب به مامانم و مادر ک دارمیصورتم بر م یو ماسک رو از رو خندمیم

 . میریخودمون بگ نیب یجشن خودمون هیکنسل بشه ، به جاش  یعروس دیاگه شما موافق باش-

 

 :  گهیو م زنهیم یلبخند انیک مادر

 بهتره . یلیخ تونیسر خونه زندگ دی، به نظر منم زودتر بر انیو ک ییمهم تو-
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 : گهیم نانیو با اطم دهیتکون م دییتا یبه نشونه  ی، سر کنمیمامانم نگاه م به

 

 منم موافقم ...-

 

 :  گهیو م کشهی، دماغمو م شهیم رهیکه با عشق بهم خ دوزمیم انیو به ک نگاهم

 سقف ...  کی ریمن که از خدامه زودتر با خانومم برم ز-

 

 :  گهیم یبا شاد مستانه

 پس مبارکه ... -

 

 . زنهیهم بدون مراعات سوت م امیو ت کننیشروع به دست زدن م همه

 :  گهیو م شهیبا توپ پر وارد م یلحظه پرستار همون

 جا چه خبره ؟  نیا-

 

 .  شنیمظلوم م یبیو مستانه به طرز عج امیت

 

 :  گهیتشرگونه م پرستار

 ؟  نیمالحظه ا ی، چرا انقدر ب مارستانهیجا ب نیا-
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 :  گهیبا خنده م امیت

 . میدار یعروس نجایا انی، بگو همشون ب دیپوک ضاتونیدل مر یحاج-

 

 . ستیگرفتن ن یعروس یکه جا مارستانی: ب پرستار

 ازتون نشنوم . ییصدا گهید

 

 .  دهیکه پرستار هم با چشم غره رفتن جوابش رو م کنهینثارش م ییبرو بابا امیت

 

 :  گهیو م خندهیم انیک

 ؟ حاال ساکت باش سر زنم رفت  . یخورد-

 

 ...  ای، مستانه ب کنمیم تی: زنم زنم نکن با زنم زخم امیت

 

 :  گهیو م شهیم یجد انی، ک خندهیبار مستانه هم م نیا

 . میکشش ند نیاز ا شتری، منم با حرف ترمه موافقم ، ب یخارج از شوخ-

که  مارستانیخدا از ب دی، ترمه هم که محرممه ؛ به ام ستین هیزیبه جه یازیهم داره ن لهیکه خونه دارم ، وس من

 . مونیسر خونه زندگ میریمرخص شد م
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 ؟  یبها چ ریتو دم در بده ، ش ای: اوهوک ، ب امیت

 

 . دنی: اونو که به مادر عروس مانیک

 

 : تو متفاوت باش به برادر عروس بده .  امیت

 

ه متعلق ب شهیکه باورم نم یخوشبخت نیکه بعد از مدت ها لبخند رو به لبم آوردن ، به ا یجو شاد نی، به ا خندمیم

 منه ... 

 ارزه ...  یم زیبه همه چ یکه دوستشون دار ییکنار کسا دنی، خند خندمیکه دارم م ی، با وجود درد خندمیم آره

، اون وقته که  یکن یرفته باشه ؛ مخصوصا اگه احساس خوشبخت رونیاگه تمام احساس بد از دلت ب مخصوصا

 مارستانیتخت ب یتو یبرات لذت بخشه حت دنیخند

: من  هگیو م ندازهیباال م ییرواتاق اب یتو تیجمع دنی؛ با د شهیو در اتاق توسط  دکترم باز م خورهیتقه به در م چند

 نگران بود. یلی، اونم چون خ نهیزنشو بب ادیب تونهیفقط به همسرش گفتم م

 که ....  نیشلوغ کرد ضویانقدر دور مر ماشاهلل

 

 :  گهیم یوسط حرفش و با لحن مسخره ا پرهیم امیت

از منو شما سالم تره ؛ منتها داره گربه رو که شاه داماد باشه دم حجله  مارستانهیکه رو تخته ب یدکتر اون یآقا-

 . کشهیم

 

 :  گهیم یساختگ تیبا عصبان انیک
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 منظورت از گربه منم ؟ -

 

 ؟ گمیم واروید یرو یگربه  ی: پس فکر کردامیت

 

 . وفتهیچشممون به چشم هم م میلی: باشه .. باالخره ما فام انیک

 

 . کنمیروتو کم م هم من وفتهی: ب امیت

 

 :  گهی، با خنده رو به جمع م شهیدکتر بلند م یخنده  یصدا

 برن . دیبا هیبمونه ؛ بق ماریکنار ب تونهینفر م کیاما متاسفانه فقط  نیهست یکه جمع شاد نیبا ا-

 

 :  گهیبار مستانه با اعتراض م نیا

 ؟  مینیگوشه بش هی؟  مینر شهینم-

 

 . ستیخوب ن ماریب ی: نه برا دکتر

 

 :  گهیم  یبامزه ا تیرو به مستانه با جد امیت

 . میکار دار یلیخونه که خ میچونه نزن بر الیع-



 یالینوازش خ

 
837 

 

 

 . بوسهیم قیعم مویشونیو پ شهیکنه ؛ مادرم خم م ینگاه م امیخصمانه به ت مستانه

ونش خ یدلش به موندن شما تو ادیز یافتاده زندان عمو مرتض لی؟ االن که سه نیمونی: کجا م پرسمیو م رهیگیم دلم

 !  ستیرضا ن

 

که اون جا  میخونه گرفت هیاالنم  رونیب مینگفت اما ما از اون خونه اومد یزیچ ی: نگران نباش ؛ عمو مرتض مامان

 میکن یزندگ

 

اق اتو مادرش از  انیکردن با ک یو بعد از خداحافظ بوسهیم مویشونیپ گهی؛ مامان بار د شهیراحت م یتا حدود المیخ

 . رهیم رونیب

 

 ؛ رنیم رونیاز اتاق ب انیو در آخر مادر ک امی، مستانه و ت بیترت نیهم به

 ...  انیو ک مونمی، دوباره من م رهیم رونیاز اتاق ب انیسفارش به ک یو کل نهیدکتر هم بعد از معا 

 شدن . رهیبه من خ یفتگیکه با ش یجفت چشم قهوه ا کیو  مونمیمن م دوباره

 :  گمیم رسهیصورتم خفه به نظر م یکه به خاطر ماسک رو ییو با صدا رمیگیزده نگاهم و ازش م خجالت

 دوست داره؟ مارستانیتخت ب یتو یترمه اشو حت انیک یعنی-

 ؛  یسیداستانمونو بنو یروز خواست هی: ترمه اگه  انیک

س وصله به نف کشهیکه م یهر نفس انیک سی، بنو شهیترمه اش خالصه م یچشم ها یتو اشیتمام دن انیک سیبنو

 ترمه ؛  یها

 ...  مارستانیتخت ب یتو یحت نهیبیم نیباتریز ی، ترمه اشو در هر حالت انیک سیبنو
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 متحرک نداره . یمرده  کیبا  یبدون ترمه فرق انیک سیبنو

 

 ؛  دارمیصورتم برم یرو از رو ماسک

 ؛  کنهیکه خالصانه داره نثارم م یهمه احساس نی، از ا شهیتو چشم هام جمع م اشک

 . کنهیم دادیکه صداقت درش ب یمردونه ا یتن صدا نیشدن ، از ا رهیکه با عشق بهم خ ییچشم ها نیا از

 

 بشه . دایچشم هام پ یو نم اشک تو وفتهیب انیو همه دست به دست هم دادن تا احساساتم به غل همه

 

 . دهیترمه اش حس مرگ بهش دست م یبارون یچشم ها دنیبا د شهیهم انیک هیجا انداختم که  نوی: ا انیک

 

 :  گمیاعتراض م با

 ؟  انیعه ک-

 

 گفتنت ؟  انیک یدلم لک زده بود برا یدونی: م انیک

 

 : گمیبا اعتراض م دوباره

 . کشمی...خوب خجالت م انیک -
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 ؛  رهایم رونیب کیو ش کیکوچ ی جعبه هیو  بشیج یتو کنهی؛ دست م کنهیو با لذت نگاهم م زنهیم یمحو لبخند

 . شمیم رهیبهش خ یکنجکاو با

و  هدیتکون م نیبه طرف یسر انی؛ ک زنهیچشم هامو م نیتک نگ ی، برق حلقه  کنهیقرمز رنگ رو باز م یجعبه  در

 :  گهیم

 اما خواستم داستانمون متفاوت باشه . ستیهرچند مکان و زمان مناسب ن-

 

 ، از ته دل ...  خندمیم

 ؛  رهیگیدست مردونش م یو دستم و تو ارهیم رونیجعبه ب یرو از تو انگشتر

 ؛  بوسهیو چند بار پشت دستم و م نیو چند ارهیم نییپا سرشو

 . کنهیاش حال خرابمو خراب تر م یدر پ یداغ و پ ی، بوسه ها رهیگیم شیتنم آت تمام

 ؛  دهیاش خاتمه م یدر پ یپ ی، به بوسه ها قینفس عم هی با

 

 :  گهیبه همسرش بده م تونهیمرد م کیکه  یو با تمام عشق و احساس کنهیانگشتم م یرو تو نیتک نگ ی حلقه

 ...  یانیک زی؛ همه چ یانی، مال ک یانیتو تا آخر عمرت متعلق به ک یعنیحلقه  نیا-

 

 :  کنمیاراده زمزمه م یکه ب ی، اون قدر شهیم انی، تمام وجودم خواهان ک کنمیقرار بهش نگاه م یب

 ؟  کننیمرخصم م یک-

 

 : گهیو م کنهینگاهم م یفتگی، درست مثل من باش فهمهیحالم و م انگار
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 فردا ... -

 

 :  گمیو م دمیتکون م یسر

 کاش زودتر فردا برسه .-

 

 ...یکرده تا راحت بخواب قی: چشم هاتو ببند ، دکتر بهت مسکن تزر انیک

 

 یمن مسکن واقع یبرا دونستیکرده اما نم قی، گفت دکتر بهم مسکن تزر ذارمیهم م یکالمش ، پلک هامو رو عیمط

از نگاه  شمیو من غافل م شهیم قیرو همراه اون سرم آرامش هم قطره قطره به خونم تزر نیحضور خودشه ؛ از ا

 . کنهیم لیو تحل هیکه صورتم رو تجز ینیسنگ

 . شهیمحرفم عوض ن ششی: ه انیک

 

 :  گمیم ینسبتا بلند یصدا با

 اومد دوباره بدون من برگشت . مارستانیبد شد تا ب یلیمامانم ، خ ی، بذار برم خونه  یکرد وونمی...د انیک-

 

 :  گهیم تیجد با

 مگه قرار بود با تو برگرده ؟ -

 

 .  رمیآره ، خودم بهش گفتم باهاش م-
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 یچه علت میریگیهم نم یو تازه عروس میمحرم ی؟ وقت یازم دور ش ذارمیم ی؛ فکر کرد زمنیعز ی: اشتباه کرد انیک

 مامانت ؟  یخونه  یداره تو بر

 

 . نیندارم ، سر و وضعم و بب یآخه من االن آمادگ-

 

 :  گهیو م زنهیم ی، لبخند معنادار ندازهیبهم م ینگاه مین

 . زمیخودمون آماده شو عز یتو خونه -

 

 ؛  رهیگی، حرصم م فهممیم منظورشو

 .  کنمینگاه م ابونیو به خ نمیشیم نهیبه س دست

 

 مگه نه ؟  یبرام دار یحساب هیتنب هیخونه  می: فکر کنم برس انیک

 

 :  گمیو م زنمیم یمسخره ا لبخند

 ترمه ...  یترمه ب ی؛ هر چقدرم جلز و ولز کن بندمیخودم م یتو اتاق و درو هم رو رمیآره دارم ، م-

 

 ...  می: نداشت انیک
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 . میحاال که دار-

 

 . شکونمی: درو مانیک

 

 بشه؟  یکه چ-

 

 : که به تو برسم . انیک

 

 . یزورگو و خودخواه یلیخ-

 

 . یلوس و حسود یلی: تو هم خ انیک

 

 مامانم ؟  یبرم خونه  یخوایاگه نم -

 

 .خوامتیم یحسودم باش ایاگه لوس  ی: نه ، حت انیک

 

 از دست تو ... انیآخ ک-
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 ؛  گهینم یزیو چ کنهیم یمردونه ا یخنده  تک

انقدر حرصم داد که  انیک دمیکه گفت از استرس دور باش اما هنوز به خونه نرس نیداد و با ا صمویدستور ترخ دکتر

 نفس گرفتم . یتنگ

 ؛  زدیمن حساب بود ، اون به ناحق حرف م حرف

 . یایبا من ب دیکفش کرد و گفت اال و بال با کی یپاشو تو انیاما ک مریمادرم قول داده بودم که با اون م به

 

 

 . انهیبذارم که متعلق به منو و ک یخونه ا یبشم که ته دلم دارم ، از خدام بود پا تو یمنکر حس خوب تونمینم البته

 ؛ دمیترسیبود که م نیا قتشیحق اما

 ... دمیترسیآره م 

 نایشوخ طبع ک ی، صدا بندمیو چشم هامو م چسبونمیم شهیچرا اما ته دلم استرس داشتم ، سرم و به ش دونمینم

 :  شهیبلند م

 باشه . نیجوجه ام غمگ نمینب-

 :  گهی، دوباره م مونهیپنهون م دشیمحوم از د لبخند

 ؟ یقهر-

 

 ...  انیدل بردن از ک بود ی، آخ که حس خوب خواستی، قهر نبودم و دلم ناز  کردن م کنمیم سکوت

 . خواستیکردن م یداشتم و دلم دلبر دوستش

 دل کند ...  شهیم یدل برد و گاه شهیبا سکوت م ی، گاه ستین یمنطق ریسکوت .... غ با
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 ده .گرفته ش انیک یدسته مردونه  نیدستم ب فهممیم ادیکه به سراغم م یتی، از حس امن شهیزده ام گرم م خی دست

 

 . میرو لمس کن گهیجفتمون حضور همد خوادی، انگار م کشهیشصتش نوازش گرانه پشت دستم م با

 . کنهیو با فشار  دادن دستم تمام احساس خوبش رو منتقل م کنهیم سکوت

سکوت رو  نیکرده آره ، اما سکوتش حکم همون دل بردن رو داره ، نه دل کندن و من اون لحظه چقدر ا سکوت

 دوست داشتم .

 

 ابرها حرکت کرد که انقدر گذر زمان از چشم افتاد . یرو نیبود اما انگار ماش کیکه تراف نی، با ا شهیم یط ریسم

 

 یترکالن یجا راه نیبار از هم نی، آخر زنمیم ی، لبخند تلخ کنهیآپارتمانش پارک م نگیپارک یرو تو نیماش انیک

 شده بودم .

 

 شد . لیبه بهار تبد میخاطرات بد تموم شد ، چه خوب که خزون زندگ نیا ی، چه خوب که همه  شمیم ادهیپ

 . ادیذره ذره به سراغمون م یمثل بارون بهار یخوب که خوشبخت چه

 

 . میکه قراره توش خاطره بساز رمیم یدارم به سمت خونه ا انیک یخوب که من هم پا چه

و روشن شدن چراغ ها ، همزمان  ادیم یزیچ دنیکتر ی، به محض داخل شدنم صدا کنهیو درو باز م ندازهیم دیکل

 سر من . یقرمز رو یگل ها ختنیبا ر شهیم
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 ...  شهی، باورم نم کنمیروبه رو نگاه م یتعجب به صحنه  با

 بار دوم ؛  یبرا یعروس زیسوپرا

 

 ؛  زدنیاون جا بودن و با خنده دست م نازیپر یو مستانه و مامان زهرا و حت امیاعم از مامانم و ت همه

 

 :  گهیرو به جمع م ارهیمن و در م یانگار که داره ادا ی، با تعجب ساختگ گردمیبر م انیشعف به سمت ک با

 . میتنها باش المونیبا ع میخواستیم قهیعه ؟؟ دو دق-

 

 ؛  کوبمیم انیک یو با مشت به بازو خندمی، م شهیخنده بلند م کیشل یصدا

 :  گمیچشم هامه م یکه تو یوجود نم اشک با

 !  یبدجنس یلیخ-

 

به سرت زد  یساده هم آوردم که اگه هوس عروس یمهمون هیرو با  هی: کار خودم و راحت کردم ، سر و ته قض انیک

 . ارمیب ادتیامروزو به 

 

 . کنهیحس خوشمزه بودنش گل م امیو دوباره ت شهی، دوباره جمعمون جمع م خندمیم

 

 :  زنهیداد م بایو رو به مستانه تقر کنهید مآهنگ و بلن یصدا یناگهان
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 . میبپر وسط تانگو برقص الیع-

 

 : گهیم یبا حالت زار مستانه

 . یمن محو کن یو از جلو نیبمونم اما ا یدبه ترش یعمرمو همچنان تو یمونده  یمن حاضرم نصف باق ایخدا-

 

 . ینداره ، گرفتار شد دهی: فا امیت

 

چشم  یتو یداره که برق شاد تیرضا انهیک یلب ها یکه رو ی، انگار از خنده ا ادیبه سمتم م انی، مادر ک خندمیم

 ؛  کنهیم دادیهاش ب

 :  گهیو با لبخند م ستهیا یبه رومون م رو

 .  گمیم کیتبر-

 

 . میبوسیدستش رو م انیمن و هم ک هم

 :  گهیو م کنهیبه اتاق خواب م یبه من ، اشاره ا رو

 راحت حاضر شو !  الی، برو با خ انیهم قراره تا شب ب گهید یچند تا دوست و آشنا هیشتم ، برات لباس گذا-

 . شتیپ ادیب فرستمیداره ، م یشگریآرا یتو یدست هیهم  نازیپر

 

 :  دهیادامه م انی؛ مامان زهرا خطاب به ک دمیزده ، سر تکون م ذوق

 . یبس شلخته شد شناسمتینم گهیطور ، لباساتو عوض کن که د نیتو هم هم-
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 .  خارونهیتخس پشت گردنش رو م یمثل پسر بچه ها انیک

و بعد از گفتن با اجازه ، به سمت اتاق  دونمینم زیرو جا شتریغروبه ، وقت تلف کردن ب یکه دم دم ها ییاون جا از

 . رمیخواب م

 

 . ننزیهم براش دست م هیو بق دنهی، اون وسط در حال رقص وفتهیم امیگذرا به ت چشم

 

 براش رهیکه دلم ضعف م فرستهیبرام م ی، بوس وفتهیکه من م چشمش

 ؛  هیبزرگ کادوئ یجعبه  هیتخت  ی، رو ندازمیبه اطراف م ی، نگاه شمیو داخل اتاق خواب م خندمیم

 . کنمیو بازش م رمیسمتش م به

 . کنهیم ییرنگ خودنما یریش راهنیپ کی،  داخلش

 

دوخت خوب و  نیو همچن متیگرون ق یلباس پر شده از سنگ ها ی، باال تنه  زنهی، برقش چشممو م دارمیم برش

 لباس خارق العاده رو ساخته .  هیازش  فشیلط یپارچه 

 

 ...  یدر پ یخشک و پ یبا چند سرفه  شهیکه همراه م دمیم رونیب جانیبا ه نفسمو

 

 زاریاز خودم ب چرخمیکه دور خودم م نی، از ا زنمیو از سر استرس با دستم خودم رو باد م ذارمیرو سرجاش م لباس

 . شمیم
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 . رمی، با عجله به سمت حموم م شمیبه خودم مسلط م یکم یو وقت بندمیهامو م چشم

 

آب سرد بپره و  نیتا تمام اثر ا هیکاف انینگاه ک کی، هر چند  مونهیالتهاب درونم مثل معجزه م یآب سرد ، برا دوش

 . کشهیه درونم شعله مک یشیدوباره من بمونم و آت

 

که اونجا بود از  یزیتم یلباس یحوله  دنیو بعد از پوش ارمیسر و ته شستشو رو هم م یا قهیدق ستیدوش ب هی با

 . شمیحموم خارج م

 

 کردن . جادیا دمیبا پوست سف یقرمز شدن و تضاد قشنگ جانی، گونه هام از فرط ه ستمیا یم نهییآ یجلو

 

 ، کالفه ام کردن . شونیکه با بلند وفتمیم ییتر به جون خرمن موها کیکوچ یو با حوله  زنمیم یمحو لبخند

 

قصد داره  یکه با لباس دوماد نمیبیرو م ی، قامت مرد نهییآ یو من از تو شهیجدال با موهام ، در باز م یتو درست

 از منه آشفته دل ، دل ببره . نیاز ا شتریب

 

 ؛  ستین طنتیو ش یاز شوخ یچشم هاش ، اثر یتو گهیدشده ،  رهیبهم خ نهییآ یتو از

چشم هاش شعله  یکه تو ینگاهش ، اون حس خواستن و عطش تی، جد زننیم ادیرو فر یا گهید زیهاش چ چشم

 که من نسبت بهش دارم . یبیعج لیتطابق داره با اون م یلی، خ کشهیم

 

 ؛  رهیو من با هرقدمش ضربان قلبم باال تر م شهیتر م کیقدم نزد هر



 یالینوازش خ

 
849 

 

 ، درست مثل قلبم . لرزهی، دست هام م ستهیا یسرم م پشت

 من بسته است . یجانیه یحالت ها نیا ی، رو انیک یچشم ها اما

 

 ...  کشهیم یقی، نفس عم ارهیم کیو سرش رو نزد بندهیهاشو م چشم

 ...  صانهیلذت ، حر با

 . کنمیتنش رو حس م یگرما شه،یم کینزد گهید یقدم

 . برهیفرو م سمیخ یموها یو سرش رو ال به ال رهیگیهامو م بازو

 

 . سوزونهیداغش پوست سرم رو م یها نفس

 :  رسمیم یبه جنون عاشق شنومیعاشقونه اشو که م ی زمزمه

 ؟  یدونستی... نفسم به عطرت بنده ترمه م یزندگ ی، بو یدیگل م یبو-

 

 بزنم ؟  یحرف کنهیکه نثارم م یهمه عشق و عالقه ا نیدر جواب  ا تونستمی، مگه م کنمیم سکوت

 

 : کنهیم دنیمجاب به شن مویصوت یعاشقانه اش ، تار ها ینجواها دوباره

 شانس هیکه بهم  ی، مرس یکنیبدتو فراموش م ی، روزها کنمی! غم و غصه رو از دلت پاک م یبهتره باور کن گهید-

 . یکه مال من شد ی؛ مرس یکه به قلبم پا گذاشت ی، مرس یدوباره داد

 

 گردم ... ی؛ برم مونهیتاب و تحمل برام نم گهید
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 . شمیم رهیخ انیتب دار ک یچشم ها به

 ؛  ذارهیگونم م یو رو برهی، دستش رو باال م کنهیبهم نگاه م خمارگونه

 ؛  شهیتماس دست داغش با گونه ام تمام تنم گرم م از

 . ذارمیشونه هاش م یو رو برمی، دست هامو باال م کشمیبه کف دستش م رو صورتم

 

 .  شهی، نفس هاش دم به دم ، کشدار تر م کنمیتر م کیرو بهش نزد خودم

 . خندمیم زیو ر رهیگی، خنده ام م ذارهیپهلو هام م یرو رو دستش

 

 . شهیم شترینگاهش ب یفتگیخنده ام ، ش با

 ؛  ندازهیو با قدرت به کمرم چنگ م دهیهاشو از  پهلو هام به سمت کمرم امتداد م دست

 . شهیمردونش  گم م یبازوها نیب فمیظر اندام

 

 

نشم ، متوجه  قشیعم ینفس ها یاگه متوجه  ی، حت دهیموهام ،  حد فاصل صورت و گردنم قرار م یرو البه ال سرش

 . شمیم رهیم نییو پا پهن و مردونش که با شدت باال ی نهیس ی

 

 . رهیگیگردنم ، نفس رو ازم م یداغش رو ی بوسه

 . شهیم شتریلحظه ، فشار دستش دور کمرم ب هر

 . دهیکه انقدر با قدرت منو به خودش فشار م هیکم هم ناراض یفاصله  نیاز ا انگار
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 . کنهیم دایشونه هاش ، به پشت گردنش امتداد پ یهام ، از رو دست

 . شهیکه نثار گردنم م یدر پ یسوزنده و پ یبوسه ها شهیکارم ، م نیا ی جهینت

 

 . کشمینفس م انیمخمورم رو به بسته شدنه ، من هم درست مثل ک یها چشم

 . کنمیهام م هیته دل عطر مردونه اش رو وارد ر از

 

 جنبه شدم . یب یادیمن ز ایامروز عطرش رو عوض کرده  دونمینم

 . کنهیکم ، بدجور منو مست وجودش م یفاصله  نیبا ا انیعطر ک دنینفس کش آخه

 

 کرده ، دوست دارم بگه ..  سکوت

 نفس هاش پر کرده . یاتاقو فقط صدا ی؛ دوست دارم برام حرف بزنه اما فضا ستیبار سکوت قشنگ ن نیا حداقل

 

 :  گمیو زمزمه وار م شکنمی، من سکوت رو م کشهیرو به صورتم م صورتش

 ؟؟  یبگ یزیچ یخواینم-

 

 :  کنهیمثل من زمزمه م درست

 بگم ؟ یچ یقدرت کالمم و ازم گرفت-
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 ... یبگو دوستم دار-

 

 وصف حال االنمه ... شتریب یوونگی، د ووتتمی: بهتره بگم د انیک

 

 ؟  وونهیچرا د-

 

 ؛  نمیبیبهشت م یلحظه خودم رو تو نی: چون در ا انیک

 اتاق ، به خاطر تو ..  نیبه خاطر ا نه

 بهشته ...  نی؛ موهات آبشار ا ییبهشت من تو چون

 بهشته ...  یگل ها ی حهیبهشته ، عطر تنت را یهات ، ماهه شب ها چشم

 بهشته ...  یو سرخ و ممنوعه  بیهات ، س لب

 بگذرم . بیس نیا دنیاز چش تونمیاگه ممنوعه باشه ، من نم یبدون حت نویا اما

 

 

حرف پشتش پنهون  یکه کل ییطعم لب ها دنیچش یو برا ارهیم کیمن ، سرش رو نزد یتوجه به قلب آشفته  یب

 . ذارهیرو کنار م تیشده ، ممنوع

 

 . صانهیحال حر نیعاشقانه و در ع ی، با حرکت ها کنهیرو قطع م نفسم
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 ؛  کنهیم دایکمرم به سمت باال سوق پ ی، دستش از رو نیهمون ح در

 . رهیموهام فرو م یکه دستش ال به ال گذرهینم یچند

 

 . مونهینم ی، ذهن آشفته ا مونهینم ی؛ غم مونهینم یا فاصله

 .  ادیاز قبل به مذاقم خوش م شتریکه هر لحظه ، ب یطعم خوش هیو  نهیریش یخلسه  هی فقط

 

 ؛  رسونهیحس خوب رو به اوج م نیموهام ، ا ینوازش گرانه دستش ال به ال حرکت

 بهشتم ... یاتاق نه ، بلکه تو ی، من االن تو انیقول ک به

 ... انهیکه حضور ک یبهشت

 ذارمیرو ، دستامو دو طرف صورتش م نیحضورش رو لمس کنم از ا نیاز ا شتری، دوست دارم ب برمیهام و باال م دست

. 

 

 ؛ درست در جهت تخت خواب  دهیو به عقب هلم م چرخونتمی، م شهیدستش دور کمرم محکم تر م ی حلقه

 

 .  رمیگی؛ با اکراه ازش فاصله م فهممیم قصدشو

 

 ، نگاهش،  ملتهب و تب داره ...  کنهیهاشو باز م چشم

 ، درست مثل من ...  زنهینفس م نفس
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 ...  چسبونهیم میشونیبه پ شویشونی، پ دهیبه باد م نمویصورتش ، دل و د یرو اخم

 ...  دیداره ؟ شا تب

 هم من تب دارم ...  دیشا

 :  گمیم یلرزون یو با صدا دزدمیو ازش م نگاهم

 ...  انیک رونیبرو ب-

 

 دل بکنم ؟  ی: چطور انیک

 

 منتظر مان ...  رونینگفتم دل بکن ... اما اون ب-

 

 : بهشون بگم برن ؟  انیک

 

 نگو ... -

 

 ...  انیب گفتمیچقدر دلتنگتم ، کاش نم فهمنی، م کننی: چرا ؟ درکم م انیک

 

 . یجلب توجه کرد یکل شمیجور نینگو ، برو بذار حاضر بشم ، هم یطور نیا-
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 .  کشهی، دستش رو ماساژ گرانه پشت گردنش م رهیگیو سردرگم ازم فاصله م کالفه

 . رهیم رونیاما بدون حرف از اتاق ب یعصبان ای شهیدلخور م دونمینم

 

 . نهیشیکنج لبم م یلبخند

 تا شب برقصم . تونمیگرفتم که م یاونقدر انرژ کنمیوجودم هست ، حس م یز توهنو نیریحس ش اون

 ... ونمیمد انیرو هم به ک یانرژ نیا

 

 ...  پوشمی، لباسم رو م رهیلب هام کنار نم یرقمه از رو چیکه ه یلبخند با

 ...  گردمیشتاب زده برم انهیکه ک نی، با فکر ا شهیکه در اتاق باز م پشمیو دار بستن ز ریگ در

 . شمیروبه رو م نازی، با پر انیک یجا به

 . زنهیم یلبخند

 . ستیاز خباثت ن یاثر چیچشم هاش ه ی؛ تو کنمیو واج نگاهش م هاج

 ؛  کشهیباال م راهنمویپ پیو ز ادیبه سمتم م یمهربون با

 :  گهیکه م کنمیم یلب تشکر ریز

 کمکت کنم ؟  یاگه افتخار بد-

 

 بهش ندارم . یچرا حس خوب دونمی، نم کنمینگاهش م دیترد با
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 تفاوت بمونه ؟  ی، ب شدهینامزد شوهرش محسوب م یزمان کیکه  ینسبت به دختر تونهیم یزن کدوم

 

 نداشت ...  یهم لزوم یریخوب ، جبهه گ اما

 ؛  کنهیو کنکاش گرانه به صورتم نگاه م ستهیا ی، رو به روم م نمیشیم یصندل یحرف رو بدون

 تعجب داره ؛  یبودنش برام جا لهیپ لهیش یشدن و ب یمونخود نیا

 :  گهیم متفکر

 . کنهیخرابش م ظیغل شی؛ چهره ات دخترونه است آرا ادیبه صورتت م شتریب تیال شیفکر کنم آرا-

 

 . شهیو مشغول م ارهیم رونیشو ب یشیکه همراهش بود ، لوازم آرا یفیک ی، از تو کنمیسکوت م همچنان

 . رمیگیخودم و م یاما به زور جلو رهیگیدستش خوابم م ریز

 .  زهیریو دورم م کنهیفر م سی، موهامو با بابل شهیصورتم که تموم م شیآرا

 . کنهیبه موهام کارش رو تموم م یدیسف یو در آخر با زدن گل مو زنهیبه ناخن هام م یکمرنگ الک

 

 :  گهیو م شهیم رهیلذت بهم خ با

 . یمثل عروسک شد-

 

 . زنمیبه روش م یو لبخند ذارمیرو کنار م ییرو ترش

 انجام داد . زیکه کارشو خوب و تم الحق
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 . دمیدینم بایحال ز نیساده و در ع شیآرا نیا یو نقض تو بیع چیه

 

 شده . انیتر نما دهیکش راهنی، قد و قامتم به لطف اون پ شمیجا بلند م از

 . کنمیبه پا م جعبه بود رو یکه ست همون لباس تو یکفش

 

 . شنیو مامانم و مستانه داخل م شهیلحظه در باز م همون

 :  گهیم نازیخنده و خطاب به پر ریز زنهیمن م دنیبا د مستانه

 . یبه هلو کرد لیکه لولومونو تبد نمیبیم-

 

 :  گهیو م خندهیم نازی، پر کنمینگاهش م خصمانه

 . یخوشگل نینگو دختر به ا ینطوریا-

 

 . ادیکه خونم به جوش م زنهیم یلبخند حرص درآر نازیدر کذب حرف پر مستانه

 

 . نمیبی، ته چشم هاش نم اشک رو م کنهی، مادرم با لبخند بهم نگاه م کنهیسمتش که فرار م دارمیبرم زیخ

 .  شهیاز اتاق خارج م انیگو دیببخش نازیپر

 

 : گهیو م کشهی، در آغوشم م رمی، به سمت مامانم م رهیگیم دلم
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 . یبش اریروز زن پسر شهر هیتو  دیرسیبه ذهنمم نم یبچرخه؛ حت یطور نیچرخ روزگار ا کردمیفکرشو نم-

 ، اما به حرمت تو سکوت کرده . دونمیم دهیمنو نبخش زهرا

دختر من آرامش  یخوشبخت نشد ، اگه جوون مرگ شد ، حداقل پسرش به واسطه  اریدخترم ، اگه شهر ممنونم

 . رهیگیم

 دل کرده . هی، دلشو  دهی، درسته فراموش نکرده اما بخش دهیمان زهرا هم تو رو بخشما-

 . شهیدرست م زینخور مامانم ، همه چ غصه

 

 :  گهیو م کنهی، نم اشکش رو با دست پاک م ادیم رونیبغلم ب از

 خدا کنه . -

 

 :  شهیاز اون ور خونه بلند م امیت یصدا

 . میبرقص نیایب نیحالمو به هم زد ، تمومش کن تونیهند لمیف-

 

هم اومدن که با تک تکشون سالم و احوال  گهید لی، چند تا آشنا و فام رمیم رونیو همراه مامان از اتاق ب خندمیم

 . کنمیم یپرس

 و تا اون موقع مجلس زنونه بود . ومدنیاواسط شب مردها م دمیکه فهم ینبود ، اون طور انیاز ک یخبر

 کرد؟یکار م یجا چ نیپررو ا امیت دونمینم طفق

 

 .  ادیکه به سمتم م کنمینه انگار  بزرگ شده بود ، نشسته ام و با خون و دل بهش نگاه م انگار
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 وسط ؛  برهیو م کشهیتوجه به اعتراض هام دستمو م یب

 برقصم . کننیو وادارم م کننیدوره ام م لیفام یچند تا از دخترا نیو مستانه و همچن نازیپر

 

 کنم. رونیو همراه با تکون دادن بدنم ، تمام غم و غصه رو هم از دلم ب برقصم

 فراموش کنم .... زویچ همه

به  که مبادا شدیم یکه با استرس سپر ییبره روزها ادمیبره رفتاره حاج صابرو با خودم ،  ادمیخاطره بمونه ،  هی فقط

 کنن . لیزور منو عقد سه

 کرد .. رونیدخترونمو چه طور و یایشد و دن میوارد زندگ یه هدفبا چ انیبره ک ادمی

 ... زنمیمشکالت پشت سر گذاشته لبخند م نیو به ا رقصمیم آره

 شکل ممکن گفت دوستم نداره ، منو ...  نیبه بدتر یروز هی انینه انگار ک انگار

 پشت پا زدم و عقدش شدم ، آره ...  زیکه به همه چ یمن

گناه به جام مردو از  یدختر ب هیو  رمیکه قرار بود من بم ی، اون تصادف رونیچطور منو از خونش انداخت ب رهیم ادمی

 . کنمیذهنم پاک م

 

 که گفت شرتو کم کن ...  نیحاج صابرو ... ا یدایتهد

 که من زنده بودم .  یمن گرفته شده بود در حال یکه برا ییمجلس عذا کنمیم فراموش

 شاهد شکنجه شدن عشقم بودم . یپناه یو کشوندن به اون جنگل و من با ب انیو که ک یشب کنمیم فراموش
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شد رو فراموش  یغربت با اشک و اه و ناله سپر یکه تو ی، اون پنج سال کنمیفراموش م رانیمظلومانمو از ا رفتن

 ؛  کنمیم

داشتگاه ، رفتن به دادگاه و تصادف ، باز ی، باز شدن پام به کالنتر کنمیرو فراموش م زهایچ یلیمن امشب خ آره

 ....  یسوز شیچشمم ، آت یجلو انی، شکنجه شدن ک لیشدنمون توسط سه دهی، دزد یلعنت

 

 همه اتفاق ناگوار رو فراموش کرد ؟ نیا شهی، مگه م رهیگیدلم م دنیرقص ونیم

 

 :  زنمیبه دلم تشر م خودم

؛  انیو گرنه سخته همبستر شدن با ک یادامه بد تیبه زندگ یتا بتون یفراموش کن دی،با یفراموش کن دیترمه با آره

 تو رو روندن ...  یرحم یکه آدم هاش با ب یشهر یکردن تو یسخته زندگ

 

شربت جلومو الجرعه سر  وانیو ل نمیشیم یصندل ی، عالرغم اصرارشون رو کنهیافکار آشفته حالم رو خراب م نیا

 . کشمیم

 کنه . نیری، کام طعم زهرمو ش شینیریش دیشا تا

 

 .خندنیو م گنی، همه خوشحالن ، م شهیکس متوجه حال گرفته شده ام نم چیه

 که جمع قراره مختلط بشه ؛  ارهیخبر م امیو باالخره ت شهیم یها ط هیثان

 . ندازمیسرم م ی، کالهشو رو پوشمیلباسمو م یو شنل رو رمیاتاق م به

 . رمیم رونیو از اتاق ب دمیم هیبه لبم هد یلبخند
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 . شنیداخل م نازهیپر یبابا فهممیکه م انسالیمرد م هی نیو فرزاد ، همچن انیک

 . زهیریم نییپا یشهاب دلم هر یادآوریو با  زنهیهام دو دو م چشم

 فراموشش کردم ؟  چطور

 رفت وجود شهاب کمه ؟  ادمی چطور

 

 .  ستیاز اخم و تخمش ن ی، خبر پرسهی، احوالمو م ادیبه سمتم م انیک

 : پرسهیو م شهیاتفاقات گذشته ، هم به خاطر شهاب ، متوجه حالم م یادآوریمن حالم گرفته است ، هم به خاطر  اما

 شده ؟ چرا اخمات تو همه ؟  یچ-

 

 :  گمیو م زنمیم یمصنوع لبخند

 . شمیخوب م مینیکم بش هیگرفتم ،  جهیسرگ-

 

 :  پرسهی، م رهیگیم یرنگ نگران نگاهش

 ؟  یدراز بکش یبر یخوای؟ م یخوب نمیبب دهیرنگتم که پر-

 

  دمیتکون م نیو به طرف سرم

 . هیکاف مینیکه بش نینه هم-
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 ؛  برهیبودن م دهیکه برامون تدارک د یگاهیو به سمت جا رهیگیو با اجبار دستمو م کنهینگاهم م هیثان چند

 :  پرسمیو کنار گوشش م کشمشیبه سمت خودم م ی، فور ادی، از شانس خوبم مستانه به سراغم م مینیشیدو م هر

 شهاب کجاست ؟ -

 

 . کنمیاشاره م انیدهنشو باز کنه که با چشم و ابرو به ک خوادی، م کنهینگاهم م طلبکارانه

 :  گهیکنار گوشم م ناچارا

 غربت شد .  یدوباره آواره  یریکبیخاک تو سرت ، داداش احمق و ابله ام به خاطر توعه ا-

 :  پرسمی، م زهیریم نییپا یهر دلم

 اما چرا ؟؟ -

 

 : به نظر تو چرا ؟ دوستت داشت ترمه شهاب دوستت داشت . مستانه

 

 متوجه نشده . یزیاون سر و صدا چ ی، حواسش به ماست اما معلومه تو دوزمیم انینگاهم و به ک دهیترس

 

 ؛  ندازهیرو به دلم م یبی، ترس عج دنشیاما شن زدمیشهاب حدس م ریاخ یرفتار ها از

 :  گمیم یو با ناراحت رمیگیوجدان م عذاب

 . رفتیم دینبا-
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 شه .بک رونیاز آب ب مشویگل تونهیعشق خارج رفتن داشت ، خوب م ی: تو حرص نخور اون خودش از بچگ مستانه

 

 :  گهیو کنار گوشم م رهیگیدستم رو م انی، ک رهیم شمی، مستانه که از پ کنمیو سکوت م کشمیم یآه یناچار یرو از

 افتاده؟ یاتفاق-

 

 :  گمیم یلحن کسالت بار با

 نه ... -

 

 :  گهیو م ندازهیباال م یی، ابرو شهیمتوجه م انگار

 باشه ... -

 

 :  گهیم امیو خطاب به ت زنهیم ی، سوت شهیجاش بلند م از

 ؟  امیت-

 

 ...  هیبه چ یچ فهمهیم انیک یاشاره  هیخنگ با  امیبود که ت یچه سر دونمینم

 طور . نی، چراغ ها رو هم هم کنهی، ضبط رو خاموش م زنهیهاش برق م چشم
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 . کنمینگاه م هیکیکه فقط و فقط تار یو واج سر جام نشستم و به اطراف هاج

 

اون اندک  یو من تو شنیاز گوشه و کنار روشن م کیکوچ ی، چراغ ها و آپاژور ها شهیبلند م تیآهنگ ال هی یصدا

 . ادیسمت م نیبزرگ به ا یلیخ کیک هیکه با  نمیبیرو م امی، ت ییروشنا

 

 ...  ذارهیم زیم یرو ، رو کیک

 :  نالمیو م کنمینگاه م کیاون ک یرو انیخودم و ک ریبه تصو متعجب

 چرا ؟؟  انیک-

 

 : دهیجواب م امی، ت انیک یجا به

،  تسیدر حدت ن یگرفتیتازه دماغتم باال م یبودیتاالر شهر م نیبهتر یتو دیاحمق االن با یخاک تو سرت ساده -

 ؟؟  یکنیذوق م یزپرت کیک هیدرب و داغون گرفته سر  هیعروس هیاومده برات 

 

 :  گمیم تشرگونه

 ببند دهنتو ... -

 

 :  گهیو م کشهیدهنش م یرو پیعالمت بستن ز رو به دستش

 جا نشستم  هیفک و بستم -
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 : کنهیگوشم زمزمه م ری، ز کنمینگاه م انیخودم و ک ریو به تصو زنمیم یمحو لبخند

 ؟  هیچ هینیریش نیا یدونیم-

 

 ...  دمیتکون م یرو به عالمت منف سرم

 

 ...  ارهیم رونیرو ب یکنارش پاکت یصندل یو از رو خندهیم

 : گهیو م ارهیکه صورتش رو جلو م کنمیبه اون پاکت نگاه م کنجکاو

 اول بوس کن .-

 

 :  گمیزده م خجالت

 ...  انیزشته ک-

 

 ...  دمای: پس خبر خوبمو بهت نم انیک

 

 . بوسمیو گونشو م ستمیا یپا م یپنجه  یرو یسر کنجکاو از

 

 :  گهیو در همون حال م رهیگیو پاکت رو به سمتم م زنهیم ییدندون نما لبخند
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ات کتاب رو مالق نیا ی سندهیرو به چاپ برسونه و خانم ترمه سرمد نو یداستان نیناشر گفت باعث افتخاره که چن-

قرارداد رو آوردم خونه ،  ذارمیمالقاتش با زنمو حاال حاال ها به دلش م یعنیآرزو رو  نیکه من ا ییکنه ، از اون جا

 رو کم داره . یگرام ی سندهیون یامضا یفقط و فقط جا

 و فرهاد  نیریو مجنون ، ش یلی، مثل ل شهی، داستان ما هم جاودانه م بعدش

 ... مییما حاال

 . میرو تجربه کن انیپا یب هیخوش هیتفاوت که قراره  نیو ترمه ، با ا انیک

 زبون زد خاص و عام بشه . شیکه موندگار یعشق هی

 قلبامون محفوظه . یمرگ تو یعشق جاودانه که تا پا هی

اما تمام اون  هیخودیبهت بگم فراموش کن چون توقع ب خوامی، نم یگذشته افتاد ادی دمی؟ فکر نکن نفهم ترمه

 خاطرات بدو به صفحات کاغذ بسپر و از ذهنت دور کن .

 . می، زهرش نکن یبهمون لبخند زده ، ما با اوقات تلخ یحاال که زندگ بذار

 دمیقول م دونمیسرمه رو م یکه رو یبار قدر تاج نیشانس دوباره بده ، ا هیهمسرت ببخش و به  منو

 زبونم بند اومده ؛  کنمی، حس م خندمیم هیگر ونیم

 . کنهیطور عاشقانه نثارم م نیکه ا انهیدستم قرارداد چاپ کتابمه و روبه روم ک یتو من

 

 هستم ؟  یخوشبخت نیا قیمنه گناهکار ال ایخدا

 قلب جفتمونه هستم ؟  یکه تو یعشق نیا قیال

 ...  انیشکرت ، بابت ک ایخدا

 که اومد . یکه قلب همه رفت ، بابت عشق ینفرت بابت
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 . چشمیرو م یکه باالخره منه بنده دارم طعم خوشبخت نیا بابت

 ین ساختکه برامو یداستان خارق العاده ا نی، به خاطر ا یو دوست داشت کیجمع کوچ نیخدا ، به خاطر ا شکرت

 شکر ... 

 

 :  گهیو م رهیگیرو به سمتم م یالینوازش خ یاون دفترچه  انیک

 

 داره . یسیبه باز نو ازیفکر کنم ن-

 

 . رمیگیرو ازش م یالیو نوازش خ کنمیچشم هام جمع شده ، دستم رو دراز م یکه تو یاشک با

 تلخ تموم شده بود و حاال ، ورق برگشته ؛ انیکه با پا یا عاشقانه

با خوندنش اون رو  یکه هر خواننده ا ادیکاغذ م یرو ینیریو به جاش ش شهی، پاک م شهیتلخ عوض م انیپا نی، ا آره

 حس کنه .

قرار  انیخودم و ک نیعشق ب ریهارو تحت تاث یلیخ مینعمت رو داده و حاال من با داستان زندگ نی، خدا به من ا آره

 . دمیم

 

 نوشتنم ، درسته ...  با

 . نمکیم میعشقم رو با تمام مردم شهر تقس ینیریش یو به زود کنمیم یسیرو بازنو یالیسرمد ، نوازش خ ترمه من

 

 ... کنهیداره با لبخند نگاهم م گردمی، برم شهیدور کمرم حلقه م انیک یها دست
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 :  کنمیمال کدوم قسمت از داستمونه اما شروع به خوندن م دونمی، نم کنمیرو باز م یالیصفحه از نوازش خ کی

 

 پررنگ ...  یکیکمرنگ  یکیستاره داره ،  کی ایدن یتو یهر آدم-

 عاشقه ...  یپررنگ مال آدم ها یها ستاره

 یاون ستاره ها به آدم ها کنمیاما حس م دمیاون ها رو نفهم تی، حکا میچشمک زن هم دار یوسط  ستاره  نیا

 . زننیه چشمک مدلشکست

 نشونه ست . یچشمکشون کل پشت

 :  کنمیم ریتعب نیچن نیمن اون نشونه رو ا و

 تو نباشه ، خدا هست . یحواسش به قلب شکسته  نیزم یکره  نیا یکس رو چیاگه ه ینخور ، حت غصه

 به گوشش برسون . مینس ی لهیدلتو به اون بگو و همه رو به وس یدردها

 . فرستهیزود جواب دل شکسته اتو برات؟ م ای رید خدا

 تو صبور باش و صبور باش و صبور باش ...  فقط

 ... میکنیدل شکسته صبر م یبنده  کی، به عنوان  میکنیصبر م آره

 . دهیو چطور جواب صبر کردنمون رو م یخدا ک مینیتا بب میکنیم صبر

 

 و با قدرت ؛  قیعم بوسهیم مویشونی، پ کنمینگاه م انیو به ک رمیگیرو باال م سرم

ش رو نبخشم و تا آخر عمرم از انیک تونستمیو نفرت پر کنم ، م نهیدلم رو از ک تونستمیبود ، م انیصبر من ک پاداش

 . شدینم بمیوقت نص چیاما مطمئنا حس خوب االن ، ه رمیانتقام بگ
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 ه .و بهمون نشون داد شییروشنا بیکه عج یا ندهیآ هیبا  میانیمن و ک حاال

 ... انیپا یب یخوش نی، از ا خوشحالم

 ....  کنمیرو لمس م یخوشبخت کیتموم شد و من از نزد یالیکه باالخره نوازش خ خوشحالم

جربه ت نیو بدتر میکنیرو لمس م تیاما حداقل االن واقع ادهی، چون راه نرفته ز شهیو ترمه بسته نم انیک ی پرونده

 . میکنیرو فراموش م ایدن ی

  …یالیتلخ نوازش خ ی تجربه

 

  یالیرمان نوازش خ انیپا

 : سارگل سندهینو

این رمان رمان اختصاصی سایت و انجمن رمان های عاشقانه میباشد و تمامی حقوق این اثر برای رمانهای عاشقانه 

 محفوظ میباشد .

 

 جعه کنین .امر سایت رمان های عاشقانهبرای دریافت رمانهای بیشتر به 
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