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  رمان هاي عاشقانه  :آرایی صفحه و طراحی

 

 :  wWw.Romankade.com  سایت آدرس

  
    : ROMANKADE_COM@ تلگرام کانال

  
  است محفوظ رمان هاي عاشقانه  نزد کتاب این حقوق تمامی

  

  

  

  به نام خدا 

  کرده بود، تو را در قلِب قصه جا گذاشتم. رمیکه پا گ يدر دل شهر ای دنیاز نرس میها یخستگ انیم دیمقدمه: شا

و دل زبان نفهم ام  دیکش یم ادینبودنت را بر سرم فر تیها يادگاریات و  یخال يکه جا یهم زمان دیدانم، شا ینم
  مرده بودم! ،يخواست و نبود یتو را از خاطرات مان م دنتیباران قد بوس ریز

  !يآن زمان بود که باورم شده رفته ا 

#1  

  

 یزندگ هیهم شب یلیکه خ یزندگ نیتا رسانده بودمان به تِه ا میعمر، منزل به منزل  سفر کرده بود يسفر قافله  هم
 یمردم ياز نگاه ها الیخ یآسمان کبود، ب ریز يدستم، در گوشه ا انیرنگ م دیسف یباران و  پاکت ریز قاینبود... و دق
...تمام ستندین شیب یالیخ د،یو ام ای... دانستم که روستیدرد ن هیشب یلیاند، دانستم درد هم خ دهید وانهیکه انگار د

در حال احتضار بود و  میه بودجان داد شیکه پا يا مهینصفه و ن یِزندگ یسادگ نی... به هممیشده بود! تمام شده بود

http://www.romankade./
https://t.me/romanhayeasheghane
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که مهر  ینداشت زمان یمفهوم گریآمد که انجام دهد. معجزه د یاز دسِت خدا هم بر نم یحت يوجه، کار چیبه ه
  نشسته بود. زمانیحکم اعدامِ عز يشان پا دییتأ

  پناه! _

  اش که پناهم بود... دهیبُر يها یبودم از آب دهیترس يبودم. آر دهینکردم...ترس نگاهش

دوانده و قصد خشکاندن همان اندك  شهیر مانیرگ ها انیدرمانمان م ینبود...دردِ ب فیقابل توص مانی یجهنم حال
که به  يا يقرار یبود و ب مانیبا باران و مهِر سکوت بر لب ها ختهیآم مانیجانمان را کرده بود...اشک ها يته مانده 

  داد که سهِم هر سه نفر مان بود. یم یهمه، خبر از مرگ نیسته بر جانمان. و اآمد، نش یعنوان به ما نم چیه

آتش  يگاری...سدیآ یتر شده م دهیخم شیشانه ها ستیکه چند سال يادیدانستم در آغاز، سراغ مه یکه م یمرگ
 هیبود و حاال اصال شب یزمان کیکه  یگاه هیآمد تا تک یم ادیبه مه شتریب رانهیکردند...و انیدرونم طغ يزده و بلوا ها

  اش هم نبود...

  خسته! یلیخسته ام پناه! خ _

  که نشد که بشه حفظش کرد. یزندگ نیا انیتر از هر لحظه م خسته

  باشم پناه! ینتونستم امانت دار خوب یلعنت يعرضه  ی...منِ بنتونستم

  .میندار ينگارهم ا ی.... طلوعمیندار دیخورش گهیدست سرد ترم قرار داد: د يسردش را رو دست

  داشتم.... نیقیآورد،  یاش شدم. دوام نم رهیاشکبارم خ يچشم ها با

  

#2  

 ییِ بایو به ز دهیچینرگس در هم پ يبه نوازش در آمده بود. عطر بهارنارنج و گل ها میموها انیمهربان باد م دست
غزل  مانیعمو که هرشب برا ي. صدادیکش یجا نفس م نیدر ا یزندگ قتیافزوده بود. در حق بهشتیارد یِشبِ مهتاب

  انداز بود: نیخواند در خانه باغ طن یحافظ م

  دل که غم عشق دگر بار چه کرد يا يدید
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  وفادار چه کرد اریبشد دلبرو با  چون

  

که  ادگارشی. نوه عمه،  زدیاست دور م مانیگفت آشنا یکه عمو م بهیآنجا بود اما فکرم حول و حوش آن غر جسمم
 ادینگاه مه ینیکرد. سنگ یم یآمد و با ما زندگ یآمد. عمو حرف آخرش را اول زده بود، او به خانه باغ م یم رانیبه ا

 میسلولها يعمو به ارث برده دوختم . آرامش نگاهش در همه  زاش که ا ییایدر یرا حس کردم و نگاهم را به نگاه آب
در کنارم بود. خانه باغ شاهد لبخند ها و  یزندگ يها هیکه در تمام ثان يو هشت ساله ا ستیب ينفوذ کرد. پسر عمو

صورتش بود ،  یعضو دائم ییگوشم ماند و لبخندش که گو يبهارنارنج باال يخوب مان بود.نگاهش رو يلحظه ها
ه را بغل گرفته بودم اما او  مردانه لم داد می.زانو هامیداده بود هی، در مقابل هم تک وانیا ییِتر شد. به در کشو قیعم

کرد.نگاهش به سمت  یداد و چهره مردانه اش را جذاب تر م یباال زده اش جوالن م يخرما يموها انیبود. باد م
از دستم  شیها يادگارینروم. آمار  ییجا ادیمه یبود تا ب دهیکش ریرا به زنج میکه پا ییبایاش رفت.پابند ز يادگاری

  گذارد. یبه جا م ادگاری میست که برا یهجده سال میدر رفته بود.چشم آب

  

#3  

اش  یشیکه جذبه نگاه م ییلبخند زدن هم بلد نبود ، گذشته. سامرادِ اخمو یکه حت یخیاز آمدن آن کوه  يا دوهفته
با شکوه در خانه باغ ، نقل محافل شده بود وحاال من ،  یکه بعداز آن مهمان يبر دل عمو نشسته بود. مرد بی، عج

  خانواده عمو . يچند ماهه  شتِه او سپرده شده بودم تا بازگامانت خانواده بودم که ب

گذراندم .   رونیشب را ب یِ، تمام میزد یباران قدم م ریز ادیکه با مه یباران يروزها ادیباران زده بود و من به  شبید
است که  ییوز ها. امروز از آن ر میایشود به دانشگاه ب یم شتریکه لحظه به لحظه ب یو تب یحال یمجبور بودم با ب

رفتم .  یم ادیبه شرکت مه دیتاپنج عصر کالس داشتم و بعد با بح. از ساعت هشت ص میبکش میتوانست ینفس هم نم
تمام بچه ها آمده بودند . در جواب سالم شان  بایوارد کالس شدم . تقر یو با سست دمیخودمان رس يبه کالس آشنا

  ام نشستم . یمیام کنار مهتاب ، دوست صم یشگیهم يفقط توانسته بودم سر تکان دهم . سرِجا

  سالم . _

  را از نظر گذراند. میپا سرتا



  پناه

 
6 

 

  ؟ی. خوب یعمارت اله يسالم بر بانو _

  ام  کردم گفتم نه .  یشانیگاه پ هیکه دستم را تک همانطور

  رنگ تعجب گرفت . شیصدا

  چرا ؟ نکنه با سامراد .... _

  کنم سرما خوردم . ی: نه، احساس م دمیکالمش نال انیم

  . یداغ یلیدست داغم نشست : پناه خ يسردش بر رو دست

  دونم ، سردمه مهتاب . یکه به سوزش افتاده بود جواب دادم : م يبسته ا يچشم ها با

  

#4  

 ادمیکه  دمید يا بهیغر یِ و آب دیخسته ام را باز کردم . خودم را در اتاق سف يو سردرد ، پلک ها ینیاحساس سنگ با
.عطر تلخ وسرِد پراکنده در فضا  دمیکش یقیجا رسانده امش . نفس عم نیآمد چگونه با آن حال بدم به ا ینم

بخش را  شیو عصب يجد يبر جانم غلبه کرد . صدا ترسبود . اس ستادهیکرد . پشت به من رو به پنجره ا ارترمیهش
 يبالت بودم ؟ به سمتم برگشت . چشمهاشهر دن کریدر و پ یب يها ابونیخ يتو شبیتمام د یدون یلرزاند : م

دختره و  هیکه از قضا اونم  یامانت يبرا ینگران یدون یرا بست : تو م میچشم ها ادشیمغرورش سرخِ سرخ بود . فر
  ؟ هیممکنه سرش اومده باشه چه درد ییبال ها چه نکهیفکر ا

و مغرورش شد. همان لحظه در باز  يو تب دارم ، قفل نگاهِ جد سی. نگاهِ خ دیچک میپلک ها انیاشک از م يقطره ا 
و به خانوم دکتر بدهد . از اتاق خارج شد  ردینگاه پر جذبه اش را از نگاهم بگ دیخانوم دکتر باعث گرد يشد و صدا

  ونفس حبس شده ام آزاد .

  ! يدار یشوهر بد اخالق _

، اجازه  تمیمحال است . بعد از چک کردن پرونده و وضعحرفش هم به خنده ام انداخت . من و سامراد ،  یحت 
که  يترسناکش و من با سردرد يگره خورده  ي. او با اخم ها میخارج شد مارستانیصادر شد . هم قدم از ب صیترخ
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اش  یمشک نی، زبانم را قفل کرده بود . ماش مییهاو تن شیادهایاز فر میتر کرده بود . دلخور دهیرا پر میرنگ و رو
  ملو از عطرش بود .م

  . میحرف بزن دیجد نیو قوان شبیباشه که در مورد د يبار نیآخر دوارمیام _

  

#5  

کتف و  نیرا ب لیبار دهم تماس گرفته بود، موبا يکرده ، برا مارستانمیب یراه  یبود سرما خوردگ دهیکه فهم روزید از
  . ومدمیبابا نگهم  داشته که ن شبیبود: از د یعصب شی. هنوز صدا دمیکش میمژه ها يرا رو ملیشانه ام قفل کردم و ر

قرار داده و در جوابش گفتم: باورکن حالم خوبه، اصال اگه  زیم يرا رو ملیبود، ر يلبم جار يکه رو يلبخند باهمان
  کافه. يتونستم برم دنبال کارا یخوب نبودم م

  :پناه 

 یم میم نبود ، باغبان هر روز صبح به سفارشش براداخل گلدان که اگر خودش ه دیسف يگره خورد به رزها نگاهم
  آورد.

  تر شد: جانم؟ قیعم لبخندم

 گریمعجزه کرده . قول گرفته بود د شیبود که به  گفته خودش جان گفتنم باز برا نیصدا دارش نشانه ا قینفس عم 
، مملو از عطر بهار نارنج بود . با لحنش ، مانند  مشیبود دهیکه با وسواس چ ی. اتاق بنفش و کرم میجانم نگو یبه کس

  کرد: مواظب خودت باش. زمزمهبود  دنیکه از پنجره اتاق در حال وز یمیمال مینس

  جان ، خداحافظ.  یجان گرفت: باشه چشم آب دگانمیرا بستم و چهره اش در مقابل د میچشم ها 

رفتم،  یم نییکردم و پله ها را پا یلب زمزمه م ریز یآهنگ کرم و قرمزم را به سر کردم و از اتاق خارج شدم. يروسر
 انیم میمنتظرم بود رفتم. رقص نس یساعت کیتاب ،  ياز عمارت خارج و وارد باغ شدم به سمت مهتاب که رو

  کشد. ینفس م نجایا در یکه زندگ یبه راست گفت،ینرگس و بهارنارنج م يدرختان ، بو

  با حضور سامراد... یحت
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 مانیبود . با کمک پاها لشیدل ادیکه صحبت با مه ینگه داشت . کنارش نشستم ، با حال خوش شیبا پاها تاب را  
  انداز شد:  نیدر خانه باغ طن می، صدا میگرفت ی. همان طور که سرعت م میخودمان را تاب داد

  دهد. یدل عشق تو صبر و ثباتم م يا اربی

  دهد. یتو وقت سحر از غم نجاتم م عطر

  سیبنو ابانیخ يدوسه شب پرسه زدن تو سینم باران بنو میامشب تو برا اربی

  

#6  

کافه  یِبود و مهتاب ، راه ادیمه یمیکه معاون شرکت و دوست صم یرعلیکافه ، با ام ياز هماهنگ کردنِ کارها بعد
  میبود شد يکه محل قرارمان با دانشجو ها و استاد محمد يا

نسبتاً خلوت ، با  يها ابانیاز خ یکیداده بود. به کافه که در  هیا به شهر هدر یحال خوش بیخرداد ماه عج باران
از  یکیجوان که  يرا استاد محمد یشگی. باز هم همان جمع هم میدیقرار داشت رس دهیدرختان سر به فلک کش

 نیآمد که ب یدستش م ریز يهر پرونده ا اشت،آمد، دور هم جمع کرده بود. عادت د یعادل به حساب م يها یقاض
هم  يها که  رو يتا آن ترم آخر یکرد. از من و مهتاِب ترم دوم یشده اش را خبر م نیماند ، افراد گلچ یم یدوراه

  .میده دختر و ده پسر بود

  داشت. یشب آرامش ناب یکیداخل کافه در دل تار يو نور ها شهیپشت ش دیسف يها یکرم و صندل يها سنگ

  در به صدا در آمد. يباال يزنگ آشنا يورود مان به آنجا ، صدا با

که کنار هم قرار  يگرد يها زی. پشت مدیاین شیپ يا هیشد تا حاش یم لیما کافه تعط يو آغاز بحث ها لیتشک با
نشان دهنده حاد بودن پرونده بود. بحث در  نیدر فکر بود و ا قاًی. استاد در صدر نشسته و عم میداده بودند نشست

هر  يرا متقاعد کند. محمد هیاصرار قصد داشت بق باداد و  یم يحضور ما آغاز شد. هرکس نظر هیاول يها قهیدق
من بودم. مهتاب  مانینفر کیو  ستیگرفت. فرد ساکتِ جمع ب یشد و بحث بچه ها شدت م یکالفه تر م قهیدق

بود .  يریپرونده نفس گکرد تا آشوب نشود.  یم یانیبار پا در م کی يا قهیچند دق ينظرش را گفته بود و محمد
  هم عشق! زو با انتیعشق، خ
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. ماهور زند توانسته بود پسر ها را هماهنگ کند و خودخواهانه در حال میبود دهینرس يا جهیبود که به نت یساعت دو
، با  دیرس یکه پچ پچ مانند به گوش م ییگرم و صدا يتلخ در فضا يعطر دنیچیزنگ کافه و پ يتاختن بودند . صدا

  به پا کرده بود . يزبان برنده اش نبودند ، هنگامه ا فیحردختر ها  گریکه شورش را در آورده بود و د يماهور زند

  برعکس بود. دیفکر کن -

که  يشد ، با عطر یم کیکه به ما نزد يپا يشد.صدا رهیام خ یدر نگاه مشک يساکت شد و نگاه سبز محمد زند
 م،یبود دهینرس جهینت نیدادم : مگه به ا هیتک یصندل یاشت متوقف شد.  به پشتبه عطر سامراد د یبیشباهت عج

  مردانه ؟  رتیست با غ يغرور زنانه مساو

مسئله رو  نیضبط شده هم ا لمیکرده بود و ف انتیام اوج گرفت : اگه اون خانوم به شوهرش خ يمحکم و جد يصدا
 نیا یشد و اون نوزاد سند قطع یشد . به فرض محال  که ثابت م یم يان ا يکرد ، دادگاه منتظر تست د یاثبات م

  شک سنگسار بود، یبود ، حکم دادگاه ب انتیخ

  درسته؟

قرار داده  زیم يدو دستم را رو يگرفتم ، آرنج  ها  یام را از صندل هیسرش را به عالمت مثبت تکان داد . تک يمحمد
  را در هم گره کردم .  میو انگشت ها

 دیشون رو  نداره . حکم طالق صادر کن یقدرت نجات زندگ گهین زن غرورش شکسته ، عشق اون مرد داستاد او _
  نداره.  یجون گهیکه د يعاشقانه ا یبه احترام زندگ

بلند شدم . به سمت در که برگشتم ،  یصندل يام را برداشته و از رو یمشک  فیدر فکر فرو رفته بودند، ک همه
 یدرون چشمانش بود که نم یینبود اما حس ها یرنگش عصب یشیبود . نگاه م ستادهیام ا یسامراد در دو قدم

  ست؟یدانستم چ

دست  انیم یی. قلب نا آرامم جا دیکش شیمو ها انیاش در آورد و کالفه م یمشک نیشلوار ج بیرا از ج دستش
  . می.آرام لب زد : بردیتپ یمشت شده ام م

لبشقرار  يداده بود و دو انگشتش را جلو هیتک شهیراند. آرنج دستش را به ش یها م ابانیبود که در خ یساعت کی 
که سکوت  یکیدادم و همراه موز ابانیترسناکش کرده بود . نگاهم را به سمت خ  بیژست ، عج نیداده بود . ا

  مملو از عطرش را شکسته بود زمزمه کردم :  نِ یماش
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  یمثل خودم یبیغر یشهر غم مسافر

  عالمه  هی ياز غمه غصه دارتو صورتت پر 

  دلت گرفته از همه  یدرد و دل کن يدار دوست

  است وونهیگن د یم یشد محبت بگ یچ یغربت نگ يتو بیغر

  چه بچه گونه است حرفاش

  ستیهمه درد  دوا ن نیا ستیآدما ن ریتقص

  و نون و نفس  آب

  تو قفس ياومد کجا
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پا گذاشته بودم. ساعت از ده  ریخودم است. خط قرمزش را ز ينگران کردنش پا نیگفته بود، عواقب سنگ دیتاک با
گره خورده اش نداشتم. از  يزدن هم در مقابل اخم ها کیشب گذشته و من در عمارت نبودم. اما حال ، جرئت ج

 ییِر غرق در روشنا، از باال به شه نیبر ماش هیمطلق و تک یکیبود که در تار يا قهیکرده بود. چند دق خیاسترس تنم 
  . ستادمیو ساکت کنارش ا ادهیپ نیبود. از ماش رهیخ

اش آرام اما بم تر شده  يجد ي. صدامیزد یپرسه م مانیخاطره ها انیم ییبود، اما من و او جا دنیباران در حال بار 
  بود .

خاص ، اما بار ها  يبود و پر از خط قرمز ها یرانینداشت . بابام ا  یعشق بابا ، قدرت پا بند کردن مامانم رو به زندگ -
عاشقش ، هر  یِشیکرد  چشم م یترك برداشته بود . فکر م گهیمونم د یزندگ میو بارها اونا رو شکست . حر

سه نفره ما رو نابود کرد. از اون شب به بعد غرور چشم  یِ زندگاشتباهِ بزرگ ،  هی؛ اما  دشیبخش یهم کنه م یاشتباه
مون رفت .  یاز زندگ شهینشد . پنج سالم بود که واسه هم دهیوقت مامانم بخش چیه گهیشکست و دقهرمانم  يها
 فتداد . بهم گ ادیبه بزرگ بهم  کیرو از کوچ یزندگ يگاهم بزرگم کرد ، مرد بارم آورد . تموم خط قرمز ها هیتک
خوب و  يدونفر يمثل خودش . روز ها؛ درست  ارمیو خم به ابرو ن ستمیاگه غرور مو شکستند ، مردونه به ا یحت
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 دایمهر و موم شده پ يروز ، نامه ا هی.  اوردمیو خم به ابرو ن ستادمیبابام مرد . تنها شدم اما ا نکهیتا ا میداشت یقشنگ
  کردم. 

  تلخ ؛ بابام هنوز عاشق بود! قتیحق کی

  ساکت شد . 

  تنها وجه اشتراك مون بازنده بودنه مونه.  يبود : متاسفم ، انگار نیآرام اما غمگ میصدا

  خاصه . ینگران هیگفت عشق همراه با  یم شهیصعود کرد : بابام هم میسمتم برگشت . نگاهش تا چشم ها به

  نگرانم نکن. گهیشد: د میها یمشک رهیتر خ قیکرد و دق مکث

هم تکان نخورد: برو سوار شو  لونیپسا کی شیلب ها یباال آمد. ول شی، لبخند تا چشم ها دینگاهم را که د یجیگ
  ، هنوز حالت خوب نشده.  یرونیدختر ا

به  ی. نگاهمیبمون گهید کمی،  میرو دوست دارم . حاال که اومد یبارون يرا باال انداختم: شب ها میشانه ها الیخ یب
  شد . شیپ قِیتر از دقا يصورتش جد کیمیو م شیانداخت . صدا دیرقص یم شانی، البه ال میکه نس میموها

  . سوار شو لطفا. می. هرگز ، هرگز تکرار نشه . االنم بهتره بر یستیباره که ساعت ده شبه و شما خونه ن نیپناه ، آخر _

  رفتم. نیو به سمت ماش دمیرا به سر کش میشانه ها يرو يِروسر
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در نظر گرفته  میکه برا یهیاز تنبزد ، منتظر بودم  یکه او حرف م شبیفرستادم تمام د رونیب یرا با آسودگ نفسم
رنگم را  ییبلند خرما ينشسته بودم و موها یصندل يبر رو نهییآ يراحت جلو الینزده بود . با خ یاما حرف دیبگو

  شد. اتاقم. دو تقه به در  زده شد و سامراد وارد  دمیکش یشانه م

  داد .  میبه چشم ها نهی. نگاهش را از قلب آ ستادیحرف پشت سرم ا یب

  . میصحبت کن دیبا _
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  . دمیکش میرا در موها شانه

  در چه مورد؟ _

  خط قرمز! نیپا گذاشتن مهم تر ریعواقب ز_اش روشن تر شده بود.   یشیم نگاه

  اتاق را به تاراج برده بود .  ياش هوا یکرم رنگ مقابلم قرار دادم و کالفه نگاهش کردم . عطر لعنت زیم يرا رو شانه

  . يشه و حق پشت فرمان نشستنم ندار یم فیتوق نتیماشدو هفته  _

  نفس شد .  کیرا کنار زدم و فاصله مان فقط  نمانیب یبلند شدم و به سمتش برگشتم ، صندل یعصب

  گرفته؟ تیشوخ _

  بود : ابدا دختر خانوم . يآرام اما جد نگاهش

  ام کرده بود . یو محکمش عصب ينگاهش، لحن جد ینیآرام شوم . سنگ یهم گذاشتم تا کم يرا رو میها پلک

که قانون  یمن يچکاره  قای: تو دق دمیباال رفته ام نداشتم پرس يبر صدا یکنترل کهیرا باز کردم و در حال میها چشم
  ؟  یکن یو اجرا م يدیحکم م ،یکن یم بیتصو

  نبود. یبودنش اصال نشانه خوب آرام

راه فرارم بود . سرش کنار گوشم نشست .  انیپا يپشت کمرم نشان دهنده  زیقدم جلو آمد و من عقب رفتم . م کی
خانوم کوچولو ، _.  دیشن یشک م یبلند کوبش قلبم را ب يبود . صدا دهیوار تمام جانم را به حصار کش چکیترس پ

  مواظب تن صدات باش . 

  من چکاره اتم؟ آره! یبدون يخوا یم

 انیتند تر شد . قلبم م مینیب ریقرار داد ؛ عطر تلخش ز زیم يرا دو طرف بدنم رو شیجلوتر آمد ، دست ها یکم
  پهنش پنهان شده بود . ي نهیس انیزد و سرم م یم میگلو

دست  میذارم امانت یکه شده نم یمتیبهم سپرده . به هر ق یامانت هیغربت ،  ي: تنها آشنام تو دیغر یلحن محکم با
  خورده بشه!



  پناه

 
13 

 

  !یامانت میکمک کن بهتره به هم پس

  کوب شده بودم . خیگرفت و از اتاق خارج شد اما من همان جا م فاصله

من مات صفحه اش بودم .  یبلند شد ول لمیزنگ موبا ي. صدا دمیکش یو من نفس نم دیچیپ یدر سرم م شیصدا
. دم در منتظرم بود .  دیچیپ یسر خوش  فرهان در گوش يمرا به خود آورد ، صدا یزنگش کم يبار صدا نیدوم يبرا

کردم از  یفرار م دیمرده بودم. با دیمطلق شا یِسک یاتاِق مملو از عطر تلخ آن مرد ، در ب انیزد و من م یاو حرف م
  . دیکش یکه آن مرد نفس م ییاتاق ، از جا نیا

  ماند. یم ادگاری دیو در بالکن اتاق را باز کردم، عطرش نبا پنجره
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را  میو محکم بودنشان . انگار حرف ها شانی یرحم یب شان،یاز سنگ ها متنفر شدم . از سخت چهار ساله بودم که 
اسپند و گالب ، قبرستان ساکت را  ي. بودندیشن ینم د،یزدم پدر و مادرم را برگردان یم ادی؛ هرچه فر دندیفهم ینم

  تر کرده بود. ریدل گ

  مادرم را يشان را کرده بود . آغوش پدر و نوازش ها يهوا دلم

  !میشد ینم شیخوشبختِ چهارده سال پ يخانواده  گریشد . ما د یخواستم اما افسوس که نم یم

  شدم . یمن هم همسفر شان م دینمانده بودم، شا ادیمه شیپ يبا لج باز اگر

  سوزاند. یدلم را م شتریدور که در ذهنم رنگ باخته بودند ب يسال ها يخاك خورده  خاطراتِ 

  گرداند. یرا باز نم شیمسافر ها گریکه د يبه سفر نینفر

  ؟يداد: آروم شد رونیخواند و نفسش را با آه ب ينشست، فاتحه ا کنارم

  آره ممنونم فرهان.-

 لشیمامان و بابا تو کرده دل يصدات، دلت که وسط هفته هوا بیحال بد، بغض غر نیرخم داد: ا میرا به ن نگاهش
  سامراده ؟
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 یدون ی! کالفه شد: خودتم خوب ممهیتنها لشیاش کردم: آره، دل نینگران و غمگ يِ ام را قفل نگاه قهوه ا یباران نگاه
  احساس مزخرف از خودت دور کن . نیپس ا  م؛یکنارت هست شهیکه ما هم

  

  دهیآزارم م یلیروزا که خ نیدارم ا یحس هیدونم اما  یدستش گذاشتم : م ياز گالبم را رو سیخ يها دست

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°  

کند به  میکرده بودم، قبل از ساعت ده به عمارت برساندم . مهتاب قول گرفته بود که راض یاصرار فرهان را راض با
  بود بروم اما قبول نکرده بودم . مانی یگیعمارت شان که در همسا

  ناب شان تا معرفت شان که زبانزد بود. يهم بودند ؛ از لبخند ها هیشب بیر عجو براد خواهر

 يرا زد و موتور را نگه داشت. دستم را رو یانیآفِ پا کیماهرانه ت م،یرنگش وارد عمارت شد اهیبا موتور بزرگِ س 
براقش را از سرم برداشتم  یو کاله کاسکت مشک ستادمیا شیآمدم . روبه رو نییموتور پا يشانه اش گذاشتم و از رو

 يقهوه ا يشک معجزه امروزم بود. برق چشم ها ی. لبخندم برگشته بود ؛ فرهان ب ختیآبشار وار دورم ر می. موها
  می، برا مانیاش در لحظه ها یشگیهم يکه شش سال از ما بزرگ تر بود اما بودن ها یمهتاب بود. فرهان يایرنگش دن

که  ییارزشمند تر هستم. از آن لبخند ها شیگفت که دو خواهر دارد و من از مهتاب برا یکرده بود. دائم م زترشیعز
 یدون ینقش بست. با انگشت اشاره اش چالم را لمس کرد: خودت نم میلب ها يرو دیکش یچالِ گونه ام را به رخ م

  بخند. شهیهم ،یش یم یکه با لبخند چه ماِه خوشگل

در هم گره خورد  شی... ابرو ها يممنون فرهان . اگه نبود ایدن هیبودن امروزت  را پشت گوشم فرستادم: بابت میموها
شدم و  رهیو به رفتنش خ میخانوم. دست داد یآبج ستیام بود، تشکر الزم ن فهیلب زد: وظ یو با لحِن آرام اما حرص

  .دش یدر ذهنم تداع میکه با هم داشت یتمام روزِ خوب
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دنبال نظر نبود ، خواسته اش فراتر از حد تصورم بود .  گریبار د نیمان در کافه گذشته بود. ا یقبل داریاز د دوهفته
  من و ماهور زند نینگاه اش ب



  پناه

 
15 

 

  د؟یکن یمن ثابت شد: قبول م يو رو دیچرخ 

و  يو مجلِل قهوه ا کیشد. اتاق ش شتریچرم کرم رنگ ب یو فشار دستم به دسته صندل دمیکش ینفس نا محسوس 
. رمیبگ يعاقالنه ا میتوانستم تصم یزد . نم ینگاه شان ، تمرکزم را برهم م یِنیاستاد و سنگ یِچوب زیم یِشلوغکرم ، 

و پنجره مشرف به  دمیبود . بلند شدم پرده ها را کش افزودهاتاق  يِری، بر دلگ يقهوه ا يکرم با ساتن ها يپرده ها
قصه فکر  نیا يکرد. پشت به آن دو مرد به انتها هیتازه به دفتر هد یدمِ غروب ،  جان يرا گشودم . وروِد هوا ابانیخ

را که  جانرفته و آن نِه کم  لیتحل ي. صدا دیخواه یحکم از ما معجزه م يکردم: استاد شما دو هفته قبل از اجرا
شتش پر پ یِمشک يموها انیم ی. دستدیکش یبرزخ نفس م انیبه سمتش برگشتم . کالفه بود و انگار م دمیشن
معجزه شه اما مهر  دیخورد: حق با توئه ؛ با یابدًا به مرد مقتدرِ کالس ما نم نشیگرفته و لحن غمگ ي. صدادیکش

 یم ادیرو فر قتیحق هی رهیگ یمتهم قرار م گاهیدر جا هکه هر دفع ییساله زده به لباش و چشم ها کیکه  یسکوت
  نداره . یجرم همخوان نیزنه ، با ا

 انِ یبه غروب آفتاب ، م رهیخ نهیدر فکر فرو رفته بود . دست به س قاًی، عم يقهوه ا يبه پارکت ها رهیماهور زند خ 
 ياهویخاموش شدنِ ه يسخت بود . برا يادیز مییتنها میتصم نیبودم. اول ستادهیجداِل عقل و قلبم به تماشا ا

  ام چشم بستم و گفتم : قبوله!  یدرون

  ه زند سر گردان تر شد. گرفت و نگا دیرنگ ام يمحمد نگاه

 نی. زند با ماش میطبقه اش قرار داشت خارج شد نیده طبقه که دفتر استاد در پنجم دیماهور زند از ساختمان سف با
ساعت اوج  نیبه حرف آمد: ا دی. مردد بودنم را که د یخانوم اله دیترمز زد: سوار ش میپا يجلو متشیگران ق دیسف

  مثل شما خطرناکه!  یخانم يخونه نصف شب شده و برا دی. تا برس کهیو تراف یشلوغ

بود ، پسِر  یفکر هم نکرده بودم. سوار شدم و حرکت کرد. باور نکردن یمسائل حت نیآنقدر آشفته بود که به ا ذهنم
 یجالب بود بدانم  کس میگونه آشفته و ساکت باشد. برا نیا تیجذاب يشر و تخس دانشکده و به قول دختر ها خدا

نداشتم  که  یداشت. شک یم يچه نظر دید یرا م تعمار یشیرا داد ، اگر چشم م تیجذاب يه زند لقب خداکه ب
 یقینفس عم د،یرس یسامراد هم نم یشینگاه م يزند به گردِ پا يخاکستر يگرفت . چشم ها یلقبش را پس م

روز ها فکر سامراد در  نیبود ا بیگفتم . عج یم انیدادم . داغ کرده بودم و هذ نییرا پا نیماش شهیو ش دمیکش
   د؟یرا کم کرد: شما مطمئن کیموز يمملو بود از عطر گرمش . صدا نیداد . اتاقک ماش یمجوالن  يادیذهنم  ز

  نه ._
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  د؟یکرد: چرا قبول کرد نگاهم

  دادم: معجزه ها رو باور دارم.  رونیرا با آه ب نفسم

که  يمان شدم، جا يبایشدم . وارد عمارت ز ادهیتشکر کردم و پمعجزه ام بود.  میکرد . باور داشتم چشم آب سکوت
  کردم. یامنش احساس آرامش م میناب مان ، در حر يعطر ها انیم
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من  دیخواستم به دل قصه بزنم، شا یم انشیبود اما با علم به پا یوانگیرا در پناهِ اتاقم فکر کرده بودم. د شبید تمام
که  ییداخل باغ آماده کرده بود، جا يا شهیصبحانه را در خانه ش زی. ماه گل ممیشد یطلوع م يو ماهور معجزه 

قرمز رنگ  يها و گل ها چکیکه در حصار پ يا شهیش يها واریآورد با آن د یهنوز هم مانند روز اول مرا به وجد م
شود در  یستاره م هیهوا هر ثان یروز ها ب نیکه ا يا یشیکشند. دو هفته تمام شده بود اما با چشم م یشان نفس م

و از دِر مشرف به باغِ  دمیآب پرتقال را سر کش وانیمان رد و بدل نشده بود. ل نیب یآسمان ذهنم، جز سالم کالم
  زدم. رونیآشپزخانه ب

  د؟یرا از نظر گذراند: سالم، خوب هست اهمیس يمنتظرم بود. سالم کردم، سرتا پا نشیبر ماش هیزند تک ماهور

  .دییبفرما جم،یگ کمی قتشیحق_باز کرد:  میبلندش را برا یشاس نیدر ماش د؟یون، شما در چه حالممن _

 يشرت و کفش ها یقد نودش با ت یآب نیجلو نگاهش کردم، شلوار ج شهیبست. از ش اطیشدم و در را با احت سوار
با  اوشیس ينوك مداد نیکه ماش می. از کوچه خارج نشده بودمیجلفش کرده بود. سوار شد و راه افتاد يادیز دیسف

نگاهش کنم. انگار باورش نشده بود که مرا  نهیاش باعث شد از آ یسرعت از کنار مان عبور کرد. ترمز ناگهان
لبخند مهمان  یکه به لطفش گاه یطانیشر و ش یِو قطب مخالف سامراد بود؛ پسِر چشم عسل یمی.دوست صمدهید

  شد. یم مانیلب ها

بود که  يا قهیدق ستیبودم. ب رهیخ میبلند رو به رو يها وارید به°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
کرد. نگاه مان در هم گره خورد،  یها نگاه م واریرا به تن کرده و به د شی. ماهور کت اسپرت سرمه امیبود دهیرس

 چیلب زمزمه کردم و پا به داستان پر پ رینام خدا را ز دم،یرنگ را به سر کش اهیبود. چادر س دهیانگار وقت رفتن رس
زندان   سیبه سمت اتاِق رئ تی. ماهور با جدمیداد لیو تحو میمان را خاموش کرد يها لی. موبامیو خم طلوع گذاشت
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نمش از  يو بو يکه سرد یرنگ دیکه استاد هماهنگ کرده بود رفت و من به سمت اتاق مالقات. اتاق سه در چهار سف
 يها واریاتاق بود. د ییِرنگ و رو رفته، تنها دارا دِ یسف یکیپالست يها یو صندل زیداد تنم را لرزاند. م یمرگ خبر م

قرار  زیم يگره کرده ام را رو يداد. دست ها یم شیبودند، اضطرابم را افزا ستادهیکه خاموش به نظاره ا يدرد یب
 اهیدادم، پشت به من رو به نگهبان با چادر گل دار س میرو به رو يفلز در هشده لوال، نگاهم را ب جادیا يدادم. با صدا

شکست. بعداز  یمان م ينفس ها يبود. قفل دستبندش باز شد و نگهبان رفت، سکوت اتاق را صدا ستادهیا دیو سف
تصور کرده و  بیو غر بیقاتل ها را عج المیدر خ شهیباالخره به سمتم برگشت و من مبهوت ماندم. هم قهیدق ستیب

ام شد.  رهیسر خورد. ساکت خ میشانه ها ينشست و چادرم از رو یصندل يبودم. رو دهیشان تراش يبرا بیهزاران ع
ها را به رحم آورده بود. اضطرابم دود شد و به هوا  واریاش، دل د یمشک يچشم ها تِیرو که معصوم دیسف یدخترک

 ي. موهادیشعله کش شیام ماند و حسرت در چشم ها وردهالك خ يانگشت ها يآمد و رو نییرفت. نگاهش پا
  را شکسته و دو طرف صورتش آزادانه رها شده بودند. اهشیس يِرنگش، حصار روسر یمشک يفرفر
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سال  کی نیزده بود. در ا شیشد به جرم قتل پسر جوان به زندان افتاد بود و مهر سکوت به لب ها یم یسال کی
  آمدند حرف نزده بود. یبا خانواده اش که به مالقاتش م یحت

  را به سمتش دراز  کردم: سالم. دستم

 یچال نگاهش خال اهیشد. س رهیخ میانداخت و مردد به چشم ها يحوصله ا یدستم نگاه ب فیظر دیدستبند سف به
  و سردش را به دستم رساند. فیدست ظر دیرا که د میمرگ بود و مرگ! پافشار یاهیس نیبود، و عمق ا یاز هر حس

  :من پناهم._

  .دیکش رونیدستم ب انیبهم انداخت و سرش را با افسوس تکان داد؛ دستش را از م یهیفیعاقل اندر س نگاه

 يدار يکه با لج باز ییترسو هی: تو دمیکش یقیدادم، نگاهم را دور تا دور اتاق چرخاندم و نفس عم هیتک یصندل به
  . يباز ینفستو م

  و متعجب نگاهم کرد. دیاش باال پر یکمان يو نسبتاً بلندم، ابروها يجد يصدا از
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بودنت شهادت بدن  ونهید یو حت يا شهیبه ش انیکه به خاطر نجات جونت، حاضراند ب ییدر مورد کسا ومدمین _
پرپشتش  يپلک ها انیاشک از م يمعجزه شه طلوع. قطره ا دیکه شا نهیجا ا نیحرف بزنم. قصدم از اومدن به ا

  .دیچک

قهرمان  یبتون دیمنتظر توئه. شا رونیطناب دار اون ب ؛يسکوت رو بشکون. فقط چهارده روز وقت دار نی: قفل ا_
لرزش  یبود ول نییبلند شدم و چادرم را سر کردم. سرش پا یصندل ي. از رومیبجنگ تیو واسه زندگ یبش تیزندگ

نشده بود. به سمتش رفتم و در آغوشش گرفتم. چادرم  دهیماه ها بار دیبود که شا یبغض ينشان دهنده  شیشانه ها
  لرزان دستم را گرفت. يپر از خاك افتاد. هق هقش بلند شد و با دست ها نِ یکف زم

بلندش  يصدا يرایسرش زدم. اتاق با دل جان پذ يرو ياما لرزان بود، بوسه ا فیضع شیم...ن نکشتمش. صدا _
  شد. 

  تا حرف بزنم. ادیب دم،یبر گهید دیبهش بگزد:  هق

زندان، باز پرس پرونده را خبر کرده بود.  سی. رئدیایب دنشیزند را به دنبال عشق طلوع فرستاده بودم تا به د ماهور
  قفل شده ما بود. يبه دست ها زیپشت م یِ مرد مو جو گندم زینگاه ترحم آم

 یکند. گفته بودم ب یاش م یخواستم بدانم چه گونه راض یم و نمدانست یاز رفتن ماهور گذشته بود. نم یساعت دو
  آن مرد هرگز برنگردد.

گرفته بود. ساعت ها گذشته بود که بازپرس از اتاق خارج شد. نگاهش در چهره ام  يضربان قلبم را به باز اضطراب،
شدت گرفت. نگاهم را به  شی. اشک هاستیعاشقم ن گهی! دادی ی: نمدیاش لرز یصورت يبه گردش در آمد و لب ها

سردمان را در هم  يشد. دست ها یم شتریو هم همه دلم ب دیچرخ یانداختم. عقربه ها م وارید يساعت گرِد سبِز رو
  گرداند؟ یبر م یچوبه دار را به زندگ يعشقِ آن مرد، طلوِع پا ای. آمیگره کرده بود
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 یاز خاطراتت باق رانهیو کیکه فقط  ینیب یم ییآ یبه خود م شان زد. تا ادیشود فر یاز درد ها هستند که نم یبعض
که خبر داماد شدن عشقش جانش را گرفت.  یکه قلب و نفست را تا ابد با هم ساکت کرده. مانند طلوع ییمانده و تو

خارج  میسردش را از حصار دست ها يشد. دست ها رهیشده بود، خ شیبه ماهور که غم مهمان چشم ها دهیترس
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 شیگلو يشد، دستش رو نییباال و پا شیگلو بیو رفت. س دینگاهش پر کش دی. امستادیاتاق ا انیکرد و مبهوت م
 الشیخ وانهیشکسته قلبش را جمع کرد، دست دخترك د يها هیدر حال غروب، تک دیبه خورش رهینشست. بانگاِه خ

نگاهش کردم،  یچارگیو ماهور را به خود آورد. با ببسته شدن در، من  ياتاق خارج شد. صدا زصدا ا یرا گرفت و ب
 انیبود، م دهیشد. انگار او هم مثل من بر رهیبد رنگ کف اتاق خ يها کییگرفت و به موزا ینگاهش رنگ شرمندگ

 کیرا به خانواده اش بدهد.  وعخواست هر چه زودتر مژده حرف زدن طل یزندان  به اتاق آمد.  م سیبلبشو  رئ نیا
 سیخواسته ام را به رئ دم،ید یطلوع را م دید که ماهور را به حرف گرفته بود، دلم آرام و قرار نداشت. بابو یساعت

 يرو اهیاز او خواست با مالقاتم موافقت کند. با اجبار، تلفن س دیکرد. ماهور که اصرارم را د یزندان گفتم، قبول نم
نگهبان وارد شد و احترام گذاشت.  به حرف آمد:  قهیدق کیرا خواست. بعد از  یو نگهباِن خانم ترا بر داش زیم

  اتاق مالقات. دیخانوم طلوع رو ببر

  .نهیرو بب یخواد کس ینم گهیبه ما انداخت: قربان اما گفت د ینگاه زن

  ؟یکه خانوم اله نیدیبه من انداخت: شن یزندان نگاه سیرئ

  دنش؟یمن برم د شهی: بله، اما م_

 دیزند من با ي: آقادمیحرفش پر انیحوصله م ی... بیلند شد و کنارم نشست: خانوم الهاش ب یصندل ياز رو ماهور
 يرفت. صدا زیبه سمت م دیگونه د نیکنم. اوضاعم را که ا ی... خواهش مدیکن يکار هیتا آروم بشم،  نمشیحتما بب

 بتیمص یتا مرز جنون کشانده بودم. بعد از کل نگاهش یبود، دل تنگ دهیدلشوره امانم را بر دم،یشن یشان را نم
نگهبان  م،یها با آرامش فاصله دارم. وارد بند که شد لیکردم ما یهمراه نگهبان به سمت زندان راه افتادم. احساس م

مان ظاهر شد:  يجلو یدرشت يبا جثه  یسال انیاز زمان زن م يزد: عصمت!! در کسر ادیفر ينسبتاً بلند يبا صدا
دودمانت  اد،ی. خم به ابروش بیگردون یطلوع و برش م شیپ يبر یو سالم م حیخانوم رو صح نیبه زن گفت: ا رو ه؟بل

  دن. یرو به باد م

  !زهیدوش دیینگاهم کرد: چشم، بفرما زیتمسخر آم عصمت

از  يبود. چند نفر انیدر جر یترسناک يدادند، داشت. همهمه  یها نشان م لمیکه ف ییبا آن زندان ها يادیز تفاوتِ 
را به  شیصدا ستاد،یسلول ا نیآخر ي. جلومیدیشده بودند. به ته سالن رس رهیزده و به من خ رونیشان ب يسلول ها

  سرش انداخت: طلوع!! 

  ..ستیآمد: ن نییتخت دو طبقه پا يفرز از رو ،ینقش زیر دختر
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به سمتش  یمن بود: رفته حموم. قدمکجاست بچه؟ همان طور که نگاهش به  ستم،یحوصله گفت: کور ن یب زن
  کرد: حموم کجاست؟ یام م وانهیبرداشتم. احتماالت داشت د

  ؟يبر يخوا یکه حمومه، نکنه تا اونجام م يدیعصمت از پشت سرم بلند شد:دختر جون شن يصدا

پشت سرش..  يرفت و من با اضطراب مرگ بار ی. او جلو ممیبه دخترك اشاره کردم: بر ه؟یسمتش برگشتم: مشکل به
 يکه فقط پنج حمام در آن جا بود، در ها میشد یبردند. وارد سالن کوچک یم لیفکر ها داشتند جانم را به تحل

آمد. دخترك را کنار زدم و به آن  یآب م رشرش يحمام صدا نیزدند. از آخر یرنگ بر دلم چنگ م يخاکستر يبریف
  م؟یشه با هم حرف بزن یبودند. دو تقه به در زدم: طلوع، م هستادیا يسمت تند قدم برداشتم. آن دو همان دم ورود

 ؟يشنو یزدم: طلوع صدامو م يا یدر پ یپ يصدا. با کف دست ضربه ها نیتر کیاز کوچ غیجواب بودم اما در منتظر
م در دلم  نا دم،یکش یقیچشم بستم و نفس عم يا هیبد عالم به سراغم آمده بود. ثان يسرگردان بودم. تمام حس ها

جان لب زدم: در رو بشکن، مردد  ی. رو به عصمت بندزدم. عصمت و آن دخترهم انگار نگران شده بود ادیخدا را فر
 یدر پ یپ يها غینگاهم کرد اما انگار دلهره سراغ او هم رفته بود، از در فاصله گرفت و با قدرت به در ضربه زد. ج

  رفته بود. يکه کف حمام، غرق در خون به خواب ابد یجان یدخترك و طلوع ب
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هنوز مقابل آن  شیپ ينشسته اما روح سرگردانم ناخوش تر از لحظه ها نیماش یصندل يآرام و ساکت بر رو جسمم
نفس  م،یگلو خیام شده و بغض ب نهیس يگوش دلم را پر کرده. غم بختک وار، آوار بر رو شیو ضجه ها ستادهیدر ا

 یو روح دهیخم يشدم. با شانه ها ادهیپ یکالم چیعمارت، بدون ه يجلو نیبود.با توقف ماش ختهیا به دار آور میها
 یهم چند ساعت گذشته بود، نم دیشا ای قهیفرود آمدم. چند دق شیآشفته وارد باغ شدم به سمت تاب رفتم و رو

  دانم.

 یمرد قدرت م نیبا ا ییفاتحه دلم را خواندم. رو در رو گریتاب ترمز زد، د يبا سرعت جلو اهشیس نیماش یوقت
  خواست که من نداشتم!

پشت  اوشیبرد. س یبود و مرا با خود م دهیتن میشد. تا به خودم آمدم، دست قدرتمندش دور بازو ادهیپ یعصب
ش هم فکر یجلو دارش نبود آرام کند. حت زیچ چیرا که ه گنیخشم ریداشت ش یآمد و سع یسرمان هراسان م
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عمارت  يستون ها ادشیفر م،یستاده بودیمحال بود. با خشونت داخل اتاق پرتم کرد و در را محکم بست، وسط اتاق ا
  ....با توام پناه!؟يرا لرزاند: کجا بود

از تِه تهِ حنجره اش خارج  ادشی. فردیو من منگ تر از آن بودم که بتوانم جوابش را بدهم. خشمش مانند رود خروش 
  ترم نکن. وونهیپس با سکوتت د اد،یز یلی. خمیشد: عصب

  مرد. حاال که اومده. یکن یقدم به سمتش رفت: آروم باش، سکته م کیبود.  دهیترس اوشیس نگاه

باز ماندن  ییتوانا می.چشم هایستیحرف بزنه تو ن دیکه با ینگو، کس یچیه ایاشاره اش را مقابلش گرفت: س انگشت
که خاموش نشده بود  ییها ادیدر مقابل فر یعکس العمل چیخواست و من ه یم حیمقابلم توض یِ را نداشت، مرد عصب

 میهم سقوط کردند. زانوها يرو میکم کم تار شد و پلک ها دمیبرده بود، د لینداشتم. اتفاقات امروز کامال مرا به تحل
  بود. دهیترسکه دستانش سرد و  یآغوش فرو رفتم. آغوش کی انیخم شدند و قبل از سقوط م

  

#15  

 يمرد ینگران و زخم يممکن شده بود. صدا ریغ میبرا ایکار ممکن دن نیتکان دادم، راحت تر یرا به سخت میچشمها
  ؟يشنو یخورد: پناه صدامو م وندیپ میزد، به گوش ها یموج م شیصدا يتو تیاز عصبان ییکه هنوز رگه ها

مردانه  يتارِ چهره  ریپلک هام فاصله انداختم. تصو انیم م،یسوزش وحشتناك چشمها رغمیبود عل یهر مشقت با
اش را حس کردم.  قیشفاف شد. نفس عم دمیصورتم خم شده بود، چند بار پلک زدم تا د يرو یاش با فاصله اندک

به خون نشسته اش را نداشتم.  يها یشیداد. هنوز هم جرات نگاه کردن به م یساعت ها اسارت م يکه بو ینفس
را دو طرف سرم  شیکرد؛ دست ها یاندك را هم ط ي. فاصله مارستانمیبود که در ب نیا ينشاندهنده  اتاق مجهز

شد.  يجار میکردم. ترس مانند خون در رگ ها یصورتم خم شد. تپش قلبش را حس م يبالش گذاشت و رو يرو
  کن پناه! اهمترساندم:نگ یم شتریب شیخشونت صدا

متناسب با صورتش و آن چشم  ینیپهن و برجسته اش، ب يلب ها يصورتش تسلط داشتم، رو يتک تک اجزا به
  شان گم شوم و هنوز آنقدر شجاع نشده بودم که نگاه شان کنم. انیخواست تا ابد م یکه دلم م ییها

 دین تا شاکن یو به قلب زبون نفهم حال یتا باورشون شه خوب یآرام و خشن بود: به چشمام نگاه کن لعنت شیصدا
خواست.  دنیو سبز غرق شدم و دلم بار یعسل ،یطوس بیترک انیصعود کرد. م شی. نگاهم تا چشم هارهیآروم بگ
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که ترسناك ترش کرده بود.  ییها ادیکم کم اوج گرفت وشد همان فر شیپناه؟ صدا ي: کجا بوددیکش یقینفس عم
  ؟ي: تو با اون پسره کجا رفته بودبالش فرود آمد يدست چپش باال رفت و با خشونت کنار سرم رو

بهت وارد  دیشد یلیخ یِشوك عصب هیکه  نهیدکتر ا صی. تشخیحال برگشت نیکرد: که با ا میبه سر تا پا ياشاره ا 
را گرفت و از تخت دورش کرد: چته تو  شیبه سمت تخت آمد بازو يجد یلیبا عجله وارد اتاق شد. خ اوشیشده. س
  گفت؟ راحتش بذار. یدکتر چ يدیرو سرت؟ مگه نشن یگذاشت مارستانویسامراد ب

به  میبدنم، لب ها ياش قفلم بود. زودتر از همه ارگان ها یشدم، نگاه سرگردان و عصب زیخ مین میکمک آرنج ها با
زد. با تمام وجود نامش را صدا  یدلهره موج م یخواست. در نگاهش نگران یم دنیلرزش در آمدند. دلم ساعت ها بار

  امراد!زدم: س

 یکه قلبش م ییاش، جا نهیس يبلند  به سمتم آمد و محکم بغلم کرد، سرم رو يرا پس زد و با قدم ها اوشیس
پشت سرم قفل شد. هق هقم  يگریدور کمرم و د شیاز دست ها یکیبود.  دیایب رونیخواست حصارش را بشکند و ب

 يکه به ناحق رو يتا اون مهر میبجنگ رشکنا میخواست یگفتم: ما فقط م یلرزان يشکست. با صدا یسکوت اتاق را م
شده  زیر ياش جدا کرد و با چشم ها نهی. با خشونت خاص خودش سرم را از سمیخورده بود رو پاك کن شیشونیپ

  نگاهم کرد.

  لب زد: پناه؟ يو شش ساله بود. با ناباور ستیشدت گرفت: قصد ما شکستن حکم اعدام طلوعِ ب میها اشک

اش  نهیاجازه حرف زدن را نداد. سرم را به س گریاما... هق هقم د میمعجزه باش میخواست یسامراد، ما م: دمینال
 يداد همه  یم نیبه گردش در آمد. انگار آغوشش پروپرانول بود و تسک میموها يچسباند و دستش نوازشگرانه تو

داد و با  یگوش م میکردم. در سکوت به حرف ها فیآغوشش زار زدم و واو به واِو ماجرا را تعر انیقلبم را! م يدرد ها
  کرد. یکنار گوشم، آرامم م شیمعجزه آسا يزمزمه ها
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که از چشمم دور  یگره خورده و  نگاه مغرور و آن نگران ي.تمام روز را با ابرو هامیبه عمارت آمده بود مارستانیب از
 کیگفته بود مواظب خودم باشم. به اتاق خودم آمده بودم. نزد دیرفته و با تاک رونینماند، در کنارم مانده بود. ب

بزرگ از  يدر حال پخش بود. دسته ا یکیبه پنجره اتاق خورد. کنجکاو به بالکن رفتم. موز یغروب بود که سنگ
ت آخر که داش يها هیبالکن عبور کرد. در ثان يحلقه گل رز قرمز وصل بود از جلو کیکه به  بایز یرنگ يبادکنک ها
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 شیاکه صد يگرفت، دستم را دراز کردم و حلقه گل را گرفتم. متن کارت سنجاق شده و شعرِ ترانه ا یفاصله م گرید
  بود...  یکیخانه باغ را در بر داشت 

  گرده. یبرنم يمن تا بر نگرد يمو بغل کرده  حال و هوا ایکنم عشق درده  که دن یم حس

  ذاره یشب تنهام نم هی یهر جا برم فکرت حترو قلِب من آواره  یدلتنگ يازم دور یوقت

  عشقه نیکشه ا یدلم با تو خوشه بغضت صدا مو م حالِ

  عشقه. نیا ياومد ایبا من به دن يمقصد رمیجا که م هر

ام آمده بود. تاج گل را  یدادند. چشم آب یرا م ادیخواننده اوج گرفته بود بر آسمان خانه باغ. رزها عطر مه يصدا
که درون دستم بودند، با دو خودم را به باغ رساندم. از در که خارج شدم رو  ییقرار دادم و با بادکنک ها میمو ها يرو

که عطرش در  ییکرد. دل تنگش بودم، به اندازه تک تک روز ها یمخاصش نگاهم  يو با لبخند ها ستادهیا میبه رو
 يرو ياز دستم  به آسمان پرواز  کردند، بوسه اخانه باغ نبود. خودم را در  آغوشش رها کردم و بادکنکها  يهوا

  .میدیبلندم کرد و با هم چرخ نیزم يزد و از رو میموها

  . رمیگ یکنم عطر تو رو م یکنم حس م یبهت فکر م یوقت

  .رمیم یم یکن یتو به من فکر م نکهیمن از تصور ا یحت

  .کنم هوا کمه یجهنمه حس م امیدن يازم دور یوقت

  غربت تمومِ عالمه. يدور يبرم دورم هر جا بر هرجا

  حال هر شب منه نیزنه  ا یازت دورم قلبم نم یوقت

  سره. هیشن  یم هیدره باشه که گر یبدون تو زندون ب ایدن
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نارِس باغِ مجاور گس  يشد که دلم مانند خرمالو ها یم يو من چند روز خانواده گذشته بود ياز آمدن اعضا دوهفته
 يمان را شکست. دستش را رو نیخلع سالحم کرد، مرز ب شیمجنون چشم ها دیدرخت ب ریکه ز یبود. از همان شب
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 یشد و با خشونت خاص رهیخ میبه لب ها د،یکش رتنه درخت کنار سرم قرار داد. عطر تلخ و سردش تنم را در حصا
 ی. قدمدیه دست و دل بازانه زده بودم پاك کرد. همان لحظه دلم لرزرا ک ينوازش بود، با شصتش رژ قرمز هیکه شب

لحن محکم اما آرام و آن زمزمه  ش،یچشم ها یشیپهن مردانه اش شدم. به م يشانه ها یتر شد و من زندان کینزد
  به لب نزنم، باختم دلم را!  گریکرد د دیکشد و تاک یخاص بودنم را به رخ م يادیاش که گفت رژ قرمز ز

  اش شده است.  یام بهانه زندگ یلعنت يها یعاشقانه لب زد که مشک يپِچ مردانه ا باپچ

کند. قدم که برداشتم، دست بزرگ  یاش م وانهیانصافم د یبست و خواست هرچه زودتر بروم؛ آخر عطر ب چشم
ت کن دختر عاد تیزندگ يتو میشگیلحن ممکن لب زد: به بودن هم نیتر يو باجد دیچیمردانه اش دور مچم پ

  ! یرونیا

  .رمیبگ می. تا در نبودش تصمرفته بود اوشیآغوشش را رها و فرار کرده بودم. از همان شب به خانه س مخدر

  یشیشد و م یمان م ياست. نگاهش سنجاق لبخند ها ادیاز حد من و مه شیب تِیمیدانستم درد نگاهش صم یم
 شیبروم، قلبم را با گفته ها یام به مهمان یخواستم با چشم آب یکه م ی. از حسادت، در شبدیگرد یکالفه م شیها

  فلج کرد تا جان رفتن نداشته باشم.

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°  

  . میافتاده گفت: نه، بر ينگاه کرد و با شانه ها یحوصلگ یرگال را هم با ب نیآخر مهتاب

حوصله به سمت  ی. خسته و بمیپا گذاشته بود ریلباس شب ز دِیخر يبرا. تمام امروز، شهر را میآمد رونیمغازه ب از
  . میراه افتاد نیماش

  . میپسر ها در رستوران قرار داشت با

را زدم و سوار  نیماش موتیپناه؟ سه روز مونده به تولد فرهان. ر میکار کن یحال مهتاب بلند شد: چ یب يصدا
  شد. دایلباس مد نظرت پ دی. شامییای: فردا بازم ممیشد

  .میدیرس یم رید دینبا م،یخارج شد نگیپارک از

 رونیبشکافد و ب  جانیام را از ه نهیخواست س یکه م يبعد از چند روز قلبم را به تکاپو انداخته بود، به قدر دنشید
  خواست تا ابد! ی. دلم بودنش را مدیایب
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 المیکرده بود. مهتاب ضبط را ولوم داد، خ جادیرا ا ییبایز یهار مون مطلق آسمان، یکیبا تار ییغرق در روشنا شهرِ
  .دیسطر سطرش نفس کش انیاش پرواز کرد و دلم م یبه حوال

  عشق تو شدم  ریگ در

  یشبام الیکه خواب و خ تو

   یتو االن با هام نکهیزدم واسه ا زویهمه چ دیق

   یخوام یکه م يزیبه کنار   تو تموم چ استیتو دن یهرچ

  شن ینم ریشم چشمام از تو س یم رهیبهت خ یوقت

  که عاشقشم یتو همون یمن يشب ها يایرو

  سخته تصورشم  یتو واسه من حت یب یزندگ

  تو فکر توام حس  یکه باش هرجا

   یمن شیکنم پ یم

  میکه تا آخرش مال هم نهیقلبم ا باور

  برام یخواب هیقشنگ شبام  مثل  ماه

  کنم  یبا تو فقط سر م مویزندگ نیبه لحظه ا لحظه

  کنم یعشقتو باور م یزن یتو چشمام زل م یوقت

  خوام. یرو با تو م ایباهام  دن یباش يجور هر
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افتاده  ریگ کیدر فکر بود. در تراف قاًیگاه سرش کرده بود و عم هیداده و دستش را تک هیتک شهیرا به ش آرنجش
  قرمز بود.  حمیترج نکهیزده بودم، با ا میبه لب ها یبود. رژ صورت زاریمسئله ب نیو مهتاب به شدت از ا میبود

با  یرنگ بزرگ اهیموتور س ،یکیبه بزرگراه در تار دهی. نرسمیخارج شد کیساعت بعد، از تراف کی! گریبود د دل
قرار  نیدر پشت و کنار ماش يگرید يِ. در همان لحظه موتوردیچیمان پ يسبقت گرفت و جلو نیسرعت از ماش

  شو ادهیشانه باز شد: پ چهارقد بلند و  ينگاهم کرد، در سمت من توسط مرد دهیگرفتند. مهتاب ترس

  لب زد: پناه! يبا ترس و نابارور مهتاب
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. آن ها فقط طور هم شده بود نیدهد. به گمانم هم یعمو بارها به عمو گفته بود که سر نترس من کار دست شان م زن
رفتم.  ینا معلوم م يمقصد يرها کرده و سوار بر موتور، به سو ابانیدر همان خ نید، مهتاب را با ماشبا من کار داشتن

با  گرید يِشد. آن دو موتور ادهیموتور را خاموش کرد و پ ستاد،یا یرنگ دیدر سف يساعت، رو به رو کیبعد از 
که  يبودم نه به اندازه ا دهیشو. ترس دهایاش را برداشت : پ یسرعت از کنار مان عبور کردند. کاله کاسکت مشک

 زلرزاند. پشت سرش ا یجهان را م کیکه نامش  یاله ریام بود. کب یشگیهم یرا گم کنم. دلم قرص حام میدست و پا
بود. نفس آسوده  یباشگاه رزم يبسته شده، نشان دهنده  يها نگیو ر یرنگ يبکس ها سهیرفتم. ک نییپله ها پا

 وانهیبا باال تنه برهنه بدون دست کش، د ی. پسر جوانمیبود دهیرس کیتار مهیبه ته سالن بزرگِ ن بای. تقردمیکش يا
پوش بلند شد:  اهیمرد س يحضور ما نشد. صدا جهآنقدر غرق بود که متو د؛یکوب یبکس مشت م سهیوار به ک

  . قیآوردمش رف

گردنش  يمهره ها يمت ما برگشت که صداسرش به س يبه حال برگشته بود دست از مشت زدن برداشت و طور مرد
محکم و بلند خودش را به ما رساند. ترس، پناه کوچک  يبود. با قدم ها یو عصب نیخشمگ شی. چشم هادمیرا شن

او شد.  يدست ها ریشد، مچ دستش اس کینزدپوش عبور کرد و به من  اهیدرونم را مادرانه بغل گرفته بود. از مرد س
 ینداشت يبه بودن آن مرد خوش شد و زبانم به کار افتاد: اگه با من کار یندارم ولم کن. دلم کم شی: کاردیغر یعصب

   دنم؟یپس چرا دزد

در کنترل او داشت: اتفاقا  یو سع ستادیمان ا نیپوش که هم قد و قامتش بود ب اهیخشم صورتش سرخ شد مرد س از
  اتل!ق یبزنمت که زنده نمون يخوام جور یکار دارم باهات، م
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  من؟ ،ی: قاتل؟ کدینا خودگاه باال پر میها ابرو

 داتیاگه پ ی: آره تو لعنتدیاش کش يبوکسور يموها انیم یعصب یو از ما فاصله گرفت دست دیکش رونیرا ب دستش
  نشده بود، طلوع من االن زنده بود. 

دوئل  د،یلرز یمام تنم مت تیدر سالن نواخته شد. از عصبان ییطلوع در سرم زنگ خورد و ناقوس مرگ گو نام
غائله  نیشود اما  شروع کننده ا یم میقاتلِ مرد بوکسورِ رو به رو  م،یداشتم حرف ها نیقیآغاز شده بود.  یخطرناک

  آقا داماد! يبنداز نهینگاه به آ هیبهتره  ینیقاتل طلوع رو بب يخوا یخودش بود: اگه م

 ستادهیمان ا نیپوش، مردد ب اهیمقابلم  زده بودم. مرد س يزخم خورده  ریزخم را به ش نیو اول دهیدامادش را کش آقا
 ییغلطا هی: منِ احمق داشتم دیچینسبتًا بلندش در سالن پ يبود. انگار او هم جوالن مرگ را احساس کرده بود. صدا

  نجاتش! يکردم برا یم
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 یخواست یم یچه غلط یبگ قایشه دق ی، محکم يدو هفته مانده به اجرا ي: تودمیحرفش پر انیبود. م نیسنگ جو
  ؟یکن

  آقا پسر! یدست گذاشت ينجاتش، اما دست رو يبه قول خودت برا یسال وقت داشت کی

ظاهر شد:  میلب ها يرو يخاك. پوزخند ریذاشتم عشقم بره ز ینم یمردم ول یاز ته حنجره بلند شد: م ادشیفر
 ي. لحظه هايایب دنشیبه د يحاضر نشد یزدم: تو حت ادیسال!! فر کی نیا یمالقاتش نرفت یجناب عاشق تو حت

شد.  ریگ نیآوار و زم نگیر نییبت، پایدستاش بود. غم رفتن تو قاتلش شد. با آن ه ونیم یلعنت يآخر عکس تو
شده  رانیکوه و يشانه  ينشست و دستش را رو یو طوس یآب يکف پوش ها يبه سمتِ او رفت و کنارش رو قشیرف

و چندتا  يمحال شده، تو موند تیزندگ يگفتم: بودنش تو یم دیکه در دلم تلنبار شده بود را با ییگذاشت. حرفها
 ست،ی. سرش را بلند کرد و به صورتم نگریرو بدون قتیحق هی دیکه خنجر شده و وسط قلبت نشسته؛ اما با يادگاری

... مینبود، خودش گفت من نکشتمش! منتظر تو بود خانه کرده بود. لب زدم: طلوع قاتل شیحسرت در چشم ها
: بهتره منو فتمام نگاه کردم و رو به دو مرد گ یطلوع مانند روز روشن بود. به ساعت مچ يسکوت کردم. ته قصه 

  !يشد: اما هنوز تاوان پس نداد رهیخ میدر چشم ها يبلند شد و جد نیزم يخونه ام . از رو دیبرسون
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لب زدم: انگار متوجه  يبود. با خونسرد دهیهم نترساندم. وقت رو کردن آسم رس لومیاپس کی، بودنِ کالمش يجد
قبرستون  شهیکنن...باشگاهت م یم دایجا رو پ نیا گهید قهیتا ده دق ؟يشد یخودت وارد قلمرو ک يبا پا یستین

  تون!!!

پوش فرز بلند شد و به سمت ما آمد؛ نگاهش  اهی. مرد سستینداره و اصال بخشنده ن یشوخ یبا کس یاله ریکب
  ؟یبود. به حرف آمد: دخترش دهیترس

لب زد: پس پناه  يشدم: نقطه ضعفشم! با ناباور شیچشم ها رهیشده نگاهم کرد:پس؟ خ زیر ي:نه. با چشم ها_
  لذت بخش بود: خودمم. شانی یدستپاچگ دنید ؟ییتو

 نویگفتم: ا لکسینداره دخترِ فرهاد! ر یهم شوخ ایسر تو با دن یاله ریاش زد: کب یپر پشت مشک يبه موها یچنگ
  دونه.  یشهر م کیکه 

  راه حل باش! هیو گفت: فکر  ستادیا قشیرف يکرد؛ رو به رو یتکرار م ییلب حرف ها ریوار ز زمزمه

  شده.  رید گهی:د_

نسبتاً  يرا پس زد و به سمتم آمد. مچ دستم را گرفت و با صدا قشیعشقِ طلوع، رف د،یهر دو به سمت من چرخ سر
  شهر!  نیا يتا آخر عمرش نتونه سر بلند کنه تو رتیباهات کنم که عمو کب يکار هی يخوا یگفت: م يبلند

  !!ي:جرات شو ندار_

اصابت  شیبه بازو يقدم را برداشت که گلوله ا نیشد. اول شتریبه خون نشست، فشار دستش دور مچم ب شیها چشم
  آمده بود.  رمیکرد و دستش از دور مچم رها شد. عمو کب

از پشت  ریعمو کب يِجد يبودند به سمت شان نشانه گرفته بودند. صدا ستادهیاسلحه به دست که دور تا دور من ا ده
  شهر صاحب نداره؟!  نیسرم بلند شد: شما دوتا بچه فکر کرد
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کرد. با  یمان را با دو قدم بلند ط نی. فاصله باش غرق خون بود یآب يچشم ها دم،یشرفا! به سمت عمو چرخ یب
چشم  ي رهیصورتم به گردش در آمد و خ يتک تِک اعضارا گرفت. نگاهش در  میمردانه اش دو طرف بازو يدست ها

  و من در آغوشش گم شدم. دیام را بوس یشانیشد. پ میها
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 گاردیبزرگ عمو و آن باد اهیس نی. با ماشدیچرخ یم میموها انی،  دستش مبود شیپاها يطور که سرم رو همان
  . میرفت یکردند به سمت عمارت م یجلو و پشِت ما حرکت م ن،یکه با ماش ییها

  بابا جان. میرنگ، دستم را گرفت و گفت: بر اهیبود. سمت مزار س دهیجمله آخرش در باشگاه پر کش يبرا دلم

  گفتم: عمو؟  يگرفته ا يصدا با

  زد جواب داد: جاِن عمو.  یبوسه م میموها يرو کهیرا خم کرد و در حال سرش

و  ستادیاز حرکت ا میموها انیبار درون ذهنم، سوال را دوره کردم: چرا من بابا ندارم؟ دستش م کیبستم و  چشم
 يمردانه  يدادم. صدا ییهادر اسارت بودند، اجازه ر میکه پشت پلک ها یی. به اشک هادیسرد شد؛ نفس هم نکش

همه سال  نیاما انتظار شو االن و بعد از ا دمسوال بو نی: منتظر ادیچیپ نیاش درون اتاقک ماش یو زخم نیغمگ
شد که امروزم  یکردم، دلم قرص م یکردم. به تو نگاه م ینم داشیاون سال ها دنبال جواب بودم، پ ينداشتم. تو

جا  نیوقت به ا چیپر رنگ باشه که ه يم قول داده بودم بودنم واست به قدرازم. به خود دیگذشت و پناهم نپرس
  !مینرس

  سوال؟  نیبه ا يدیکرد: کجا رو خطا رفتم بابا جان که رس مکث

، آتش کرده بود يپدر میکه برا يمرد پنجاه و هشت ساله ا تِیمظلوم يدلم برا دیچیپ نیهقم در اتاقک ماش هق
نگذاشته بودم.  یباق يزیچ یاله ریاز ابهِت کب گری. ددمیبلند کردم و به سمتش چرخ شیپا يگرفت. سرم را از رو

هنوز  شیاش نشسته بود. دست ها نهیس انیم قایدق واز کمان رها شده  ری. مانند ترمیتوانستم حرفم را پس بگ ینم
  سرد بود. زمزمه کردم: عمو! 

نکرده بود. لعنت به  يپدر دیخورش يبرا یرست و حسابد یکرده بودم. عمو به خاطر من حت یانصاف یبست؛ ب چشم
ام، اشک  یدادم. پشت به مرد کودک هیسرد تک يِتمام دود ي شهیشود. سرم را به ش یم ییگاه هوا یکه گاه و ب یدل
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گم اگه بابا و مامانم دوستم داشتن، چرا منو با  یوقت ها به خودم م یگفتم: بعض یآرام يشد. با صدا يجار میها
  خودشون نبردن؟ 

را گرفت، به سمت خودش چرخاند و سرم را به  میخفه کرد. بازو میو محکمش، حرف را در گلو یپناه گفتن عصب
  به نفست بنده پناهم! مینفس زندگ یدون یانصاف، تو که م یاشک ها رو ب نیا زیستبرش چسباند: نر نهیس
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 یکرده بودم. نخواسته بودم کس هیگر ریو در بغل عمو کب دهیرا در آغوش کش  مانی يقاب عکس سه نفر شبید مامت
پنجره به انتظار  نییبه اتاقم رفته بودم. سامراد تا صبح پا می. از در آشپزخانه وارد عمارت شده و مستقنمیرا بب

کرد.  یم یبه حال یشد، دلم را حال یوارد اتاق م مینس ابعطرش که  يگذرانده بود تا از خوب بودنم مطمئن شود. بو
نشسته و  وانیدر ا زیپشت م ،یصندل يگذاشته بود. رو ریهم تاث ایزن عمو ثر یبر لبخند دائم ریحال بد من و عمو کب

  جون!  ایبود: متاسفم ثر رهینامعلوم خ ينقطه  کیبه 

 یاش که فاصله کم يکنار یِصندل يبود. دستم را گرفت و رو نیاش غمگ یآب يبه سمتم برگشت. چشم ها دهیترس
   زم؟یعز یکرد و لب زد: واسه خاطر چ میداشت نشاند. نگاهش را قفل چشم ها

کردم. آرام لب زدم: من مسبب  یرا نداشتم، احساس گناه م شیانداختم. توان نگاه کردن در چشم ها نییرا پا سرم
چانه ام  ری. دو انگشتش زدیهم باش شیپ نیعادت داشت شهیهم ریو عمو کب بار شدم. شما نیتون واسه اول ییجدا

افته، اما غم نگاهت و  ینم یش هم نبودن ما اتفاقیشب پ هیتر نگاهم کرد: با  قینشست و سرم را بلند کرد و دق
دوازده  دِ یکه ستون عمارته، تا خورش ریکنه. پناه، از کب یهمه مونو نابود م ه،یدونم منشأش دلتنگ یکه م ییاشکا

  فدات شم! یما هست يهمه  زِیمونو. تو پناه، عز یساله زندگ

 قیعم شی. زخم صداشد زیو نگاهم قفل م یاز پشت سرم که به زن عمو سالم کرد بلند شد، قلبم ته شیصدا یوقت
 يکنم از ما دور شد. کاش راه فرار داریبرو  ریرم کب یزد و با گفتِن م يبوسه ا میموها يبود. زن عمو بلند شد، رو

در هم گره  زیم يرا رو شیجا گرفت و دست ها یدلصن يرا نداشتم. رو شیها یشیداشتم. قدرت نگاه کردن به م
  بگم بهت؟ نه واقعا، خودت بگو!  یاش در دم، تمام جانم فلج شد: چ نیکرد. با غرش خشمگ

کردن وحشت  هیو گر ییاز تنها ينشونت بدم تا عمر دار یتنها بودن هیحقته  یعنیمحکم تر شد:  شیدست ها گره
  !نمتی! سرتو بلند کن ببیکن
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اش شد.  یآرام سنجاق نگاه سرخ و عصب می: نگام کن! چشم هادیاش صعود کرد. غر یشرِت آب یت ي قهیتا  نگاهم
  تر. قیعم شیباز شد اما گره ابرو ها شیگره دست ها
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حد منو نگراِن خودت نکن  نیتا ا گهیدستش تا مغز استخوانم نفوذ کرد: د ينهان کرد. گرمادستش پ انیرا م دستم
  دختر خانوم!

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°  

. میرو یصبحانه گفت عصر به شمال م زیسر م ریعمو کب دم،یرا کش پشیشالم را در چمدان جا دادم و ز نیآخر
 یشگیبا لبخند هم ادیبه در خورد و مه يسفر بودند. تقه ا لِیمشغوِل  جمع کردن وسا شانیهمه در اتاق ها بایتقر

  ؟ياش وارد شد: آماده شد

  ؟ینیکافه رو بب يخوا یتخت بلند کرد: م ي. چمدان را از رومیرا پشت گوشم فرستادم: آره، بر میموها

  شه؟ ینقش بست: م میبر لب ها لبخند

وارد  دیکنم. خورش یرو ممکن م ایدن يممکن ها ریتمام غ ،يبخند يجور نیبه لبخندم گره خورد: اگه هم نگاهش
  د؟ینیب یاصال شما دو تا منو م د؟یبر دیخواه یاتاق شد و با لحن طلبکارانه گفت: بازم بدون من کجا م

  حسود من!  يو در آغوشش گرفت: کوچولو دیدستش را کش ادیمه

سخته؟  ،یخواد منم مثل پناه دوست داشته باش یکنم داداش، اما دلم م یخواهرمو نم يگفت: من حسود يلج باز با
قد خودش دوست داشت. مثل من که  دیشه، هرکس و با یجا دادم و گفتم: نم ادیخودم را در آغوش برادرانه مه

  !استیداداشِ دن نی.بهترزترهیاز داداش نداشته ام برام عز اد،یمه

  . لحنش سست بود: حق با پ...ناهه! دیلرز دایمه يصدا

صدا   یب يزیچ شی. در چشم هاستادمیو مقابلش ا دمیرساند. در آغوشش چرخ انیگمانم جان داد تا جمله را به پا به
  رحمانه شکست! یسقوط کرد و ب
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 یخواهد چشم دوختم. دست یبود دلش فقط رژ قرمز م دهیکش ادیبر سرم فر یکدندگیکه با  نهیپناهِ لج باِز داخل آ به
دار که  نیچ يِ فانتز يها نیدکلته و آست قهیران و  يباال ییِبا آن چاك کذا ،یقرمز و کرم پورِ یجذِب بلندِ گ راهنیبه پ

آخر به  يها قهیزن عمو که طراحش در دق يبود. فقط با اصرار ها تهکشم. هر چند به دلم ننشس یبه تن کرده ام م
لحظه هم به عکس العمل سامراد فکر کنم. بعد از  کیخواستم  یشدم. اصال نم دنشیدستش رسانده، مجبور به پوش

 یم نییصحبت کردن افراد خانواده از سالن پا يکندم و از اتاق خارج شدم. صدا نهیدل از آ ،یعطر زدنِ حساب کی
نگاه ها  د،یپناه گفتن خورش ي. صدادمیکش یقیو نفس عم تادمسیرفته و پشت به همه ا نییآمد. با دقت از پله ها پا

بود. نفس آسوده ام را نامحسوس  دهیام نرس یشیبا چشم م ییرو ایرا به سمت من سوق داد. انگار هنوز وقِت رو
 شیسرمه ا راهنیو پ ریس ياد که با کت و شلوار سرمه ایمه يفرستادم، با حلقه کردن دستم به دور بازو رونیب
 یگیجشن تولد فرهان بود و در همسا يمهتاب که محل برگزار يالیو یِخارج و راه الیبرازنده شده بود، از و يادیز
و مانند دو  میچاندیجلوتر از ما حرکت کردند و ما لحظه آخر پ دی. عمو، زن عمو و خورشمیقرار داشت شد مانی
 ا،یخروشان در يبود و موج ها وری. شهرمیزد نور ماه کامل قدم ری. دست در دست هم زمیبه ساحل رفت وانهید

سامراد نفس  يدر هوا المیداد. خ یرها شده ام جوالن م يموها انیکرده بود که م هیخنک را به تن شب هد یمینس
 شه؟یم یشون چ یما بشه، عاقبت زندگ لمث ییها وونهیکه عاشق د یبود: عاقل ایاما جسمم در کنار در دیکش یم

نقش  میلب ها يرو یتونن عاشق هم باشند؟ تبسم یها نم وونهیمگه د ستین يازی: به عاقل ندیکش یقینفس عم
خواد. فشار دستش  یم ایدن نیجز ا یی. اون عشق جاستیعاشق ن ي وونهیدوتا د يجا ایاما دن هیتلخ قتیبست:حق

 يا وونهید چیگاه کردم: هاش ن يرخ جد میعاقل بشه. به ن دیعاشق با يها وونهیداز  یکیشد: پس  شتریبر دستم ب
 انیشد. ترس...! م یطوفان ای. به سمتم برگشت. کالفه بودم، کالفه بود. نگاهش مانند درستادمیتونه عاقل شه! ا ینم

  پناه؟ یبگ يخوا یم یشد: چ نییباال و پا شیگلو بینگاه کرد، س مینگاهش ترس بود. در چشم ها

به  دیزدم. با یم ادیدردم را فر دیداد. با یاجازه سکوت را نم گریکه قلبم را فلج کرده بود، د يا يو قو دیجد حس
  !ادیگفتم. چشم بستم و لب زدم: باختم دلمو مه یام م یتمام کودک ادِ ی...مهادیمه

  

#26  

باز کردم. غم را  میاما دست سرد شده اش از دور دستم رها شد. زمزمه وار نامم را صدا زد. چشم ها دینکش نفس
  بر فضا حاکم شد؛ ینیغمگ کیبند دلم را پاره کرد. موز شیچشم ها
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  يمن چه کرد رانهیبا قلب و تو

  يمن چه کرد وانهیعشق د نیبب

که از غمِ چشم  دندیکش ادیصدا فر کیتر شده بود. همهمه ها درونم غوغا کردند و  میبودم اما، حال دلم وخ گفته
  نشود.  میدایاش پ یدر حوال گریجا گم شوم و د کیفرار کنم.  میپوِش رو به رو يمرد سرمه ا يها

  عادت آسوده بودم شمِیابر در

  يچه کرد ،يبا حال پروانه من چه کرد تو

  از جام چشم تو مستم  دهیننوش

  يچه کرد ،يمن چه کرد ي خانهیاست م خمار

  ؟یدون یم ی: تو از دل باختن چدیخند یتر شده و با غم ناباورانه م وانهید میرو به رو ي وانهید

  بسته شد. ادیمه يخواننده اوج گرفت و چشم ها يانداختم و صدا نییسرم را پا 

  دادن نبودم هیتک قیال مگر

  يچه کرد ،يبا حسرت شانه من چه کرد تو

نفس بکشم. تلخ لبخند زد: آدرسو  ییهوا چیه ياون تو يتونم جز هوا ینم گهیدونم که د یقدر م نیزدم: هم لب
  .یگردابِ دوست داشتن نیبه ا يخوش اومد ؛يدرست اومد

  !ادینشسته بود،نامش را صدا زدم: مه میکه در صدا یبا غم 

  اد؟یخوش رنگش مملو از آب بود چشم بست: جان مه يگرفته و دو گو یفصل تیگمانم حساس به

که رفته بر  یاش حبس کرد: پناه، دل نهیس انیو م دیکش یقیس عمتر شد نف کیبهم نزد یقدم ؟ی: خوبدیلرز میصدا
  . ستین یگرده؛ حرف ینم

عمرِ... کالمش را خورد و چشم  شهیقلبتو بشکونه، آخه ش يکرد: نذار ییخود نما شیصدا انیو بغض م دیلرز شیصدا
 یگن خوشبخت یگفت: م ششیپ يا هیو با همان بغضِ ثان دیفر شده ام را گرفت و بوئ يمو يرا باز کرد. انتها شیها



  پناه

 
34 

 

مون  یکیمن و تو  نیجنگم. ب یتو و دلِ باخته ات م یجونم واسه خوشبخت يراحت، تا پا التیاما تو خ ستین یدائم
بود، بود.  ادینباشه. تو و لبخندات باشن، مه ایخوام دن یم یتو نباش ،ینفر توئ هیتا ابد خوشبخت باشه. اون  دیبا

 یدگنفسِ زن نیبود هرچه دلم را سوزانده بود: قول بده تا آخر یگذاشتم. کاف شیلب ها ينبودم، نبود. انگشتم را رو
  برام!  یبمون

  که از او سراغ داشتم لب زد:قول یحالت نیتر يانگشتم زد و با جد يرو يا بوسه
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تر شد گره  نیرا از نظر گذراند و خشمگ میکه سر تا پا يا یو عصب یشیورود که نگاهم در نگاه م يلحظه  همان
اش نشاندم و با گفتن بهتون خوش بگذره از ما فاصله  یخورد، خودش به گمانم تا تِه ماجرا را خواند. جفِت صندل

 ستین ادمیکه  یپوش یکت و شلوار مشک نِ یخشمگ ينفس ها يگرفت و نگاه نگرانم را به دنبال خودش کشاند. صدا
که  ییها یدنیکه آمار نوش یپوش يطرف و مرد سرمه ا کی دشیرش يقد و باال يبرا ردیم ینه که دلم م ایودم گفته ب

  طرف! کیاز دستم در رفته،  دهینوش

شد. قصد بلند  زیآستانه صبرم لبر د،یرا که سر کش يبعد کیتر شد. پ قیدق شیو نگاهم رو دمیکش یقیعم نفس
شد. سرش را خم کرد و کنار گوشم  شترینشست. فشار دستش ب میپا يشدن داشتم که دست گرم و مردانه اش رو

  فکر بلند شدن هم به ذهنت خطور نکنه! ی: حتدیغر

  هشدار دهنده و ترسناك بود. لحنش

  .میرخ هم قفل شده بود میرخ به ن مین

  سامراد؟ _

  .دینفس کش قیرا عم میصدا ناز

  خورد، تمام را به لرزه انداخته بود. یگردنم م يکه به گود یداغ يها نفس
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و تماشا  نمیکه بش ستمین یاما من کس ستین یاما زمزمه وار شد: دلبرکم، در ستاره بودن امشبت شک يجد شیصدا
کنم  ینم نیتضم وفته،یاتفاق ب نیستاره ام شه. اگه بر حسب تصادف ا يجشن متمرکز رو نیا يکنم که نگاه مردا

  بره! رونیباغ زنده ب نیاز ا یکس

 يرو ادگاری. نفس حبس شده ام آزاد و عطر تلخش به ردیزد باعث شد ازم فاصله بگ یمهتاب که نامم را صدا م يصدا
شده بود. دستم را  باتریمات نشسته بر صورتش، ز شیرنگ و آرا یصورت یماکس راهنیماند. مهتاب در پ میموها

 ادیگفتم. کنار مه کیدادم و تولدش را تبر تکشاند. با فرهان دس ادیدش به سمت فرهان و مهگرفت و همراه خو
 یج يگذراند. د یرا از نظر م میکرد. نگاه ها مانند تلسکوپ سرتا پا یم دایداشت تحقق پ شی. گفته هاستادمیا

کرد که دستم  کیبرداشت و به لبش نزد یگرد،جام ینیاز داخل س ادیکرد و جوان ها وسط آمدند. مه یرا پل یکیموز
  که تا ابد محکوم به حبسِ ابده! یدل یلبش ظاهر شد: سالمت يرو یدستش نشست، لبخند تلخ يرو
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 یج يکنارش رها کرد و به سمت د زِ یم ي. جام را رودینگاه عاشق پناهم و جام شراب را سر کش یِ کرد: سالمت یمکث
 ،یدو ستاره اله يبرا شهیمانند هم ایانداز شد. ساحِل مشرف به در نیباغ طن يبر فضا يعاشقانه ا کیرفت. موز

سمتم دراز شد. قلبم آرام و قرار نداشت. با  هقلبم ب يآشنا بِیبه سمتم برداشت که دست غر یشد. قدم یخال
 يکه فقط رو ینور کم ا،یدر يقفل شده ما شد. صدا يماتِ دست ها ادی. نگاه مهدیکوب یام م نهیبه قفسه س جانیه

دور  شیاز دست ها یکیباشکوه خلق کرده بودند.  یمطلق فرو رفته بود، حالت یِکیکه در تار یما متمرکز شده و باغ
که با  یقلب يرو قایاش، دق نهیس ي. دستم  رودندیانگشتانم را به حصار کش گرش،یدست د يها گشتکمرم و ان

آغوشش  انیمان را شکسته و من م نینفس هم نبود،  مرز ب کیکه  يزد نشست و فاصله ا یم يسرعت سر سام آور
  حل شدم 

  بلند شد:  ادیغم زده مه يصدا 

  عالم سوال هیتو چشمات سواله  

  کال يپر از آرزوها نگاهت

  گذرهیم ایتو ذهنت چ دونمیم
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  عاشقتره یتو اما ک ینیبیم

  ات هیکنارت درست مثل سا مونمیم

  تینهایامروز تا هر روز تا اون ب از

  خاك پاتو يجا چکسیه رهیگینم

  خورمیعشق قسم م نیا رهیمینم

  زنهیکه قلبم هنوز م يروز تا

  تنه نیا يتو یکه جون یوقت تا

  بد يخوب و تو روزا يروزا تو

  خورمیباهاتم قسم م شهیهم

  خورمیباهاتم قسم م شهیهم

  خورمیلحظه هاتم قسم م يتو

  خورمیباهاتم قسم م شهیهم

  خورمیلحظه هاتم قسم م يتو

  به کوه ایبارون نم نم به در به

  نوح یبه کشت نشیآفر نیا به

  ماه و ستاره به هفت آسمون به

  تا مرز جنون یعشقم به عشق به

  خورمیقسم م دارید يلحظه  به

  خورمیبا تکرار قسم م دوباره
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  خورمیقسم م میکه بست يعهد به

  خورمیقسم م میهستم به هست به

  زنهیکه قلبم هنوز م يروز تا

  تنه نیا يتو یکه جون یوقت تا

  بد يخوب و تو روزا يروزا تو

  خورمیباهاتم قسم م شهیهم

  خورمیباهاتم قسم م شهیهم

  خورمیلحظه هاتم قسم م يتو

  خورمیباهاتم قسم م شهیهم

  خورمیلحظه هاتم قسم م يتو

  

#29  

بزرگِ  يصفحه  يگرفته شده رو لمِ یف م،یفرهان آماده کرده بود يکه برا ياز کافه ا یدادِن کادو ها، وقت زمان
را داشت به گردش  شیایکه سال ها رو يو کافه خاطره ا دیخورش اد،یمن، مه نیمتحرك پخش شد؛ نگاه ناباورش ب

  .میهر سه تا در آغوشش بود میدر آمد. تا به خودمان آمد

دمادمِ صبح بود و باران نم  .میکه از باغ خارج شد میبود ییمهمان ها نیجشن تمام شده بود. من و سامراد جزو آخر 
. به میرفت یم الیحرف کنار هم به سمت و یخاك باران خورده پر کردم. ب نیرا از عطر دل نش میها هی. ردیبار ینم م

و ته  یشی. درون آغوشش جا گرفتم. نگاه مدیکش خودشدستم را گرفت و به سمت  م،یدیکه رس الیو يمحوطه 
و  دیجز جز صورتم را کاو مان نماند. نیب يکرده بود. فاصله ا رتریاش را نفس گ یلعنت تِ یجذاب ،یشگیبورِ هم شِیر

.  ستادیا يرا داد و کنار شیزد. قلبم استعفا یدر نگاهش موج م دنشانیبه حصار کش يمکث کرد. تمنا میلب ها يرو
 يرا جلو آورد و با جدو گرم.  دوباره صورتش  یو نگاهم کرد؛طوالن دیسرش را عقب کش ر،ینفس گ یقیاز دقا عدب
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 یو حس دیکه نبا ییکنم؛ مجبورم نکن از روش ها یرو دوبار تکرار م یباره که حرف نیلحن ممکن لب زد: آخر نیتر
  رژ قرمز نزن! گهیخوادت استفاده کنم. د یکه ناجور م

 میلب ها يکه رو يتخت ولو شدم. لبخند يبه کار افتاد و دستور فرار را صادر کرد. در اتاقم را قفل کردم و رو مغزم
جان گرفت و  دگانمیهمان لحظه مقابل د ریکرد. چشم بستم و تصو یم کینقش بسته بود، اعصاب آشفته ام را تحر

اتاق کوچک را به تاراج برده بود. به سمت پنجره رفتم.  يهوا ییدوباره داغ کردم. عطرش که بر تنم نشسته بود، گو
 یم دیشده بود. پنجره را گشودم و به تختم پناه بردم. با رهیخ ایجذاب، به در یو با ژست دهستایهنوز همان جا ا

  که درونش غرق هستم خالص شوم. ییاهویه نیتا از ا دمیخواب
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انداختم  نییاز سرم بپرد. سرم را پا شیهوا يا هیمعجزه شود و ثان دیتا شا ستادمیآب سرد ا ریرا باز کردم و ز دوش
پله ها را  س،یرها و خ يشد. قلبم کف حمام افتاد. لباس تن کردم با موها رهینداشت خ يکه پابند ییکه نگاهم به پا

 يرا برا ادیمه دیکش یم ادیدرونم فر یشده بود. حس وانهیاش هم مانند خودش د يادگاریکردم.  یبا سرعت ط
  خارج شدم. سامراد در ساحل نشسته بود.  الینبود. از در و یاز دست دادم. گم شدن پابندم اصال نشانه خوب شهیهم

  زدند و به جنونم رسانده بودند. یبر دلم چنگ م ایبد دن يحس ها تمام

احل را گشته باشم. نبود.... تمام س شیسوال ها ينبودم که پاسخ گو یزد اما من اصال در حال ینامم را صدا م سامراد
اش آرام اما خشن بود:  یعصب ينگه ام داشت، صدا يکه دست قدرتمند دمیدو نهایمهتاب ا يالیبودم. به سمت و

  پناه! 

شل و بعد محکم تر شد. با  میدستش دور بازو يا هیثان دیبه اشک نشسته ام را که د يچشم ها دمیسمتش چرخ به
  سامراد! ستیبود گفتم: ن میکه باعث لرزش صدا یبغض

  کنم. ینم داشیگردم پ یم هرچقدر

  گم شده؟ یگفت: چ کالفه
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  !ستیام گسسته بود. لب زدم: پابندم ن یمن و چشم آب وندیپ ریسرد شد. زنج میو دست ها دیام لرز چانه

  ؟يدو یور اون ور م نیا تیوضع نیها با ا وونهیپابند مثل د هی: واسه دیشده نگاهم کرد و غر زیر يچشم ها با

گفتم: خودت  يو با دلخور دیشد. اشکم چک شتریدستم را از حصار دستش خارج کنم که فشار انگشتانش ب استمخو
  !وونهید یکه گفت

  ...هیبودن اوج خوشبخت وونهید هیعشق  ،یدون یترم  شد: م کینزد یگرفت و قدم طنتیرنگ ش شیها چشم
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ساعت بعد در  کیرفتند.  رونیب اوشیرا خشک کنم و با س میبه اتاق رساندم، خواست هرچه زودتر موها نکهیاز ا بعد
زد و لب زد:  يام ضربه ا ینیانداخت. بلند شد، به ب میبه پا ییباینشست، پابند ز شیزانو ها يرو میپا يکه جلو یحال

  نکن! هیچشمام گر يجلو گهیوقت د چیه

که   یشیم ینگاه نِ یریمن مانده بودم و خأل ش اشکاتو ندارم و از اتاق خارج شد. دنیکرد و ادامه داد: دِل د یمکث
  انگار ملکه اش بودم.

 يرو د،ینشسته بودند رفتم و کنار خورش اوشیافراد خانواده به عالوه س يکه همه  ییرایاتاق خارج شدم و به پذ از
  ! ییرو به عمو گفت: دا يبه من انداخت و بعد، مصمم و با خونسرد یمبل دونفره نشستم. سامراد نگاه

  . ییعمو به سمتش بر گشت: جانم دا نگاه

  . میصحبت کن دیمسئله مهم با هیانداز شد: در مورد  نیو محکمش بر سالن طن يجد يصدا

 یکه تنها کسم محسوب م اوشی: با اجازه شما و در حضور سدیکرد، انگشت شصتش را محکم گوشه لبش کش یمکث
  کنم. يتون خواستگار پناهو از خوامیام شد، م رهیاش خ يشه؛ نگاه جد

  شد. يکمرم جار ياز مهره ها يو عرق سرد ستادیدر دم ا قلبم
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گفت: خواستگار اومدن واسه خونه  یمن و سامراد به گردش در آمد. با لحن آرام و محکم نیعمو، ب ییِایدر يجد نگاه
لب زد: اما من  يو با لحن محکم تراو  گره خورد  یِ شی. نگاهش در نگاه مهیعیمثل پناه داره طب یکه دختر با کماالت يا

  فکر کنم.  دیخود پناهه، اما من به عنوان بزرگ ترش با خرآ ي رندهیگ می. تصمستمیسرِ پناهم ن يآدم الرژ

  ...مکث کرد و زمزمه وار گفت: بازم بله ست.ایجواب پناه بله ست  ،ییتراز عمو لب زد: دا يجد سامراد

  عشقه!  نیا يموافق بودن شما هم الزمه  اما

  وار و قلدرانه بود. دیگفتنش تأک بله

تو بزرگ  یاش گفت: دخترکم، ک یذات یسر خورد. با همان مهربان میموها يسرم نشست و رو يزن عمو رو دست
 ي. صدادیبا هرکس نوشته شده، با هم خوشبخت ش رتی.. تقدشاایکه از صبح پاشنه درو از جا در آوردن؟ ا يشد
  کنم. یرو خراب م ایدن ادیکنارش ب یلم سنجاق دلش شده بود بلند شد: جز اسمم، اسمکه د يمرد نیو خشمگ يجد

شد. سرم را بلند کردم که نگاهم  رهیدر هم گره خورده بود خ شیکه اخم ها يریبه عمو کب یعمو با لبخند خاص زن
خواست راز نگاهش را بخوانم،  یجنگ به پا شده بود. انگار نم شیگره خورد. در چشم ها ادیدر نگاه غرق خوِن مه

که خودش  یکم جان دِ یبود. با گفتِن ببخش کردهگردنش ورم  يزد و رگ ها یم يدیمشت گره خورده اش رو به سف
 یغرق شدن گریهم د ایاش در در یآب يپناه برد، غم چشم ها ایسالن را ترك و به گمانم به در د،یهم به زحمت شن

  نبود.
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  حرف سالن را ترك و به دنبالش به ساحل رفتم بود. یدر همان شب که ب ادیعکس متعلق به من و مه نیآخر

گفت: عشق  ایبه در رهیخروشان غرق شده بود. کنارش آرام نشستم. خ يموج ها انیماسه ها نشسته و انگار م يرو
  !ادی یبه چشمات م یلیخ

فرهان عکس  شنهادیکافه خاطره که به پ يا شهیش واری. به دبه دست ثبت کرده بود نیدورب د،یلحظه را خورش همان
عکس ها  نِییکامل پوشانده شده بود. پا بایتقر واریشدم. نصف د رهیخ میتا حال چسبانده بود یرا از کودک مانیها
در جشن تولد  مانی. عکس شش نفره مینوشته بود  انشدن خاطراتم یتداع يبرا رشانیجمله هم ز کیزده و  خیتار

 ادیفرهان، مه د،یعکس ها توجه ام را جلب کرده بود. من، سامراد، خورش ياز همه  شتریب م،یفرهان که انداخته بود
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توت  ينشست از بو میچشم ها يرو یدر هم قفل  شده بود. دست گرم مانیو دست ها ستادهیو مهتاب جفت هم ا
  نبود. یتکار سخ دیحاکم شد حدس زدن خورش فضاکه بر  یفرنگ

  کوچولو! ی: توت فرنگ-

 یرا به رخ م شیچشم ها تیرنگ مدرسه اش، معصوم ي.  فرم سورمه ادمیرا برداشت. به سمتش چرخ شیها دست
  شده! یزده گفت: عال رتیح یو با لحن ستادیعکس ها ا ي. با دست کنارم زد و روبه رودیکش

آمده اش  رونیب ينشست. موها میرفتم و پشتش نشستم. دل از عکس ها کند و روبه رو زیم نیتر کیسمت نزد به
  ه؟یمقنعه هول داد: پناه، عشق چه شکل ریرا ز

 نیبرود که در قلبش ا یمقدمه سراغ بحث یگاِه سامراد باعث شده تاب یگاه و ب ينگاهش کردم. رفتار و گفته ها قیدق
  .دمیکش یروزها نفس م

دوست  هیشده به  لیتبد ،يای یشه و تا به خودت م یفکر کردن ساده ست. کم کم برات مهم م هیشروع اش از  _
  منطق! یحد مرز، ب یداشتن ب

  !تیزندگ يها تی. فقط اونه همه وجودت و تمام الويوجود ندار ییتو گهیکه د يشد ییایدن هی وارد

  نه؟یا گنیکه م یام شد و زمزمه وار گفت: پس عشق رهیخ متفکرانه

  .میکرد طنتیو ش میقدم زد دیکوتاه عمارت تا کافه خاطره، با خورش ری. در مسمیخانه خانه شد یراه

 میکه خواه يدونفره ا یزندگ يبایز يسقف کافه خاطره، از روزها ریهفته از آمدن مان گذشته. با سامراد در ز دو
 م،یاشقانه زمزمه کرده بود: سر بودنت تو زندگگوشم قلدرانه و ع ریمان، ز کیدوِر نزد ي ندهی. از آمیداشت گفته بود

  جنگم! یم ایبا تمام دن
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سامراد را بر  يادگاری نیزتریو عز نیکه اول یبود؛ اما حال مهیاد اصال خوب نبود. زمان یدِل ما خوب که نه، عال حالِ
  .دیروز ها نتپ نیا يقلب مرد تنها گریبه گمانم د د،یپابندش د نِیگزیو جا میپا
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کاش،  يگفت:خوبم! اما ا یتلخ م يبا لبخند يدیپرس یکه خودش را در کار خفه کرده بود. حالش را که م ییتنها مردِ 
  يکه دو و سه روز يادیداشت. به سمت شرکت مه یبیحال غر ز،ییداشت. دمادم غروبِ پا قتیخوب بودنش حق

چه مرگش شده که از خانه و خانواده اش   دمیکش یم ادیرفتم و بر سرش فر یم دینبود حرکت کردم. با شیدایپ
و پا به دروِن شرکت گذاشتم.  دمیکش یقیانداختم، نفس عم یرنگ نگاه ی! به ساختمان با شکوه مشکدهیبر

 نیبه آخر می. مستقدندیجنگ یدر اوج ماندنش م يها، شبانه روز برا یتا آبدارچ ریکه از مد يساختمان ده طبقه ا
بود، فرز و با دقت  یو مهربان بایخون گرمش که دختر ز یجلسات قرار داشت رفتم. منش لنو سا ادیطبقه که دفتر مه

  بود. پیمشغول تا

  سالم. _

بلند شد و دستش را به سمتم  شیقهوه ا یصندل ينشست. از رو شیسرش را بلند کرد و لبخند بر لب ها دهیترس
  .نجایشما رو ا دمیپناه خانوم. چه عجب د يمدبه حرف آمد: خوش آ میدست داد مانهیدراز کرد. همانطور که صم

  . اتاقشه؟ ادیمه دنی: اومدم ددمیپاش شیبه رو يلبخند

  را گرفت و گفت: نه، جلسه هستند. زیم لبه

  مونم.  یشدم و لب زدم: پس منتظرش م رهیدر اتاق خ به

  ماندم. یام م یساعت ها چشم انتظار قهرمان چشم آب دیشدم و انگار با دشیو سف اهیاتاق س وارد

 يشدم. حال و هوا رهیخ دیکش یکه در مهر ماه نفس م يو شهر یبه آسماِن باران ،يا شهیش واریبه در و رو به د پشت
 اد،یزده است. در باز شد و مه یوانگینشان آورده بود که از بدو ورودش خود را به د یعاشق زِییاز پا ییشهر گو

بلند شد:  ادیمه یعصب يهم به اتاق آمد.صدا یعل ری. امستادیط اتاق اتوجه، پشت به من وس یوارد شد و ب یعصب
 ینشست و با لحن میرو یعل ری. نگاه امواسه آروم کردنم يارین یلیدل بهتره پس ကکنم یرو قبول نم يبهانه ا چیه

 زیصبر همه رو لبر يواقعا کاسه  ؟یرو آروم کن ونهید نیشه ا یبود  گفت: پناه م دیپسر صبور بع نیکه از ا یعصب
  بود. ستادهیشه تحملش کرد و از اتاق خارج شد. وسط اتاقِ بزرگ، کالفه ا ینم کرده،

  معرفت؟ یو لب زدم: حالت چطوره ب ستادمیا شیسمتش رفتم و روبه رو به

   ؟ياومد ی: کدیپرس ی. با همان کالفگمینشست یچرم مشک يمبل ها يرا گرفت و رو دستم

  : دوساعته منتظرتم!دمیگاه کردم و نالخسته اش ن يچشم ها به
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صعود کرد و انگار کلنجار رفتنش با خودش تمام شد که  میدورم بود، تا چشم ها يرها يکه سنجاق مو ها نگاهش
  شه موهاتو ببافم! یجان لب زد: م یکالفه تر و ب

  

#34  

که با  ادیسوزناك مه يمبل جا گرفت. صدا يو رو یرا پل یکیاش را از تن خارج کرد. موز ياسپرت خاکستر کت
غم  يبه گردش در آمد و صدا میموها يالبه ال شیانداز شد. دست ها نیاتاق طن يهمراه شده بود، بر فضا یشیقم

  زده اش هم اوج گرفت: 

  نمیفقط عاشق ا من

  

  قلبت و بدونم حرف

  

  میبگم جدا ش یالک

  

  .تونمیکه نم یبگ تو

  

  نمیفقط عاشق ا من

  

  يزاریهمه ب از یبگ

  

  نشه تا دامیسه روز پ دو
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  يدار یچه حال نمیبب

  

  نمیفقط عاشق ا من

  

  رمیاز خدا بگ يعمر

  

  زنده بمونم انقدر

  

  رمیتو بم يبه جا تا

  

  

  نمیفقط عاشق ا من

  

  که با تو تنهام ییروزا

  

  فردا يو بذارم برا میو بار زندگ کار
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  		نمیفقط عاشق ا من

  

  از همه کالفم یوقت

  

  دنج يگوشه  هی نمیبش

  

  تو را ببافم يموها

  

  اون لحظه ام که عاشق

  

  نمیپنجره بش پشت

  

  به من نباشه حواست

  

  نمیتو رو بب یدزدک

  

  رمیتو بم يبه جا تا

  

  رمیتو بم يبه جا تا
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را رو بافته بود. انگار حالش رو به راه تر شده و لبخند  شیها یو خستگ ریرا ز شیغم چشم ها ییکه شد، گو تمام
و به سمت عمارت حرکت  میمعجزه اش شده بودم. با هم از شرکت خارج شد ییاش برگشته بود. تو گو مهیننصفه 

  .میکرد

گره  شیاخم ها يرا گرفته بود. جور ادیشد که عطر مه يبافته ا ياش سنجاق موها یشیهمان لحظه ورودم، نگاه م از
بود، از پله ها باال رفتم و  دهیخر میبرا ادیکه مه ينبودند. با دسته گل بزرگِ رز قرمز یخورد که انگار هرگز باز شدن

تخت رها کردم و  يام را رو يزییپا يوارد اتاق شد. شال و مانتو رادوارد اتاقم شدم. در کامل بسته نشده بود که سام
 ينفس ها يتاه و بلند قرار دادم. صداکو يرفتم و گل ها را در سِت ها ياستوانه ا ستالِ یکر يبه سمت گلدان ها

  اتاق شده بود. يحاکم بر فضا د،یرس یکه تند تر به مشام م يهمراه باعطر تلخ و سرد یعصب

  : پناه!دیشد. غر یفاصله هم حس م نیبودنش از هم نیخشمگ

اش قفل کرده بود. چشم بست و با لحن گله  نهیس يرا در هم رو شیبر در زده و دست ها هیسمتش برگشتم. تک به
خاص به همراه  یمثِل حساس بودن و حسادت يا گهیابعادِ د ،یدائم یِحس نگران هیعشق جز  یدون یگفت: م يمند

 گهید یکیو تابش بسته است به جونم، دست  چیرنگ شبت که هر پ يموها ونِیدستم بر خورده  م رتیداره؟ به غ
  نشسته!
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مان  نیب يبافت موهاتو که طناب دارم شده. به سمتش رفتم، فاصله ا نیباز کن ا مانمون،یو قسم به عهد و پتو ر پناه،
 یرا آرام م نیمرد خشمگ دیشد. با یم نییبه شدت باال و پا تیاش از عصبان نهیبود و قفسه س ینگذاشتم. عصب

 وانهیاش گذاشتم. آرام گرفت  قلب د نهیس يور يا اضافهحرکتِ  یبلند شدم و سرم را ب میپا يپنجه ها يکردم. رو
  را تجربه کرد.  رینظ یب یمتالطمِ احساسش آرامش يایبعد، در يا هیاش و ثان

گذاشت و با گفتِن پناه،  زیم ينظر گرفته بود. دستمال را رو ریتمام حرکاتم را ز ری. عمو کبمیشام نشسته بود زیم سر
شدم  رهیاز پله ها باال رفتم. به درِ تمام چرم خ يبلند شد و رفت. با دو فنجان چا زیداخل کتابخانه منتظرتم؛ از سر م

دو تقه به در زدم و وارد اتاقِ سرتاسر کتاب که اتاق کار عمو هم  ادب،و نفس حبس شده ام را آزاد کردم. به رسم 
نقره را  ینیزده بود. س هیاش تک یپشت بلند اشراف یبر صندل ل،یاص یچوب زی.  عمو پشت مدمیشد گرد یمحسوب م
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گرفت و با لحن  شیدست ها انِیرا در م مینشستم. دست ها شیمبِل روبه رو يعمو رو يگذاشتم. با اشاره  زیم يرو
عمارت  یِمو دو گوش يدختر کوچولو يجلو دیکه با دهیرس يشه روز یکه سرشار از عشق بود گفت: باورم نم یخاص

  !ییهزار سالم بگذره تو واسم همون دختر کوچولو ،یدون یو از عشق براش بگم. م نمیبش

  عمو جون، اونقدر تجربه دارم که جنس عشقِ نگاه تون رو بفهمم،  یدون یم

  وصلت  بابا؟ نیدر باره ا هینظرت چ پناهم،

  

#36  

م، از ا یشیلحظه فکر کرده بودم. به خودم قول داده بودم مانند چشم م نیرا به ا شیپ يهفته  يتمام شب ها بایتقر
 ینم ینگاه پدرانه عمو حت ریکه دوستش دارم اما حال، ز میعمو نگاه کنم و بگو يعشق مان دفاع کنم. در چشم ها

  د بود.یسکوت از پناهِ عاشق بع نیتوانستم سرم را بلند کنم. ا

را پشت  میامخالفت بابا جون؟ موه ای تهیچانه ام نشست، سرم را بلند کرد و گفت: سکوتت  اعالم رضا ریانگشتش ز
  عمو جون؟ هیلحن ممکن گفتم: نظر شما چ نیگوشم فرستادم و با آرام تر

  شد برعکس در آمد. يکه بر زبانش جار یخانه کرد، اما کلمات ادیمه يمانند غم چشم ها ینگاهش غم در

  دلشه! رِ یدونم دلت گ ی: مگفت

  کرد! هیبهش تک یطیهر شرا يشه  تو یکه م يکنه. مرد یدستتو رها نم ا،یاز سامراد راحته که تا آخر دن المیخ

  شعله ور شد. با بغض لب زد: مبارکه عمو! شیشد و غم در چشم ها نییباال و پا شیگلو بیس

. همه در سالن منتظر ما میآمد نییو پله ها را پا می. دستم را گرفت و از اتاق خارج شددیام را بوس یشانیشد و پ بلند
خانواده به سمت عمو  ينشست.نظر همه اعضا مانیدونفره نشاندم و خودش رو به رومبل  يبودند. کنار سامراد رو

برادرم  ادگاریکه با تنها   نهیمحکم گفت: تنها شرطم ا یو با لحن دیشده اش کش دیبه محاسن سف یجلب شد. دست
  . دیکن یجا زندگ نیا

  شد و لب زد: قبول. رهینگاهش را از عمو گرفت و به من خ سامراد
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 یخوشبخت يآرزو مانیوبرا دمانیبلند شد و به سمت ما آمد. در آغوشش کش یصندل يبا گفتِن مبارکه از رو عمو
  .دیرا بوس نینگ يرا به انگشتم انداخت و رو دیجواهر سف نِیو سامراد حلقه تک نگ دیکرد. زن عمو کل کش

  

#37  

   يراعمارت دست به دست هم داده بودند ب یِاهال ياز تصورم، همه  زودتر

  ما! یجشن عروس ییبرپا

 شیپا کیدو هفته  نیدر ا باًیتقر یرعلیکه خواسته بودم را بر عهده گرفته و ام یساخت خانه دنج و کوچک ادیمه 
  شرکت بود. شیپا کیعمارت و 

لباس عروس، نمونه کار  يتا مزون ها یمان از لوازم خانگ يو هر روز برا دهیچیدر شهر پ یازدواج پرنسس اله خبر
اوقات پسر ها هم  یگاه میدید یو نمونه ها را م میشد یو مهتاب در کافه خاطره جمع م دیکردند. با خورش یم لیمیا

  آمدند.  یبه کمک مان م

ا ر مینکرده بودم. چشم ها دایموردِ نظرم را پ يبستم. هنوز کاناپه  یحوصلگ یرا نگاه کردم و درِ لپ تاپ را با ب صفحه
پناِه  دم،یکه از دو طرف جدا شده بودند زد. عطرش را نفس کش ییجا م،یموها يرو يبا انگشتانم ماساژ دادم. بوسه ا

 طنتشیش یزد، گاه یاو غنج م يعاشقانه ها يکه دلش برا یپناهنشست به تماشا.  يصدا گوشه ا یکوچک درونم ب
آرام و  يکرد. صدا ینابش نگاهم م يفقط عاشقانه، با لبخند ها یشیکرد اما چشم م یم تشیگرفت و اذ یاوج م

  بانو؟ میقدم بزن میاش بلند شد: بر يجد

 يبود و باغ که غرق در رنگ ها ییبای. غروب زمیبلندم کرد و با هم به سمت باغ رفت یصندل يرا گرفت و از رو دستم
  ود.کرده ب هیبه شهر هد زییکه پا یتند اما کم جان بود و عشق ناب
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گفتم. در سکوت  میشدم. کم کم لب باز کردم و از ترس ها رهیخ مانی ینقل يزدم و به خانه  هیدرخِت تنومند تک بر
 یداد و قلبم را م یکه در ذهنم جوالن م یضیبود. از افکار مر دهیکش قیآرام بودنش، نفّس عم يفقط گوش داده و برا
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که  ییتنها بگذرم. از شب ها میکه با هم گذشته بود ییاز کوچه ها یاو، شب یکه ب یترساند گفته بودم. از زمان
  اش نه.  یعطرش باشد و خود لعنت

اش را هم ببازد، جان ترك خورده اش  یشیرا باخته و اگر چشم م ادشیکه مه یگفته بودم. از پناه اورمی یخود ب از
 نیخواستم از ا یقبرستان را کرده بود. م يهوا م،یروز ها نیشده و دلم مثلِ تمام ا يجار میپاشد. اشک ها یاز هم م

خاص خودش در  يو بغضم شکست. با روش ها دیآغوشم کش دراتاقم پناه ببرم که مانع شد،  ییدلهره ها به تنها
  ظاهر توانسته بود آرامم کند.

. با جدا کردن هر ختمیر رفته بودند يکه ساکنانشان عاشقانه در کنار هم، به خواب ابد ییقبر ها يرا رو گالب
که  يشدم اما افسوس که پدرم نبود و مادر یخانه خودم م یفردا راه ایشدت گرفت. امروز  میگلبرگ، اشک ها

 یکنارم خال شانیبودند اما جا میایکه دن ییها نگاهچشمانم را از او به ارث برده بودم. گله مند بودم از  يها یاهیس
  بود.

  انداز شد.  نیساکِت گورستان طن يهق هقم در فضا يپدرم بود گذاشتم و صدا ي نهیسکه  ییقبر، جا يرا رو سرم

  !رمیبغل کردن پسش بگ کی يخورد اندازه  یبر م ایدن يکجا به

  خواست. یزبان نفهمِ درونم دلش تنگ بود؛ لج کرده  بود و آغوشش را م پناه

  به التماس افتاده بود. گریاش د يجار يلب و اشک ها يتلخ رو يوار با لبخند وانهید

  !ییدرد زمزمه کردم: بابا با

  !ییجدا نیبودم از ا خسته

 نیآغوشش گرفت. آمده بود تا مانند تمام ا انیکرد، سرم را م مینشست و با قدرت از قبر جدا میکه دور بازو یدست
  روز ها هم دردم بود و هم درمانم.  نیام که ا یها پناهم باشد.چشم آبسال

  کنم.  ینکن پناه، خواهش م هیاش بلند شد: گر نیغمگ يصدا

  !میآرام گرفت: پاشو بر یکرد و هق هقم کم مکث

  برد. نیرا گرفت و بلندم کرد. دستم را محکم گرفت و به سمت ماش میطرف بازوها دو
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  قبرستون؟ ياومد يتنها پاشد یآرام اما نگرانش بلند شد: دختر خوب، ساعت شش صبح واسه چ يصدا

  

#39  

نشاندم. به سمت صندوق عقب  یصندل يو وسواس، رو اطیرا باز کرد و با احت نیجز سکوت نداشتم. در ماش یجواب
را  يگرفت. بطر يرا به دستم داد و خودش پشت فرمان جا یآب معدن يآمد. بطر یآخ پناه گفتنش م يرفت اما صدا

  کاسته شود. میاز دل زدِن زخم ها ید کمیتا شا ختمیسرم ر يحرکت، تماِم آِب آن را رو کیباز کردم و در 

اندازه بد بودنم را نداشت. به سمتم خم شد و در را بست و حرکت کرد. چشم  نینگرانش هراسان شد. انتظار ا نگاه
  م؟یشه خونه نر ی: مدمیگرفته نال ییدادم و با صدا هیسرد تک شهیبستم، سرم را به ش

 نیباشه اش در اتاقک ماش يشد. همزمان صدا شتریرد. هجومِ گرما بک میزده تنظ خیبه سمِت مِن  قیها را دق چهیدر 
  هم سقوط کردند. يرو میشد و پلک ها نی. سرم سنگدیچیپ

 ادیمه نیرا باز کردم، هنوز داخل ماش میشدم. چشم ها اریهش یبودم که با سردرد وحشتناک دهیدانم چقدر خواب ینم
. آرام ستیمشخص بود که حال او هم خوب ن نیفرمان ماش يدر فکر فرو رفته و از فشار دستش رو قیبودم. عم

  !ادیزدم: مه شیصدا

  مانده بود. شیها رانهیدانم چه بر سر نگاهش آمده بود که فقط و ی. نمدیسمتم چرخ به

  زد: جانم؟  ینیغمگ لبخند

  دم؟ی: چقدر خوابدمیبر سرم کش یدست

آخه  ؟ي. سردرد دارستیوقت ن یلیو لب زد: خ دیصورتم چرخ يتک تک اجزا يهش بر روسمتم برگشت. نگا به
  چشمات قرمزه...

  عقب گذاشتم: آره. یصندل يرا به حالت اول در آوردم. کتش را از خودم جدا کردم و رو نیماش ي دهیخواب یِصندل

هماهنگ کردم.  دیبعد از ظهر بود. به حرف آمد: نگران سامراد نباش. با مهتاب و خورش کیبه ساعت افتاد.  نگاهم
  ؟ي: توام از حسادت بچه گانه و احمقانه اش خبر دار شددمیزدم و نال يپوزخند
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  شه؟ یعاشق برادرش م يکدوم خواهر آخه

  ؟ یمن و تو  رو چه به عشق و عاشق رابطه
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  من و توئه! هیکه عشق چقدر شب دمیعاشق شدم فهم یاز وقت ،یدون ی: مدمیسمتش چرخ به

   ؟یهست میزن یدست و پا م میکه تو عمقش دار یبحران تیوضع نیبلند شد: اصال متوجه ا یفقط کم ،یکم میصدا تن

  ازت دلخورم؟! ،یزندگ يتو یتر از هر موقع شیکه من ب يدیفهم اصال

  اش. با درد چشم بست. یشگیهم يها یتر از آب رهیشد، ت رهیت شیها چشم

که بغض دلم هرشب  امی یبچگ يِ سر چشمات اومده هم باز یی: چه بالدمیدستم گرفتم و با درد نال انیرا م دستش
  شکنه برات؟! یم

  !ستیحالت خوب ن نمیب یکه م ییوقتا زهیر یم دلم

  ام. یشم آبچ ستیواسه من، غم واست خوب ن اتیلب زدم: حال بد یچارگیشد و با ب يجار میها اشک

  ست؟یمسببِ درد نگاهش ک دیخواست که بگو ی. سکوت کرده بود. نمدیکش شیموها انیم یدست کالفه

غم...  نیکنم هم یبخشم! آرزو م یحاِل بدت  رو نم نیا یِ وقت باعث و بان چیو لب زدم: ه دمیبه صورتم کش یدست
  !يجمله رو ندار نیوقت پناه حق ادامه دادن ا چی: هدیقرار داد و غر میلب ها يانگشتش را رو

نگاهش باشد. و بعدها  یشگیمهمان هم ادیمه يدر ظاهر سکوت کرده بودم اما در دلم آرزو کردم غم چشم ها 
 یکیتنها همان  م،یزد! و چه زود بر خالف همه آرزو ها یها پرسه م یکیدر همان نزد ن،یکه آن روز مرغ آم دمیفهم

  برآورده شد!

 ستیمرا از بر بود. در راهِ پ یِ تمام ی. چشم آبمیمان رفت يو به سمت پاتوق دونفر میرستوران دنج ناهار خورد کی در
به سبک  میکرد يباز وانهیو تمام راه را د میبلند آهنگ خواند يگذشته با صدا ادیمانند همان پناه و مه ،يموتورسوار

  خودمان.
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را  یگرفتند. کاله کاسکت مشک یتنها تا آمدن صاحبانشان، کنارهم آرام قرار م متیگران ق کریغول پ يها موتور
هم که شده  يا قهیدق يبرا ضیافکار مر نیا دیگرفتم. با يسرم گذاشتم و پشت موتورم که عاشقش بودم جا يرو

 ادیه رفته زباشم. حرکت کردم و سرعتم رفت شمیپناه چند سال پ هیشب يخواستم لحظه ا یدست از سرم بردارد. م
دادم، درصدِ زنده ماندنم صفر هم نبود.  یکردم و تسط بر فرمان را از دست  م یغفلت م ياشد. آن قدر که اگر لحظه

 یبر پشت موتور، باور نکردن گریمتوقف کردم. عروِس چند شب د  يموتور را گوشه ا ،یمتوال يبعد از دور زدن ها
  بود.  شهرخبِر  نیتر

 یِ لباسِ سرهم يرو ادی. نگاه مهختیمانندِ آبشار دورم ر میرو به راه تر شده بود. کاله را از سرم برداشتم. موها حالم
  نداشت. ینشست. معجزه شده و لبخند او هم برگشته بود، اگر چه دوام اهمیس
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زن عمو  دهیختم. طراح برگزبه شماره اندا یزنگ خورد. نگاه لمیبودم که موبا میلباس ها ضیرختکن درحال تعو يتو
خودتو برسون مزون.  ی: سالم پناه جون، هرجا هستدیخوشحالش با ناز به گوش رس يبود. تماس را وصل کردم، صدا

مهلت حرف زدن هم به من نداده بود. در  ی. او حتدمنگاه کر ی. با تعجب به گوشي. منتظرم، بانیشاهکارتو بب ایب
و  دمیدم در منتظرم بود، به سمتش دو ادیو از رختکن خارج شدم، مه دمیکش میلب ها  يرا رو یرژ نارنج نهییآ

  !ییجا هی میبر دیعجله دارم؛ زود باش با ادیگفتم: مه

  بلند خودش را به من رساند. يقدم ها با

در مزون  يدر مقابلش سکوت کرده و تنها آدرس مزون را داده بودم. جلو م،یرو یبود به کجا م دهیراه هرچه پرس در
  منو؟  ياش انداخت و به حرف آمد: کجا آورد ياقهوه يبه نما یپارك کرده و نگاه

  شو لطفا، سوالم نپرس؟ ادهیو باز کردم: پ نیماش در

کرده بود. دستش را  خیتنم  جانیشد و گفت: از دست تو پناه! زنگ را فشردم و در بزرگ باز شد. از ه ادهیپ نیماش از
نگاه کردم. به  نهیی. شگفت زده به پناهِ داخل آمیکرده و وارد ساختمان شد یرا ط یسنگ ریمس. میگرفتم و وارد شد

 ییبایز يها یلیقفل شده و از کمر، پ میبازو يرو شیها نیآست  میکه ن يهفت باز قهی!به شیبایلباس عروس ز
کالم فوق العاده و باشکوه شده بود. دل از  کی. در دمیکار شده اش کش پوریگ دیسف رِ یبه حر یخورده بود، دست

 جانیه م،یموها يبلنِد رو يدر سالن منتظرم بود، قدم برداشتم تور بهاره  ادیکندم و به سمت در اتاق که مه نهییآ
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 شتریپخش شده ب کیموز يچه خواهد بود، از اتاق که خارج شدم، صدا ادیمهم بود که نظر مه میام کرده بود. برا زده
  شد. 

  بود.  اطیح ي رهیبه من و رو به پنجره، خ شتپ

  !ادیزدم: مه شیصدا

دانم  ی. نمدیکش ینفس هم نم یحت ست؛ینگر یرا م میسمتم برگشت و مات شد. تمام جانش چشم شده و سرتا پا به
  داشتند يهمه پافشار نیا ک،یبلند  موز يچه مرگشان شده که بر  صدا

  رهیگیم ونیمن ناز نکن عمرمو پا عشق

  رهیگیدست زمونه تو رو از من م يروز کی

  . و ناقوس مرگ در نگاهش نواخته شد. را به سمتم دراز کرد دستش

  زدم. یچرخ مشیدر حر نیمان در هم قفل شد و من با لباس سنگ يخواننده اوج گرفت. دست ها يصدا

  هیتنها با تو بودم واسه من زندگ یوقت

  رهیگیاز من م یتو رو خواستم تو رو ک دمیرو د تو

  رهیگیعاشق با تو اروم م نیمن قلب ا عشق

  هینگاهت دور نیمن از ا يناله ها همه

  نمیبیتو رو خواستم تو رو هرجا م دمیرو د تو

  مونمیتنها م شهیتو و عشق تو من هم یب

  من عاشقتم همه حرفام به خدا از عشق و از صداقته عشق

  تهیواسه من نها ایدن يتو بودن تو با

  رهیگیم ونیو شب با تو پا یکس یمن ب عشق
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  رهیگیرگهام از حرارت نگات خون م همه

  تهیواسه من نها ایدن يتو بودن تو با

  رهیمیخاطره هاتم م يبر يگمون کرد تو

  رهیگیم یاهیرفته برام رنگ س يروزها

  کنم هیواسه تو گر زییصد بهار و پا اگه

  ببرم ادیاز  شهیکه تو رو هم تونمینم

  هیشقتم تا که چشام بارونهمون عا من

  هیمن از اون نگاهت دور يناله ها همه

  تهیواسه من نها ایدن يتو دنیرو د تو
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بودند. همه  دهیزحمت کش یتک و خاص بودنش حساب يو زن عمو، برا ریکه عمو کب یبود. شب دهیموعود فرا رس شب
  به جز من و سامراد! د،یرس یبودند به نظر م دهیکه تدارك د یبه همان خوب زیچ

قلبم را لرزان کرده و مرا ترسانده بود. از پنجره به  يبود که پا يسرد نینبود. هم یمان انکار شدن نیماب يِ سرد
اش  یشیمشترك که مرِد چشم م یِعمر زندگ کیبه  گرید یقیدقا نکهیکردم. تصورِ ا یبا شکوهِ عقد نگاه م گاهِ یجا

که  يشدن هراسان بودم! از مرد یکی نیترساندم! از ا یم م،ییشدن است بله بگودر حال آماده  يدروِن اتاق کنار
سرد  يو نگاهش به حد یعصب شیبه  پرو لباس عروس رفته ام، چشم ها ادیبود به همراه مه دهیآن شب فهم یوقت

  بود!  يبد ی!  دو راهدمیترس ینگذاشته بود م یباق میبرا یاحساساتم را خشکانده و رمق شهیشده بود که ر

  نِه بزرگ روبرو شده بودم. کیبودم. من با لباس عروس بر تن، با  دهیرس يبد ينقطه  به
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 ،یبلند  سرخاب یدر ماکس دهیبه دروِن اتاق آمد. پوش دی. در باز شد و خورشدمیکش ینفس هم نم ییاضطراب گو از
را که  مینشست، دست ها میجلو ش،یپاها يرو یشگیمعصوم هم يآمد و با لبخند ها کمیتر شده بود. نزد بایز

  بردم. یگرفت، به عمق فاجعه پ

  مرده ... مرده تر بودم! کیاز  من

  ؟یآبج ینگرانش بلند شد: پناه...خوب يصدا

  کف اتاق لب زدم: نه! يبه پارکت ها رهیخ

 يکردم. خودش را جمع و جور کرد و با سرعت از اتاق خارج شد. حدس نفر بعد ینگاه متعجبش را حس م ینیسنگ
  نبود. یشد. کار سخت یکه وارد اتاق م

  شود؟ یعشق چه م نیسرنوشت ا ز،ییدر دل پا ایعقل و قلبم جنگ به پا شده بود. خدا نیب

  

#43  

نگاهش را  ینیش را نداشتم. سنگآمده بود که اصال انتظار یچشم بستم. کس دیچیتلخ و سردش که در فضا پ عطر
  شد، بلند شد: پناه نگاهم کن! یدرونش حس نم ینرمش چیاش که ه يآرام و جد يحس کردم. صدا

اش ماندند. آرام نگاهم را باال  یچرم مشک يکفش ها ي رهیکه به انتظارش بودند، سر خود باز شدند و خ ییها چشم
 میهوش و حواس برا ،یمات و کروات نازك مشک یذغال راهنیخوش دوخت براقش با پ ی. کت و شلوار مشکدمیکش

را نداشتم.  شینگاه کردن به چشم ها توانآمد.  یم یشیاز حد به مرد چشم م شیب ينگذاشت. کت و شلوار داماد
  و رو کند. رینگاه ز کیمرد خوب بلد بود مرا با  نیا

چانه ام نشست و سرم را بلند  ریز گرشیدستم و انگشت دست د ریدستش ز کیمبل دو نفره نشست،  يرو کنارم
دستم حرکت کرد  يدر هم گره خوردند. انگشت شستش نوازشگرانه رو شیکرد. نگاهش در نگاهم قفل شد و اخم ها

ات به  رهیکه نگاه خ یهمون شب زحس سر گردون نگاهت شدم. ا نیاما متوجه ا یفهم یو به حرف آمد: خودت نم
 لشیدل رمیاخ يروزا نیا ي. پناه، سرديسامراد شد يبایکه عروس ز یاالن نیاتاق مون خشک شد تا هم یروتخت

به  میکس قدرت نگاه کردن مستق چیکه ه یاز من ساخت... از آدم یروان هیکه  ي! به خودییایکه به خودت ب نهیا
  چشمامو نداره!
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ها  يباز نیکه از خط قرمزام عبور کنه رو بلرزونم! خط قرمز سامراد، ا یکس يپا ریز نِ یتونم زم یکه با نگاهم م یمن
  !یزندگ نیا يتو یکه بارها گفتم نقطه ضعف من ییرو با من نکن! تو

! سر دهیتنت د يلباس رو تو نیکه قبل از من ا یفقط واسه خاطر تو زنده است کس امه؛یپناه، قسم به چشمات که دن 
پناه! عشق  یاما از حد گذشت ،یکه تو ناراحت نش نیچند وقت  کوتاه اومدم واسه ا نی... اادیز یلیتو حسودم. خ

  بله ماهِ من! ایا نه، گفته بودم جوابت بله است یهست  ادتیدونم  یبمون اما قاتلش نشو! نم ،یسامراد هست

  عمر؟! هیواسم  یکن ی! خانومیعمر خانوم خونم باش هی يپناه، حاضر نمیهم من

  دراز شد نگاه کردم! میکه به سو یدست به

  اش بلرزاند! ییجادو يمرد حق نداشت دلم را دوباره با صدا نیا

  بودم به داشتن سامراد! ضیمر من

 ش،یپ یقیبود که دقا یجیتدر یمرگ هیدل کندن و رفتنم شب دن،یخودش را وقف سامراد کرده بود. دل بر قلبم
  زدم. یدست و پا م انشیم
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گرش سپردم. من  تیحما يرا به دست ها میو دستش هنوز مقابلم دراز بود. خودم و زندگ ستادهیا میجلو مردانه
  بود. شیحِس نهفته در نفس ها نیتا ابد، خواهانِ ا يبودم و دلم انگار دهیرا چش تیحما نیطعم ا

دو  کِیو ش لیاص يگل ها که درونِ گلدان ها انیم ي. فشفشه هامیآمد نییعمارت پا يدر دست هم از پله ها دست
 یها و من یدست ها ، نور افشان يصدا ،يزییتند پا يطرف پله ها قرار داشتند روشن شد. باغ غوطه ور در رنگ ها

تک  يو نگاهم رو مینشست گاهیبود. در جا ایرو کیشکل  زیکه از حرف ها و حرارت دستش گر گرفته بودم.... همه چ
مجبورم کرد تا دوباره به  ادیعبور کرد که پناه لج باز درونم با فر نهیم از آ. نگاهدیسفره عقدِ با شکوه چرخ يایتک اش

و کوتاه پر از  کیصورتم، تاج ش تیال شیروشن و آرا هیسا يِها تیام با آن ال ییخرما ينگاه کنم. موها نهییآ
  عروس شهرم کرده بود. نیتر بایشک مرا ز یب م،یو رژ قرمِز نشسته بر لب ها میموها يرو دِیمروار
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تر شد و گفت: تو  کینگاه کنم. نزد طانشیش يبه چشم ها نهییزمزمه وارش کنار گوشم باعث شد از  داخل آ يصدا
  به حال دل من، خانوم کوچولو! يپس وا ؛یدل بکن یتون یاز خودت نم

  گفتم: سامراد! رتیسمتش برگشتم و با ح به

  برات! رهیالزمه سامراد بم ،یکن یصدام م يورنجیکه ا ییشد و لب زد: وقتا يجد نگاهش

  زدم و گفتم: خدا نکنه!  شیبه بازو يا ضربه

  نکن دختر مو!  تیزن عمو بلند شد: اذ يصدا

که بر تنش خوش نشسته و ثابت کرده بود  اهیس یِ اش با آن رنگِ شن یرا به زن عمو که در لباس بلنِد مدِل ماه نگاهم
سامراد   يمبل، جا يمهربانم به سمتم آمد و رو يخاص است دادم. زن عمو شهیهم شیانتخاب ها ،یملکه قصر اله

 یسع شهیقفل کرد و به حرف آمد: پناه، هم شیهادست  انیرا م میرفت قرار گرفت. دست ها اوشیکه به سمت س
  .اینباشم اون دن یلیکردم واست مادر باشم، که شرمنده ل

  کن زن عمو! مو درست انجام ندادم، حاللم فهیاگه وظ 

  من چطوران؟ يبایز يشانه زن عمو نشست و گفت: خانوما يرو ریحلقه زد. دست عمو کب مانیچشم ها انیم اشک

  زدم و زمزمه کردم: عمو!  لبخند

  آغوشش بودم. انیبه خود آمدم م تا
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خواند، قلبم  یکه م يشود را آغاز کرده بود. با هر کلمه ا یبسته م نیکه در زم یآسمان وندیآمده و قرائِت تنها پ عاقد
دستِ مردانه  انیدست سردم را م نکیشدم که ا یم يمرد یو قانون یهمسرِ رسم گر،ید ي قهیزد. چند دق یتندتر م

  و بزرگش پنهان کرده بود.

کرد  یخرج م غیدر یب وستهیرا پ شیزن عمو که مادرانه ها  ،یچشم آب ادِیام مه یکودک يِ همباز مان،یزندگ دیخورش
بودند. فشار دستش باعث شد حواسم را جمع کنم.  ستادهینقطه به من ا نیتر کیدر نزد يتمام عمرم، کنار یِ و حام
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سامراد  يآقا یشگیشما را به عقد دائم و هم لمیبنده وک ایآ ،یسرکار خانوم پناه اله_: دیچیعاقد در گوشم پ يصدا
 ایآ اورم؟یدر ب اسیو شمعدان و هجده شاخه گل  نهییجفت آ کی د،یجلد کالم اهللاِ مج کی معلوم هیبا مهر اکانین

  لم؟یبنده وک

  ! نمیخودم بله گفتنت رو بب يخوام با چشم ها ی: نگام کن. مدیچیزمزمه وار کنار گوشم پ شیصدا

  بله! زم،یو خانواده عز رمیگفتم: با اجازه عمو کب ينسبتًا بلند ينگاه کردم و با صدا شیبه چشم ها نهییقلب آ از

 ي. قرآن را از دستم گرفت و رودیو خودش را جلو کش دیبلند شد. به سمتم چرخ تیجمع غیسوت، دست و ج يصدا
که  يجلو آمد، چشم بستم و او با بوسه ا یو نگاهمان در هم گره خورد. قدم میستادیهم ا يقرار داد. رو به رو زیم

انگشتان  انیم د،یسف ینگیر يکرد. حلقه ها ریرازرا به قلبم س ایخوب دن يتمام حس ها ییام زد، گو ینشایپ يرو
  با همان لبخند خاصش به سمتم آمد. ادیرسم و رسوم که انجام شد، مه يمان جا خوش کردند. همه 

 شهیاش، جذاب تر از هم رهیو کرواتِ ت دیسف يبا چهار خانه ها یو خاک ياو آن کت قهوه دیو شلوار سف راهنیپ در
 یگفت: خوشبخت بش یآرام يآغوشش جا گرفتم. با صدا انی. مدیشده بود. دستم را گرفت و به سمت خودش کش

  پناهِ من!

  شیآغوشش جدا شدم و دست ها از

  !پمیتو داداش خوشت ي.. دامادشاایرا گرفتم، لبخند زدم و گفتم: ا 

نشست و با درد لب زد: از خواب و  شیلب ها يرو د،ینوش یم ادیز راً یکه اخ ییسو هاتلخ ، تلخ تر از اسپر يلبخند
  !ییبرگشتم به تنها ایرو

  پسر چه بود؟ نیرا بر سرم آوار کرد. درد ا ایکه دن شیاز آن غم چشم ها يدرد گفت و فرار کرد، وا با
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. با سامراد عاشقانه در میبود دهیکرد رقص یپخش م یج يکه د ییهمراهِ تمام آهنگ ها باًیتقر د،یمهتاب و خورش با
  و رفتن بودند. ی. شام سرو شده و مهمان ها در حال خداحافظمیکرده بود ییرقص هنر نما ستیپ
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بود، به سمتم  ستادهیدم عمارت ا ریفرستادم. سامراد که با عمو کب رونینشستم و نفسم را  ب یصندل يخسته رو 
شده بود. کنارم  يهوا شدت گرفته و آسمان ابر يانداخت. سرد میشانه ها يآورد و رو حرکت در کیآمد. کتش را با 

  ؟يشانه ام گذاشت: خسته شد يو دستش را رو ستادیا

  سامراد! ایدن هی: دمیآوردم نال یدر م يام را از پا یپاشنه ده سانت يریش يکه کفش ها همانطور

  خونه مون. می: بهتره برگفت

 میزانوها ریدستش ز کیبلندم کرد،  شیدست ها يحرکت رو کینداشتم. با  ستادنیا يبلند شدم. نا یصندل يرو از
و باران به شدت شروع  دیرا پشت گردنش قفل کردم. آسمان غر میدور کمرم نشسته بود. دست ها گرشیو دست د

  م: من عاشق بارونم!آسمان گرفت ت. چشم بستم و سرم را به سمدیسرعت بخش شیکرد. به قدم ها دنیبه بار

  !یجز من باش یعاشق کس يداشت گفت: شما حق ندار طنتیاز ش ییکه رگه ها يجد ییصدا با

  ؟یکن یم يسامراد تو به بارونم حسود -

  اگه بارون باشه! یکنم، حت یم يمحسوب بشه حسود بمیکه رق ی: به هرچگفت

  و در باز شد. دمیکش نییدر را پا رهیدستگ

 يریبودند. به سمت مس دهیپارکت ها چ يروشن شده بود که رو یرنگ دیکوچک و بزرِگ سف ياز نورِ شمع ها خانه
باز کرد. وارد  شیشد رفت. در اتاق را با پا یم یشده و به سمت اتاق منته دهیرز قرمز پوش يکه با گلبرگ ها

 یِروتخت  يت نشاند و کنارم جا گرفت. روتخ ي. با دقت مرا رومیآماده کرده بود شد میکه برا ییایرو یخوابگاه
روشن کف اتاق،  دیکوچِک سف يو شمع ها يفرانسو لیاص يرز ها يبود و بو دیقرمز و سف يمملو از رز ها د،یسف

زد و گفت: هرجا تو  يبهشته!.لبخند هیجا شب نیو لب زدم: ا دمیکش یقیخلق کرده بود. نفس عم ییجادو ییفضا
  خانوم کوچولو! شتهخودِ...خودِ به یباش

  ...يبهشتِ دو نفره مون خوش اومد به
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را دورم  دیلحظه که مالفه سف نیداشت. از همان بدوِ ورود مان تا هم قتیحق شبید يکه تمام اتفاق ها یراست به
 زیو عطر دل انگ دمیکش یقیتمام و کمال همسرش شده بودم. نفس عم شبیبودم که د يو در آغوش مرد دهیچیپ

 یدوست داشتن. تکان ایدن کی ياز عطر سامراد و من بود به عالوه  یبیکه ترک يفرستادم. عطر میها هیعشق را به ر
هر روز  گهیکه د نیا یعنی یو زمزمه وار گفت: خوشبخت دیچانه اش بود دادم. عطرم را نفس کش ریبه سرم که ز

  سامراد!  یِزندگ ری! صبحت بخیدارشیعمرتو، با عطر روح نواز بهار نارنجِ عشق جان از خواب ب

شبه معتادش شده بودم!  کیداشت که  يبرهنه اش فشردم و چشم بستم. آغوشش چه مخدر نهیس انیرا م سرم
   ؟یبه حرکت در آمد و گفت: پناهم خوب میموها ينوازشگرانه رو شیدست ها

کرد و به سمت  میزد و از آغوشش جدا میبه موها يکرد لب زدم: آره.. بوسه ا یم ییخودنما میکه در صدا یالتخج با
  حمام رفت.

 یرفته بود را سرگرم کنم. نگاه ادیدنبال مه شبیحواس دلم که از همان د یکم دیرا بلند کردم تا شا کیموز يصدا
ام پاسخ  نداد. کالفه  یشماره اش را گرفتم اما بازهم چشم آب یباِر متوال نیچندم يانداختم و برا لمیبه صفحه موبا

چه مرگش شده  گریدانم هوا د یقرار دادم. نم نکیناهارم را داخل س يتلفن را قطع کردم و بشقاب دست نخورده 
  شد. یم یو گاه باران یبود که گاه برف

و  خیمملو از  وانیانداختم. ل یدسته صندل يا کردم و روجد سمیخ يآرام و قرار نداشت. حوله را از جان موها دلم
  :دیچیدر خانه پ يکاسته شود. ناله ا میاز دلهره ها یکم دیتا شا دمیبود سر کش زیم يآب سرد را که رو

  رم  یاز دست تو م ير یاز دست من م 

   رمیم یمنم که م یمون یزنده م تو

  غم برداشت امویدن شمیاز پ یرفت تو

  ما از عشق با هم تفاوت داشت. برداشت

  پارکت هزار تکه شد: ياز دستم رها و رو وانیاوج گرفته اش  بند دلم را پاره کرد. ل يصدا

  به خونه  يخوام برگرد یباره من ازت م نیآخر نیا 

  وونهید یخوام عاقل ش یباره من ازت م نیآخر نیا
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پالتو و شالم از خانه خارج و به سمت عمارت که  دنیام را چنگ زدم و با پوش یعبور کردم. گوش وانیل يرو از
  نشاند. میلب ها يرا رو یعمارت، لبخند تلخ يفرهان رو به رو يشدم. موتور پارك شده  یمنتظرم بودند راه

تماس را وصل کردم.....  یبه شماره ناشناس انداختم و با دودل یام زنگ خورد. نگاه یبر نداشته بودم که گوش یقدم
 دیزد. در عمارت باز شد. خورش یآوار شدم. باران شالق وار بر جسمم ضربه م نیزم يستم رها شد و رواز د یگوش

زد بر  یکه عمو و سامراد را صدا م ادشیخشک و فر میرو برآمد که نگاهش  یم نییهمانطور لبخند بر لب از پله ها پا
بلند خودش را به منِ مرده  ي. عمو با قدم هادندیهمه از عمارت به طرفم دو یانداز شد. در چشم بهم زن نیباغ طن

  ؟ییبابا یرا گرفت و گفت: خوب مینشست و دو طرف بازو ها میرساند. روبه رو

  ..!!ادی.... مهمی: عمو،بدبخت شد دمیام ترسانده بودشان. نال دهیدرد نگاهش کردم. رنگ پر با
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 دهیچیپ چیکرده بودند. پ شیدایادف کرده بود اما امروز پتص شبیام در اتاق عمل بود. د یزندگ یِ شگیهم يتنها مرد
. میپشت در اتاق عمل نشسته بود يها یصندل يحس و حال بر رو یبه ته دره رفته بود. ب نیو ماش دهیچیاما او نپ

سابق نبود. از چشمان  يآن عمو گرید می. عمودمید یم میبودم اما حاال با چشمها دهیلحظه را شن کیشدن در  ریپ
 يکرد.  فرهان برا یم يقراریدر آغوش مهتاب، ب دیمانده و خورش یباق کیخط قرمزِ بار کیفقط  ایزن عمو ثر

ساکت نشسته بودم.  بیکرده و انگار، وصله ناجورشان من بودم که عج یسالن انتظار را ط يبار ابتدا و انتها نیهزارم
کرد. بعد از چهار  یشد و با دلهره نگاهم م یبار قفلم م کیاه فرهان چند لحظه و نگ دمییپا ینگران سامراد م هنگا

که  یآمد. همه به سمتش هجوم بردند جز من رونیدکتر از اتاق عمل ب م،یساعت که در هر لحظه اش جان داده بود
  ا بلرزاند.و رسا بود که خبرش جانم ر بلنددکتر آنقدر  ينداشتم. تماِم وجودم گوش شده بود. صدا یتوان

خارج شدم  مارستانیام را گرفتم و از ب وانهیام به کما رفته بود. دست پناه د یانجام شده اما چشم آب تیبا موفق عمل
بسته دادم. با دستم  خی يرفتم. لب حوض بزرگ  نشستم و نگاه سرگردانم را به آب ها مارستانیب يو به محوطه 

را داخل آب فرو بردم و نفسم را حبس کردم.  رم. گوشه اش شکست، سدمیکوب خی يپشت سر هم رو يضربه ها
بود که آب سرد به  يا قهیتر عرض اندام کرد. پنج دق یآوار شده و واقع قتیآب حالم را خراب تر نمود. حق يسرد

  شدم. یکابوس خالص م نیاز شر ا دیزد. با یم انهیصورتم تاز
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  .دیکش رونیحرکت مرا از آب ب کیشانه ام نشست و با  يرو يقدرتمند دست

  ؟ياریم يسر خودت دار ییسامراد بلند شد: چه بال يصدا

  رها شدم. یاهیکه در قلب گوداِل س دینکش يا هیشد و ثان یمحوطه گنگ تر م ریو تصو دیچیپ یدر سرم م شیصدا

را از دستم  ویحرکت آنژ کیانداختم و در  یتنها بودم. به سرم نصفه نگاه کیتار یکه باز کردم، در اتاق چشم
  .دمیدو ژهیو يآمدم و به سمت مراقبت ها نییشده از تخت پا يبه خون جار تیاهم ی. بدمیکش

  بدش روحم را به اغما برده بود. حال

 یبخش يِپرستار ستگاهیدانم خودم را چگونه به ا یانداختم. نم یافتاد، عرش خدا را به لرزه م یم شیبرا یاتفاق اگر
 یم دمیکش ینفس م انشیکه م يبود رساندم. نگاه دلسوز پرستار از فاجعه ا دهیام آنجا، آرام خواب یکه چشم آب

شدم و لباس مخصوص  یسالن یاست. دنبال پرستار راه اریپوِچ تمام ع کی ادشیکه بدون مه یگفت. از پناه
مردم.  یدادم اما نم یبود، جان م بیگرفت. عج یرفتم، جان کندنم شدت م یکه به سمتش م ی. با هر قدمدمیپوش
  اد؟ی: مهدمیو بغضم سر باز کرد نال دیدستم گرفتم. چانه ام لرز انیتخت نشستم و دستش را م يلبه 

  داداشم؟ يخوا یم یتخت که پناهتو جون به لب کرده چ نیا يجونم، تو رو یآب چشم

  !ق؟یرف میتا آخِر آخرش کنار هم بمون يمگه قول نداده بود ؟يمنو تنها بذار ياصال حق ندار یدون یم اد،یمه

  باشه ؟ ایاگه اون دن یهستم، حت يهر جا بر ونهیمنِ د یدون یهقم اوج گرفت. زمزمه کردم: تو که م هق

  !ستمیتو بودن  رو بلد ن ی. پس پاشو، من بیچشم آب یاز قلبم کهیت هی  یدونست یکه م تو

دستگاه ها بلند شد و ضربان قلبش اوج گرفته و  يسوزناك سر دادم. صدا يا هیاش گذاشتم و گر نهیس يرا رو سرم
  را بر سرم آوار کرد. ایدن دشیسف يکردم. خط ها ینگاه توری. به مانستادیا یدر آن
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سرانجام رساندنِ زنده ماندن و به   لِیدل شیبرده بود همان بودن ها ادیگرفته و از  یاش فراموش وانهیقلب د انگار
  بود..  میاهایرو

  ؟یداداش اد،ی: مهدمیکش ادیدکتر و پرستار ها را به اتاق کشاند. نامش را فر میها ضجه

 يجا انشیعر نهیس ي. دستگاه شوك رودیبخش یرا به من م ادیمه دیکرد! با یمعجزه م دیبا مانی یکودک يخدا
  شد. نییتخت باال و پا يگرفت، بر رو

 قیکه نداشتم، رف يپدر هیمن است. شب يایدن ادیرحم، ناقوس مرگم بود. آخر خبر نداشت مه یب يدستگاه ها يصدا
وام گرفته بود. حال افراد پشت  ردیم یکه امشب م يمرد نیگاه بودن را از ا هیام. اصالً کوه، تک ییتنها يشب ها

  م.حس کرده بود ردکه جوالن مرگ را در اتاق س یمن بود. من هیشب  دیشا شهیش

دل پناهش را داشته  يکرد هوا یالتماس م شیبلند شد. به خدا دیناله خورش يتمامم را سوزاند که صدا یزمان آتش
  رب! ای. نذار دلش بشکنه رهیمیم ادیمه یپناه ب ا،یباشد.با هق هق گفت: خدا

  نداشت نشست.  یضربان گریکه د یقلب يرو دستم

  جان دادن قلبم و قلبش بود. یِتماشاچ نیشد. مرگ ساکت تر نیسنگ میانگار بار سفر بسته بود. پلک ها باورم

  ست؟یو پناه زود ن ادیمه يقصه  دنِ یرس انیبه پا يبرا یانصافت کجاست؟ به گمانت کم ایخدا

... رندیتخت آرام گرفته نگاه نگ يجان رو یکه ب ییرفتند اما با التماس اصرار داشتند از او یم یاهیس میها چشم
زن  يضجه ها  يها آوار شدم.صدا یکاش يسست شد و کف اتاق رو می. پاهاختندیر یصورتم م يه پهناب میاشک ها

  شده بود.  غم يِ رنگ خاکستر هیشب زی. همه چدیرس یبه اتاق م دیعمو و خورش

  اش قرار دادند. نهیس يبار رو نیآخر يکردند و برا ادیشوك را ز قدرت

  !؟يستادیقصه ا نیا يکجا ایخدا

  کن.. معجزه! معجزه

  

#51  



  پناه

 
64 

 

  بستم.  چشم

  برگشت! ضیبلند شد: برگشت.. مر يپرستار يزده  جانیه يصدا

را کنارش  شبیداده بود. تمام د ینیریرا ش مارستانیتمام ب رمیام را به بخش انتقال داده بودند و عمو کب یآب چشم
 میو چشم ها يجار میمانند خون در رگ ها یشد از بودنش، از نفس داشتنش. خستگ یدلم راحت م الیخ دیبودم. با

مرده و بار   یهمگ ییگذشته اش نبود. تو گو هیشب کس چیه گریو بعد از آن لحظه ها، د شبیسرخِ سرخ بود. از د
از من  يما را کرده بود. نگاه نگران و پر از درد سامراد لحظه ا يام قصد جان همه  ی. چشم آبمیزنده شده بود گرید

 ياز پا دیشد یِشوِك عصب نیو ا ستیبود هنوز رو به راه نشدم، حالم اصال خوب ن دهیانگار فهم شد. یغافل نم
  ام.  اختهاند

را باز  شیچشم ها ادیشان انداختم. مه يام را رو یرنگ زمستان یدورم را پشت گوش زدم و شال مشک يرها يموها
درون گچش، سر  ينقش بست. پا شیب هال يلبخندش کند، رو هیداشت شب یپر از دردي که سع یِ کرد. منحن

ساخته بود. لبه تخت نشستم دستش  گرید يادیبود، از او مه دهیکه مانند خودم پر ییشده اش و رنگِ رو یچیباندپ
  گرفتم. لب زد: پناه! میدست ها انیرا م

  : جان پناه؟دمیبود نال دهیکه ساعت ها بغض و خون بار ییدرد و صدا با

  ؟ی: خوب دیبه دستم داد و پرس یجان یب فشار

  !قیرف ي. جون به لبم کردستمیشد: نه، خوب ن يدوباره جار اشکم

 ییلرزانم حلقه شد و با صدا يقدرتمندش دور شانه ها يبلند خودش را به من رساند، دست ها يبا قدم ها سامراد
  حالش خوبه. نیبب زم،ینکن عز هیخاصش را داشت گفت : گر يکه  هنوز جذبه 

  انداختم و در دل خدا را شکر کردم. شیبه سرتاپا ینگاه

  خسته است، برو خونه استراحت کن. یلیلب زد: من حالم خوبه پناه.  چشمات خ ادیمه
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 دنیدادم که هنوز آرام نگرفته. گرچه دِل خودم هم روز ها بار انیگر دِ یبسته شده به خورش يرا از چمدان ها نگاهم
بود که  نیگرفت. درد ا یصورت م یبار بعد از چهارده سال زندگ نیاول يمن از خانواده عمو برا ییخواست. جدا یم

که درونش عاشق  ییام، جا یها با عمارت بچگ لیکه ما سیلرفتم بلکه به انگ ینم رانیدر گوشه و کنار ا يبه شهر
را  شیدم خودم را به او رساندم، بازوبود. با دو ق ستادهیاتاق خواب، مظلوم ا يرفتم. گوشه  یشدم فاصله داشت م

  را محکم گرفتم. شیکم نشستم و دست ها یلیخ يتخت مان نشاندم. کنارش با فاصله ا يگرفتم و رو

 ادیمه يمونه که بخوا ینم یکس گهیفرستادم و گفتم: من برم،  د نییکه تا پشت لبم باال آمده بود را پا یو خون بغض
  کنه واست.  يتونه پدر یراحت م الیبا خ ریعمو کب گهی... ددیخورش یش کیرو باهاش شر

  عمارت زنداِن همه مونه. نرو پناه!  نیمونه واسه من؟! بدون تو ا یم يادیمه ي: تو بردیهقش شدت گرفت و نال هق

دم بهتون سر بزنم.  یرم اما قول م یشوهرشه؟ م شیزن پ يگه جا ینم شهیشه. مگه مامانت هم یبغض لب زدم: نم با
  ... داداشم باش.قمیمواظب رف یلینبودنم، خ يتو دیشخور

! خونه ام رو امانت دمیتا تنها نمونن خورش یرو ندارن سر بزن یکه به مامان و بابام که جز من کس يبهم قول بد دیبا
  !یخوام که مواظب همه باش یبزرگ ازت م یلیقول خ هیسپردم بهت و 

گفت:  دیزد و روبه خورش يبوسه ا میموها يه سمتم آمد، خم شد و روتقه به در باز خورد و سامراد وارد شد. ب دو
  دم مواظبش باشم. نگران نباش!  یقول م

! يریگ یپناهو از مون م يرو که دار ییبخشمت تو یوقت نم چیرا رها کرد، بلند شد و گفت: ه میدست ها دیخورش
 يروز ها نیبود که دوماه از بهتر يبلندِ بسته شدنِ در، نشانگِر رفتنش از خانه ا  ياز اتاق با دو خارج شد. صدا

 نهیو در آغوشش جا دادم. سرم را به س دیدستم را کش ،. کنارم نشستمیرا درونش گذرانده بود مانیدونفره  یزندگ
اما قد  رم،یگ یتو م یندگهمه افراد ز يگم جا یکه از او سراغ داشتم گفت: نم یلحن نیتر ياش چسباند و با جد

  چشماش! يتو نهیاشک بش بیشهر غر يتو ام،یخودم هستم که نذارم زنم..دن

اما  میکن یجا زندگ نیقول داده بودم ا ییدونم به دا یصداته پناهم. م يکه تو یهستم که بجنگم با بغض ياونقدر
عمرمو خدشه  هیخارج شده، ممکنه اعتبار  اوشمیاومده و برطرف کردنش از قدرت س شیشرکت پ يکه تو یمشکل

 ارهیباشه تا سامراد دووم ب دی. لبخندات باامیب بر يباز نیمن تا بتونم از پس ا یِ زندگ یهمسفرم باش دیدار کنه. با
  .!شیمرد و نامرد زندگ يجلو
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همراهِ  شبیآمد که د مادی بهیاتاق غر دنیرا باز کرد. با د میبودن تخت چشم ها یدر رختخواب زدم و خال یغلت
که شواهد نشان از رفتنش به شرکت دارد.  يسامراد به لندن آمده ام و حال در اتاق خواِب خانه اش هستم. سامراد

 یبودم. از تخت دل کندم و روتخت مزیتا اچهیآسمان و در انیمدادم، انگار  يا شهیتمام ش وارِینگاهم را به منشأ نوِر د
دور   گوشمیرا مرتب کردم. به سمت اتاق لباس در خوابگاهمان رفتم، نگاهِ کنجکاو و باز دیو سف یآب ،يراه راه سرمه ا

قلبش  رد یکه برگه کوچک ییجا ،یشیآرا زیم نهیآ يو رو دیقرار داشت چرخ دیکمد سف شیتا دور اتاق که سرتاپا
پا تند کرد. لبخند بر  نهی، به سمت آدرونم که دست خط سامراد را از بر بود گوشیگرفته بود نشست. پناهِ باز يجا

  . دیام لرز یشیمرد چشم م يجدا کردم و با خواندن هر کلمه اش، دلم برا نهیلب جلو رفتم، برگه را از آ

تنهات  یکه قراره تا ابد خانومش باش يخونه ا يروز از بودنت، تو نیاول ي. متاسفم که تومیسالم به تنها عشِق زندگ"
   "سامراد باش خانوم کوچولو!گذاشتم. مواظِب عشق 

  را از بر باشم. يا شهیخانه ش نینگاه کردم. به خودم قول دادم تا آمدنش تمام ا نهییزدم و در آ لبخند

 شیبایجواهر ز نِیکه لحظه آخر در فرودگاه، با اشک به  گردنم انداخته بود نشست. تک نگ ادیمه يِادگارینگاهم به  
مان بود. کنار  یزندگ خیاتفاق تار نیمنتظره تر ریغ مانیهر دو يشد. آخر جدا شدن برا يرا لمس کردم و اشکم جار

 هی ست،یعشق دل ن یدل ب ،یدون ی. آخه میعاشق بمون تادهم که اف یگوشم زمزمه کرده بود: قول بده هر اتفاق
دور اما قلب  یلیخ يجا هی ير یجا هستم. درسته م نیا شهیباشه من هم ادتیاون!  ادیجسده اما هنوز نفس داره به 

  !یکنم که تنها نمون یم یمو باهات راه

و با هم  ستادهیدرهم ا يهم و چشم در چشم با اخم ها يمن فاصله گرفته و به سمت سامراد رفته بود. روبه رو از
اظبت باشم، با گفتِن ازم قول گرفت مو دم،یزدند. انگار دو مرد به دوئل پرداخته بودند. از سامراد که پرس یحرف م

  ام گرفتم.  یبا چشم آب يریرفتم و تماس تصو بودبغل تخت  ،یعسل يساکتم کرده بود. به سمت تلفنم که رو

  او خانه ام را کشف کنم. یخواستم با  همراه یم
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 دیخانه سف وارِ یاز کمد ها تا در و د ل،یتمام وسا بایاز کجا نشأت گرفته بود که تقر دیدانم عالقه اش به رنگ سف ینم
  بود.

 يپارکت ها يبر رو دهیرنِگ چ یلیف يچشم دوختم. تنها کاناپه ها ییرایطبقه باال به پذ يِا شهیاز پشت حصار ش 
 يخورد. از پله ها یکاناپه ها به چشم م يدارِ نسبتاً بزرِگ جلو شهیش یِچوب زیو م ونیزیتلو يسوخته جلو ياقهوه
  آمدم. نییکوتاه پا یِچیمار پ

 ییِ شده بودند، تنها دارا دهیآشپزخانه چ واریکه کنارِ د شیها یهشت نفره با صندل یِلیو ف دیسف يناهار خور زیم 
آشپزخانه که تمام   یِانداختم. هفت صبح بود. راه ینگاه يزیشدند. به ساعت روم یمحسوب م مانیسالن خانه 

قرار داشت به  ایروبه در يا شهیش واریکه پشت د يا رهدونف يناهار خور زیاز همه، م شتریبود شدم. ب دیسف لشیوسا
آشپزخانه  يدر فضا شبیکه از د يقرمه سبز زِ یانداختم. عطر وسوسه انگ یشده نگاه دهیچ زیدلم نشسته بود. به م

 نیتزئ يدسر ها دنِیرفت؟ با د یم نییپا میاز گلو يسامراد لقمه ا یحاکم بود، دلم را به ضعف انداخت اما مگر ب
 یکاناپه راحت يدادم و از آشپزخانه خارج شدم. رو رونیکالفه نفسم را ب ز،یم يرو يو شمع ها ینج زعفرانبر ه،شد

 میایدر دن ییکه تنها یمن يشد. آن هم برا يمطلق سپر ییروزم در تنها نیرا بغل گرفتم. اول میفرود آمدم و زانوها
 ادِ ی. دیخواند پر کش یبود  عمو هم حافظ را با بغض م فتهگ ادیکه مه یینداشت. دلم به سمت خانه باغ، جا ییمعنا

که  يریعمو کب يبرا میکرد یم يبرف دلبر يو پا به پا میشد یجمع م يا شهیش يکه در کلبه  یزمستان يروزها
 یب دنِیکه ساعت ها بار دانم دلم چه مرگش شده بود یکرد. نم يشد، اشکم را جار یدر ما سه نفر خالصه م شیایدن
را  میها یکه تمام زنانگ يا یشیپنهان کردم و با درد چشم بستم. چشم م میدست ها انیخواست. سرم را م یم فهوق

کرد ُهرِم نفس  یرا مرور م شیجان گرفت. دلتنگش شده بود دل کوچکم! بودن ها دگانمیخرجش کرده بودم، مقابل د
تصاحب  يکه تمام و کمالش را با قلدر ییایر دنحضورش د یکه پناه، ب یشروع يبه همان نقطه  دیرس یو باز م میها

سوگند که با مهارتِ  یی. به همان خداشیشد. دوستش داشتم، قد چشم ها یبزرگ محسوب م چِ یه کیکرده بود 
 یضیو قلب مر دیکش یآن طرف تر نفس م ابانیدر چند خ یبود. وقت دهیپناهِ عاشقش آفر يرا برا شیتمام، چشم ها

دانستم هر قطره اش  یکه خوب م یی... اشک هازدیبود، حق نداشت در خلوت خانه اشک بر وکه درد و درمانش ا
 یباق میبرا نیجز ا يداد، چاره ا یآمدن به او را نم يمَردَم را دارد. مشکالتِ شرکت که اجازه  يایقدرت لرزاندن دن

  مَعبودم بروم. دنیگذاشت که خود به د ینم
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آماده کرده بودم را برداشتم و از خانه خارج شدم.  مانیدونفره  يصبحانه  يکه برا ییها یخوراک يپاکت حاو نیآخر
کرده بودم به  دایدادم و آدرس شرکت سامراد را که از گوگل پ هیکه خبر کرده بودم تک یآژانس یصندل یبر پشت

به تن  دیکرده بود که سف مبیدر خانه ترغ دیاز رنگ سف هانداختم. استفاد میمضطرب به لباس ها یراننده دادم. نگاه
بودم. راننده بعد  دهیشان پوش يرو یقرمز خوش رنگ يو پالتو دیبافت سف یاسک قهیژاکت  د،یسف نیکنم. شلوار ج

به ساختمان  یشدم. نگاه ادهیپ هیشرکت نگه داشت. پس از حساب کردن کرا يرا جلو لیاتومب قهیدق ستیاز ب
در پست خود مشغول بودند.  ده،یانداختم و وارد شرکت شدم. تمام پرسنل لباس فرم پوش  يخاکستر شآسمان خرا

 يبه تن داشتند. کالس ها دیسف راهنیو پ یو خانوم ها کت و دامن مشک دیسف راهنیو پ یمَرد ها کت و شلوار مشک
نشسته بود خواهش  زیه پشت مک ییبایمو بلوند ز یبه کارم آمد. از خانوم منش نجایکه سال ها رفته بودم ا یزبان

و همراهم شده بود. وارد  رفتهیالزم، با لبخند پذ يها یکند. بعد از هماهنگ یکردم مرا تا دفتر سامراد همراه
  . دیرس یبه نظر م یو مدرن کیطبقه را فشرد. در نگاهِ اول، شرکت ش نیدکمه آخر میآسانسور شد

دادم و چشم  هیآسانسور تک وارهیبرده بود. به د لیرا به تحل میرا گرفته بود، حس کنج کاو بانمیکه گر يسردرد
 نجای. امیآمد رونیشوم. با هم  از آسانسور ب ادهیزد و خواست پ میگذشته بود که صدا قهیدانم چند دق یبستم.  نم

گفت:  هی. با همان لبخند اولمیرفت یرنگ يدر بزرگ قهوه ا يراست به سو کیخلوت تر و دنج تر از طبقه اول بود. 
  ..اکانین  يدفتر آقا

بستن در  يدو تقه به در نواختم و وارد شدم. با صدا دم،یکش یقیبلند از من دور شد. نفس عم يبا قدم ها بعد
را چند برابر  تشیکه جذبه و جد شیچشم ها يرو ینگاهش را که به لپ تاپ بود باال آورد و از پشتِ فرم گرِد مشک

  شد. میبافت موها ي رهیکرده بود، خ
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بود؛ از نظر گذراند. از  شیلب ها يکه رو یرا عاشقانه و با لبخند خاص مینشست. سر تا پا مینوازشگرانه اش رو نگاه
 میمال یدر آن شلوار خوش دوخت آب دشیرش يقد و باال يرنگ به سمتم آمد و دل کوچکم فدا ییسرمه ا زیپشت م

کرده بود.  انیستبرش رانما نهیباز بود و س راهنیپ يباال يبود شد. دکمه ها دیبه سف لیکه ما يکم رنگ تر راهنیو پ
  ام.  یشیبود چشم م تیجذاب يخدا قتیرا تا آرنج باال زده و در حق شیها نیآست

و من  دیکه با خشونِت خاصش به آغوشم کش دینکش هیو به ثان دیشصتش را گوشه لبش کش ستاد،یام ا یقدم دو
 یی. بوسه هادمیخوش عطرش نفس کش راهنیپ انیسال. م انِیسال يلحظه برا نیدر هم ستدیبا ایآرزو کردم که  دن
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رنگ  يکاناپه سرمه ا يبود، بر رو هآغوشش حبسم کرد انیتر شد. همانطور که م قیزد عم یم میموها يکه رو
هم چون  شیصدا ییوزن دار و جادو يام چسباند و نُت ها یشانیاش را به پ یشانیو پ دی. به سمتم چرخمینشست
 یکه حت ییخوام، وقتا یکنه عطرشو با همه وجودم م یحس م یکه وقت هیِدل رِ یانداز شد: دلم گ نیدر اتاق طن یآهنگ

 يذار ینم یاومدِن ساده ست اما قلب هیرسونه مثل نفس، اونم سر وقت... در ظاهر  یم دشوخو م،ینفس فاصله دار هی
   ؟يدلبر یلیخ یلیکه خ ستیواسم! چرا حواست ن

که ضربان  ییاش، همان جا نهیس يرو یشگیهم يداد و سرم را جا هیکاناپه تک یزد به پشت یکه حرف م همانطور
پر از تمنا، پراز نوازشش  يشد گذاشت. چشم بستم، برخورد لبش با گردنم و بوسه  یهماهنگ م شیقلبم با تپش ها

که  یمتیعطرش کام گرفتم. آرام و با مال زا قیرگم باعث شد در آغوشش بلغزم. محکم نگهم داشت و من عم يرو
شان را باز و  يکه بافت ها یبه انگشتان میرا که موها یفقط منحصر به خوِد خودش بود و از َبر بود دل بردن از من

  زد!  یداد بوسه م یشان جوالن م انیم

 یبوسه م قیعم میموها يرو شیبود و لب ها شیپا يگرفت و مرا خواباند. سرم رو يه جاکاناپ يجا نیتر يا گوشه
 دیبودم که چگونه با يداد ساکتم کرده بود. به فکر چاره ا یکه در سرم جوالن م يدانم اما فکر یزد. سامراد را نم

 ی. آخر عطرش که نممیمباداها يگوشه دلم  نگهش دارم برا ایحبس کنم  ییجا ،يا شهیش يعطرش را در جعبه ا
  اش هستم! یلی...و لوانهیدانست د

 یحواسش به من دیداشت بگو یکه سع یمحکم تر نوازش شد. نوازش میدانم چقدر از آمدنم گذشته بود که موها ینم 
باشم اما  شیکردم جوابگو یام خورد. سع یشانیپ يَمست خواب شده، هست. بوسه پر از نوازشش رو میکه چشم ها

  خواب شدم. نِیریش يایدن میپلک بستم و تسل
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که عمداً آرام بود،  يپچ پچ مانند يبود که حس کردم. صدا يزیچ نیاتاق اول یکیفاصله افتاد و تار میپلک ها انیم
خواب بودم که نور کم جاِن پخش شده از لپ تاپ سامراد،  جِیگ شیپا يکرد. هنوز رو شتریام را ب ياریهوش یکم

   دم؟یداد لب زدم: چقدر خواب یخبر م دنیها خواب عتگرفته که از سا ییکرد. با صدا هیهد میلبخند را به لب ها

از پشتِ ِفرم  یقرار داشت گرفت و به من داد. با نگاه شیرنگ جلو دیکوچک سف زیم يرا از لپ تاپ که رو نگاهش
  .ستین ادیزد گفت: ز یم ادیمفرطش را فر یِ رنگ که خستگ اهیه سساد
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را پر کردم و دستم پشت  مانی. فاصله دیشدم و او به طرفم چرخ زیخ میخسته اش منگ بودنم را َپراند. ن يصدا
  تو؟  يخسته ا یلیغرق شدم و لب زدم: خ شیها یشیبه حرکت در آمد، در م شیموها انیسرش م

 یناب مان نفس م يبسته شد. در قلب لحظه ها مانیام را نشانه گرفت. چشم ها یشانیو پ دیجلو کش یرا کم خودش
 ایگفت: کِبر یبسته شدن در باعث شد با شتاب از او جدا شوم. نگاه هراسانم را به دَر دادم. به آرام يکه صدا میدیکش
  بود.

 یمون داشت به باد م تیثیگفتم: ح میمشهود در صدا یزدم و با حرص شیبه بازو یکردم و مشت کم جان نگاهش
شب عاشقانه داشته باشم که هم شارژ شم  هیخواستم با زنم  یباال انداخت و گفت: م يشانه ا یالیخ یرفت ها!  با ب

  ام نابود بشه که گند زد بهش... یهم خستگ

  !ستاین ری.، هنوزم دیزد و ادامه داد: پناه یچشمک

از التهاب  دیتا شا دمیبه صورتم پاش يداخل اتاقش پا تند کردم. آب سرد سینثارش کردم و به سمت سرو ییپرو
 سیآب از سرو ریگرفتم. با بستن ش یگُر م  مانیتجربه ها نیام کاسته شود. اما هنوز مانند زماِن اول یدرون يها

در حال صحبت با  يا شهیش واریبه من، رو به د پشتاش افزوده بود. سامراد  ییبایاتاق بر ز ییخارج شدم. روشنا
 ختمیخودم ر يبرا زیم ياز رو یآب وانیاتاق قرار داشت بودند. ل انیشام که م زیم دنیدر حال چ يتلفن بود و عده ا

ممنون، باعث شد به سمت صدا بچرخم. هم  له،یتکم زیکه گفت: همه چ ییآشنا يو نگاهم را به سامراد دادم. صدا
 یپارکت ها خرد شد. باور کردن ياز دستم رها و رو وانیت شدم. لو من ما دیسرش به سمتم چرخ زین وزمان ا

 ی: خوبدیهراسان سامراد که از پشت سرم بلند شد و پرس يشود. خوِد خودش بود.صدا ینبود...هنوز هم باورم نم
  زم؟یعز

  خانوم پناه؟  دی. دخترك با گفتِن خوب هستاوردینتوانست مرا به خود ب هم

  سامراد بر خورد کنم. خودش بود.. خودِ طلوع! نهیبه سمتم برداشت که باعث شد عقب بروم و به س یقدم
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 شیدختر در خونِ خو کی میبود. در برابِر  چشم ها ستادهیروحم همان جا، مقابل آن در ا ییکرده و گو خیتنم  تمام
همچون زهر در مشاِم جانم مانده بود. اشک تا تند و زننده و  ش،یکه هنوز بو یداد. خون یو داشت جان م دهیغلت

  باال آمده بود.  میپشت پلک ها

 یسد کرده بود. آهِ سوزان یرحمیرا با ب میسنگ شده و راه نفس ها میگلو انیآمد. بغضِ م ینم  رونیسوزاند اما ب یم 
کرد. به گمانم  ینگاهم م ینشست. سامراد مردد و با کالفگ میکه نگاه شان رو دندیشک هر دو شن یرا ب  دمیکه کش

را گرفت  مینشست، دست ها میروبه رو ای. کبرستینگر یمرا م منددرد نگونهیبود که ا دهینگاهم  د انیآن دختر را م
  کردم؟ ي: من کاردیو پناه درونم حسرت کش

ام  دهی. نگاهش در صورت رنگ پرزمی... با بغض لب زدم: نه عزیکمان يفر و  ابروها يدرد نگاهش کردم. همان موها با
  گفت: اما؟  دیبه گردش در آمد و با ترد

صداشو  گهیبار د هیبار، فقط  هیکه آرزوم بود  یهست یکه نه، خودِ خوِد کس هیزدم و ادامه دادم: شب یتلخ لبخند
فرو  را شکست و میحصار پلک ها یاشک ي. همان لحظه قطره ختیبه هم ام  ر کمیتون  بیبشنوم. شباهت عج

  شد.  نجاققطره س کیگره خورد و نگاهش به همان  شتریسامراد ب ي. اخم هاختیر

 یم ،ینیحد  بب نیاما اگه منو در ا یبا کارمنِد شرکت شوهرت دوست باش ينخوا دیدونم  شا یبه حرف آمد: م ایکبر
  . با همان لبخند تلخ نگاهش کردم و گفتم: قبول.میباش یخوب يدوستا میتون

 حیگفت: مس دیکش یسه نفرمان غذا م ينشست. همان طور که برا کمیو نزد دیام را کش يکنار یسامراد صندل 
خونه و  ی. مثل شما حقوق مزمیخانوم به عهده منه عز نیمنه و در نبودش مراقبت از ا یمیدوست صم ا،یهمسر کبر

  .دیباش همواسه  یخوب یلیخ يدوستا دیتون ی. به نظر منم مدیکالج هست هی يتو

  

#59  

 نیراند تا ا یها م ابانیدر خ يا قهیدق ستی. بمیرا به خانه اش رساند ایشاِم سه نفره در لندن که تمام شد، کبر نیاول
  شد. ادهیپ نیاز ماش میرا نگه داشت و با گفتن قدم بزن لیاتومب یکه در مقابل پارک

عنوان به  چیکرده و به ه شتریوارش، جذبه اش را بکت و شل يرنگ بلند رو اهیس یبا لبخند نگاهش کردم، باران 
را باز کرد و با دراز کردن دستش منتظرم شد.  نیخورد. در ماش یقدم زدن در پارك را داده بود نم شنهادیکه پ يمرد
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ها و دم  یرانیا دنِینداشت. د یوجه اشتراک چیلندن ه ياکه انگار با سرم ی. پارکمیدست در دست هم وارد پارك شد
غل و  یب يخنده ها  ،يزبان مادر يصدا دنیدر غربت داشت. شن یوصف نشدن یمخصوص خودمان، حس يش هانو

  بخش امشب مان بود. نیتر بایکوچک و ز يها یخوش ،یکیپالست يقرمز خوشرنگ در ظرف ها يغش و لبوها

تر شد.  به جمع  قیدور دستم، محکم تر و لبخندم عم ي دهیکرد و گره دست تن دنیبرف آرام آرام شروع به بار 
کند،  ییکردند تا هنرنما یبه دست اصرار م تاریجوان گ کیجمع شده و به  یچوب يزیکه دور م ییدختر و پسرها

 نیکه طن شیلبخند سر تکان داد. صدا باگونه اش کاشت و پسرك  يرو يشدم. دختركِ کنار دستش بوسه ا رهیخ
  خوب بود. بیآوردم. حال دلمان عج مانیا ییایشب رو نیور عشق در اانداز شد، به حض

  قیقا یب ایبه در زنمیم دلمو

  عاشق هیاز حال  یدونیم یجانم تو چ عشق

  عشق تو عشق جانم رهینم گهیسرم د از

  من باز دل نگرونم عشق جان نمتیروز نب هی ترسمیم

  من يمعلومه تو حالت چشما یمن همه چ يوا

  من يتو دل رسوا هیچ گهیهمه م به

  احساسه وجودم  پرِ

  من ياز طرز نگاها زهیریمن داره عشق م يوا

  من يبایز اری شتیپ هیمن خال يجا

  من عشق تو بودم بگو

  الت دهیکه خوبه حالت منم ا خوبه

  تو فالت اسممه

  جانم عشق
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  عشق جانم یخوامیکه م یاون یامیدن

  عشق جانم ینفسهام يتو همه  یهوام

  روزا عشق جانم نیتو حال خوب ا یمیخوش دل

  عشق جانم ایاز قلبم زود زود ب نرو

  من يمعلومه تو حالت چشما یمن همه چ يوا

  من يتو دل رسوا هیچ گهیهمه م به

  احساسه وجودم پرِ

  من ياز طرز نگاها زهیریمن داره عشق م يوا

  من يبایز اری شتیپ هیمن خال يجا

  من عشق تو بودم بگو

  الت دهیکه خوبه حالت منم ا خوبه

  تو فالت اسممه

  جانم عشق
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اش را  جهیکه نت یجنگ به پا بود؛ جنگ  ییبود. گو دنیلپ تاپ هم قابل د نیاز لنز دورب ینگاهش، حت انِیم دیترد
که عشق  یمهتاب که خواهرش بود اما نه من یحت چاند،یتوانست بپ یخودش. هرکس را م يِ دانستم. نابود یخوب م

  دانستم.  ینم ،یرا باخته بود اما به چه کس نشیدل و د انکرده بودم. فره یزندگ شیها بیرا از بر شده و با فراز و نش
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ِفرش  يها سویگ انیم یرنگش بود. کالفه دست ياقهوه يدرون چشم ها ياز حس ها گرید یکیدرد  يآر درد،
دونستم حرف زدن در  یلبخند شود: نم هیشب دیدهد تا شاب یشکل شیبد قواره لب ها یکرد به منحن یسع د،یکش

  قدر سخته پناه!  نیباره اش هم ا

  ! يعشق شد ضیخوشحالم که مر یلیخ ،يزدم و گفتم: فرهان موتور يلبخند

و  ینزده بودم. عاشق موتور بود! عاشق بهروز وثوق شیلقب صدا نیبا ا گریوقت بود که د یلیسکوت نگاهم کرد. خ در
مان، تنها  ییتنها قیمان، رف يعمارت کنار يفرهاد بود، مرد تنها يو آهنگ مورد عالقه اش مرد تنها يرضا موتور

 الوگیبود. المذهب د يرضا موتور لمشیف شنهادیپ م،یشد یاش هر موقع دور هم جمع م یبود. از همان نوجوان
لقب را بهش داده  نیاز حدش به موتور، ا شیه خاطِر عالقه ببار ب نیاول يرا هم از َبر بود. هشت سالم بود که برا شیها

  مهتابش، هم پدر بود و هم مادر. يکه برا یداد. به کس ادمیرا  يبار موتور سوار نیکه اول یبودم. به کس

آموخته بود.  يبود. فرهان به گمانم َمرد بودن را از رضا موتور یکیتولد خواهرکش  خیفوتش با تار خیکه تار يمادر 
را  يکه پدر یقاتل چیه گریشود تا د لیخواست وک یشش سالش بود که پدرش را به قتل رساندند. اصال مهتاب م

  را با غم برداشته بودند. نکُشته در دادگاه تبرئه نشود. انگار از همان ابتدا کامما

 ياونقدر م،ی... چه زود بزرگ شدریمون بخ ایبچگ ادیشد:  دایهو شیداد و حسرت در صدا رونیرا با آه ب نفسش
  . ایاون ور دن یبزرگ که تو رفت

 دیتنم ماند و زمزمه وار گفت: سف دیسف ریحر راهنیپ يبار رو نیچندم يرا پشت گوشم فرستادم. نگاهش برا میموها
  . ادیبهش م یلیخ

  زدم و گفتم : به عشقت؟ یچشمک

خودش را به بُهت داد و مات به  لپ تاپ  يخوبم جا يحس ها يگرفته اش، همه  يصدا دنینگاهم کرد. با شن قیعم
که  یدرمان یماند. عشق ممنوعه اش، درد ب یاز فرهان نداشت نگاه کردم. گفته بود: تا ابد خواهرش م يخبر گریکه د

  شود!  ینابود م مانی نفرهتا ابد پنهان بماند وگرنه جمع پنج  دیبه جانش افتاده با

  !دهید ییچه خواب ها مانیکه روزگار برا  میدانست یم نمکدا چیآن روزها ه اما
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دادم  يا شهیش واریام را به د هیرا برداشتم، تک لمیبود. موبا دی... به همان خدا قسم که عشق فرهان، خورشدیخورش
 يانداختم و پشت خط منتظر شدم. تماس وصل شد. با صدا یو شماره اش را گرفتم. به آسمان پراز ستاره نگاه

  ده؟ی: خورشدمیپرس یآرام

  داد تا گفت: خودشه! جان

  دونه؟ یم _

 یکافه خاطره اما مونده بود. وقت يو عکسات تو يادگاری ،ي: نه... تو رفته بوددیبه رخ کش شیرا صدا شیچشم ها غم
ساخت که شکل خنده هات،  يادیشدم. رفتنت همه مون رو داغون کرد. مه یم وونهیکرد. د یبا غم بهشون نگاه م

داشت اوج  شینشستم و همراه با جان دادنشان جان دادم. صدا وارید يپر پر شده اس از  غمِ هجرانت... پا يغنچه 
 نی. آخرشم مثل تموم ایشهر لعنت نیا يگرده دنبالت تو یچراغ م هیبا  ادیکه مه یدون یگرفت: آخه تو چه م یم

اما بازم مثل  ره،یتونه جاش رو بگ یخدا هم نم یاش حت نهیس يکه تو یی، تومثل تو رو چکسی... هچکسیسه ماه ه
  آخه؟ ییکنه.کجا ینم داتیهر شب پ

 يدهانم گرفتم. با همان اشک ها يپارکت رها شد. دستم را جلو ياز دستم رو یپخش بود و گوش يرو شیصدا
گرفت. آخر  یآرام م دیکرد و با یاز قلبم بود درد م يا هیکه تک يادیتمام جانم گوش شد تا بشنود از مه ،يجار

که تو  ییو نشد، همون روزا میریبگ یفراموشکه قرار شد  یی: همون روزادیدانست خسته ام. فرهان نال ینم وانهید
ش رو  دنیطاقت د میشد دل لعنت یکه روز به روز داشت افسرده تر م يدیبود. خورش دینبود، خورش ادی... ومهينبود

 گهیوقت بود د یلیکه خ ییایکه باخته بودمش به دختر چشم در ینداشت. به خودم، دل یاون حال جهنم يتو
  معرفت! یب يبا خاطرات تو یخواهرم نبود، جونم شده بود قول دادم که واسه خوب بودن حالش بجنگم؛ حت
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 نهینش یاشک گهیبرم که د شیپ ییو قسم خوردم تا اونجا شیجار يتر شدم. دلم گرفت واسه اشکا کینزد بهش
لبخندش برگشت. نفسم  گهیرفت و بهمن بود که د يشد. د یگذشت و حالش بهتر م یچشماش. روز ها م يتو

  که جهنمم شد! یشبی... دشبیبرگشت تا د

 يبه عشق که صدا دی. بحث رسمیکه واسه هر کدوم مون چند سال گذشته بود، دور هم جمع شد یاز چند ماه بعد
   ؟يتو عاشق شد ،یچشمام زل زد گفت داداش ياش خَش دار شد: تو زخم خورده



  پناه

 
76 

 

گفته بود... گفته بود دردش  ادی. مهدیچیکافه پ يگوشت جزغاله تو يسوختم. تموم تنم گر گرفت و انگار بو پناه
ن ... آخه منهیخواست که عشق ام رو بب یم يبا لج باز دیسوختم اما خورش یم شیآت يکشنده است. زنده زنده تو

  خودشو به خودش نشون بدم! يچه جور

  مگه عاشقه؟ ادیگفتم : مه يگرفته ا يصدا با

 شیسال پ انیتا پا ایپناه! ب ایهفته مونده به سال نو ب کیگرفته تر از خودم گفت:  ییدهنش را قورت داد و با صدا آب
  مثل گذشته و قطع کرد. م،یهم باش

تر  جیو من گ دیچیدوباره جان گرفت و درون سرم پ شیهمان جمله مانده بود. صدا انیاما فکرم ،روحم و قلبم م من
  مگر عاشق بود اصال؟ ادیشدم... مه

  : پناه!دینامم را با درد نال دهیرا گرفتم. به بوق دوم نرس دیخورش شماره

  بستم و لب زدم : جانم... چشم

  .ستنیه قصه ها نامرد نهم يبگو مجنون ها يشد یلیهقش اوج گرفت و گفت: تو که ل هق

  لحظه ها کم دارمت آخه! نیا يتو یاز هر وقت شتری... بایسامراد ب جانِ

  : عشق...ام عاشق شده.دیبه گوش رس دهیبر دهیبر شیهق زد و صدا 

  از دستش رها شد لیبه گمانم موبا 
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گفت هر  یم شهیهم ریرا داشت، مات نشسته بودم. عمو کب مانیها یکردن زندگ رانیکه قدرت و ییبلبشو انیم
اتفاق ها  نیدهند اما ا یرا نشانتان م ری. ستاره هامسدیبه آسمون نگاه کن د،یتون رو گم کرد یزندگ ریوقت مس

  شود..؟ یچه م مانیقصه ها انیپا ا،ی. خدادنگذاشته بو يستاره ا ادیآسمان مه يبرا خته،یدرهم ر یهمچون پازل
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 يزنگ در که بلند شد، نگاهم را به ساعت دادم. نه شب بود و وقت آمدن سامرادم. به سمت در رفتم، دلم تمنا يصدا
شناسد و من عاشق  یدانستم مرا بهتر از خودم م یکه م يا یشیکه پشتِ در بود را داشت. چشم م يآغوشِ مرد

  روبه رو شدم. ایاز استرس کبر رو پ دیبودم. در را گشودم و با چهره سف شیاز بر بودن ها نیهم

  ؟یخوب _

  کرد لب زد: سالم، آره. یکه اضطراب، درونش غوغا م ییصدا با

و به دستش دادم و  ختمیر شیبرا یآب وانیمبل رها کرد.  ل نیاول يدر کنار رفتم. داخل شد و خودش را رو يجلو از
  و لب زدم: خُب..؟ دمیکش یقینشستم. نفس عم شیمبلِ روبه رو يرو

  شم؟ یصورتم به گردش در آمد و گفت: متوجه منظورت نم کیمیم انی. نگاهش مدینفس آب را سر کش کی

کرد لب زدم: سامراد کجاست؟ امکان نداره تو  یم ییخودنما میکه در صدا یدادم و با حرص رونیکالفه ام را ب نفس
  .یقبل از اون از شرکت خارج بش

فهمه اما هر دو شون اصرار داشتن تنهات  یم نهیگفتم منو بب اوشیشد و گفت: به س رهیخ يا شهیش واریبه د نگاهش
گم پناه، قول  یگرفت و ادامه داد: بهت م شیدست ها انیرا م میدست ها د،ی. خودش را جلو کششتیپ امینذارم، ب

 رونیه اصًال  از خونه باصرار کرد ک دی...با تاکنیببکنه. منو  یمشکل رو حل م نی. سامراد خودش ایبده آروم باش
  . ادیتا خودش ب ییاین

 یبعدش، تنها خوِد او م يساخت. از پس آرام کردن پس لرزه ها يا رانهیاز  قلبم و یدر چشم بر هم زدن دلهره
داره باز  ،ي. مانند خودم لب زد : کالنتري: کجاست؟ جون به لبم کرددمیرفته پرس لیتحل یی. با صدادیایتوانست َبر ب

  شه.  یم ییجو

  آوار شد. میشانه ها ياش مانند کوه رو ینیاز دلهره، سنگ یرفت! انبوه نفسم
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 اهیس يشدم. پالتو یخواست گرفتم و به سمت اتاق مان راه یدرونم که َمردش را از ُغربت م يپناهِ ُبهت زده  دستِ
. ام به سمتم برگشت يخاکستر يها بوت مین يپاشنه  يصدا دنیرفتم. با شن نییو از پله ها پا دمیبر تن کش یرنگ
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ام  یشیعطِر چشم م دیرا نداشتم. با ایبحث با کبر شی. گنجادانداخت و سرگردان نامم را صدا ز میبه سر تا پا ینگاه
دو قدم  مانیداشتم. به سمتش قدم برداشتم و فاصله  یگرفتم و تواِن سر پا ماندن م یتا جان م دمیکش یرا نفس م
  جا خورد: آدرس؟ ياکه لحظه يبود، به حد يما به شدت جدآرام ا میشد. صدا

 شیکردم و بازو یمان را ط نیب ياونجا. فاصله  ياما به خدا گفت ابدا نر یدونم نگران یم زمیو گفت: عز دیکش یپوف
چون تو هم  ،یکن یشد. نگاهم را قفل نگاهش کردم. لب زدم: تو بهتر از هرکس االن من رو درك م ریدستم اس انیم

کرد.  یداشت خفه اش م شیشد. بغض گلو شیچشم ها نآشنا مهما ی. غمرمیتا آروم بگ نمشیبب دی. من بایعاشق
عاشق  گهی: اما ددیلرز شیبفرستد. صدا نییخانه کرده بود پا شیگلو انیکرد اما نتوانست آن سنگ را که م یسع

  عشقِ تنها، یب یِلی...! مِن لستمین

  . ستیخوامش اما ن یکه م ينگم واسه مَردکشش ندارم بج گهید

روحشم خبر نداره من حامله ام! سه ماهه  یخود خودم، اما االن حت هیخواد شب یدختر م هیگفت  یم شهیهم
شد.  يرا شکست و جار شیرسه. اشک حصار پلک ها یام نم قهیکه به دو دق يسرد يرفته...من مانده ام و تلفن ها

 ،یخداحافظ یمن بود اما االن منو سپرده ب هخون يروز هیکه قلبش  يعشق...از مرد نی: خسته ام از ادیهق زد و نال
که هنوز با  ی: لعنت به قلبدیاش کوب نهیس يرو یدر پ یدست خدا! هق هقش بلند تر شد. دستش را مشت کرد و پ

آخرشو  يکه داره نفس ها یی یبه زندگعشق... لعنت  یلرزه...لعنت به منِ عاشق...لعنت به اون ب یعکساش م دنید
  براش!  میکن ینم يکشه اما کار یم

 دمید می. با چشم هامیپارکت ها فرود آمد يرو یکینور کم خانه، در تار انیرا در آغوشم انداخت و م خودش
 یِبه دادِ  زندگ شانیَمرد قصه  ح،یزد و مس یشده و دست و پا م ریاس یجیرا که در چنگالِ مرگ تدر یشکستن زن

  . دیرس یمحتضرشان نم

  و لمس کردم عمق غمش را... دمید

  عدالتت کجاست؟ ایخدا

در پناهِ اتاق پناهش  ایدن يدر آن سو میزندگ دِ یدر آغوشم و خورش ایکبر نکیکه ا يرا خرج کدام قصه کرده ا انصاف
  بارند! یغم و درد م

 یحاِل زندگ ستیکه مشخص ن يمن مانده ام و سامراد انیم نیاند. ا دهیبه جنون رس گرید يهم سو ادیو مه  فرهان
  ماتمکده! نیا انیچه خواهد شد در م مانی
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ها منتظر  یصندل يفراهم کرده بود، در راهرو رو مانیکه سامراد برا دیشد تیبا آن امن ياز آمدن مان به کالنتر بعد
  نگفته بود! زین یکالم یزده و حت شیقفل سکوت به لب ها ،یطوالن يا هی. پس از گرمینشسته بود

برخاستم و به سمت سرباز، همان مَرِد  یصندل ينبود. از رو اوشیاز سامراد و س يساعت گذشته اما هنوز خبر دو
که  یسیو به زبان خودشان با کلمات انگل ستادمیا شیمنتظر بمانم رفتم. روبه رو دیکه گفته بود با یپوست اهیس

  . نمیهمسرمو بب دیبود گفتم: من با دهیاز ذهنم پر ترشانشیب

  شه خانوم. یگفت: نم يدر هم و با لحن تند ياخم ها با

  هست؟  یعشق چ یدون یگفتم: شما اصال م ينسبتًا بلند يدادم و با صدا رونینفسم را ب کالفه

  ؟یچ یعنیحالِ بَد  یدون یم

هست؟ برگشتم. به  ی:مشکلدیکه از پشت سرم پرس يمرد يصدا دنِ ی. با شنرمیتا آروم بگ نمشیبب دیبا یلعنت منِ
  .نمیخوام همسرمو بب یگفتم: بله هست...من م تینگاه کردم و با عصبان یسیجوان بور انگل

  رنگش کرد: و همسرتون؟ يسرمه ا نیج بِیرا درون ج دستش

  هستند. اکانین يهمان سرباز بلند شد: آقا يصدا

به  ایهماهنگ کنم. کبر سریتا من با کم دیکن ییراهنما ییو گفت: خانوم رو به اتاق بازجو دیباال پر شیابرو ها جفت
  گفت: پناه! یفیگرفته و ضع يسمتم آمد و با صدا

  دستش را گرفتم و لب زدم: نگران من نباش! دمیسمتش چرخ به

. مقابل دیچیاش وصل بود پ قهی که به یکروفونیدر م ییسالن قدم برداشتم. صدا يسرباز به سمت انتها ییِ راهنما با
داخل از من دور شد. اتاق با آنچه در تصوراتم بود، متفاوت و کامال فرق داشت.  دیو با گفتن بر ستادیدر ا نیآخر
تک  يپرنور و روشن بود. رو ،ییبازجو يهمه اتاق ها عکسو کرم که بر  يقهوه ا يو مبله با رنگ ها کیش یاتاق
گذشته بود اما  يدسته اش انداختم. ساعت ها از آمدنم به کالنتر يرا رو مینشستم و پالتو رهیت يِابا چرمِ قهوه یمبل

 امدهین یگذشته اما کس قهیشدم. ده دق یگرداب غرق م نیدرون ا شتریزدم و ب یمطلق دست و پا م يخبریمن در ب
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به  دیگفت: حتما دار یکه به فارس يمرد يرا پشت گوشم فرستادم. همان لحظه در باز شد و صدا میموها یبود. عصب
 نی... دارم به اریمبل بلند شدم و به سمتش برگشتم: خ ي. از رودیچیدرون اتاق پ د،یکن یجا فکر م نیا ییروشنا
  کنم. یصحبت م زبونهم  هیهمه آدم دارم با  نیا نیکنم چه خوبه ب یفکر م

را از نظر گذراند گفت:  میکه او هم با نگاهش سرتا پا يا هینقد ُبلند نگاه کردم و بعد از ثا يو پنج ساله  یبه مَرد س 
  و با دست به مبل اشاره کرد. دییبفرما

  شنوم! یداد و گفت: خُب خانوم پناه، م هیمبل تک ینشست به پشت میروبه رو زیمبل جا گرفتم و او ن يرو

همسر  دیبد حیتوض قاً یشه دق یشنوم... م یروشنش نشست و گفتم: در واقع من م يانگاه قهوه انیم قیدق نگاهم
  ؟یهستند و به چه جرم ییچرا ساعت ها در حال بازجو اوشیمن و س
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  د؟یدون یو گفت: شما واقعا نم دیاش کش ییخرما يموها انیم یدست

اصال خبره و  یدر باره اش ندارم ب یمسئله که اطالع نیمحترم، من روحم از ا يو گفتم: آقا دمیرا جلو کش خودم
را در هم گره  شیمبل فاصله گرفت و جلو آمد. دست ها یجا باشه. او هم از پشت نیهمسرم ا دیکنم چرا با یدرك نم

  ه؟ی: شغل همسرتون چدیزد و پرس

  معتبره. ایدن يهم تو یلی: شرکت واردات و صادرات... اتفاقا خ_

تن  کیفرستادن،  یم سیکه به سمت پار یینرهایکانت نیآخر يگفت: تو  شیحرفها يتکان داد و در ادامه  يسر
محموله رو  نیا ییِهمسر من دستورِ جا به جا دیکن یزدم: شما هم فکر م يشده. پوزخند دایجا ساز  پ ياسلحه 

کنه. شما که وکالت  یجرمو ثابت م نیگفت: تمام مدارك و شواهد وقوعِ ا تیداد و با جد هیمبل تک یِ داده؟ به پشت
  مدارکه. رویپ شهیکه قانون هم دیهست انیرحتمًا در ج دیخون یم

 نیبودن ا زیو تم قیدق د،یدون یبا هم داشته باشن. م یتونن وجه اشتراک یخنده داره! قاچاق و سامراد اصال نم _
  شرکت به نام و معروف... هی هیتوطئه بزرگ عل هیشَکه.  جادِ یمدارك اتفاقا باعثِ ا
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مبل ُبلند  يپرونده است. از رو یکه همسر شما متهِم اصل نهیا لیحدس و گمان فقط به دل نیگفت: ا يخونسرد با
  محکم تر! نیاز ا لیام را برداشتم: دل یچرم مشک فیشدم و پالتو و ک

  . ستین یکه اصال منطق دیدون یداد: و م میروشنم گرفت و به چشم ها يِرا از ژاکت و کت کوتاهِ خاکستر نگاهش

  نم؟یتونم همسرمو بب یگرفتند  پشت گوشم فرستادم: م یرا که آرام و قرار نم میموها

  .نیاومد دنیکه فهم یشدن وقت یعصب یلیمبل بلند شد: البته، اما خ يرو از

  د؟یکن میهمراه دیکن یدونم...لطف م یدانستن سرم را تکان دادم: م یمعن به

. دو تقه به در زده و بازش میستادیباال ا ياتاقِ طبقه  نیاول يکرده و روبرو یو  پله ها را ط میبا هم از اتاق خارج شد 
اش را به من  يباعث شد نگاه اخمو و جد میبوت ها مین يپاشنه  يصدا دنِ ی. وارد اتاق شدم.  شنستادیا يکرد و کنار

شه ما رو  یو با گفتن: م دستایباز شدن  نداشت. ا الِ یهرگز خ ییگو که يگره خورد. گره ا شتریب شیبدهد. اخم ها
بستن در هم باعث  ياتاق را ترك کردند. صدا یرانیو مرد ا زیپشت م يِبه سمتم آمد. مرد کت و شلوار د؟یتنها بذار

به او زل  زدم.  قت. با دردیو سرزنش کننده بود از نگاهم بگ یاز هر وقت خشن، عصب شینگاهش را که ب يا هینشد ثان
را کنترل کند  شیکرد تُِن صدا یم یسع کهی. در حالدیرا گرفت و مرا  به سمت خودش کش میمچ دستها یعصب

  پناه؟ يجا نذار نینکرده بودم ابدا پاتو ا دی: مگه تاکدیغر

دانستم اگر بشکنم،  یشکست. م یباال آمده بود م میکه تا پشت لب ها یکردم، بغض ینگاهش کردم. لب باز م فقط
که مأمن آرامشم  ییاش، جا نهیس يکرده و سرم را رو یرا ط نمانیب يقدم فاصله  کیداشت.  یغرورش ترك بر م

  .دمیبود قرار دادم و با تمام جان عطرش را نفس کش
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که شالق وار دورم رها شده  ییهمان جا م،یموها انیم شیرا از دور مچم رها و پشت کَمرم قفل کرد. لب ها دستش
دارمش و هست. سرم را  ایرام گرفتم. ضربان قلبش به قلبم القا کرد تا ابد و آخِر دنتا آ دیبودند نشست و آنقدر بوس

ام نشست و زمزمه اش گوش  یشانیپ يداغش رو يآمد. لب ها نییشدم. سرش پا رهیخ شیبُلند کردم و به چشم ها
که  ییایهست، دن امیدن يعطر نفسات تو یدونم تا وقت یم نویسرمون اومده اما ا ییدونم چه بال یدلم را ُپر کرد: نم

  بجنگم! ایدن هیدارم با  نویوجود تو، هستم و قدرت ا يخالصه شده تو
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مبل قرار  یپشت يراستش را پشت سرم، رو  ي. بازومیو نشست میرنگ رفت یمشک يقدم به سمت مبل دو نفره  هم
. در آن ژاکت و شلوار دیوارد اتاق گرد اوشیس سر شانه ام گذاشت. همان موقع در باز شد و يداد و کفِ دستش را رو

دسته مبل  ياسپرتش را رو یکردم. کت مشک الم. سدیرس یبه نظر م يگریخسته تر از هر وقت د ره،یت يِ خاکستر
به  اوشیجان تر از خودم پاسخ داد. نگاهم را از س یمبل انداخت و سالمم را ب يحوصله رو یپرت کرد و خودش را ب

کنم، کمتر به  یفکر م شتریو گفت: هر چقدر ب دیبورش کش شیبه ته ر یبود دادم. دست اهپوشیسامرادِ که سرتا پا س
 انیم یدست یعصب اوشیس م؟یرو دست خورد یاز ک م؟یشد يباز نیوارد ا يرسم که ما چه جور یم جهینت نیا

  !نهیمشکل ا م؛یخورد يکنه که ما باز یباور نم یو گفت: کس دیاش کش ییخرما يموها

  بشن. داینفر پ نیچند اینفر  هیاون  دیاما با نهیمهم هم م،یدون یخودمون که م _

 داشیکشمش و پ یم شیاگه سوزن باشه تو انبارِ کاه، به آت یکنم، حت یم شیدایبه سرشانه ام داد و گفت: پ يفشار
 زم،یو گفت: عز دیرا بوس میموها يسرم آورد. رو کیانداخت. سرش را نزد لشیاست کیبه ساعت ش یکنم. نگاه یم

  جا بودنت خطرناکه!  نیخونه. ا يبر دیشما با

  .میرفت نییو سامراد به طبقه پا اوشیو به همراه س می. برخاستم و با هم از اتاق خارج شدزمیعز پاشو
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دو قدم  مانی. فاصله دیسمت خودش کش را گرفت و به مینبود. سامراد بازو ایاز کبر ياما خبر میهمان راهرور رفت به
  ؟ي. متوجه شدامیتا خودم ب یمون یخونه و منتظر م ير یبود، سرش را خم کرد و گفت: پناه، م

پر از  قِیقلبم شد. نفِس عم يراحت داداش، خودم مواظبشم، آغاز پس لرزه ها التیکه گفت: خ يمَرد يآشنا يصدا 
سرم آوار  يرو ایو دن دمیات فقط تشابه صدا باشد. در آغوش سامراد چرخ یقسم به بزرگ ا،ی. خدادمیکش یاضطراب
  !یکرد و لب زد: پناه اله یُبهت زده نگاه میچشم ها انیشد. م

 يسرد شد و برا میدور بازو ي دهیتن يمات ماند و دست ها ایبُلند بود که کبر يادیو به گمانم زمزمه عشق طلوع ز
 یکردم. دست یام فراموش نم یروز زندگ نیداخل آن باشگاه را تا آخر یِرِ عصبنفسش رفت. مَردِ بوکسو يا هیثان
 دیاسم دخترمون با یگفت یم نیگفت: واسه هم رزانل ییباصدا ای. کبردیسانت هم نبود کش کیکه  شیموها انیم

  طلوع باشه.
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آره  هشم،یرا تکان داد: من شب میدست سامراد نشست و بازو يو دستش رو ستادیا حیمس يبه سمتم آمد، جلو 
  پناه؟

  !؟یلعنت یمن نبود! دِ چرا ساکت يکه از اول قلبش جا بگو

که هم  يَمرد بوکسور نیگفتم از ا یخواست من لب باز کنم. چه م یاش م يجار ياوج گرفته بود. با اشک ها شیصدا
  !حیرا سوزانده بود. آخ مس ایخودش، هم طلوع و هم کبر یزندگ

من نشست. چشم بستم و  يرو حیکردند. نگاه سرگردان مس  رونیب يرا نگه داشته و مارا از کالنتر اوشیو س سامراد
انداز بود.  نیطن ابانیخ يخواست در فضا یم حیکه از او توض اینسبتاً بُلند کبر ي. صدادمیرا شن شیقدم ها يصدا

 ح،یمس يگونه  ادیگفتنِ فر ایو کبر نیبر خورد ماش يگذشته بود که صدا ایکبر ياز قطع شدن صدا يا قهیدو دق
  آسفالت قفل کرد. يپر خون رو یرا به جسم میچشم ها
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در راه دارد، چهره اش گرفته و در فکر فرو رفته بود.  يبود فرزند دهیکه به دکتر گفته بودم و فهم يهمان لحظه ا از
بلند شد. از مرد  يبود انداخت و از جا دهیخواب هوشیب درونش ایکه کبر یاتاق ي شهیبه ش ینگاه یصندل ياز رو

  !دمیترس یزد م یموج م دنیو ُبر یخستگ شیکه در چشم ها يبوکسور

 میو با گفتن: بر ستادیا میرا انتخاب کرده و نشسته بودم. به سمتم آمد. جلو یصندل نیدورتر مارستان،یدر راهرو ب 
گذاشته بود را  میکه سامراد برا ییها گاردی. بادمیخارج شد مارستانیبه جلو برداشت. با هم از ب یمحوطه، قدم يتو

  انداختم. مارستانیب ریو دل گ کیبه محوطه کوچ یمرخص کرد. نگاه

گرفته گفت: از من نترس. من  ییانداخت و با صدا مانیبه فاصله  یکه جا گرفته بود نشستم. نگاه یمکتین يسو آن
 یخوام منو مثل داداشت بدون ی. مانمیخودم و اطراف یخطرم، هر چند گند زدم به زندگ یب تین سامراد کبرز يبرا

  تو غربت، زِن سامراد! 

را به سوزش انداخت  شیها هیکه به گمانم ر یقینخ  آتش زد و کام عم کی. دیکش رونیب بشیرا از ج يگاریس پاکت
منو  یشد و آرام زمزمه کرد: زندگ رهیرنگش خ دیسف ظیرا سوزاند گرفت. به دود غل کیو بار دیسف گارِیو تمام آن س
  هوا سوخت! یب يجور نیطلوع هم هم
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 يکه سالها نیخوشگل که تک فرزند بود. باباش واسه ا یِدختر شمال هیسالم بود که اومدن محله مون.  ستیب
بشه واسه خودش، دار و ندار شو جمع کرده بود و اومده  یدرس بخونه و کس تختیپا يرو تو مدرسه ها رستانشیدب

 يتو يشد. چند بار یم دامیتوخونه پ کمتربودم و  يسخت حرفه ا يها نیبودن تهرون... اون موقع ها سرگرم تمر
دختر با  هیدرو باز کردم. چشمم خورد به  دیغروب رفتم خونه و با کل يبودمش تا اون روز که دم دما دهیکوچه د

و رفتم  نییخشکش زد. سرمو انداختم پا اطیك گفتم، وسط ح ااهللای. دیرس یکه تا پشت کمرش م يفر اهیس يموها
 يهر روز حرف طلوع تو بایخواهرم شده بود. تقر یمیصم قیو ادامه داد: رف دیکش ی. آهفتصدا ر یخونه. اونم ب

هاش واسه پوشاندِن تمام موهاش که و اون تالش  دمشید یکه م ییشدناش موقع ها دیخونه مون بود. سرخ و سف
که  یسال کیزد.  یفکرش شب و نصف شب به سرم م لیوقت هم موفق نبود، برام خاص ترش کرده بود. اوا چیه

سفر عاشق ترم  است،یبره اما انگار قانون دن ادمیشده. رفتم سفر که از  حیمس یِهست دمیگذشت به خودم اومدم و د
 یبگ دیمعتاد شده بودم. شا ران،یا يبوکس الاقل تو يزدم تو یدم،  حرف اول مبو یکه واسه خودم کس یکرد. من

  زنِ سامراد! استیدن ادیاعت نیتر بیعطر، عج هیبه  ادیمسخره است اما اعت
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 انیم شان،یخاطره ها انیکرده بود و ما م دنینداشت. برف آرام شروع به بار یلندن تمام يگمانم زمستان و سرما به
و  نیخَش دارش سنگ ي. صدامیدیکش ینفس م شانی یعاشق يطلوع، درست در قلب قصه  یسطر سطرِ زندگ

 يبر يخوا یشه. بهش گفتم: کجا م یم هداره آماد میآبج دمیتر شد: از سفر که برگشتم رفتم خونه مون، د نیغمگ
  سر وضع؟ نیوقت شب و با ا نیا

 يبود. چند بار بیو برام عج دمید یانداخت. دستپاچه شدنش رو م شینگاه به کت و دامن آب هینگاه به من و  هی
  طلوعه! ي. مِن مِن کنان گفت: خواستگاريگفته بود به گمانم عاشق شده ا

نعره سر خواهرم  هیخواستگار اومده بود.  حیعشق مس ينبود، برا یبست...نفسم رفت. شوخ خیتنم  يتو خون
کنم. با اصرار،  یو گرنه خون به پا م رونیب یطلوع رو از خونه شون بکشون دیو با اصرار گفتم: هر جور شده با دمیکش

 يکه تو یگذشته بود و از مشت قهی. ده دقخورد یمنتظرشون بمونم. خون خونمو م اطیح يکرد تو میخواهرم راض
 یم قتشیبزنه... حق دیقد و باال ش رو د  يا گهیکرد مرد د یقبول نم رتمی. غدیچک یزده بودم خون م شهیش

اون کت و سارافون  ياومدن. تو ییبه خونه نشسته به در زل زده بودم که دوتا ياز دستش بدم. با چشم ها دمیترس
مو فرستادم داخل خونه.  به سمتش قدم  یکرد. آبج میعصب شتریب نیشده بود. هم شهیهم زتر ا بایز ،یسرخاب
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رفتم، اون  یقدم جلو م هیکرد. من  یداد م ینگاش ب يو بُهت تو یدستم مونده بود و نگران يبرداشتم. نگاهش رو
سالم مو کبوندم کنار سرش  تنمونده بود براش. دس يراه فرار گهیو د واریبه د دیرفت که کمرش چسب ییعقب. تا جا

پشت  کرد. یآرومم م يخورد در کمال ناباور یتندش که به صورتم م يبود. نفسا دهی: رژ تو پاك کن. ترسدمیو غر
شو از سرش برداشت. دستش که به دستم خورد، قلبم آروم گرفت. رگ ورم  يوروسر دیلباش کش يدست شو رو

و بهش گفتم:  دمیکش یقیبَست. نفس عم میشو دور دست زخم يسرگشت. رو یکرده ام داشت به حالت اولش بر م
  تا من بر گردم. يآ ینم رونی! از خونه بنهیکنار دستت بش یذارم دست کس ی. نمیتا ابد مال من

  که چقدر اسمم قشنگه! دمیسمت در رفتم که اسم مو صدا زد. اون روز فهم به

  من نرو! دل  واموندم طاقت دور بودن از تو رو نداره. یب ير یسفر نرو. اگه م گهیکه گفت: د دمیطرفش چرخ به
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کوتاهه. با قلب قرص و  یلیخ یبختگذره. عمر خوش یدونستم شاد بودنم م یگذره اما نم یبودم غم م دهیشن
رو  فونیو زنگ آ دمیکش یپر از اضطراب قی. نفس عمنایرفتم سمت خونه طلوع ا د،یجوش یرگام م يکه تو یخواستن

که صد در  يو اون روسر میمن و دست زخم متس دیفشردم.  از پله ها رفتم باال.  وارد سالن که شدم، نگاه ها چرخ
  : پس عروس خانوم کجاست؟دیبودم که مادِر پسره پرس ستادهیهنوز دم در ا  دونستن ماله طلوعه. یصد م

  !نیبهش گفتم : عروس خانوم خونه شوهرشه! به در اشاره کردم و ادامه دادم: خوش اومد يلحن تند با

اومد. خواستگار را رفتن. من مونده  ادمیرو  نیمت  يصدا یکه دوره کردمش، شکستن ب ییاما وقتا دمیشب ند اون
اون شبم  يکه از تراس فرار کرده و خودش رو به من رسونده بود. رفتار خودخواهانه  یبودم و خانواده هامون و طلوع

 هی یی. با زورگومیمن و طلوع مهم نبود. ما خوش بود هازدواجمون شه. اما واس یباعث شد پدر طلوع، مخالِف اصل
 یخوب یلیخ یِواشکی ياز ترس پدرش. روزا آوردیخونه شون، درش م دیرس یم دستش که تا محلقه انداخته بود

مون بعداز  يتر و نامزد قی. ماه ها و سال ها گذشت. عشق مون عمبایز یِرنگ يایقشنگ و دن ي. خاطره هامیداشت
فشرده ام بودم. هر روز  يها نیزده شده ومن مشغولِ تمر میحرفه ا يشده بود. استارت مسابقه ها یمپنج سال رس

سفر  هی. قبل از اعزامم به مسابقه، میشد یخونه هامون م یو با هم راه شمیپ ومدیطلوع م ن،یبعد از ساعت تمر
به طلوع، متعجبم کرده بود.  شینکردن رحد و باو یشباهت ب دمیرو د ایسامراد. همون روزا بود که کبر شیاومدم پ

 دمیهفته برگشتم که د کیکرده بود. بعد از  میصداش عصب دنیکردم. نشن ینم دایزدم، طلوع رو پ یتلفن که م
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شبه  هیمون  یبود. انگار زندگ یزندان نیمون و من خبر نداشتم. طلوع به جرم قتل مت یافتاده وسط زندگ شیآت
ه لب هاش زده بود که طلوع ب یبود. از همه بدتر مهر سکوت دهیچیو طومارش در هم پ هشد نیسهمگ یگرفتارِ طوفان

  بود.
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که مدارك، شواهد و دادگاه هم  يسکوِت طلوع و قتل عمد يبُعد دردناك و قصه  هی نیندادن پدر و مادر مت تیرضا
 ینه که ب ای! بهت گفته بودم گهید يدرد کشنده  هیکه منتظر مون بود،  یرو ثابت کرده و حکم اعدام تشیقطع

زنده  تیمردم اما در نها یهزار بار م يوزبود. ر یسخت یلیخ يکار؟! روزا یخواستم چ ینفس م اهشیس يچشما
 نیممکن شده بود. بعد از شبها و روزها کلنجار رفتن با خوِد دلباخته ام، قرارم بر ا ریغ بایبودم. کنترل اعصابم تقر
  دار بشم.  يچوبه  یِشد تا همراه عشقم راه

 یم یجهنم يآن روز ها يِ ادآوریبرف، تمام جانش با  نیا رِیکه ز يداد. مَرد رونیپر از دردش را ب قِیعم نفس
کرد رنج را  نفس  یم یمَرد درد و غم را زندگ نینبود. ا دمیهولناك در آن سالن د یکه شب يمَرد هیسوخت، اصال شب

  !دیکش یم

انتقامِ جانِ عشقش  ا،یاش خواسته بود از دن یکردن زندگ رانیکه جانش رفته بود و دلخور از تمام کائنات، با و يمَرد
  م؟یکداممان عاشق تر بود ی. به راستردیرا بگ

شه همه  یباعث م یبد و بدتر گاه نِیبود اما انتخاب ب ياحمقانه ا مِیدونم تصم یتر شد: م نیغم زده اش سنگ يصدا
رو نداشت،  یو چون کس يسر يِار ادارک هیاومد تهرون واسه  ایبود که کبر یقطع یمیخودتو. تصم یحت ،یرو بسوزون

رو هم ازش  ایکبر يدونم روزگار و من، لبخند ها یم ه. گرچيدیطلوع رو ند يسامراد سپردش به من. تو خنده ها
اون  يشد. تمومِ شب ها یرفت، نفسم همراهش م یزنن. طلوع  که سفر م یهم لبخند م هیشب یلی... اما خمیگرفت

  قلبم!  ییوقت احساس نکنه تنهاست مالکِ تنها هیبودم تا  ستادهیُبلند ا يوارهایسال رو،  اون سمت د کی

اون چند  يکه تو یطلوع بِ یس گرِ ید ي مهیخالص بشم. عادت به  ن ییایخولیباعث شد از اون افکارِ مال ایکبر بودن
. حرف نیرفتم سراغ پدر مت کردم و یرو راه ایبهم داره، قوز باال قوز شده بود. کبر ییحس ها هیبودم  دهیماه فهم

 نیچشمام نگاه کرد و گفت: اون روز قلب پسرمو شکست يونداشت. ت يا دهیزدم، خواهش کردم، دعوا کردم؛ اما فا
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 يقلبم، انگار يِکه دختر مو فرفر دمیبرام نموند. فهم دنیجون جنگ گهیشکنم. د یعمر طلوع رو م ي شهیمنم ش
  گرفته بود.  یناجور  فراموش ای. دنستیسهمِ من ن
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  چوبه دار بر گرده! يتا طلوع از پا میخواست یناجور بد بود. معجزه م حالم

خط  میشب اومد خونه مون و ازم خواست که طلوع رو از زندگ هیحکم که پدرِ طلوع  يهفته مونده بود به اجرا سه
 هیو نه دنباِل  میبد رییرو تغ ایا عشق دنب میکه برام رقم خورده بشم. من و طلوع نه خواسته بود يریتقد یبزنم و راه

  !نیهم م،یباشهم  يایدن میخواست ی.  ما فقط ممیبود يریعشق اساط

بدتر بشکنه...اما طلوع بند بند وجودش ترك برداشته بود. از  دنمیبود که نخواستم با د نیمن ا یاشتباه نابخشودن 
کرد، طلوع رو ازم گرفت و  رونیمون رو و یدروغ زندگ هیتلنگر،  هیشدم و نشدم!  یمَرهمش م دیکه با ینبودِ َمن

. رهیگ یو سراغ منو م نهیب یتو کوچه م نویمن، پدر مت نبالکه اون پسره اومده بود د يشد. روز یقلبم همراهش راه
. کرده و گفته بود من داماد شدم و رفتم ماه عسل یگفته بود که طلوع قفل زبون شو باز کرده. خودشو پدر من معرف

 یهزار بار نفس شو م يروح سرگردون شده بودم که خاطراتش روز هیمون کرد. دار و ندارم رو ازم گرفت.  رونیو
  اون کوچه و نبودنش کار من نبود! يکردن تو ی. زندگسی. اومدم انگلدیبر

خواسته بود  بود. او دهیرا ُبر حیمس ينبود.  نبودن طلوع، نفس ها یقصه کار سخت يشد... حدس زدن ادامه  ساکت
نگذاشته بود  ریاش. تقد وانهید ردقلبیخواست تا آرام بگ یطلوع داشته باشد. اسمش را در شناسنامه اش م کی

  انداز شد: نیوار طن مهشد که نام دخترش باشد. ناله جان سوزش زمز یهمسرش باشد اما م

  نیعاشق شدم بب شدمیعاشق نم یهر شب يایتوام رو يدلداده  

  

  فیاز نگاه آخر ح یگفتمت از عشقو باور گفت فیاز کنارم اما رفتنت پر از معما ح یرفت

  زنمیم تیهر کجا روانه شوم صدا رودیدل مرو که جانم م نیاز ا راحت

  تو شد يمو ریتو شد نگاه من اس يمن رها به سو جان
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  کنار توام يمن به هر کجا رو يبایبزن از عشق بگو ز اهایبه در دل

  قسم به جان من قسم نرو ییتو ایرو ییتو بایز ییتو جانانم جان

  

  دار و ندارم بود دار و ندارم کو من دل بستم به آن که دلدارم بود دلبر نازم کو چشمانش

  

  کنار توام يمن به هر کجا رو يبایبزن از عشق بگو ز اهایبه در دل

  قسم به جان من قسم نرو ییتو ایرو ییتو بایز ییجانانم تو جان

  

#74  

  دخترك شان زنده مانده بود. يبه درد آمده و معجزه کرده بود. در کمال ناباور حیمس يدل خدا هم برا انگار

 دنشیشد. د حیمس یزندگ يملود نیتر بایشک ز یاتاق را هم به وجد آورده بود ب يها وارید یقلبش که حت يصدا
که  دهیرنگ رو پر يایم. دو روز از مرخص شدن کبرباعث شد معجزه را باور کن گریبار د دیو سف اهیس تورِ یدر آن مان

از  شانیروح شان گذرانده بودم؛ برودِت رابطه  یب يگذشت. دو شب را در خانه  یزده بود م شیمهر سکوت به لب ها
که قرار شده بود برادرم باشد  حیمانده سرد تر بود. از مس شیبر رو ادگاریمان به  يکه رد پا یمحوطه برف يسرما

 ییکه قلِب شکسته اش را هم گو ییایکبر ياش بجنگد و برا یطلوع کوچک و زندگ ينه قول گرفته بودم براخواهرا
 حیدانستم هنوز مس یشدند. خوب م یآرامشش م ي هیمعجزه و ما دیدستش گچ گرفته بودند. پدر و دختر با مانندِ 

بلبشو،  نیا انیگرفت. م یم يرا به باز ایرحمانه قلب و نفس کبر یهزار بار ب يقدرت لرزاندن قلبش را داشت و روز
گشته  المیخ گوشِیگذشته دنبال دختركِ باز بدو ش نیآزردم. هرچه در ا یم زمیعز یشینبود قلب و جانم، چشم م

 نیمافتاده بود. نبود و ه يقصه و در کدام سطر دق کرده و از پا نیکدام انیدانم م ینکرده و نم شیدایبودم، پ
  ام را طاقت فرسا کرده بود. یینبودش تنها
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شد و سامراد  یمخصوصش قرار دادم. امروز دادگاه شأن برگزار م يو در جا دمیرا آب کش وانیل نیاضطراب آخر با
ام کرده  وانهیو نبودنش که د شیدانست به هوا ی. آخر مردیمرا بگ يکه شد، جلو یکرده بود به هر روش دیبارها تاک
آب را که بستم هم زمان  ریقفل کرده و رفته بود. ش را یزبان نفهم هم در را اصل حِیروم. مس یم دنشیبود، به د

کنم خوِد خودتو دوست داشته باشم گرچه هنوز تو فکر طلوعم. به  یگه تالش م یبلند شد: م ایکبر يگرفته  يصدا
  : خُب؟دمیده بود. پرسدا هیآشپزخانه تک واریجمع شده از درد به د ي. با چهره دمیسمتش چرخ

مثل عشق  ایتو دن یعشق چیه یدون یتونه فراموش کنه عشق اول شو... توام م یگه. نم یلبخند زد: دروغ م تلخ
  ! ستین یاول

...حق نداره دمیشد: حق نداره دلمو بلرزونه، من که ُبر يجار شیکردم. بغض کهنه اش سر باز کرد و اشک ها نگاهش
  بهم بده... یواه دیام

هرشبم  يایکه غبار غم روش نشسته، باهم بودن آرزوم بشه؛ رو يسقف دود نیا رینداره! حق ندارم دوباره ز حق
  بشه!

  عشقش بنا کنه...  يها رانهیو يمنو رو یاون حق نداشت زندگ پناه،

  انداز شد. نیبسته شدن در و هق هقش در خانه طن  يسمت اتاق مشترك شان پا تند کرد. صدا به

ست هر چقدر هم  یبه عاشق یقصه ها که ته تهش منته نیخالق عشق، عاقبت ا يست اما ا يالم تکراردانم سو یم
  که انکارش کنند، چه خواهد شد؟

  

#75  

خواستم هفت سال ممنوع الخروج بودنِ سامراد را  ی. هنوز هم انگار نمدیو سامراد چرخ اوشیس انیناباورم م نگاه
ماند. آمده بود اما  یشده اما همچنان تحت نظر م سریبود م مانیکه سند خانه  يا قهیوث دیاش با ق ي. آزادرمیبپذ

جانم را قسم خورده بود تا مسبب و مهره  ،ینبودند. سامراِد عصب یباز شدن ییگو شیمعما و ابرو ها نیا يگره ها
سامراد را گرفته  يکاش آن روزها جلو ي. اما.... اردیکند و تاوان حالِ بد مان را از او بگ دایرا پ بتیمص نیا یاصل

 راپرتاب بود  يآماده  شیبعد ریکه ت یکاش هرگز دشمن يباز نشده بود و ا مانی یبه زندگ شیکاش پا يبودم. ا
  را هدف گرفته بود! مانی یانصاف قلبِ خوشبخت ی. بمیبود دهیند
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برگزار کند و  یمهمان کی ،ییبعد از آن پرونده کذاروز به آغازِ ساِل نو و نوروز مانده بود. سامراد خواسته بود که  سه
  لندن بکشد. کیو بودنِ سفت و سختش را به رخ  ستادنیا

مشترك  ینوروز زندگ نی. خواسته بود تا اولندیایرا به لندن ب التیحرف زده و قرار شده بود آن ها تعط ریعمو کب با
  کنم. یآمد را راض یم دیکه فقط به خاطر خورش یباشم. با اصرار توانسته بودم مهتاب و فرهان زانمیعز شیمان را پ

  آمدند و من در حال تدارك بودم.  یم زانمیعز گریروز د چند

سرم  يگرِد جمع شده باال يرنگ و موها ییمویل ریحر راهنیانداختم. پ نهیبه خودم در آ یدر زده شد. نگاه زنگ
  گرفته پشت در بود.  يخسته و درمانده با چهره ا يایساخته بود. در را باز کردم، کبر میبرا بایز يظاهر

  سالم..._

 شیگرفت و چشم ها يکاناپه جا يکرد و داخل شد. نا مرتب و آشفته بود. رو یجان یدر کنار رفتم. سالم ب يجلو از
قدم  يرفتم. صدا شیو به سو دمیچ ینیس درون شیبرا ینیریو ش وهیآبم یوانیرا محکم بست. به آشپزخانه رفتم، ل

را به دستش دادم و  وانیانداخت. ل یش گذاشتم نگاهیجلو ز،یم يکه رو ینیچشم باز کرد و به س دیرا که شن میها
لرزان ادامه داد:  ییو با لب ها دی... اشکش چکمیناجور دعوا کرد یلیو لب زد: خ دینوش يکنارش نشستم، جرعه ا

و خوب فکر  یزندگ نیپناه شکستمش... هق هقش اوج گرفت: وقِت اومدن بهم گفت تا جشن سال نو دور بمون از ا
 میدست ها انی. دستش را ممیکه ساخت یجهنم نیبه ا میبد انیپا دیبا گهینبودنم... د ایانتخابته  میمن و زندگ ایکن. 

. خوب فکر کن به همه جوانبش، به بود و ایکبر هیسخت یِ. دوراهدهیرس يریگ می. وقت تصمحهیگرفتم: حق با مس
  گهیکه باشه د یفکر کن انتخابت هر چ نمیاما به ا زم،یعز میمن و سامراد کنارت يریکه بگ یمینبودش. هر تصم

  !يندار یبرگشت راه

  

#76  

جان  یبود. ب دهیرس يبد يبه نقطه  مییتنها يروز ها قیکردم. رف ییاز چهار اتاق مهمان راهنما یکیرا به  ایکبر
کنج اتاق را روشن  لِیبلند است هیآباژور پا دم،یکش شیرو ییوار درون خودش جمع شد. پتو نیگوشه تخت، جن

 زانمیاز عز شوازیپ يبرا دیطبقه باال رفتم. با سمتو به  دمیکش یقیکردم و با بستن در از اتاق خارج شدم. نفس عم
از هر زمان  باتریز یدو خط مشک نیب اهمیس ي. دو گودمیام کش یبلند مشک يمژه ها يرا رو ملیشدم. ر یآماده م
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زدم  یم میلب ها يرا رو یقرار دادم. داشتم رژ سرخاب یشیآرا زیم يرا بستم و رو ملیکرد. درِ ر یم ییخودنما گرید
که مملو از آرامش بود گره خورد. لبخند نگاهم به نگاهش  نهیی. از قلب آبه دست وارد اتاق شد فیکت و ک سامرادکه 

در رها کرد و به سمتم آمد.  يو کتش را پا فیهم تکان نخورد. ک یلونیاپس شیباال آمد اما لب ها شیتا چشم ها یناب
از عطرش گرفتم. بوسه اش  یقیچشم بستم و کام عم قشعطرش را داشت...در مقابل عظمت نگاه عاش يدلکم تمنا

  آرامشم! ینشست و زمزمه اش تار و پوِد جانم را لرزاند: آرامشم میموها يرو

 يصورتم به گردش در آمد و رو يتک تک اجزا ي. نگاه نوازشگرش رودمیتر شد. در آغوشش چرخ قیاش عم بوسه
  بهار نارنجم! يتر و تازه ا شهیزد و گفت: مثل هم یبعد فاصله گرفت، چشمک یمکث کرد.... لحظات میلب ها

نقش بست. زن  میلب ها يانداختم و لبخند رو یبه رژ خراب شده ام نگاه نهییحمام قدم برداشت. در دلِ آسمت  به
  ات را! ملیکه رژت را خراب کند نه ر ستیبار ها گفته بود: مَرد خوب َمرد ایعمو ثر

  

#77  

جا  میگلو انیرده و مرا بغل ک شینکرده بودم. نفسم زانوها شانیدایچشم چرخاندم. هنوز پ تیجمع انیطاقت م یب
... دلم دیکش یپر م رمیآغوش عمو کب يرا نداشت. دلم برا شانی يطاقت دور گر،ید يا هیثان یخوش کرده بود. حت

 يدو سنگ قبر را کرده بود! دست سامراد رو يهوا لمخواست...دلم اما، د یغم مان را م یب يام و خنده ها یچشم آب
با بغض و چشم  رش،یدانم کجا به انتظار عمو کب ینم قایدق المیآغوشش بودم اما پناه کوچک خ انیقفل شد. م میبازو

جدا  میخم تر. دستش از بازو میشد و زانوها یتارتر م دمیشان، منتظر بود. لحظه به لحظه د انیپر از اشک در م ییها
وقت  چینگاه کرد و لب زد: ه میچشم هازد. به  میشانیپ يرو يو دور کمرم قفل شد. در آغوشش چرخاندم و بوسه ا

 هی یزمان ازم، حت چیدم ه یبکِر نگاهتو نه تجربه کردم و نه خواهم کرد. من فقط تو رو دارم و اجازه نم يِقرار یب
  .ینفس دور بش

 یوفته،حتیام ب یباشم. هر اتفاق يسامراد یکه زندگ ییمواظب تو یلیخ دیروزا با نیاما ا ستیدونم زمانش ن یم پناه،
چند  نیچشمات! مثِل هم يتو نهیاشک بش یحت ایهستم که نذارم ترس، اضطراب  يجمع شه، اونقدر ایاگه تمام دن

  . دکه ش یبشه بهم اعتماد کن، هرچ يکه قراره ابد یماه زندگ
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نم. اما از دا ینه، نم ای. خواب بود دمیکه نامم را صدا زد از سامراد چشم گرفتم و به سمتش چرخ دیخورش يصدا با
 یکه با لبخند و اشک نگاهم م ریباشد. خودم را به آغوش عمو کب يخواستم اگر خواب هم بود، ابد یاعماق قلبم م
  کرد سپردم.

  

#78  

شدم. دو قدم به سمتش برداشتم و با همان بغضِ  رهیکرده بودخ انیشان طغ انینگاهش که غم م کرانِیب ییِ ایدر به
  دارم. يمملو از اشک، آرام زمزمه کردم: امشب در سر شور یو نگاه میمچاله در کنج گلو

ام  یسخت ي. دوازده سالم بود که از مرِد روز هادیشعله کش شیها ینگاهش آرام گرفت اما حسرت در آب انِ یطغ
  ست؟یبودم، عشق چ دهیپرس

  گفته بود: تو! دیترد ینگاه کرده و ب میچشم ها در

  .دارم يلبخند زدم: امشب در دل نور تلخ

در فرودگاه شلوغ نه  ییگو م،یزد یخاطرات مان پرسه م انیکه م ییبود اما جز من و او بیبرداشتم. عج يگرید قدم
 یدانستم نام حس یگفتند اما من نم یاز عشق م میها یآمد. چهارده سالم بود...هم کالس یم ییبود و نه صدا یکس

  خواستمش. یخودم م يحساس بودم و فقط برا يادیز شیرو ست؟یدارم چ ادیکه به مه

قدم شده  کی مانینوشتم. فاصله  یرا داخل شان م مانیو اولِ اسم ها دمیکش یدو قلب م میتمام دفتر ها  يکناره  
  : باز امشب در اوج آسمانمدمیبود که نال

  باشد با ستارگانم. يراز  

  دخواه!قطره شد و لب زد: خو کیو نگاهش سنجاق همان  دیچک اشکم

 يرا با دختر ادیمه يدر کافه ا ،ی. شانزده سالم بود که اتفاقدیمان را پر کرد و در آغوشم کش نیب يقدم فاصله  کی
ترك بر  ادیکردم. از همان روز نگاه مه یزدم و خودم را خواهرش معرف ادیبه مه ی. به سمت شان رفتم، چشمکدمید

 دمیعاشق شدم و فهم یرا تکرار کرده بود. هجده سالگ اتیاب نیخفه کرده و هم گاریداشت. آن شب خودش را با س
 یتپِش هم بودند. بغض لِیکه دل ییناب مان و قلب ها ينگاه مان، لبخند ها یِ پاک هِیمن و او بود. شب هیعشق چقدر شب
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 نیخودخواه بودم که خودم را جا گذاشته و به ا يُبلند شکست. آر يکه هم جنس نگاهش حسرت داشت، با صدا
 یِدستش را گرفته و راه امده،یخودخواه بودم که هنوز ن ،يبودم. آر دهیتو نفس کش یآمده بودم و ب شدهخراب 

انصاف ها، او برادرم  یعالم خودخواه تر بودم. آخر ب ياز تمام خودخواه ها ادیخاطرات مان کرده بودمش. سَر مه
  است!

  

#79  

  !ستین شهیلب زدم: طرز نگاهت مثل هم شیدر چشم ها رهیخهقم را خفه کردم و از آغوشش فاصله گرفتم.  هق

  ! یآرامش لیرا گرفت و گفت: اما تو هنوز دل میها دست

  زدم و گفتم: نگاهت غم داره! یلبخنِد تلخ 

  ...نهیکه زمونه بهش پشت پا زده هم وونهید هینگاهم شد: حال  ي رهیدر چهره ام به چرخش در آمد و خ نگاهش

  ماست؟ يکه غمت، غم هر دو يشد و گفتم: فراموش کرد يجار اشکم

که  یبود گفت: تا زمان دیبع ادیکه از مه یتیرا با خشونت پس زد و با جد میچشم ها ریانگشت شستش رطوبت ز با
  تو؟ ایداره من مقصرم  یباشه. چه فرق يباشه، درد یغم دیمن هستم و پناهم هست نبا

  لبخند پناه!  يکردن برا یوونگیشه.. د یداد: کار من عوض نم یو برف کیبزرگ به آسماِن تار يها شهیرا از ش نگاهش

لب زد:  یجان یدوخت، دست چپم را رها کرد و دست راستم را محکم تر گرفت. با لبخنِد ب میرا به چشم ها نگاهش
ردنم گره زد و گفت: حق با تو بود زد و شال گردنش را به دور گ یشن. چشمک یها عاقل نم وونهید يگفته بود ادمهی
  جان. وانهید

از سر  يو لبخند ها یباران ينگاه ها ریکرده بودم، ز یوانگید شیکه تمام عمرم را هم پا يادیدر دست مه دست
. می، از فرودگاه خارج شدباال زده بود مینیب ریتر از همه عطرها ز ظیکه غل يو عطرِ تلخ و سرِد مرد زانمیعز یِدلتنگ

  . برفقدم زدنمان در  ينداشت رو يسوز  و سرما انگار اثر

چند ماه گفتم. از  نیمترها  از ا لویتماِم آن ک یِ. در طمیبود دهیبود که به شهر رس یساعت کیشب گذشته بود.  مهین
که  یلرود و از هفت سا یضعف م مانی يقد يفاصله  يکه دلم برا يام که حالم درونش خوب است. از سامراد یزندگ
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فقط خاطرات مان، قبل  ادیشهر دل بکنم. اما مه نیاز ا انستمتو یام نم یشیچشم م ی... آخر من بدیایاو ب دیفقط با
 لیوسا دنِ یدر حال چ یرانیبه خانه، پنج جوان ا یمنته يآشنا ابانِی. کنار خاز آمدِن سامراد را مرور کرده بود

حرف  يابودم. صد ردیگرم بگ یدنیکه رفته بود از کافه نوش ادیآنها، منتظر مه یِبودند. در چند قدم شانی یقیموس
آمد. هرکس  یباال نم شیگروه آماده بودند جز خواننده شان که سرما خورده و صدا ي. همه دمیشن یزدن شان را م

کوچِک  یِابانیروهِ خگ نیخواندن نداشت. از ا يصدا انشانیاز م یبود، کس دایزد و آن طور که از شواهد پ یم یحرف
خواندند.  یم هنیهم وطنانشان از م يرفتند و برا یلندن م يها ابانیاز خ یکیبودم. هرشب به  دهیشن ادیز یرانیا

. جوان ها نه دل شان بودند ستادهیشان منتظر ا کیدر نزد گرید يآمده و تعداد رونیخود ب يها از مغازه ها یبعض
 ادیرفتم. مه کروفنیخونم، پشت م یزدم و با گفتنِ من م ينواختند. لبخند یآمد بساط شان را جمع کنند و نه م یم

قرار داد و  ینیسقف ماش يقهوه در دستش را رو وانِیتکان داد. دو ل يلبخند زد و سر دنمیاز کافه خارج شد و با د
  ماند. رهیاش بهم خ ینگاه آب ابانیداد از آن سمت خ هیبه آن تک نهیدست به س

انداز شد:  نیطن ابانیخ يدر فضا مینواخته شد. تلخ لبخند زدم و صدا کیاز جوان ها موز یکیدو سه گفتِن  کیبا  
  خوندمیاگه م گمیمن م

  خاطر دلت بود واسه

  طلوع من باش یگیم تو

  زوده واسه بدرود یلیخ

  خسته شدم از گمیم من

  و غربت یو دلتنگ شب

  نهیا یزندگ یگیم تو

  تو درد محبت درد

  عشق نیا يبها گمیم من

  من ترك وطن بود واسه

  شهیصدات هم یگیم تو
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  خاطرات من بود متن

  ينامه گفته بود يتو

  ینیسرزم یباد ب مثل

  يگردیخودت م دنبال

  ینیبیبارونو م خواب

  

  بگو که خوبه یالک		مهاجر يپرنده  به

  دروغه تیحکا هی	شوق پرواز یطفل نگو

  

  مهاجر يپرنده  به

  بگو که خوبه یالک

  شوق پرواز یطفل نگو

  دروغه تیحکا هی
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که لبخند بر لب داشت، وارد خانه که در نور کم و سکوت مطلق فرو  يادیصدا با مه یرا در قفل چرخاندم و ب دیکل
مُنکر ساعت توانستم  ینداشتم؛ اما نم یرا تنها گذاشتم حس خوب میکه مهمان ها نی. ته قلبم از امیرفته بود شد

که  یرانیا یدر جمع پنج جوان و در رستوران که یگذرانده بودم بشوم. مخصوصا شام ادیکه با مه یخوش يها
کرده بود.  لیامشب مان را تکم یِوانگیبه آن دعوت مان کرده و د يرازیپوشِ ش کیمردِ ُمسن ش کیصاحبش 

  وارد اتاق شد. ریرا نشانش دادم. با گفتن شب بخ بودند کیکه با فرهان شر ی. اتاقمیآهسته پله ها را باال رفت
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تند و گس  يحالت ممکن وارد اتاقِ مشترك مان شدم. بو نیصدا تر یو با ب دمیشال گردِن قرمز را از دور گردنم کش 
برق رفت  زیمختل کرد. دستم به سمت پر يلحظه ا يشده بود، تنفسم را برا ختهیسامراد آم ظیکه با عطر غل گاریس

دست و پا  ر،یکب ییدا دِیسف يکه مو یمنه لعنت رتیسامراد که گفت: بذار خاموش بمونه... مثل غ يگرفته  ياما صدا
  خشکش کرد. وارید يمو بسته...، رو

 يروبه رو وار،یبه د هیتک دمشیعادت کرد د یکیکه به تار میبود... عمق خشمش قابل لمس نبود. چشم ها یعصب
را کف اتاق تکاند و کام  گارشیکرد. خاکستر س یدود م گاریرا پوشانده بود س واریکه سرتاسر د مانی یعکس عروس

خواستم عبور کنم و به سمت اتاق لباس مان بروم  شیرا از تن خارج کردم. از جلو میتر گرفت. پالتو قیرا عم يبعد
ونگاه به خون نشسته اش را... ترس  نمیتوانستم فاجعه را بب یشد. حال م ریدست قدرتمندش اس انیم میکه بازو

که با  یاون اتاق، وقت يپرت کرد و گفت: بهت گفتم پناه تو یرا عصب گارشیته س د،یچیپ میسلول ها انیوار م چکیپ
اوج  شیمنحصر به فرد خودم. صدا يبا تعصب ها نم،ی... گفتم من هميشده بود دیلباس عروس بر تن دچار ترد

 یکه م يو دست تو دست مَرد رتمیغ يرو يذار یاخالق من، دست م نیبه ا یبا آگاهدونم تو  یگرفت: اما من نم
  !!ير یو م نییپا ينداز یسرتو م یبه کس تیتا سر حد مرگ روش حساسم، بدون اهم یدون

شهر  نیا يتو گاهتیجا یدون ی: تو مدیام را به آتش کش یتمام شیشد و خشم صدا شتریب میدستش دور بازو فشار
  ؟یخون یآواز م ابونیلب خ ير یکجاست، م

  زدن نداشتم. ترسناك شده بود، در حد مرگ! کیاز فشار دستش در حال شکستن بود اما زبان ج میبازو استخوان

...مقصر منم که یستیالله گوشم نشست: مقصر تو ن يرو شیو سرش را خم کرد. لب ها دیبه سمت خودش کش مرا
  دونه کردم. ینم يزیساله که اصال از خانوم بودن چ جدهیه يدختر بچه  هیآلت دستِ  یعروسک مویزندگ

 یتخت پرتم کرد و  عصب يلوس شده. رو يدختر بچه  هی ي چهیخودم که احساساتم باز يتو؛ برا ينه برا متاسفم،
  به سمتم برداشت. یقدم
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  !یارزِش کنارم بودن هم واسه خودت نذاشت گهید یزد و گفت: حت یتلخ لبخندِ
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 يبستن در انگار فرمان جار ياز اتاق خارج شد. صدا دهیکه لباس پوش دینرس قهیسمت اتاق لباس رفت. به پنج دق به
 یصورت ب يکرد. مگر من چه کرده بودم. آب سرد رو یرفت قطعا سکته م یرا صادر کرد. اگر نم میشدن اشک ها

کرده  نیکه قلبم را شکسته و به زن بودنم توه ییحرف ها يو تا خود صبح در پناه اتاقم، برا دمیپاش میرنگ و رو
  .ختمیبود، اشک ر

 ینیحوصله درونِ س یرا برداشته و ب ستالیکر ياستکان ها خچال،یمجاوِر  نتِیرا بستم و از کاب نکیس ریش 
 دیچرخش کل ينبود. خانه غرق در سکوت بود. صدا  داریب ی. ساعت هشت صبح شده اما هنوز کسدمیمخصوصش چ

باال آمده  میخواست، بغضم را که تا پشت لب ها یرا م دنشیعطر تلخ و سردش که دلم نفس کش دنیچیدر قفل و پ
از  یحرف،  نگاه ی. بختیرا به دار آو میباال زد و بغض، نفس ها مینیب ریکرد. عطرش ز دنیبار يبود مصمم تر برا

را  یتفاوت یام ب یشیانداخت و رفت. چشم م  ختمیر یخشک م يچا يحاو يِ که آب جوش را در قور یپشت به من
بود، پشت سرم با  دهیبه سمتش پرواز کرده و به او نرس دنشیبه آغوش کش يکه برا ماصال بلد نبود. روح آشفته ا

که پتک شده و جانم را شکافته بود،  شبشید ياش گوِش جسمم را کَر کرد. حرف ها یاپیپ يها غیو ج ستادیفاصله ا
شدنِ آب  زیر سرام باعثِ  یحواس یکه ب يشکستن قور يبار شکستنم با صدا نیجان گرفت و ا در سرم دوباره

 غیدانستم ج ینم قی. دستم هم مانند قلبم به سوزش افتاد. کالفه بودم. دقدیدستم شده بود همراه گرد يجوش رو
افتاده بود را با دست سوخته ام  یکه هر تکه اش طرف میشکسته ها ایلج باز را ساکت کنم  يآن دختر بچه  يها

را هدف قرار داد و پشت  میشد. روح سرکشم از پشت، زانوها ياشک سر خود جار يجمع کنم. چشم بستم و قطره ا
بود شان آزاد کرد و  دهیکه به زندان کش يخود را از حصار مداد میکرد. موها رانمیمحکمش، کف آشپزخانه و يپا

  و حالِ بدم دچاِر تهوع شدم. یتواناز نا شتریدورم رها شد و من ب
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  افتاده بودیم.  ییک اشتباه که نمی دانستم چرا متهمِ ردیف اولش هستم، به این حال و اوضاع جهنم با

ام را خرد  یانصاف تمام یاذیتم کرده بود. سامراد غرورم را که نه، ب یلیخ نه،یقلبم در س یِخال يهمان دیشب، جا از
   و خاکشیر کرده بود.

  زیر سوال برده بود که دل خودم هم از خودم گرفته بود. يشکستم. زن بودنم را جور بد

  آخرش... ياز آن جمله  آخ
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  او رفته و ندید زنده زنده سوختنم را و مرگ تدریجی ام را. در را کوبانده و ُمردن پناهش را ندیده بود.  

شکسته که بیش از حد به من شبیه بود دوختم. انگار چشم  يرا در آغوشم جمع کردم و نگاهم را به قور زانوهایم
خواست  یهایم کشیده بود.دلم م یاشک هایم را به زندان مشک ،يوقفه خسته بود که با لج باز یهایم از باریدِن ب

  حرف زدن نداشتم. يبودم اما رو دهدلکم! عطرش را حس کر يآشپزخانه جان بدهم برا يهمان گوشه 

 يبه هوس ها دنیرس یِهمچون پدرم. به امان خدا سپرده بودم شان در فرودگاه و خودم راه يوگفتم به عم یم چه
  دل بهانه گیرم شده بودم.

نگاهش که رویم نشسته بود را حس کردم و صدایش که مأمن آرامشم بود به گوش  یآشپزخانه شد. سنگین وارد
  هایم رسید.

  ؟یخوبی بابای _در آغوشش ضجه زدن خواست.    دلم

 يسرم را رو ،یرا که دید به سمتم آمد و کنارم نشست. دستش از پشت دور بازویم نشست و با فشار کوچک سکوتم
  موهایم زد. يعمیق رو يسینه اش جا داد. چانه اش میان فرق سرم نشست و بوسه ا

به  یفشار کوچکرا از زانو خم کرد. ساق دستش را روي زانویش گذاشت و با آن دستش  يپایش را دراز و دیگر یک
 يچه زجر یکه بدون یبازویم داد: بعد از مُردن پدر و مادرت، ازدواج تو بزرگ ترین امتحان زندگیم بود. َمرد نیست

گم االن حالش چه  یخلوت شب با خودم م يتو دقیقهداره سپردِن جگر گوشه ات به دسِت یه مَرد دیگه! دم به 
خودم  يکه مردونگیش بارها برا یم که سپردمش به دسِت سامراد. اونرس یطوره؟ و باز مثل هربار به این نتیجه م

که عموتم و بزرگت کردم، بیشتر به فکرتِه! از حالت  یدونم از من یو اینو م یثابت شده. اصالً تکه توي مردونگ
که حست به  ییتو یِصمیم يهم گفته باشه حق داره. از رابطه  یبهت زده.عزیزم هرچ ییحرفا يیه سر همعلومه ک

  تونم بشم. یمهیاد خواهرانه اس، خبر دارم. اما منکِر غیرِت سامرادم که برازنده و به حقه نم

رویش زد و  يرا از بازویم جدا کرد و دست سوخته ام را در دست گرفت. نزدیک لب هایش بُرد و بوسه ا دستش
  !یدرست کردنش تالش کن يو باید خودت برا يزمزمه کرد: تو خراب کرد

  

#83  



  پناه

 
99 

 

شد، با دلهره وارد اتاق شده بودم و همان لحظه  نییطبقه پا یبه اتاق مان رساندم و راه ریکه عمو کب یهمان صبح از
به  ل،یخواهد گفته بود: خانوم وک یو چه از جان مان م ستیدانستم ک یکه نم يمرد يزنگ خورده بود و صدا میگوش

 رونیرا لرزانده بود. جان داده بودم تا سامراد از اتاق ب میایدنود و عادت کن....؛ گفته ب ایدن نیا ينبودِ شوهرت تو
تصوراتم نبود. باز هم همان آدم  هیساخته بودند که اصال شب یشب مانیبه آن ها که از شب سال نو  نیآمده بود. نفر

بودند.  دهییان را جوم يوار، مغزها انهیاز حد لجن و خطرناك بودند، مانند دو روز گذشته مور شیکه از قضا ب ییها
 ردند،یها هم نتوانسته بودند ردش را بگ سیکرد و پل یم دیکه سامراد را مثل آب خوردن  تهد يلحنِ حرف زدِن مرد

که  ياز سامراد شتریآشکار در کالمش، من را ب یِرحم یموضوع آگاه بودند. ب نیاز ا زیناقوس مرگم شده بود. آن ها ن
بود و تمام حرصش را بر سر  یکرد، ترسانده بود. عصب یم تمیاش اذ تهمثل گذش ينگاهش و نبودن ها يدلخور

  کرد.  یم یشد، خال یم شتریسوپاپش ب يادکلنش که هر بار فشار دستش رو

بود.  یخام الِ یآرام کند اما خ رشیکم جانِ اخ يدانست و قصد داشت مرا با بودن ها یآرامشم بود. م ي هیما عطرش
در هم و  ير جانم جوانه زده بود،  فقط آغوشِ سامراد قدرت خشکاندنش را داشت. با اخم هاکه بذرش د یاضطراب
را  ونشیکه تمام دکوراس یکرد، از اتاق خارج شد. اتاق تررا به لرزه در آورد و دلم را قرص  نیکه زم یمحکم يقدم ها

 يپر جذبه به من که رو یبود. نگاهخوابد، عوض کرده  یآن تخت نم يگفت رو یکه لج کرده بود و م یدل من يبرا
 يها نیباز و آست یلیهفِت خ ي قهیتنم که  یِبه لباس سرخاب یشده بودم انداخت و عصب رانیرنگ  و یمبل مشک

حرف،  یو ب ستادیا میکرد. روبه رو یرا ط مانی یقدم کیشد. فاصله  قیکرده بود دق جادیبا هم ا یجالب تضادبلندش 
  ام! وانهیکردم با  دل د یمحض بود اما چه م یوانگیمرد د نیدراز کرد. دل بستن به ا میدستش را به سو

رفتم. به خاطر حال  یم رونیکردم و از اتاق ب یخودم را جمع و جور م دیشد. با شتریدستم  به دسته مبل ب فشار
رفتند و  یم تیم بودند و در نهاکه مهمان چند روزه ا زانمیدل عز يدهد. برا یرفتن و نرفتن جان م انیکه م ییایکبر

  شوند.  یخواستم دل نگران راه ینم

اش محکم  یشانیپ انیداد. اخم م میلباسم به چشم ها يها یلیسردم را که به دستش سپردم، نگاهش را از پ دست
  !يندار دنمیحق ترس یمن هستم حت یگفت: تا وقت يو جد یتر شد. عصب

 وفته،یب ییکه تو میواسه زندگ یشدم و لب زدم: اگه اتفاق رهیاش خ یشیم يکمک دستش بلند شدم. در چشم ها با
پشت کمرم نشست و  گرشیبود انداخت. دست د ادیز يادیما ز يکه برا يبه فاصله ا یبخشمت. نگاه یوقت نم چیه

 یام نشست و زمزمه کرد: نم یشانیپ يروقرارش  یب ي. بوسه دیکه داد، مرا به سمت خودش کش یفیبا فشار خف
  .وفتهیب تیذارم خط به زندگ
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  !؟یباش دهیگاهت کوه باشد اما ترس هی. شده تکمیدر دست هم از اتاق خارج شد دست

  زدند. یکه بر دلم چنگ م ییاما امان از آشوب ها دمیکش ینفس م شیحصار نفس ها در
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 يمحل برگذار یشد، راه یاسکورت م گاردیکه همراه دو باد یمخصوص يها نیاز خانه خارج شده و در ماش یهمگ
از  نمان،یب يسرد نیدستش پنهان کرده بود. خسته بود و خسته بودم از ا انیدستم را م ر،ی.در تمام مسمیجشن شد

  دلخور!  ينگاه ها

که  يدلخور نیدادم ا ی. اجازه نممیرا آغاز کن يدیسال جد ،ییفاصله کذا نیگذاشتم با حضور ا یهمان خدا که نم به
از  يریکند و با دلگ شتریرا با هم بُرده، ب نمیکه دل و د يمن و سامراد نیب قِ یدهد، شکاف عم یجوالن م مانیدر هوا

  دهد به اوضاع مان! انیسال نوام پا يه یبودم هد دواری. اممیهم به استقباِل سال نو برو

 ادهیدر دست هم پ باز شد. دست يگاردیتوسط باد ییو در کشو ستادیا نی. ماشمیدیجشن رس يمحل برگزار به
ها به سمت ما  نیبودند. تمام دورب ستادهیدو طرِف فرش قرمِز پهن شده ا ،یمشخص ي. خبرنگار ها تا محدوده میشد

برده بود. سر سامراد به سمتم خم  لیبه تحل اشان اعصابم ر کیت يشد و صدا ی. فالش ها تند و تند فشرده مدیچرخ
  !يخور یجم نم شمیشد: ابدًا پناه، امشب از پ

 ادهیپ  نیماش کیجذاب ترشان کرده بود، از  یکاربن یِ. عمو و زن عمو که ست آبدندیبزرگ رس یمشک لِ یاتومب دو
خارج شدند و به سمت ما که در  يبعد نیکرم پوش و مهتاب و فرهان سبز پوش هم از ماش ادِیو مه دیشدند. خورش

هم  اوشی. سدندیپوش سر رس يآجر يایو کبر حیمس هک دینکش هیآمدند. به ثان میبود ستادهیها ا نیرأسِ دورب ریت
که دستمال  یپوش یشده بود. در آغوِش مرد مشک لی. قاب مان تکموستیاز در سالن خارج شد و به جمع ما پ

  در کنارم! زین زانمیداشت بودم و تمام عز یاز سرخاب ییرگه ها بشیج

  !گریبود د نیهم یگمانم  خوشبخت به

 ییبایآن، ز يشده و نور متمرکز بر رو دهیوسط سالن چ ،یبزرگ یِ سُنت نِ یهفت س ي. سفره میوارد سالن شد باهم
با  ،یونیزیتلو يلندن و از تاجر تا مجر يگرفته تا کله گنده ها شیبرابر کرده بود. سامراد از کارمند ها نیاش را چند

  کرد.  میهمه آشنا
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جمع شده بودند. بگو و بخند به  نیمام افراد حاضر در سالن دور سفره هفت سسال مانده بود. ت لیبه تحو قهیدق دو
دانم چه مرگم شده بود که حالت  یکه سامراد قولش را داده بود، بودند. نم مانیراه بود و همه منتظرِ رقص دونفره 

حضار که هر  يم و صدابود خودم را سر پا نگه داشته بود ینبود. به هر جان کند  دهیامانم را بر جهیتهوع و سرگ
  . دیچیپ یشمرد، در سرم م یبا زبان خودش شمارش معکوس را م یکس

  رها شدم. یاهیرا گفتند، در دل  س کیصدا که  هم

  

#85  

افتاد.   ینم يفاصله ا میپلک ها انیکردم، م یچسبانده بودند. هر چه تالش م يقو یرا با چسب میپلک ها انیم انگار
  !یاهیبود و س یاهیفقط س

ام جا خوش کرده بودند را حس  نهیقفسه س يکه رو ییدستگاه ها يزدم. سرد یدست و پا م يداریخواب و ب انیم
 يزیشان چ یسرم که از اصطالحات پزشک يباال بهیغر ییها يوار نام سامراد را زمزمه کردم. صدا انیکردم. هذ یم

ام را  یشیقدرتم را جمع کرده و نام چشم م ماممطلق، ت یهوشی. منگ بودم اما قبل از بدمیشن یرا م دمیفهم ینم
ام گذشته بود که لمس  یهوش یدانم چقدر از ب یام را از دست دادم. نم ياریکه هوش دینکش هیزمزمه کردم. به ثان
ترم کرد. به هر  اریمخلوط شده بود، هش گاریگس س يدستم و عطر تلخ و سردش که با بو انیدست مردانه اش م

 یگرفت کم یکه از محوطه نشأت م يرا نور کیافتاد. اتاق تار میپلک ها انیم يفاصله ا االخرهبود ب ینجان کند
 یکیپر از دردش در دل تار ي. چهره دیکردم. نگاهم به سمتش چرخ ینگاهش را حس م ینیروشن کرده بود. سنگ

که از ساعت ها دلهره و  شا دهیکش لب زمزمه کردم. چشم بست و نفس به حصار ریشب هم قابل لمس بود. نامش را ز
بغل تخت بلند  یِ صندل يحرکت از رو کیشد و با  شتریفرستاد. فشار دستش به دستم ب رونیداد را ب یخبر م ینگران

نگاهش را  انیبودم... جان دادن م دهیداد و چشم بست. درد نگاه سرخش را د هیام تک یشانیاش را به پ یشانیشد. پ
  بودم... دهید

 نیباز بود و آست نهیس انیتا م راهنشیپ يرا بر تن داشت. دکمه  اهیس يظاهرش آشفته بود. همان لباس ها وضع
و لرزان ساخته  گرید يقابل اعتماد بود، حال َمرد شهیمحکمش هم يکه قدم ها ينامرتب باال زده اش، از سامراد يها

که بعد از ساعت ها کوباندن خودش به در و  يریشد... شاش را زده با شهیر يکه تبِر نامرد يبود. مانند درخت تنومند
تخت نشست: تو  يام کنارم رو یشانیپ یِاپیپ يها دنیخواست... بعد از بوس یم دنیحال آزاد شده و دلش دَر وار،ید
  ه؟یمُردن چ یدونیم
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  ؟یبدون يخوا یآخه از کجا م نه،

هر  یوقت هیچه حال یدون یبنده... نم یچشمات چشم م يجلو يجونت اونجور یوقت هیچه مرگ دردناک یدون ینم
  در حال نذر کردنه! تیواسه به هوش اومدن زندگ يجنبنده ا

  گرفت.  یقیآتش زد و کام عم يگاریرا مرتعش کرد. س شیبغض مردانه اش صدا 

زد و با  يپر از دردرمقم شد. پوزخند  یقفِل نگاه ب شیها یشیخودتو! م يآمد لب زدم: خفه کرد یکه باال نم ینفس با
بوده، خفه شدم  میهدف شون قلب زندگ دمیکه فهم ی. وقتگاریگرفته گفت: خفه شدم اما نه از دود س يهمان صدا

 ی. زمانگاریخفه شدم...خفه شدم نه از دود س يدیکش یدستام نفس نم يکه تو ی. وقتگاری...خفه شدم نه از دود س
محوطه جون  يکه تو يپنج روز نیگرفته بود خفه شدم...خفه شدم ا يخونت، قلب و نفسها تو به باز يکه زَهر تو

  ...يبارون و تو نبود ریدادم ز
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سامراد در هم گره خورد. دستش را از دستم خارج  يوارد اتاق شد. اخم ها یرانیا سرِ یتقه به در خورد و همان کم دو
به سمتم برداشت:  یقدم سری. کممیصحبت کن رونیگفت: بهتره ما ب تیو با جد دیو به سمت در چرخ ستادیکرد و ا

و با سامراد از در خارج شدند. چشم  دی. به سمت در چرخدیاریتون رو زود به دست ب يبهبود دوارمیخانوم جوان، ام
راه  تیوضع نیا يبرا دینداشتند! سامراد با یکه گذرانده بودم وحشتناك و ترسناك بود. ابدا شوخ يبستم. حادثه ا

تخت نشست. دستم را که گرفت، چشم گشودم.  شکسته تر شدنش را  يکرد. در باز شد و کنارم رو یم دایپ يچاره ا
زدم، نگاه غم دارش  یجان مهیگاه بودن چقدر دشوار بود. لبخند ن هیپدر و تک یشده بود. به راست ری... پدمید نهیعبه 
! بوسه اش پشت دستم نشست و گفت: پناهم، ينصف عمرم کرد ،ییصورتم نشست و لب زد: بابا يتک تک اجزا يرو
 يسر هیسامراد و  نیبلبشو، ب نیا يدم تو یزود... اجازه نم یلیخونه، خ میبرگرد دی... بایبمون نجایشه ا ینم گهید

نشست. چشم بستم. فکر  یصندل يم، روکنارت ییو با گفتن بخواب بابا دیام را بوس یشانی. پيریقرار بگ یروان ضیمر
 راگر جانم د یدانست دلِ دل کندن از سامراد را ندارم، حت یبه پا کرده بودند. عمو نم اهویگوناگون در سرم ه يها

  .ستین يباز نیداشت سامرادش بازنده ا مانیراحت بود. ا المیدخترِك خ الِیخطر باشد. خ
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 میها ی. نگاهش را به مشکدیاین شیپ يتمام تالشش را کرده بود تا دلخور ریبا عمو کب رشیدر بحث نفس گ سامراد
  دوخت و گفت: محاله اجازه بدم نفس و نگاهش تو خونم نباشه!

   ؟یازشون محافظت کن یکه نتونست یسامراد نشست و گفت: نفس و نگاه يرو ریپر از اخم عمو کب نگاه

کنه بده به  یرو قاط یاون زهر لعنت ده،یکه نوش یآب ين کنن و تورو وارد جش یخدمتکار قالب هیتونن  یکه م ییکسا
. چشمات رو باز کن ووننیکه اونا چقدر ح یباش دهیفهم دیاتفاق با نی. با اادیاز دستشون بر م يدختر من، هرکار

 ،یدم با خودخواه ینداره. اجازه نم یبا اونا اصال به من ربط وزنه! مشکل ت یم ادیسامراد! هنوزم نگاه همه ترس رو فر
برم... سامراد چشم بست. دست مشت شده و رگ برآمده گردنش،  ی! پناهمو ميرو به خطر بنداز یزندگ هیجون 

 ییاز خشم سرخ شده گفت: دا يچشم گشود و با همان چشم ها د،یکش یقیبود. نفس عم مشیحال وخ ينشانه 
دم.  یاجازه رو هرگز نم نیبرسه از کشور خارج شدن. من ا رفتنم نداره چه رونیاجازه ب یتا من نخوام پناه حت ر،یکب

نشست. خسته بودم...خسته ام  میمبل بلند شدم و به سمت پله ها رفتم. نگاهش رو يام از رو ییبا همان حال بد کذا
 هم نشسته و يروبه رو نیخشمگ ریمانند دو ش م،که به خانه آمده بود یو چهار ساعت ستیب نیکرده بودند. تمام ا

بود خودم را باال رساندم  یکردند. به هر مشقت یخواستند خودخواهانه حکم صادر م ینظرم را نم یکه حت یمن يبرا
را درك  ایکبر یتوانستم حال جهنم یدر خودم جمع شدم. حال م ینیو وارد اتاق شدم و کنج تخت هم چون جن

  بودند. یسر سخت بانیرق ،کنم. ماندن و رفتن

خواهد مانده بود.  یدانست پدر م یدل دخترکش که م يعاشق به حکم دلش پا يایتو! کبر يتا نابود دندیجنگ یم 
 یب يمانند تمام روزها حیکه محال بود. آخر مس یماندن انتخابش شده و قرار بود از اوِل اول شروع کنند. شروع

 یرفتن التیگذره اما از خ یم ستین یعشق اول ثلم ایتو دن یعشق چیکرد: ه یلب زمزمه م ریاش هنوز هم ز یطلوع
  . ستین

  دلش...  يبود بر حرف ها يدییداغ دارش مهر تا يها چشم

  شد. یم يمعجزه ا مانیهمه  يبرا دیروزها با نیشک ا یب
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بار  نیکه ا یام که افتاد، بغضم بزرگ تر شد. باز تکرارِ همان گم شدن. گم شدن یخال يبُغ کرده ام به مچ پا نگاه
 بیروز ها عج نیکه مال خودِ خودم بود...مال پناه قصه...، مطمئن نبودم. ا يترسناك بود. به داشتن و ماندن سامراد
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متنفر شده بودم و تمام  ست،ین ياعتبار ایاما به دن یمن يایکه زمزمه وار همراه آهنگ خوانده بود: تو دن يااز جمله
عمو  يها یناراحت دنِیکردم؟ نه توان دل کندن از سامراد را داشتم نه دلِ د یم چه دی... بابود از نبودش دهیجانم لرز

 میتیانگار سرنوشتش را با  الگاهم بود. نه تنها پدر من بلکه پدر فرهان و مهتابم بود. اص هیکه پدر و تک یی..عمورا.
. بزرگ مان کرده بود با محبت و شاهد میکرده بود یهمه باهم در عمارت زندگ يادیز يگره زده بودند. سال ها يدار
فرهادش بودم. در اتاق باز  ادگارینگران ما سه نفر بود. مخصوصا من که  شتریاز دو فرزندش ب ط،یدر همه شرا میبود

نشست. دستش  دمیرفت، فهم نییخوش خواِب تشک که  پا د،یچیدر اتاق پ مشیمال  عطرو  شیقدم ها يشد، صدا
  زمه کرد: پناه!دستم گذاشت و زم يرا رو

 مانیقرار داد.نگاه هر دو میشانه اش نشست و دستش را از پشت دور بازو يگرفتم، سرم رو يشدم و کنارش جا بلند
اومدن  ي: پادیچیکم جانِ باران، در اتاق پ ينُت ها انیلرزانم م يشد. صدا دیبار یکه به شدت م یباران ي رهیخ

  ندارم! 

   ؟یچ رمیدونم. چشم بستم: پس دل عمو کب ی: منشاند و گفت میموها يرو يابوسه

به نوازش  میموها انیگذاشتم. دستش شانه وار م شیپا يکه شدت گرفت، سرم را رو میبازو يدستش رو فشار
  ! يبا من مادر ریمشغول شد: کب

 یتا آخرم م ،ي: از اولش دخترم بوددیلرز شیلجوجِ اشک از چشمم افتاد. صدا يزدم و قطره  یلبخنِد تلخ 
اش گره دادم: قول بده من نبودم،  یشدم و نگاهم را به نگاه لرزان آب زیخ می... نيقول بهم بد هی دی...پناه بایمون

  ! دمیواسه خورش یکن يمادر

  و از اتاق خارج شد. دیام را بوس یشانیپ
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 يدر ازا رمیبه ماندم رقم خورده بود. عمو کب ریتقد يِ ساکتم دادم. را يطبقه باال به خانه  يِ اشهیرا از حصار ش نگاهم
مربوط، عمو  يو امضا ها رانیبا سفارت ا یبود. بعد از هماهنگ رفتهیخواسته و سامراد هم پذ میماندم، حق طالق را برا

که عمو به اجبار صبح همان شب  يادیو مه دیخورش يها یتا دل نگران ودندرفته بودند. رفته ب ایو زن عمو ثر ریکب
کرده و  یمحض تلق یِوانگیماندنم را د ادیآرام شود. مه یفرستاد بودشان، کم رانینحس به همراه فرهان و مهتاب به ا

که خبر  ینی. به انتظار ماشماز خانه خارج شد دیرفتم و با برداشتن کل نییکوبانده بود. از پله ها پا واریتلفن را به د
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کرده بود.  باتریلندن را ز يدرختان، چهره  يِنسبتًا خنک و سرسبز يبودم. هوا ستادهیا مانیدم خانه کرده بودم 
. نگاهم دمیبه مقصد رس قهیترمز زد شدم و آدرس مد نظرم را دادم. بعداز گذشت ده دق میپا يکه جلو ینیسوار ماش

قرمزش با  يالله  يهفِت که گل ها ي قهیبا  دیسف يکوتاه دوبنده  زیدادم بل میلباس ها هرنگ ب اهیرا از ساختمان س
که سرتا  یآمد. به دختر جوان یم یلیاش دلم را بُرده بود و انصافا هم قرمز به من خ يدیداِر م یلیآن دامن قرمز پ

کند.  ادهیپ میمچ پا يمد نظرم را رو حشده بود تا طر رهیخ لمیبه صفحه موبا قیغرق تاتو بود نگاه کردم. دق شیپا
  بهم داد و با لبخند گفت: حله!  ینگاهش را از صفحه گوش

 میاش که عاشقانه به پا يادگاری نیبود اما آماده بودم اول یوانگیتاتو را برداشت و کارش را شروع کرد. د دستگاه
تم اشکم را در آورده بود. با خاموش شدن دستگاه، فشار دس م،یمچ پا يسوزن رو يکنم. گزگز ها يبسته بود را ابد

خودش شد، به سمت اتاق  نیقرار داد و با گفتن: بب شمخصوص يبه دسته مبل کم تر شد. دستگاه کوچک را در جا
کامل کننده اش شده و  ت،ینها یبا طرِح ب يزیضربان قلب بود و آو انشیکه م ینازک ریرفت، خودش بود. زنج يگرید

اش از  نهی. با حساب کردن هزدیآرام شد و آرامش را تمامًا به آغوش کش دنشیگرفته بود. دلم با د يکنارش جا
شلوغ لندن قدم بزنم و  يها ابانیخ يروها ادهیرا در پ دیغروبِ سال جد نیخواستم اول یساختمان خارج شدم. م

 گاردیخواستم باد یرا... فراموش کنم که تمام روز را با سامراد قهر کرده بودم، آخر نم ریاخ يفراموش کنم اتفاق ها
خودت  يرا برا یاز نگران شیبود، جان دادن ها دهیکش ادیداشته باشم. فراموش کنم که پناه کوچک درونم بر سرم فر

  بگذار. يکنار یساعت يرا برا يو لج باز نیبب

 ینم ییروزها اصال تنها نیدادم. دلم ا ریمس رییتغ ایکبر يبه سمت خانه  ،یرنگ ياز گل ها یبا گرفتن دسته گل 
  خواست.
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به سمت در برداشت. نگاهش  یقدم ده،یدر هم تن ییدادم. با ابروها حیخانه شان که شدم، دسته گل را  به مس وارد
 شیبه من انداخت و گره اخم ها ی. نگاهدیبا بستن در به سمت من چرخ قه،یدق کیو بعد از  دیدرون کوچه چرخ

به سمتم آمد، در آغوشم  ایداد. کبر رونیرا ب شینفس عصب د،یگوش رسبه  ییرایکه از پذ ایکبر يکورتر شد. صدا
مبل ها قرار داد و با  يجلو ،یچوب زیم يپشت سرمان آمد، گل ها را رو حی. مسمیرفت ییرایو باهم به سمت پذ دیکش

دونفره  زیپشت م ،یصندل ي. رومیبه آشپزخانه رفت ایکانتر، به سمت اتاق رفت. با کبر ياز رو میس یبرداشتن تلفن ب
 خچالیرا از داخل  ییرایپذ لیگفت، وسا یکسل کننده اش م يگرفتم. همان طور که از روزها يد رنگشان جایسف ي
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وارد آشپزخانه شد.  حیکرد. مس یُبلند را با شربِت گالب ُپر م هیپا يها وانیل ،ياشهی. از پارچ شدیچ یم زیم يرو
قرار داد.  حیمس يرا جلو يگرید وانیو ل دیچرخ مانیرو ایشست. نگاه کبرن میرها کرد و روبرو زیم يتلفن را رو

 مانیهردو  يپارکت ها کوباند. چشم ها يرا  رو وانیبرداشت و ل يافِ قهوه ا يام د نتِیبه سمت کاب یاما قدم حیمس
به خون  يرا گشودم. با چشم ها دگانمید دیچیکه در آشپزخانه پ حیو باال رفته مس یعصب ياز ترس بسته شد. صدا

اشتباِه  نیتر ریو جبران ناپذ نیخودسَرِ زبون نفهم، بزرگ تر ينگاه کرد: نگه داشتن تو میبه چشم ها اشنشسته 
... دِ آخه بفهم ادیالف بچه مثل تو داره کوتاه م هی يجلو يبا بزرگوار ش،یکه با تمام ابهت و مَردونگ یقیمنه... رف قیرف

برهه از زمان... در  نیا يتو میکه نفسش به نفس تو بنده، همه مون دار يتا سامراد شیکه زندگ رتیکب دختر، از عمو
 کریدر و پ یب يابونایتو خ يد یجولون م يوجب پارچه دار هی. اما تو با مید یجون م یباتالق، از نگران نیا

م یوار جلو دیآرامش کند. انگشِت سبابه اش را تهد یکم یهم نتوانست حت ایگفتنِ کم جاِن کبر حیمس يشهر...صدا
  ! یاله قم،پناهِیرو دل رف نهیذارم غبار غم بش یاما نم امیشم. پا به پات م یات م هیگفت: سا یگرفت و عصب

  خانه فرود آمد. انیم یزانیُبکسِ آو سهیآشپزخانه خارج شد و مشت محکمش در  ک از
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 زییکه آمده بودم تا بهار و تابستان و حال که پا یاز زمستان ش،یته بود.  تمام فصل هاماه از آمدنم به لندن گذش ازدهی
که از خانه  یکرده بودم. بعد از همان شب یو در هر فصلش، عاشقانه تر از فصِل قبل در کنار َمردم زندگ دهیبود را د

دختر  ایهفته بعدش، مار کی قاً ی. دقانگار فراموش مان کرده بودند اكافرادِ خطرن ایرفته بودم، آن َفرد  حیمس
شراکت سامراد با شرکت پدرش که  ياش شدم، به واسطه  ییبایکه من  هم در نگاه اول مات ز يچشم سبز یسیانگل

اش به  هکه اصال طرز نگاه طنازان يشد. دختر مانی یکنند، وارد زندگ يگذار هیسرما میپروژه عظ کیقرار بود در 
کرد.  یام م وانهیمختلف، د يگاه هر روزه اش در شرکت به بهانه ها یگاه و ب  يسامراد را دوست نداشتم. بودن ها

و  شیست برا يتجار کیشر کیفقط  ایتالش داشت به من بفهماند که مار د،ید یرا م میها تیسامراد که حساس
دهد. تا  رییرا تغ قتیحق نیتواند ا یخدا هم نم ی...و حتمفقط و فقط خودم هست تشیالو مان،ی یمانند هر روز زندگ

فرستاد بود و تمام  رونیب ایهماهنگ کرده و مرا با کبر حیابد فراموش نخواهم کرد آن شب را... شب تولدم بود. مس
آمدن ما  زهم تماس گرفته بود که با سامراد، قبل ا اوشیشام. با س زیم دنیخانه تا چ نییبود. از تز دهیتدارکات را د

گذشته و هنوز سامراد به خانه  مهینبود. شب از ن ياما از سامراد خبر میبه خانه آمده بود ای. من و کبرندیایبه خانه ب
 اوشیگرفت پاسخ گو نبود. س یبا  تلفنش تماس م اوشیباز نگشته بود. انگار قصد آمدن به خانه را نداشت. هرچه س

نداشتند. از دل شوره به  يام خبر یشیکدام شان از چشم م چیزد، اما ه گکرد زن ینگران به هرکس که فکرش را م
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رفتند که به  ينگران  به سمت در ورود حیو مس اوشیبودم. تمام شب طول خانه را قدم زده بودم. س دهیجنون رس
 آشپزخانه. کف میبُلند شد. هر سه هراسان به سمتش رفت ایکبر غیج يها سر بزنند که صدا مارستانیو ب يکالنتر

که سامراد را  مشیخانه رساند یحوال یمارستانیشروع شده بودند. با عجله به ب شی. درد هادیکش یم غینشسته و ج
نداشت، َمست بود.  یعیدر اتاق عمل بود. حال طب گرید نی. تصادف کرده بود و راننده ماشمیدیدر سالن انتظار د

انجام شد و  تیها رفتند. عمل راننده با موفق ییوبعد از بازجو دکر یخودش را راننده معرف اوشیها آمدند و س سیپل
از  یتازه بدهد. وقت یجان مانیهمه  یکه قرار بود به زندگ ی. دخترکمیبود حیمس يما حال، منتظر دختر کوچولو

 یبرف که در سرهم يِدیبه سف ياش ضعف رفت. نوزاد یکوچک يدلم برا دمش،یاتاقِ نوزادان د ي شهیپشت ش
نم دار شد.  يا هیثان يبرا شیچشم ها دنشیبا د حیمانند که نه، اصال  خودِ خودِ فرشته بود. مس ،یبسرخا

بودم و تا  یبماند. از دست سامراد عصب ایشد. خواسته بودم شب را در کنار کبر یم شانی یآرامش زندگ دیآرامش...با
از سرش  یبُردش تا استراحت کند و َمست انهبه خ اوشیبا او تنها باشم. س يخواستم لحظه ا یکاملش نم ياریهش

  بپَرد. 

  را به بخش منتقل کردند. اریهوش مهین يایکبر
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کنم. در محوطه در  شیدایکجا پ دیدانستم با یو با خاموش کردن المپ از اتاق خارج شدم. م دمیاش را بوس یشانیپ
دم سحر گرفت  شِیگاهش را از آسمانِ گرگ و مدود کردن بود. کنارش نشستم و نامش را زمزمه کردم. ن گاریحال س

  تونه!  یآرامش معجزه زندگ دارم مانینگاهش غم بود. زمزمه وار گفتم: ا انیو به من داد. م

  لب زمزمه کرد: آرامش! ریدوخت و ز میرا به چشم ها سشیتب دار و خ نگاه

قرار داد. دستم  يفلز مکتین يپرت کرد و کف هردو دستش را دو طرف بدنش رو نیزم يخاکستر شده را رو لتریف
قلبت بذار. اون خاطرات مالِ تو  يجا نیتر يکهنه رو، تو گوشه ا يدستش نشست: خاطرات خاك خورده  يرو

هر بار  دُنگش مال اون معجزه است. با شیش تیبه بعد زندگ نیهستن و حمل کردن شون فقط و فقط سهم توئه... از ا
 ينزن. نذار دخترت غم بشه و قد بکشه جلو شیرو آت ایرحم تر از دفعه قبل، نه خودتو و نه کبر یصدا زدن اسمش، ب

 نیتون... بجنگ با ا یبدوئونه تو زندگ شهیبودنش ر هیشب نیا ش،یزندگ قتِی... اجازه نده غمِ حقایکبر يچشما
باش.  ایسفر کرده، اما مردونه با  عشق  در کنار آرامش و کبر کن  باخاطراِت طلوع ی!  زندگتدرد...بجنگ با خود

تلخ زد و گفت: آرامشِ بابا، شب تولد  يدست مردانه اش گرفت. لبخند انیو محکم م دیدستم کش ریدستش را از ز
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خونه  يُبلند شد و ُبلندم کرد: بهتره بر مونم. یشب م نیکه زنده ام عاشق ا یاومد. از حاال تا وقت ایعمه پناهش به دن
 یعضالن يحواله بازو ی. با حرص مشتیزنم باشم اما تو مزاحم شیخوام پ یزد: آخه م ی. چشمکیشوهرت باش شیپ

که  يکه متولدش بود با  مهر يزییپا هی. به خانه رساندم و رفت. آرامش مان شبمیرفت نگیاش کردم. به سمت پارک
بدهد. وارد خانه که شدم و چشمم به  هیپدر و مادرش هد یرا به زندگ انیپا یب يقرار بود مهر زاده شده، انشیدر پا

ناراحتم کرد.  شتریبه سقف، ب دهیچسب يتا بادکنک ها زیم يرز  قرمز پرپر رو يها از گل ها نییو تز زیم يرو کیک
کاناپه انداختم و شروع کردم به سر و  يرا رو فمیاش قلبم را آزرده کرده بود. ک یفراموش نیفراموش کرده بود و ا

 دم،یظرف را که آب کش نیسامان دادن خانه... ساعت ده صبح  بود و من هنوز در حال شستن ظرف ها بودم. آخر
حرکت به سمت خودش برم  کیو با  دیو عطرم را نفس کش دیرا بوس میموها يوارد آشپزخانه شد. بغلم کرد، رو

جا خوردم گفت:  تشیکه از جد يجد یلیخ ینگاه کرد و با لحن میبه چشم ها قیسرخش دق يگرداند. با چشم ها
داد، فشار دستش پشت کمرم شدت گرفت و  هیام تک یشانیاش را به پ یشانی... پیتکرار کن که تا ابد فقط مال من

  ! یلعنت یقلبو آروم کن نیا دیجمله رو تکرار کن. با نیتر از قبل لب زد: پناه! ع يجد

 یمحکمِ زندگ شهیبار دهم تکرار کردم. تکرار کردم و َمرد هم يم و از اعماق قلبم واو به واو جمله اش را برابست چشم
 شهی... تکرار کردم و او جان گرفت و شد همان سامراد قلدر و همدیقرار تر شد... تکرار کردم و او نفس کش یام ب

  عاشق!
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کرد که هرچه زودتر بچه دار  هیتوص تیبا جد حیمس م،یرفت شانیبه خانه  ایآرامش و کبر دنید يکه برا یوقت شب
جز سکوت  یپاسخ دم،یپرس یهم بهتر از او نبودند و هرچه م حیو مس اوشی. حال سامراد اصال خوب نبود. سمیشو

  نداشتند. 

  

ندم عمق گرفت. امشب فر شده ام بردم و لبخ يموها انیم یدست دم،یکش میلب ها يقرمز را دست و دلبازانه رو رژ
کوچکم خواسته بودم تا در کنار من و سامراد حضور داشته باشند.  يسالگرد ازدواج مان بود و من از خانواده  نیاول

داشت  يبلند يها نیکوتاهم که آست دِ یدارِ سف یلیپ پورِیگ راهنیکه بُلند شد، نگاهم را از پ فونیزنگ آ يصدا
مهمانم بود. با همان لبخند در را باز  نیخند به سمت در رفتم. انگار آرامِش عمه، اولگرفتم و از اتاق خارج شدم. با لب

مزخرفش،  وزخندِ برگشته بود. با پ مانی ی. بعداز ماه ها دوباره انگار به زندگدیلبخندم َپر کش ایمار دنیکردم که با د
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کاناپه نشسته  يتمام، رو ییِو در را بستم. با ُپرور دمیکش یقیرا از نظر گذراند و وارد خانه شد. نفس عم میسرتا پا
که اومدم، به  شیگرفتم. نگاهش را در نگاهم قفل کرد و به حرف آمد: سه هفته پ يجا گریمبلِ د يبود. با فاصله رو
 یتبرم. اومدم امان دی. من بااوشیو نه س حیک کالمم بهت نگفته، نه سامراد، نه مسی یدونم که حت یسامراد گفتم. م

که قطع کرد. ُبلند شد  دیگرفت. به بوق دوم نرس ياش را در دست چرخاند و به گمانم شماره ا یبدم. گوش لیرو تحو
که به سمت در رفت.  دو درون دستگاه قرار داد. زنگ در زده ش دیکش رونیب يد یس کیاش،  یمشک یدست فیاز ک

را  يدیرا کنارم قرار داد و پاکت سف یرنگ يبعد، ساك حملِ نوزاِد سرمه ا ي قهیدق کیماند.  يد یال س ينگاهم رو
هست که  يان ا يبچه است. بهتره بگم بچه مون! اون پاکت، جواب تست د نیمن و سامراد ا نِ یبه دستم داد: راز ب

  ! مرادهصد در صد ثابت کرده  پدر نفس، سا

بستن در همراه شد با وارد  ياش را برداشت و رفت. صدا یدست فیک لم،یکردن ف یروشن کردنِ دستگاه و پل با
و بعد،  دیچیبچه مون در گوشم پ يهم نشست. کلمه  يکه رو ییبه اتاق خواب و لب ها ایشدن سامراد به همراه مار

دانم نفس  یسوختن بود. نم هیشب ی. حسدیچیپ يمتریلیم يبرخوردِ دو قابلمه کنار گوشم در فاصله ا هِ یشب ییصدا
  شد. یسوختم اما تنم لحظه به لحظه سرد تر م یبود، م بینه اما آتشِ دروِن جانم  شعله ور تر شد. عج ایم داشت
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و  اوشیبا س حیحرف زدن مس ي. صدادیدر قفل چرخ دیبودم که کل دهیشان را د دنیهزار بار بوس نیدانم چند ینم
جان  یب يآمد و بعد صدا يا یافتادن و شکستِن شئ يقطع شد. صدا شانیکه صدا دینکش هیآمد. به ثان یسامراد م

 گریکه د  ي. عطردیچیام پ یکیعطرش در نزد ،به سمتم برداشت یسامراد که نامم را زمزمه کرد. چشم بستم. قدم
شده بودم.  رانیو يکرمانشاه. در لحظه ا يزلزله  هِیآمده بود شب يرا نداشت. زلزله ا رانهیقدرت آرام کردن مِن و

دانم در نگاهم چه  ی. نمدمیو به سمتش چرخ ستادمی! امیام و باور ها یداده بودم. قلبم، روحم، زندگ ادیهم زکُشته 
خواست  یبه سمتم برداشت، دستش را که م یکه باخته بودم. قدم يا یکه رنگ باختند، مانند همان خوشبخت دندید

  کابوس بود زمزمه ام: بهم دست نزن! هیپس زدم. شب ردیدستم را بگ

ام را  یرا شکسته بود...حرمت زنانگ مانی یزندگ میو به سمت پله ها رفتم. حر دمیاش کوب نهیس انیرا م دیسف پاکت
  .به آغوش آن زن رفته و قاتلِ پناه شده بود! هم..

مزار  هِیشب ییچشم دوختم که گو يه ادادم و به تخت دونفر هیاتاق خواب مان شدم. در را قفل کردم، به در تک وارد
دستم  انیپدرش بود را برداشتم، م ادگاریکه  یرفتم. از داخل کشو، فندک ي. به سمت اتاق بعدشده بود میآرزوها
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بزرگ تر  میو بغض گلو دیکنار در چسب وارِی. کمرم به دتمفشردم و به سمت اتاِق اول برگشتم. قدم به قدم عقب رف
  تخت انداختم. يجان داشت، رو وارید يکه هنوز در عکسِ رو يکردم و در مقابل رابطه اشد. فندك را روشن 

 يشدم، به لحظه ها رهیرا بغل گرفتم و به سوختن خاطرات مان خ میفرود آمدم و زانوها نی. بر زمدیآتش زبانه کش 
  شدن مان!  یکی

که  يسوخت. سد یمانند سوزش جانم بود که در اتاق م میحلقه بسته بود. سوزش چشم ها میدر چشم ها اشک
کرد. آتش به عکس مان تجاوز کرد و شعله ها در آغوشمان  یم يریجلوگ میاشک ها زشیجنسش از سنگ بود از ر

 يخطر آتش که به واسطه  ریآژ يدرد بود در آن لحظه... صدا نیتر تیاهم یام ب نهی. دردِ سمت چپ سدندیکش
 يو سامراد... صدا اوشیو س حیمس يافراد سالن را به باال کشانده بود. صدا يآمده بود، همه  حسگر ها به صدا در

کرد. چشم  یکه کم کم راه  نفس را سد م يشکست و دود یاتاق را م يکه داشت مرز ها یدو نوزاد... آتش ي هیگر
و پراز  نیغمگ يعاشقانه ام را... شکستِن در هم باعث نشد چشم باز کنم. صدا يزمهاخاکستر شدن رو نمیبستم تا نب

  بلند شد: پناه!! يدرد سامراد که پر بود از بُهت و ناباور

  .میما بشو گریاز زبانش آهنگ گذشته را نداشت. اصال محال بود من و او د گرید نامم
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 يرو جانی. در اتاق مهمان، بنبود. آن نوزاد را هم بُرده بودند یرا خاموش کرده بودند. جز من و سامراد، کس آتش
بود.  گاریرا تمام کرده بود، اتاق اما مملو از دود س گاریپاکت س نیدانم چندم یبودم. نم دهیتخت، پشت به در خواب

 یِزندگ يبرابود اما من و او در سکوت مطلق، هرکداممان  شتهزد. ساعت ها گذ یپلک هم نم ینگاهش قفلم بود، حت
بود نه  یکه بعد از ساعت ها سوختن، فقط خاکسترش مانده بود. نه اشک ی. ماتممیکرد یم يعزادار مانیسوخته 

 پناهبه  یشباهت چیکه ه یعشِق پناه نبود...حسرت بود و زن هِیکه شب ي، خاکستر و دود بود و مرد یاهی... تنها سیآه
  نداشت!

 یدرد مبهم چیقسم ه یکره خاک نیا يدرمون من تو ی: مثل درِد بدیچیپگرفته و پر از دردش در اتاق  يصدا
 دمید یاواخر م نیکه ا یی! تموم کابوسارهیگ یدرد داره جونمو م نیتو رو دارمو ندارم... ا ی... آخه منِ لعنتستین

  شده پناه!  ریانگار تعب
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 یمن از اون شب لعنت ،یکسی... پناه، به جان خودت که همه کس منِ بستیدستم ن یچیدفاع از خودم ه ي واسه
 چیاومد. نه َمست بودم و نه ه ایمار یشرکت بودم وقت يکه من تو نهیا ادمهیکه  يری. تنها تصوستین ادمی یچیه

که حالم بد بود، از شب تولدت که با اون شکم  یی...تموم اون روزاستین ادمی يزی...من چيا گهیکوفت و زهرمار د
بودم؛ تموم شبا  يان ا ياومد و منتظر جواب تست د ایکه به دن یبزرگ اومد شرکت و ادعا کرد بچه ماِل منه، تا وقت

که  ي! سامراداکانیشد سامراد ن ریبار مقلوب تقد نی. اما ادمیجنگ یبابام التماس کردم، نذر کردم و حت يرو به خدا
مادرم قرار  گاهیدر جا قایمونو به باد داد متنفر بود. و حاال من دق یکه زندگ ییاز مادرش و هوس ها شیبچگ امتم

چشمات  يچشمون، سرد اهیجون داده... س میچشمون زندگ اهیدلم واسه س ،یهمه سرگردون نیا ونیگرفتم... م
خنده هاتو از من و  ينفستو و صدا نگاهتو، ياما ابدا حق ندار هیدونم خودخواه یچشمون، م اهیزده...س شمیآت

  ... ابداً پناه!يریبگ میزندگ

تمام  گریدانست که انگار زمان معجزه ها د یپناه شده بود. اما نم یِزندگ يسوخته  يهمان مرد قلدرِ روز ها هیشب
  را نداشت. مانی یقدرت نجات زندگ گریاش د یشیم يدانست چشم ها یشده بود. نم

ام بود. پناهِ  یزندگ يروزگار يکه روز ییاز او یبود. حت دهیباخته بود، از همه بُر گریاش را د یقصه که تمام هست پناهِ
  قصه از قمار با روزگار خسته بود...از باختن خسته بود...خسته بود ...از نفسش هم خسته بود!

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°  

حالم تالش  يبهبود  يزده بودم. همه برا ییگفته بودم، نه لب به غذا یکه نه کالم ياهفته کیهفته گذشته بود.  کی
شده بودند به گمانم! مگر  وانهیخواست. د یم ییو تنها هیغربت، دلم گر يکردند جز خودم که در خلوت شب ها یم

گذشته بود و دود  مهیشد. شب از ن ینم یزندگ گرید مانی یکردن داشت.؟ زندگ یشد انتظار زندگ یُمرده م کیاز 
حال به  یتخت بلند شدم و ب يذره ذره سوختِن آن مرد بود. از رو يآمد، نشان دهنده  یم نییکه از پا گاریس ظیغل

  آمد... یم شیزمزمه ها يسمت در رفتم. صدا
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 رهیخ ،يا شهیش واریرو به د و اوشیرخش که پشت به س میرا بغل کردم. به ن میپله ها نشستم و زانوها  يصدا رو یب
که به  یشیهفته گذشته. آت کیاش بلند شد:  نیگرفته و سنگ ي. صداستمیکرد نگر یدود م گاریبه آسمان گرفته س

. دیکوب شهیکنم. مشتش را درون ش يتونم کار یکنه اما من نم یخاکسترش م شتریجونش انداختم، روز به روز  ب
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ِ احمق چدیشد... نعره کش يخون جار هفته اس زنم مثل  کیکردم.  یکه بدونم چه غلط ستین ادمی يزی: آخه منِ
  ها زل زده  به روبه روش!  وونهیتخت. مثل د يمرده افتاده رو هی

  ...نمشیب یاون تخت م يرو یوقت ادیجونم داره در م 

  که اومد لندن نداره! یبه پناه یشباهت چیه دهیکه اون باال خواب یپناه ا،یس

  بده... مونیحالم بده...حالش بده... حال زندگ ایس 

 نیا يشدم و پناهِ تنها رهیتخت نشستم و به ماه خ يگرفت. به اتاق برگشتم. رو گاریاز س یقیشد و کام عم ساکت
که نبود. به  یام فکر کرده بودم. به عاقبت عشق میهفته را به تصم کی نی. تمام ادمیرا به آغوش کش میروز ها

تخت برداشتم و  يرا از رو لمیاز آسمان گرفتم. موبا مکه نبود. چش یو راه برگشت مانی یسامراد، به فرزندش و زندگ
 ي: دورود بر بانودیچیپ یشب زنده دارش در گوش يکه صدا دیموردِ نظرم را گرفتم. به بوق سوم نرس يشماره 

  !یرانیا

که مرا  يشد. لعنت به سامراد یشد... هنوز هم باورم نم یقرار گرفتم. باورم نمدوش  ریآب سرد را باز کردم و ز دوش
ام را  یشیو چشم م دمیپر یکابوس بود، از خواب م ریاخ يرسانده بود. کاش تمام اتفاق ها ینقطه از زندگ نیبه ا

وس بوده... نفسم که کردم که فقط کاب یو خدا را شکر م دمیکش یم یپراز اضطراب قِی. نفس عمدمید یغرق خواب م
جسمم را  يموها نهیآ يآب گرم را باز کردم و بعداز شستن خودم از حمام خارج شدم. جلو ریآب گرفت، ش ياز سرد

 يبعد از حمام را بر رو ونیبود ماند. لوس ستادهیآشفته روحم که چند قدم عقب تر ا يموها يشانه زدم و نگاهم رو
جان  مینیب ریسوختنش ز يروحم ماند. عطر زدم و بو يصورت پر از دوده  ياز حسم رو یو نگاه خال دمیکش وستمپ

تو بدون او محال است. نگاهم را درون اتاق  وانه،ی: ددیکش ادیوار پشت سرم فر وانهیگرفت. لباس تن کردم و او د
بروم  يتم جورداش میقرار بود همسفرم شوند. تصم مچرخاندم و چمدان به دست از اتاق خارج شدم. تمام خاطراتم ه

رحم در  یپله ها را پشت سر گذاشتم و خاطرات ب ،یکی یکیتر شد و  نیسنگ میکه انگار از اول نبودم. بغضِ گلو
مبل آوار شد. نگاه ترسانش را به صفحه ال  يجان گرفت. به سمت در رفتم. روح زخم خورده ام رو دگانمیمقابل د

  !؟یپس اون چ م؟یسرم نشست و با درد زمزمه کرد: بر یشال مشک يانداخت و رو وشخام يِد یس

 میاشک ها زشِ یشدم، ر یشد. هر قدم که از آن خانه دور م يجار میخانه خارج شدم. در را که بستم اشک ها از
سوزناك خواننده  يبه همان جوان ها و صدا انمی. نگاه گرمیاز هم نداشت یسهم گریگرفتند. من و او د یشدت م

  عادت کابوسو وحشت عشقم کجا رفت هیم شدت گرفت: سهمِ من از تو شده حسرت درد و نشست و هق هق



  پناه

 
113 

 

  ایدن هیتنها با خاطراتم تو يتنها ایتو از من شده رو سهمِ

  

  پناهه یگناهه ب یدل ب اههیس امیآخه دن هیمن از تو چ سهمِ

  يمثله من زنده به گور يصبور یلیخ يتو از من شده دور سهمِ

  

  تو یدوباره باز کنارم نمکیروزا حس م نیا

  زمیتو عز یحرف قلبتو بهم بگ شهیم یتو چ یقلِب من دوباره ب رهیمیم داره

  

  شهیم وونهیو د رهیگیروزا همش دلم م نیا

  زمیعز شهیهم يواسه  یدلم نشست يتو شهینم گهیم اریطاقت ب گمیم بهش

  دوباره بارهیبارون م قرارهیمن از تو شب تاره دل ب سهمِ

  زهیریاشکات رو گونه م زهیواست عز سهیتو از من چشم خ سهمِ

  

  ستاره دل پاره پاره آروم نداره دوباره هیمن از تو  سهمِ

  دونهیمونه م یتنها م ونهیآش یتو از من دله خونه ب سهمِ

  

  تو یدوباره باز کنارم کنمیروزا حس م نیا

  زمیتو عز یحرف قلبتو بهم بگ شهیم یتو چ یقلِب من دوباره ب رهیمیم داره
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  شهیم وونهیو د رهیگیروزا همش دلم م نیا

  زمیعز شهیهم يواسه  یدلم نشست يتو شهینم گهیم اریطاقت ب گمیم بهش
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 ی.. مدیکش یم گاریکرد و س یگذشته به اتاقم آمد. نگاهم م يطبق روال شب ها اوش،یشب بعد از رفتن س همان
همراه  یهم از سامراد، احمقانه بود. در پنج سالگ يکرد یکار م یاگه برعکس بود، تو چ نکهیا دنِ یپرس یدانستم حت

بودند.  دهید یافتضاح طیرا در اتاق خواب و در شرا يبه خانه برگشته بودند، مادرش و مَرد یپدرش دِم غروب، وقت
بود را گرفته و  لیادم که وککه شماره است یخواست.... اما من زمان یجرات م یسوال از مردِ  زخم نیا دنیپرس

و اقدام کنند، تمام جسارتم  ردیسامراد بگ يبرا يگرید لیوک مانی ییجدا يکه دارم، برا یخواسته بودم با حق طالق
آمد اما سامراد مرا باخته بود.  یعاشقانه مان به حساب م یزندگ يبرا یتلخ قتیهمان لحظه کرده بودم. حق رجِرا خ

وز استادم تماس گرفت و خبر داد که طالق انجام شده و مدارك مربوط را به شرکتِ سامراد، امروز صبح بعد از سه ر
 يقبل از آمدن مرد ز،ییباشد، شکسته در دل پا یخال نارشک میکه قرار بود تا ابد جا یخبر فرستاده است. اما من یب

گفته بود تا زنده هستم آن خانه با دل و جان  رمیشوم که عمو کب یم يخانه ا یکه کم از آتش فشان نداشت. راه
شدم و همراهِ چمدان  ادهیپ یبودم. از تاکس دهیلندن، با آسمان بار يها ابانیرا در خ ریمن است. تمام مس يرایپذ

وقت وداع با  گریدادم، د لیو مدارکم را که تحو طیشدم. بل یوطنم م یمطلق راه یدر پوچ ییاز خاطراتم، گو نیسنگ
. دمیکش ریبه زنج میگلو انیبود م یبود. بغضم را به هر جان کندن دهیخوب مان رس ي، لندن و شب و روز هاسامراد

آوردم اما  یعطرش دوام نم یبر من که ب ي...وامیها یدلتنگبر من و  يام...وا یشیچشم م ی... بشهیهم يرفتم برا یم
بر او که ما بودن  يبر ازدواج مان کوبانده بود. وا یمُهر باطلناخواسته،  ایبر او که خواسته  يتوان ماندن هم نداشتم. وا

قرارم را  یب غضِنشست، نعره اش ب یپله برق يکه رو میشدم و پا یپرواز که راه تِیمان را محال کرد.به آن سمِت گ
  شکست.

  پناه!!_

  کردم؟! یشد اما دلم را چه م یرفتنم متزلزل م يپا دمشید ی. اگر مدیکش یم ادینامم را فر 
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لندنم آمده  يگره خورد. آمده بودند. هر سه مرِد قصه ها انمیبه سمتش برگشتم. نگاه به خون نشسته اش به نگاه گر 
تنم را  ادشینبود. فر اوشیو س حیجلو دار سامراد ، مس یبود. کس ییغوغا تیبودند تا مانع رفتنم بشوند. آن طرفِ گ

  معرفت... یشه ب یتو نم ی... بستمیتو بودنو بلد ن ی...من بلرزاند: نرو پناه! قسم به عشق مون برگرد

نگاهش کردم.  قیکه به زحمت نگه اش داشته بودند افتاد. از باال دق يشدت گرفت و نگاهم به چهار سرباز میها اشک
 یرا که از َبر بودم... م رمیماند. دل بهانه گ ینقص در خاطرم م یب دیبا رشیتصو نیمان بود. آخر دارید نیآخر

شد و دلم مُردن خواست.  ختهیو سامراد در هم آم حیپناه گفتِن مس ادی. رفتم و فرردیگ یدانستم بهانه اش را م
با بُغض و قهر، در  يگناهم گوشه ا یرا کر کرد. دل ب ایدن کیگوش  ش،یصدا یشکستن ب ياما صدا نمینماندم تا بب

  اش! یشیچشم م دیایتواند به دنبالش ب یسال نم يست سال هادان یهم مچاله شده بود. آخر م

که روحش هم از فرزندمان که در  يسامراد يخودم. برا يبودم، اما نه برا ختهیاشک ر مایپنج ساعت را در هواپ تمام
  او؟ ایتر بود؟! من  یگناه کدام مان نابخشودن یخبر نداشت. به راست  دیکش یبطنم نفس م

رفتم و شماره عمو  یهمگان يم وارد سالن فرودگاه امام شدم. ساعت ده شب بود. به سمت تلفن هارمق یب يقدم ها با
شکست و نامش را با  يُبلند يبغض آرام گرفته ام با صدا د،یچیپ یبا ابهت اش که درون گوش يرا گرفتم. صدا رمیکب

 یپناه یام احساس ب یدر زندگ يگریاز هر زمان د شیب ،که گفت یدرد زمزمه کردم. متعجب نامم را صدا زد. پناه
  کردم.

عمو، زوِد زود... پناهت  ایآخرش هست خودتو برسون.  ب ينمونده واسش... تا نفس ها یجون گهیعمو، پناهت د _
  رو نداره! یعمو. جز تو کس بهیغر

  ست گرفت...بود، تلفن معلق را به د ستادهیکه با فاصله کنارم ا یاز دستم رها شد. خانم تلفن
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نامم را صدا زد. نگاهم را از  یعصب ادیبه سمتم آمدند. مه یو فرهان، نگران و عصب ادیساعت گذشته بود که مه مین
 یشد.  عصب یسفت تر م شیام شده و لحظه به لحظه گره اخم ها رهیدسته چمدان برداشتم وبه چشمانش دوختم. خ

 گرمیفرودگاه نشست. فرهان طرف د رونیب يدرون محوطه  ،یصندل يو کنارم رو دیکش شیموها انیم یدست
  تموم شد. یراه لعنت نیتا ا میشده؟ جون داد ی: پناه چدیدر کنترلش داشت پرس یکه سع یینشست و با صدا
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 نییاشک لجوجم پا يتموم شد. قطره  میرفته و گرفته ام لب زدم: زندگ لیتحل يرا به نگاهش دادم و با صدا نگاهم
  !میچمدان را گرفت: پاشو بر يو گردنش، دسته  یشانیپ يدر هم و رگ ورم کرده  يبا اخم ها ادی. مهدیچک

 دنیرمق نفس کش یو من حت میدادم. به سمت عمارت حرکت کرد هیتک نیسرد ماش شهیبستم و سرم را به ش چشم
ام بودم. در توسط  یکودک يچشم باز کردم. در خانه  ن،یماش ستادنِیهم نداشتم. تمام راه در سکوت گذشت. با ا

خانه کوچکم شد. تلخ لبخند زدم و لب به  ي رهیعمارت باال رفتم و نگاهم خ يشدم. از پله ها ادهیباز شد و پ ادیمه
بلند شد: بهتره  ادیمه يگرفته  يپشت کمرم نشست و صدا ي. دست قدرتمنددندان گرفتم تا ضجه ام بلند نشود

 ستادهیمضطرب و نگران دم در ا دیداخل. هوا سرده. نگاهم از خانه دل کند و وارد عمارت شدم. مهتاب و خورش میبر
 یصعود کرد. به مشک میآغوشم بود. نامش را صدا زدم که نگاهش تا چشم ها انیم دیآمدم، خورش خودمبودند. تا به 

 ي. نشستم و دختر ها دو طرفم جامیمت مبل ها رفت. دستم را گرفت و به سبود یانکار نشدن شانی یکه سرخ ییها
نشسته و  میبود با اخم روبه رو هشکه در نگا يقدم زدن را شروع کرده بود. فرهان با درد یعصب ادیگرفتند مه

بودم که  یمن لشیآرام و قرار نداشت و دل تیو عصبان يخبر یاز ب یبود. کس نیسنگ يادیکرد. جو حاکم ز ینگاهم م
 یگل گاوزبانش به سمت مان آمد، خوش آمدِ کم جان يها وانیپر از ل یِ نیپناه شان نبودم. ماه گل با س هیاصال شب

  گفت و رفت. 

  کجاست؟ رمیعمو کب _

  زود قول داده خودشو برسونه! یلینشست و گفت: خ میرو ادیمه يبه خون نشسته  نگاهِ

  : پناه، حالت خوبه؟دیدست سردم نشست و مرس يمهتاب رو دست

  نگاهش کردم و آرام تر از خودش لب زدم: نه! 

  فشرد. شتریزد را ب یم يدیبسته شد و دست مشت شده اش که به سف ادیمه يها چشم

ساکت بود. در باز شد و شوهر ماه گل، حشمت  بیعج مانیاز آمدنم گذشته بود و جمع پنج نفره  یساعت کی
  هراسان وارد شد: آقا!..

  !..ریت: آقا کبنشست که گف شیرو ادیمه نگاه

  شده؟ یچ رمی: عمو کبدمیو پرس دمیمبل بلند شدم و سمتش چرخ يرو از

  سرمونو خانوم سفر کردن.  هیسا ؛ياومد ریو گفت: خانوم جان د دیلرز شینشست، شانه ها میرو نگاهش
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هستند  یخاموش يدادم و به دنبالش روانه شدم. احتماالت، قاتل ها دیدو یکه به سمت در م ادیمبهوتم را به مه نگاه
وار با سرعت بر  وانهیدانم به کجا. او د یشدم اما نم یراه ادی. همراه مهرندیگ یجانت را م یکه در چشم بر هم زدن

آمد.  یاشتم، پس مد مانی. به او ادیآ یقول بود. گفته بود م شیهاقول  رمینبود. عمو کب یتاخت. باور کردن یجاده م
سراغ عمو و  رشیاز پذ ادی. مهمیدیدو مارستانیبه سمت ب مهیرا نگه داشت، هر دو سراس نیکه با سرعت ماش ادیمه

. مین رفتییرمق از پله ها پا یب ي. سه طبقه را با قدم هانییگفت: منتقل شدن طبقه پا يزن عمو را گرفت. پرستار
 يا هیکه نوشته بود سردخانه، در ثان یکوچک يتابلو دنیکه با د میدیراهرو. به همان انتها رس يانتها میگفته بود برو

را بغل گرفتم و نگاه ترسانم به در  میآوار شدم. زانوها نیزم يرو وار،یشد و کنار د یخال میپا ری. زدیبه انتها رس ایدن
 مینفس ها نیاز ا شیشدم تا ب یم داریبود ب یکندنبه هر جان  دیمزخرف بود که با سکابو کی هیرنگ ماند. شب اهیس

  را سمتم چرخاند: دروغه، مگه نه!؟ رانیو ادِیُبهت زده ام نگاه مه يافتاد.صدا یبه شماره نم

گذاشت: بابامون مُرده پناه، رفته و مامانم رو هم با خودش  شیزانو ها يفرود آمد و ساق دو دستش را رو کنارم
  بُرده...پناه
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 يو همان جا کپسوِل بد قواره  يدیخر یو م یرفت یفروختند. به مغازه م یم مریآلزا ،ییجا ،يکاش در مغازه ا يا
و از فروشنده،  يکرد یبعد مثل احمق ها به اطرافت نگاه م قهیو ده دق يدیبلع یم یآب وانیرنگ را به همراه ل اهیس
داد و  یتکان م تیبرا يکرد. با افسوس سر یزارت نگاه م يبه چهره  ي. او هم با دلسوزيدیپرس یآمدنت را م لیدل

  !دهیقد کش تیکه از همان اول غم با تو زاده شده و پا به پا يتو فراموش کرده بود

را  اهتیس یشانیفراموش کرده اند پ انتیاطراف ،ییکه از مادر متولد شده ا یزمان دیآ ینم ادتیخوب که  چه
نداشته که  يگریدر بساطش رنگ د یاهیرا بافته، انگار جز س تیکه نقش زندگ یآمد کس ینم ادتی. تا ابد ندیبشو

  بافته! ریرج به رج، غم را رو و درد را ز

...نگذاشته بودند بروم و در نمیرا بب رمیباران نشسته بودم. نگذاشته بودند عمو کب ریز مارستان،یب يفلز مکتین يرو
رفتن آنها شود. اصال قرار  لِ یشود. آخر قرارمان نبود آمدن من، دل داریآغوش پدرانه اش زار بزنم، التماس کنم که ب

کرده و آغوش مردش را فراموش کند. به دل  هیتک شیبه شانه ها پناهشو پناهِ پناهش شود. قرار بود  دیایبود او  ب
بود سنگ مزارش باشد  نبود. اما انگار حال، قرار انیدر م یگاهش آمده بود.  هرگز از رفتن و نبودن حرف هیتک یِگرم

  و ما...
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پناه تر بود. پناه چهار ساله  یکه دستش را رها نکرده، ناتوان تر و ب يساله اش حال از آن پناه چهار ساله ا ستیب پناه
  ... ستیدانست عشق چ ینم

  رحم اند! یو خاطرات چه ب ابانیدانست باران و خ یدانست...نم ینم يزینگاه چ کیبه  یو وابستگ یدل تنگ از

پناه که داغ عمو  نیو فرهان بود. اما امان از ا ادیاش با مه يدخترانه اش، باز يها طنتیپناه چهار ساله اش تهِ تِه ش 
بلند شدم و  يفلز مکتین ينخواهد داشت. از رو یاش، قامت و دل شکسته اش مرهم یروز زندگ نیتا آخر رشیکب

غم  نیکه ا ییرفتم جا یم دینبود! با ینباشد؟! اصال شدن میایدر دن رمیخارج شدم. من باشم و عمو کب مارستانیاز ب
  ؟ير یم ينشست: کجا دار میدور بازو ینرفته بودم که دست شتریب ینباشد. چند قدم یکه کس ییها نباشد. جا

 رمیبرم، عمو کب دی. باادینشست و لب زدم: ولم کن مه میلب ها يرو يبرگشتم، لبخند پر از درد ادیسمت مه به
  منتظرمه! 

 نیبرم گرداند، داخل ماش نیسفت تر شد و به سمت ماش میدادم. گره دستش دور بازو ابانیخ يرا به انتها نگاهم
  .مینشاندم و خودش پشت فرمان جا گرفت و به سمت تهران راه افتاد

و قاتل  مانیشمال، قاتل آرزوها يه آمدم. جاد یخطه نم نیبه ا گریبه خالق نامهربانم تا نفس خواهم داشت، د قسم
  بود. مانی یخوشبخت
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باز  رمیعمو کب يکه قفل زبان من بعد از خاکسپار يبر تن داشت. ده روز اهیکه عمارت س يروز گذشته بود. ده روز ده
که حالِ هر  يدیمن و خورش نیب اد،یکه مه يبود. ده روز دهیقطع نگرد يلحظه ا دیخورش ي هیگر ينشده و صدا

که  يو حالِ بِد ما دونفر شیبُعد از درد ها کیگاه  هیتک بد بود، جان داده بود. غِم از دست دادنِ  يجور کیکدام مان 
ما سه نفر، مانند شمع آب شده بودند. ما  يبود. فرهان و مهتاب پا به پا گرشیبعدِ د م،یمانده بود شیبرا ایاز تمام دن

بودم. از  ارتبه عم رهیگذشته بود اما من هنوز خ مهی. شب از نمیشو مانیگذشته ها هیبش گریکدام، محال بود د چیه
 رمیکه عمو کب یچوب يچنار خانه باغ قرار داشت، کلبه ا نیبلند تر يام که رو یسحر به کلبه چوب ي دهیقبل از سپ

 مانیکه عمو هرشب در آنجا برا یوانیسخت بود که بساط آن ا میساخته بود آمده بودم. هنوز هم باورش برا میبرا
شد که خانواده  ی. باورم نممیندار گریرا د ایمهربانِ زن عمو ثر یِآب نگاهشد  یخواند جمع شده بود. باورم نم یغزل م

 یقلبم را فشرد. ب یخال يتنش جا اهِیباال آمد. رخِت س یچوب ياز پله ها دیتمام شده بود. خورش یدر شب یاله ي
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گفت:  يا هگرفت ي. با صدادیصورتم چرخ يتک تِک اجزا ينشست و نگاهش رو مید، روبه روحرف درون کلبه آم
امروز ازشون  یتره. وقت میگن حال تو از همه ما وخ یپچ پچ هاشون م يدکترم تو یفرهان و مهتاب و حت اد،یمه

پدرت و  يسخته از دست دادن دوباره  یلیبار باباشو از دست داده! خ نیدوم يچرا؟ فرهان گفت: پناه برا دمیپرس
  ری. اگه دمیکن يکار هی دیتر نشده با میگفت: تا حالش وخ ادیهرفت به م رونیدکتر از اتاق ب یساکت شد. امشب وقت

  به برگشتش نداشته باش. يدیام گهیبشه د

دادن تو رو ندارم. من توان از دست  گهیگفت: اما پناه، من د دیلرز یکه از بغض م ییشد و با صدا ياشکاش جار 
وحشت و کابوس  ،ییاون اتاق، تنها يتلخ. کنارم باش. نذار تو يشبا نیا ي! مرهمم باش توادیز یلیتنهام پناه، خ

به مامانم که بعد از اون مواظبم  يتو قول نداده بود هنشست و ادامه داد: مگ میپاها يکارم رو تموم کنه. سرش رو
 شیاشک ها گریآغاز شده و حال د شیکه از همان صبح بهانه ها ی. دلدیلغز شیوهام انی! دستم نوازشگرانه م؟یباش
همان جا  ي رهیخواست. نگاهم بدون پلک زدن خ یباغ را م انِیکوچکِ م يبه ضجه زدن شده بود، آن خانه  لیتبد

 ینم دکمیخالص دلم از کمان رها شد. خورش ریت گرید د،یکلبه به مشامم رس نییکه از پا ادیمه گاریگسِ س يوشد. ب
  عمارت، میتا برگرد نییپا نیایکه گفت: ب ادیمه يگرفته  يدانست من جان مرهم شدن ندارم. صدا

رفتم.  نییپا دیغمم بود دل بکنم. با کمک خورش یب يام فقط شاهد خنده ها یکه تمام بچگ يشد از کلبه ا باعث
 نی.  طفلک دلش به هممیعمارت شد یِدر هم قفل شده بود، راه دیاسطه خورشکه به و ییشانه به شانه با دست ها

 یهمان طور که از پله ها باال م م،یخوش بود. وارد عمارت شد ردیرا بگ مانیباشد و دست ها ادیمن و مه نیکه ب
  مطلق فرو رفتم. یِاهیپله ها چنگ بزنم، در س لینگاهم تار شد. تا خواستم به حفاظ است میرفت

 ایام با دن ياتصال قو يکه رشته  یگوپ گوپ يشکمم و صدا يرو يا لهیوس يدور دستم و سرد یاحساس دست با
بود.  توریبه مان رهیافتاد که دستم را گرفته و نگاهش خ دیتر شدم. چشم که باز کردم نگاهم به خورش اریبود، هش

  قلبشه ها! يصدا اد،یبلند شد: مه دیسرم چرخ يکه باال یزده اش و نگاه جانیه يصدا

غرق بود  دیو سف اهیس يایدر دن رهیت يکه همچون نقطه ا نمیکه سرتاسر وجودم را فرا گرفته بود، به جن یحس ناب با
  نشست. میلب ها يرو يا هیثان ينگاه کردم. لبخند برا
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 یدکتر در ذهنم مرور م يجلو نشسته بودم. سرم را به شیشه سرد ماشین تکیه داه بودم و  حرف ها یِصندل
کمک کنم. وقتی سیاِه تنمان را دیده  زیخطر باید خود ن یشد.دوماهش بود هنوز. دکتر گفته بود براي یک زایمان ب

بیرون ازجهانِ سیاه و سفیدش، تنها مرا  يابود، فقط خواسته بود به فکر جنین کوچکم باشم. جنینی که در دنی
  داشت.

  از عمارت بریم! _

تکیه ام را از شیشه گرفتم و به سمت خورشید چرخیدم. نگاهش در نگاهم گره خورد و ادامه داد: بریم یه زده  بُهت
که شاهد  یاز گوشه به گوشه اش نداشته باشیم. بریم جای یکه هیچ خاطره ای یدیگه...جای يدیگه...یه محله  يخونه 

  نداشته باشه.اصًال اتاق نداشته باشه. یخال ابِکه اتاق خو يخنده هامون نبوده. بریم یه خونه ا يصدا

  شد. نامش را زمزمه وار گفتم:خورشید! يهایش جار اشک

کوچیک میونش نداشته باشه. نداشته  يکه یه خونه  یکرد و اشک هایش شدت گرفت و ادامه داد: بریم جای نگاهم
  اون خاطرات. يپا يو ذره ذره جون بد یباشه تا نگاه کن

تموم  يماست... خونه  ينگه داشت و به سمت خورشید چرخید و گفت: اما اون جا خونه  يماشین را گوشه ا مهیاد
  مون! یبچگ

خوام  یرفت فریاد کشید: واسه همین نم یشد و به سمت پیاده رو م یهمان طور که از ماشین خارج م خورشید
  خوام. یبمونم اونجا. من اون خونه رو بدون مامان بابام نم

  گفت:مهیاد، باید بریم! یکوبید و با گریه م یغوش مهیاد، میان سینه اش مشت مپیاده رو و در آ وسط

  این هوا مناسب نبود. يکه اصًال برا یماشین پیاده شدم و به سمت شان رفتم. با همان کت و دامن کرپِ سیاه از

  ریم خورشید. یبستم و گفتم: م چشم

مملو از اشکش نگاهم کرد. همان طور که با  یِآب يشد و در آغوش مهیاد به سمتم چرخید و با چشم ها ساکت
من کنج دلم تا ابد هست. خاطراتم سنجاق  يِریم! دلخور یکردم گفتم: م یاش را پاك م يجار يانگشتم اشک ها

بریم،  می ریم.  یگ یکنم. اصالً باید باشن تا من باشم. اما اگه تو م یسینه امه. هر کجا که برم با خودم حمل  شون م
 یخورشید، به سخت یجدید. ول يواسه بُردن نداریم به خونه  يدون خاطره که بیشتر نداریم! آخه دیگه چیزیه چم

  رفتنم فکر کن. خوب منو ببین! يها
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آرزو کرده که این روزا و شبا اشک مون در بیاد. دلمون بگیره و بمیره.  یدونم ک یرا پایین فرستاد و گفت: نم بغضش
  ن یه دنیا غم چشم باز کنه! پناه، از عمارت بریم؟اما حق اون فندق نیست بی

را در یک  يکردم وقت وداع با عمارت رسیده بود. در عرض یک هفته، مهیاد خانه ا یاز آنچه که فکرش را م زودتر
  برج برایمان آماده کرده بود. 

 یاز من و خورشید یا حت . آخرندیایو مهتاب هم قرار بود همسفر ما بشوند. ماه گل و حشمت هم قرار بود ب فرهان
میز کارش دلم را  یِعمو کبیرم، پشت صندل یِ خال يآمد! به تک تکِ اتاق ها سر زدم و جا یمهتاب که آشپز در نم

رفتن به سمتش  ياش شد و پاهایم برا یکه دلم راه یکوچک يکرد. اما امان از خانه  يشکاند و اشک هایم را جار
  ام نکردند. يیار
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  برگشته بودیم.  یبه زندگ یکه هنوز رخت سیاه تنمان بود اما انگار به رسم عادت، کم یته بود. سه ماهماه گذش سه

مهتاب، با هم به دانشگاه  ينق نق ها يرفت و من هم به واسطه  یبه شرکتش می رفت. خورشید به مدرسه م مهیاد
  رفتیم. یم

  آمد. یمان م يصد و بیست متر يگل از صبح به خانه  ماه

  پخت و گاه برایم هوسانه یرا تمیز میکرد. نهار و شام م اتاقهایمان

  رفت. یکرد و م یم درست

برد. رشد کردن و بزرگ شدنش انگار، آرزو کردن را  یسال نو بود و دخترکم در پنج ماهگی به سر م يها یکینزد
 یاتاِق مشترك مان م ينفره تخت دو  يکه رو یبرگرداننده بود. شب ها با خورشید، وقت  مانیدوباره به همه 

کرد و از زن عمو ثریا و عمو کبیرم برایش  یم ضگفت. بغ یخوابیدم، با دخترکم درد و دل می کرد و از آرزوهایش م
  خواندم. یم یهر دویشان الالی يآمد و من برا یشد، به آغوشم م یم يکرد. اشکش که جار یم فیتعر
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نام اول اسمش  یکس یکه حت يخانه یمان شده بود. ممنوعه ا ين ممنوعه عجیب بود، نام سامراد انگار بزرگ تری اما
که انگار  يُبرهه از زمان فراموش بشود. جور  نیکردند که در ا یرا هم به اشتباه تلفظ نمی کرد. همه تالش شان را م

  از اول هم نبود. 

  شده بود انگار! ارمیو ییکه سه ماه بود هوس عطرش را به سر داشت. تو گو یامان از دل اما

بیشتر درونش قسمت نشده بود باهم سر کنیم خیره  يتختِ اتاق مان که چند هفته ا يبار هزارم به رو يبرا نگاهم
  شد.

  بودم عطرش را نفس بکشم اما عطرش هم از خاطرات مان َپریده بود. آمده

  .دیشد و اشک هایم روان گرد يزبانم جار يچندمین بار آهنگی که زیر لب زمزمه کرده بودم، رو براي

  گرفته دوباره صدامو غم

  چشامو يزده باز هوا نم

  دوباره واریدادم به د هیو تک یستین

  ایتو رو ذارمیتو پا م بعد

  نجایتو هر شب هم الیخ با

  نداره، نداره  یچشمام تموم اشک

  و بارون زییخش خِش برگ و پا يصدا

  تو و قلب داغون الیخ باز

  به عکس دوتامون مشیم رهیو خ یستین

  

  کردمیدستاتو قرض م شدیم کاش

  کردمیکنارم تو رو فرض م باز
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  ابونیتو خ میزدیخود صبح قدم م تا

  

  ادیبه جات ب یکس چیکه نذاشته ه یبه حس لعنت

  ها یپشتته تو سخت شهیکه تا هم یکی

  رو دلش که از غمت پره یکه پا گذاشت همون

  به کل خاطراتمون که با تو داشتمو  لعنت

  تو گذاشتمو يپا مویمن که زندگ 

  خورهیکه روز و شب رو اسم تو قسم م همون

  

  نمیچشاتو نب ستیمن ن حق

  نمینتونم کنارت بش باز

  شمیغصه هات مونده پ نیتو تنها هم از

  کوهه رو دوشم هی خاطراتت

  گوشم يصدات تو چهیپیم باز

  شمیم وونهیبدون تو د نجایا دارم

  

  و همه باورم شو ایب باز

  ترم شو يچشا قیرف باز

  عاشقم شو دوباره، دوباره ایب باز



  پناه

 
124 

 

  يبزود نجایا رهیمیتو م یب

  يتو بود اشیکه کل دن یاون

  عادت نداره يدور نیخسته اس به ا یلیخ

  

  ادیبه جات ب یکس چیکه نذاشته ه یبه حس لعنت

  ها یپشتته تو سخت شهیکه تا هم یکی

  رو دلش که از غمت پره یکه پا گذاشت همون

  به کل خاطرات مون که با تو داشتمو لعنت

  تو گذاشتمو يپا مویمن که زندگ به

  خورهیکه روز و شب رو اسم تو قسم م همون

  

پارکت ها به در تکیه داد  يهم سخت نبود. بی صدا رو یام خیل یچشم آب يزدن اینکه کجا می توانم باشم، برا حدس
  و نگاهش به من که تکیه به دیوار داده و به تخت خیره بودم قفل شد.

  شد و نامش را زمزمه وار صدا زدم: مهیاد! يجار اشکم

  گرفته اش بُلند شد: جان مهیاد! يصدا

  هایم شدت گرفت و لب زدم: عطرشو پیدا کن برام. اشک

دستش را مقابلم دراز کرد.  ،یکم جان يزمین بلند شد و با گفتنِ باشه  يروبستنِ پر از دردش را حس کردم. از  چشم
  دستم را به دستش رساندم و با کمکش از جا برخاستم و با بستن در از خانه ام خارج شدیم...
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شد و  یاهخانه ر نیبودم که چمدان به دست از ا یپناه هِ یمن و پناهِ سابق نمانده بود. نه شب نیب یشباهت چیه گرید
 یبود اما سه ماه بود که ب بیخانه آمده بود. عج نیچمدان به دست، دوباره به هم یبودم که شب یپناه هیشب ینه حت

 یآن کوچه ها گذر کرده بودم. گذشته بودم وفقط  به تلخ زاو ا یبودم، زنده مانده بودم و ب دهیعطرش نفس کش
بود اما  یکرد. اعتراف تلخ یام م وانهید شیصدا دنیشن يسوسه افتاد، و یلبخند زده بودم. نگاهم که به تلفن م

که محکوم مان کرده  یکه شکسته و عاقبت ییو امان از باورها دیتپ یاش م یشیچشم م يکه هنوز برا یلعنت به دل
  ! ییبه جدا دبو

 رِ یبود که من درگ نیا صشیجا افتاده و مهربان بود، تشخ یدانم اما حال من بد بود. متخصص زنان که زن یرا نم او
 دیو خورش ادیکه با مه روزید نیبار، هم نیخوب نبود. آخر نمیخودم و جن ياصال برا نیشدم و ا يدیشد یافسردگ

کرده بود حتما  دیبد قواره تن مان را آتش بزند و تاک يها اهیخواست س ادیاز مه يجد یلیخ م،یبه مطبش رفته بود
را  میگفته بودم که هرگز پا ادیبه مه م،یآمده بود نیبه ماش یببرد. اما وقت کند یم یکه معرف یروانشناس شیمرا پ

را  ما دهیرنجور و رنگ پر يچهره  یکردم بدتر بود. امروز وقت یکه فکر م يزیگذارم. اما حال من از آن چ یآنجا نم
 وانهید کیبه  ییدر جا يروز دیدانم شا ی. نمرفتمیباختن خودم را به روزگار پذ یواقع يبه معنا دم،ید نهییدر آ
  .میپاساژ بود نگِینگاهم را به اطرافم دادم. در پارک ن،یدادم. با توقف ماش یتاوانش را م دیبودم که حال با دهیخند

  اد؟یمه _

  .میبانو، بر ستیقبول ن یسابقه گفت: اعتراض یب یتیجد با

که  يا یروشن مغازه ها از زندگ يشدم. هشت شب بود و المپ ها ادهیپ نیدادم و از ماش رونیپر از حرصم را ب نفس
کنم، و  دیخر دیحواله ام کرد و گفت: اول من با یچشمک طنتی. با شمیداد. باهم وارد پاساژ شد یدر گذر بود، خبر م

اده خواهر ز گریتکان دادم. چند ماه د شیافسوس برا زا يشدم و سَر یها رفت. پشت سرش راه یبه سمت پله برق
 نیرا در ا میآمد. خدا عاقبت جانا یعشوه م میزنانه برا يبا صدا  دش،یرش يشد اما او هنوز با قد و باال یاش متولد م

 دن. بعد از خوش و بش کرمیدوستش رفت کیش يکند. به مغازه  ریتر بود بخ وانهید يگریاز د یکیجمع سه نفره که 
 بیافتخار انگار نص نیخوش رنگ به من داد و گفت: ا يشرت ها ی. نگاهش را از تمیبه سمت رگال ها رفت قش،یبا رف

 نیکه ا یانیتک اسپرت رفت و ادامه داد: آخه در جر ي. به سمت رگال کت هایتو شده که برام لباس انتخاب کن
 یدون یمو گفتم: آخه خودتم خوب  دمیکش یرنگخوش  یِشرِت زرشک یبه ت یشه. دست ینم یهرکس بیافتخار نص

 مانیها یمان آغاز شده بود و مثلِ گذشته، تکه پران يها طنتیفعال، ش شی. مانند دو کودك بستمین یمن هر کس
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. نمیها که نکردم. هر چه اصرار کردم نگذاشت لباس ها را در تنش بب طنتیدر شکم، چه ش ينداشتند. با نوزاد انیپا
و االن وقت نعش جمع کردن ندارد.  یکن يزیترسم ناپره یم گفت: ی. مستیخوب ن میاصال برا دنشیداشت د دیتاک

 ي. هم برامیکرده بود دیفرزندان مان خر يبرا ر،یپذ تیپدر و مادر مسئول کیجا نداشت. مانند  گریدستش د
شد و من،  یشیآرا لوازم يرفتم که وارد مغازه  یکوچک مان. خسته پشت سرش م يجانا يمان و هم برا دیخورش
  خواست. دنیکش ادیدلم فر
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واسه رنگ رو دادن به  دیدون یکه م يا لهی: هر وسدمیحرف زدنش را با مرد  فروشنده شن يمغازه که شدم صدا وارد
  ؟يخوا یم ی. دستم را به کمر زدم و گفتم: واسه کدیمعروف برام آماده کن يروح الزمه از برند ها هی

مامان  هیبُرد: آخه جز تو که از قضا  زیم يرژ بدون سرِب رو يسمتم آمد، دستم را گرفت و به سمت تستر ها به
  خونه ما مثل روحه؟  يتو یک یخوشگلم هست

  آد. یگرفت، انگار که لباس دستش گرفته باشد: اصال بهت نم میبر داشت و کنار لب ها يا یصورت رژ

بهت  شتریکدوم ب نمیرا برداشت و گفت: ساکت شو تحفه خانوم تا بب يگریزدم که رژ د ادیفر بایرا با حرص تقر نامش
آد. بغض  یبهت نم یچیاالن ه ا،یبهتر بود مایتکان داد و گفت: قد يسر دیلب و رژ چرخ نیب ی. نگاهش دورانادیم

شد. خوب  یاش خراب م یساختگ يها طنتیش دینبا. دمیکش رشیرا جان دادم تا به زنج میگلو انیسنگ شده م
  ول به خودم. ي... اافتمیزد و گفتم:  یکشد. رژ قرمز را کنار لبم قرار داد، بشکن یم يدانستم چه زجر یم

  نه! نیا ادیانتخاب کن مه گهید یکیقرار دادم:  زیم يغم رژ را از دستش گرفتم و رو با

 یقی. نفس عمادیهست بهت ب يدیخوب بودا پناه، ام نینشد: هم جادیا يرییاخم نگاهم کرد اما در لحنش تغ با
  !ادیخوام مه ینم نوی: ادمیکش

بگذارد. نگاهش کردم که در ظاهر  لیوسا يرنگ الکش را هم رو نیرا به دست فروشنده داد و خواست از هم رژ
  اد؟یم دیبرداشت و گفت: به نظرت به خورش یمیمال یخودش را با رژ ها سرگرم کرده بود. رژ کالباس

  ! ادیمه یسیخس یلیتم: خدستش گرفتم و گف از
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  باال رفته نگاهم کرد: جانم؟ يسمتم برگشت و با ابروها به

  رژ؟! هیفقط  _

  !یستین یخوب گرینگاهم کرد و گفت: هنوزم باز قیشده، دق زیر يچشم ها با

قرار بدهد.  لیوسا هیبق يرا به فروشنده داد و خواست رو رهیت یو کالباس يو دلم زار زدن خواست. دو رژ آجر گفت
  آمدم. رونیاز مغازه ب

  بود! دهیفهم

  بود! دهیو غم نگاهم را د حسرت

  خوشگله؟ _

  اشاره کرد. یفروش یسمونیس نِ یتریداخل و د،یسف يدخترانه  يکه با انگشت به پا پوش ها دمیسمتش چرخ به

  م؟یشه بر یخسته شدم... م _

رفته  لیداد تا بتواند اعصاب تحل رونیرا با تمام قوا باش  یگرفته ام چرخاند و نفس عصب يرا درون چهره  نگاهش
  پاساژ را نلرزاند.  ادشیفر ياش را کنترل کند. تا صدا

 یداشتم و م یپاساژ راه افتاد. پشت سرش با فاصله قدم برم یشد و در سکوت به سمت در خروج رهینگاهش ت یِآب
هر  میبود. خسته بود دهیاست. خسته اش کرده بودم...او هم انگار از من ُبر نیسنگ يادیدوشش، ز يرو يبار ها دمید

  .میاز تظاهر به  شاد بودن خسته بود گریمان. د يدو
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  کافه برداشت و به من انداخت. يها شهیاش را از ش رهینرفتن مردد بودم. ماهور زند نگاه خ ایرفتن  نیب 

  ه؟یتون چ میصم: تدیداد و پرس رونیکالفه اش را ب نفس

  دانستم چه در انتظارمان است و ینم
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  دانستم احساسم به آن مَرد فقط تنفر است. یاما خوب م  دیشن میخواه ییحرف ها چه

افتاده بود. امروز صبح با من تماس گرفته و خواسته بود به  یروحش هم خبر نداشت که چه اتفاقات  یزند حت ماهور
نفر را  کی ح،یپدر مس يگرفتم که گفت: همان َمرد داخل کوچه  يجا زیبودم. پشت م نجایبروم. حال ا دنشید

برداشتم و با گفتن:  زیم يام را از رو یدست فیک. میبرو دنشیامروز به د نیکرده که هم دیسراغش فرستاده و تاک
  !میبر

با  ،یلیطلوع را بپرسم. کنجکاو بودم بدانم به چه دل یسوزاندنِ زندگ لیخواست دل یبلند شدم. دلم م یصندل يرو از
و دست مشت شده ام انگار ماهور زند را نگران کرده بود  یعصب يرا گرفته بود. نفس ها حیدروغ جان طلوعِ مس کی

  ..میر یم گهیروز د هی ستیاگه حالتون خوب ن ،یکه گفت: خانوم اله

  رفتم، اشتباه کردم! یم دیگفتم. خودم تنها با یبه شما م دینبا اصال

در نگاهم نشست و ُبلند شد. باهم  يااش چند لحظه رهینگاه خ م،یفتی. بهتره راه بستیشدن ن مونیاالن وقت پش _
 یکردم. خودم را خوب م یمان فکر م ندینه چندان خوشا داریبه د ر،ی. در تمامِ طول مسمیاز کافه خارج شد

به اطراف انداختم.  ینگاه ن،ی. با توقف ماشدیخواهم کش ادیسرش فرذهنم را بر  يدانستم سوال ها یشناختم. م
  : خودشه؟دمیگرفته پرس ییرنگ پارك کرده بود. با صدا ياقهوه يدر يرا جلو نیماش

  شد و لب زد: آره. رهیهمان در خ به

باز شد.  یجوان بعد، در توسط دختر قهیزنگ فشردم. چند دق يشدم. به سمت در رفتم و دستم را رو ادهیپ نیماش از
  ماهور زند زودتر به حرف آمد و گفت: باباتون فرستاده بود دنبال مون.

و پشت در به رسم  میگذشت اطیاز ح م،یدر کنار رفت. وارد خانه شد يسالم داد و از جلو یآرام يبا صدا دخترك
.  زن میشد ییرایو وارد پذ میو دنبال دخترك رفت میکوچک شان شد ي. وارد خانه میمان را در آورد يادب کفش ها

نگاه شان نشست.  انیما دلهره م دنیبودند. با د شستهها زده و ن یبر پشت هیتک ،ییرایدر پذ یپوش اهیو مرد مسِن س
  اشاره کرد. شیروبه رو يها یبا دست به پشت د،ییمَرد با گفتن بفرما

در سکوت  يا قهیماهور زند جا گرفتم. چند دقکنار  ،یاندک يو با فاصله  دمیخانه کش نِیسنگ يدر هوا یقینفس عم 
  شد. ییرایوارد پذ يچا یِنیگذشت تا همان دخترك با س
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 مانیبرداشت و جلو ینیآن زن و َمرد گرفت و بعد به ما تعارف کرد. ماهور زند دو استکان از داخل س يجلو اول
دختر خود  هیبا دروغ شما  یوقت د،یشبا بخواب دیتون یم يخارج شد گفتم:چه طور ییرایگذاشت. دخترك که از پذ

  و طلوع اعدام بشه، پس چرا؟ دیند تیرضا دیستتون ی. مدیدم بود یکنم. شما که ول یکرد؟ اصال درکتون نم یکش

و  ستیپر از درد به من نگر یبا چشمان نیبه گردش در آمد. پدرِ مت رَمردیمن و پ نیماهور زند ب يبهُت زده  نگاه
که برامون گذاشته بود، خودش  یینستم پسرم مقصره. رفته بود که به طلوع تعرض کنه. داخل نامه ادو یگفت: م

  دونستم باعث مُردن خودش شده بود. ینوشته بود. م

  کباب شده ام بود؟ گریج يجوابگو  یباعث شده بود دلم رضا نباشه به اعدامش اما خوب، ک هیقض نیا 

  بدم نه ندم. تیتونستم رضا یم نه

  !يقسمت هم نبودن انگار یناخلف خطا رفته بود درست، اما بچه ام عاشق طلوع بود ول نِ یمت

  بشه، به جهنم که زنده نمونه.  نیکه نذاشت طلوع سهم مت حیمس نیشما هم با خودتون گفت _

اره و لب باز پسرتون گناهک نیدونست یتونم بگم متاسفم براتون که م یبُلند شدم و ادامه دادم: فقط م نیزم يرو از
  .دیکن یعذاب وجدان زندگ نیکه با ا نهیمجازات تون ا د،یکش یکه نفس م ی. از االن تا وقتنینکرد

را فشرد و  نیماش موتیکه ماهور زند از خانه خارج شد. ر دینکش هیرفتم. به ثان نیدر خارج شدم و به سمت ماش از
  سوار شد .

  . دیگفت بهتون بگم حاللش کن نیاومد یتکنار راننده جا گرفتم که گفت: وق یصندل يرو

  .دهیخروار ها خاك خواب ریحاللش کنه، ز دیکه با یزدم: اون يپوزخند
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و  تیاهم یخواست. وارد شرکت که شدم ب یبرساند. دلم سکوت خانه را نم ادیماهور زند خواستم مرا به شرکت مه از
 نهیمورد نظرم را فشردم و در آ يبه سمت آسانسور رفتم. دکمه  میو پچ پچ ها، مستق رهیخ يحوصله به نگاه ها یب
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 يزن باردار ریشد. به تصو یپخش م يمحمد نور مِیمر نِ یآهنگِ نازن ران،یا يآسانسور که مانند همه آسانسور ها ي
شدم. به  رهیآمد خ یاز حد به او م شیکه ماهرانه کنار هم قرار گرفته شده و ب ییاش با رنگ ها یشمیابر يکه روسر

تا  ردیکاش توانسته بود دست اتفاق ها را بگ يکه ا یداشت. زن ادهایفر يشده اش انگار شیکه درد نگاه آرا یزن
  افتادند. ینم دیشا

 نیا يبلبشو نیا انیپرتاب کردم. م رونیرنگ به ب یینقره ا يخودم را از آن اتاقِک بدقواره  بایبا باز شدن در تقر 
طلب کرده بود از آسمانِ بغض دارِ  دنیانگار فقط روشن شدن قصه طلوع را کم داشتم. دلکم ساعت ها بار م،یروز ها

 هیبه سراغ تک م،یروز ها نیبرده بود. مانند تمام ا لیبه تحل اام ر یدرد و غم تمام ،يحجم از دل خور نینگاهم. ا
سال نحس تا تمام مان  نیکاش ا ياو را هم لرزانده بود. اانگار،  امیا نیا يُمسر یِکه تلخ یگاه هیگاهم آمده بودم. تک

 زیپشت م یخورد. کس یسال خط م نیا ایدن میرفت. اصال کاش از تقو یشد و م یتمام م د،یرس یم انینکرده به پا
 ریجان به در نواختم و وارد اتاق شدم که ام یب يرفتم. دو تقه  ادیسست به سمت اتاق مه یینبود. با قدم ها یمنش

  براتون بانو! میکرد یم یشرکتو چراغون نیداد یگفت: قبل از اومدن تون خبر م دنمیبا د یعل

را  میروز ها نیا انِیپا یب یِخستگ دیشا ایگرفت و به من داد. انگار برق اشک  شیرا از دختر جوان روبه رو نگاهش
  !دیبا گفتن: لطفًا ما رو تنها بذاربُلند شد و  زیم يگره خورد و با پرت کردن خودکارش رو شیکه اخم ها دید

بسته شدن در با هم ادغام شد.  يو صدا میشدن اشک ها يسال ها. جار نیسمتم آمد. نگرانم بود، مانند تمام ا به
شدت گرفت.  میقفل شد، اشک ها میشد، دستش که دور بازو میاشک ها ي رهیو نگاهش خ ستادیام ا یقدم کی

 میکردن برا یکرده بود...زندگ زیاز همه چ یخال ادرونم ر شینبودن ها نیبود... نبود و ا دهیامانم را ُبر گرینبودش د
از  گرید میخواستم به خدا بگو یبودم که م دهیرس يتوانستم...به نقطه ا یشد، نم ینم گریاو د یسخت شده بود...ب

او را  یب دنینفس کش دیکرده بودم که با کتهیام د یاغیبه دل  هودهیچند ماه را ب نیاو، اصال از ما بگذر! تمام ا ایمن 
  کامم تلخ  که نه، اصال زَهر بود. ایدن ی...از تلخردیبگ ادی

  قرص بود که آخر قصه انگار مرگ من است و بس! دلم

داده بودم. بعد از  واریام را به د هیکرده و تک یی. دستم را بَند روشوستمینمانده بود که سر پا به ا میبرا یرمق یحت
  وقفه ام در آغوشش، یب يها دنیبار

آورده و خودش به سمت اتاق رفته بود. بعد  ییآرام گرفته بودم، دستم را گرفته و به روشو الشیبه خ گریکه د یوقت
رخ رنگ باخته و لرزش  میبه سمتم آمد. نگاهش که به ن زیم يرو یئیزمزمه مانندش، با پرت کردن ش ياز قطع صدا

از دست  یکی یداد و در چشم بهم زدن رونیب رااش  یعصب قیبود افتاد، نفس عم دمیستم که عاملش ضعف شدد
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اش  یآوردم. همان لحظه در باز شد و منش رونیب ییدور کمرم قفل شد و از روشو يگریو د میزانوها ریز شیها
 یو رو به منش ستادیکاناپه خواباند، ا يرو اطیمرا با احت ادیقرار داد. مه زیم يبه دست وارد اتاق شد آن را رو ینیس

  .يبر یتون یامشبو کنسل کن. قرار شام فراموش نشه، م يقرار وم: تمدیغر

. آرام لب زدم: دیرس دینشست. نگاهش رد نگاهم را دنبال کرد و به غروب خورش یچوب زیم يسمتم آمد و لبه  به
خاطره ها  رِ یو با تار پودم لمس کردم که دلت گ دمید یاما از وقت رهیجمعه دلگ يکردم فقط غروب ها یفکر م مایقد

  !رهیغروبا دلگ يهمه  دمیباشه و اون نباشه، فهم

  

#108  

 میرو يدهد، جلو یاست که هر روز صبح به خوردم م یهماننِد معجون شیدانستم محتوا یکه  م يبلند هیپا وانیل
دستش را لحظه به لحظه  بیدهد و ش یقرار م میلب ها نیرا ب وانیل يلبه  ند،یب یگذاشته است. تعللم را که م

  ! وانهیکند. د یم شتریب

 ریشوم به خواستِ او گردن نهم و تمام آن ش یکند، مجبور م یم دایشدت پ  میسرد که به لب ها يخرما ریش هجوم
گذارد و با دستمال، دور دهانم  یم زیم يرا رو وانیشود را بخورم. ل یفشار افتاده ام م مِ یخرما و گردو که باعث تنظ

اونم منو  اد،یپرسم: مه یکنم و با بغض م یمرور م گریبارِ د ار میبندم و سوال ها یکند. چشم م یم زیرا با دقت تم
  قراره؟ دلش واسم تنگ شده؟ طاقتش تموم شده؟ یشبا کم داره؟ اونم مثل من ب نیا يتو

بندد و من خوب  یشود. چشم م یم یشگیهمان قطره اشک لجوج هم رِ یکند و باز نگاهش گ ینگاهم م یچارگیب با
رود و بعد  یم يواریشود. به سمت کمد د یبلند م شیهستم. از جا ادیروزها، امتحاِن سخِت صبِر مه نیدانم که ا یم

به سمت زند،  یآتش م يگاریدهد. همانطور که س یم ررا کنارم قرا یرنگ اهیو جعبه س دیآ یاز چند لحظه به سمتم م
کرده.  دایپ میام عطرش را برا یشود. چشم آب یافتد نفسم حبس م یرود. نگاهم که به جعبه م یم يا شهیش وارید

بود،  یوانگیعطرش به جنون انداخته است مرا...! د دنِ یی.... عطشِ بوزیلرزد و تمام جانم ن یبندم. دستم م یچشم م
زبان نفهم و چموش. جعبه را باز  گر،ی...اما دل بود دشهیهم ي! من که خودم خواسته بودم نباشد،  ببازمش برایوانگید

  ...ختیرا به دارآو میگذاشتم و بغضم نفس ها ادگاریمچ دستم به  ي. عطرش را رودمشییکردم و بو

بود دوست داشتنش اما   یاعتراف سختبردم.  یام پ یرانیبه عمق و د،یچیپ ادیچوب که در اتاقِ مه يعطرش، بو يبو
  تر بود.  ینشدن ایشد اما با سامراد و دختر مار یاو نم یبود. ب یانکار نشدن قتیخُب، حق
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  !میسر جانا  يام  فدا ي... اصال زنده به گوردمیجنگ یم مینداشت؟! داشت که تنها بودم و با درد ها یبیع

  م!بگ یدونم چ یدادم و لب زدم: نم تیوضع رییبه نشسته تغ دهیقرار دادم. از حالتِ خواب زیم يرا رو جعبه

از حد به نرمال بودنت  شی...بیخوام که خوب باش ی...اما میکه بگ ستیام ن يازیگرفته اش بلند شد و گفت: ن يصدا
 ومده،یز نکه هنو نمیب ی...هرشب مادیب ایو سالم به دن حیدارم که جانا صح ازیدارم. ن اجیُبرهه از زمان احت نیا يتو

  د شده...یتو و خورش یِتو خونه مون، دلخوش دهیچیصداش نپ

که  یمتیبه هر ق ارم،یطاقت ب دیزمونه. با یِسنگ يوارهاید ریستونم اس هیاما من  يدیکه تو ُبر نهیا قتیپناه، حق
  مون باشه. ایدن یقیموس نیباتریخنده هاش قراره ز يکه جانا و صدا ییخونه مون آوار بشه، خونه ا دیشده. نبا

  .يخاطره دار ابوناشمیبا غروبا و خ یکه تو حت ياز شهر میدورش  دینظرم، واسه حفظ همه تون، با به
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. میهم که شده، مثل گذشته بش یکافه خاطره تا واسه چند ساعت میو گفت: حاضر شو بر دیجذبش را به تن کش کت
  .میکه بود یغم یهمون پنج تا ب

. تمام راه در سکوت گذشت. من در فکِر میاز اتاق خارج شد فم،یو با جادادن عطر داخل ک مدیرا به سر کش میروسر
به خاطرِ  قاًیدانم دق یرا نم ادیبردم، اما مه یبود به سر م میزندگ ياش معنا یشیم يکه چشم ها یچیهمان ه

مملو از  زین شیاخم کردن ها اد،یبود. مه دهیآن طور در هم تن شیاز مشکالتمان بود که گره اخم ها کی نیکدام
کافه  يرا روبه رو نیرا خلق کرده بود. ماش یشده و مهربان رهیاش خ یآب يبود. انگار خدا به او و چشم ها یمهربان

در کافه نبود. از َبدو ورودم  یکس دی. به جز فرهان، مهتاب و خورشمیدیشده و وارد کافه گرد ادهیپارك کرد. با هم پ
 رهیخ نیام به دورب یشیکه لبخند بر لب و دست در دستِ چشم م یم چشم شده  و به سمت عکسبه کافه، تمام جان

 واریکه مخاطبش بودم، به سمتِ د یتوجه به فرهان یقرار دادم و ب زیم يرو اطیرا با احت فمیشده بودم، پرواز کرد. ک
بودند. فراموش کرده بودند برش دارند و مانند تمام عکس  تهرا از قلم انداخ یکی نیقدم برداشتم. انگار ا يا شهیش
به ناکجا  شیها یهم سلول ي هیرا آرام کنم، کنار بق رمیدل بهانه گ يلحظه ا يکه نبودند و نداشتمشان تا برا میها

ز ا میشدم. اشک ها رهیخ مانیدر هم قفل شده  يو با حسرت به دست ها ستادمیعکس ا يکنند. روبه رو دیآباد تبع
که دست به دست داده و  میروز ها نیا قی. همان رفمییتنها یِبه بزرگ یبا بغض ختند،یخروشان نگاهم فرو ر يچشمه 

  . میاتفاق ها بود یدر حال حالج
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من  يبرا ياز خالقش، معجزه ا يتکان داد. او هم انگار میبرا يبه حال زارم انداخت و با افسوس، سر ینگاه ،ییتنها
قادر به  يدیخورش ایگرما  چیشده بود که ه يریبود. زمهر خبندانیاز قلبم  میعظ يد که تکه اخواست. ماه ها بو

نگاه  انیباشند. م يگرید يخواست جا یکه دل شان م ییهابودم، مانند تمام زن  نیگرم کردنش نبودند. غمگ یاندک
غمها  میگرفت زمزمه کردم: تنها با گلها گو یکه از اعماقِ دلم نشأت م یشدم و با غم رهیاش خ يجد شهیهم یِشیم

  را

  چه به دل دارم یداند ز غم هست یکس چه

  شده روز من چو شب تارم میچه کس گو به

	  

  خواند ینه کس دیآ یکس نه

  نگاهم هرگز راز من ز

  امشب غم پنهانم بشنو

  ساز من دیسخنها گو که

  تنها همه شب باگلها یندان تو

  من میگویدل را م سخن

  آرام که وزد بر بستان یمینس چو

  من میبویگلها را م همه

  غمها را میبا گلها گو تنها

  چه به دل دارم یداند ز غم هست یکس چه

  شده روز من چو شب تارم میچه کس گو به
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  سرگردان يابر چون

  ییچشم من در تنها دیگریم

  ییباز آ یک هایروز شاد يا

  یدانیحال مرا تو نم امشب

  یخوانیچشمم غم دل تو نم از

  یدانیحال مرا تو نم امشب

  یخوانیچشمم غم دل تو نم از

  غمها را میبا گلها گو تنها

  چه به دل دارم یداند ز غم هست یکس چه

  شده روز من چو شب تارم. میچه کس گو به
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 یم میاز وسط دو ن یکیشکنند.  یهم م هیکنند و نه شب یهم تحمل م هیکنند، نه شب یهم عمر م هیها نه شب آدم
هم تنها  یکیماند و  یقرن ها زنده م یکیکنند.  یعمر نم گریکدیبه  هیشب یتکه تکه.  تکه هاهم حت يگریشود و د

  روز... کی

 مانی یغم یب يانقضا خیخواست. فراموش کرده بود انگار که تار یغم مان را م یام که دلش جمعِ ب یچشم آب طفلک
 یآس مان را رو م ياز خاطره ها یکیو هرکدام مان  مینشسته بود زیم کی. دور دهیرس انیوقت است به پا یلیخ

کدام مان انگار  چینبودنش، آتش گرفته بود. ه يوزهار يشده و دلم مانند همه  رمیلبخند عمو کب رِ ینگاهم گ م،یکرد
 یم رمیعمو کب یب ي.  هنوز فرهان داشت از روز هامیکرد یبود را حس نم دهیچیکه در کافه پ يگوشت جزغاله ا يبو
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 هیگر انیوار م وانهیکه د میمسِت غم شده بود یمِ یشهر رفته بود. ب نیبا رفتنش، خدا هم از ا ییکه گو يگفت. مرد
 یآمد و مستانه آواز م یدنبالم م هیبه سا هیکه از بخت بدم، سا اممیا نیا يآشنا ي بهیو نگاهم را به غر دمیندخ

 وانیکرد. مهتاب با ل یو نگاهم م ستادهیا ییبود که ساکت گوشه ا دهیهمچون من ند يا وانهیخواند دادم. غم هم د
 يکاش خدا برا يلب آرزو کردم: ا ریشدم و ز رهیآب خ وانیگرفت. به ل يبه سمتم آمد و به دستم داد و کنارم جا یآب
 می: سفر کجا بردیو مهتاب به گردش در آمد و پرس دی، خورش من نیکند. فرهان نگاهش ب يمان کار ییهمه تنها نیا

  خانوما؟

  .رازیش میرا پشت گوشش فرستاد و گفت: بر شیموها دیخورش

  .دیتونو بردار ازیمورد ن لیپس وسا م،یگرد یاومدن جانا بر نم ایبه من کرد و گفت: احتماال تا به دن ینگاه ادیمه

  .يبا خودت، فرهان موتور اریانداختم و زمزمه وار گفتم: موتورتم ب یفرهان نگاه به

  زد و گفت: باشه! يلبخند

  .ستیبودند و گفتم: رفتن اصال  راحت ن دنشیو فرهان در حال چ ادیکردم که مه زیبه م ینگاه

قرار داد، با نگاِه  میکه بشقاب پاستا را روبه رو دمیرا د ادینشست. سرم را بلند کردم. مه میشان به رو یهمگ نگاه
 یدم به تک تک تون که م یزود . قول م یلیام شد و گفت: رفتن مون برگشت داره، اونم خ رهیاش خ ییایدر یِآب
  .میدار لقکه بهش تع ییجا  میگرد یبهتر  برم یلیو با حال خ میر

 میدر ذهنم جان گرفت که حال دلم را وخ یانگشتم دادم و سوال يتو ي بهیساده غر نگیمملو از حسم را به ر نگاه
که متولد شده بودم و حضور  ییجا  ایکه پناه کوچک درونم مانده بود،  اما خوِد خودم نبودم؟  ییبه جا قایتر کرد. دق

  ...؟ممتعلق به کجا بود قایداشتم، اما آرامش نداشتم؟ دق
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 جان،یبا ه دیکه خورش يرازیتا ش میاز خانه خارج شد. حدود ده ساعت مسافت داشت ادیچمدان ها توسط مه نیآخر
شد.  اما من عکسش  یکه باور داشت حال دل مان آن جا بهتر م يادیگفت و مه یو دروازه قرآنش سخن م هیاز حافظ
باشد که مأمن  یکتسا ياز سنگ ها ییاگر جدا ینبود. حت یزمان، راه حل مناسب چیدر ه ییکردم. جدا یرا فکر م

بار هم مانند  نی. استین یدرست میدانستم رفتن مان اصال تصم یکه م نی. مخالفت نکرده بودم، با اآرامشمان بودند
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ام را به دست سرنوشت سپرده بودم. با خودم عهد بسته بودم که بگذرم از پناه و عشقش به  یتمام عمرم، زندگ
ام و دسته  یدست فینداشت. ک یانیزمان پا چیکه ه یامتحان عالم بود...امتحان نیم! مادر بودن سخت تریخاطر جانا 
خانه کوچک مان خارج  يگرفته بود را برداشتم و با خاموش کردن المپ ها میامروز صبح برا ادیکه مه يدیگلِ رزِ سف

جلو جا گرفتم و گفتم: قبل  یِصندل يبودند. رو رممنتظ دیمهتاب و خورش اد،یرفتم. مه نگیشدم. با آسانسور به پارک
که مشخص بود هر کدام مان در  نی. با همان سکوت داخل ماشمیکن یخداحافظ دیبهشت زهرا. با میاز رفتن بر

 ياول صبح در فضا ي. سوز و سرمامیبه سمت بهشت زهرا رفت م،یکرد یم ریس میداشت يخاطرات مان از تهراِن دود
از  شیب ياز شباهت ها شیاز پ شیو من ب میروانه شد ییمان به سو داد. هر کدام یم جوالنساکت  يبهشت زهرا

طبق عادِت هر فرد گرفته بود، به سمت  ادیدر دست که مه یحد مان متنفر شدم و عُقم گرفت. هر کس با دسته گل
 نیپناهِ ا یخواست و پناهِ ب رپد گریاز هر زمان د شیبزرگ تر شد و دلم ب میرحمِ گلو ی. بغضِ بمیقبرها روانه شد

زن عمو  کی... در تمام عمرش ردیبگ ادیکردن را  ينداشت تا مادر يروزها، ناجور مادر خواست. طفلک پناه که مادر
 بیروانه شدم. عج رمینداشت. گل ها را مانند جانِ خودم پر پر کردم و به سمت عمو کب گریداشت که او را هم د ایثر

 دیدوست داشتم. کنار سنگ سف شتریهمم از بودنش چهار سال بود، بکه فقط س ياز پدر ار رمیبود اما عمو کب
بودند وقت رفتن  دهیفهم دیو خورش ادی. مهدمیاسمش دست کش يحروف حک شده  يمزارش نشستم و با بغض، رو

که  يبود. از سامراد هکه خفه اش کرد ییاز دردها دیآمده بود تا بگو رشیپناهِ عمو کب یاما پناهِ ب دهیرس گریشان د
بود. خسته بودم  يتکرار يادیروزها، ز نیام ا یخستگ دیکه شا ی. از مندیایها ب يزود نیو قرار هم نبود به ا ستین

 کیهم که بروم،  ایدن يدانست به هرکجا یکه ساز رفتن را کوك کرده و نم يادیاز مه یحت ش،یاز آدم ها ا،یاز دن
عاشق گل نرگس و  رمینرگِس پر پر گذاشتم. عمو کب يل هاگ ي. سرم را روآمد یم میجهان خاطره اش پا به پا
داد.  یگل نرگس م يبو شهیزد گفته بود که مادرش هم یدو دو م شیچشم ها انیکه م یعطرش بود. بارها با اشک

شدت  ما هیادغاِم عطر نرگس و گالب گم شد. گر انیاشکم م يعاشق نرگس بود. چشم بستم و قطره ها نیهم يبرا
  ...ستیاشک کم آورد و خون گر مانیوداع چند ماهه  يگرفت و دلم برا

 نیرنگم به سمت ماش یبادمجان يمانتو يمانده بر رو یباق يتوجه به خاك ها یاز جا بلند شدم و ب ادیکمک مه با
را از  یمعدنآب  يِ نشاندم و بطر نیآغوشش بودم. درون ماش انیم ییقفل شده بود و جا می. دستش دور بازومیرفت

 ن،یهم با بستن در ماش ادیجا گرفتم. مه یصندل يبه صورتم زدم و کامل رو یبرداشت و به دستم داد. آب میپا يجلو
  .میعاشق حرکت کرد شهیهم رازِ یپشت رل نشست و به سمت ش
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  کرد.  یم یرا تداع وانهیمنِ د یِشرحِ حاِل زندگ قاً یدق ییانداز بود، گو نیطن نیماش يکه بر فضا یکیموز

  

  ارهین ادمیخاطره ات تو رو  ایدن هیبرم  دیبا کجا

  شب فکر تو منو راحت بذاره کیبرم که  دیبا کجا

  

 نیا ،یرا مشت کرد. کاش ناشنوا بودم تا آهنگ میرا بست و دست ها میاش چشم ها یقیموس یِنیصدا وغمگ سوز
  خورد. یاش سُر نم یشینگاهم در نگاه م کاش اصال کور بودم تا يرساندم. ا یگونه به جنون نم

   

  نداره یبرام فرق یکردم با خودم که مرگ و زندگ چه

  ارهیطاقت ب یحال بد کس نیمثل من تو ا محاله

   

  که رو به زوال است.  يا یبلرزد و دست آخر من بمانم و زندگ شینداشتم که برا یاصالً قلب ،یکاش دل يا

  

  نمیتو نش يبرم که بازم تا ابد پا دیبا کجا

  نمیبب ییرو من تو تنها ییبعد تو چه روزا قراره

  نمیکنه از عشق تو هم یم یهرجا برم چه فرق گهید

  

دور هم  ییدر جا دیدانم شاعر و خواننده چه مرگ شان شده بود. اصال با یمن و حال بدم مشخص بود اما نم فیتکل
شعله  گری. چرا دستین یکه رفته و شکسته ...حرف یلانصاف ها، د ی: که آخر بدیکش ادیجمع شان کرد و سرشان فر

  .دیکن یرا شعله ور تر م يشو یو خاکستر م يسوز یصدا م یکه زنده زنده درونش ب يا یجهنم يها



  پناه

 
138 

 

   

  دم کیمو سفر کردم که از تو دورشم  یجوون

  سفر نامه ام  کی هیشب ینیب یهرجور م منو

  سفر نامه ام کی هیشب

  

تاخت نگاه کردم:  یکه با اخم به جاده زل زده و م ادیرخ مه میرا خفه کردم. به ن شیرا به دکمه رساندم و صدا دستم
  ؟ی: خوبدیبه سمتم انداخت و پرس ینگاه میباز شد و ن شیجان! گره اخم ها یچشم آب دیآ یاخم اصال بهت نم

  .ادیخسته شدم مه یلیو لب زدم: خ دمیکش یقیعم نفس

ساعتِ  مینشود آهسته گفت: ن دیشدنِ مهتاب و خورش داریباعثِ ب شیکه صدا يرا به سمتم داد، آرام و طور نگاهش
روشن شهر  يدنده اتومات بود قرار دادم و نگاهم را به المپ ها يدستش که رو ي. دستم را رومیرس یم گهید

  ه؟یدرست میتصم ه،یو اثاث سبابشهر و با ا نیاومدن مون به ا  اد،یدوختم و زمزمه وار گفتم: مه

 ری. دستش را از زدیشهر کرد نیا يمارو آواره  د،یدائم کنار ما باش دیتون یکه نم نیتو و فرهان با دونستن ا اد،یمه
 هیشهر  نیا يفکر هم نکردم. تو یحت يمسئله ا نیو گفت: جز تو و آرامشت به کوچک تر دیکش رونیدستم ب

دم، قول. با احساسِ گز گز و  یدسِت مردانه اش گرفت و گفت: بهت قول م انِ یممنتظرمونه. دستم را  دیجد یزندگ
 نکهیبود و  با ا دهیدادم. خارج شدن مان از شهر طول کش هیتک شهیچشم بستم و سرم را به ش میدر پاها دیدرد شد

 يمان فراهم کرده بود. با صدا يبرا ي. فرهان دو روز قبل آمده  و خانه امیبود دهیساعت ده شب بود، هنوز نرس
 دیچرخ یزد چشم گشودم و نگاهم را به نگاه خسته اش دادم. همانطور که به سمت عقب م ینامم را صدا م هک ادیمه

  .دیش داریدخترا، ب میدیگفت: رس
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که در  مانیشدند و به سمت خانه  ادهیپ نیاز ماش جانیبا ه دیپارك کرد. مهتاب و خورش نگیرا درون پارک نیماش
و مدرن قرار داشت رفتند. نگاهم قفل شان شد که با ذوق وشوق وارد آسانسور شدند.  بایبرج ز يطبقه  نیآخر
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ها، اثاث را به  هیهمسا ي هیبق يبرا یمزاحمت نیرداشت بدون کوچک ت دیدر حال صحبت با کارگر ها بود و تاک ادیمه
 رونیمان را ب يرا فشرد و صندوق عقب باز شد. چمدان ها نیماش موتیواحدمان برسانند. به سمتم برگشت، ر

  م؟یو به سمتم آمد: بر دیکش

  .امیدرد پاهام ساکت بشه م کمیدادم و لب زدم: تو برو،  هیتک یصندل یرا به پشت سرم

  دکتر؟ مینگاهم نشست و گفت: بر انیم نگاهش

  . ستین يازین _

  ؟ی: مطمئندیچهره خسته ام به گردش در آمد و پرس انیم نگاهش

  راحت.  التیتکان دادم و گفتم: آره، خ يسر

 ادهیپ نیساعت گذشت. از ماش میبلند، چمدان به دست ازم دور شد. ن يرا به دستم داد و با قدم ها نیماش موتیر
شانه  يسُر خورد و رو میموها يکردم تا تعادلم را حفظ کنم. شال از رو نیگاه ماش هیرا تک میاز دست ها یکیشدم و 

را  نیدر ماش شه،یش يو دسته گلم از جلو فیک رداشتنرا پشت گوشم فرستادم و با ب میرها يافتاد. موها میها
را کنارم پارك کرد.  نیآخر، ماش يشد، به سمتم آمد و در لحظه  نگیبا سرعت وارد پارک ینیبستم. همان لحظه ماش

دادم و نگاهم را با عجز به دسته  رونیام را ب دهینفس ترسآورد،  یداشت اشکم را در م گریکه د يدیبا کمر درد شد
و به  دمیگرفته شد. نگاهم را باال کش میبرش دارم، دسته گل جلو نگیاز کف پارک نکهیرها شده دادم. قبل از ا گلِ

م: اش نشست گفت یکه در نگاه مشک یشدم. دست گلم را از دستش گرفتم و با نگاه رهیمَرد قد بلند و چهار شانه خ
  ممنونم.

 يکه مرا ترسانده است. آرام به سمت آسانسور  قدم برداشتم که صدا اوردیخودش ن يتکان داد و به رو ياخم سر با
 يکه داشتم خودم را به آسانسور رساندم و برا ي. سرعتم مانند الك پشت بود. با تمام درددمیرا شن نشیدر ماش

 لیاست ي وارهیرا فشردم و چشم بستم و سرم را به د مداخل را گرفتم. دکمه مورد نظر ياز سقوطم، َنرده  يریجلوگ
 ي. صدادیچیبسته و کوچک پ يدسته گل جا مانده بود درون فضا يکه رو يدادم. قبل از بسته شدن دَر، عطر هیتک

 یلیدختر پرستاره خ نی. اییپا یرو م ضیاون مر یانداز شد: آراد، چهار چشم نیاش درون اتاقک طن يمحکم و جد
  ! هیچلفتدست و پا 

 يآسانسور چشم باز کردم. در کرکره ا ستادنیخداحافظ...با ا نمت،یب یو گفت: خسته ام. صبح م دیکش یقیعم نفس
زدم و دستش که به سمتم دراز شده بود  يلبخند خسته ا دنشیبود. با د ستادهیدر ا يکه باز شد، فرهان منتظر جلو
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کله  يو لب زدم: چه طور دمیاش کش يفرفر ياموه انیم یسپردم و دست گرشیرا به دست د لمیرا گرفتم. وسا
  ؟يفرفر

  .ستیرا فشرد و گفت: من خوبم اما انگار حال تو خوب ن دستم

  خسته شدم. یلی. خستمیگذشته... واقعا خوب ن يصورتم نشاندم و لب زدم: از انگار يرو یجان یب لبخند
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نبود؛  یخونه مون کاف ییِ. جا به جامیآواره شد قاًیکه نه، دق هیفرهان. شب ستمین یمون راض تیوضع نیاصال از ا _
 روتی. از فرهان فاصله گرفتم. دستم را از دستش بنیخودخواهانه تون، شهرمونم جا به جا کرد مِ یبا تصم گهیحاال د

بمب ترکانده  انشیکه شدم، آه از نهادم برخاست. انگار م هکردم. وارد خان یرا با بغض ط ریمس ي هیو بق دمیکش
 نیدرهم بود. از ب زیقابل تحمل، همه چ ریغ یهم تلنبار شده بودند. به شکل يبودند. گوشه تا گوشه اش کارتون ها رو

با  میها.  اشک دمیبه پهلو دراز کش شیاز اتاق ها انداختم و رو یکیپارکتِ کفِ  يکردم و رو دایپ يمالفه ا لیوسا
بلند شدم و  ينبود، از جا ياز کارگران خبر گریساعت که د کیبعد از  بایرا شکستند. تقر میلجاجت، حصار پلک ها

  گرفت. یامشب سرو سامان م نیهم دیخانه با نیرفتم. ا هیمانتو و شالم را درآورده و از اتاق خارج شدم و به کمک بق

سال مانده بود. با عجله لباس بر تن  لِ یتحو يبه لحظه  قهیدق ستیب°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
. نم شان کامل گرفته شد و دمیو فرم کش سیخ يمو ها ي. سشوار را به برق زدم و روستادمیا نهیآ يزدم و جلو

به  یآب و رنگ ،یشیلوازم آرا ي هیو با بق دمیم کشیلب ها يرا رو رهیت یکردم. رژ سرخاب شانیهمانطور دورم رها
 يو دلم را به ضعف انداخته بود. صدا دهیچیدر خانه پ میکه پخته بود ییغذاها زِ یوسوسه انگ يصورتم دادم. بو

خط  شهیهم ياز ذهنم برا بایروزها را تقر نیا دنیانداز شده بود. خوشحال بودم. د نیو خنده در خانه طن کیموز
هوا را به دروِن جانم فرستادم و دِل بغ  قیعم یبودم. با نفس دهیکش یشیخاطراِت مردِ چشم م يرو يزده و خط قرمز

کوچکم دور  يخانواده  ياعضا يگرفتم و از اتاق خارج شدم. همه  دهیمچاله شده بود را ناد يکرده ام که در گوشه ا
 ي. دستش را رودیبه سمتم آمد و گونه ام را بوس نلبخند زنا دنم،یبا د دیجمع شده بودند. خورش نیهفت س يسفره 

  مبارك فندقکم. دتیشکمم گذاشت و گفت: خاله جونم، فدات بشم. ع
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. میکردند رفت یکه با لبخند نگاه مان م هیو دستم را دور شانه اش حلقه کردم و با هم به سمت بق دمیاش را بوس گونه
را حس  ادینگاه مه یِ نیمان چرخ خورد. سنگ نیهفت س يبایز ينشستم و نگاهم در سفره  دیو خورش ادیمه نیب

  . ستینگر یم گمرن یدارِ سرخاب یلیکردم که با لبخند به بلوز و  دامنِ پ

  مبارك بانو... شیشاپیپ دتونیع _

را پشت گوشم فرستادم و  میهمه تونم مبارك. موها دیع دار،یپا شهیتکان دادم و با لبخند گفتم: جمع مون هم يسر
جمع  يانداز شد. چشم بستم و آرزو کردم... برا نیمقلب القلوب بر خانه طن ای ي. صدامیهم را گرفت يدست ها

  ...یغم یو ب يمملو از شاد یو سال یرنگ ییکوچک مان. آرزوها
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دکتر زنان نشسته بودند  کِ یکه دست در دست هم و لبخند بر لب در سالن انتظارِ مطِب ش یجوان يبه زوج ها ینگاه
 يساعت ها انیاوقات م یام سوخت. گاه يکوچک و ابد يحسرت ها يدلم برا يگرید از هر وقت شیانداختم و ب

مبادا  نیا يبرا یلبخند و دلخوش لونیساپ کیکاش  يکردم که ا یسرخوشم، آرزو م يخنده ها انیخوش مان و م
  کنار  گذاشته بودم. میها

هر دو  ن،یفرورد ستمیب ادیتمامش درست از آب در آمد. فرهان و مه اتمیتمام شده بود.  حدس التشیو تعط نیفرورد 
ام را  یلیفام ،یآن دو داشت. منش يبرا یبودن ما سه نفر در تهران چه مشکل دمیبه تهران بازگشته بودند و من نفهم

قدم برداشتم.  رنگ يابه سمت در قهوه رهیخ ينگاه ها ریبرخواستم و ز يخواند و خواست که داخل بروم. آرام از جا
زد و  يلبخند دنمیو خوش پوش نشسته بود. با د بایجوان، ز یزن ز،یدو تقه به در نواختم و وارد اتاق شدم. پشت م

  گفت: سالم مامانِ گل،

قرار  زیم ينشستم، مدارکم را رو زشیبه م یصندل نیتر کینزد ينشست. رو میلب ها يرو ي. لبخنديخوش آمد 
  دادم و لب زدم: ممنون. 

شده بود گرفت و گفت: پناه...اسم تونم مثل چهره  لیتشک یقبل يو سونو ها شیکه از آزما ییرا از برگه ها نگاهش
  .نی. لبخندم عمق گرفت و گفتم: لطف دارباستیتون ز

  دخترمون چه طوره. تیوضع نمیحاضر شو تا بب يگفت: برو اتاق بعد یمهربان با
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وارد اتاق شد. بعد از  نشیرا باال دادم. با همان لبخنِد دل نش رمیتخت جا گرفتم و بلوِز حر يسمت اتاق رفتم. رو به
شد. بعد از چند لحظه به حرف آمد:  توریمان ي رهیقرار داد و خ شیشکمم، دستگاه را رو يژلِ مخصوص رو ختنیر

  .دهیخواب نازدخترتو چه  نیماهه شده مامان گلش... بب شیدخترمون ش

پلک  انیاشک از م ينگاه کردم و قطره ا دیکش یم ازهیدر خودش جمع شده و خم یکیتار انیکه م يدیسف نیجن به
کند. سامراد حقش بود که تمام  میرها ي. احساس گناه و عذاب وجدان انگار قصد نداشت لحظه ادیچک نییپا میها

از من جدا  یاواخر قسم خورده بود دم نیانگار ا هک ياگر گناهکار بود. با حال بد یلحظه ها را تجربه کند. حت نیا
 شیشدم. صدا یهمان اتاقِ قبل یآمدم و راه نیینشود و خوب بودن را حرامم کند،  شکمم را پاك کردم و از تخت پا

هرسه نفر مان  ي. انتخاب خودم بود، به جادمید یرژ خورده اش را م يفقط تکان خوردن لب ها دم،یشن یرا نم
کند،  یکشد و لب باز م یخواهد...قد م یو پدر م دیآ یم ایبه دن گریکه چند ماه د يفرزند يبودم. براگرفته  میتصم

  خواهد.... یدارد در آن لحظه هم پدر م یکه بر م یقدم نیخواهد...اول یپدر م

شود.  میتنگِ غروب، مرهم دردها يِشب گرد دیها بزنم، شا ابانیحوصله بلند شدم تا به دل خ یب فمیبرداشتن ک با
 مکتِ ین يآمدم و از ساختمان خارج شدم. رو نییساختمان را پا يفقط سامرادش بود. پله ها شیکه دوا يمرهم درد

  پوشاندم. میم قرار دادم و صورتم را با دست هایزانو ها يرا رو میساختمان نشستم. آرنج دست ها يرو به رو

  حالتون خوبه؟ _

شهر.  نیمان بود در ا هیآشنا نگاه کردم. دامون راد، متخصص قلب که تنها همسا ي بهیردم و به مردِ غررا بلند ک سرم
  تکان دادم و گفتم: بله ممنون. يسر
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  !دیرس ینشست و گفت: اما خوب به نظر نم مکتین يرو کنارم

رخم انداخت و گفت: نه  میبه ن یرو از ظاهرش قضاوت کرد. نگاه یشه  حال کس ینم شهیزدم و گفتم: هم يپوزخند
  زنه. یمتر ها جار م لویمثل شما که ظاهرتون، بد بودنو از ک یکس

  .ستیلبخند زدم:  برام مهم ن تلخ
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 ادیرفتم تا به خانه بروم. با سرعت از آن جا دور شدم و بر سرِ دلم فر نیبلند شدم و به سمت ماش مکتین يرو از
بد بودنم را پتک نکند و بر  به،ی. تا هر آشنا و غرردیبگ ادیبودن را  گریباز رد،یبگ ادینقاب زدن را  دیکه با دمیکش

 ينا آشنا انداختم. تماس را وصل کردم. بله که رو يشماره  هب یام بلند شد. نگاه یزنگ گوش يسرم بکوبد. صدا
  !حیمس یِ آبج یمعرفت یب یلیگفت: خ يمَرد يشد، صدا يزبانم جار

گرفته  يبزرگراهِ شلوغ تصادف کردم. صدا انیچگونه م دمیحبس شود و نفهم  نهیس انیباعث شد نفسم م حرفش
که  یرسم به پناه یرسم به بن بست. م یگردم، آخرشم م یم شتریب یکه هرچ يشهر نیا ؟ییاش بلند شد: کجا

  !؟ییرو نابود کرده. کجا ایدن هیرفته و 

شدت گرفت و هق  میگفتم؟...اشک ها یگفتن نداشتم. چه م يبرا یخورد. حرف نیماش يِ دود ي شهیتقه به ش دو
پناه گفتن پراز درد  يزدند، با صدا یدو مرد که باهم آرام حرف م يگفت گو ي.صدادیچیپ نیهقم درون اتاقک ماش

  پناه؟ ییبگو، کجا دم؟کنم؟ کجا دنبالت بگر دایشدند: از کجا تو رو پ ختهیدر هم آم حیمس

نکن...  وونمیکه گفت: پناه د حیمس ادیفر ينگاهم کرد. صدا تیدرهم و با جد ییبا اخم ها باز شد و دامون نیماش در
  ؟یینزدم لب باز کن بگو کجا شیتا تهرونو آت

 یدست قدرتمندش شد. نگاه مَردم ریاس میقدم را که برداشتم، بازو نیکردم اول یفرار م دیشدم. با ادهیپ نیماش از
برداشت و به دستم داد.  نیرها شده ام را از داخل ماش ینشست. خم شد، گوش مانیکه دورمان جمع شده بودند رو

که من  ییبه سمت بلبشو تیقفل کرد و خودش با جد رانشاندم و در ها  نی. درون ماشمیراه افتاد نشیبه سمت ماش
  راه انداخته بودم رفت.

  !ح؟یمس _

  : آدرس؟دیداد و کالفه پرس رونیاش را ب یعصب نفس

  بشه؟ یکه چ ینیمنو بب ییایب ياخو یم _

  کتکت بزنم که استخونات خرد بشه. آدرس پناه؟ يجور امیخوام ب یتر شد و گفت: م يجد لحنش

  .ستمیتهران ن _

  ... جهنم...فقط ادرس؟ایاوج گرفت: تو بگو آخر دن شیصدا
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  کردم؟! یچه م دیشکمم گذاشتم که دخترکم تکان خورد. با يبستم و دستم را رو چشم
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  بشه؟ یکه چ ییایرا با خشونت پس زدم و زمزمه کردم: ب میپناه گفتنش با آمدن دامون همراه شد. اشک ها ي نعره

  در آرام کردنش داشت گفت: ازت نظر نخواستم، آدرس خواستم.  یکه سع ییو با صدا دیچیدرون گوشم پ ادشیفر

 یاش شدم. آنقدر جسارت نداشتم که لب باز کنم و ساعت رهیرا از گوشم فاصله دادم و درون دستم گرفتم و خ تلفن
انداز شد و تنم را  نیطن نیزد، درون اتاقک ماش یکه نامم را صدا م ادشیفر ي.  صدانمیبب میرا روبه رو حیبعد مس

قسم  که نفسِ   رمیبه روح عموکب د،یچیپ یگوش درونبله اش که  يو صدا دیدستم کش انیلرزاند. تلفن را از م
 یمحل سکونت شو م قی...آدرس دقرازهیکرد گفت: گمشده تون ش یرا روشن م نیرفت. همانطور که ماش حیمس

خودتو آماده کن، گفت  یکه نگاهم کند گفت: واسه هر اتفاق نیفرستم براتون. خداحافظ. تلفن را قطع کرد و بدون ا
  !یدر آخر اضافه کرد که منتظرش باش و ادیزود م یلیخ

منو  دی.نبا..ادیب دیگرفته  زمزمه کردم: نبا يرخش دادم و با همان صدا میرا به ن انمیو نگاه گر دمیسمتش چرخ به
  !نهیبب

شد  یم شتریفشرد و لحظه به لحظه سرعتش ب یپدال گاز م يرا رو شیکنج لبش نشست و همانطور که پا يپوزخند
خواد  یم يکه پسر عموتون با لج باز یضوع. موستیفرار کردن حالل مشکالت ن ،یباش دهیبودم فهم دواریگفت: ام

ندارد اما  یشما اصال به من ربط ینبوده. مسائل زندگ ییعاقالنه ا میزمان تصم چیروش سرپوش بذاره! خانوم، فرار ه
. بهتره تا دیدار یپسر عموتون قدم بر م ریکور کورانه در مس دیمثل ترسوها دار ،یحیو توض هیتوج چیشما بدون ه

در  نیدادم. ماش می. نگاهم را از او گرفتم و به روبرودیتونو با خودتون روشن کن فیرسه، تکل یم یعصب ياون آقا
 دهیداد. تمام راه ها انگار به بن بست رس یتمرکز بهم نم يام اجازه  ختهیفرو رفته بود. افکار افسار گر لقسکوت مط

بود را به  حیکه چشم انتظار مس یهر لحظه، ضربان قلبشده بود و  ختهیبود... اضطراب تنها حسم بود که با ترس آم
نام و  یخواست که بروم ب یزد و م یگرفت. منطقم اصرار داشت که بمانم...اما قلبم به التماس افتاده، ضجه م یم يباز

اسِ آمد. بغض در گلو فقط نگاهش به من بود. با احس ینشان...پناهک درونم هم مانند خودم از اضطراب نفسش باال نم
به  ما یگوش م،یبرج بود نگیکجا بود، به اطرافم دادم. در پارک ي رهینگاهم را که مشخص نبود خ ن،یماش ستادنِیا

را که حس کردم، دامون محکم  لمیکرد. موبا يرو شیپ یسمتم گرفته شد، بدون نگاه به دامون دستم به سمت گوش
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 یقاتل هی هیگفت: تو االن شب ينشست. آرام اما جد شیها یمشک انیو م دیتر نگه اش داشت. نگاهم به سمتش چرخ
 رونی. پس فکر رفتن و گم گور شدنو از سرت بدهفرار کر داستیکه از شواهد پ ينجوریکه از سر صحنه جرمش، ا

 یمثل تو که عاقالنه نم یکنه...آدم یم داتیپ انوس،یاق يتو یقطره ام بش دم،یکه من صداشو شن يکن. اون َمرد
. به جنِگ  با احساساتت نه که ستیبار به خاطر دخترت به ا نیدور ورش نگاه کنه، سخته براش اما ا يها خواد به آدم

دوستانه ازم  حتینص هیگفت: در آخر به عنوان  يا قهیبجنگ...سکوت کرد و بعد از چند دق تیزندگ تِ با مشکال
که  ي. آدما رو اونجوراستیحس دن نیو اشتباه تر نیاحمقانه تر ست،یکه برادرت ن یبه کس ي. احساس برادرریبپذ

و مبهوت نگاهش کردم.  جی. گریبگ میقلبت گوش بده و تصم يبار فقط به ندا نینه مثل تصوراتت... و ا نیهستند بب
 یصورتش نشست که عمرش  س يرو ي! لبخندد؟یشه منظورتونو واضح تر بگ یو گفتم: م دمیرا در هم کش میاخم ها

  .دیاش کش یمشک يموها انیم ید. دستهم نبو هیثان
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 ای...يساده ا يادیز ایکنم. نگاهش در نگاهم گره خورد و گفت: تو  انیتونم منظورمو ب یواضح تر نم نی: از اگفت
  !الیخ یدخترِ.....ب هیو پشت اون نقاب معصومت  یهست يماهر گرِیباز يادیز

  باتالق نجات بده...  نیو گفت: خودتو از ا دیگوشه لبش کش یشصتش را عصب انگشت

مگر چند وقت بود مارا  بهیغر کیبود را نداشتم.  امدهیکه به مزاقم خوش ن شیدو پهلو يحرف ها يحوصله  گرید
 ي نهیشدم. مقابلِ آ ادهیپ نیرا رها کردم و از ماش لیکرد. موبا یام حکم صادر م یزندگ يشناخت که برا یم

که بود و هست، زنگ خانه را فشردم  یخوِد پراز دردم نداشتم. خسته از هرچ دنیبه د یرغبتآسانسور چشم بستم. 
و  دمیرا به آغوش کش میپارکت نشستم و زانوها يبه سمت اتاقم رفتم و درش رو قفل کردم. رو یحرف چیو بدون ه

بود.  دهی. دلشوره امانم را برنداشتم! حسرت خوردم و خودم را در خودم کشتم گری...اشک که ددمیدلم خون بار يبرا
 دهیکه مهتاب چ يزیکرده بودم و پشت م ضیرنگ تعو يسرمه ا یطرح ل يِ بلند باردار راهنیپ کیرا با  میلباس ها

هوس کرده بودم، خواسته  شبیکه د یبا اصرار  نشانده بودم. با خوردن دو لقمه از کشک و بادمجان دیبود، خورش
لرزش دست  يقرار داده بود. لحظه ا عنبود و تمام وجودم را تحت الشعا یبفرستم اما شدن نییبودم اضطرابم را پا

عالم قصد داشتند ته مانده جانم را استخراج کنند و انگار با چند ضربه  يها یتمام معدنچ ییشد. گو یقطع نم میها
که بعد از مرگ عمو  ییخداتاك ساعت، ناقوس مرگم شده بود. از  کیت ي. صدادندیرس یبه هدف شان م گرید ي
هنوز در سرم  حیمس يها ادیبگذراند. فر ریغائله را به خ نیکرده و رفته است خواستم ا رهاباور داشتم ما را  رمیکب
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 دهیعق دیکه خورش يباردار راهنیپ نیکه مرا در ا يبه لحظه ا يقابل لمس بود، وا میبرا  تشیخورد. عصبان یزنگ م
  شود.  یم امتیشک ق ی... بندیبب دیآ یبه من م يادیداشت ز

 رونی... نفس کالفه ام را بگریدامون راد، بُعد د يکننده  رانیو يامشب بود و حرف ها يها یبُعد از نگران کی حیمس
 یام کم یدرون ياز التهاب ها دیتا شا دمیو سر کش ختمیخودم ر يبرا زیم يرو یِ از پارچ مس يآب سرد وانیدادم. ل

  ده، از آشپزخانه خارج شدم.یداشتم نشن نیقیکه  یلب ریز يکر کاسته شود. با تش

سحر بود که زنگ در به  يها یکیگذشته و نزد مهیکرده بودم. ساعت از ن یبار ط نیهزارم يطول و عرض خانه را برا
سست به سمت در رفتم و آن را گشودم. قد و قامت  يصدا در آمد. نفس حبس شده ام در دم جان باخت. با قدم ها

 چیه یکرده بودم. ب یوحشتناکش نگاهم کرد. تنم را پشت در مخف يشد. با اخم ها داریدر چهار چوب در پد حیمس
  شکم برآمده ام نشست، نفسش رفت و مبهوت نگاهم کرد. يوارد خانه شد و نگاهش که رو یحرف

  

#119  

 ریفرار از ز يبرا دمیعقب رفتم و کمرم قفِل در شد. تمام ام یقدم زیگام برداشت. من ن میدرهم، به سو ياخم ها با
 يِمتریسانت کیبسته شد. مشتش  مینگاهش که به حد مرگ ترسناك بود، دود شد. دستش را که باال برد،  چشم ها

جبش بلند شد: تو چه و متع یعصب يدهم. صدا فشاربر هم  شتریرا ب میدر نشست و باعث شد پلک ها يصورتم، رو
  ؟يکرد یغلط

: دیاوج گرفت و نعره کش شیداشت. صدا میرا برا یلیصورتم حکم س يرو شیبه در زد. نفس عصب يمحکم تر مشت
 نیبه ا يومدیاز اون خراب شده م یبا توام پناه، ِد حرف بزن...چشماتو باز کن. حداقل به دروغم که شده بگو وقت

  !؟يکه حامله ا یجهنم، خبر نداشت

  .دیچیام پ یکیمهتاب که نامش را زمزمه کرد، در نزد ي دهیبهت زده و ترس يصدا

  .دیاومدنم ندار رونیاتاق تون... حق ب يتو دیاش گفت: برگرد هیاول تیهمان جد با

مملو از  دگانمیو د دیلرز میبه خون نشسته. مردمک ها ییصورتم بود با چشم ها کِ یباز کردم. صورتش نزد چشم
 یکردن! فقط لب باز کن... م هیچه برسه به گر يلحظه ندار نیگفت: حق مُردنم ا يتر يه با لحن جداشک شد ک

  ؟یدونست



  پناه

 
147 

 

انداز شد:  نیدامونِ راد درون راهرو طن يزنگ دَر بلند شد و صدا يشدند. صدا يحصار شکستند و جار میها اشک
  پناه!

 شتریاز در فاصله ام داد. دَر را گشود و فشار دستش دور مچم ب دنش،یبا خشونت مچ دستم را گرفت و با کش حیمس
  !؟یصداش کن کیبه اسم کوچ يکه  جرئت کرد یهست یشد: تو ک

که  دینرس هیتار شد و به ثان دگانمیدر مقابل د ریشد. تصو یهر لحظه داشت دور و گنگ  م شانیبگو و مگوها يصدا
  رها شدم.... يخبر یو ب یکیعالم تار انیم

 شیاما در مورد وضع پ دیچرخ یها م الوگیمدار د يبر رو ایداشت که دن قتیشده بودم. حق يبد مخمصه ا تارگرف
  .ستین یدانستم که حرف زدن قطعا راه حلِ مناسب یآمده، م

به گردش در آمد. با  میروزها نیا يداخِل دستم بود. نگاهم درون اتاق آشنا ویبا احساسِ سوزش چشم باز کردم. آنژ 
زد  یآتش م گاریرا با س گاریتک مبل داخل اتاق که س ينشسته بر رو حِ یچمدان بسته شده کناِر در و مس دنید
اما آرام گفت:  ياش شد. جد رهیکرد و مانند خودم خ الچمدان ماند. رد نگاهم را دنب ياش شدم. نگاهم بر رو رهیخ

شه اما روحشم خبر نداره.  یکه داره بابا م یقیرف... یقمیکه عشقِ رف ییحدست کامال درسته. متعلق به توست...تو
! اما خودتو آماده کن واسه ستیدرش ن یشک م،یهست یدادن دودش ادامه داد: رفتن رونیگرفت و با ب گاریاز س یکام

  ! یپس دادن، پناهِ اله سابح

  ! امیگفتم: اما من نم یآرام يو نگاهش کردم و با صدا دمیسمتش به پهلو چرخ  به

  ...؟يمخالفت کردنم دار ي!... تو اصال رویکن یکورتر شد و گفت: تو غلط م شیاخم ها گره

  غربت پناه؟! يداداِش شب ها یش ی: راز دارم مدمیو پرس دمیخشکم کش يلب ها يرا رو زبانم

  نداشت خاموش کرد و گفت: محاله! یخال يجا گریُپر که د يگاریرا درون جا س گارشیس ته

وگرنه جنازه ات هم  سالم از  ستیزن تو مرامم ن يدست بلند کردن رو فیزمه کردم که گفت: حعجز نامش را زم با
  زنم.  یدارم باهات حرف م میکه باهم خورد یرفت. االنم فقط به حرمت نون و نمک ینم رونیاتاق ب نیا

  .میهم ندار یحرف مشترک چیبلند شد و گفت: انگار جز رفتن ه یصندل يرو از

  راجع به... یسمت در رفت که گفتم: حت به
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خودسر،  يو گفت: مگه تو دیخشک شد، به سمتم چرخ رهیدستگ ي. دستش رودیدادم تا نامش بر زبانم چرخ جان
  !؟یگذاشت یام باق يسامراد

  

#120  

  !يبود ومدهیوقت ن چیشدم و گفتم: کاش ه زیخ میتخت ن يکمک دستم رو به

گرفت و با فک قفل شده  شیدست ها انیرا م میصورتم خم شد بازو ياند. روبلند خودش را بهم رس يقدم ها با
  شناسنامه بچش... يخورد تو یم قمیاسم رف يبه جا یناموس یبودم که معلوم نبود اسم کدوم ب ومدهی: دِ اگه ندیغر

  ؟یکن یفکر م یدرد چشم بستم و گفتم: تو راجع به من چ با

ره  یذاره م یحامله است و م دونهیزن که م هیعالم راجع به  يکه همه  يشد و گفت: همون فکر نیَخشمگ شیصدا
  المصب... يدارن!...خراب کرد

عاشقا مثل  يلطفا به خودت نگو عاشق که اگه قراره همه  گهیباز کردم و نگاهم در نگاهش قفل شد که گفت: د چشم
  ...ینباشه، چه برسه به عاشق یعشق گهیتو جا بزنن و برن و پشت سرشونم نگاه نکنن، همون بهتر که د

  ...ستین یالیخواد بگو، خ یدلت م یو با غم گفتم: توام هرچ دیچک اشکم

را  میو اشک ها دمیسرم کش ي. مالفه را رودمیکش رونیرا از حصار دستش ب میدستش گذاشتم و بازو يرا رو دستم
ه خواب رفته بودم که با سردرد پلک و چه زمان ب ختهیدانم چقدر اشک ر یسپردم. نم المیبه دست نوازشگِر خ
صبح نه خواب بوده  يو باورم شد که اتفاق ها دمان یپاتخت يرو يِگاریآمدم. نگاهم به جاس نییگشودم و از تخت پا

کرد:  یکه  انگار داشت با تلفن صبحت م دمیرا شن حیمس يبوده. از اتاق خارج شدم. صدا یواقع یِ... واقعالینه خ
دادم و  هیتک واریته راهرو رفتم، به د ییِ. به سمت روشومیکن کاریچ دیاوضاعِ بلبشو با نیدونم با ا یواقعا نم اوش،یس
حق دادم.  حیبود. به مس دهیبه شدت پر میقرمز و پف کرده و رنگ رو مینگاه کردم. چشم ها نهیخودم درون آ به

خواستم به عکس العملش فکر  ینم یحت !م؟یچه کرده بود مانیشده بود. ما با زندگ ختهیبه هم ر یحساب تیوضع
و دلم  دمیآب سرد را به صورتم کوب یپ رد یپ ي...مشت هادیفهم یشد و اگر نم یم امتیق دیفهم یکنم. اگر م

فرود آمدم.  ییسست شد و کف روشو میبودم. زانوها زاریخواست آن لحظه نفس نداشتم. از خودم، از او، اصًال از ما ب
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که از داشتن دار و ندارم  ياز امروز يدار و ندارم پشت پا زده و آمده بودم، اما وا يروز چمدان به دست، به همه  کی
  نگذاشته بودم. یخودم باق يبرا شیاز ابتدا یکه راه برگشت ينبودم. امروز مئنمط یحت

رفتم هم   یشد و اگر م یبزرگ م يریاز عقده و با خأل جبران ناپذ زیمانند خودم لبر زیرفتم، دخترکم ن ینم اگر
... یجیمرگ و مرگ تدر نیبود. ماندن ب يبد یِشدم. دوراه یکرد م ینگاهم م ،يغرورم که با سرد يشرمنده 

  قصه به رسم روزگار، باز هم پناهِ قصه بود. يبازنده  شان،یکه آخِر هردو يا یدوراه

  

#121  

گرد کوچک مان  زِیکوچک مان قدم تند کردم. درون آشپزخانه، پشِت م ییرایخارج شدم به سمت پذ ییروشو از
انتظارِ هر عکس  دیبا د،یآ یکه به مذاقش خوش نم میحرف ها دنیدانستم بعد از شن یدر فکر بود. م قاً ینشسته و عم

بِت گالب و پارچِ شر دنیکش رونیرفتم و با ب خچالیداشتم. وارد آشپزخانه شدم، به سمت  یرا م حیاز مس یالعمل
ماهر شده بود را  ،يکالس آشپز يدر پختنشان بعد از آموزش ها گریکه مهتاب د یشکالت يها کیو ک یتخم شربت

درون ذهنم  پرداختم.  میبه مروِر حرف ها گریرا پر کرده و بار د يا شهیش يساده  يها وانیقرار دادم. ل زیم يرو
 ياکرد جرعه یداخل بشقابم قرار دادم. در سکوت فقط نگاهم م کیاز ک یگرفتم و برش يجا زیم پشتِ یِ صندل يرو

  تونم همسفرت باشم! یمقدمه گفتم: نم یو ب دمیاز شربت نوش

فرستادم و ادامه دادم: سامراد  رونیپر از دردم را ب قیکور خورده بودند نگاهم کرد، نفِس عم يکه گره ا ییاخم ها با
قرار بود  شهیکه هم یشکست...اومدِن نفس به عنوان نفر سوم مونویندگاون زن گذاشت، حرمتِ ز میپا به حر یوقت

رو روشن کردم، با  مانیزندگ فیبا اومدنم تکل نمون رو گرفت. م یمن و سامراد باشه، جون زندگ يبچه 
و داشت نگرفتم  یترك بر م شتریشد. نگاهم را از نگاهش که لحظه به لحظه ب یعصب شتریب دی...سکوتم را که دنکهیا

 ياون بچه تو دنیاما با اومدنم اونجا و با هربار د ست؛یدرش ن یشک ستم،یجا خوشبخت ن نیکه من ا نیگفتم: ا
نه. سامراد  گهیبار د نیبازنده بودم. اما ا میام. تمام عمرم، تو قمار زندگ يماهر ي...من بازنده حیرم مسیم یبغلش م

من  ح،یندارم... مس  يا گهید ییِ... من جز جانا و چهارتا سنگ قبر، داراادیب انتشیخواد، بدون سند خ یاگه بچه شو م
 یدونم دخترکم با کل یکنم را هم ندارم. م یزندگ ایمار ي چهبگم و با ب الیخیب هی نکهیاومدنم ندارم. قدرت ا يپا

  ...نهیا حمیشه اما ترج یسوال بابت نبودن پدرش بزرگ م
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سامراد  يشده اش بهم زل زد و گفت: بعد تو با خودت فکر کرد زیر يم هانشست و با چش شیلب ها يرو يپوزخند
پناه. به  ي! اشتباه کردنه؟یدخترشو بب رانیا ادیتموم بشه و ب شیشه ممنوع الخروج یمنتظر م گهیتا چهار سالِ د

  ...رهید گهیکه د ییایب ي. بعد اون موقع مجبوررهیتونه بچه شو بگ یم یقانون اد،یب ایبه دن نکهیمحض ا

سامراد  نکهیکه بدون ا یمن يدهنم گذاشتم و با آرامش بهش نگاه کردم و گفتم: تو فکر کرد يتو کیاز ک یبرش
فقط  يخودم نگرفتم؟!  با ناباور يحضانت بچه ام رو برا م،یروحشم خبردار بشه طالق گرفتم با علم به باردار یحت

برخاست و به سمتم  زین حیکه بلند شدم مس ي. از جاهنده باشگفتن نمو يبرا یکنم حرف ینگاهم کرد که گفتم: فکر م
بچه تو هم تباه  ي ندهیآ يپناه، اما حق ندار يخودتو تباه کرد یِ شد و گفت: تا االن زندگ رهیخ میآمد. در چشم ها

  ... میهست ی. بهت گفتم، رفتنیکن

  شدم و گفتم: اما!... رهیاش خ يو به نگاه جد دمیکش یقیعم نفس

  بشه؟  یکه چ یبمون يخوا ی: اگه و اما نداره. تو اصال مدیحرفم پر انیاوج گرفت و م شیصدا

  اون بچه؟! یِعمر خوشبخت هیاز دست دادن  متیبه ق ؟یمتیچه ق به

و  یکه صحبت زندگ يباز نیا يانتها ،ينبخشش اما با غرور و لج باز تیروزِ زندگ نیاصًال بدِ عالم...تا آخر سامراد
  نکش!  شیاست رو به آت بچه هی ندهیآ

عالم فرق داشت. اما  يازدواج کردم، اصال از اولش، با همه  ایبا کبر یوقت تمیمن و قصد و ن يپناه، گذشته  نیبب
احساس  کمی...توام اگه ونشمیرو مَد میواسه خاطر آرامش موند و من زندگ ایکبر ،یدون یو م يخودت که بود

  پناه! میبرگرد ایب ،يدار بچه ات ي ندهینسبت به آ تیمسئول

  

#122  

نشست و گفت: تا  رهیدستگ ياش به سمت در رفت. دستش رو يآشپزخانه خارج شد و با برداشتن کت صدر از
  وجدانت بمون!  ونیمد يومدیمنتظرتم...و اگه ن ،يریبگ میتصم يساعت نه شب وقت دار

عمو  دیکردم؟...به ام یچه م دیدستانم  پنهان کردم. با انینشستم و سرم را م یصندل يخانه خارج شد و من رو از
درهم وارد خانه  يبا اخم ها ادیو مه دیدرون قفل چرخ دیدانم چه قدر گذشته بود که کل یآمده بودم اما... نم رمیکب

  شد. 
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گرفت.  يجا شیو رو دیکش رونیرا ب میروبه رو یِاپن رها کرد، صندل يرا رو لشیو موبا دینشست. کل میرو نگاهش
  : کجاست؟ دیداد و پرس یصندل یاش را به پشت هیتک

  اشتباه گرفته و گرد و خاك به پا کرده؟! دونیجارو با چاله م نیتمام اومده، ا ییپرو با

  رفت! _

  رفت! یم دمیقفل شد: با میچهره ام به گردش در آمد و در چشم ها انیدور م کی نگاهش

. ما همو ندهینباش؛ نه حال و نه آ یچیرا در هم گره زد و گفت: پناه، نگران ه شی. دست هادیخودش را جلو کش یکم
  ! میدار

  !ستمیمطمئن ن _

  پناه؟ ی: از چدیشد و پرس رهیخ بهم

 مانیفاصله  دم،یدستش قفل شد. به سمتش چرخ انیم میرفتم. بازو ییرایبلند شدم و به سمت پذ یصندل يرو از
  ؟ی: از چدیاش گره خورد و باز پرس یقدم بود. نگاهم به نگاه عصب کی

  .یگ یکه م ییاز ما نده،یرا از دستش خارج کردم و گفتم: از حال، از آ میبازو

ذهنت آشفته  يمسئله و چرا ها نیبه جون ا يو گفت: حاال که با منقاش افتاد دیکش شیموها انیم یعصب یدست
... دیکرد گفت که دورت کنم. شهر جد یمعرف که بهمون يگم بهت نظر روانشناس رو. همون دکتر یترت کرده م

گذشت و چشم  ي. چند لحظه اشومآرام  یرا بستم تا فقط کم می! چشم هادیجد ي، آدم ها وخاطره ها یزندگ
من خبر داشت که تو به  یدونست؟ مگه چقدر از زندگ یما م یگشودم و گفتم: اون دکتره مگه چقدر از زندگ

گه خوب فکر کن به رابطه ات با پسر  یخورم م یاوج گرفت: به هرکس و ناکس بر م می....صدا؟يخواستش تن داد
  عموت!

  که چه مرگته جز من ؟ ادیکنه، دستش م یکه هرکس بهت نگاه م ادیتو چته مه 

شناسنامه بچه  ياسم تو هیپدر و  هیکه دواش  ياش نگاهم کرد و گفت: دردم درد توئه! درد یطوفان يها یآب با
  خوام اسمم بخوره تو شناسنامه جانا... یاته...م
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به گز گز افتاد.  میو انگشت ها دیچیگونه اش نشاندم در خانه پ يکه رو يا یلیس ينگاه کردم. صدا ادیبا بهت به مه 
بچه  يشناسنامه  يرفته تو یاسم ک رت،یغ ی...آخه بیبش داریب یزدم که اگه خواب نویبا درد نگاهش کردم و گفتم: ا

  از تو واسه خودم متاسفم! شتریب اد،ی! متاسفم مه؟یباش شیه تو دومخواهرش ک ي

رفت به سمت اتاقم رفتم و در را قفل کردم. به دست سرخ شده ام  یم یاهیکه س ییسست  و چشم ها يقدم ها با
سر دادم...حتما  هیگر يبلند يشدم و با صدا رانیشدت گرفت. او چه گفته بود؟!... کف اتاق و مینگاه کردم و اشک ها

  شده بود... وانهیاش گرفته بود!  د یشوخ
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ام را به  هیکابوس نجات بدهد. تک نیبوده و مرا از ا یشوخ دی. بگوردیرا پس بگ شیو حرف ها دیایوقت داشت ب هنوز
 دیدنم؟... بامان ای. رفتنم درست بود رمیبگ يعاقالنه ا میتوانستم تصم یچمداِن بسته شدم. نم ي رهیتخت داده و خ

  کردم؟ یچه م

آن پناه بودم.  گریقبل تر ها بود و نه من د هِیشب ادیمه گریزدند. نه د یبه وجودِ ترك برداشته ام تلنگر م قیحقا 
 یجانا م يعمر شرمنده  کیماندم،  یشدم و اگر م یرفتم، بد بدهکارِ غرورم م یبود. اگر م یسخت میتصم

که امروز  ي. مادرسدیرا مانند مادرش ننو رشیو تقد دکن يباز یدفعه را پارت کی نیکاش خدا ا يکه ا یی..جاناشدم.
را  یکیدو راه،  انِیاز م دیاش با یروز زندگ نیدر سخت تر س،یخ يو حال با چشم ها ختیو فرو ر اوردیآخر طاقت ن

  عالم... يها یانتخاب کند. مرگ بر تمام دوراه

بر  يو با انداختِن شال سرمه ا دمیپوش راهنیپ يبرخاستم. کتم را رو میجاو از  دمیام کش یشانیبا عجز به پ یدست
 یم دیکنم؟ پس با میسر جانا يام را فدا یسرم به سمت چمدان قدم برداشتم. مگر  با خودم عهد نبسته بودم زندگ

 میپا يصدا دنیمبل ها نشسته بود. با شن يرفتم. هرچه بادا باد...چمدان به دست از اتاق خارج شدم. در سالن رو
 ی...م؟یزندگ يبرا دمهیام يگفته بودم جانا همه  ادتهیسرش را بلند کرد و نگاه گرفته اش را به من دوخت که گفتم: 

  نشم. دینا ام میزندگ ياز تمام آدما دم،یتا با متولد شدن ام ادیرم مه

  !این کمیدستم را مقابلش گرفتم و گفتم: نزد ستادنیا ي به سمتم برداشت. به نشانه یبلند شد و قدم يجا از
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تا با هر بار  ادیرم مه یشه...م یکابوس بود که با رفتن من تموم م هیمن و تو فقط  ونیرد و بدل شده م يحرفا امروز
 دیچمدانم لب زدم: مواظب خورش يافتاده. در  را باز کردم و با گرفتن دسته  یکه چه اتفاق وفتهین ادمی دنت،ید

  !امه یبچگ ادِی: خداحافظ مهدمیباش... مکث کردم و نال

  دارد.  يهم حد یوانگیدانست د یکه نم وانهید ادِ یبر مه يشد.   وا يجار میرا که بستم اشک ها در

  که جواب داد: پناه؟ دیاش را گرفتم. به بوق سوم نرس شماره

  ؟ییدارم. کجااما شرط  ح،یشم  مس ی: همسفرت م_
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دانستم غرورم  یکه م ینشستم، انگار الل شده بودم. دل شیکه رو به رو یآمدنم شرط دارم اما زمان يبودم برا گفته
پدر جانا  میخواهم سامراد فقط برا یم میبه التماس افتاده بود که لب باز نکنم تا بگو ده،ید شیبرا ییچه خواب ها

هم  یلیکه خ يغرورم که حکم دشنه را داشتند؛ روز ي ستهشک يداشتم تکه ها نیقیباشد...سکوت کرده بودم اما 
  شنود! یشده و گفته بود: م رهیسرخم خ يزنند. به چشم ها یبه سامراد زخم م قیدور نبود، عم

  !میبه نگاهش گره خورده و گفته بودم: بر نگاهم

 می. آنقدر از آمدنم مطمئن بوده که برامیرفته بوددرون پارك بلند شده و به سمت فرودگاه  يها مکتین ياز رو باهم
  رزرو کرده بود. طیبل

به  ،یاز آن همه سردرگم میها یفرودگاهِ شلوغ به چرخش در آمده بود اما هنوز بعد از خستگ ياهویدر ه نگاهم
گشتم؟ با هم از فرودگاه  یدنبالش م دیکدام سطر با انیافتاد، بود...م يکجا از پا قایدانم دق یدنبال روحم که نم

بکشم  ادیتوانستم بر سرش فر یبدهم. کاش م یو من هنوز نتوانسته بودم به ذهن آشفته ام سر و سامان میخارج شد
بلند، درونِ ذهنم  يو هر بار با صدا ویویمانند  ادیمه يامروز را مرور نکند و حرف ها يبار، اتفاق ها نیهزارم يتا برا

درون  ب،عق یِتوانستم خودم را جمع کنم. کنار هم در صندل یآنقدر قدرت داشتم که م ی. کاش حتنشود نییباال و پا
آلوده تهران و  يداد روانه شد. باز هم همان هوا حیکه مس یزرد رنگ به سمت آدرس نیو ماش مینشست یتاکس
خوش مان که  يساعت ها ير آشناشهر، عط نیاعصاب خورد ُکنش...و باز هم همان تکرارِ مکرراِت ا يها کیتراف
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دادم و  رونیبود. نفسم را با آه ب رمیعمو کب يها نبود ادآورِ یکه  يمانند خاك باران خورده، ناب بود. شهر شیبو
  آه نکش! ينجوریا گهیگفت: د حیمس

راه  دنیبدون جز حسرت خوردن و آه کش د،یآه کش یشهر بود گفتم: هر وقت کس ییِروشنا ي رهیکه خ ینگاه با
  خود!  يبه جا دنیمن مُردن داره، آه کش یواسش نمونده...زندگ يا گهید

  جهنم واست بهتر باشه. نیدم بهت که لندن، حداقل از ا یو گفت: قول م دیکش یقیعم نفس

  !وفتهینشسته بر انگشت دست چپم دادم و گفتم: قول نده! فقط کمک کن اتفاق ب يساده  نگیرا به ر نگاهم

  .میکن یشه که ما فکر م ینم ين جوراو شهیهم گرچه

  !یزن یحرف م دیفرستاد و گفت: ناام رونیکالفه اش را ب نفس

 یغم م یب یِخواد...زندگ یم یبودن دلخوش دواریرخش انداختم و لب زدم: ام میبه ن ینگاه دم،یسمتش چرخ به
  من! ياما نه برا هیقشنگ و پر از مفهوم يکلمه  دیام ح،یمس یدون یخواد که من ندارم. م یخواد...پناه م

  شدم که گفت: سامراد؟ ساکت

  برم بهشت زهرا. دی: قبل از رفتن بادمیحرفش پر وسطِ

  .میر ینگاه مملو از غمم غرق شد و گفت: فردا قبل از پرواز م انیم

  دادم و چشم بستم. هیتک یصندل یتکان دادم و سرم را به پشت يسر

  فردا را! بگذراند ری...خدا بخفردا
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 يدر محله ها باًیکه تقر ي. خانه امیهمان مَرد موتور سوار آمده بود ح،یمس قیساِز رف یمیو قد ینقل يخانه  به
شوند، تخمه  یدور هم جمع م يکه زناِن چادر به سر، هنوز درِب خانه ا ییشهر قرار داشت. همان محله ها ي هیحاش

  کنند. یم بتیشکنند و غ یم
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آمد نشسته بودم. نگاهم در خانه  یمحدودش به حساب م ملکِیدستِ دوِم خانه که جزوِ ما يمبلِ سه نفره  يرو
 ،يکوچکش در گوشه ا زیو م ونیزیپهن بود. تلو کیکفِ سرام يمبل ها، رو يجلو  ينه متر یفرش میچرخ خورد. گل

 میکه برا یآب وانیخانه بود. ل يها ییتنها دارا ،ییرایپذ انیم یزانیبکِس آو سهیبلند دو طرف اپن و ک هیپا یِ دو صندل
  اهللا..گفتنش، خودم را جمع و جور کردم.  ای يو با صدا دمیآورده بود را سر کش

کرد و  یدر هم نگاهم م ي. بدون آنکه پلک بزند، با اخم هادیام گرد رهیبه در بود که فرهان وارد خانه شد و خ چشمم
 زیم شی. با پادیکش شیموها انیم یدست  ستاده،یمان بود ا نیکه ب يا شهیش زِیآن سمت م میشد. جلو یم کمینزد

  گفت: پناه! یآرام يانشست. به سمتم خم شد و با صد شیو رو دیعقب کش یرا کم

  !يشد و گفتم: جانم فرهان موتور يجار اشکم

  بشه؟  یکه چ يبر يخوا یزل زد و گفت: م میچشم ها به

پناه  يته مونده  اد،یمه ي... ضربه میبچگ يحفظِ حرمتِ خاطره ها يرم برا یو لب زدم: مرا گرفتم  میچشم ها ریز نمِ
اومده، قسم خورد به هر  حیزنگ زد و بهش گفت که مس دیخورش یگرفت و گفت: وقت یکرد. نفس کسانیرو با خاك 

  داره! یکه شده نگهت م یمتیق

  شکستن دوتا مون؟ متیبه ق یو گفتم: حت دیلرز میها لب

  ؟ي: دِل رفتن داردیدستش گرفت و پرس انیرا م دستم

  ندارم! يگفتم: نه... اما جز رفتن چاره ا يگرفته ا يحصار شکستند و با صدا میها اشک

 يلب ها يرو يبد قواره ا یمومن   توبرو سفر سالمت.. منحن شهیهم اوریشد و گفت:  شتریدستش به دستم ب فشار
  ...ادگاریماندگار که مانده  يبر آهنگ ها يمان نشست. امان از خاطرات... وا

 ی...هر اتفاقيریکه بگ یمیهر تصم م،یکنارت شهیبه رفتنه پناه... برو اما بدون ما هم متیدرد لبخند زد و گفت: تصم با
بدون  ،یو طاقت موندن نداشت ی... اگه رفتمیمون یو منتظرت م میخانواده هست هیسال ها،  نیمثِل تمام ا وفته،یکه ب

صورتم نشست. نفس  يبودم شکل لبخند بشود و نشده بود، رو ردهکه تالش ک یبد شکل یفوتِ وقت برگرد... منحن
از  دینشده، به خورش ریبا هامون برداشته، تا د يسرناسازگار يبد جور ایروزا دن نیو گفتم: فرهان، ا دمیکش یقیعم

  بگو!  يکه نسبت بهش دار یحس

  وفته؟یو گفت: بگم که به حال تو بنگاه کرد  میچشم ها به
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بوده و نه  ینه حس اد،یمن و مه نیب يو گفتم: جز احساِس خواهر برادر دمیکش رونیب شیرا از دست ها میها دست
هم  يدیشد. اما هم تو عاشق خورش يزبوش جار يدونم چه مرگش شده بود که اون حرف ها رو یهست. نم

  عاشق تو... دیخورش

  بشه... ریکه د نذار
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دو ساعته، ساعت ده  ریحرام شده بود. ساعتِ هشت صبح پرواز داشتم اما با تاخ میشب انگار خواب به چشم ها تمام
  .میبرفراز آسمان پرواز کرد

که در  یده ساعت نیبه پا کرده  و نگذاشته بودند تمام ا اهویبود که در دلم ه ییترس و اضطراب، حس و هوا دلشوره،
  آرام و قرار داشته باشم.  م،یآسمان بود

 نیفکر به عاقبت ا يغرورش خبر داشتم و شش ماه بدون لحظه ا رتش،یپر جذبه اش. از غ یشیاز نگاهِ م دمیترس یم
  که بود. یاو، به هر سخت یخوش که نه، اما گذرانده بودم ب يِ باز

 اهیس نیخواندم و به سمت ماش ییفاتحه ادلم و نفسم که به شمارش افتاده بود  يرا به فرودگاه گذاشتم. برا میپا
  فرستاده بود، قدم برداشتم. مانیبرا گاردیکه با باد یرنگ

  نگفته بود. يالل شده و کلمه ا حیبود که مس یشکرش باق يجا

که از ترس بهشان چنگ انداخته بودم  یعبارات یِ هرچه دعا بلد بودم را خوانده بودم؛ گرچه از درست ر،یطول مس تمام
 رونیما ب ياز موها يگفته بود که اگر تکه ا ییمطمئن نبودم. دروغ چرا، از همان سوم دبستان که معلممان از خدا

مهربان بود و  رمیکه مانند عمو کب ییخودم را داشتم ، خدا يسوزاندمان، دوستش نداشتم. من خدا یباشد م
  داد. یزدم جوابم را م یم شیو هر وقت که  صدادر آسمان   میبرا گاهشیجا

  کن .  ریقلبم قرار دادم، نگاهم را به آسمان دوختم و زمزمه کردم: خودت امشبو بخ يرا رو دستم

باز شد و گفت: خانوِم  گاردی. در توسط بادمیبود حیمس يخانه  يبه اطراف انداختم. جلو ینگاه ن،یماش ستادنیا با
  . دیشما بمون اکان،ین
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نخواهد بود. مواظب  يندیخوشا یلیخ داریشک د یشد و رو به منِ مضطرب گفت: پناه، ب ادهیپ نیاز ماش حیمس
  خودت باش. 

  .حیتکان دادم و گفتم: رو در رو شدن برام سخته مس يسر

  ... فعال.نهیزم يموجود رو نیآزار تر یب ،یکیزد و گفت:سامراد هر چقدرم که گرگ باشه، واسه تو  يلبخند

  به سمت خانه شان رفت.  یتکان داد و با خداحافظ میبرا يسر

سرم کردم. بعد از گذشت ساعت ها، نگاهم  ي هیبه حرکت در آمد. چشم بستم و دستم را تک نیبسته شد و ماش در
  داد خارج از یکه نشان م میبود یجنگل يجاده ا انیدادم. م رونیرا به ب

 ییها یلیخورد حکم س یکه به صورتم م يخارج کردم. باد شهیا از شو سرم ر دهیکش نییرا پا شهی. شمیشهر هست 
  گذشت؟! یچه م یشیداشت. در فکِر مرد چشم م میرا برا یدر پ یپ
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شدم.  ادهیباز شد و پ گاردیتوسط باد نیبود چند برابر شد. دِر ماش دهیکه به آغوشم کش يدلهره ا ن،یماش ستادنیا با
که با فاصله پشت کمر قرار گرفت باعث شد به سمت کلبه قدم  یکنار رودخانه دادم. دست یِچوب ينگاهم را به کلبه 

  بردارم. 

آنجا  کِ یتار يسست، وارد محوطه  ییها نبودند، بدون شک فرار کرده بودم. در کلبه باز شد و با قدم ها گاردیباد اگر
  دانم چرا سرما به جانم تعرض کرد. یشدم و  نم

  بود.  ستادهیا یی. پشت به من، در مرکِز روشنادمشیجلوتر رفتم که د یملرزان ک يقدم ها با

آن بر فضا  يبرگش که بو گاریاز س یقی. کام عمدیگرد شیچشمانم رقصان شد و نگاهم سنجاق قد و باال انیم اشک
  حبس شد.  نهی... نفسم در سدیبه سمتم چرخ ،ینسبتاً طوالن یحاکم بود گرفت و بعد از سکوت

  همان عشِق پناه بود؛ میبرا هنوز
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 نهیس يقفسه  ي وارهیام انگار دود شده و رفته بود. به سمتم که قدم برداشت، قلبم محکم خودش را به د يدلخور
  خشک شد. وارید يرو يفرستادم و نگاهم به عکس ها نیی. آب دهانم را با صدا پادیام کوب

که من بودم. خودِ خودم.  ییسوژه بود. سوژه ا کیتعلق به ام را از دست دادم. تمام عکس ها م یاتیعالئم ح ،یآن در
من و زنم باشه. امکان ندارد  نیب یپنهان يکه اجازه بدم مسئله ا ستمینبودم و ن یسست شد. گفت: من آدم میپاها

. يربهم زنگ زد و گفت که باردا شگاهیخبر نده. دکتِر آزما شبه یباشه و کس ونیدر م اکانیاز سامرادِ ن یاسم ییجا
ات اومدم و لبخند زدم. حدس زده  هیبه سا هیسا ،ياومد رونیو با لبخند ب یجواب گرفت یکه رفت يتمام اون روز

  زهر کرد به کام مون اون شبو! ایشب وصالمون. اما مار یکن زمیخودت سوپرا الیبه خ يخوا یبودم که م

گفت:  يجد یی. سرش را خم کرد و کنار گوشم با صدادینفس کش ق،یو عم ستادیپشت سرم ا يمتر یلیم يفاصله  با
نفر  کیاز دم فرودگاه  ران،یا دی. از همون شب که پات رسیتا آروم بش یخواستم  دور ش ی. مياجازه دادم که بر

  عکس دارم. یهم که رفت ییها یاز سونوگراف یتخبر ماندن از تو نبودم. ح یات بود . من مرِد ب هیبه سا هیسا

  . يآ یشد که سر عقل م یم شتریب دمیرگ تر شدنش امهروز بز با

و همدمت شده بود سنگ قبر عمو  يشد ی. روز به روز افسرده تر میحضور مو انکار کن یخواست یم يبا لج باز اما
  !رتیکب

فرو کش کنه. سخت  تشیتا عصبان ادیخودش ب دیگفتم با ینبود اما م یدلم راض نکهی. با استادمیماه کنار ا شش
 رهیدست مادرِ دختر شو بگ ادیتونست ب یبا تمام ابهتش ممنوع الخروج بود و نم اکانیگذشت، اما گذشت... سامراد ن

بود. بهش سپردم تا برت  حیفقط و فقط مس رگردونهکله شق رو ب يتونست تو یکه م يا نهیو برگردونه. تنها گز
  .  ادینگردونه ن

  . يسامراد خوش آمد یت و گفت: دوباره به زندگاز عطرم گرف یقیعم کام

تونم  بگم که به  یشدم و گفتم: اما من نم رهیخ شینفس بود. به چشم ها کی مانی. فاصله دمیسمتش چرخ به
  پدرِ جانا؟ يخوش  اومد میزندگ

را که پشت گوشم فرستاد، روحم جان گرفت و غرورم به ضجه زدن  میبسته شد. موها میجلو آمد و چشم ها دستش
  افتاد. 

  دانستم. یکه به او داشتم چه بود... نم یدانستم نام احساس ی... نم دیچرخ یم يقرار یمدار ب يبر رو مانیزندگ
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همه جا نفوذ دارد به چه در  يمثل او که از قضا، زیاد يمانند ییادم رفته بود خط قرمزِ مرد قَدَر قدرت و ب انگار
  معناست...

  محارِم نداشته ام، به من محرم تر بود. يکه حال، از همه  يمَرد

  .دمید یکه به خیالِ خودم به سامراد رو دست زده بودم و حال خود را آچمز شده م یمن

یستیم، به چشم هایم خیره گفته بودم که ما دیگر زن و شوهر ن یدر میان نبوده!... وقت یداده بودند. اصًال طالق فریبم
  شده و گفته بود: جرات دارم بار دیگر کلمه اش را به زبان بیاورم!

  همکارىِ آن وکیل، بازیم داده بودند. احساسم به مردِ روبه رویم فقط ترس بود. با

  

  چه طور تونستى بازیم بدى؟! _

  

: بازى نبوده، اگرم بوده تو راه انداختى. منم را به حصار کشید و همان طور که به سمت کاناپه ها می برد گفت بازویم
  طبق قوانین خودم ادامه اش دادم.

زرشکى رنگ نشاندم، رو به رویم ایستاد و با جدیت گفت: راحت به دستت نیاوردم که راحتم بذارم از  يکاناپه ا يرو
  دستم برى... هنوز همونیم، همون سامراد و پناه.

دلخورم از تویى که یه  یآنکه به سمتش که کنارم نشسته بود بچرخم لب زدم: خیل دادم و بدون هیپشتىِ کاناپه تک به
تنه، پاى زندگىِ ویرونمون ایستادى. دلخورم ازت، از تویى که با این همه َمردونگى، پا به حریم اون زن گذاشتى و 

اکان، اگه تو مرِد بى خبرى نی يپناهتو کشتى. دلخورم از تویى که همون قدر که پدر نفسى، پدر جانا هم هستى! آقا
  از من نبودى، پس چرا االن مرد خیانت کارِ قصه اى؟!
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اش واهمه  تیدانست  که از عصبان یدر آرام نگه داشتنِ تنِ صدایش بود. م یسع يعمیقِ صدا دارش نشانه  نفس
  ست که مى تواند تا سر حد مرگ بترساندم. یدارم. مرا از َبر بود. مى دانست تنها کس

  و تالش کرده بود، اما نتوانسته بود ترسم را از بین ببرد.. خواسته

بود، در کنار ترس که همزاد مرگ بود می دانستم؛ دلم قرص بود که این مرد قطعًا آخرین نفر در دنیا بود که  عجیب
  می تواند بهم آسیب برساند.

  ت اما من مى گم گلستانه با بودنت، چیه؟ که تو مى گى ویرانه اس يجدى اش بلند شد: حُکمِت واسه زندگى ا صداى

سمتش چرخیدم و با تمام جسارتى که از میشى هایش گرفته بودم میان نگاهش خیره شدم و لب زدم: خط زدن  به
  ... مونینفس از زندگ
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به  عصبى اش را بیرون داد. دست مشت شده اش، از کالفه بودنش مى گفت. سکوت و تنها سکوت، بعد از پاسخ نفسِ 
بود. نفسى گرفت و با جدیِت بیشترى گفت: پناه، تو دقیقاً از  دهیسوالش نصیبم شده بود و گره اخم هایش کورتر گرد

  من مى خواى بچه مو...

دانم چه در نگاهم دید که لحظه اى ساکت شد. رو به رویش ایستادم و با صداى بلندى که تقریباً بدل به فریاد  نمى
  زنى که مشخص نیست چکاره است شریک بشم. يمتنفرم. از اینکه پدر بچه مو با بچه شده بود گفتم: از همین 

خودمون دو تا، نه یه  ي. قدمى عقب تر رفتم و فریاد کشیدم: من تمام تو رو واسه خودمو جانا مى خوام. واسه ایستاد
دل بکنمو برم و خاکستر نفِر سوم که از قضا مادرش زندگى مو سوزنده و باعث شده از  شوهرم که عاشقش بودم 

  کردن ترجیح بدم... یشدن رو به موندن و زندگ

خاموش افتاده بود قدم تند کردم اما او همچنان با درد نگاهم مى کرد. ادکلنش را  يسمت کیفم که جلوى شومینه  به
کلبه را به  ياز میان کیفم بیرون کشیدم و با تمام قدرت کف کلبه کوبیدمش. تکه تکه شد و عطر تند و سردش هوا

: خوب نگاه کن! زندگى با این عطر شده بود دلیِل مچشمم جارى شد و گفت ياشک از گوشه  يآغوش کشید. قطره ا
گى بچه ته، ازم گرفتش و به جاش یک دنیا دلخورى، حسرت، غم و  ینفس کشیدنم. عطرى که مادر اون بچه اى که م

  درد بهم هدیه کرد.
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رفتم. اشک هایم شدت گرفته بود اما میان نگاه او، درد غوغا به پا کرده بود. با  به سمتم برداشت و من عقب قدمى
فکر که اون چى داشت که  نیزدم و گفتم: تو مى دونى تمام شباى این شش ماه، ا یبد، لبخندِ کم جان یو حال یتلخ

  سمتش، دیوونه ام کرده؟!  يمن نداشتم و باعث شد بر

  روى پیشانى اش، گویاى حال بدش بود.  يعمیق و رگ هاى برجسته گردنش و نفس هاى  يبر آمده  رگِ

ما دو نفر هم مى خواستیم که بگذریم، انگار خدا نمى خواست. با خشونت و قدم هاى استوار به سمتم آمد. عقب  اگر
یان رفتم و پشتم به دیوار چسبید. فاصله یمان یک نفس بود. دستش را باالى سرم کوبید و روى صورتم خم شد. م

آغوشش حبس بودم و اى کاش حبسم ابدى مى شد. آن دستش پایین آمد و موهایم را پشت گوشم فرستاد. بوسه 
که دلشان  یی. اما امان از اشک هادیبرچ میرا از گونه ها میهاى پر از نوازش و مملو از خواستنش، با خشونت اشکها

سرم نشست. با صداى لرزان لب زدم: سامراد، بوسیده شدن مى خواست. به آغوشم کشید و لب هایش میان فرق 
  وقت انتخابت رسیده. یا من و جانا یا نفس.

  دستهایش دور کمر و کتفم تنگ تر شد و میان آغوشش حل شدم. چشم بستم و عمیق از عطرش کام گرفتم.  حصار

رم را بیشتر درون میان موهایم به نوازش پرداخت. به گمانم آرامشِ سه نفره یمان را به آغوش کشید. س دستش
  آغوشش پنهان کردم و گوش هایم با دل و جان، پذیراى نواهاى عاشقانه اش شد. 

  مرد قدرت لرزاندن قلب ها را داشت... حتى قلب شکسته مــرا! این
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گرفت. وقت  یم میتصم دیعالم. با يها یمرگ بر تمام دوراه دیباور برسد و بگو نینوبت او شده بود که به ا حال
برداشته و  شهیت ییگو ستاده،یا شیبه او فرصت داده بودم. روبرو دیبود و من تا طلوعِ خورش دهیانتخابش فرارس

  نفس؟... ای میاناغرورم را زده و حکم صادر کرده بودم. من و عشق و ج ي شهیر

تنها گذاشته بودم و  گارشیب و سبه بالش فشردم. او را با ش شتریو سرم را ب دمیشکمم باال کش يمالفه را تا رو 
قدرت آرام  یمسکن چیاز دردِ عذاب آوِر سرم که ه یکم دیخودم به تک اتاِق کلبه آمده بودم تا چشم بر هم نهم. شا

  کردنش را نداشت کاسته شود. 
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. میبود شهر يتنها نیکه هر کدام، تنها تر ییشب ها یِخواهد بود اما قطعا نه به سخت شیبرا یدانستم شِب سخت یم
  امشب بود.  یِبخشِ انکار نشدن نیو ا شیخواهد بود برا یبرزخ

 ینفس م شیکه دور از هوا ییهم مگر بود؟ تمامِ شب ها زیحس نفرت انگ نیتر از ا میال یداشت و نداشت... عذاب مرا
ما سخت گذشته بود.  يشوند، بر هر دو داریدر آغوشش ب میکردم تا خواب ها یخلوتش م یِ را راه المیو خ دمیکش

 وانهید ال،یشد؟! ل یم شینداشتم اما مگر دل زبان نفهم ام حرف حال یرا در حقم تمام کرده بود، شک يسامراد نامرد
ذهنِ خسته و کم آورده ام بود و کابوسم شده بود، پلک  يکه پرورده  ییایخولیمجنونش بود. خسته از افکار مال ي
باشد... آن  ایجانم را خشکانده بود. اگر انتخابش دختر مار شهیکه ر یبر احتمال نیرهم فشردم. نف يرو شتریرا ب میها

  چه بود؟! فیوقت تکل

و با گذاشتنِ سرم  دمیرا در آغوش کش میدادم. پاها رونیام را ب یزدم و نفس عصب هیگشودم و بر تاج تخت تک چشم
. شیو غم ها یکسیب فِ یقلم عاجز مانده بود از توص گریکه د یپناه دم؛یمادرانه پناه را به آغوش کش م،یزانوها يرو
اخمش  يبودم که دلم هنوز برا وانهیبود. من قطعا د جمع یکه او، غم وحسرت، جمع شان امشب حساب یاز پناه يوا

  اخم نگاهش!... يداد و برا یجان م

به پا کرده بودند.  ییلم غوغا. احتماالت و دلشوره ها در ددمیتخت خواب يآب سرد دوباره رو وانیل دنِ یسر کش با
 ادمی دنشیبود. با عجز پلک بر هم نهادم تا با د ستادهیا میبر چهار چوب در، به تماشا هیتک رانم،یروح سرگردانِ و

  فکر کنم. مانیزندگ انیسر دخترش به پا ربا سامرادم، ب دیچه به روزم آمده که حال با دیاین
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داد.  یقرار م شتریرفته و متشنجم را  در معرضِ آزارِ ب لی. تنها اعصابِ تحلدیفهم يزیشد چ ینم شیچشم ها از
دست جمع شده  يهمان طور که رو دم،یبه سمتش  چرخ یچشم باز کرده بودم، ظاهرًا در کنارم خواب بود. وقت یوقت

  .میصبحانه بخور یپاشنگاه کرده و گفته بود: بهتره  میبود به چشم ها دهیاش خواب

بار باشد  نیآخر دیشا نکهیو او در سکوت تنها به لقمه زدن من نگاه کرده بود. فکر ا میآشپزخانه رفته بودهم به  با
.با دمشیکوب زیم يرو ر،یش وانِیل دنیآورد. با سر کش ینگاه عاشقش صبحانه بخورم حرصم را در م ریگونه ز نیکه ا

روزا مون تنگ شده...انگار سال ها گذشته  نیاسه ا: دلم وفتگرفته بود نگاهم کرد و گ یکه رنگ دلتنگ ییچشم ها
  . میکه ما بود ییاز با هم بودنمون، از روزا
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... ستین یدلم راض نکهیمطمئن، با ا يخانواده  هیسپارم دست  یگفت: نفس رو م يجد یشد و با لحن رهیبهم خ بعد
 یانیپا ستیوقت قرار ن چیکه ه ی. شروعدهیشروع دوباره رس هی. وقت برگشتِن ما و هیزندگ تیاما با تو بودن اولو

  ... یخوام بهم اعتماد کن یسه نفره است. ازت م نباریکه ا یداشته باشه. شروع

دادم. از جا بلند شد و به سمتم آمد. دستش را به  یصندل یام را به پشت هیفرستادم و تک رونیآسوده ام را ب نفس
  سمتم دراز کرد و گفت: پناهِ سامراد... 

 انیدستم، م دنیبرخاستم. با کش يدستش قرار دادم و از جا انیفل نگاهش شد و با لبخند دستم را مق نگاهم
. قطرات اشک دمیرا بستم و عطرش را نفس کش میام زد. چشم ها یشانیپ يرو ینوازش يداد و بوسه  میآغوشش جا

  جا رقم بزن... نیقصه ام را هم انِ یپا ا،یشد. خدا ياز چشمم جار

  ...ستیکاف گرید 

  

  نمیبب باتریرو ز ایتا من دن يدیبه داد من رس ییجا عجب

  

  نمیتا آخر بب امویمن اونقد بخوام زنده بمونم، باهات رو تا

  

  نگردم ییرو تنها ایتا من دن يدیبه داد من رس ییجا عجب

  

  نکردم ییوقت باهاش احساس تنها چیکه ه یهست یتنها آدم تو

  

  هُرم نفسهام کننیمرورت م شم،یدلتنگ م رمیم شتیاز پ تا
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  خوامینم يزیندارم، به جز تو از خدا چ یجز تو احساس یشکیه به

  

  ستین یهست و ک یک کنهیم یکه تورو دارم کنارم، چه فرق یوقت تا

  

  ستین یمانع چیدستامون ه نیکه ب م،ینیب یم يداریتوب میدار بگو

  

  نمیبب باتریرو ز ایتا من دن يدیبه داد من رس ییجا عجب

  

  نمیتا آخر بب امویمن اونقد بخوام زنده بمونم، باهات رو تا

  

  نگردم ییرو تنها ایتا من دن يدیبه داد من رس ییجا عجب

  

  نکردم ییوقت باهاش احساس تنها چیکه ه یهست یتنها آدم تو

  

♫♫♫♫  

  

  رهیتو م يدستا يتا دستام تو شم،یوقفه م یب یِاز خوشحال پُر

  

  رهیگیم مهیمن گر یکه از خوشحال ست،ین یلحظه باور کردن نیا دیشا
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  يدیکش رونیغمو از تو دلم ب ،يدیتا پُر شدم از نا ام نیبب

  

  يدیبه داد من رس ییعجب جا نم،یبیم باتریرو ز ایدن دارم

  

  نمیبب باتریرو ز ایتا من دن يدیبه داد من رس ییجا عجب

  

  نمیتا آخر بب امویمن اونقد بخوام زنده بمونم، باهات رو تا

  

  نگردم ییرو تنها ایتا من دن يدیبه داد من رس ییجا عجب

  

  نکردم ییوقت باهاش احساس تنها چیکه ه یهست یتنها آدم تو
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کوتاِه  راهنِیدر حال تداركِ شام بود. در پ ،يریوصف ناپذ يِ سر زنده و خوشحال دادم که با شاد يایرا به کبر نگاهم
سشوار شده  يو موها راهنشیشده بود. رژ هم رنگ پ شهیاز هم باتریز ،يقه احل نیرنِگ کرِپ ساده با آست یگلبه
بود. با لبخند به سمت فر رفت و گفت: از فردا  ییبایز نیا يکننده  لیشک تکم یکه دورش رها کرده بود،  ب یلخت

 یقلب کیمخصوص، ک يدستکش ها دنِ یشاد. با پوش ياتاق پر از رنگها هیاتاقش و لباساش!  لیدنبال وسا میبر دیبا
 ه،و گفت: پنا دیکش رونیرفت و پارچ شربت بهار نارنج را ب خچالیگذاشت. به سمت  زیم يشکل را از فر در آورد و رو

 میآرامش که بذار يبرا رمیگ یتخت اضافه هم م هیاتاقش بمونه واسه جانا.  يتو ذارمیآرامش رو م يِ تخت گهواره ا
  ...میبمونم راحت باش شتیپ امخویکه م ییتو اتاق جانا تا شبا
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 یکه مشخص بود سروسامان گرفته، شکر م يا یزندگ يو در دل خدا را برا کردمینگاهش م رهیدر سکوت فقط خ 
مورد عالقه ام را  يغذاها یِآمدن من و جانا... تمام لِیکردم. جمع کوچک مان را دور هم گرد آورده بود، آن هم به دل

  هم پخته بود.

کند. گفته و  یم رمیرا به عمو کب تمیدر سرم جان داشت که گفته بود شکا دیسوزناك خورش يها هیگر اما من هنوز 
تر از حدِ درك  دهیچیپ زیانبار کاه. همه چ انِیشده بود در م یزده و انگار سوزن بشیغ ادیتلفن را قطع کرده بود. مه

 قِیو ناچار به تهران برگشته بودند. نفس عم افتهین مانی یآب چشماز  يمن بود. فرهان در به در دنبالش بود اما خبر
 م،ییایب رونیکه ب میکرد یو هر چه تالش م میباتالق فرو رفته بود انیدادم. تا خرخره م رونیحبس شده ام را ب

 دایپ یکی. کاش دیکش یآخرش را م يبه گمانم داشت نفس ها مانیبحران زده  یِ. زندگمیشد یدر آن غرق م شتریب
هم که شده،  یساعت يکردم برا یافتادم، التماسش م یم شیرفتم به پا یداد.... م یآدرس غم را بهم م شد و یم

  ما بکشد.  یِدست از سِر زندگ

شانه ام  يرو ایشد. دست کبر يدر هم گره خورده ام قرار دادم و اشک از چشمم جار يبر دست ها ز،یم يرا رو سرم
  :حالت خوبه پناه؟ دینشست و پرس

  را بلند کردم و گفتم:نه! سرم

از  مان،ی یکیدر نزد يفرد يقدم ها يصدا دنی. با شندمیآغوشش بار انی. بغضم شکست و مدیبه آغوشم کش 
در  شیاخم ها م،یاشک ها دنیکه آرامش را در آغوش داشت مواجه گشتم. با د حیخارج شدم و با مس ایآغوش کبر

  افتاده؟ ی: اتفاقدیپرس يدج یسپرد و با لحن ایهم شد. آرامش را به کبر

 یپ يآب را باز کردم و مشت ها ریرفتم. ش ییبه سوالش بدهم، به سمتِ دستشو یآنکه جواب یبلند شدم و ب ياز جا 
  کاسته شود. یاز التهابم اندک دیتا شا دمیآب سرد را به صورتم پاش یِدر پ
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آمد. پشت سرش  ییرایشربت به پذ يها وانیل يِحاو یِ نیبا س ح،یمبل دو نفره نشسته بودم که مس يسامراد رو کنار
از آشپز خانه خارج  د،یکوب یرا به هم م شیبه دست و آرامش که درون رورواکش نشسته و دست ها کیک يایکبر

شکمم،  يرفت نشست و باعث شد دستم را رو یضعف م شیلپ ها يآرامش که دلم برا يشدند. نگاهم با لبخند، رو
نگاهِ پر اخِم  ینینشست و نگاهش را که با سنگ میروبه رو حیود قرار دهم. لبخندم عمق گرفت. مسب میکه جانا ییجا
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زودتر به  حیداد، مس رونیرا که ب قشیسرخم همراه شده بود، به من دوخت. سامراد نفس عم يسامراد  به چشم ها
  ؟شده یحرف آمد: چ

رفته. کجا؟   ادیزده شده. مه انیعص شتریمون از قبل ب یشدم و گفتم: زندگ رهیو تنقالت خ وهیاز م دهیچ زیم يرو به
خودش رو توش حبس کرده و  دیخورش گهیاتاق که مهتاب م هیمونده و  دیخورش هی. نجامی... منم که استیمعلوم ن

رم را به و به سمت خودش کشاندم. س دیچیام پ شانه. دست سامراد دور شهیقطع نم يا هیکه ثان يا هیگر يصدا
صحبت  دیبا خورش يخوا ینشست و گفت: م میموها انی. بوسه اش مدمیدادم و عطرش را نفس کش هیتک شیبازو

   شمون؟یپ ادیکنم ب

  !شه؟یم ی: راضدمیدادم و پرس شیجدا کردم و نگاهم را به چشم ها شیبازو يرا از رو سرم

  راحت پناه ...  التیرا به دستم داد و لب زد: خ وانیگفت: اون با من... ل ینیشربت از داخل س وانیبرداشتن ل با

جلسه بود و قرار بود  يتو اوشیشدند. س زیم دنِینشاندند و همه شان مشغول چ یصندل کی يشام مرا رو موقع
  خودش را برساند. 

ود. ب اریتمام ع يکدبانو کی ایخود شدم. کبر یاز خود ب ز،یم يکوچک کشک و بادمجان رو يگذاشتن کاسه ها با
گذاشته  زیم يمرغ که رو نینگذاشته بود. ته چ میو هوش و حواس برا دهیچیاش در تمام خانه پ يقرمه سبز يبو

انداختم  و شروع به  زیبه م یطاقت نگاه یزن امشب قصد جان مرا کرده بود. ب نیکه ا دمیباور رس نیشد، به ا
 میبا افسوس برا يبه من انداخت و سر ینگاه اوشینداشتم. س دنینفس کش يغذا کردم. آنقدر خوردم که نا دنیکش

  تکان داد.
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 يِ با لج باز دیما بود که نسل به نسل را تحت پوشش قرار داده بود. خورش يبارز خانواده  يها یژگیاز و یکی لجاجت
  ! میآ یکالم بود: نم کیجوابش  میگفت یبود. هرچه من و سامراد م ستادهیحرفش ا يتمام، رو

و به سمت آشپزخانه رفتم.  دمیکش یقیپرت کردم واز خدا خواستم صبرم بدهد. نفس عم زیم يتلفن را رو یعصب
زنگ در ادغام  يبا صدا دنمیقدم برداشتم. رس ییرایبه سمت پذ وهیرا کم کردم و با برداشتن ظرف م یماکاران ریز

در هم گره خورد. با  میدر، اخم ها يجلو یعصب يایرما دنیقرار دادم و به طرفِ در رفتم. با د زیم يشد. ظرف را رو
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به سمتم برداشت و با پس زدنم، داخلِ خانه شد. در را بستم و به  یبه خون نشسته نگاهم کرد و قدم يچشم ها
باشه! خونه باباش، نه  نجایا دیو گفت: بچه من االن با ستادیخانه ا انیمبل انداخت و م يرا رو فشیرفتم. ک شیسو
  !بهیغر هیتنها با  خونه هی يتو

  ؟یهست یدستش گرفت و تکان داد: تو چه جور آدم انیرا م میبرداشت. بازو یسمتم قدم به

ام باشم  ی. پس مواظب تِن صدات باش! من هرجور ادمیمن يرا از حصار دستش خارج کردم و گفتم: تو خونه  میبازو 
 یاز آدم بودن حرف نزن که خنده ام م گهید یکی! تو يبه بچه خودتم رَحم نکرد یکه حت ییشرف دارم به تو...تو

  کنم! یقسمت نم ،یکیتو  يپدر بچه مو با بچه  هرگز...رهیدم بچه ات سامراد رو از جانام بگ ی!  اجازه نمرهیگ

  !دم یسامراد. قول م یزندگ يجا داره نه تو نینه ا ییبچه تو با خودت بردار و ببر...تا من زنده ام بچه ات جا ؟يمادر

زارم  یبچه تو به دلت م دنِ ید يتکان داد: آرزو میوار جلو دیبه سمتم برداشت و انگشتش را تهد یقدم تیعصبان با
 نیتو ا چهیجانات بپ يذارم صدا ی...نمینیخورم نذارم رنگ آرامش رو بب یکه قسم م ی...بترس از من...از منیپناهِ اله
  خونه! 

بستن در هم نتوانست  ياز خانه خارج شد. صدا فشیزد و با برداشتن ک يبه شکم برآمده ام انداخت، پوزخند ینگاه
 رهیت دگانمیمقابل د ،يلحظه ا يبرا ایشدم و دن رهیاش خ یخال يخارجم کند. به جا شیحرف ها دنِیاز شوِك شن

  فرستادم. آن زن چه گفته بود؟! نییرا پا هانمآوار شدم و با ترس، آب د شیشد. خودم را به مبل رساندم و رو

 چکیکه مانند پ یی. سرمادیاشکم چک يقطره  نیترکاندش قرار دادم و اول یکه بغض داشت م ییگلو يرا رو دستم
نبود. با هر  یافتاد؟...نه، اصال شدن یم میجانا يبرا یگفت. اگر اتفاق یم نمییبود از فشاِر پا دهیبه آغوشم کش یدر آن

 یو ب يمملو از شاد يشاهد لحظه ها گر،یقرار بود، چند صباِح د هک يا یبود از پله باال رفتم و به اتاق خال یبتیمص
  تر به اتاق چشم دوختم. دهیدر فرود آمدم و ترس يشدم. پا رهیتکرار مان باشد خ
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پناه گفتنش  ي. صدارداویکه عاشقش بودم هم نتوانست مرا به خود ب يعطر دنیچیدر قفل و پ دیچرخش کل يصدا
  سامراد! نجامیکه آمد گفتم: ا



  پناه

 
169 

 

و کتش را همان جا رها کرد و به سمتم  فیک ت،یدر آن وضع دنمیاستوارش پله ها را باال آمد و با د شهیهم يقدم ها با
  شده؟ ی: چدیشد و پرس رهیخ میانداخت و بلندم کرد. با اخم به چشم ها میآمد. دست دور بازو

  مگه نه؟! ،يذار یوار گفتم: تو نم انیلرزان، هذ يسُر خورد و با لب ها شیاه یشیم انیم نگاهم

  شده؟ ینکن پناه! لب باز کن بگو چ ونمیکورتر شد و گفت: د شیاخم ها گره

  ! رهیکنم... نذار بچه مو ازم بگ یهم دور کمرم قفل شد. گفتم: سامراد، التماست م گرشیشد که دست د يجار اشکم

داشت آرام نگاهش دارد اما  یکه سع ییگرفت و با صدا یاز عطرم نفس د،یامانم نداد. به آغوشم کش گریهقم د هق
چاك دهنشو باز  يشده؟ کدوم حرومزاده ا یچ نمیبود گفت: آروم باش و شمرده شمرده بگو بب يفوق العاده جد

  کرده و زر مفت زده؟

  من گفته! يبچه  از

کرد، مواد مذابش  یشد که اگر فوران م یآتش فشان هیکردم. حالش شب فیتعر افتاده را ياتفاق ها شیبه مو برا مو
 ،يزد یحرف م دیاگر با زبان تهد یشیبار راه را اشتباه رفته بود. با مَرد چشم م نیا ایکرد. مار یتمام عالم را ذوب م

نقطه ضعف،...نقطه ضعفش دست گذاشته  يبار رو نیشد، ا یا میمار يمَرد قاتل آرزو ها نیشد. ا یعکس م جهینت
و گفت: تا من  دیسوزاند. شصتش را گوشه لبش کش یبود. آتش خشمِ سامراد، زنده زنده خودش و خاندانش را م

  !یوفتیحال ب نیبه ا يهستم حق ندار

شد. به  ییاریخورد، وارد پذ یم وانیل ي وارهیکه به د یقاشق يبا صدا قهیسمت آشپزخانه رفت و بعد از پنج  دق به
که آب قند  وانیل اتیام شد. محتو رهیخ تیرا به دستم داد و با جد وانینشست، ل میجلو یچوب زیم ییسمتم آمد، رو
  و گفتم: سامراد!... دمیشک یقیباال آمد. نفس عم یو فشارم کم دمیبود را سر کش

فرستادم و لب زدم: اگه  نییانعطافش  را به نگاهم دوخت. آب دهانم را پا یمرور کردم. نگاه ب گریرا بار د میها حرف
  بخشمت! یوقت نم چیه وفته،یب یواسه جانا اتفاق

و نخواهد هم بود واسه جانا  ستیذهنت کن.... قرار ن يگفت: خوب ملکه  يجد یتر شد و با لحن رهیت شیها یشیم
  پناه! وفتهیب یاتفاق
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  یک ماهى که نه من آن لیلى بودم و نه او مجنون و مردِ عاشقِ قصه!ماه گذشته بود... یک

که بارها پرستیده بودمش. بارها به نگاه میشى اش که این روز ها تِه ته اش، نگرانى و دلخورى در هم ادغام  مَردى
  شده بود، نگاه کرده و خدا را شکر کرده بودم که محال بود مثل قبل تر ها شویم.

زندگیمان انگار مرهمى نداشت. در شب اول باز گشتم به خانه، خیلى جدى خواسته بودم فعال  يشکسته   حرمتِ
  رابطه اى بین مان صورت نگیرد.

 ينبود. کنار هم روى یک تخت به بالین مى رفتیم. او مانند یک ماهه  مانیاى که مهم بود اما رکنِ اول زندگ رابطه
  آن، سرم را روى بالشت مى گذارم...گذشته از غیرتِ سینه اى مى گفت که به جاى 

شده ام بود. دلش بد جور  رانیواى بر دلم که مى خواستش و روِح شکسته ام مانع اش مى شد، فاجعه اما غروِر و اما
  از او زخم خورده بود و اینگونه که از شواهد پیدا بود، فعالً قصد که نه، تواِن شروِع جدیدى را نداشت.

جانم تیشه مى زد. بى  يرا بند بزند! شک مانند خوره بر ریشه  شینه تا زمانى که بند زنى بیاید و تکه ها حداقل
انصاف با قدرت هم ضربه مى زد! بار ها با خودم، حرفش را که گفته بود: آدما هر چقدر بد باشند، به کسایى که 

  دوسشون دارن دروغ نمى گن! 

اول. پس چرا مرِد چشم میشى ام گفته بود؟.... به منى که ادعا  يده بودم به نقطه در ذهنم مرور کرده بودم و رسی را
  داشت همه َکسش هستم، دروغ گفته بود. 

از شنیدن حرف هاي یواشکى اش با کسى که گمان مى کنم وکیل بود، ایمان داشتم که درمورد طالق مان گفته  بعد
  طالق باشد؟! يل بندي، تبصره اى، براى باطل کردِن صیغه بود. دروغ بود که اگر نه، پس چرا گفته بود دنبا

خدا اگر حتى براى دل خوشى من هم گفته بود، بد از چشمم مى افتاد. مردى که این روزها فقط حکم هم خانه ام  به
  را داشت.

  به دیدن وکیل که استادم بود و باور داشتم با پول خریدنى نیست، مى رفتم. باید

هر چند بى جان، با  يجانا گرفتم و با دست کشیدن روى شکمم، با لبخند ينگارنِگ کامال چیده را از اتاق ر نگاهم
  که اى کاش حدسیاتم دروغ باشند؛ با بستن در از اتاق دلبندم خارج شدم... نیآرزو کردنِ ا
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شاد از اتاقِ کامل کاغذ  ییکه نیامده، به زندگِى سیاه و خاکسترى من و سامراد رنگ پاشیده بود. رنگ ها دلبندى
رنگارنگِ اتاقش و تخت و کمد هاى کرم رنگش که سامراد خواسته بود تداعى کننده  يبنفش تا پرده  يدیوارى شده 

  اتاقم در عمارت باشد.  ي

بنفِش گوشه اتاق. با یا آورى اتاقش، لبخندم عمق گرفت و با کشیدن رژ گلبهى  يضعف مى رفت براى کالسکه  دلم
بى نهایت خیره اش مى شد و لبخند مى زد  یورم کرده ام که سامراد با عشق يروى لب هایم، به چهره رنگ بر 

  نگاهی انداختم و با برداشتنِ کیف دستىِ کرم رنگم از اتاق خارج شدم.

ساکت زدم و خارج شدم. آژانس دم در منتظرم بود. درونِ ماشین  يعمیقى کشیدم. با نگاهم چرخى در خانه  نفس
  گرفتم و آدرسِ دفترِ وکیل را دادم.  يجا

خفه ام کرده بود و اجازه نفس کشیدن هم نمى داد. با اینکه در خرداد ماه بودیم اما نمى دانم هجوم آن حجم  استرس
  از سرما به تنم از کجا نشأت گرفته بود. 

رم را به صندلى تکیه دادم و را روى بازوي برهنه ام کشیدم تا شاید کمى از لرزش ام کم شود. چشم بستم و س دستم
  که این روزها پر از تنش بود پرواز کرد. يافکارم به سمت خانه ا

 دهیزندگى اش گذاشته و مرا بد مى ترساند. به مزا يکه ماریا نام داشت. ماریایى که سامراد، پا روى خرخره  تنشى
  شده و برگشته بود.  دهیزاکه همه مى دانستند برنده اش ماریا است رفته و از عمد، فاتحِ آن م يا

که داشت دروِن گرداب ورشکستگى دست و پا مى زد، مهم  ییکه تمام انگلیس مى دانست چقدر براى ماریا یهمان
شان،  انیجنگِ در گرفته م نیکدام شان بر ا کیکرد و  یم یانیدل من، پا در م يبار را برا کی نیکاش خدا ا يبود. ا

و پرداخت  نیماش ستادنِ یباشد. با ا شیدایکاند یکه محال بود سامراد حت يا یوشنواخت... خام یم یناقوس خاموش
از  دمیترس یشدم. دروغ چرا؟! م ادهیو دسِت دخترِك درونم را گرفتم و پ دمیرا به آغوش کش شانمیافکار پر ه،یکرا

  !دمیترس یباشم...م شانیکه آماده بودم تا شنونده  ییحرف ها

به  یشدم. سامراد ُمهر باطل رهیخ شیآب يخورد و دوباره به چشم ها یسال چرخ انیمرد م يناباورم در چهره  نگاه
شده ام را  رانیبود، خودِ و یبود. به هر جان کندن دهیرس انیبه پا مانیمان زده بود! قصه  مهینصفه و ن یِزندگ
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 رهیباال آمد و خ ابانیاهم از آسفالت خشد. نگ یدگانم تار تر میهر لحظه مقابل د ایآمدم. دن رونیبرداشتم و از دفتر ب
 شیمردمک ها انیکرد. نگاهم م یدود م گاریغم زده س یآسمان کبود، با نگاه رِ یز ابان،یشد که آن سمت خ يمرد ي

 يگریمن کر شده بودم. قدم د ایدر سکوت مطلق فرو رفته بود  ایدانم دن یبه سمتش برداشتم. نم یو قدم دیلغز
تار تر شد و  دمید د،یرا برداشتم، اشکم چک يبودم و نگاه دلخورم قفل نگاهش بود. قدم بعد ابانیخ انیبرداشتم. م

 يو آسمان معلق شدم. صدا نیزم انیو من، م دیچیپ ابانیدر خ ینیماش يها کیالس غیج يبه خودم که آمدم، صدا
احساس کردم باعث شد  میپاها نیبرا که  یسیشد. گرما و خ یدور تر م هیزد، هر ثان یم ادیکه نامم را فر يمرد

  لب زمزمه کنم: بچم! رینامفهوم، ز

  هم افتاد. يهمان لحظه رو میپلک ها و
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کردم با  یدادم. خواهش م یسفارشم را م ش،یها يازمندین يگرفتم و درون صفحه  یتماس م يبا دفتر روزنامه ا دیبا
 یرنگ دیسف يخدا هستم! به خدا و آن ُمهر بد قواره  ازمندیچاپ کنند که به شدت ن میفونت شان برا نیدرشت تر

 انیم یزنند... پناهِ اله یکند م یم زیاش سر ر ياژدتر گریکه د یشان زمان يها لمیف يکه همه کارگردان ها، پا
 شیارگ ه انیکه م یکه به گمانم غم،...همان یاش به شدت به آن، چند سال بعد محتاج بود! پناهِ اله یجهنم یِزندگ

 نیا که یگرفته بود...پناه رشیرا هم مانند عمو کب شیپناه که جانا يهم خانه کرده، با او متولد شده بود. امان از خدا
  مطلق!  چِ یه کیشده بود به  لیداشت و تبد انیدر م یکی یروز ها فقط نفس

اتاق دخترکش رها  انِ یو در م ایاز دن يدر گوشه ا انش،یپا یب ییِکس را نداشت و در تنها چیه گریکه د یمطلق چِیه
  شده بود.

را خدا  یاما رفتند...وگرنه، الباق میدانستند دوست شان دار یکه م ستیکسان يکه باور داشت جهنم تنها جا یپناه
  دوستش نداشت! گریکه اگر کفر نباشد د ییبخشد...خدا یم

که چند  يا شهیآن دستگاه ش انیرا مآمده اش  ایتوانست دخترك هفت ماهه به دن یخواست م یکه اگر م ییخدا
  عطف پناه شده بود نگه دارد. يو نقطه  ایدن ،يروز

با مرگ نداشت  يکه حد و مرز یپناه يآمد...برا یکرد که دلش به رحم نم یو تماشا م ستادهیقصه ا يکجا یراست به
  پدرش و دخترکش! رش،یکرده بود.... به مانند عمو کب يهوِس خواِب ابد ب،یو دلکش عج
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  دارم! یاجازه هست؟ سوال ایخدا

در  مانیپناهِ قصه  يهم برا یلونیاپس یحت گریکه د يماند؟!  انصافت را در کدام قصه خرج کرده ا یخودمان م نیب
  ؟ينگذاشته ا يگوشه و کنار

بودم  يم عاشق َمردآتش سوختم...خاکستر شدم. ققنوس وار از دل آتش زاده شدم و باز ه انیکه م یمن، پناه يبرا
 ریگرفت و دستم ز یبا حضورش و با لمس دستانم، قلبم اوج م  نکهیدوست نداشتم. با ا گریروزها، او را هم د نیکه ا

اتفاق ها، اگر به او  ياش را نداشتم. قبل از همه  دهداد اما تحمل حضورش، عطر چوِب باران خور یدستش جان م
و  شیبار به تمام معنا تمام مان کرده بود. ک نیا ایسوخت. مار یگونه نم نیهشدار نداده و التماسش نکرده بودم، دلم ا

 بهکه  یکه فقط خودش و شاه يکرده بود. جور رانیرا داشت که صفحه شطرنج را و يمات مان کرده...و حکم قلعه ا
  را کوك کرده بود. کیو  ستیاش ساز ناکوِك ب یاغیکه دل  ید مانده بودند...شاهبو نیساکت و غمگ یبیطرزِ عج

نشسته بود...  زشیتاخته و قلدارنه سر م د،یناز یاش م یفیحر یکه مغرورانه به خود قمار بازش که به ب یکیو  ستیب
  بازنده است. شهیرفته بود قمار باز چه برنده و چه بازنده، هم ادشیو اما به گمانم 
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عطِر  ينگرفتم. بو دیداد اما نگاهم را از غروب خورش یبه ماتمکده ام را م یبسته شدن در، خبر از آمدن کس يصدا
داد. نگاهم را به  هیتراس تک يپارکت نشست و به دِر باز شده  يداد. کنارم رو حیدر فضا، خبر از آمدن مس دهیچیپ

 نیا يکرد یکه ادعا م یخوب ي: کجاست اون روز هادمیو پرس مبنفش و کرمِ پرز دارِ کف اتاق داد یِعروسک ي چهیقال
  ح؟یمنتظرشون باشم؟! چرا مس دیبا یجا منتظرمونه؟ تا ک

  نیجا؟ به ا نیبه ا میکه برس نیدینقشه کش ؟يمن حکم صادر کرد یزندگ يواسه  یبا دوستت نشست یچه حق با
 يکردم! چرا اومد یمو م یشده بودم و داشتم با بچم زندگ نیه بود، با غم نبودنش عجک یلحظه ها؟ با هر سخت
 يکرد؟ چرا باز یشو م یزد و مُردگ یکه عاشقش بود اما دَم نم یبه جوِن دل یاومدن انداخت يدنبالم؟ چرا وسوسه 

 یکنم اسم پدر جانا رو؟ منم پشت پا زدم به هرچ یکه گفت بمون. من پُر م يکه دلم شکست از برادر دیچرخ يجور
  ! حیمس نیبود و نبود و اومدم! بد کرد

اش قصد  ینگاهم کرد. بغض لعنت رهیفقط خ ،یچارگیشدت گرفت. اما پناهِ کوچکِ درونم با بغض و ب شیها اشک
: دیکش ادیبر سرم فرو با سکوت  دیتخت کش يباال یِعروسک زِ یبه آو یشده ام دست رانیشکستن نداشت! غروِر و
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 يرا...با درد چشم بستم و سرم را رو شقتعا ي وانهیبکش دل د ریگفته بودم آمدنت غلط است! گفته بودم به زنج
دِل دلداده ام که  چارهیدل ساکتم را به درد آورده بود. ب میکه بغل شان گرفته بودم قرار دادم. اشک ها میزانوها

تر کرده بود.  نیرا سنگ شیکرد. بغض مردانه اش، صدا یاش م یکه وجودم نهبود  یشیهر شبش، َمرد چشم م يایرو
  نتت؟یهم که شده بب يا هی! اجازه بده واسه ثاندهیبه جنون رس دنتیلحظه د هیواسه  رد نیگفت: پشت ا

که از قلبم، از نبود جانا در بطنم  يبد و تلخ بود. با درد ،یصعود کرد. حالش مثل همان شبِ برف شیتا چشم ها نگاهم
 دید یمنو م دیاون روزا با وفته،یب یکه بهش هشدار دادم و گفتم اگه واسه جانا اتفاق یگرفت لب زدم: زمان ینشأت م

 رانیقبل، به منشأ و يبارم مثِل دفعه  نیبار دوم باخت! ا يبرا د. سامراستین ی...پناهستین ییکه جانا ینه االن
کرد، با در نظر  یم ایرو که از چپ و راست به مار ییاون حمله ها یباخت! اگه سامراد کم ایبه مار مون،یزندگ يکننده 

و فرار کرده، تو  هکه به عمد به من زد ینیماش دیافتاد! چرا با یاتفاقات نم نیکرده بود االن ا تیریگرفتن ما مد
  بشه؟ دایپ ایمار يخونه  نگِ یپارک
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 یِشدِن زندگ رانیشبه و کی. از دیگو یخاکستر شده ام م ياز آرزوها ز،یام  ن یروزها، سطر سطِر دفتر زندگ نیا
  بود! یبزرگ يآرزو میبرا یخوشبخت دیکه سهم ام فقط با حسرت، تماشا کردنش است...شا یمن

باال و  میگلو يشده  بیاش بر دلم چنگ انداخت. بغضِ س یخال يشکمم قرار دادم، نبودن و جا يرا بر رو دستم
  . نبود...دخترکم نبود!دمیدوباره به شکم ام دست کش يمملو از اشکم، با ناباور يشد و با چشم ها نییپا

  ؟ییکجا ،ی: ماماندمیلب نال ریبا صدا شکست و زمزمه وار ز بغضم

کنارم نشست و با درد، نگاهم  دشیدست سپ کی يشده بود، با موها يهزارساله ا رزنیشبه پ کیدرونم که  پناه
 یهمه درد، انصاف نبود. گرچه خودم  م نیساله و ا ستیمرا هم با خود برده بود. مِن ب يایرفته و انگار، دن میکرد. جانا

و خودش تنها...از  يتو مانده ا ،ییایتا به خودت ب شود،ات  ی. بخواهد وارد زندگستیبه سن ن دنیدانستم غم د
عالم...مقصر  يها یاهیبودم به قعِر س دهیاشتباه رس کیبودم که دل به دلِ دلم داد و با  یعاصخودم  یدستِ نادان

 وعآمدنم بود و شر رم،یو جبران ناپذ يحماقتم، عاشق شدنم بود. حماقت بعد نیبزرگتر دیهم بودم و شا ادیبودم. ز
مقصر  ،يآمدِن زود هنگام فرزندم بود و رفتنش. آر ایکه حاصلش به دن یو سامراد. جنگ ایمار نیجنگ ب يکننده 

  ام خودم بودم!  یاول زندگ فیام، متهِم رد یکس یب يبودم....سوگند به تمام شب ها
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 یگذشته بود. نگاهم درون اتاق چرخ خورد و ب میبرا یگذرِ سال يروز  گذشته و من به اندازه  کی حیاز آمدن مس 
دانم  یقرار دادم. نم میزانوها يه نظرم جابه جا شده بود، چشم بستم و سرم را روکه ب ییا لهیبه چند تکه وس تیاهم

 یاهیکه در س ی. ناباورانه چشم گشودم و به اتاقدمیشن ام یکیرا در نزد ينوزاد هیگر يچقدر گذشته بود که صدا
و به سمت تراس  برخاستم يگرفت! از جا یشد و شدت م یم شتریشب فرو رفته بود نگاه کردم. صدا هر لحظه ب

درون سبد در تراس  يمان افتاد، نوزاد يکنار يرا پشت گوشم فرستادم و چشمم به سمت تراس خانه  میرفتم. موها
شب  يها مهی. نستادمیتراس ا يکم پهنا يلبه  ،یانداختم و با کمِک صندل یدو تراس نگاه ي. به فاصله کرد یم هیگر

نگاه کردم و ترس، درونم را ماالمال از وحشت کرد.  نییتاختند. به پا یخلوت با سرعت م ابانِ یها در خ نیبود و ماش
 یدرست فکر کردن را بهم نم يبه آن نوزاد، اجازه  دنیرس دِ یکم دو تراس دادم. ام ينگاهم را به فاصله  گریبار د

از  یکیو  دمیکش یقینفِس عم پرت شده و نقش آسفالت شوم. يداد. تعادل نداشتم و هر لحظه ممکن بود از بلند
ُبردم، تعادلم را از دست  شیشد پ ینوزاد از آنجا قطع نم هیگر يصدا يکه لحظه ا يرا به سمت تراس کنار میپاها

دادم. با گرفتن کمرم با دست  رونیام را ب دهیدست قدرتمندش شد. نفس ترس ریاس میاز پشت، بازو هدادم ک
: چه دینفس شد. غر کی مانیآورد و با خشونت به سمت خودش چرخاندم. فاصله  نمییتراس پا ياز لبه  گرش،ید

  ؟يکرد یم یداشت یغلط

  بچه رو؟ ي هیگر يصدا يشنو ینوزاد که درون سرم اکو شد، لب زدم: نم هیگر يصدا

انطور کرد و هم یمان را ط نیب یِسانت کی يشدت گرفت. فاصله  میکورتر شد. فشار دستش دور بازو شیاخم ها گره
  : کدوم بچه پناه؟!دیتر پرس يجد دمیشن یمحکم قلبش را م يکوبش ها يکه صدا
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آمد و اصال از آن سبد  ینم يا هیگر يبود اما صدا بی. عجدیرس يکنار يخانه  یِ نگاهم را گرفت و به تراِس خال رد
  کرد.  یم هینوزاد داشت اونجا گر هی: سامراد، باور کن دمینبود. نال يخبر

به  انیکه ترس و وحشت درونشان عص ییدو انگشتش چانه ام را گرفت و وادارم کرد نگاهش کنم. با چشم ها با
محکم تر کرد.  میباره چانه ام را رها کرد و دست سِر و شل شده اش را دور بازو کیپاکرده بود نگاهم کرد. به 

. درِ تراس را بست و میاتاِق روشِن جانا شد رد. وادیکش یرفت، مراهم دنبال خودش م یهمانطور که به سمت اتاق م
گفت:  تیو با جد دیکش یقیشده بود. نفس عم وانهیبود که د دهیدانم در نگاهم چه د ی. نمدیپرده اش را هم کش

  ؟يکرد یم کاریجواب سوالِ منو بده... لبِ بالکن چ
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  کرد! یم هی. داشت گرارمیخواستم برم بچه رو ب یگفتم که، م _

  !هیگفت: پناه، دوساله اون خونه خال يگرفته ا يم کرد و با صدادرد نگاه با

داشت، به دِر بسته  يحرف نگاهش کنم. نگاهم رنگ ناباور یکه باعث شد ب دیچیدر سرم پ يسوت ممتد يصدا
  : سامراد!...دمیتعرض کرده بود نال میکه به جان و صدا يفرستادم و با لرز نییانداختم و آب دهانم را پا ینگاه

 دهیو شن دهیشد...خودم د یشد. اصال مگر م دهیسرد شده اش دور کمر و کتفم تن يو دست ها دیآغوشم کش به
 يکه از حس ها يا یرنگ يها لهینگاهم به سمتِ تراس روانه شد و بعد به ت گریآمدم و بار د رونیبودم. از آغوشش ب

  . ودبه بار آمده ب یشدم. وضع اسفناک رهیخ دمیفهم ینم يزیدرونش چ

ستاره شده و به آسمان رفته بود، از آن تراس و  میکه جانا یاز زمان قایآن نوزاد، دق يکرد. بارها صدا یاشتباه م قطعا
عقب رفتم. مچ دستم را گرفت. نگاه نمدارم در نگاهش سُر خورد  یو قدم دمیکش میموها انیم یآمد. دست یخانه  م

  نشدم! وونهی: من ددمیو مضطرب نال

که ده  یدون یدونم...اما تو نم یگفت: م تیو با جد دیمحال بود را در هم تن گریکه باز کردنش د یوحشتناک يها اخم
رها  مهیکه...حرفش را ن يبه حد ،یش یافسرده تر م ي. روز به روز داريحبس کرد یاتاِق لعنت نیا يروزه خودتو تو

  !ستمین وونهی: اما من ددمیکرد. چشم بستم و نال

 چیصعود کرد. چشم گشودم. بدون ه میو دسِت او از دور مچم به بازو ختیفرو ر میپلک ها انیشک از ما يقطره ا 
ها رو! فقط تو نه، ما بچه مونو  یلعنت نیا زیتر گفت: نر يدر لحنش، جد ینرمش چیدر نگاه سختش و بدون ه یانعطاف

تو تصورش  هیشب یوقت ده،یکه ند ي. بچه ادهیهم نگز ممن از نبودش کک یکن یکه تو فکر م ي. بچه امیاز دست داد
  !نی. هميدار اجیروانشناس احت ایمشاور  هیانصاف...پناه، تو فقط به  یرفت ب یکردم، دلم واسش م یم

بازگشت...سامراد، زمان خط زدن  یدارم...به رفتِن ب اجیشدم و گفتم: من به رفتن احت رهیغم به نگاه پر از دردش خ با
 گهیواسه مون حس د دن،یپر از درد که جز رنج کش يما نیاز ا می! وقتشه دل بکندهیهامون رس یاز زندگ گهیهمد

  نذاشته... ییا

 نیا يرا خرج آمدنش به سو طشیبل  نیبزند. آخر دلم  آخر یکند. حرف يغرورم افتاده بود تا کار يبه دست و پا دلم
 یلمس کردن شان جان م يکه روحم برا یینقش بست و با همان اخم ها شیلب ها يتلخ رو يمَرد کرده بود. پوزخند

  پناه! یستین یانجام بدم...رفتن وباراشتباه رو د هینگاهم کرد و لب زد: عادت ندارم  رهیداد خ
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که از درون، در  ییتا درد ها میکن یهستند. مخصوصا ما زن ها که تمام تالش مان را م یبزرگ يها دروغ گو ها آدم
 یو سرمه بر چشم م میستیا یم نهییآ ينگذارند. جلو ادگاریبه  يکردن مان هستند، در ظاهرمان اثر یحال متالش

 هیو مانند بق میزن یعطر م م،یباف یرا م مانیم، موهایکش یم مانی. بدون لرزش دست، رژ را با دقت به لب هامیکش
که رنگ  میغرق شده ا مانیدروغ ها انیو تمام...آنقدر م میزن یلبخند م نیرو به دورب مان،یدروغ گو يهم جنس ها

  چرا؟  دیدان ی. ممیخوان یاز نگاه هم نم گریغم و حسرت را د دیشا ایدرد 

اش شده ما و  جهیزنند....و نت ینم ادیدر گوش مان بارها زمزمه کرده اند، دخترها فر مانیاز همان ابتدا، مادر ها چون
 یکه آسمان روشن م ینخواهد داشت. اما زمان یهرگز طلوع میکه باور دار ییمان...شب ها ییتنها سرتاسر يشب ها

 یکه به اجبار به روزمرگ ي. درست مانندِ ما... سامرادمیرس یمان م يها یشود، پوست کلفت تر از قبل، به روزمرگ
 نی. همنمیداشتم را نب میازش ب گریکه د يا يداریتا ب دمیبلع یکه م ییو من به کمک آرام بخش ها دیرس یم شیها

جا  بهجا  يا لهیگاه وس یشد و گاه و ب ینوزاد بلند م ي هیگر يگذاشت، صدا یم رونیرا از خانه ب شیکه سامراد پا
خانه  يشد، قفل هوشمنِد درها یکه از خانه خارج م یگشتم، نبود. سامراد زمان یشد. هرچه اما به دنبال نوزاد م یم

حکم  می! خانه اش براستمین وانهیشد که د یدانم چرا باورش نم ینکنم...اما نم یوانگید گریکرد تا بار د یرا فعال م
. دیکش یآخرش را م يداشت نفس ها گرید شیبایقفِس ز انیکه م دمدر غربت بو يقفس را داشت. مانند پرنده ا

داده و ستونِ بدنم  هیتک واریچشم بستم و دستم را به د ينوزاد در مغزم هلهله به پا کرده بود. از ناچار ي هیگر يصدا
گم شده ام را  ادِ یمه یبار حت نیکشاند. ا یم میداشت به انزوا یی...تنهايگریکردم. تنها بودم؛ تنها تر از هر زمان د

 یسالمت و نداشتن خبرِ  ادیام داشتند. نبوِد مه یاز حال جهنم ياز حال شان داشتم و نه خبر يهم نداشتم. نه خبر
به صدا در آمد  زیم يبود. تلفن رو دهیام هم از من ُبر یمیقد قیبه برزخ کرده بود.  رف لیآن ها را هم تبد یِاش، زندگ

 یم ایگرفت و حالم را جو یبار تماس م کی يا قهیطبق قانوِن نانوشته اش، هر ده دق سامراداش شدم.  رهیو با تنفر خ
دور سرم  به چرخش در آمد. دکمه تلفن  يا هیثان يسست به سمت تلفن قدم برداشتم که خانه برا يشد. با قدم ها

شکستند. نامم را زمزمه  صاربه عهدشان وفا نکردند و ح میاشک ها  د،یچیدرون گوشم که پ شیرا لمس کردم. صدا
شده و تمام شب و روز ها را با ترس و گم  انشیدارد و از قضا روز هاست که م ایکه از جنگل فوب یوار گفت. مانند کس

  به جانم قدرت داد.. دمیام يبوده و حکم نجاتش را دارد، صدا دشیکه  ام دهیرس يکرده تا به جاده ا يمرگ سپر
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  !ادیمه ستمین وونهیشد گفتم: من د ادیفر  هِ یشب بایکه تقر ییمقدمه و با صدا یب

  !ستمین وونهین ...من د: تو باورم کدمیشد. با عجز و درد نال ساکت

  افتاده؟ ی: پناه، اتفاقدیچیپ یشده اش در گوش جیملتهب و گ يصدا

نامرد امانت نسپرده  يمنو دست تو رمی! مگه عمو کب؟یستیروزا که محتاجتم چرا ن نی: ادمیمبل رها شدم و نال يرو
  بود. 

  شده؟ یچ یترسون یمنو م يو گفت: پناه، دار دیکش يو صدا دار قیعم نفس

 ونیزیدستم را درون صفحه تلو انیو تلفِن م ستمین وونهی: من ددمیکش ادینوزاد شدت گرفت که فر ي هیگر يصدا
امان  یب میمبل فرود آمدم. اشک ها نییگذاشتم و پا میگوش ها يرا رو می. دست هاختیر نییکه تکه تکه پا دمیکوب

 قهی. چند دقدیکش یآخرش را م ينفس ها اشتکه او هم د یزد. دل یم يکار يشکسته دلم ضربه ها ي شهیبه ش
همان  يو منگ، پا جیگذاشتند و گ فمیبدن ضع يخودشان را رو ریخواب آور تاث ينگذشته بود که قرص ها شتریب

  مبل افتادم.

درون شان  یکه خستگ يا یشیچشم باز کردم و نگاه خمارم قفلِ نگاه سامراد شد. نگاه م میبا نوازش شدنِ موها 
 ي. به پهلو و با فاصله امیتخت بود يکرد. درون اتاق مان بر رو یکه ساحل قلبم لمس شان م یید. موج هاز یموج م

رخ صورتم که بهش تسلط داشت جلو  مین يرو هبود. انگشت شصتش نوازش گران دهیکم به سمتم دراز کش یلیخ
انگشتش را از  هیمکث کرد. بعد از چند ثان میلب ها يآمد و رو نییآمد. با عشق اول گونه ام را لمس کرد و بعد آرام پا

کم  شیراینگاه گ تِیاز جذاب ییرا که هنوز هم ذره ا ي. در سکوت نگاهش کردم. مَرددشیصورتم جدا کرد و بوس
  کس بود.  یکه مانند خودم ب ينشده بود. مرد

  م؟یخواد حرف بزن ی: دلت مدیاش پرس يجد شهیاما با همان لحن هم آرام

گرفته  ي. با صدادیشد و حسرت در نگاهش شعله کش میها ریرا پشت گوشم فرستادم که نگاهش سنجاقِ حر میموها
  ام بگم؟!  يچرا لب باز کنم و از نابود ،يباورم ندار یبود گفتم: وقت میها ادیاز فر یکه ناش يا

   !ينبود نجایلحظه ها ا نیا يمن، اگه باورت نداشتم که تو زیگفت: عز تیهمان جد با
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که گوش  یهست ی... توام همون نگهبان بد عنقمارستانهیت هیشب قایدق نجایشدم و گفتم: ا رهیخ شیها یشیم در
 یجام، حالم روز به روز بدتر م نیکه من ا یکه تا وقت یو باور کن ینیو بب يبشنو يخوا یهات از التماس هام پُره...نم

...تو يکه با منگ کردنم، نگهم دار یکن یم یسع يدار ردهک زیتجو شعوریکه اون دکتر ب ییشه... با آرام بخش ها
  ! يریگ یآخرم رو ازم م ينفس ها ،یبا خودخواه يدار

شد،  رهیخ يا شهیش وارید رونِ یب يایو آتش زدنش، به دن يگاریس دنیکش رونیتخت بلند شد و با ب ياز رو یعصب
داد گفت: دلم به بودنت خوشه.  یم رونیرا ب گارشیحالت دادم. همانطور که دود س رییبه حالت نشسته تغ دهیاز خواب

  !یمتیام خوشه... اما نه به هر ق يادیز
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بود که با  يچند ماه ا ي. حال، دختر بچه دمشید یم مانیخانه  يجا ي. جادمیشن یاش را نم هیگر يفقط صدا گرید
که سامراد جان داده اما زبان باز نکرد و  شیهفته پ کیکردم. از  یهش مگشت و من با لذت نگا یرورواکش خانه را م

شده ام.  وانهیواقعا د دیشد که شا یهم داشت باورم م ودمخ گریشده و د زیحالم فاجعه آم ،يبرو یتوان ینگفت که م
 يبود. حکم همان دستگاه ها یو ترسناک بیعج يایدن ،یو روان یروح ياختالل ها م،یواضح تر بگو ای یافسردگ

نفر آمده و از پشت  کیو  دیترس یبودم که تا سر حد مرگ از ارتفاع و پرتاب م یسقوط آزاد را داشت. مثل کس
 یقتیحق نیبه تمام معنا بودم. ا فِیدختر ضع کی. من دیکش یبود. و حال در آغوش مرگ و فاجعه نفس م ههُلش داد

بود...اما حال،  دهیجنگ میو به جا میو برا ستادهیا ایتنه در مقابل دن کیشت و دا یهم بهش آگاه ریبود که عمو کب
  بجنگد... میرا نداشتم که به جا یکس

ورم کرده و  يتخت برخاستم. با چشم ها يدوانده بود، از رو شهیکه در جانم ر يرا باز کردم و با سردرد میها چشم
نفسم  يلحظه ا يبود از اتاق خارج شدم.  نگاهم قفل پله ها شد و برا دایآرام بخش درونش هو راتیکه هنوز تاث یبدن

 يدانم لحظه  ی. نمدمی. به خودم آمدم و به سمتش دونداشت يپله ها بود و با سقوط فاصله ا يرفت. دخترکم لبه 
د آمدم و فرو ییرایکِف پذ يپارکت ها يکرد و باعث شد که از پله ها سقوط کردم. رو ریگ يزیبه چه چ میآخر پا

  شد.  اهیس دگانمیمقابل د ایکرد و دن يرو شیپ میمژه ها يام به سو یشانیگرم از پ یعیما

هم انگار  میفاصله انداختم. مژه ها میپلک ها نیبود ب یدرون دستم، با هرجان کندن یسردردِ وحشتناك و سوزش با
که کنار تختم نشسته بود،  يفرد دنیبود چشم گشودم و با د یبتیخواست. به هر مص یدلشان تا ابد بسته ماندن م

 کیام را  یباال آمد و دلم خواست که تمام زندگ میپرداخت. بغض تا پشت لب ها ییبه خودنما میچشمها انِیاشک م
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 یی: چه بالدیپرس يگرفته ا ينگاهش نشست که با صدا انیام... نگاهم م یآمده بود، چشم آب دمی. اماورمیجا باال ب
  !؟يسر خودت آورد

  سرت آوردن؟! ییتر شد: چه بال نیسنگ شیکه صدا دیچک نییپا میپلک ها انیاشک از م يا قطره

  به سرت آوردم؟! یکرد و گفت: چ یمکث

گرفته بود  يرا به باز شیکه صدا ي. با بغض مردانه ادیچک نییقطره پا کیاز همان  تیهم به تبع يبعد يها قطره
کار کرده باهات  یچ نیکه گناهش پات نوشته شده بب يچه کرده باهات...دلِ ُمرده ا رتی: امانت بابام، دل اسدینال

و تاوان من شد  یپناه...رفت یشبه رفت هیعالم برات... بدِ شبه شدم  هیشدت گرفت که گفت:  می... اشک هایپناهِ اله
  !یداد تا گفت:خواهرم ...مکث کرد و جانیمن با خودم. من ییِداغون شدن تو تنها
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به من  یقیشده بود. من هم تمام آنچه را که رخ داده بود، شرح داده بودم. نگاه عم ایافتادنم را جو لیآمده و دل دکتر
و نعره  ادیمه فیکس حر چیساعت در بخش، جنگ و جدال به پا شده بود. ه کیانداخته و رفته بود. بعد از گذشت 

که قول داده بود مرا از سلول  يادیشد. مه یبود نم دیلبخند بر لِب عمارت بع شهیکه از پسر مهربان و هم ییها
 یرا با دکتر م شانیمشاجره  يام، آزاد کند و با خودش ببرد. صدا یکه در خودم زندان یام، از خودِ من يانفراد

اشتباه محض است.  ،یروح تِ یوضع نیصورت رها کردن من در چن نیلحظه به ا کی یداشت حت دهی. دکتر عقدمیشن
در  يجلو ادیانتقال دهند. اما مه يام، مرا به مرکز نگهدار اوردهیبه بار ن یقابل جبران ریغ ي: تا فاجعه تگف یم
 يازه اج یکه آمده بودند مرا ببرند ستون کرده و حت ییپرستار ها يدستش را به چهار چوب در، جلو کیو  ستادهیا
 یاهیکه س ییرا از دستم خارج کردم و با چشم ها ویآنژآمدم،  نییرا بهشان نداده بود. از تخت پا يرو شیقدم پ کی
که نگاهم در چشماِن  ستادمیا ادیبه راه افتاده رفتم. پشت مه ينامتعادل، به سمت معرکه  يرفت و با قدم ها یم

در  شه،یطبق معموِل هم شیورم کرده و مشت گره خورده، شاهدِ مشاجره بود. اخم ها يقفل شد که با رگ ها يمرد
  هم نبود.  یگره خورده بود و انگار باز شدن تهم سف

بودند  ستادهیا شیروبه رو یکم يکه با فاصله  یانداز شد که رو به دکتر و دو پرستارِ زن نیدر راهرو طن ادیمه يصدا
برمش با خودم.  یذارم دست تون بهش بخوره. م یاس؟ باشه قبول! اما نم وونهید دیگ ینم دیگفت: مگه با تاک یم
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دونم به  ی...االن من نممیکرد یروال ط نیعمر با هم هی. میکن یحال م یوونگیخودشم...کال با د يچون منم لنگه 
  داره؟ یشما چه ربط

  شد. یپر از درد م شتریکه قفلم بود، هر لحظه ب يسامراد نگاه

که  يام َبده. به حد یلیبده...خ ستادهیخانوم که پشتت ا نیبود گفت: پسرم، حال ا یسال انیم یِرانیکه مردِ ا دکتر
 شونیجامعه رو با وجود معالجه نشدن ا هیکنم و  سکیتونم ر یپزشک، نم هی. من به عنوان یکن یتون یتصورشم نم

  به خطر بندازم.

شد که شب بعد از  نیقرار مون بر ا م؟یمگه باهم صحبت نکرده بود اکان،ین يو ادامه داد: آقا دیسمت سامراد چرخ به
 نی. پس االن انیشون. شما خودتون قبول کرد میو ببر مییایکه مَست خواب بودن، ب یاستفاده از آرام بخش ها، وقت

  !م؟یده ما به کار مون برس یآقا چرا اجازه نم

 دمیشا ایکه باورم  يزیکرد. سقوط چ یم شتریفشارش را بنشست.  لحظه به لحظه  میگلو يرو يا ینامرئ یدست
کند.  رییکه سامراد هم شاهدش بود و باعث شد که رنگ نگاهش تغ یعشقم بود را در نگاهم احساس کردم. سقوط

که  یواسه کس یغلط کرده!...با چه حق اکانین يگفت: آقا ادیشود که مه ختنمیدستم را بنِد در کردم تا مانِع فرو ر
  گرفته؟!.... میباهاش نداره تصم ینسبت چیه
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بتِ  ایبودم، مثلِ بتِ خودش  دهیداشتم و پرست مانیبهشان ا يکه روزگار ییوار، بُت ها لیشکسته بود. خل سامراد
در هم به سمتم قدم برداشت. بعد از آن حرف ها، دکتر و پرستاران رفته بودند.  ییعشقمان را شکسته بود. با اخم ها

  تنها باهاش حرف بزنم!  دیگفت: برو کنار، با يجد ی. با لحنستادیاش ا نهیبه س نهیس ادیمه د،یاتاق که رس به در

صدا عبور  یدرونم را گرفت و از کنارش ب يدِل عاشقم تکان داد، دستِ پناهِ صد ساله  يبا افسوس برا يسر روحم
مون  نیب يریخوام درگ ینم اد،یتر گفت: مه به اشک نشسته نگاهش کردم و او مصمم ییکرد و رفت. با چشم ها

  . برو کنار. رهیشکل بگ

  خورم. هرچه بادا باد.... یسانتم از جام تکون نم هیتخس گفت:  يمانند بچه ها ادیمه
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خونه تون گذروندم، جلودارم شده که نقش  يکه تو ییو شمرده گفت: حرمت روزها دیکش یقینفس عم سامراد
  ...ستمین يکنم! وگرنه من اصال آدم صبور ینم نتیزم

  ؟یکن انمارستیت يپاره تنِ خونه مونو بدرقه  یخواست یزد و گفت: به حرمت همون روزا م يپوزخند صدا دار ادیمه

  !یکن یقضاوت م ي: دِ المصب، تو ندونسته داردیغر یعصب سامراد

 یشرح م د،یآنچه رو که با يپناه، همه  نیتر گفت: ا یانداخت و عصب میبه سرتا پا ي. اشاره ادیبه سمتم چرخ ادیمه
کننده اش...سامراِد  لیماجراست... و دِر قفل خونه ات، تکم يهمه  يپشت تلفنش بازگو کننده  يده...ضجه ها

...با صادر کردنِ حکم رفتِن پناه به اون جهنم، ثابت يمدقصه ها از آب در او يتو برعکسِ تموِم دلداده ها اکان،ین
  پناه؟ مینامردن...دستش را به سمتم دراز کرد و گفت: بر يادیقصه ها، ز ياز مجنون ها یبعض يکرد

به سمتش برداشتم  یصعود کرد. قدم میبود، نگاه کردم. نگاهش تا چشم ها ادیدست مه ي رهیدرد به سامراد که خ با
  لحظه بوده! نیشد، تا هم یآغاز م دیهرگز نبا دیکه شا يا یزندگ يانقضا خِیو گفتم: تار

 انیمن بود...اما االن تمام وجودم خواهانِ به پا یاتفاقِ زندگ نیتر بایلب زدم: عشق، ز د،یلرز یاز بغض م میصدا
  !یشیچشم م ،ییایدن يممنوعه  نیلحظه تا ابد، برام ممنوعه تر نیعشقه....از ا نیا دنیرس

  .دیچک نییپا میپلک ها انیاشک از م ییا قطره

  میریبگ شهیکه قسمت نم ییعکسا میرینم گهیکه د ییواسه سفرا 

  

بدتر  یبدش بود؛ حت يحال و هوا يایسامراد، گو یِتند و عصب يدر حال منفجر شدن بود. نفس ها م،یگلو انیم بغض
  از من...

  ستیکه مشترك ن ییواسه خاطره ها ستیکه توان شک ن ینیقیهر  واسه

  میاز خودمون ندار ریغ يا یتماشاچ میاعتبار یکه هر دو ب یوقت واسه

  که جبران نکردم یالتماسم نخورده به دردم واسه انتقام یوقت
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  جان لب زدم: خداحافظ! یبا غم تکان دادم و ب يسر

  

  شم کمک کن کمک کن خودمو ببخشم خیکوه  يخوایباز بسوزم م يخوایم

  شم کمک کن کمک کن خودمو ببخشم خیکوه  يخوایباز بسوزم م يخوایم

  

  بسته شد. شیعبور کردم و او، چشم ها شیجلو از

خواست. و  یرا م دنینفس کش شیخواست. در هوا یبار آغوشش را م نیآخر يآخر، برا يدلم که لحظه  چارهیب اما
  نبود. یعشق؟ نه، شدن نیبود که خودم هم باورش داشتم. من و تمام شدن ا یتلخ قتیچه حق

  

  رفت یخداحافظ یکه ب یرفت واسه عشق یزندگ نیکه از ا يباور واسه

  موقعش دهیکه نرس ییسر و تهش واسه حرفا یغمِ ب نیو ا یمونیپش

  قلبش را شکافته و جانش را گرفته. يریشاهد نباشم که ت  نمیبا او چه کردند، رفتم تا نب میکه دروغ ها نمیتا نب رفتم

  رمیگیقرض م دنتیتو رو قد بوس رمیکه تو قهرت اس ییروزا واسه

  رفتنو به غرورم نیسالهاست از تو دورم بدهکارم ا نیکن ا تمومش

  

  شم کمک کن کمک کن خودمو ببخشم خیکوه  يخوایباز بسوزم م يخوایم
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اش داشتم،  از آسانسور خارج شدم. پشت فرمان جا  يدر حفِظ خودنسرد یکه سع يمتشنج و ظاهر یاعصاب با
تر از قبل کرده بود. همانطور که با  ریشهر را دلگ يو هوا ،حاليزییو پا يخارج شدم. آسمانِ ابر نگیگرفتم و از پارک

کرد و بر  ییام خودنما یگوش يصفحه  يکردم، به سمت کافه راندم. شماره اش رو یم یلب هم خوان ریز کیموز
  له؟به پاسخ ندادن داشت، تماس را وصل کردم: ب یبیعج لیدلم که م يخالف خواسته 

  ؟یی: کجادیچیپ یاش در گوش یعصب يصدا

  و گفتم: پشت چراغِ تا ابد قرمز! ستادمیچراغ قرمز ا پشت

  و گفت: برگرد دفتر! دیکش یقیعم نفس

دم...  یو وکالتم رو فقط به خودشون م نمیخوام شخص خودشونو بب یدور فرمان قفل شد و گفتم: گفت فقط م دستم
  .رونیدم بنداشتم، اوم ياونجا کار گهیمنم د

دفتر. اون  يخوام که برگرد یاالن م نیکه گفت: پناه، هم دیچیپ یاش درون گوش يرسا و فوق العاده جد يصدا
و حال  طیبه شرا یکنم منطق یزندانه. خواهش م يها لهیکه اونجاست، خواهرش به جرمِ قتل عمد، پشت م يمرد

  . برگرد دفتر.امی... منم دارم ميایبر م کورش يخاص رو فقط تو از پس باز کردن گره ها يپرونده  نیروزش فکر کن. ا

روز  یِدادم و با گفتن: باشه، تلفن را قطع کردم. دور برگردان را دور زدم و به سمِت دفتر منج رونیکالفه ام را ب نفس
کرده بود. او هم با  یبدم، مرا به او معرف بعد از آگاه شدن از حال ،يکه استاد محمد یکبودم رفتم، مَرد جوان يها

 گریپر تنش که د يماریشلوغ کرده بود که توانسته بودم از آن ب اسرم ر يسپرد، به حد یکه بهم م ییپرونده ها
شدم و  نگیو وارد پارک دمیرس دیشدم، نجات داده بود. به ساختمانِ تمام سنِگ سف یداشتم درون منجالبش غرق م

 ش،ا نهیخارج شدم. سوار آسانسور شدم و در برابِر آ نیام، از ماش یمشک فیو برداشتن ک نیشبا پارك کردن ما
مقنعه  رِیکه حصار شکسته و مرتب از ز يبلند يچتر يام را مرتب کردم، احتماال ظاهرم با موها یمشک يمقنعه 

من و  نیباعث شده بود که ب میلب ها يرو یِ بلندِ الك خورده ام و رژ سرخاب يناخن ها دیشا ایآمدند،  یم رونیب
کردن  یشده و رادان را بخواهد. باالخره بعد از ط ینکند و همان اول کار، عصب دایپ یوجهِ تشابه چیشغل وکالت، ه

 واریرنِگ کنار د یمشک يتابلو يآمدم و به سمتِ تک واحدِ آن طبقه رفتم. نگاهم رو رونیشش طبقه، از آسانسور ب
  ماند و کالفه از برگشتم، زنگ در را فشردم. رهی، خ"يدادگستر کی هیپا لیوک ا،یرادان ن "ودحک شده ب شیکه رو
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 یدر کنار رفت. وارد که شدم گفتم: م يدفترمان باز شد و از جلو يمحجه  یکه در توسط بهار، منش دینکش هیثان به
  ! یتماس گرفت ایرادان ن يدونم که تو با آقا

  را گم کرد و گفت: آخه!... شیو پا دست

  کالمش آمدم و گفتم: منتظره؟ انیم

آشپزخانه قرار دادم و  يگرِد گوشه  زِیم يرا رو فمیرفت. وارد آشپزخانه شدم. ک زشیتکان داد و به سمت م يسر
اهم به رفتم، ماگم و پودر نسکافه را برداشتم که نگ نتیکردم، به سمت کاب یلب زمزمه م ریز يهمانطور که ترانه ا

وابسته اش شده بود. کالفه نفسم را  يادیدرونم، ز ي دهکه پناهِ تازه متولد ش یگره خورد...همان گاریس يبسته 
را قبل از خروجم خاموش کرده بودم  رفتم  رشیکه ز یولرم ریبه سمِت ظرِف ش نت،یدادم و با بستِن درب کاب رونیب

مشغول هم  ال،یخ یعطرش در هم ادغام شد و من ب دنیچیان و پراد يداخل ماگ اضافه اش کردم، صدا بِ یو به ترک
که  دمینوش يکردم. جرعه ا کینزد میرا به لب ها وانیدادم و ل هیتک واریمورد عالقه ام شدم. به د بیزدن ترک

  ؟ییجا نیانداز شد: ا نیام طن یکیدر نزد شیصدا

  انداختم و گفتم: منتظر تو بودم، حوصله شو ندارم. یرخش نگاه مین به

  رفته؟ ادتی يقرار دادم که گفت: قانون اول انگار زیم ينصفه را رو ماگ

  و گفت: درِك ارباب رجوع! دیرا در هم کش شیها اخم

  ما رو درك کرده که توقع درك شدنم دارن! ی: کستادمیا شیرا برداشتم و روبه رو فمیک

 یش یتر م دهیچیکنم بفهممت اما تو روز به روز، پ یساله که دارم تالش م کی قایم که گفت: دقبرنداشته بود یقدم
  بچه!

واسه شون نمونده.  یراه گهیکنند. د یمراجعه نم یاز سرِ خوش ان،یکه سراغ من و تو و امثال ما م ییخانوم، کسا پناه
که همه انتظار معجزه از  میآخر دیام شهیبدونن، ما هم دیقدم برداشتند با ریمس نیا يکه تو ییمن و تو و تمام کسا

  ما ها رو دارن!

  به اون دختر! یخودتو برسون ،یتا قبل از  شروع بازپرس دیدادم. ادامه داد: با رونیکالفه ام را ب نفس

   ه؟یگفتم: باز پرس پرونده ک میرفت یکه به سمت اتاقش م همانطور
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  !يشد که گفت: مهدو مانی رهیمن اول وارد بشوم. نگاهِ موحد خ تا ستادیاتاقش را باز کرد و عقب ا در

که به احترامش برخاسته بود دست داد. با عجز گفتم:  يرفت، با مرد یم زشیرا بست و همانطور که به سمت م در
  ؟يمهدو

 نکهی... زبونت رو کنترل کن. وقت ایکن یرا در آورد و نگاهم کرد و گفت: بله! باهاش بگو مگو نم شیسرمه ا یباران
موحد،  يکه نشستم، رو به موحد گفت: آقا یصندل يرو ندارم. رو ارمیب رونتیقبل ب ياز بازداشگاه مثل دفعه  امیب

  کارش خُبره است. يدم بهتون که تو یم نیاما تضم له،یهنوز در حال تحص نکهیهمکار من با ا
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خواست که شخص خودش وکالت خواهرش را به عهده  یاز همان بود. فقط مرادان گفته بود، حرف موحد ب هرچه
 لیاتاقم و بر خالف م يزده  زیی. من به اتاقم آمده بودم و آن ها به دادسرا رفته بودند. در تراِس رو به پاركِ پاردیبگ

که  یدر آمده بود. پناه ام یو خودسر درون ریبهانه گ ناهِاز دستِ پ شیصدا گری. روحم ددمیکش یم گاریام، س یباطن
 یدود م گاریکه س یبود. پناه میآرزو ها و باور ها يکه بر خالفِ همه  یمن نبود. پناه هیهم شب لونیاپس کی یحت

از شب در  یرفت. تا پاس یدرشان حضور داشت م یکه همه جور آدم ییها یکرد و تمام آخر هفته ها را به مهمان
بود تا  يا یلیس ازمندیام، به شدت ن دهیکه به عق ی...پناهشیماند و غم ها یتاخت و آخرش خودش م یها م ابانیخ

اش عوض  یدانیاش آرام شود و لحن حال بهم زِن چاله م یخواست تا سرکش یم دیسربه راه شود. ترس و زورِ تهد
بود،  تنخیدر حال ر نویکه مانند دوم یلوطپناهِ نا نیا يبرا يکار ادیمه قایدانم چرا، دق یشود....و نم

بلند شد. به  لمیزنگ موبا يمانده بود. صدا یاش اندك راه يتا نابود گریکه د یکرد. پناه یپناهش...خواهرکش، نم
دادم و تماس  رونیگره خورد. نفس کالفه ام را ب ایبه نام کبر يلحظه ا يدرون اتاقم رفتم و نگاهم برا زِ یسمت م

که  یآرامش ماند.... آرامش يداشتم، نگاهم بر رو یدادم. همانطور که به سمتِ تراس کوچک قدم م اسخرا پ يریتصو
  گفت: عمه... جانیبا ه دنمیخوردن بود و با د وهیدر حال م

  عُمق گرفت و گفتم: جانِ عمه...فدات شم.  لبخندم

 دِینازِك سف لترِ یبه ف یفت. پک محکمدر ذهنم جان گر يلحظه ا يضعف رفت و نام جانا برا شیزد و دلم برا يلبخند
در ظاهر  يممنوعه ها ادی گریاز دود  خفه شود. تا د يلحظه ا يام، مغزم هم برا هیزدم تا مانند ر میانگشت ها انیم

 هینازِ لب تراس تک يرا به گلداِن گل ها لیاش نزند. موبا مُردهفراموش شده نکند. هوس مرور خاطرات، به دلِ صاحبِ 
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رساند و لبخند بر لب گفت: حالت  نیخودش را به لنز دورب ایدادم که کبر هیتک واریبه د شیپ قهیانند چند دقدادم و م
  معرفت؟ یچه طوره ب

دادم و گفتم: خوبم اما  ایکرد گرفتم و به کبر یداد و عمه عمه م یتپلش نشانم م يکه با دست ها یرا از آرامش نگاهم
  ن؟یبا معرفت...شما خوب رمیهم درگ یلیخ

  .میرا پشت گوشش انداخت و گفت: ما هم خوب شیموها

که درون چشم  یشد و با بغض نینگاهش غمگ دمیکفشم  له کردم و د ریخاکستر شده را ز لتریزدم و ف يگرید پک
  ن؟ی: قصدِ اومدن نداردمیزدم و پرس یام شد. لبخند تلخ رهیزد خ یسو سو م شیها

  لب زد: پناه! يگرفته ا يشد و با صدا نییپاباال و  شیگلو بیس

  ...یشکل نی...همنمیمن هم ا،یپلک گشودم و گفتم: شروع نکن کبر یبستم و عصب چشم

  !يغم نگاهم کرد و گفت: عوض شد با

 انیم گارِیبه س يام شدم. ارتباط را قطع کردم و پک محکم تر یکه عوض يآتش زدم و گفتم: پس خبر ندار يگاریس
 يزنم که چال کنم اون گذشته  یم يشدم و زمزمه کردم: دارم خودمو به هر در رهیانگشتانم زدم و به دودش خ

  رو! یلعنت
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  پر ستاره است. يتو مثل شب ها يچشم ها هنوزم

  تو برام مثل عمر دوباره است. دنید هنوزم

  لرزه. یم يدلم از شاد يخند یم یوقت هنوزم

  ارزه. یم ایبا تو نشستن به همه  دن هنوزم

  .رهید گهید رهید گهیافسوس تو رو خواستن د اما
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  .رهیگ ینم رهیگ یافسوس با نخواستن دلم آروم نم اما

به ساعت انداختم. هفت شب را  یکردم، نگاه یم یشد، هم خوان یپخش م لمیکه از موبا یکیکه با موز همانطور
مقابلم را بستم و با انگشتاِن اشاره  يبود. پرونده  امدهیشده  اما هنوز رادان به دفتر ن کیداد. هوا کامال تار ینشان م

کم کنم. دو تقه بر دِر اتاق نواخته شد و بهار درون چهار چوب  شانی یاز خستگ دیرا ماساژ دادم تا شا میام، چشم ها
به عنواِن باشه تکان دادم. با بستن در از  ياتاق شون. سر دیخوان که بر یم عیسر یلیخ این يقرار گرفت و گفت: آقا

از اتاق خارج  ردر مرتبش کردم و با زدن عط ينما نهیآ يها شهیو درون ش دمیاتاق خارج شد. مقنعه ام را به سر کش
  رد شدم و به سمتِ اتاِق رادان رفتم.  زشیاز کنار م یشدم. بهار عزم رفتن داشت. با گفتنِ خسته نباش

اون  ينشستم. گفت: عطر زدن، بو یصندل نیاول ينشست. رو میم و وارد شدم. با ورودم نگاهش روبه در زد يتقه ا 
 یپس چرا با عطرت دوش م یدون یتر گفت: اگه م یدونم. عصب یلب زمزمه کردم: م ریکنه. ز یرو کمتر نم یلعنت

  ؟يریگ

  !یصدام کرده باش نایکردم و گفتم: فکر نکنم واسه گفتن ا نگاهش

مشکوکه! تا االن منتظر جواب کالبد  یبیو گفت: قتل به طور عج دیکش یقیپرت کرد، نفس عم زیم يرا رو خودکارش
  بودم اما جواب، عکس تموم معادالتم در اومد! یشکاف

 يگرفت و گفت: پرونده  يام جا يکنار یِصندل يقرارش داد و رو میرا برداشت و به سمتم آمد. رو به رو پرونده
  امروز! ومدیام صداش در ن يمهدو ی. حتهیا دهیچیپ

 یاز دوست هاش به همون مهمون یکی...شب گذشته به همراه یرشته پزشک يو پنج ساله، دانشجو ستیموحد! ب مایآ
 یفراوونه. مجرم از مهمون یهمه چ ،یدنیتا نوش یدنیاز کش ؛يدیکه پاتوق تو هست رفته. جو اونجا رو که د ییها

و به  نشیرسونه به ماش ی. دختره خودشو مزهیر یبهم م یشن. همه چ یشه که مامورا، مهمون ناخوانده م یخارج م
 یکنه وطرف، همون موقع تموم م یبرخورد م یکیشده که با  یبوده داشته از پارك، دنده عقب خارج م یهر بدبخت

  کنه.

  مشکوکه! کمیدادن  صیه تشخقلبه ک يمرد و ضربان باال يشده  دیگره کورِ ماجرا، رنگ سف اما

  بهش دادن! يزیچ هی یمهمون يتو دیکردم و گفتم: خوب شا نگاهش

  بوده که باعثِ  یچ ؟یو توسِط چه کس یاما چ قا،یزد و گفت: دق یبشکن
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  شده؟! يزیاز کار افتادن قلب، قبل از خونر 

  شدم و گفتم: خوب؟ رهیخ شیقهوه ا يبه چشمها 

  !میکن دایرو پ یاون مهمون یِساق دیو گفت: با دیکش شیموها انیم یدست

  سخته! _

  .ستیبده ن تیمقتول، رضا ي. خانواده هیکرد و گفت: اما شدن نگاهم

  از من؟ يخوا یم یو گفتم: چ ستادمیبلند شدم و پشت به در ا یصندل يرو از

آراِد  يرا شناختم. صدا شانیکی . همان طور که سالم دادن،دیچیعطر مردانه درون اتاق پ يبه در خورد و بو يا ضربه
خوام  یو همزمان، رادان رو به من گفت: م ستادیا نهیکه بلند شد، نفسم درون س يسالم بعد يموحد بود. صدا

  !یکن داشیپ

  !يو نگاهم در نگاه داموِن راد گره خورد. نفس اوهم رفته بود انگار دمیسمت در چرخ به
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 شیبرا يجانم را بمکند. خودم را نباخته بودم. سر ي رهیداشتند ش یمانند زالو به جانم رسوخ کرده و سع احتماالت،
 میگلو انِیبود، م یشده بود را به هر جان کندن ایدن کی يکه اندازه  ینشسته بودم. بغض یصندل يتکان داده و رو

و آتش زدم. احتمال  دمیکش رونیشلوارم ب بیج از يگاریسخفه کردم و بدون آنکه حواسم به مکالمات شان باشد، 
  هم ادیظاهر شده بود، ز میبعد داموِن راد روبه رو یبوده و ساعت میحرف ها يآنکه سامراد شنونده 

 میبرداشتم که بازو یام بلند شدم و به سمت در قدم یصندل يآمد. از رو یبر م يدور از باور نبود. از آن مرد هر کار 
 تیو با جد دمیکش رونیرا از دسِت آراد موحد ب میدر هم به سمتش باز گشتم و بازو ياز پشت گرفته شد. با اخم ها

  شنوم . ی! میاز دستت استفاده کن ستین يازیه. نیکاف یگفتم : واسه حرف زدن از زبونت استفاده کن

  کرده گفت: ریرا هم درگ شیاستخوان ها یکه مشخص بود تمام وجودش، حت يرا به چشمانم دوخت و با درد نگاهش



  پناه

 
190 

 

  !؟یکن یم کمک

  فکر کنم. دیرا به در دوختم و گفتم: با نگاهم

دامونِ راد، معادالتم را بر هم زده بود. با  دنیفرار کردم. د بایاز دفتر تقر لم،یاز اتاق خارج شدم و با برداشتن وسا 
را  نیبام ماش يجا نیتر کیو تار نیخواست، به پاتوقم رفتم. خلوت تر یرا م گارشیو س ییکه فقط تنها يحال بد

  که ذهنم را اشغال کرده بود اضافه شد و ییو فکرها گارمیشدم. باران، نم نم  به من و س ادهیپارك کردم و پ

  .دمیکش گاریدادم و س هیتک نیکرد. به ماش لیمان را تکم بزم

  که  يا یتر از حد تصورم بودم. خستگ ختهیخسته...کالفه و بهم ر 

نبود. ته  یانگار برطرف شدن دم،یخواب یام بود، آنقدر خسته که اگر هزاران ساعت هم م یروح يِ ریاز درگ یناش 
 یبودم که ب يا یبود. من ماه ایو در یماه يدور هِ یما شب يِ . دوردمیشیکفشم له کردم و به سامراد اند ریرا ز گاریس

گرفته و بلد  ادیکه  یعاشق تر از قبل، هنوز پابرجا بود. ذهن دیاودم اما او همچنان با عظمتِ تمام و شاو جان داده ب
اش  یگناه یکه در اعماقِ ذهنم، نهال ب يرا، به سمت دخترِك محبوس در زندان پر گرفت. دختر یشده بود فراموش

به ساعِت پشت دستم  یکند. نگاه يکار شیگرفته بود تا برا میتصم شیپ یجوانه زده و دلم مصمم تر از ساعت
گرفتم و قبل از  يجا نیماش یِ صندل يهم گذشته بود. رو مهیبودند که از ن یشب يانداختم. عقربه ها بازگو کننده 

 يدهد. خانواده ا یدانستم خانواده کوچکم هم تحت شعاع قرار م یداشتم و م یکه از وجودشان آگاه یخطرات نکهیا
رادان  يبرا یستمیکنم. ن یوانگیو د رمیبگ دهیم، را نادینداشت دنیاالمال پُر بود و توان جنگم تشیظرف گریکه د

  کردم و به سمت خانه تاختم. پیتا
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که عاملش من بودم. وارد خانه شدم.  مثل هر  يا یخواب یشده بود. ب يمُسر یبه مرض لیما تبد يدر خانه  یخواب یب
اش در نگاهم  یانداختم، نگاهِ عصب زیم يرو نیماش موتیرا که به همراهِ ر دمیمنتظرم بود. دسته کل ییرایشب در پذ

  خوام برم بخوابم.یگفتم : حرفاتو بگو. خسته ام، م ينشست. با خونسرد
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بگم بهت؟! خودت  یو گفت :چ ستادیا میبلند شد و رو به رو یمبل راحت ينقش بست. از رو شیلب ها يرو يپوزخند
  گو!ب

شد و من گفتم :  رهیبه چشمانم خ تینداشت. با جد ییمرد جا نیشدن در قاموسِ ا الیخ ی. بدمیکش یقینفس عم 
  !ادیمه الیخ یب

شدم...  رتیغ یکه نه، ب الیخ یساله ب کیداشت باال نرود گفت:  یکه سع ییو با صدا دیدر نگاهش خروش تیعصبان 
  !دنیکش گاریکه کارش شده صبح تا شب س ی...پناهینیب یکه م ینیا ياشاره کرد و ادامه داد: شد میبه سر تا پا

 لیفا دیکه حال، خورش ییو خشن رمان ها داشتم. همان ها يجد يبه مردها يدیکم سن تر که بودم، عالقه شد 
هستند. خسته  یخوب يها تیشخصقصه ها  يمردها فقط برا نیداشتم ا دهیکرد. اما االن عق یشان را دانلود م يها

  ؟يازم طلبکار ينجوریکه ا یمن ي کارهیکه مانند طلبکار ها بود گفتم : تو چ شیاز باز خواست ها

گوشه لبم شد.  یِشد و باعثِ پارگ دهیدستش با قدرت در صورتم کوب د،یاش شعله کش یآب يچشم ها انیآتش م 
... انگشتم را ؟يرو ثابت کرد یزدم و گفتم: االن مثال چ یگونه ام به فغان افتاد. لبخنِد تلخ يرو شیانگشت ها يجا
توجه خودم را داخل اتاق پرت  یزد اما ب میتر شد و به سمت اتاقم رفتم. صدا قیقرار دادم. پوزخندم عم یپارگ يرو

اش نبود. به  دهیانگار هم عق میچشم ها یِ امرئداشت  اما سدِ ن دنیترک الِیرا در قفل چرخاندم. بغضم خ دیکردم و کل
 يارو با فندك نقره ک دمیکش رونیب یرا برداشتم و نخ گارمیام رفتم. پاکت س لهیمملو از وس يِ خاکستر زِ یسمتِ م

 رهیخ نهیدر قلب آ دهیدختركِ بر رِیلبم گذاشتم و به تصو يگرفتم. پنبه را رو یقیتب دارم آتشش زدم و کام عم
  تر شد. قیخندم عمشدم و پوز

  حکم اشک را دارد!  گاریداشت...که س قتیحق

  از سوختنِ درون شان آرام شود. یتا کم رندیگ یخاکستر شده به دست م يداشت...که آدم ها قتیحق

  .وفتدیآرامش اتفاق ب نیهرگز قرار نبود ا ییتو گو اما

رفت اما هنوز شعله داشت...شعله  ینفسش م ،یختیر یم شیکه خاك رو یبود...آتش يمانند آتِش شعله ور عشق
  را داشت. تیکه قدرِت ذوب کردن بشر يا یخاک ریز يها

را هم داشت  انمینه تنها خودم، بلکه تمام اطراف یِسوخت و زندگ یبودم اما درونم م ختهیخاك ر شیرو قایهم دق من
  سوزاند. یم
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تمام شب را   دانستمیداد. جمعه بود و م یده صبح را نشان مبه ساعت انداختم.  یو نگاه دمیرا از برق کش سشوار
  !دیهم نگذاشته تا طلوع خورش يپلک رو

تنها تفاوت مان  دیدود کرده. شا گاریپناه برده و مانند خودم س مانیروزها  نیدانستم که مانند خودم به همدم ا یم
مانده و منتظرم بود.  رهیقرمزش به در اتاقم خ يبودم اما او با چشم ها دهیهم شده خواب یساعت يبود که من برا نیا

  شدم. یبا خواننده اش هم نوا م یتیب یاهو گ دمیکه حاکم بر خانه بود را شن یکیموز يصدا

  

   یجان به لب من برسان يتو آمده ا 

  

   یشهر بمانم تو نمان کیتو  يپا من

  

  تو به من درد يمن عشق به تو دادم و عمر 

  رحم ترت کرد  یهمه ب نیعشق چرا ا نیا 

  ام بود یخوب شدم عشق تو پروانگ من

  ام بود یوانگید ي هیخوب شدن هد نیا 

  

 یرد م غیدانستم امروز همه را از دمِ ت یاز خودم که م تیام را شکافتم و با عصبان لهیباالخره پ لم،یبا برداشتن وسا 
  :دیکند، پا به سالن گذاشتم که خواننده نال

  از همان دم که به دل عشق تو کم شد 



  پناه

 
193 

 

  

  من دور تو گرداب خودم شد دنیچرخ

  

   التیهمه عمر مرا کشت خ نکهیبا ا 

  

  ز من و عشق حاللت یآنچه گرفت هر

  

که من عاملش بودم و او خود را مقصرش  يآن دلخور یکردم. حت ینشسته بود را حس م مینگاهش که رو ینیسنگ 
داشت زبان  یکه سع يسال گذشته پدرمان شده بود... پدر کیدر تمام طولِ  ادیهکرد. م یدانست و لعنت م یم

زل زده و آن  شیکرده بود که من در چشم ها اکرد... آنقدر مراعاتمان ر یدخترانِ زبان نفهمش را بفهمد... مدارا م
ع شد و سکوت در خانه قط کیموز ينشسته بود. صدا میگلو انِ یکه بغض شده و م یخزعبالت را گفته بودم. خزعبالت

و  ستادهیصبحانه ا ي دهیچ زِی. در آشپزخانه کناِر مدیاما باالخره نگاهم به سمتش چرخ رید دی. شادیانداز گرد نیطن
که هم درد بودند و  ییها وانهینداشت... د یفیکه حالمان بدون هم تعر میبود ییها وانهی. من و او همان دبودام  رهیخ

  هم! يهم دوا

هام با هم  ي:  مگه هم بازدیچیام پ یکیدر نزد شیجلو رفتن و حرف زدن را نداشتم. به سمت در رفتم که صدا يرو 
  کنند؟ یقهر م

  سقوط کرد. میپلک ها انیام را به در دادم و او به سمتم آمد، قطراتِ اشک از م هی. تکدمیبه طرفش چرخ 

 دیکه شا ییشد...از آنها یکور که تا ابد باز نم ياز آن گره ها گذشته مان...حال مان بهم گره خورده بود. اد،یو مه من
  باشد. شیتوانست گره گشا یفقط مرگ م

  پناهش! یپناه ب يانگار ایاش بود و سهم او از دن یمن از او، تمام خاطرات و زندگ سهم
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بار  نیهزارم يآراِد موحد بود. از صبح برا يکرد، قطعا شماره  یم ییام خودنما یگوش يکه رو یناشناس ي شماره
آمده بودم به کامم َزهر  رمیعمو کب دنیتماس گرفته و من پاسخ نداده بودم. حوصله اش را نداشتم امروز را که به د

که  یزن یبعدش زنگ م هیثان یس ده،یجواب نم یکس یحق به جانب گفتم: وقت یو با لحن دمیسبز را کش کونِ یکند. آ
منطق تونم خفه  يقوه  گارتون،یگفت: به گمونم س ی!.... حدسم درست بود. خودِ خودش بود. عصبيکرد موونید ؟یچ

  کرده!

  !يمو سوزوند ی. کارتو بگو که گوشستیتر از خودش گفتم: نظر تون اصال واسم مهم ن یعصب 

  !يمعجزه بلد گهیکه رادان م یی...تو يتو بود دمیآرام تر شد و گفت: تنها ام شیصدا 

خودم که گند داره از سر و  ینقش بست و گفتم: من اگه بلد بودم معجزه کنم، واسه زندگ میلب ها يرو يپوزخند 
  گفته. یبهت گفته الک ی. رادان هر چکردمیم يباال کار رهیروش م

 هی. ارهیشده بود گفت: خواهرم اون جا دووم نم نیکه سنگ ییگرفته و صدا يرا به باز شیکه صدا يبا بغض مردانه ا 
  کن! يکار

 نیشده. با افتادن دنبال ا یچ میدون یموحد، نه من و نه شما، نم ينگاهم را به مزار همه کسم دوختم  و گفتم: آقا 
  . نی...هميانداز یفقط زمان مرگ خواهرتو جلو م هیقض

ونا خطرناك اند. مخمصه، خودشون نجاتش بدن...ا نیا يکه انداختنش تو يداشته باش. اجازه بده همون افراد صبر
  که هم با قدرت اند هم با نفوذ،  بترس! ییآدم ها لیقب نیخطرناك...از ا یلیخ

راحت از کنارشون  یلیبراتون دارن و خ ي: واقعا متاسفم که آدما حکم اسباب بازدیشد غر ادیکه فر يخفه ا يصدا با
دم خانومِ  یکه شده خواهرمو نجات م یمتیوقته که مرده... من به هر ق یلیدر وجود شما، خ تیانسان ای!...گودیگذریم

  ...یاله

 یدانست که کورکورانه م یغازش را نداشتم...او چه م هیو صدمن  يشعار يحرف ها يرا قطع کردم. حوصله  یگوش 
ور نگه داشته بود. حال ما را از آن آدم ها د رمیعمر عمو کب کیدانستم... یخواست به جنگ با اژدها برود؟ اما من م

 يها انیتکان دادم تا هذ يمرگ بفرستمشان...سر مشده بودم که به کا ریس دمیو خورش ادیمگر من از جان مه
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سنگش را نوازش کردم. نداشتمش...مَرد الزِم  يزدم و با دستم رو رمیبه مزار عمو کب ي. لبخندرندیام آرام بگ یداخل
  را نداشتم. میروز ها نیا

 یلیخ يکه بازگو کننده  ی. آهدمیمزارش را هم به درد آورد کش یِکه دل سنگ یمزارش نهادم و آه يبر رو يا بوسه
 شانی دهیناد يسکوتم له شان کنم و با لجباز ریکه من مصرانه قصد داشتم ز ییحرف ها و درد دل ها بود. همان ها

  .رمیبگ
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با آن  یروز ها ساخته شده اند تا دق مرگت کنند. تمام کائنات در تکاپو بودند تا مانند افع یآورده بودم که بعض مانیا
جانم را فرا گرفته بود.  يهم موفق شده بودند. زَهرشان همه  يبزنند و تا حد شیدرونش به جانم ن يزَهر کشنده 

 میبایاواخر از شانس ز نیکه ا یرسبازپ ،يکه قدرِت آتش زدن شهر را هم داشتم. من و مهدو يبودم، به حد یعصب
 میاز موکل ها یکیمالقاتِ  ي..  برامییایبا هم کنار ب میتوانست ینم یرقم چیخورد، به ه یبه او م مانیتمام پرونده ها

 یِانیپا در م یکل اززبان درازم!...  بعد  لیبه زندان آمده بودم، اما او حکم بازداشت خودم را داده بود آن هم به دل
 انیزندان، باالخره توانسته بودم از اتاقش که محترمانه گفته بود حکم بازداشتگاهم را دارد خارج بشوم...اما م سیرئ

رخ داده و او  يریها درگ یزندان نیموحد شوکه ام کرده بود. شب گذشته ب ماهیخبر فوت آ مان،یتمام کش و قوس ها
است که آرادِ  شیشک کار همان راهزنان و الت و لوط ها یدانستم که ب یمن خوب م اگناه، کشته بودند. ام یرا ب

که درون شناسنامه  یشده بود و ان ها به عمد خواهرکش را کشته اند. ُمهر باطل شیها یمهمان یِساق چِیموحد پاپ
ماالمال از خودش  زین راشک نگاهم  یکه ب یکرد. نفرت زیاش خورد، نفرت از آن ها و آراد موحد را در وجودم سرر

دادند. خودم را به هر جان  لمیپاکت تحو کیرا درون  لشیترسناك بود. وسا يادیحجمِ نفرت از آنها ز نیرده بود. اک
 يدادند، بدون لحظه ا لمیام را که تحو یبودم. گوش یتا خروج از زندان صبور م دیبود، آرام نگه داشتم. با یکندن

 لیتحل يو صدا دهیبستِن در با رنگ پر يه بود، فرار کردم. صدارا به شماره انداخت مینفس ها گریتعلل از آنجا که د
جلو آمد، رو به  یاز هر حس قدم یروح اما غرق خون بود و خال یب شیآرادِ موحد در هم ادغام شد. چشم ها يرفته 

که زخم داشت  ییداد و با صدا تکان يبود نگاهش. سر ادیو فقط نگاهم کرد. پر از سکوت و سرشار از فر ستادیا میرو
  قبرستون! ي نهی: با دست خودم خواهرمو فرستادم سدیکش ادیفر
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نشسته  مایشکم آ انِ یکه در م ییمانند همان چاقو شیرا با درد بستم. نگاهش شکسته بود و شکسته ها میها چشم
بود  نیا : من تمام خواستمدیو نال دیکوب نیماش ییِجلو ي شهیقلبم نشست. دستش را محکم درون ش انیبود، م

  از جهنمه، نجات بدم!  ییجا که  نما نیگوشه مو از ا گریج

  دادن! لمیبود: اما  جنازه شو تحو يسمتم آمد. از مشتش خون جار به

 يمشتش و با صدا يرو گرشیشانه اش نشست و دست د ي. دست دامونِ راد رودیچیام پ یآشنا در حوال يعطر
  گفت: آراد؟! يگرفته ا

  کردم!... ریشده به سمت دامون برگشت و گفت: د رانیو 

  !ستی! خواهرم نستین گهید

  شده؟ یبه آقا جونم که چشم انتظارشه بگم که فرشته مون آسمون يجور چه

  سقوط کرد. ابانیو کف خ دیلرز شیها شانه
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که اگر  دمیشیاند یموضوع م نیدود کرده و به ا گاریاتاقم س انیموحد هم تمام شده بود و من تمام روز، م مایآ قصه
آزرده  نیچن  زیآن دخترِ جوان االن زنده بود و قلب من ن دیزده بودم، شا شانیجرات به خرج داده و به دل قصه 

  نبود.

اش بوده،  یمیبه سامراد نداشت. آمدنش به تهران فقط به خاطر آراِد موحد، دوست صم یخط و ربط چیراد ه دامونِ
 یم نگونهیدلم بود که ا نیا دیرا باور داشت. شا شی. حِس زنانه ام عکس گفته هادیگو یدانستم دروغ م یوگرنه .... م

خواسته اش داشت اما من  يرو يادیز يآن شب بروم وپافشار ي هیخواست. آرادِ موحد اصرار داشت که به دنبالِ قض
خاك خورده نداشتم. دنبال  يرمال کردِن رازهابه ب یلیم چیخودم مانده بودم و ه یِزندگ انی. مرفتمینپذ تیبا جد
 يها ذابتلخ وع ي...آن تجربه م،یبارش نرفته بود رینبودم، اما اگر من وماهوِر زند ز مانیطلوع رفته بودم. پش يقصه 

  .کردیجا خوش نم مانیزندگ انِ یبعدش م

  ها  وامثال او را نداشتم. یبا آن جان ییتواِن روبرو گریداشتم که د یخودم آنقدر دل مشغول 
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 ادیمه يآرام برا یِزندگ کیداشتم گذشته بود. حاال فقط  دنیبه جنگ لیاز آن زمان که با تعصب، م يادیز يروزها
  خواستم و ابدًا قصدِ  یم دمیوخورش

ودند. سوخته ودم نزده ب میوحسرت ها میآرزوها م،یمن و دغدغه ها يپا يادیکردن شان را نداشتم. آن دو ز وانهید
شدن،  ادهیمان پارك کردم. قبل از پ یدوست داشتن يرا مقابِل کافه  نیبود.  ماش یکاف شانیجا برا نیتا هم گرید

شده و  ادهیکشد، داخل داشبورد انداختم و پ یخط م ادیمه یِعصب وارِید يرو  دانستمیوفندکم را که م گاریپاکِت س
و  ادیشد. در بدو ورودم، مه یما م هیرفتم آن جا هم شب یبود، هر کجا که م بیمان شدم. عج ییتنها يوارِد کافه 

 هکه به عمد آورد ی. دوستاندمیبزرگ نشسته بودند، د زیم کیکه دور  دیخورش يِرا در جمعِ دوستاِن تأتر دیخورش
داشتم تکان  نمایعشقش ا یکه به عمق و پاک دیخورش يبا افسوس برا يبودنشان تا خارِ چشِم فرهان شوند. سر

مقصر  دیخواهد. خورش یخواهد، دوست داشتن م ینم يمن بودم که به او نگفته بودم عشق لجباز دیدادم. مقصر شا
  نداشت... یینبود. الگو

  دلِ عاشق فرهان... چارهیکردند.  ب یم تیمیاز حد  احساس صم شیب گریپسرانِ گروه، د 

 مانیبود و رو به عکس ها ستادهیکافه ا ينقطه  نیتر کیدر تاربدون آن که متوجه ام شوند، به سمت فرهان که  
  ادته؟یو گفتم: بهت گفته بودم،  ستادمیکنارش ا یکم يقدم برداشتم. با فاصله 
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  صداى که از سِر غیرت خَش دار شده بود گفت:حاِل خودتو یادت رفته؟ با

را گرفتم و به سمت خودم کشیدم. میان چشم هایى قهوه ایش خیره شدم و گفتم: منم مثل هزار و یک شب  بازویش
با تو داره هر دو  يشهرزاد، هزارو یک بار بهت گفتم داستان ما فرق مى کرد! تو چرا نمى خواى ببینى که از سر لجباز

بشه! این بى قراریت قرار نیست  ریبودم که نذار دتون رو نابود مى کنه؟ دو ساِل گذشته فرهان، بهت هشدار داده 
  معجزه تون بشه. تاواِن سکوتت رو، دلت مى ده فرهان!

  عشقى رو به ثمر نمى رسونه! چیشجاعت مى خواد. ترسو بودن ه عشق

  مهیاد در نزدیکى ام پیچید: کى اومدى؟ صداى
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عکس هاى مان بود. لبخند روى لب هایش نقش بست. گفتم: یه پنج دقیقه اى  يبهش انداختم که خیره  نگاهى
  هست. دوستاى خورشید رفتن؟

  کرد. میان نگاه آبیش آرامش موج مى زد. با همان لبخند گفت: آره. نگاهم

در کنار  را به همان عکسى که لبخند بر لبش نشانده بود دادم. عکسى بود متعلق به بچگى یمان و ما پنج  تایى نگاهم
  .میهم بود

با لب هاى خندان در همان حوالى پرسه مى زدم که صداى فرهان به حال برم گرداند. بین شان ایستاده بودم.  
  خواستم قدمى بردارم که فرهان گفت: مهیاد، من خورشید رو دوست دارم!

جدى  گفت:  یایش در هم رفت و با لحنمهیاد که با َابروان باال رفته به فرهان خیره شده بود نگاهى انداختم. اخم ه به
  پناه، مى شه ما رو تنها بذارى؟

  تکان دادم و با آنکه دلم نمى خواست، رفتم و از کمى دور تر از آن ها، بهشان خیره شدم. سرى

براى مهیاد  یاصلى  را گفته بود. نمى توانستم هیچ عکس العمل يهر دو جدى بود. فرهان بى مقدمه، مسئله  ي چهره
  ر کنم. همانطور با دندان پوسته هاى لبم را مى کندم و با کمى دلهره نگاه شان مى کردم. تصو

  کرده بودم.  شیبود که خودم به پا آتشى

راه بیشتر وجود نداشت... مهیاد یا همه را در این آتش مى سوزاند، یا اینکه منطقى برخورد مى کرد. البته قبول  دو
سر در نمى آورد، انتظار منطق نباید داشت. اصًال  يزیو عشق و دوست داشتن چ داشتم؛ از مهیادى که از وابستگى

  شدم! یخوش به حال مهیاد... کاش من هم هرگز عاشق نم

  کاش! يا

  

#158  

  



  پناه

 
199 

 

بود.  فقط با یک لبخند تلخ و در سکوت به فرهان خیره شده بود. اما چشم هایش   ختهیتمام معادالتم را بهم ر مهیاد
ریاد مى کشید... فریادى که جنسش را خوب مى شناختم... دل او هم مثل دل خودم ُپر بود از این صدا بر سرش ف یب

  بود...  زاریشب ها، از شهر، از بارانش ب

بى قرارش کرده بود. انگار میان برزخ نفس مى کشید. آن لبخنِد تلخ، از مهیادى مى گفت که شکسته  يفرفر کله
  را واضح بشنوم .  شانیه سمتشان برداشتم تا صدابودنش...تلخش کرده بودند. قدمى ب

بى انتها داشت، بى جان تر از هر زمان بلند  يمهیادى که شاید از ُبهت فلج شده و زنگِ غم گرفته بود و درد صداى
  شد و گفت: دل که مى بندى...

س با عشق درگیر که پُر شده بود آرام گفت: دنیاى تو هم پ یصدایش امانش نداد. مکث کرد و با چشمان بغض
  شده...عشقى که خورشید نباشه، مى میره...

  تلخ تر شد و گفت: فرهان، از یه خواب بر مى گردى به تنهایى... لبخندش

  که تهش رو مى دونى! يهایش را کوتاه بست و گفت: بازى نکن با قلب داغونت. بازى ا چشم

به سمت فرهان برداشت. دستش را روى شانه اش گذاشت و گفت: هم خونه ها هیچ وقت شریِک رویاها نمى  قدمى
  شن.مثلِ.... 

  کرد و ادامه داد: رویات رو هر لحظه با اون نباف... مکثى

 اى روى شانه اش زد و قدمى ازش فاصله گرفت و گفت: اون هیچ وقت توى رویاهاش موهاش رو با دست تو، با ضربه
  عشق نمى بافه!

  و مبهوت، در حاِل حالجى کردن حرف هایش بودم که از کافه خارج شد.  مات

نه من بودم و نه مهتاب، گفته بود... کِه بود او که  دانستمیاز کِه سخن گفته بود؟ از کدام همخانه ایى که م مهیاد
  زندگىِ مهیادم، همبازىِ بچگى هایم را...

که مى بارند تا  ییا هم نداشت. با عجله از کافه خارج شدم. لعنت بر تمام باران هاکرده و قصد درست کردنش ر جهنم
  تسکین درد هایت باشند، اما متالشى ات مى کنند.
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ام، محکم ضربه مى زد و با مغزى که جیغ مى کشید از بس به آن مجهول فکر  نهیس يقفسه  يقلبى که به دیواره  با
خیابان بود  يیاد که درون ماشینش نشسته و با چشم هاى سرخ شده، خیره کرد، به سمت مه یکرده و پیدایش نم

  رفتم...
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شاید  ایمشهود بود   یبستن در هم باعث نشد تا چشم از رو به رویش و از آن نقطه بگیرد. در نگاهش خستگ صداى
  بود که مى دید. ییخسته از رویا ها

. گفتم: ما همیشه وابسته به هم بودیم. این وابستگىِ من و دمیخیابانِ پاییز زده رس يرد نگاهش را گرفتم و به انتها 
هم بودیم! من و تو هم راِز هم بودیم،  يتو جنسش فرق داشت. بیش از حد تصوِر هرکسى که ما رو مى دید، وابسته 

  رابطه بودى! نیا وهمدم و مونِس هم بودیم! اما تو همیشه مواظب من 

این قصه تو دل باختى. من نفهمیدم... نفهمیدم این پاییز حاال زندونم  ي... من بودم و نمى فهمیدم کجامن فقط بودم 
  شده!

  مهیاد؟ _

  از دلهره بود، اما با صداى گرفته ایى گفت: جاِن مهیاد؟ زیرا بهم دوخت. نگاهى که ملتهب و سر ر نگاهش

... همونى که تو دست خودم روزمیآدِم پر از دردِ د ایى اشک از گوشه چشمم فرو ریخت ولب زدم: من هنوز قطره
  شد.  ينسپرد

  !یغرورش نشست پیش

اشک هاى افسار گسیخته ام دیدم را تار کرده بود  اما نالیدم: من همیشه از نبوِد عمو کبیر مى ترسیدم... و از نبود  
  سامراد خیلى بیشتر...اما هیچ وقت از نبوِد تو نترسیدم!

که از بغض مى لرزید  گفتم: دلیلش  ییگرفتم اما نگاهش هچنان سنجاقِ اشک هایم بود. با صدا را میان دستم دستش
نیستى. آخه رفتن از تو بعیده...مکثى کردم و ادامه  یاز ته قلبم مى گفت که هیچ وقت رفتن ییهم این بود که ندا
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وفا بهم جفا کرده باشه،  يقدرم به جادادم: من عاشقم، مى دونم هیچ کس عاشق تر از من نیست... اون مَرد هر چه 
  اما هنوز دنیامه...

لجوجم را پس زدم و دستش را فشردم و گفتم: اجازه نده عشق تو رو هم مثل من زمین بزنه. زمین گیرت  يها اشک
  کنه. بجنگ و به دستش بیار. من همیشه و تا ابد، کنارتم... 

  ! تو باشى، دنیا نبودم نبود...کاریخوام چتلخش عُمق گرفت و گفت: تا ابد باش، عشق مى  لبخند
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که با بغض به  يدی.....خورشدیوارِ خانه مان فرهان بود... فرهان و اعترافِ عشقش به خورش چکیپ یِخواب یب لیدل
  !میپناه آورده و گفته بود: بر نیماش

  .میپر از دردمان رفته بود يِواریاز سکوت، به سمت چهار د زیو هر کدام لبر میبه خانه آمده بود  

پس نفرستاده، بودم...  ایزده و جنازه اش را در ایشب دل به در کیبزرگ شده و  ایکه سال هاست با در یغواص هیشب 
 لیو فس یروِح متالش يسطر، چشم ها نیدر کدام ایدر کدام صفحه  دانمیام غرق شده و جنازه ام نم یزندگ انِ یم

  .ردیبه آغوش خاك بسپاردش تا آرام بگ حداقلکرد که  ینم شیدایذاشته و پهزار ساله اش را جا گ يشده 

آوار شد و نفسِ  شیعادت داشت، به سمت تختم آمد و رو یکیکه به تار ییاتاقم آهسته باز شد. با چشم ها در
بود. سرانجام،  دایکرده بودند هو شهیکه سکوت پ شیچشم ها انِیاشک م يفرستاد. هاله  رونیشده اش را ب نیسنگ

  !ه؟یچ ق: عش دمیدرهم شکست: دوازده سالم بود که ازت پرس شیمقاومت لبها

سرش قرار دادم و سرم را به تاجِ  ریبالِش ز يبود. آرنجم را رو دهیشدم. پشت به من و رو به در دراز کش کشینزد  
 یو او با بغض دمیسرما زده مان کش يجسم ها ياحوال شدم. پتو را رو شانیپر دِیکردم و مسلط بر خورش هیتخت تک
  لرزاند گفت: عاشق بودم پناه!  یرا م شیکه صدا

  قشنگ! یِعالمه نگران هیشد با  نشیگزیمو ازم گرفت. جا ییحس تنها اون
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 ختیخلوتش اشک ر يمعرفت، تو یغرورش واسه اون ب يبا همه  یاله دِیکه خورش یپنج سال گذشت ...... پنج سال 
و ادامه داد: من عاشق بودم اما با خودم عهد بسته بودم  دیکش یبود... آه قشیرف ياون فقط خواهر کوچولو ياما برا

  ..... و به نظر من احمقانه است.  یشقحد و مرز عا یکه هنوز ب ییتو نباشم...تو هیزمان شب چیه

از او روبه  تیداد و من به تبع حالت رییبه نشسته تغ دهیشد. از حالت خواب رهینگاهم خ انیسمتم برگشت و م به
زده به  ی! مُهر باطلدهیانقضاش سر رس خیکه انگار تار ینشستم. ادامه داد: عاشقش بودم اما تا زمان شیرو

  خطش بزنم، فراموشش کنم! میگرفتم از زندگ ادیاحساساتم...من 

  عکس تو! بر

 یرس یبه آرزو هات م یوقت شهی: پناه، چرا همدیشد و نال نییباال و پا شیگلو بکیشد. س رهینگاهم خ انیدرد م با
  واست نمونده؟   یشوق چیه گهیکه د

  ُبرهه از زمان که... نیا يتو قایهمه سال، دق نیبعد از ا چرا

اش بود تا از گفتن  ینه يکه تمام وجودش در تکاپو يو با لحن ملتمسانه ا ختیاشک از چشمش فرو ر يا قطره
  منصرف شود، گفت: متنفرم ازش پناه!
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خاطراتِ خاك خورده ام شده بود و من به شدت از رو به رو شدن با آنها  ادآورِ ی ران،یو آرامش به ا ایکبر ح،یمس آمدن
در  يام برا وانهیروِح متشنجم بود و جسم د يهر روز شکنجه کننده  بایکه تقر یکردم. مرور خاطرات یاجتناب م

خاموش  يگاریس ریرا داخلِ ز گاریس یحوصلگ ی. با بآورد یدود  کردن رو م گاریبه س شیامان ماندن از گزندها
تاتر  زین یبود. گهگاه یعکاس يدادم که با لبخند، در حال عکس انداختن بود. دانشجو دیکردم و نگاهم را به خورش

 دنشدور گر ش،یایهمان دن ای نیدست وپا کرده بود و او تمام روز،   دورب ینقل يا هیآتل شیبرا ادیکرد. مه یم يباز
  حرف بزنم. دیخوام با خورش یکرد گفت: م یم کیرا به لبش نزد يچا يحاو وانِیبود! مهتاب، همانطور که  ل

  حوصله گفتم: در موردِ...؟ ینشست و ب شیرو نگاهم



  پناه

 
203 

 

داره.  اجیفقط به زمان احت دیمهتاب. خورش یکن یتم : اشتباه مزدم و گف يو گفت : فرهان! پوزخند دینوش يجرعه ا 
  !مید یکار رو انجام م هی. دلمون بخواد، میجور نیهم یکیما ژنت

  فاصله نکن! ریرو درگ نتونیب ي. با حرف زدن در مورد فرهان و اوضاعش، رابطه میزن یکه برسه حرف م زمانش

. نه یچونیپ یرو م ایکبر يدو روزه دار ،يمثل تو که به هر بهانه ا قایگفت: دق ینگاهم کرد و با لحن آرام یچارگیب با
  !ير یم دنشیو نه به د يد یآدرس بهش م

  !قایتکان دادم و گفتم: دق يسر

  ؟يادامه بد يموشک باز میقا نیبه ا يخوا یم ی: تا کدیو پرس دیکش یقیبست. نفس عم چشم

  بده. تیشون رضا دنیکه دلم به د یآتش زدم و گفتم: تا زمان يگاریس

  !قیکنه رف یم داتیپ حیچشم باز کرد و گفت: مس گاریس ياستشمام بو با

  دونم! یدادم و لب زدم: م رونیب یرا با آه گاریس دود

  شه؟ یم یماجرا ها چ نی: تهِ ادیمشهود تر شد و پرس شیصدا یِگرفتگ

  !نی! هممیش یم مخورد و گفتم: تمو یلرزانش چرخ يمردمک ها انیم نگاهم

  فرهانه! ا،یدن يمن تو ییکرد و گفت: تمام دارا ییخودنما شتریب شیدر صدا غم

به فغان افتاد و لب زدم: اما من  میها هیازش سوخت، ر یمیزدم که ن میانگشت ها انیم گارِیبه س یمحکم پُک
  رو ندارم! چکسیه

گوشه سالن گفتم: داخل  يِا شهیرا برداشتم و قبل از خروج از اتاقِ ش فمیخاموشش کردم، ک يگاریس ریز يتو
  منتظرتونم. نیماش

 يرا داشت گرفتم. سوزشِ قلبم، حرف ها شیتمنا میها هیکه ر یاش رساندم و نفس وانهید زِ ییو پا ابانیرابه خ خودم
  کرد.  یم دییدلم را تا

  مُرده بود. شیکه برا یمانده بود و آن مجهول ادی.مهفرهان.. يپا دیسامراد تمام شده بودم و خورش يپا من



  پناه

 
204 

 

با پناه درونم بود  بهیدلم و غر يکه آشنا  يمردانه ا يرا فشردم که صدا نمیماش موتیدادم، ر رونیرا با آه ب نفسم
  !ح؟یخواهرِ مس یکش یگفت: بازم که آه م

پناه درونم را به دار  يمچاله شد و نفس ها یینگاه کرد. دلم گوشه ا یرا با دلتنگ میسمتش برگشتم. سر تا پا به
  که چه مرگت شده؟ دیکش ادیبه من انداخت و بر سر دلم فر ی. پناهم نگاهختیآو

  ست؟یدانستم که دردش چ یو سکوت کرد اما خودم م دیلرز شیبغض کرد. لب ها دلکم

  !مَرد، زن سامراد بود نیا يکه برا ییبود به روز ها دهیآنقدر رفته بود تا رس 
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 يشبِ سه نفره و به دور از دغدغه ها کیگذراندن  يو مهتاب برا دیقرارم با خورش رغمِیمجبورم کرده بود عل حیمس
 یهستند که با آن ها م ییمن، معادله ها يباور داشت زور و اجبار برا حیو آرامش بروم. مس ایکبر دنیاواخر، به د نیا

حرف  يساکت نشسته و فقط شنونده  يکرد. گوشه ا یم یبگیغر حیشود مرا سر به راه کرد. پناه درونم با مس
 شیمرد که االن هم موها نیبه ا دیدلم، سر منشأش شا يقرار یحجم از ب نیزده بود که ا ییبود. اما حدس ها مانیها

  داشته باشد.  یسانت بود، ربط کیهمان 

  ود!هنوز عاشق ب رمیاس دل

  ندارد! ازیمثل تو ن ییگفته بود: عشق به ترسو ها دیبه خورش کیبود...که آن شب تار عاشق

  خواهد!  یبود: عشق، شجاعت و جسارت م گفته

 يذره ا یکرده و خواسته بود اگر حت دییرا تا شیلحن، حرف ها نیتر نیبه اتاق آمده و با غمگ ادیمه شیها ادیفر از
  عشق نسبت به فرهان در اعماق دلش، قلبش خانه دارد هرگز بازنده نباشد و اشتباه او را تکرار نکند!

 ادیفر دیدر جانم داشت، بر سر خورش شهیکه ر یمرهمِ دل آزرده ام نشده بود. مصرانه از عشق اد،یمه ییها حرف
  مراد خواهد بود! شک سا یو باز زنده شوم، انتخابم ب رمیبودم: اگر هزار بار بم دهیکش
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با غم نگاهم کرده بود...گفته بودم و  دیآغاز شده بود...گفته بودم و خورش ادیمه يها دنیکش گاریبودم و س گفته
برداشتم و  نیاز کنسولِ ماش يگاریآن شب، س يِ ادآوریخاکستر شده بودم. با  گار،یس ينخ سوخته  کیخودم مانند 

مته واِر  يدارد. سوال ها یام عالم یوانگیبرود که با د ادشیدنم بپردازد و به سرزنش کر یدلم کم دیآتش زدم تا شا
   ست؟یخواست بداند سامراد ک یم ينداشت. با لج باز یپناهِ درونم تمام

  کرد! یمعرفت  فراموش شده، قبول نم یب کیگفت  یهرچه م روحم

 نیب یِکوفت نیبهم گفت، باورم نشد! آخه تو و ا ایکه کبر يبار نی: اولدیچیپ نیگرفته اش درون اتاقک ماش يصدا
  !دیباهم ندار یتیسنخ چیانگشتات، ه

  ؟يکرد کاریپناهِ اون روزا چ با

: دمیپرس دمیچرخ یانداختم و همانطور که به سمتش م رونیرا ب گاریمتوقف کردم، س يگوشه ا یرا عصب نیماش
 ي وونهید هیکه  یاز پناه ایپناه قبل از مرگ بچه اش؟  ایجعه؟ از پناه قبل از اون فا ؟یزن یاز کدوم پناه حرف م قایدق

  شده بود؟ اریتمام ع

خاکش  رشیکناِر عمو کب ،يو گذشته اش اومد یو گفتم: اگه دنبال پناهِ قبل دمیکوب نیبه فرمان ماش یمحکم مشت
  ...یواسش فاتحه بخون يبر یتون یکردم! م
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 دمیسال گذشته خودمو مقصر دونستم و لعنت کردم اما االن فهم کیبود گفت: تمام  يکه مملو از دلسوز یحس با
  !میبازگشتِ دوباره ات مقصر يحد برا هیکم ام بوده! من و سامراد در  چینداشته که ه دهیمالمت خودم فا

... برام يزیم عزکه برا يتونستم بهت بگم به حد یم دیزدم و گفتم: اگه توان مقابله با دلمو داشتم، شا يپوزخند
  شه منکرشون شد...متنفرم! ی! من از اون پناه و خاطراتش که نمیام هست بهیغر

از حد تصور  شیدرونم ب ي. پناهِ تازه متولد شده میبه مقصد، هر دو سکوت کرد دنیرا حرکت دادم و تا رس نیماش
از اعماق  میکه با مشاور تالش کرده بود ییترساندم. همان ترس ها یدرونم، م يبود! اما خشم خفته  یاغیهمگان 



  پناه

 
206 

 

وجودم فعال شوند و هر آنچه  يمواد منفجره  دیبا اشت. مشاور اعتقاد دمیو نتوانسته بود میشان بکش رونیدرونم ب
دارم،  ازیجرقه ن کیداشتم انبار باروتم و فقط به  نیقیاستخراج شوند. اما من  میکنند تا خشم ها رانیبود و نبود را و

  آمدِن سامراد بود. د،یکه شا ییاد منفجره...جرقه انه مو

دانستم در فکرش چه در حالِ  ی. نممیشد ادهی... باهم پحیدوست مس يآشنا يخانه  م،یدیمحل سکونت شان رس به
باز شد و من با همان ذهن آشفته و  یکیت يخورد. در با صدا یدر هم گره م شتریهر لحظه  ب شیگذر بود که اخم ها

که  یو دل میبود. لب ها ستادهیدر به انتظارمان ا پشترا که باز کردم، آرامش  يه وارد خانه شدم. در ورودروحِ خست
دادم،  یقرار م شیلپ ها يرو یطوالن ییضعف کرد هم دستِ هم شدند. بغل گرفتمش و همانطور که بوسه ها شیبرا

. میزد یبزرگ تر شد و همانطور که در هوا معلق نگه اش داشتم، چرخ یقدم برداشتم. فضا کم ییرایبه سمت پذ
  و باعث شد از ته دلم و با صدا بخندم! دیچیدر خانه پ شخنده ا يصدا

زد،  یکه به جانم م شیکردم و به نق ها یبود، قارچ خورد م ایمواد الزان يکه در حال آماده ساز ایکمک به کبر يبرا
را به  شیکرد، دست ها یخورد. آرامش به سمتم آمد و همانطور که عمه عمه م یرص مح شتریزدم و او ب یلبخند م

گونه اش  يپر سر و صدا رو يو باعث شد بوسه ا دوسوسه ام کر شیلپ ها يام رو یسرخاب يسمتم گرفت. رژ ها
دلم، گوشِ  ونیش يبود صدا کیرا لمس کرد.... نزد میها يکپلش چتر ي. با انگشت هارمیبکارم و به آغوشش بگ

دلم و  نیخبِر درونم، نگاهش ب یآرام کردنش نبود. پناهِ ب فیکرد و روحم، حر یم هیمو وانهیروحم را کر کند. د
 يبود. آرامش را رو دهیبه جنون رس ییتو گو یهمه سردر گم نیخبر از همه جا و از ا ی. بردخو یآرامش چرخ

  گذره؟ یوش مما خ ی: بدیپرس ایام قرار دادم. کبر يکنار یِصندل

  تکان دادم و گفتم: آره! يسر

بهش زدم که  يبه سمتم پرت کرد. درون هوا گرفتم و گاز ییا وهیاز داخل جا م یبیحرص به سمتم برگشت و س با
  پناه! يشعوریب یلیگفت: خ

  !يرا حفظ کردم و گفتم: لطف دار لبخندم

آرامش را هم ترسانده بود، لپ  یدر چهره اش که حت یانعطاف چیلپ تاپ به دست وارد آشپزخانه شد. بدون ه ح،یمس
نشست و  میرو ای! نگاه کبرندتیخواد بب ی! مییگفت: نفسه، بابا یآرامش قرار داد و با آشفتگ يجلو ز،یم يتاپ را رو
 دیقلبم را حس کرد که آرام گرفت و فهم دنینتپ انمدر هم مچاله شد. دلم ساکت شد. به گم شتریب حیمشت مس

  ُبرده بود که جانم را به لب رسانده بود. ادیام نفس را از  چارهیتر است. دل ب میکرده، وخ یز آنچه فکرش را ماوضاع ا
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 يرایپذ شیبُغض کرده و با دل و جان، گوش ها شیدلم تنگ تر از پ د،یچیدلم که درون آشپزخانه پ يآشنا يصدا
  ؟يدیآرامش رو د ،ییبابا تر شد و گفت: عشقِ کینزد شیخوش آهنگش شد. صدا يصدا

 يکمرم جار ياز مهره ها يدر دم جان باخت...عرق سرد ده،یفلج شد و قلبم مچاله و دلم نفس نکش یدر آن مغزم
  بود و تنها، نظاره گرِ جان دادنم بود.  ستادهیبلبشو ا نیا انیم یچارگیشد، اما پناه درونم با ب

  است؟ زاریبر من! چرا آنقدر با خودم تکرار کرده بودم که باورم شده بود، او هم مانند من از نفس ب يوا

 یبرخاستم و با ب يحس شده بود را گرفتم، از جا یازش از درد ب يحال خراب و دِل متزلزل، دست روحم که تکه ا با
  گرفته شد و گفت: پناه؟! حیتوسط مس مینداشتم که بازو يقدم برداشتم. تا سقوط، فاصله ا ییرایبه سمت پذ یتعادل

که  ییبه ارمغان آورده بود، نگاهش کردم و با صدا شیدلم را برا یِ زدگ خیدرون شان،  يکه سرما ییچشم ها با
  کنم! یخواهش م ح،یزد گفتم: ولم کن مس یم ادیو بغض فر یدرونش منگ

که در جانم رخنه کرده بود، خودم را به  یتوان تر و احساِس خفگنا ییکرد و من با قدم ها میتکان داد و رها يسر
هم قرار دادم و  يکرده بودند، رو میرا تحر میکه اشک ها ییفرمان گذاشتم. چشم ها يرساندم و سرم را رو نمیماش
کردند.  یرا امضا م شانیام به نوبت داشتند استعفا یاتیح میبار هزارم در سرم اکو شد. تک تک عال يبرا شیصدا

قبرستان  ياز شب ها نکهیُبردم. با ا یپناه م رمیرفتم و به عمو کب یم دیدانستم. با یرا هم م شیرفتم، کجا یم دیبا
 شقانه،را داشتم که عا رمیجان بدهم. تنها عمو کب گریرفتم تا در آغوشِ پدرانه اش، بار د یم دیوحشت داشتم اما با

سمتِ  ش،یپ يتمرکز از لحظه ها یچرخاندم و ب شیرا در جا چییود. سوو دِل شکسته ام نشسته ب میدرد ها يپا
من بود و  هیحالش شب دیکه شا ییام حرکت کردم. استارت را که زده بودم، خواننده ا یشگیقهرمانِ هم يِ ابد گاهِ یجا

شد با حالِ خراب و اوضاعِ  نیعج کیانداز شد. موز نیطن نیدر اتاقِک ماش شیترانه اش هم  وصف الحالِ من، صدا
  دلم....

  

  از قلب تو انگار رفتم
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  دل واست هر بار نیا رهیهرشبو هرجا م فکرتم

  

  يکرد وانهیمرا د تو

  تو يتو نموند يشد بد دلمو شکوند ینم داتیکه پ یتو کاشک ينداشتم تورو از اولشم نبود یکاشک

  يکرد وانهیست هر بار تو مرا ددل وا نیا رهیاز قلب تو انگار فکرتم هرشبو هرجا م رفتم

  

  شده تلخ امیبرکه برقص کام دن یِماه

  

  بزن ایغصه اس دل به در یهرچ الِ یخیب

  

  غرق کنم برمیهمه خاطره رو م اون

  

  خلوت کنم یبا ک ایدر خورهیچه درد م به

  

  تو ينداشتم تورو از اولشم نبود یکاشک

  

  تو يتو نموند يبد دلمو شکوند شدینم داتیکه پ یکاشک

  



  پناه

 
209 

 

  تو ينداشتم تورو از اولشم نبود یکاشک

  

  تو يتو نموند يبد دلمو شکوند شدینم داتیکه پ یکاشک

  

  از قلب تو انگار رفتم

  

  دل واست هر بار نیا رهیهرشبو هرجا م فکرتم

  

  يکرد وانهیمرا د تو

  

#165  

  

هم  یکالم یتوانست مرا به آغوش بکشد. حت یرا بغل گرفته بودم، اما او نم میسنگ قبر گذاشته و عمو يرا رو سرم
سنگ  يهم از رو مانی یبود، هم از زندگ دهیشناسد. عطرش پر یدانستم او مرا بهتر از خودم م ینگفته بودم. م

پناه  يکه مهمانِ ابد ی. با همان بغضدندین غلتییآرام، پا میو اشک ها دمیحروف اسمش کش يقبرش. دستم را رو
  خودتون؟ شیپ دیشه منم ببر یبود لب زدم: عمو، م

نکن پناه! پاشو  وونمیاز پشت سرم بلند شد:  د ادیمه یِ پر از حرص و نگران يانداخته شد و صدا میشانه ها يرو یکُت
  !نمیبب

  ه؟یچه وضع نیشده؟ ا ی: چدیرا گرفت و بلندم کرد و پرس میکت بازو ها يرو از

  عشق خسته ام! نی! از خودم، از سامراد، از اادی: خسته ام مهدمیاسکن کرد. نال ییرا گو میبا نگاهش، سر تا پا 
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نداره نصف شب از تو قبرستون  لیدل یگفت: هر چقدرم خسته باش یعصب م،یرفت یم نیکه به سمت ماش همانطور
  ...ی...قرار شد موندن رو بلد بشیافتاد، بمون یکنم. قرار مون بود هر اتفاق داتیپ

برداشتم و  زیم يتمام امروز را کالس داشتم. ادکلن را از رو دم،یبه ساعت انداختم و مقنعه ام را به سر کش ینگاه
 يبود، چتر صیها قابل تشخ لومتریبودنش از ک یکه مصنوع نهییدر آ يدست و دلبازانه خرجِ خودم کردم. با لبخند

آمد. به گمانم  یم ادیو مه حیمس يگفت و گو يصدا.  دماز اتاق خارج ش فمیرا مرتب کردم و با برداشتن ک میها
تلفنِ همراهم نصب کرده بود که ردم را  يهم رو ابیکرد، رد یم بمیتعق یاش که گهگاه يموتور قیجز آن رف ح،یمس

 ااما ب حینگاهم کرد و جوابم را داد. مس یبا درماندگ اد،یثابت شد. مه میشان رو يکردم که نگاه هردو یزد. سالم یم
 م؟یباهم صحبت کن ي: وقت داردیپرس حیبه سمت در برداشتم که مس یشد. قدم رهیتنم خ اهِ یس ي، به  لباس هااخم

  تنها؟
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خودش را جلو  یبود، کم رهینامعلوم خ ينزده بود. همانطور که نگاهش به نقطه ا یگذشت اما او هنوز حرف قهیدق پنج
 یممنوع الخروج یِشد...باعث و بان ریهامون دستگ یرا در هم گره زد و گفت: عامل تمام بدبخت شیدست ها د،یکش

ببره. هدف  شیاز پ ينتونسته بود کار دیشده بود، با تهد ادسامر چیکه پا پ ی...کستیوضع نیا یِسامراد...باعث و بان
سفت تر شد. نگاهش را  شی...گره اخم هادیرساشتباهِ سامراد، به هدفش  هیتون که با  یزندگ يِشون شده بود نابود

  روز... کیمادام العمر، محکوم به زندان شده. تا ابد و  ایبه نگاهم دوخت و گفت: مار

که سامراد مجبور بود با اون حال تو رو تنها بذاره، با کمکِ  یینگاهش کردم و او ادامه داد: اون روز ها يناباور با
خواست اون طفل  یگرفت. نم ایبودند. بعد از رفتن تو، سامراد نفس رو از مار دهیرس ییسر نخ ها هیبه  ،یرانیا سریکم

  که مادر نفسه... ییای...به ماریبه مجرم اصل دنیهم، رس ياهمکاربشه...ب ایمار يها يکثافت کار یِمعصوم، قاط

 ی...برگرده و زندگرانیه اگرفته برگرد میداد. نگاهم در نگاهش نشست که گفت: سامراد تصم هیتک یراحت یپشت به
  همه مون شده. زِ یکه عز یجا ادامه بده. به همراه دخترکش...نفس نیشو ا

  . گفتم: متاسفم!ستادیاز من ا تیبر خاستم و او، به تبع يجا از
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  به تو وفا دار بوده! شهیبرداشتم که گفت: سامراد هم یقدم

 یم یداره؟ از من بپرس یارزش ،يکه باعث مرگش بود يا مُرده هیبه  ي: به نظرت وفاداردمیسمتش برگشتم و پرس به
به  گهیوقت د چیه ،ی... از سامراد و نفسش بگیگذشته باش ادآورِی يخوا یاگه م گه؛یمهم د ينکته  هیگم نداره! اما 

  !تی...خط بزن منو از زندگحیمس این دنمید

با  گریزودتر از من، ساکت و گرفته خارج شد. رفت و من بار د حیو مس دمیکش نییرا پا رهیسمت در رفتم و دستگ به
در کنار آن  شبینداشت. د ییکه پاسخ گو ییکه ذهنش انباشته از سوال بود. سوال ها یپناه درونم، تنها ماندم...پناه

پرسه زدن. نشود، چه برسد به  شیدایآن مرد پ یِحوال زیالم نیخ گرید یعهد بسته بودم حت رمیسنگ قبر، با عمو کب
از هرچه بود و نبود،  الیخیخواستم با پناهِ ب یبودم و م ختهیهم تلنبار شده بودند را به دار آو يکه رو ییناگفته ها

  کنم.  یو پناهِ تازه متولد شده درونم زندگ میاهایدست در دست دختركِ رو

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°  

 بِیشدن با آنها نداشتم. ترک ریبه در گ یلیم چیکه من ه ییبود. از آن پرونده ها یاسیس يپرونده  کی ریدر گ رادان
به لرزش در آمد.  نمیشلواِر ج بیدرون ج ل،یکردم که موبا کیمورد عالقه ام را دروِن ماگ هم زدم و به لبم نزد

 نیهفته گذشته بود و ا کیشدم. از آن روز  رهیکرد، خ یم ییصفحه خودنما يکه رو حیو به نام مس دمیکش رونشیب
معنا و  یمَرد، فراموش نیبود که در قاموس ا نیا يمان، نشانه  انیرد و بدل شده م يتماس، بعد از آن حرف ها

  و گفتم: سالم. دمیکش یقیندارد. قبل از قطع شدن، تماس را وصل کردم. نفس عم یمفهوم

  !يد یفرستاد و گفت: فکر کردم جواب نم رونیهم نفس کالفه اش را ب او

  .يتراس قرار دادم و گفتم: اشتباه فکر کرد يرا لبه  ماگم

  ما. شیپ ایگفت: ناهار ب حیو مس دیآرامش از آن سمتِ خط به گوش رس يصدا

نثارم کرد و با گفتنِ  یی. دخترا هستند. بچه پروستمیاما تنها ن ام،یدادم و لب زدم: م يرا به آسمان ابر نگاهم
  منتظرتم، قطع کرد.
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و مهتاب و با اضافه کردِن  دیکودك درونش، وادارم کرده بود طبق قرارم با خورش یِلجباز درونم با هم دست دختركِ
به جانم  حیکه مس ییرفته بودم. بعد از غُر ها ای. به دنبال کبرمیروِز کامال دخترانه را باهم بگذران کیو آرامش،  ایکبر

. میکرده بود طنتیشاد گذاشته بودم و با آرامش ش کیموز ر،یطول مس در. میزده بود، با هم  به رستوران رفته بود
و او  میآمده بود دیخورش ي هیدر خودش بود. به آتل بیصرف شده بود، گرچه مهتاب عج مانی یمیناهار در جمع صم

مان شده  توقکه بعد از کافه خاطره، پا دیخورش یِرنگ ي هیآتل انیاز آرامش بود. م یبا عشق و لذت، در حالِ عکاس
آمده و در  هیآتل يداشت. به تراس کوچک اما پر از کاکتوسِ با صفا انیو آرزو بدوِن مکث جر دیام ا،یرو ،یبود؛ زندگ
قدم  يدامرگش است. ص کیداشتم  نیقیبود که  یمهتاب ریآتش زده بودم اما فکرم همچنان، درگ يگاریخلوتم، س

شناختم. کنارم نشست.  یعطر خاِص قهوه اش را م يبود. بو بکه مسلما مهتا یکس د،یچیدر تراس پ یکس يها
بود لب زد: اگه من از خدا مامانمو بخوام،  دهیاش را به آغوش کش یکه تمام یشانه ام قرار داد و با بغض يسرش را رو

  ه؟یبزرگ يخواسته 

  بود.  یبزرگ يها، خواسته  کسیما ب يکه برا شیخدا ی. به بزرگ..بود

آوردند و ما اصال در  یشدند، فاجعه به بار م یکند. غم ها و دردها که تلنبار م یاز لب نگشودم تا خودش را خال لب
بردم و به  شیرها يموها انِ یبود. دستم را م لیمان تکم شی...گنجامیباش يدیمشکِل جد زبانِ یکه م مینبود یطیشرا

 شمی: مامان نداشتم که پدینال ینسبتا طوالن ی. بعد از مکثدش یمانند هوا باران شیختم که چشم هانوازششان پردا
مامانم نداشتم  چ،یو مثل گناهکارا، تا چند روز از فرهان فرار نکنم. بابا که نداشتم ه ادیواسم خواستگار م یباشه وقت

 ییه نداینداشتم. اما االن  یسکوت کردم. سکوت کردم چون حس خوب شهیبگم. در عوضش، هم یچ دیکه بهم بگه با
شانه ام برداشت.  ياز حرکت افتاد. سرش را از رو شیموها انیشم. دستم م یگه با ماهوِر زند خوشبخت م یبهم م

  ا...! امدیتوام نه فرهان و نه خورش هی...نه شبستمینگاه کرد و گفت:من عاشق ن مینشست، در چشم ها میروبه رو

که از قلم  يادیمه ،يکه نام بُرد ییدرونت اعتماد کن مهتاب! خوب به ما ها يحرفش رفتم و گفتم: به ندا انیم
تو از حس خوبت  دوارمی...اما امشیمون شد نه خوشبخت بینص شیو دور یینگاه کن. ماها از عشق فقط جدا یانداخت

  ...یبرس يابد یِبه ماهور زند، به خوشبخت تیدرون يو ندا

دست  دم،یزدم، خودم را به طرفش کش یبود. چشمک میو با دقت، تنها شنونده ها دیبار ینم گرید شیها چشم
  ن؟یشد کیتو ج کیهمه ج نیا ی: با ماهوِر زند کِدمیرا گرفتم و پرس شیها
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نقش بست. دستش را فشردم و او هم طرح  میلب ها ياز شرم بکرش رو يصورتش از خجالت سرخ شد. لبخند فوراً
  نشست. شیلب ها يرو يلبخند

سه نفره و پنج  يمان پر از عکس ها يها یگوش يها ي. گالرمیکرد یم يهم مادر يبرا یو گاه میهم بود يرفقا ما
 یطیهر شرابود که در  نیمان، قرارمان ا مانیطبق عهد و پ م،یکه خودمان نوشته بود یبود. ما طبق قانون مانینفره 

  و پشت و پناِه هم. میکنار هم باش
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ماهور زند در ذهنم وسعت گرفت.  ياختالف ما با خانواده  يو شعله  دمیکش میقرمزم را دست و دلبازانه به لب ها رژ
حجاب را با  دیدانستم با ینم ی...مادر و خواهرش حجاب کامل داشتند و ما حتمیهم نبود هِ یشب لونیاپس کی یما حت

دانستم مَُحَرم چند روز است... آن  یتهران بود و ما اصال نم يها هیتک نیاز بزرگتر یکی سِ یه...پدرش رئ ایح نوشت 
  مَحرم از  کِیها اهل تفک

با  زین مانیخدا ی...آن ها... به همان خدا که ما حتمیگذاشت یم ادیفرهان و مه يشانه  يبودند و ما سَر رو نامحرم
ماهور،  یکدام شان، حت کیکه  يخانواده ا انیهمه تفاوت، مهتاب م نیدانستم با ا ینداشت. نم یهم خوان گر،یهمد

که  یخواهد چه کند. دوهفته قبل، زمان یم ده،یند کیحال از نزد هرا هم تا ب ییکه سجاده ا یینمازِ قضا نداشتند و او
  آرام بود، شدند... انوسیاق يکه به اندازه  عشانیآمده بودند؛ هر دو خانواده شاهِد اختالفِ وس يبه خواستگار

اما، مهتاب  ریتفاس نیا ي. با همه دمیکش یام دست یمدِل دم اسب يبه موها گریرا مرتب کردم و بار د میها يچتر 
شان خوانده  نیب یتیمحرم ي غهیود صشد و قرار ب یبرگزار م شانی يرا گرفته بود. امشب جشن نامزد مشیتصم

خانواده، اشتباه محض  نی. به نظر من وصلت با امیبود رفتهیرا داده بودند اما ما نپذ یعقد دائم شنهادِیشود. آن ها پ
و با جمع کردن دامِن شنِل دنباله دارش از اتاق خارج  دمیشده ام پوش يسنگ کار يتنه  مین يبود. کت کوتاهم را رو

کجا  هبا ماهور انجام دهد. آن خانواد يان ا يتست د کیدادم که حتما  یم شنهادیپدرِ ماهور پ ،یبه حاج دیشدم. با
دست از  ییایخولیافکارِ مال دیتکان دادم تا شا يدانشکده که دخترها هالکش بودند، کجا...سر طانِیو پسِر شوخ و ش

زد و  ينشست، لبخند میبا لطافت رو ادین، نگاه مهکفشم در سال يپاشنه ها يصدا دنیچیجانِ ذهنم بردارند. با پ
  . ش. آماده بامیوفتیراه م گهید قهیگفت: تا چند دق
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  تموم شده؟ هیتو آتل نای: کار مهتاب ادمیرا که قطع کرد پرس تلفن

  اش را به تن زد و گفت: آره. يخاکستر کت

  .يخوشگل شد یلیبراندازم کرد و گفت: خ قیدق نگاهش،

  زدم و گفتم: ممنون. يمحو لبخند

خواهم  شیدر پ یحلقه کردم گفت: شب سخت شیگرفت. دستم را که دور بازو میرا جلو شیسمتم آمد و بازو به
  .زامیعز يرو نهینش یمواظِب دو تا خوشگل خانوم باشم که نگاهِ چِپ کس دیداشت، آخه با

اش تماماً  یارها ثابت کرده بود که زندگ. بمیاش هست یبودن، زندگ زیدانستم که جز عز یعُمق گرفت. م لبخندم
  سهم ماست...وقف ماست

  پاکش... یِداشتم و به نگاه آب مانیاش ا یکالمش، به راست قتِ یحق به
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گفت: مهتاب باور کرده  یم دیکند. خورش یاش قمار م ندهیگفت مهتاب با آ یمن را داشت و م ي دهیهم عق دیخورش
است؛  یقیحق ایدن نیرفته ا ادشیدارد و به گمانم  قتیهمه تناقض و اختالف، حق نیبا ا ،یسبک نیا يها لمیکه ف
اش انصاف دارد که حداقل  سندهیماننِد نو سرنوشت،شود و نه  ری...نه رمان است که آخرش ختم به خیواقع یِواقع

  رقم بزند.... یخوش انیپا

ما تا به  یول دیایب یشوخ گرانیاز نظرِ د دیها جدا بود. شا سالنِ مردها از زن ،يو در کمال ناباور میبود دهیتاالر رس به
به همراهِ  یاز تفاوت ها، وقت میحجمِ عظ نیبود با ا بیعج می. اما برامیو جشن نرفته بود یشکل، مهمان نیحال به ا

منتظر عروس و داماد  يادیز يکه اتفاقا مرد ها و جوان ها ياز ورود ن،ما يموها يرو یپوشش چیبدونِ ه د،یخورش
 ادیننشست. به گمانم آن ها خوب  یلِب کس يرو ينشده بودو پوزخند مانی رهیخ ینگاه م،یبودند عبور کرده بود

از  دهیپوش يها یاز آن زن حاج یول میاحترام بگذارند. وارد سالن خانم ها شده بود گرانید دیگرفته بودند به عقا
با هم در حالِ خوش و  شیآال یساده و ب ده،یپوش يتا حد ییبا لباسها ک،یش ارینبود. همه بس يطال و پر افاده خبر
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دورش  ده،یشده اش را سشوار کش تیالیرنگ و ها يما به سمت مان آمده بود. موها دنیبش بودند. مادِر ماهور با د
 يبود. به تک تک مهمان ها، خواهر ها یانکار نشدن دشیو سف یاش در کت و دامن مشک ییبایرها کرده و ز

 یِکرده بودند. من هنوز در حالِ حالج فیرنگم تعر رهیت یِکرده و همه با صداقت، از لباِس ارغوان یعروسش را معرف
 یلیرنگِ پ يریلباس ش انیمعادالت بودم که مهتاب و ماهور، دست در دست هم وارد سالن شدند. مهتاب م نیا

 یبند قربان صدقه شان م کیرفت. مادر ماهور  یکنار نم شیالب ه ياز رو يند، لحظه او لبخ دیدرخش یم دارش
 رِ یشان خوانده شد، ز نیکه ب تیمحرم غهیکرد. ص یشان گل پر دود م يخواند و برا یم یا...کرس تیلب آ ریرفت، ز
که در  ییبودند. من نتوانستم مثل او دهیرقص صلهفا یدست در دست و بدون اندک ک،یکم جاِن  سالِن تار ينور ها
 يبا لب ها ستیکه چند سال ییو به لبخند ها ستمیدادم دورتر به ا حیام کنارم بود... همراهش باشم. ترج یعروس

 يو حقش خانواده  یاش کاف ییتنها گریشوم و درون ذهنم، ثبت شان کنم. مهتاب د رهیشده بود خ بهیمان غر
کشد و نقل  یآن زن که با ذوق کل م ایکند.   يپدر شیپدر نداشته اش شود و برا ،یاجح دی. شاودمثل زند ب یکامل

از مهمان  یاندک تیکند. فقط جمع مانیرا خرجِ نازدانه  شیمادرش شود و مادرانه ها نِ یگزیپاشد، جا یسرش م يرو
 اد،ی. من، مهدندیرقص یم بودند و سطدانشکده، دختر و پسر و يها مانده بود. مرد ها به ما ملحق شده و بچه ها

و باور دارم هر چهار نفرمان در آن لحظات، تنها  میکرد یو نظاره م میبود ستادهیو فرهان دورتر ا دیخورش
 يکه بو يزد و با لبخند رونیب تی. مهتاب با جمع کردن لباس بلندش از دل جمعمیخواست یمهتاب را م یِخوشبخت

و فرهان  ادیکه مه ی. آغوشمیدر آغوش هم بود می. تا به خودمان آمده بودبرداشتداد به سمت مان قدم  یبغض م
جمع  نیبودند که هر کدام مان حکم قلب، نبض و نفِس ا ییرا داشتند و محافظ ما سه تا شیحکم حصار ها شهیهم

  پنج نفره را داشت.
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 ش،یپ یازش گرفتم. اتفاقاِت ساعت یقیشد آتش زدم و کام عم یداشت خاکستر م گریکه د یرا با همان نخ يبعد نخ
 ،یرقص دونفره را داده بود. در آن شنهادیپ د،یپسر جوان آمده و به خورش کیاز برابِر ذهنم عبور کرد.  لمیمانند ف

از سالن خارج شده و مشخص هم  يسابقه ا یب تِ یصبانرا گرفته و با ع دیاش کرده، دست خورش نیفرهان نقش زم
رفته بودند. قبل از  مارستانیماهور زند و پدرش همراه آن پسرك به ب اد،ینبود که به کجا رفته بودند. فقط نبودند. مه

 یِنقل اطِیو حال من در ح میمنتظر آمدن شان باش شان،یاز من و مهتاب پدرانه خواسته بود در خانه  یرفتن، حاج
... و از دیفرهان و حرف زدنش با خورش میبودم از تصم یبُعد راض کیبودم. از  گاریس دنِ یلِ کشآنها، مشغو يخانه 
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رنگ کنارم نشست. نگاهش  يریش يکار شده  يحلقه ا نینگران آن جوان بودم. مهتاب با همان لباس آست ییسو
 میانگشت ها انیم گارِ یس به يگرینشست و پک د میلب ها يرو ي. لبخنددیبُلند خند ينگاهم شد و با صدا رهیخ

  راه انداخته بود؟ يکتک کار يشه پناه! اون فرهان بود که اونجور یزدم. با خنده گفت: باورم نم

  شه! یهنوز باورم نم ،يوسعت گرفت که گفت: وا لبخندم

  که بهشون؟ يو گفتم: زنگ نزد دمیخند

  .ادین شیپ یمشکل مارستانیتو ب دوارمیمان انداخت و گفت: مگه خلم!... اما ام يشانه ها يرا رو یمسافرت يپتو

  .دوارمیانداختم و گفتم: ام اطیرا کف ح گارمیس ته

رو به  یبرخاستم که حاج يباز شد و ماهور و پدرش خسته و کالفه به سمت مان آمدند. از جا اطیلحظه در ح همان
ون بنده خدا قرار شد امشب تحت مراقبت باشه تا صبح. اما دخترم، آقا و  بدون اتالف وقت گفت: ا ستادیا میرو
  فردا... تامونند  ی...امشب متاسفانه اونجا ميرو بردنشون کالنتر ادیمه

  بودند که گوششون شنونده باشه باباجان. یتر از اون یکردم اما شاک یونیدرم پا

  م؟یکن کاریچ دی: حاال بادیداد و پرس رونینفس کالفه اش را ب مهتاب

  نگاهش کرد و گفت: صبر بابا جان. یحاج

  : پناه!دیچیپ یدر گوش ادیمه يدرنگ پاسخ دادم که صدا یام بلند شد. ب یزنگ گوش يصدا

  اد؟یمه ی: خوبدمیتخت نشستم و پرس ي لبه

  داخل بروند.  ینشست، ماهورِ زند دستش را گرفت و وادارش کرد به همراه حاج میمهتاب رو نگاه

!  برو خونه يکالنتر ییایب یآرام بود و گفت: آره، نگران نباش! وقت ندارم. با اصرار تونستم زنگ بزنم. پا نش شیصدا
  منتظرم باش پناه! قبول؟

  لب زمزمه کردم و تلفن قطع شد. ریز یکم جان ي باشه
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آمد و بدون  دیصبح بود که خورش يها یکیزند، همراهم به خانه آمده بود. نزد يخانواده  يبر خالف اصرار ها مهتاب
 کیو با  مارستانیب ي نهیبعد از پرداخت هز م،یرفته بود مارستانیبه سمت اتاقش رفت. به همراه فرهان به ب یکالم

هوش شده  یب یمان از خستگ یبه خانه برگشته و همگ ادی. همراه مهمیماجرا را حل کرده بود ،یمعذرت خواه
  . میبود

ام را  یبعد از ظهر بود. گوش يبه ساعت انداختم، سه  یشدم. نگاه داریدونفر از خواب ب يگفت و گو يصدا دنِ یشن با
 يمواجه شدم. در حال گرفتن شماره اش بودم که نامش رو حیمس يپاسخ نداده  ياز تماس ها یچک کردم و با انبوه
  : سالم.متماس را وصل کرده و گفت دم،یکش يا ازهیصفحه حک شد. خم

  .يبهت زنگ زد جواب بد یکه کس یفرستاد و گفت: سالم و کوفت...همراه گرفت رونیاش را ب یو عصب قیمع نفس

  مهتاب مواجه شدم. گفتم: کارتو بگو! یِخال يزدم و با جا یغلت

نه... االن فقط منتظر  ایمورد پسندت هست  نیآدرس واست فرستادم. برو خونه رو بب هیو گفت:  دیکش یقیعم نفس
  .میتو هست دِییتا

  د؟یگرد یبر م ی: کِدمیتخت نشستم و پرس يرو

  .مییایتا نوروز ب میکن یم یگفت: سع یاز مکِث کوتاه بعد

  .ندیباز آ شهیهم يشد رفته بودند تا برا یم يگفتم و تلفن را قطع کردم. دو هفته ا يا باشه

 یسالم دم،یدر کنار مهتاِب گرفته د ،یرفتم و ماهور زند را عصب ییرایرا پشت گوشم فرستادم و به سمت پذ میموها
شعله  يرا رو ریش يجوشِ حاو رینشست. ش یصندل يتعلل دنبالم آمد و رو یکردم و وارد آشپزخانه شدم. مهتاب ب

  : چِته؟دمیقرار دادم و پرس

  زم؟یعز یمنتظرت بمونم آماده ش ایو گفت: برم و برگردم  ستادیسکوت نگاهم کرد. ماهور آن سمتِ اپن ا در

که مخاطبش  یکرد چه برسد به مهتاب یزدگ خی رِ یمرا هم درگ يکه ته جمله اش چسباند، استخوان ها يسرد زمِ یعز
بود. زنگ در به صدا در آمد و من زودتر از ماهور زند به سمت در قدم برداشتم. او وارد آشپزخانه شد و کنار مهتاب 
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 دیبه دست منتظر بود. تعللم را که د ینیریگل و ش ستهبا د دهی، فرهان کت و شلوار پوشنشست. در را که گشودم
  خانومتون! دیخورش يِگفت: اومدم خواستگار

 يمراسم؟ گل را رو نیا يبرگزار يبرا هیساعت سه به نظرت وقت مناسب ،يو گفتم: کله فرفر دیباال پر میابروها جفت
  نکن! تمیدارم پناه! اذ قرار داد و گفت: خودم استرس ینیریش

  

#172  

  

و موقر بود. با لبخند از آن سمت اپنِ  کیفرهانِ ش ي رهیگفت، خ یاش م یخواب یکه از ب ادیقرمزِ مه يها چشم
 ندهیکه آ یمجلس مهم انِ یم ده،یخواب آلود و ژول يمان با چهره ها یهمگ باًیبه جمع انداختم. تقر یآشپزخانه، نگاه

 یِ. همان جمعِ کوچِک دوست داشتنمیحضور داشت ،زد یرا رقم م يو کله فرفر مانیساله  جدهیه دِیخورش ي
  ...مانی یشگیهم

ساز، آب جوش را به  ينبود. با خاموش شدن چا ایکدام از مردِم دن چیه هیرفتن مان هم شب يخواستگار یحت ما
  بردن رسم بود، مگر نه؟ يخشک و هل اضافه کردم. چا يمخلوِط چا

  اومدنه؟ يچه وقِت خواستگار نیآخه ا امرز،یکه ماهور گفت: پدر ب دمیچ ینیها را داخل س استکان

  اش گفت: با خودم گفتم تا نظرش عوض نشده، هرچه زودتر اقدام کنم. یذات یِبا حاضر جواب فرهان

 میفرهان بود. نگاهش رو ي رهیو اخم، خ تیهمچنان با همان جد ادینقش بست اما مه مانیلب ها يرو يلبخند
  !نیبش اینشست و گفت: پناه ب

نشسته بود؛ نفس  دیمن و خورش نیگرفتم. ب يمبِل سه نفره جا يتکان دادم و به سمتِ سالن رفتم و کنارش رو يسر
 نیخانواده ام بگم...بگم که منم و ا طیاز شرا ستین ازین گهیداد و رو به فرهان گفت: به تو د رونیکالفه اش را ب

  !رشهیو تو، دلت گ مهیزندگ دِ یکه خورش يدیدوتا...بگم از خورش

اما اگه  ،ی...داداشمیقمی...رفيزیادامه داد: برام عز ادیتکان داد و مه ياش شد. سر رهیخ ادیتر از مه يجد فرهان
  برام! یستین چکدومیه گهیخواهرم، د يچشما يتو نهیاشک بش
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  چشماش! يتو نهیهستم که نذارم اشک بش ينگاه کرد و گفت: اونقدر دیدر هم به خورش يبا اخم ها فرهان

جمله را زمزمه وار در گوشم  نیهم نیهم ع بهیدور، آن غر یلیخ يام حبس شد. در آن روز ها نهیس انیم نفسم
ته برنداش یبلند شدم. هنوز قدم يو از جا دمیکش یاو...آه کیمن و  کیکرده بود....اما عاقبتِ ما شده بود  یهج

 ییبره چا دیبا دیاست، خورش گهید یکی عروسشد، کنارش نشاندم و لب زد:  ادیدست مه ریبودم که مچ دستم اس
  تو... نی. بشارهیب

  برخاست و به سمِت آشپزخانه رفت. يکرد و از جا ادیبه مه یبود، نگاه زیکه از عشق لبر یبا نگاه دیخورش

 يموتورسوار ستِیبا عروس و داماِد مراسمش، به پ ،يکه بعد از مراسِم خواستگار میبود یوانگانید نیگمانم ما اول به
فروش توقف  یباقال يِو آخر شب، کنار گار میتهران زده بود يها ابانیرفته، مسابقه داده و بعد، با دو موتور به دل خ

 ادیو مه دیرا با فرهان، خورش یدنمان ادیشب به  کی. میخورده بود گرم يایو لوب یآذر ماه، باقال يکرده و در سرما
 نِ یو نگاه عاشق فرهان و تک نگ دیلب خورش يرو يآن شب مان، با خنده ها ي. عکس هامیگذرانده و ثبت کرده بود

وصف  يفرق عمده داشت. آن هم شاد کیساِل قبلمان  يبکرشان بود؛ با عکسها وندیپ يانگشتش که ثابت کننده 
  آورده بود. ادیرا به  مانیپالك خانه  ،یداشتم خوشبخت مانیمن بود که آن روز ها ا ریناپذ
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 نیشده و هم انیدر م یکیدانشگاهم  ي. کالس هامیداشت يکمتر يمراجعه کننده ها باً یاسفند ماه بود و تقر اواخر
را  شانیه خان دمانیچ تِ یکرده بود. مسئول لشیتکم ،یاختصاص یِبا خودخواه حیوقتم شده بود که مس شیباعث افزا

 دِیپناه برده بودم و فقط رنگ و طرحش را انتخاب کرده و امروز صبح، کل یداخل يبه من داده و من هم به طراح ها
که در روز  يدیتاخته بودم. خورش د،یخورش ي هیراحت، به سمت آتل الیگرفته و با خ لیشده را تحو لیتکم يخانه 

نداشت و قرار بود سال نو عقد کنند. حاِل مهتاب هم  یتمام شیها طنتیکه ش یبا فرهان بود. فرهان نشیریش يها
گذراند. به دفتر ماهور  یوقتش را با ماهور زند و خانواده اش م شترِیدر کنار ما محدود شده و ب شی. بودن هاودخوب ب

 می. برامیگذراند یاز قبل تر ها، با هم وقت م شتریکه ب ادیرفته و مثل من سرگرم شده بود و من مانده بودم و مه
او در  دم،یپرس ی. اما هرچه از عشقش ممیکرد یم یو زندگ میپخت یغذا م م،یکرد یم يباز رزایخواند، آم یحافظ م
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 ریگرداندم، ز یقهر ازش رو بر م يبود. هروقت هم که به نشانه  دهیفا ی. اصرار هم بکردیسکوت و با لبخند نگاهم م
  بهم. زدیر یم خانهیمن م اریکرد: چشم مَست  یلب زمزمه م

  گفت: بگذر پناه! یاش بود م یکردم، با همان لبخند که غم چاشن یکه م نگاهش

 نیبرداشتم و با لبخند از ماش یصندل يپارك کردم. دسته گِل رزِ قرمز را از رو دیخورش ي هیآتل يرا رو به رو نیماش
شب بود و قرارمان بود که  لیپارك شد. اوا نمیاشبود، عقب تر از م ادیفرهان که همراهش مه نیشدم. ماش ادهیپ

را  یمعمول، شاخه گل يها یبه سمتم آمد و بعد از سالم و احوال پرس ادی. مهمیبگذران دیخورش ي هیامشب را در آتل
  ن؟یایم ای: برم دیهالل گوشم قرار داد. لبخند زدم که فرهان پرس يو رو دیکش رونیانبوه گل ها ب انِ یاز م

  !نی... خوبه صبح تا شب کنار همنیدیانگار صد ساله همو ند دیکن یرفتار م يجور هیغُر زد:  میساختمان که شد وارد

بال  دنشیواسه د يجور نیو چرا ا ؟يدیهمه کنار خورش نیتو چرا ا میگ یگرفتم و گفتم: مگه ما م یپاگرد نفس يرو
  ؟یزن یبال م

  و گفت: حرف حساب جواب نداره. دیخند ادیمه

  پناه بانو. دییعقب رفت و گفت: بعله! بفرما ی. به سمت مان برگشت، قدمستادیا هیباِز آتل مهیدِر ن يجلو فرهان

بود و  دهیقلبش جا خوش کرده و در خون غلت انیکه چاقو م یعل ریام دنیبرداشتم که با د یشدم، قدم هیآتل وارد
  کنار جنازه آوار شده بود، جانم رفت! یخون ییکه با ُبهت و دست ها يدیخورش
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 شیپا ،یاله ریکب ي...نازدانه دمانیافتاده و گفته بودم: نگذار خورش شیکند. به پا يالتماس کرده بودم کار ادیمه به
ود، جهنم تر بود باز شود. گفته بودم: اگر به زندان بر زیبلکه از خودِجهنم ن ست،یبه آن جهنم که فقط نامش استعاره ن

 یعل ریجان ام یکند...گفته بودم و او همچنان خشک شده، به جسِم ب يکار شیتواند ضامنش شود و برا یخدا هم نم
را گرفته و  شیبود پناه برده بودم. دو طرف بازوها ادیمانده بود. او را رها کرده و به سمت فرهان که بدتر از مه رهیخ

  کن!  يکشند...کار یچوبه دار م يرا به پا دیتکان داده و گفته بودم: خورش
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  کن! يکنند فرهان اونجا...کار یم تشیبودم: اذ دهیزده و نال ضجه

که نه خودش هست، نه  يرسد روز یبُرد...م یو گفته بودم: نبودنش نفس ما را م دهیاش کوب نهیدستم تخت س با
  ن!ک ي... پس کارستیاما ن میکن یم شیاش...با تمام وجود آرزو یخاطراِت لعنت

  شود! یبودم: رفتنش کابوس مان م گفته

رفته بودم تا خوِد جان  دیاز آن دو مرد به سمت خورش دهیبتواند نفس بکشد. ُبر یبود که حت یاو مبهوت تر از آن اما
را  مانی یزندگ يفاتحه  د،یچیپ هیکه درون آتل نیرحسیام نِ یحس ای يشده بود، صدا ریکنم. اما د يباخته ام کار
 يشده بود. دستبندِ فلز امتیبعد ق يا هیو ثان دهیکش وششجانش آمده، به آغ یبه سمت برادر ب دهیخواندم. ترس

را فراموش کرد. او را بُرده بودند. پناه درونم،  دنیقفل شد، قلبم از همان لحظه تپ دیخورش يسرد که دور دست ها
شده بود. من هم پشتِ سرش  یراه دیو به دنبالِ خورشدست روحم را گرفته  ده،یرا به آغوش کش المیدخترك خ

 یرحم یکرده بودم. اما آن ها با ب ینفس ط کیو تمام پله ها را  دهیکش ادیرا فر دیشده بودم، نامِ خورش نهروا
  !رید یلیبود...خ ریبودم...د دهیرس ریرا ُبرده بودند. د دمیخورش

دست  يرو میکه زندگ یته و گفته بودم خودش را برساند به منرادان را گرف يغم فلجم کند شماره  نکهیاز ا قبل
جدول ها  يلبه  يرو ،يکالنتر يبر ما که مانند سه بازنده، در محوطه  يدر حاِل جان دادن است. و اما وا میها

 لِ یبودند. نگاه شان مات و مبهوت بود. رادان به عنوان وک امدهیهنوز به خودشان ن ادی. فرهان و مهمینشسته بود
که از دل  يآمده بودند و هرکدام شان با درد يبه کالنتر یعل ریکرده بود. خاندان ام دایدر کنارش حضور پ دیخورش

 نیرحسیترساندند. ام یداستان م نیاز عاقبت ا شتریکردند و مرا ب یصادر م یگرفت حکم ینشأت م شانیسوخته 
گرفته  يو با صدا ستادیا مانیسرخ شده، جلو هیگر از يخشک شده بود و با چشم ها شیبا همان لباس که خون رو

گفت  یم یمحض قتِیاز حق شیگذاشتند!...حرف ها یذارم. به روح داداشم قسم!... م یگفت: داغشو به دلتون م يا
  شدند. یم مانیکه قاتل همه  رمیعموکبدانستم...به روح  یسوزاند. م یکه در جانم النه کرده بود...دلمان را م
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هنوز لب باز نکرده  دی. خورشمیصبح کن يکالنتر يدر محوطه  میتوانسته بود گاریبر دوِد س هیشب را فقط با تک آن
. چادِر  گلداِر میهمراهش آمده بود زیپرونده و ما سه نفر ن لیو تکم ییبازجو يبود... به دادسرا آورده بودنش برا
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و فرهان هم مانند  ادی. مهاورمیام را باال ب یجا تمامِ زندگ کیکه خواسته بودم  يسرش، حالم را بهم زده بود، به حد
که سال  یعل ریقاتل و ام د،یهنوز باورشان نشده بود که خورش نیقیکرده بودند و به قطِع  شهیسکوت پ دیخورش

و  ستادیا میآمد. رو به رو نییدادسرا پا ياز پله ها ،یعصب يشناسندش، مقتول... رادان خسته و تا حد یهاست م
  کنه! یگفت: لب باز نم

  که گفت: قرار شد منتقلش کنن به زندان... ستادمیا

  حرف بزنه پناه! دیترك برداشته بهش زُل زدم.  گفت: با ینگاه با

در  ،یبتیچه مص انِیکه م می...بگومیمان بگو رانیو یِنبود از زندگ يازیکرد. به گمانم ن دایسمت پله ها سوق پ نگاهم
خواست آن قدر خودم را  یکه دلم م می. بگومطلق بودم آن لحظه.. چِیپوِچ ه کیکه  می...بگومیبود دنیحال نفس کش

و تمام  دمیکش یجهنم...آه انِ یمعلق بودم، درست م  میبگو ای.... شومب داریکابوس ب نیخواب، از ا نیکتک بزنم تا از ا
ابداً  ده،یپر ییرا به خاطر سپرد. آن دخترِك دستبند به دست با رنگ و رو دیخورش يجانم چشم شد و قد وباال

بد قواره  نِرادان از پشت سرم بلند شد و رو به آن دو ز ي. به سمتش رفتم و سد راهشان شدم. صداما نبود دِیخورش
  بهشون لطفاً! نیفرصت بد قهیعذاب بودند گفت: پنج دق يمالئکه  هیشب شتریکه ب

سرِد خودم گرفتم و اشک  يدست ها انیزده اش را م خی ي. دست هاعقب تر رفتند يمتر یلیادند و متکان د يسر
  ؟يکرد کاریچ دم،ی: خورشدمیشد. نال يجار میاز چشم ها

که  یدخترک يبه چهره  رهیترك داشت و چشمانِ اشکباِر من، خ شینشست. نگاه آب دگانمید انِ یسرگردانش م نگاه
بود، به  نیکه قفِل زم ییرا گرفتند و مجبورش کردند با پاها شی. جلو آمدند، دو طرف بازوهادلم بود زِیعز ،يعمر

را  دیفرهان که ناِم خورش ينعره  يعبور کردند. صدا رمکه بهم زدند از کنا يزشت برود. با تنه ا نِ یسمتِ آن ماش
زد که  یقدم تند کرد.  دو نگهبان مانع اش شدند و او نعره م دیبه سمت خورش ادی. مهدیچیزد در محوطه پ یم ادیفر
آن دو مرِد شکسته دل،  يادهایفر کهینشاندند، در حال نیرا داخل ماش دیخواهد با خواهرکش وداع کند. خورش یم
در  نیبا مامور ادیشد. فرهان و مه الیدادسرا واو يکه بسته شد، در محوطه  یفلک را هم کر کرده بود. در آهن وشگ
ام  مهیکه حرکت کرد، همان جانِ نصفه و ن نیدر جدا کردن شان داشتند. ماش یشده بودند و مردم سع ریگ

که با درد  ادیمه ي دهیترس يمطلق، صدا یاهیسسرد، مادرانه در آغوشم گرفت و قبل از فرو رفتن در  نِیرفت...زم
  !یاهیبود و س یاهینفسم ادغام شد و بعد، فقط س نینامم را زمزمه کرد، با آخر

  



  پناه

 
223 

 

#176  

  

 يروزها نیا يکه رنِگ آشنا اهمیکه درونش، چادر س يضرب داخل مقنعه فرستادم و با برداشتن کاور کیرا  میموها
 ادیهنوز در حال گفت و گو با دامونِ راد بود. کنار مه ادیخارج شدم. مه مارستانیب یِبود، از اتاِق خصوص مانی یزندگ

  من آماده ام. م،یعجله کنو گفتم: بهتره  ستادمیا

  !ستیراد کور شد و گفت: مرخص شدنت اصال عاقالنه ن ياخم ها گره

: تو دیپرس تیو با جد ختیمحکم ام  اعصابش را بهم ر مِیکرد؟! بر یدانست از اوضاع مان که اظهار نظر م یچه م او
  ؟ياالن مُرده بود مارستان،یب يدیرس یم رترید هیاگه چند ثان یدون یتو م ؟یچ یعنی یقلب ستیا یدون یم

  ! نی... نتپبده بود، همگریمهم بود؟! نبود! قلب بود د مگر

نقش بسته بود...مهم  شیشانیپ يکه رو یبود و ُمهر قتل دی...مهم خورششیبود و آن سکوِت لب ها دیخورش مهم
  شد. یکه نه، حتما صادر م دیبود که شا یحکم اعدام

. میزندان حرکت کرد يو به سو میگرفت يجا نیدنبالم آمد. درون ماش ادیبرداشتم که مه یبه سمت خروج یقدم
 یخون، زهر پمپاژ م يبه جا انش،یدر م یکیدادم. به گمانم قلبم با تپِش  هیتک یصندل یِچشم بستم و سرم را به پشت

تر  نیها سپرده و نفسم را سنگ یبه دست دگرگون شیپ از شیرا به اغما بُرده بود و حالم را ب میکرد که تمام رگ ها
  کرده بود.

دانستم چه بر  یکه م يادیکردم. مه یمن و جاده در حالِ رفت و برگشت بود، حس م نیرا که ب ادینگاه مه یِشانیپر
  را صادر کرده بود. دنشیام دوباره حکمِ تپ یاو گذشته تا قلب لعنت

  پناه؟ یخوب _

تر از خودش زمزمه کردم:  جانیآرام و ب یی. با صداندازمیفاصله ب میپلک ها انیباعث شد م ادیمه يگرفته  يصدا
  خوبم.

فرستاد و گفت:  رونیصعود کرد و در خود پناهشان داد. نفِس حبس شده اش را آسوده ب میتا دست ها دستش
  خداروشکر!
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 ش،یموها يالبه ال دِیسف يتا االن شکسته تر شده بود. تارها روزیشدم. از د رهیرخش خ میچشم گشودم و به ن کامل
  ما بود.  يها یوانگیتاوانِ د

 کیرخنه کرده بود. هرچه به زندان نزد مانیکه در جان همه  یحسش بود... ترس نیرترینگاهش انکار ناپذ انیم ترسِ
شده بود را بر سر فرماِن  زیاش که لب ر یکرد التهاباِت درون یم یشد و سع یتر م قیترك نگاهش عم م،یشد یتر م

. با توقِف ردیگ یرا م مانیماجرا، جان هر سه تا نیدرد...تهِ ا نیرفته بود که ا ادشیکند، اما به گمانم   یخال چارهیب
 نیتر هیکه از نظرم کر میروبه رو يِخاکستر يدادم. به دِر زشتِ بد قواره  میرو شِ ینگاهم را به ناکجا آبادِ پ ن،یماش

فرهان گره خورد. از لب جدول برخاست و به  يکه شدم، نگاهم در نگاهِ چشماِن سرخ شده  ادهیرنگ عالم بود. پ
آن دوبارِ  دیاین ادشیو به ذهنم التماس کردم  دمیرا به سر کش اهمیرا بستم، چادر س نیسمت مان آمد. در ماش

  آمده ام. رونیخراب شده ب نیاز ا یگذشته را چگونه و با چه حال
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 دیداد،... اتاقِ سه در چهاِر سف یکه درون شان جوالن م يو آن حالِت احتضار دیخورش يحس شده  یب يها چشم
و آن حاِل  مانیداد، تمام جانم را به تاراج ُبرده بودند. رنگِ رو ینمش از مرگ خبر م يو بو يکه سرد یرنگ

را به  شیکه آمده بود، دست ها يحظه اتا بگذرد. از همان ل میبود که جان داده بود یشب يمضخرفمان، بازگو کننده 
کردم. ذهن  یجا خوش کرده بود را لمس م شانیکه رو یرحم یدستبندِ ب يبودم و جا دهیکش میحصار دست ها

که  یکرد. با لحن یاز غم ُپر م شتر،یسپرد و دِل دخترك درونم را ب یداشت جز به جزِ چهره اش را به خاطر م انمیگر
  !دی: خورشدمیبود نال هرفت لیبه تحل

لرزانش را به دندان  نِیری. لب زدیغلت نییهم قرار داد، قطراتِ اشک پا يکه رو ییپلک ها انیکرد و از م نگاهم
جا...  نی: ببر منو از ادیگرفت نال یشدت م شیهم فشرد و همانطور که اشک ها يرا محکم تر رو شی. پلک هادیکش

  کنم... ببر منو با خودت پناه! یالتماست م

  !یخودت هم کمکم کن دیوارد کردم و گفتم: با شیبه دست ها یفیخف ارفش

. دیلغز نییبه پا مانیشانه ها يگذاشت و چادر از رو میپاها يبه سمتم آمد. سرش را رو یصندل يگشود و از رو چشم
  ترسم! یبا التماس گفت: منو ببر با خودت پناه...من م
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: دمیخودش کاخ ساخته بود نال يبرا میکه در گلو یو با بغض دمیپراز خاك نشستم. سرش را به آغوش کش نِیزم يرو
  شد.  هیوارِد آتل یرعلیکه ام ی...از اون روز بگو دردت به جونم! از زماندیشده؟! لب باز کن خورش یبگو چ

  هم تجاوز کنه!...خواست ب...ینجوا کرد: م دهیبر دهیشدت گرفت و بر  شیشانه ها دنیلرز

سُر خورد. دخترِك درونم، مات و مبهوت  دیخورش ياز دور کتف و موها میزد و دست ها خی میتمام رگ ها انیم خون
و تجاوز  یرعلیکند. نام ام يریشدنش جلوگ رانیها گرفته بود تا از و لهیو دست به م ستادهیآن طرف تر از ما ا یکم

مغزم ضربه  ي وارهیبود، به د زانیکه ازش آو یکه با آن حجم از جرم یخورد، جسم یدر ذهنم مانند آونگ تکان م
را دور  میرا مرور کردم. دست ها دیخورش يگفته ها گریرا داشت. چشم بستم و بار د بشیزد و قصد تخر یم

و قراره به  یینجایکه ا ییکاشتم و زمزمه وار گفتم: ما تمام شب ها ياش بوسه ا یشانیقفل کردم، بر پ شیبازوها
 ییایبلند... سرش را از آغوشم جدا کرد، نگاهِ اشکبارِ در يها وارید نیاون سمِت ا قای. دقمیکنارت  ره،یبگ انیپا يزود

  هرشب؟ ادی: مدیاش را به نگاهم داد و پرس

  !ارهیخواد دووم ب یتکان دادم که گفت: پس دلم به اومدنتون خوشه که م يسر

  روزا... نیشه ا یو گفتم: تموم م دمیاش را بوس یشانیپ گرید بار

  دور؟ یلیخ يجا هی میجا که آزاد شدم، بر نیبا غم تکان داد و گفت: از ا يسر

  جا بمونم! نیا يشد و او تلخ تر از قبل گفت: قول بده نذار نیبا غم عج شیها اشک

  و لب زدم: قول! دمشیبوس گرید بار

  اش بشوند... یزندگ يرخداد ها نیکه گرفته بود... جزو محال تر ییو قول ها دیآزاد شدن خورش يآرزو دیشا و

  

خاکستر  گاریضبط نکرده بودند. س یلمیتا حال، اصال ف شیماه پ کیخراب بودند و از  دیخورش ي هیآتل يها نیدورب
قرار دادم.  شانیگذاشتم و سرم را رو زیم يرا رو میله کردم و با بستن لپ تاپ، دست ها يگاریس ریشده ام را در ز

و  ادیمه يکه عاملش نعره ها يساکت کنم. سر درد دیدانستم چگونه با یشده بود را نم رمیگ بانیکه گر يسر درد
 یبه جوش آورده بود و قُل م شانیخون را درون رگ ها ،یعل ریقصد ام دنِیکه از زمانِ شن ییفرهان بود. همان ها

گذاشته و دنبال مدارك رفته بودم. دو تقه به  شانیو به ناچار تنهانتوانسته بودم آرامشان کنم  يجور چیخورد و ه
تراس را باز  ییخودتو! در کشو يگفت: خفه کرد ی. همانطور که مدیچیپ گاریخورد و بعد عطر رادان در دود س در
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 يا روکه در دستش بود ر يمقابلم  نشست. سرم را بلند کردم و منتظر نگاهش کردم. پرونده ا ،یصندل يکرد و رو
از  ادی. پناه، من زمیدادگاه باش يِ منتظرِ برگزار ينوروز التِیتا بعد از تعط دیگذاشت و گفت: اعتراف کرد! اما با زمیم
  و فرهان رو آماده کن! ادیتلخ، خودت، مه يمخصوصا احتمال ها ،یهر احتمال يپرونده ها داشتم. واسه  لیقب نیا
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که داموِن راد اعتقاد داشت قاتلم خواهد  گارمیبودم، دودِ س رهیخ میدردِ بلنِد رو به رو یب يها واریطور به د همان
  !ادیمه نِیو اتاق خواب مان شده بود ماش مانیکه خانه  یفرستادم. سه ماه گذشته بود...سه ماه رونیشد را ب

مقتول، ماهورِ  لیبود و وک يمداش استاد مح یکه قاض یبرگزار شده بود... دادگاه دیدادگاهِ خورش يجلسه  نیاول
که انگار مهتاب هم دچارش شده بود... خالصه که مثلثِ  يبزرگ بودم... همان ناباور يِناباور کی هیزند... آن روز شب

آمد، لب باز کرده و گفته بود که  یبود سکوت به کارش نم دهیکه انگار فهم دیآن روز... خورش میشده بود يبد قواره ا
جلسه، نگاِه  انیکم کاست، ماجرا را مو به مو بازگو کرده بود. و اما تا پا چیفاع کرده است. بدون هفقط از خودش د

که  یمانگفت. ز یطاقت فرسا م یِدوراه کیجز عدالت، از  ش،یکه در انتها یام مانده بود...نگاه رهیخ يمحمد
تکان داده و  يسر يقاتل شده بود. محمد يسکوت کرده بود، ماهورِ زند از دادگاه خواستارِ اشد مجازات برا دیخورش

درون محوطه،  م؛یآمده بود رونیکند. از دادگاه که ب یرا ابالغ م ییدادگاه، حکم نها يِ بعد يگفته بود: در جلسه 
 بایاش پرتاب کرده و از دادگاه تقر نهیاش را درون سدر صورت ماهور نواخته و همان جا حلقه  یمحکم یِلیمهتاب س

  فرار کرده بود. 

فرستاده بود که  غامیپ شینشده و برا دنشیحاضر به د دیکه خورش یفرهان یحت مان،یسه ماه گذشته، همه  نیا در
 شیها یو زندان طیخودش را با زندان و مح دی... خورشمیعادت کرده بود مانی ياجبار یِفراموشش کند،...به زندگ

که مخِل آرامشمان شده  ییاست. کابوس ها ادیمن و مه يکابوس ها رِیبود عاقبتش، تعب دهیوفق داده و انگار فهم
  شد. یم مانیزندگ يکه تمام کننده  يهوا...طنابِ دار شِ یگرگ و م انیطناب دار م کیبود... 

شد  رهیخ مانیآرزو ها يکننده  رانیو با حسرت به و داد هیگرفتم. فرهان کنارم به کاپوت تک گارمیاز س یقیعم کام
  !نمیرا بب دیخورش دیو گفت: با

  !یکنار مهتاب باش شتریب دیروزا با نیکفشم له کردم و گفتم: ا ریخاکستر شده را ز لتریف
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  پناه!  نمشیبب دیو گفت: با ستادیا میبه رو رو

  !میدل لعنت رهیتا آروم بگ نشیبب دیو گفت: با دیکه قلبش قرار داشت کوب ییاش، جا نهیس يقفسه  يرو یمشت

  !يشکنه دلتو، کله فرفر یفرستادم و گفتم: از جبر م رونیکالفه ام را ب نفس
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. حال و روِز فرهان میکرد یم یو روزگار را زندگ میبود اما هنوز خودمان را نباخته بود دهیبه استخوانمان رس درد
قابل  شیتکه ها یهم شکسته بود که حت يدلش را شکسته بود... طور دی. خورشدر آمده بود اتمیحدس هیشب قایدق

مان ابالغ  يحکم مرگ سه نفر ایکه در آن  یدادگاه رنوشت،بود... دادگاهِ س کینزد دیخورش يِ لمس نبود. دادگاهِ بعد
که صبر  ي...انتظاردنیخالصه شده بود در انتظار کش مانیداشتن و آرزو کردن مان... تمام زندگ ایحکم رو ایشد  یم
دنش یگذرانده اما جرات نکرده بودم به د يدفترِ استاد محمد يرا جلو روزی...تمام ددیطلب یو عمر نوح را م وبیا

گرفتن اقدام  تیرضا يبرا میکرده بود تا زمان دار زیقطعا اعدام است و تجو يداشت حکم محمد دهیبروم...رادان عق
 ی... مدیترس یبود اصرار. م دهیفا یاجازه نداده بود...انگار ب ادی. هرچه اصرار کرده بودم همراه شان بروم، مهمیکن

عقب  يداده بود اما آن ها بدون ذره ا شنهادیرا پ هیسه برابِر د اد،یحرمتم را بشکنند. رفته بودند و مه دیترس
  کالم گفته بودند: فقط قصاص! کی ،ینینش

را  مانی یروبه خوش یِنگذر که زندگ یرعلیاز ام ای...ذره ذره جان دادنمان آغاز شده بود. خدامیداشت یاسفناک اوضاعِ 
قبرستان شده بود  یاما خودش راه اوردیرا به دست ب دیکه خواسته بود با تجاوز، خورش یعل ریزهر مان کرده بود...ام

دردِ  نیتسک يرا پشت گوشم فرستادم و برا میموها ،ی.. عصب.نفهمشزبان  يبا خانواده  میو حال، ما طرف شده بود
و فندکم بود  گاریجعبه س شیکه دارا فمیاز داخل ک یکرد، مسکن یم تیام سرا نهیس انِ یدستِ چپم که داشت به م

 که حیسم يبه خون نشسته  يباز شد و چهره  کبارهیفرستادمش. در اتاقم به  نییآب، پا یکم دنِیبرداشتم و با نوش
  . مارو تنها بذار.زمیعز ستین یشد.  رو به بهار گفتم: مشکل داریبود پد ستادهیپشت سرش، بهارِ در مانده ا

آماده  تانیداده بودم، خانه  امیبود که بهش پ یتماس مان زمان نیبه سمتم آمد. آخر یقدم حیکه بسته شد، مس در
محل دفتر را هم  یداده بودم. حت ریینشده بود. شماره ام را تغ دایپ گریدر دادسرا د اهویام بعد از آن ه یاست. گوش

  . میعوض کرده بود
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 یام که دلم م یازت عصب يگفت: به حد تیطرف صورتم که سوخت، به خودم آمدم. نگاهش کردم که با عصبان کی
  خواد استخوناتو خرد کنم. 

  !رونیو گفتم: برو بو بلند شده اش، چشم بستم  يجد يو صدا یاز لحن عصب یترس  چیه یب

 کیحرفتو تکرار کن! باعث شد چشم باز کنم. در  گهیبار د هیو گفت:  دیچیام پ یکیاش که در نزد یعصب يصدا
. با خشم نگاهم کرد. دیچیپ یم میو با خشم نگاهم کرد. دردِ طاقت فرسا داشت در تمامِ سلول ها ستادیام ا یقدم

  !حیگفتم: تنهام بذار مس
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تواِن جواب پس  گریتا خرخره پُرم و د میدادم و لب باز کردم که بگو رونیام بود. نفسِ کالفه ام را ب رهیخشم خ با
 میبرخورد کردم و زانوها واریعقب رفتم و با د  یکنم. قدم افتیدر ینتوانستم بازدم گریرا ندارم که د یکیدادن به تو 

جا مانده و در حال جان دادن است. هر بار حمله  ایکه از در يا یماه نندما قای. دقدیرس یهوا نم میها هیخم شد. به ر
تار شده  میمقابل چشم ها گرید رشیو تصو دمیشن یرا نم حیمس يکرد. صدا یم ییجور قدرت نما کی یعصب ي

توانم  نی. آخردیچیام پ یکیآمد، در نزد یم مارشیبه سراغ ب یداموِن راد که گهگاه يبود. در اتاق باز شد و صدا
ام قرار داشت،  ینیدهان و ب يکه رو یماسک یِنیمطلق زاده شد. با احساس سنگ یِاهیس کیرا داد و  شیاستعفا

تر شدم و به  اریبود. هش کیکامال تار طیو مح مارستانیشک ب یبودم که ب يا بهیاتاق غر انِیرا باز کردم. م میچشمها
کردم دنده  یسوخت. احساس م یام م هیانداختم. ر یینگاهِ گذرا ،داد یکه ضربان قلبم را نشان م يتوریمان يصفحه 

داشتم.  دنیبه خواب یبیعج لِیبود...منگ بودم و م نیزخمش زده اند. سرم سنگ ق،یدرونش فرو رفته اند و عم میها
 اش نهیکه در س ییاتاق، با دست ها ياتاق چشم چرخاندم. در کنار پنجره  انیکرد. م یم تمیاذ ینگاه ینیسنگ

  کرد.  ینگاهم م رهیداده و خ هیتک واریجمع کرده بود، به د

  بود.  دهیبه اتمام رس گری...عُمر پناهش درید یلیبود... اما خ آمده

تر شدنش را احساس کردم. دو تقه به در خورد و چشم گشودم، داموِن راد وارد اتاق شد.  کیبستم و نزد چشم
 رهیخ توریو با اخم به مان ستادیشن شدند. به سمتم آمد، کنار تخت اکوچک را لمس کرد و المپ ها رو یصفحه لمس

  !ادته؟یشه.  یقاتلت م گاریگفته بودم س ادمهیشد و گفت: 



  پناه

 
229 

 

  اون المصبو؟ یکن یصورتم کنار زد و گفت: پس چرا دود م يماسک را از رو یتکان دادم. عصب يسر

خوام  یگفت: نم تیصورتم قرار داد و با جد يخشک امانم نداد. ماسک را رو يجوابش را بدهم که سرفه ها خواستم
ادامه  ی...پناه، زندگيگرد یو برم ير یاواخره که به کام مرگ م نیا یِ عصب يحمله  نیچندم نیحساب کنم که ا

 ریداره. با تقد يریدتق هیباشه! هرکس  يبودن مون ابد ستیکه قرار ن ي. مسافرمیبود ایدن نیداره. ما از ازل مسافرِ ا
  گرفتِن جونت!  متِ یبه ق یکنه. حت یسرکوبت م ،ینش مشیو اگه تسل هیقدر فینجنگ پناه که حر

دهانم  يدادم. ماسک را از جلو یمحقق شدنش جان هم م يبود که من برا یبزرگ يخواسته  دیماندِن خورش زنده
  برم. دیدنبالم. با ادیب ریتماس بگ ادیگفتم: با مه يو گرفته ا نیسنگ يبرداشتم و با صدا

 يام حد یوونگیتکان داد و گفت: د میبا تاسف برا يکند، نگاهم کرد و سر یلجبازش نگاه م يکه به بچه  يپدر مانند
  داره دختر خانوم!

لب زمزمه کرد و از اتاق خارج شد. چشم بستم و در ذهنم  ریز ينداشت. باشه ا يما حد و مرز یِوانگی... دنداشت
 یو دلتنگ یفتگیکه درونش به پا شده بود، با ش یکه با انقالب ی...دلچانمیگوش دلم را بپ اندازدیب ادمیمرور کردم که 

  فتوحاتش بود. ي رهیخ
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 یحساب شیبود که رنگِ رو دهیمضطرب و ترس يبه حد ادیآمده بودند. مه مارستانیفرهان و مهتاب به ب اد،یمه
ام بود، زمزمه کرد: بعد از دوسال باالخره  رهیانداختم و مهتاب، همانطور که خ میموها يرا رو اهمیبود. شال س دهیپر

  اومد! 

تِ همان دوسال بود... سامراد با آن سکو يمهتاب انگار يمن، دوسال گذشته بود اما برا يدوسال برا نیا ي هیثان هر
غوغا به پا کرده  انشانیو خشم و درد م یکه نگران ییاز اتاق خارج شده بود و رفته بود....با چشم ها شیلب ها يرو

 یام فرستادم. اصال در حال هیبخش را نداشت به ر امیالت خدرِ آن م میبرا گریو عطرش که د دمیکش یقیبود. نفس عم
به همان دل؛ از  دیکه حاِل دلم را رو به راه کرده بود اما با یینبودم که به سامراد و احساساتم فکر کنم. حس ها
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هم سهم  الشیخ یحت گریوقت بود که د یلیکردم. سامراد خ یم کتهیدوباره ممنوع را د دنیو لرز یامشب، وابستگ
  سرکوب شده ام نبود.  يمن و زنانه ها

 نیبه سمت در حرکت کردم که مهتاب گفت: دستِ دلت واسه ا فمیام را به پا زدم و با برداشتن ک یمشک يها کالج
  پرستدش رو شده پناه! یکه م يمرد

  مثل تو و دلت! قای... دقستین یدلم کاف دنِیسمتش برگشتم و گفتم: پرست به

  در از اتاق خارج شدم.  ي رهیدستگ دنیکش نییکردم و با پا  یمانده را ط یقدمِ باق کی

  ماهور زند رفته اما او نابودش کرده بود. يرامحض بود. دل او ب قتِ یحق

  !میباهم حرف بزن دیبا _

  .ستین یاش خش دار بود، نگاهش کردم و گفتم: اما االن اصال وقت مناسب يجد شهیهم يصدا

: اتفاقا دیرساند غر یبه صفر م مارستانیب يراهرو انیرا م مانیرا گرفت و همانطور که فاصله  میحرکت بازو کی در
  االن وقتشه! نیهم

  آن. ياش ثابت کننده  یشانیپ يزده  رونیب يحد و مرزش قابل لمس بود و رگ ها یب تِ یعصبان

 یو گفت: راحتش بذار! نم دیبود  به حصار کش دهیچیپ میبه سمت مان آمد. دستش مچ سامراد را که دور بازو ادیمه
  بشه! تیخوام اذ

گفت:  یرا با دست آزادش در مشت گرفت و عصب ادیمه ي قهی ستاد،یا ادیرا رها کرد و رخ به رخِ مه میبازو سامراد
  خوب تو گوشات فرو کن!  نوی... استمیتماشا کردم ن ستادمویمنم  ا ،یو رفت یکه دستشو گرفت یمن اون آدم

که تا سر حد مرگ  ی. زمانیستیبرام! اما االن در اون حد ن زهیموقع سکوت کردم فقط واسه خاطرِ خودش که عز اون
ره و فقط خودشه  ینظرم کنار نم ياز جلو يحالش لحظه ا نیشده و ا نیچشمام نقش زم يکه جلو نیام از ا یعصب
  تونه آرومم کنه! یکه م

 یبندم و اتفاق یم زمیعز يبودنت برا زیعز يچشم رو ؛یکه من هستم و نفس دارم، از حدت عبور کن یاالن تا وقت از
  !یاله ادِیمه وفتهیم د،یکه نبا
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. دستم را گرفت و به سمت دیکش رونیب شیحرکت، مچش را از حصار دست ها کیرا رها کرد و با  ادیمه ي قهی
  آسانسور حرکت کرد.
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همان خشم و قلدرِى ذاتى اش که برایم دیگر جذابیتى نداشت، با اجبار درون ماشین مشکى رنگش نشانده بودم و  با
  آشنا که سال ها پیش براى اولین بار رفته بودیم تاخت.  يمقصد يبه سو

شبیهِ آن پناهِ هجده ساله که دلم براى این مرد رفته بود  یحت گریگذشته بود و  من د يآن روز ها زمان زیاد از
  نبودم.

  مرد خشمش و عشقش دیگر برایم ارزشى نداشت... این

که مشکالِت قبل یک شوخى به حساب مى آمدند، حتى مُردن  جورى زندگیمان را یک شبه زیر و رو کرده بود زمانه
  براى این مَرد.

توقف کرد، بى تعلل از ماشین که مملو از عطرش بود و حکمِ سَم را براى ریه هایم، دلم و قلبم داشت پیاده  یوقت
نداشتمش. زمان شدم و جلوى ماشین به کاپوت تکیه دادم. او از آرام شدنى گفته بود که خودم نیازمندش بودم و 

  بود. ستادهزیادى بود که آرامش نداشتم. درست مثل َمردى که کنارم ای

  کالفه ام را بیرون فرستادم.  نفس

  : چند وقته؟دیپرس

  دانستم منظورش سیگار بود که دامون راد گفته بود و من سرکشانه هنوز طلبش مى کردم. مى

که همدم پیمونه شدم یا اینکه سیگار با سیگار آتیش  هیکردم و گفتم: کدومش دقیقاً؟ اینکه چند صباح مکثی
  میزنم؟!
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رهایم آمد و با احتیاط پشت گوشم فرستاد.  يبه رویم ایستاد. طوالنى و ممتد نگاهم کرد. دستش به سمت موها رو
  بین مان را طى کرد، با محبت نگاهم کرد  يهمان یک قدم فاصله 

  زمزمه وار گفت:  و

  صاحاب عشق... یقلِب ب نیا شهیتو نم فِیعذاب عشق...حر يشته عشق...فر جنابیعال يآها

  عشق... یکشیم بایبازم دمت گرم چه ز یعشق... ول یخوش ينجوری...تو ايخوایم وونهید منو

  

درد نگاهش کردم. باز هم آچمزش شده بودم. لرزانده بود دل دیوانه ام را.  باز هم لرزانده بود. این بار با یک قطعه  با
  موزیک در دل تاریکى و سکوت شب.

  مرد مرا از بَر بود. مى دانست چه طور آرامم کند... این

  به را هم کند... سر

  مرد هنوز شاهنشاهِ قلبِ پناِه الهى بود! این

  میشى هایش هنوز در طیفِ رنگ هاى زندگى اش، خاص ترین رنگ بود. و

خواسته  ياش که میان پیشانى ام قرار گرفت... دلم براى هزارمین بار آغوشش را طلب کرد و من اجابت کننده  بوسه
  اش نبودم... 

  چه بود نمى دانستم اما مى دانستم هنوز قلبش برایم مى تپد! قصدش
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نسبتاً  یذاشته و خودش همنواى خواننده، زیر گوشم بیت بیتش را زمزمه کرده بود. بعد از مکثبرایم گ موزیک
شهر خیره بود گفت: دل باختن واسه منى که کسى جراتِ خیره شدن توى  يطوالنى، همان طور که به روشنایى ها



  پناه

 
233 

 

لوس شد که عطر بهار نارنجش،  يچشم هامو نداشت، شبیهِ یه شوخى بود. اما باختم... دلم اسیِر دلِ یه دختر بچه 
قوى ترین آرام بخش براى سامرادِ  فش،یو نگاهِ لط اهیس يخاص ترین عطر دنیاست. دختر بچه اى که با اون چشما

  نیاکانه...

 هیو منظمِ سامراد بود. مقرراتى که تو نقضشون کردى... تو  یباختن به پناهِ الهى، زیباترین اتفاق زندگىِ مقررات دل
برام بودى و هستى. تغییرات زندگیم با تو قشنگ و لذت بخش بود... سامراد نیاکان رو با  ينون شکِن عزیزلوسِ قا

  رفتنت شکستى...

که دَوامى نداشت...  يندارم که بى گناه بودم، اما هنوزم چیزى یادم نمیاد. اومدنت شبیِه معجزه بود. معجزه ا ادعایى
و اصًال نفهمیدى... من آدم تعهد و ایستادن بودم اما تو نبودى... تو موندن بلد من قصدم فقط درمانت بود پناه و تو این

من یک اپسیلون هم تغییر  يبرا ،یکردنو...دوست داشتنِ تو که جونم یراننشدى بى معرفت، اما خوب از بَر بودى و
کردى و گفتى سهم هم نبودیم...،  نکرده و این انکار نشدنى ترین  بُعدِ زندگیمه پناهِ الهى... وقتى توى چشم هام نگاه

پیراهن حریِر قرمز سَر نکردى  هکه شبیه تو بود گرفتم... دو سال با ی ییاشتباه گفتى...، غلط گفتى... من تورو از خدا
  . مى مونى برام؟يابد یکه بدونى دل تنگى چه دردیه. اما پناهِ الهى، من اومدم واسه موندن

ختى پرسیده بود. چشم بستم و زمزمه کردم: با یه پیراهن َسر نکردم اما ُپشِت نیم رخش نگاه کردم... سوالِ س به
دیوارهاى بُلند جون دادم تا دل تنگى رو یاد گرفتم... نمى تونم قوِل موندن بدم... موندنى که عُمرى نمونده 

  نبودنِ من عادت کن... هبراش...نفس من بنده به اون طناب دارى که منتظر مونه. ب
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  هایى هست که زمین گیرت مى کند...زخم عمیقى بر دلت  مى گذارد که هیچ وقت جایگزین نخواهد داشت. بودنن

  افتد... یهم نمى شود... موریانه مى شود و به جان زندگى ات م فراموش

غم و درد هایمان فرق  يوقت بود دل تنگش بودیم... جنِس غمِ خورشید، با همه  یلینبودِن دخترکى که خ شبیهِ
  داشت...

  نداشت، درمانى نداشت. ییبود که دوا دردى
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  آتش زدم و خیره به دیوارهاى بلند، دودش را بیرون فرستادم... سیگارى

هاى صبح بود و مهیاد و فرهان، دروِن ماشین خواب بودند. فیلتر خاکستر شده را زیر کفشم له کردم و سواِر  یکینزد
  به سمت خانه یمان رفتم.موتور فرهان شدم و 

  

 يصدا دنِ ی. با شندمیرا پوش نمیو شلوار ج يو بلوِز خاکستر دمیچیصورتى رنگ را دور موهاى نم دارم پ ي حوله
  زنگ در را گشودم. دیدن ماهور زند باعث شد جفت ابرو هایم باهم باال بپرند...

  : مى شه با هم حرف بزنیم؟!دیآشفته پرس يرا که دید با صداى گرفته و چهره ا تعللم

کردم، سرى تکان دادم و خودم جلو تر از او به سمت پذیرایى رفتم. وارد شد و بر روى کاناپه نشست و سرش  مکثى
را میان دستانش گرفت. به دیوارِ کنار ُاپن تکیه دادم و خیره نگاهش کردم. سنگینى نگاهم را حس کرده بود. با 

  رد. طوالنى و ممتد...سکوتى که فریاد داشت نگاهم ک

  میان موهایش زد و زمزمه وار گفت: پسر خالمه...  چنگى

نبود که بتواند شوخى کند. نگاه مات شده ام را که دید گفت: مى  یاش گرفته بود. گر چه در حالت یشوخ حتماً
نش رو تحمل دونستم خورشید رو دوست داره و مى دونست فرهان عاشقِ خورشیده.  نمى تونست کنارِ فرهان بود

  کنه و براى همین به جشن ما نیومد... 

نداشتم. حق انتخابى  يحرف هام بشه، اما تو بهش بگو چاره ا يکرد و ادامه داد: مهتاب حاضر  نشد شنونده  مکثى
نداشتم جز قبول کردن وکالت اونا... من مهتاب رو دوست دارم. خیلى هم زیاد و حاضر نیستم به هیچ قیمتى از 

  ...دستش بدم

  

#185  

  



  پناه

 
235 

 

 زهیهست و فقط از طرف پدر با مادرم نسبت داره، اما عز میناتن يخاله  نکهیمبلِ مجاورش نشستم. گفت: با ا يرو
نفر  هیحرف زدم و خواستم وکالت شونو به  نیحس ریگذره...منم از مهتاب! با ام یمن از خون پسرش نم يبرام...خاله 

  کرد. شینم خورد، نشدکه خاله ا یواگذار کنند اما با قسم گهید

  گرفتم. میدست ها انیرا م سرم

  کنم.  یکه گرفت، قبول م یمیو بعد هر تصم میبار حرف بزن نیواسه آخر ادیادامه داد: تو کافه خاطره منتظرشم تا ب 

  بود.  وفتادهیاتفاق برامون ن نیوقت ا چیرفت گفت: کاش ه یبلند شد و زمزمه وار، همانطور که به سمت در م يجا از

  ... و از خانه خارج شد.یکرد و گفت: خداحافظ خانومِ اله یمکث

شدم.  رهیماهورِ زند خ یِخال يِکرد، به جا یمتشنج م شتریتحمل شده و اعصابم را ب رقابلیغ گریکه د يسردرد با
هم  دیاتاِق خورشدرِ  دنِید یمبل بلند شدم و به سمت اتاقم روانه شدم. حت يدادم و از رو رونینفس کالفه ام را ب

آمد، توانش را نداشت پا به آن اتاق  یشدم اما دلم دلش نم رهیکردنم را داشت. با غم به درِ بسته خ وانهیقدرتِ د
  بگذارد. 

  کردم... یم يکار دیبا

  بروم! تیبا افسوس و تأسف گفته بود که به دنبال رضا يمحمد استاد

تخت  يرا رو میاز پاها یکیقرار دادم و  میچشم ها ي. ساق دستم را روکرده بود دیرا ناام میها دیبود و تمام ام گفته
سکوِت مطلِق حاکم بر فضا به  يتنها شکننده  مینفس ها يبود و صدا یکیغرق تار مانیصاف کردم. خانه  دیخورش

توانستم و نه  یزد. و من، نه م یم شهیجانم ت ي شهیبه ر دیخورش يآمد. هجوم  خاطرات...خنده و صدا یحساب م
روحم  گریاش، د یانیاند. بعد از آن جواب قاطعِ پا یکابوس ها واقع نیدارند؛ ا قتیها حق نیخواستم که باور کنم ا یم

هنوز  ادانم چر یکه نفسم را گرفته و من نم يآوار شده بود...آوار میو رو ختهیفرور کبارهیترك برنداشته بود، به 
هم نداشت  دنیجانِ نفس کش یبدنم حس نکرده بودند... روح خسته ام حت يارگان ها اعضا و ي هیقلبم را بق دنِینتپ

هم فشردم،  يرا با شدت رو می...پلک هادیکش یبه همه جا سرك م يخواب ابد یِو خسته تر از روِز قبل، فقط در پ
 يجار مینیخون که از ب یداد. گرم یخاك م ي. تماِم اتاق بوباشمکه او هم جانش رفته بود  یخواستم شاهد اتاق ینم

. بود که خردم کرده بود یشد، مقصرش فشار عصب یروز ها هر مرگم که م نی. ا..زمیبرخ ينشد از جا لیشد هم دل
در سکوت فقط نگاهش  م،یرا که زمان داشت یسر کرده بودم و تمام ساعت دیمالقات خورش يکه برا یاهیچادر س
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تضاد  نیا انینداشتند و من م دنیبه بار یلیم میام کرده بود اما چشم ها ...بغض خفهدمیسرم کش يبودم را رو کرده
  جان دادن هم نداشتم. ينا یحت گریها د
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تخت جنب  يهم باعث نشد از رو دیرس یکه به گوش م ییپاها يدر قفل و باز شدنش و صدا دیچرخشِ کل يصدا
من بودند هم نتوانست مرا  يکه در حالِ گفت و گو بودند و هر دو انگار در جست و جو ادیسامراد و مه يبخورم، صدا

 رونیعطرش در اتاق و ب دنیچیبزرگ تر کرد. پ رابغضم  د،یکه نامم را زمزمه وار نال ادیمه ي. صدااوردیبه خود ب
 يخون ها گرم،ی دست داز اشک شوند. با پشتِ زیلبر میگفت، باعث شد چشم ها یکه از اسارت م یفرستادن نفس

  !تیدنباِل رضا دیگفت بر يگفتم: محمد دیلرز یکه م ییرا عقب راندم و با صدا يجار

که دستش را بنِد چهار چوب در کرده بود و  يادیشدنش را به تخت حس کردم که دخترك درونم به سمت مه کینزد
خون، خشکش زد. به سرعت دستش  دنیو با د دیکش يصورتم به کنار ي...چادر را از رودیدو دیلرز یم شیزانوها

 ریسرش آوار شد. زمزمه وار، ز يرو ایدن نگارفروغم ا یب يچشم ها دنِ یو با عقب راندنش و با د دیچیپ میدور بازو
  تخت بلندم کرد... يپناه! و هم زمان از رو یکش یلبش با حرص گفت: تو آخر منو م

 سیکه رئ یرنگِ درون دستم، همان دینگاهم را به پاکت سف °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
لرزان بازش کرده بودم و در مقابل نگاه غم  يگذاشته بود و من با دست ها میروبه رو ز،یم يرو یچارگیزندان با ب
  دادم. ودم،ب دهیخند هیگر انیبار خوانده بودمش و م نیهزارم يبارش برا

شان در آمده بود. دادگاه برگزار شده بود و حال، بعد از  يصدا میها زده بودم. آنقدر رفته بودم که پاها ابانیدِل خ به
  زد. یم شخندیام ن دهیبه صورتِ رنگ پر م،یدست ها انیم دیچهارده روز حکم اعدام خورش

 یزندگ هیهم شب یلیکه خ یزندگ نیتا رسانده بودمان به تِه ا میعمر، منزل به منزل  سفر کرده بود يسفر قافله  هم
 یمردم ياز نگاه ها الیخ یآسمان کبود، ب ریز يدستم، در گوشه ا انیرنگ م دیسف یباران و  پاکت ریز قاینبود... و دق
...تمام ستندین شیب یالیخ د،یو ام ای... دانستم که روستیدرد ن هیشب یلیاند، دانستم درد هم خ دهید وانهیکه انگار د

در حال احتضار بود و  میجان داده بود شیکه پا يا مهینصفه و ن یِزندگ یسادگ نی... به هممیشده بود! تمام شده بود
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که مهر  ینداشت زمان یمفهوم گریآمد که انجام دهد. معجزه د یاز دسِت خدا هم بر نم یحت يوجه، کار چیبه ه
  نشسته بود. زمانیحکم اعدامِ عز يشان پا دییتأ

  پناه! _

  اش که پناهم بود... دهیبُر يها یبودم از آب دهیترس يبودم. آر دهینکردم...ترس نگاهش

دوانده و قصد خشکاندن همان اندك  شهیر مانیرگ ها انیدرمانمان م ینبود...دردِ ب فیقابل توص مانی یجهنم حال
که به  يا يقرار یبود و ب مانیبا باران و مهِر سکوت بر لب ها ختهیآم مانیجانمان را کرده بود...اشک ها يته مانده 

  داد که سهِم هر سه نفر مان بود. یم یهمه، خبر از مرگ نیآمد، نشسته بر جانمان. و ا یعنوان به ما نم چیه

آتش  يگاری...سدیآ یتر شده م دهیخم شیشانه ها ستیکه چند سال يادیدانستم در آغاز، سراغ مه یکه م یمرگ
 هیبود و حاال اصال شب یزمان کیکه  یگاه هیآمد تا تک یم ادیبه مه شتریب رانهیکردند...و انیدرونم طغ يه و بلوا هازد

  اش هم نبود...

  خسته! یلیخسته ام پناه! خ _

  که نشد که بشه حفظش کرد. یزندگ نیا انیتر از هر لحظه م خسته

  باشم پناه! ینتونستم امانت دار خوب یلعنت يعرضه  ی...منِ بنتونستم

  .میندار يهم انگار ی.... طلوعمیندار دیخورش گهیدست سرد ترم قرار داد: د يسردش را رو دست

 دهیرس مانیداشتم.... به گمانم زمانِ جان دادِن هر دو نیقیآورد،  یاش شدم. دوام نم رهیاشکبارم خ يچشم ها با
  مان!  دیخورش یزندگ يراب میبود که جان ده دهیبود. وقتش رس

  بود! یواقع ییایکردند. اما دن یطلب م ییتا خون بها میبود یرمان ،يقصه ا انِیم کاش
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آمده بودم. به سراغِ کاخ  م،یرا درونش جا گذاشته بود یکه خوشبخت ییرها کرده و به جا ابانیرا کنار همان خ ادیمه
که انگار به ضرب و زورِ  ینشسته بود. به خانه باغ مان آمده بودم. عمارت شیکه او هم انگار غبار غم رو ییآرزوها

 يصدا شکشش،یپ مانیخنده ها يکه صدا يا رانهینبود. و شیب يا رانهیسرپا مانده بود و گرنه او هم و شیستون ها
 یقدر شده بود. خانه باغمُ شتریاش ب یاهال يکه انگار عُمرش از همه  ی. خانه باغنبود رایپذ گریرا هم د مانیها هیگر

گفتن  گریها نه د یما اله يرا هم نداشت. قصه  دی. من و خورشادیو نه مه ایرا داشت، نه زن عمو ثر رمیکه نه عمو کب
لحظه هم بند  کی میاش بود. اشک ها رهیها از دم تمام شده بودند. نگاه حسرت بارم هنوز خ ی...الهدنیداشت نه شن

. میرا هم باخته بود دی...خورشمیرا بغل کردم. باخته بود میتاب دادم و زانوها ي هیام را به پا هیبودند. تک امدهین
 يبکنم...سه روز تا اجرا یغلط کیزدند که  یم ادیصدا بر سرم فر کیبودند و  هکرد انیهمهمه ها داخل قلبم طغ

  ...فقط سه روز!میحکم مهلت داشت

خواست.  یمعجزه م مانیبرا شیاز خدا دیبا رمیجزه کردن را بلد بود. عمو کبرفتم. او مع یم رمیعموکب دنیبه د دیبا
خسته بود شدم...اشک  ستادنیکه او هم از ا یعمارت ي رهیدادم. خ مانی یتعادل بلند شدم و نگاهم را به باغ ته یب

  ...مشدت گرفت و با دِل شکسته، معجزه را آرزو کرد میها

دست بلند کردم و خودم را به  دمیکه د یتاکس نیاول يسست و نا متعادل از عمارت خارج شدم و برا ییقدم ها با
  رساندم. رمیمزار عمو کب

رو هم آدما  دیعمو! خورش مینبود یخوب يو لب زدم: ما امانت دارا دمیسنگش کش يدرد کنارش نشستم. دست رو با
  عمو! رنیخوان ازمون بگ یم

ام با درد شکست و  یکس یام، بغضِ ب بانهی... بغض غردیدادم و گفتم: عمو، اگه خورش سنگش قرار يرا رو سرم
  شکنه عمو... ع...مو! یم ادیکنم! مه یکن! التماست م يکار هی: عمو دمینال

کند و برود!  هیتسو ایدن نیخواست حسابش را با ا یام نکرد. انگار خسته تر از من م یهمراه گریام د وانهید نفس
  !نیخواست که نباشد... هم یدانستم. فقط م یرا هم نم شیکجا
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 میروز ها نیا یِکه عطِر منج یبودم. اتاق خواب ییاتاق خواِب نا آشنا انیصورتم برداشتم. م يرا از رو ژنیاکس ماسک
که به  ییم هاکرده بود. از جا برخاستم و با چش دایجانم را پ یاواخر، جسم ب نیرا داشت. انگار باز دوباره مثل ا

 ينشست. از رو میرو حیمس يکه شدم،  نگاهِ سرخ شده  ییرایذعادت کرده بود، به سمت در رفتم. وارد پ یکیتار
را بر عهده  دمانشیچ تِیکه خودم مسئول يبودم. همان خانه ا حیمس يکاناپه بلند شد و به سمتم آمد. در خانه 

  پناه؟! ی: خوبدیپرس يگرفته ا يداشتم. دستم را گرفت و با صدا

  نگاه کردم و لب زدم: نه! شیروحم به چشم ها یب يچشم ها با

دادم و  هیمبل تک یِ کم داشتم. سرم را به پشت ییبلبشو گو نیا انِیام را م نهیس يکاناپه نشاندم. دردِ قفسه  يرو
  کجاست؟ حالش خوبه؟ ادی: مهدمیپرس

 يخانواده  شیکه از غم خفه شده بود گفت: خوبه، با سامراد و رادان رفتن پ ییرا در هم گره زد و با صدا شیها دست
  !یرعلیام

کرده بودند، بلند شد. چشم گشودم و   شیدایدانم از کجا پ یکه نم لمیزنگ موبا يبستم و همان وقت صدا چشم
با سوزن، بر  ینامرئ یانگار دست یگوش يصفحه  يزندان بر رو يشماره  دنِ یرا به دستم داد. با د لیموبا ح،یمس

 ریکه گفت: وقت بخ دیچیپ یسِ زندان در گوشیرئ يانداخت. تماس را وصل کردم و صدا یمغزم  خط م يها وارهید
  خداحافظ. د،ییایخواهرتون ب دنیبه د دیتون یخواستم بهتون اطالع بدم فردا صبح م ی. میخانوم اله

درون سرم  زنگ  شیناکجا بود و حرف ها ي رهینگاهم خ ،یاز هر حس یکه دچارش شده بودم، خال یمطلق یِپوچ با
  آخرمان بود! داریخورد، فردا د یم

که به سر  یبه دنبالم آمد. وارد همان اتاق شدم به دنبال پوشش حیبر خاستم که مس يتار از جا يدیو د یکرخت با
رگال ها  يمردانه رو يلباس ها را باز کردم. سرتاسر، يواریکمد د يبشوم. در ها یعل ریام يخانه  یکنم و راه

  کجاست؟ ایکبر ي: پس لباس هادمیرفته پرس لیتحل یبر گشتم و با اعصاب حیکرد. به سمت مس یم ییخودنما

  .به انداخت و آرام زمزمه کرد: خونه مون ینگاه

  سامراده، پناه! يجا خونه  نینگاهش کردم. گفت: ا رهیخ
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مردانه در تنم، با  يام تکان دادم و از کنارش عبور کردم و با همان بلوزِ چهارخانه  چهیخوِد باز يبا افسوس برا يسر
را  میاز پشت بازو یعصب ح،یبودم که مس ینیماش يکه دورم رها بود از خانه خارج شدم. در جست و جو ییموها

  : کجا؟دیگرفت و پرس

  !؟يایم ای. برم یعل ریام ي: خونه دمینال يگرفته ا يصدا با
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را  ادیراصادرکرده... مه دیاش  حکم مرگ خورش يکه راو یی... قصه امینداشت يفاصله ا مانیقصه  انِیبا پا انگار
  بود! دهیو از هم پاش بیشکسته... جاِن فرهان را به لب رسانده و مرا تخر

مرا  اد،یجان سوزِ مه ينعره و التماس ها يبود. داخلِ خانه راه شان نداده بودند. صدا امتیق یعل ریام يخانه  رونِ یب
شدم و  یشدم...آوار م یداشتم، تمام م یبر م یُکشته بود. جراِت قدم برداشتن نداشتم... اگر تنها گام ابانیکنار خ

که جان  يادیبود...مه ادینفرش مه کیدادند.  یکنارم جان م دیمانده بودند با ایدن ستِ یاز هست و ن میکه برا ییآنها
  گذاشته بود.  یباق شیبرا انیدر م کینفسِ  کیکه بغض، تنها  يادیت! آرزو نداشت...مهنداش

  .میو فرهان نبود. قاتلِ خودشان شده بودند تا زنده بمان ادیمه فِ یحر یکس

درونش در حالِ  اد،یکه مه یآتش ينباشند. شعله ها ایو زن عمو ثر ریعمو کب يرا کشته بودند تا شرمنده  خودشان
و رادان و سامراد به  دندیکه خبر کرده بودند از راه رس ییها سیشهر را داشت. پل کیسوختن بود، قدرت سوزاندن 

بود.  ایدن کیکرده بود. آخر فاصله اش با خواهرش  اش وانهیدرد د نیشده بود. ا وانهید ادیسمت شان رفتند. مه
بار،  نیآخر يزد. تقاضا داشت برا یم ادیبود، فر ختهیر شیکه در صدا يشده بود و با درد البینگاهش س انیاشک م

 ادهاشیفر انِ ی. درد، درونش غوغا و شورش به پا کرده بود. مندیرا بب یعل ریلحظه هم که شده، مادِر ام کی يبرا
. اگه نباشه، منم زمهیکه جونمه...عز يپناه! خواهر هیخواهره و  هی: من مادر ندارم...پدرم ندارم! تمام دار و ندارم دیلنا
  !ستی...اگه نباشه پناه هم نستمین

  ها! میتی...قسم به روح پسرت بگذر از ما...رحم کن به ما تیتر شد و گفت: حاج خانوم، قسم به مادر نیسنگ شیصدا
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کنم. شما رو به  یرو م تیکنم... خودم نوکر یضربه زد و گفت: حاج خانوم، التماست م شانیمشت به درب خانه  با
  من... يبگذر از خواهرِ هجده ساله  ،یعل يوال

 یبود اما هنوز قلبم م بیسست شده بود. عج می...دلم در حال جان باختن بود و زانو هادیبار یوقفه م یب میها اشک
  تر بود. بیعج نیبودم و زنده بودم و ا دهید نگونهیرا ا ادیبود. مه بیزد. نفس داشتم و عج

از  دینشو پسر... بر قتیو گفت: باعِث خوِن خودت و رف ستادیا ادیمه ياز خانه خارج شد. رو به رو یعل ریمادرِ ام 
  کربال! يشه صحرا یجا م نیکه اگه سر برسه، ا دهینرس نیحس ریتا ام نجایا

  را گرفت و با عجز گفت: حاج خانوم!... اهشیچادر س يآسفالت نشست؛ گوشه  يدو زانو رو ش،یپا يجلو ادیمه

 یبرداشت و زمزمه کرد: داغِ بچه ام رو به دلم گذاشت...داغش رو به دلتون م یبه سمت خانه اش قدم یعل ریام مادرِ 
  .نجایاز ا دیزارم! بر

  خانه شان شد و در را بست. اطیح وارد

  ام بود.  یهنمکرده ام برعکسِ حالِ ج خی يبه دوران افتاده و دست و پاها سرم

  غم زده.  یابانیخ يدر انتها میها را روانه کرده بودند و حاال، ما مانده بود سیکه بود، پل يهر نحو به

...سامراد گریقدرت نداشت د شیتوانست... زانوها یتوانست که بلند شود...نم یتوان سرپا شدن را نداشت...نم ادیمه
 نشیرا درون ماش ادیشد. مه شیتر از پ يگرفته اما با صالبتش جد يرا بلند کرد. نگاهش که باال آمد، چهره  ادیمه

  عبور کرد و به سمتم آمد. ابانینشاند؛ از خ

  دانستم!  یکرد. م یروزها فقط داشت با من مدارا م نیا

 دیکه شا يخواست... بوسه ا یاو را م دنشیهنگامه، به قدِ بوس نیکه دل زبان نفهم ام در ا يمدارا کننده ا مَرد
  و مات کرده بود. شیخواسته اش بود. مرا هم ک نیآخر

و نه ضجه زده بود. تنها با بغض، نظاره   دهیکز کرده بود. نه بار يدرونم، ماتم زده گوشه ا يآش و الش شده  دختركِ
  دن. مگه نه؟ ینم تی: رضادمیان دادم و پرسبه آغوشم بکشد، سر تک ایکه سامراد لب باز کند  نیکرد. قبل از ا یم
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 نکهیرا گرفت و قبل از ا میعقب رفتم. با خشونت جلو آمد و بازو یفرستادم و قدم يرا با دست به کنار میها اشک
  رو پناه! ایلعنت نیا زیفاتِح جسمِ لرزانم بشود گفت: نر

  بود.  میاز درد ها یلیکه اگر مانده بودم، مرهمِ خ یبود. آغوش میرایپذ شهیمانند هم آغوشش

  کنن، نه؟ یرو اعدام م دی: خورشدمیرا بلند کردم و نگاهم را به نگاهش دوختم و با دلهره نال سرم

و او در سکوت، فقط فاصله  دمیاش کوب نهیس انیدستش دور کتف و کمرم شدت گرفت. مشتِ کم جانم را م فشار
  دهد.  نیبود که بلد بود چگونه در همه جا و در همه وقت تسک يد مخدرکرد. سامرا چیرا ه مانی

  جز او نداشت.  یکه راه یدر آغوشش آرام گرفتم...آرامش م،یها هیاز گر بعد

  تاخت.  یرا دور زد و خودش پشت رُل جا گرفت و به سمتِ مقصدِ نامعلوم نیسمتِ مرا که بست، ماش درِ

گشت...  یسرگردانش م يکه در کوچه و پس کوچه ها، دنبال بچه ها يکرد. پدر یم فایروزها نقِش پدرمان را ا نیا
  .میرا دار گریکرد که ما همد یم کتهیکرد و بهشان د یم شانیدایپ

  نشانده بود.  نیبه تک مان را داخل ماش تک

دادم.  هیتک نیشما ي شهیکرده بود. چشم بستم و سرم را به ش تیبه مژه هام سرا یدرد حت اد،یز ي هیشدِت گر از
  !رنیگ یرو م دیخورش ي: گفته بوددیگرفته بود نال رتیکه از زوِر غم، درد و غ ییفرهان با صدا

  !؟یفیبال تکل نیبا ا میکن کاریچ دیو او ادامه داد: با دیغلط نییپا میمژه ها انیبودم. اشک از م گفته

  که طلوعش دردناك تر از غروبشه...  ییآخرو...شب ها يشب ها نیبگذرونم ا يدیچه ام با

  واسه هم! میکه بمون میقسم خورده بود م،یبسته بود مانیعهد و پ ما

خنده هاشو  يکه صدا يدستم؟! با شهر يروح مُرده رو هیکنم با  کاریدونم...چ یمونه، م یکرد و گفت: زنده نم یمکث
  داره...عطرشو داره! ادگاریبه 
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  .میکرد یعالم را حمل م يا بود؟! تمام درد هادو ت یکیمگر   مانیدل ها غمِ

شد پاتوق سامراد حسابش کرد آورده بودمان. در سکوت  یم گریکه د ییچشم گشودم. به جا ستاد،یکه ا نیماش
  درصد؟ هی یداشت؟! حت يدیشه به معجزه ام ی: مدیپرس حیآتش زد و مس يگاریس

شد، لب  یآزرد و قاتلش محسوب م یرا م یشیکه به شدت مرِد چشم م یکردم و با بغض میرا حصار لب ها دستم
  !يزدم: نه انگار

که عشقم  يبودم...از فاصله ام با مرد زاریحکم فرما شد. از هرچه فاصله بود ب نیماش يو تنهاسکوت در فضا سکوت
 کیبه  ییکه گو ییدا... خدااز فاصله ام با خ یبودم. حت زاریبا آن طناب دار ب مانیهست و عشقش هستم. از فاصله 

کرده بود،  دیتاک تیک خط قرمزِ بد قواره رسم کرده و با جدیبندگانش خط زده بود. دورمان  ي اههیباره ما را از س
  ممنوع... یخوشبخت

شده بود... و  مانیعالم برا يممنوعه  نیبزرگتر ،یدلم گرفته بود؛ خوشبخت یشیکه از مردِ چشم م يهمان روز از
  . میرا تصور هم نکرده بود یخوشبخت گرید یاز همان روز حت قایدق

روشن  يدادم و به چراغ ها نیام را به ماش هیشدم. تک ادهیاز غم پ زیلبر يکه بدون شرح بود از اتاقکِ بسته  یحال با
  دادم.  م،یشان نداشت ییاز روشنا یسهم چیما ه ییشهر که گو

 فِیکه حر یسرگردان نیا انیماندگارم؟!  م يام ...با درد ها یزندگ يرهاکردم با قلب داغدارم...با مز یچه م دیبا
  کردم؟! یچه م دیبا د،یطلب یبود و مرگ مان را م يقَدَر

  !یکن هیفقط به من تک دیبا _

مرد مرا از بَر  نینه که ا ایدانم گفته بودم  یاش بودم. نم رهیو من همچنان خ ستادیرا به او دوختم. کنارم ا نگاهم
  بود؟! 

  !يکه حق رفتن ندار یدون یشد و گفت: م رهیخ میها یکه به خون نشسته بود، به مشک ییبا چشم ها 

  ام! یگفت: با توام زندگ يجد یلیمحکم تر و خ ،یبا نگران ختهیو ترسِ آم یدرون یالتهاب با
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 میموها يرو یطوالن يش قرارش داد. بوسه استبر ي نهیس يحرکت، رو کیشانه اش قرار دادم و او با  يرا رو سرم
اگه  یکه از حقم بگذرم، حت ستمین ی... من اصال کسیپناِه اله یگرفت و گفت: تو حقِ من یدم مینشاند و از عطر موها

  .ستندین يَقدَر يها بیکه رق ریمقابلم خدا باشه... سرنوشت و تقد فیحر
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 یاالن که درون اتاق یسکوت گرفته بود. حت يبه پا کرد، روزه  یعل ریام يکه دِم خانه  ییبعد از غوغا شبید از
فرد  نیو تنهاتر نیزتریکلمه هم نگفته بود. به عز کی د،یگو ینمش از مرگ م يو بو يکه گفته بودم سرد میبود

اوانِ ت ش،یموها يالبه ال دِیسف يو تارها دهیمکه کمر خ يمرد مان،ی یکس یشدم. به پناه ب رهیخ مانی یزندگ
 يحاِل بدش بود...حال بد يایورم کرده اش گو يو رگ ها شیسرخ شده اش ، بغض گلو يما بود. چشم ها یوانگید

سابق  یِآن چشم آب گری... دادمانیوقت بود که مه یلیبود. خ دنیاز فرسنگها فاصله هم قابل شن یحت ادشیکه فر
آوار  مانیکه بر رو یآسماِن کبود را داشت...اتاق رِ یز يحکم غسالخانه ا مانیرنگ، برا دیچهارِ سف رنبود. اتاق سه د

مانند آن  د،یوصف حالمان بود... انتظاِر آمدِن خورش قای...درد، دقمینفس داشت شیها رانهیو ریشده بود و ما هنوز در ز
درِ باز شده، سرش را  يلوال يناله  ينخواهد داشت. با صدا یطلوع گرید یداشت نیقیبود که  يپر از درد يشب ها

 ياش، هوا یآسمان ي. غمِ چشم هادیصدا از گوشه چشمش چک یکه ب يادیهمراه شد با فر دیبلند کرد. آمدن خورش
 دنِ یداد... هنوز به د یم یدلتنگ يمان، بو دیخورش ي دهیکرده بود. نگاهش، نگاهم و نگاه ُبر وانهیشهر را هم د

با همان مهرِ  د،یداد و خورش رونیرا ب نشیدردانه اش عادت نکرده بود. نفِس سنگ يبه دور دست ها يفلزدستبند 
به پا  میعظ ییحکمِ مرگ، بنا د،یخورش يگرفت. درون چشم ها يجا یصندل يزده بود، رو شیکه بر لب ها یسکوت

 يکرد. طره ا يرو شیپدورش،  يرها شده  ياتا موه ادیازجنِس فوالد و آهن. دست مه رینفوذ ناپذ  ییکرده بود. بنا
مان در حال  ي. کابوس هادندیغلط نییآرام پا م،یشده از پسِ پلک ها دیتبع يرا که لمس کرد، اشک ها شیاز موها

  !ایآخر دن قای...دقمانی یقسمتِ زندگ نیتر یبه جهنم میبود دهیبودند و ما رس ریتعب

  !یداداش اد،ی: مهدیکه در جانش رخنه کرده بود نال يبا درد دیخورش

 یب يپاها يرا دور زد و سرش را رو زیم دهیخم يهمراه شد. با شانه ها ادیمه ستادنِ یبا ا میگرفتن اشک ها شدت
. شانه آغاز شد.. ادیمه يشانه ها دنیبه حرکت در آمد و لرز شیموها انیم دیقرار داد. دسِت خورش دیجان خورش

 یزندگ دِیقشنگم... خورش يکوچولو یوار گفت: آبج مهبغض دارش زمز يرا لرزاند، با صدا مانی ایو دن دیلرز شیها
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 ینتونستم بکنم...منِ ب یغلط چیه یاله ادِیجهنم. مِن مه نیا ونیدم م ی. دارم جون میداداش یِزندگ دِیام...تنها ام
  کنم! يتونم کار یتونم...نم یکشه اما نم یآخرشو م يدستام نفس ها يداره رو زمیعرضه، عز

و پر از دردمان اتاق را ُپر کرده  یکس یب يحرف زدن را بهش نداد، هق هق ها ياجازه  گریمردانه اش د يها هیگر
  ها را هم به درد آورده بود. واریدل د یحت ادیمه يو ناله ها هیبود. گر

  آخر! داریآخر بود...د داریبود اما د یتلخ قتیحق
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خانه به خانه  شانی یکه وصفِ خوشبخت يداشت و خانواده ا یاله ریکب کی يکه روز ییایگرفته بود از دن دلم
فردا صبح  دشیخورش ،یاله ریکب ي کدانهی یکیمحافل و مجالس بودند. اما حال  يها نقِل همه  یبود. اله دهیچیپ

 یراه ش،یهمراهِ دلِ شکسته اش، با اشک ها هشد. ب یخاك م يهم آغوِش مرگ و هم خوابه  د،یقبل از طلوع خورش
  بُرد.  یتلخ رقم بخورد را هم با خود م مانیو برا شیهم که انگار قسم خورده بود برا یرفت و سرنوشت یشد...م یم

را. با ترس نگاهش  شیخوب نگاهش کرد تا به خاطر بسپارد قد و باال ستادیرا بلند کرد و خودش هم ا ادیمه دیخورش
 هیگر انی. خودش را به آغوشم رساند و بغضش شکست. مستادمیکردم. به سمتم که آمد، با جانِ نداشته ام سرپا ا

  . میقسمت هم نبود يو خواهم بود؛ اما انگار هستمپناه! به فرهان بگو عاشقش بودم و  یزمزمه کرد: آبج شیها

  ! دیمان را بهم چسباندم. مظلومانه گفت: فراموشم نکن يها یشانیرا دو طرف صورتش قفل کردم و پ میها دست

چشم انتظارتم  شهیطلوع کنه...سر بزن بهم پناه! هم دیتا خورش ی. پس قول بده کنارم بمونیکیاز تار ترسم یم
  باش! ادی...منتظرتم! مواظب خودت و مه

را لحظه به  شیدورمان حس کردم. حصار دست ها زیرا ن ادیمه يدست ها دنِ یچیو پ دمشیبه آغوش کش محکم
  !دی: حاللم کندینال شیهق هق ها انیبودند. م دهیبغض و اشک، امان مان را ُبر ه،یکرد. گر یلحظه تنگ تر م

عقب  ی. قدمدیکش رونیرا شکست و  از آغوشم خودش را ب وندمانیگرفت ، پ  یدم مانی ختهیدر هم آم ياز عطر ها 
  تون خودِ خودِ مرگه! دنیشد زمزمه کرد: ند انیع شیکه در چشم ها یرفت و با ترس



  پناه

 
246 

 

  برم تا قاتل تون نشدم! دیرا پس زد و گفت: با شیت اشک هاپشت دس با

است.  دهیبود وقت رفتنِ عُمرمان فرا رس دهیبا ترس به سمتش رفت، انگار فهم ادیرا بردارد که مه يقدم بعد خواست
گرفتند که حداقل تا  یم یطوالن يهم دم ها يبود، از عطر ها یطوفان شانی ییایدر يچشم ها د،یدر آغوشش کش

شان داشته باشند. نگهبان ها وارد اتاق شدند اما یمبادا يذهن شان و برا يقلم را در صندوقچه  کی نیا ت،یابد
خود به کام مرگ برود. سه  يکرد تا با پا یکرد...خواهرك هجده ساله اش را رها نم یشدند. رها نم ینم ادیمه فیحر

 ادیهم مرا گرفته بود، اضافه شدند. باالخره مقاومتِ مه شانی یکیوِن اتاق که به سه  مامور زِن در گرینگهبان د
  کردند.  شانیشد و از هم جدا ستهشک

 یگشت. خواستند قدم دایهو شیمرگ در چشم ها ي هیشد و سا وانهیزدند د دیخورش يدستبند را که به دست ها  
  شم.  یمهمسفرت  ایبرمت  یبا خودم م ای: دیغُر ادیبردارند که مه

  مُردن واست فقط مونده برام! ينمونده برام که انگار یدو راه، راه نیا جز

 دِیکه به زور نگه اش داشته بودند، در خوشبخت بش ادیمه ينعره  ياز مرگ گفته بود. صدا ادی. مهدینتپ قلبم
ناقوس مرگم شد. آن زن را هول دادم و به  ادیافتادن مه يرفت. صدا شهیهم يبرا دیو خورش دیچیپ دیخورش

سرش را  ریدستم ز کیکرد. با  ابسرم خر يرا رو ایبسته اش، دن يو چشم ها دیسف يسمتش رفتم. رنگ و رو
 گریقلب اش که د يدستم گرفتم و سرم را رو انیفاصله اش دادم. دست سرد شده اش را م یکم نیگرفتم و از زم

صورتش  میکرد. اشک ها یرا اما باز نم شیترس زمزمه کردم و تکانش دادم. چشم ها گذاشتم. نامش را با دیتپ ینم
 يجسم ها يرا رو اهمیاثر بود انگار...چادر س یب میها ادیجواب گذاشته بود. فر یب را میرا پوشانده بود. التماس ها

  ...مانیقصه  انیبه پا میبود دهی. گفته بودم رسدمیکش  مانیسرد شده 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°  

  گاهم رفته بود هیشد...تک يجار میحسرت به مزارش چشم دوختم و اشک ها با

  نداشتمش و هنوز به نبودنش عادت نکرده بودم. گریبود که د يادیز يها سال
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بد بود.  یلیبه آن چشم دوختم. حاِل دلم خ شیپ يپناه تر از لحظه ها یزدم و ب رمیمزارِ عمو کب يبر رو يا بوسه
 يدر مقابلش قد علم کرده بودند. برا شیها يناباور دیشا ایرا بغل کرده و حسرت  شیزانوها يبغض کرده، گوشه ا

به  مان،ی یکس یبه ب یعل ریرا که مادر ام يدیاد و خورشیمعجزه کرده و مه میبرا رمیمهربانِ عمو کب يکه خدا یمن
  بود اما... ییُپر رو گر،ید دنیبود، از حسرت گفتن و آه کش دهیبخش مانی یمیتی

 یبچگ يِگذشته را، هم باز ي...عشق پنهانش، خودِ خودم بودم. تمام سال هایاله ادِیدرمان مه یبودم! درِد ب دلبرکش
و  یمِن لعنت هرشبش بوده ام يایبودم...رو دهی...مرا هرشب آرزو کرده و من نفهممیتمام آرزوها کِیو شر میها

 يزیاش را به هرچ یکردم... وابستگ یقلبش را حس نم یِ گذاشتم و دلدادگ یم شیشانه ها يبودم...سر رو دهینفهم
ام، از نبودِن پدر و مادرم تا باختن  ینبود. تماِم اتفاقاِت زندگ یکه... باور کردن یخط و ربط داده بودم جز عشق

 یوانگیطرف! تا د کی ادیطرف و عاشق بودن مه کی دیغِم طناِب دارِ خورش یو حت میو جانا ریعشقم...رفتن عمو کب
قصه دلش را به من باخته  ياو کجا دمیفهم یکردم، نم یتا حال را هرچه مرور م مانی ینداشتم...از کودک يفاصله ا

توانِ آتش زدنِ قلبم را بود هنوز در برابِر نگاهم بود و  دیخورش يقبل از بلبشو قایدفترش که دق يجمله  نیبود...آخر
  گرفت. یم ينفسم را به باز کردنش،هر بار مرور  نیقیکه قطعِ به  يداشت. جمله ا

  

  !يمن چه کرد يدادن نبودم تو با حسرت شانه  هیتک قیال مگر

  

لبخندش شده بود و به  نیگزیکه اشک، جا ییها يتلخ...کمد يها يشده بود به آن دسته از کمد لیتبد مانی یزندگ
 ریتا ز دیشد. دخترِك درونم با غم نگاهم کرد و فندك را طلب یتلخ تر م یرفت یهرچه جلوتر م ،يشاد یکم دِ یام

از دودش گرفتم که نصفش خاکستر شد و  یقیعم دمآتش زدم.  يگاری. سردیرا متورم کرده بود بگ میکه گلو یبغض
و تنها  ستادهیآن طرف تر ا ی. روحم کمدیکش دایام را فر یسردرگم م،یلب ها يمزخرف رو ياشک با لبخند يقطره ا

برادرم  نِیگزیعُمرم، او را جا يآورد که من در تمام سال ها یفکرش هم جانم را باال م یام بود...حت یشاهد فروپاش
  اما او.... ودمکرده ب

 يگذشته، آن روز سامراد برا يکه اگر هفته  يادیاشکم  همراه شد با آمدن مه يِ بعد يقطره ها دنیچک نییپا
در هم جا  دهیتن يبا اخم ها ریبود قطعا مرده بود. آن سمتِ مزارِ عمو کب اوردهیدامونِ راد را به در زندان ن اطیاحت

  ؟يکرد داشیپ ید: کِیپرس يگرفته ا يشد و با صدا رهیگرفت. به حاِل زارم خ
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  گاوصندوق بود! ي. توشبیزدم و گفتم: د گارمیبه س يگری. پک ددیغلط نییپا میبستم و اشک ها چشم

 نیدلم...خواستنِ قلبم نگذشتم که ا يعُمر از خودم... التماس ها هیگفت:  تیفرستاد و با جد رونیکالفه اش را ب نفس
 یراز رو به دوش م نیبار رو، ا نیا ینیکه سنگ يبشم وبا دفتر داریاز خواب ب مارستانیب يحالت باشه! که صبح  تو

  !یو تو نباش بشمشده اش روبه رو  سیاز اشک خ يبا برگه ها ده،یکش

  دفتر رو! نیا ینیمدارك، اما نب يسر هیاز خودم که تموم شب دعا کنم که فرستادمت دنبال  نگذشتم

  : نگاهم کن پناه!دیغر یو محکم یتر شد و با لحنِ عصب يجد شیصدا

اش دوختم که گفت: من هنوز همون دردِ  یآب يمتورم و سرخ شده ام را به چشم ها يگشودم و چشم ها چشم
  شه! یکس مثل من عاشقت نبود و نم چیندارم که ه یگذشته و هنوزم. شَک ي شهیپناه! همون آدم هم روزمید

تو رو تماشا کنم و  یِ و انتخاب کردم که خوشبخت ستادمیمن تو رو به خودت باختم پناه...به خواستِ خودم عقب ا اما
  خوشبخت باشم!
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 نیبره که اصال همچ ادتیکه قراره سندش دفع بشه و تو  ي! ممنوعه ایممنوعه ام يقصه  یِلیتو هنوز برام، ل اما
 ادمیبره و من  ادتی...تو يعشقِ داستانم بود یب یِلیوقت فراموشم نشه که تو ل چیوجود داشته...اما من ه يدفتر

نره که عهد کردم اسمت بره  ادمیدست سامراد باشه و من  درو دستت  یبنِد نفسته... تو لبخند بزن میبمونه که زندگ
  ! یشه پناهِ اله یتو شناسنامه ام. حاال همسر نشد، فرزند که م

  عاشق نداره؟! ي وونهیواسه دوتا  د ییجا ایدن يگفته بود ادتهی

  ! ستین ینگقش يها اصال جا وونهیبدون د ای! دنادیرا به سمتم دراز کرد و گفت: پناهِ مه دستش

دستم را  انی.  فندكِ ممیبود ستادهیهم ا يبُلندم کرد. حال رو به رو نیزم يرا گرفتم که با قدرت از رو دستش
رنگِ چشم  هِیکرده بود شب یکه سع یرنگ یمشک يبایدفتر قرارش داد. سوختنِ دفتر ز رِ یگرفت، روشنش کرد و ز
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! سامراد منتظرته ماه ينبود تیقلِب چشم آب همِباشد را آتش زد و گفت: فراموش کن پناه! فراموش کن که س میها
  ! زمیعز شهیهم اورِ ی! برو یشونیپ

کرد به چرخش در آمد.  یکه با غم و حسرت نگاهم م يادیزده و مه هیتک نیکه با اخم به ماش يسامراد نیب نگاهم
  موندگارم! شهیدرِد هم یزمزمه کرد: خوشبخت باش ادیمه

برگشتم و در آغوشش گرفتم و او زمزمه کرد: هرجا که برم، بازم  ادیسامراد برداشتم و باز به سمت مه يبه سو یقدم
  !ياومد ای. با من به دنیمقصدم

 ایکه فقط خودم بشنوم گفت: دن يآمدم. آهسته، طور رونیاز آغوشش ب ختیر یصورتم م يکه به پهنا ییاشک ها با
  هام... مواظب لبخندات باش پناهم! ییتنها قیدره رف یبدون تو زندونِ  ب
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برانداز  نهیهفت ماهه باردارم را پوشانده بود، درون آ يشکمِ برآمده  ،یرنگم را که اندک یدارِ زرشک یلیلباسِ پ 
که  یلباسم را جمع کردم و از اتاق خارج شدم... زمان ي. دنباله دیچینفس در خانه پ يمامان گفتن ها يکردم. صدا

ام نسبت  نهیذهنم شد چرا من از ک يکردم که ملکه  کتهید دممان گذشت، آن قدر به خو دیاز خورش یعل ریمادِر ام
  در به وجود آمدنش نداشته نگذرم؟... ینقش نیبه نفس که کوچک تر

 یشده بود، آمده بودم و زندگ دهیخودم چ قهیکه به سل يو به خانه ا مید کرده بودعق د،یخورش يِ ماه بعد از آزاد کی
نفِس دوساله، مادرانه  يتوانستم ازش بگذرم، شروع کرده و از همان ابتدا برا یوجه نم چیکه به ه يام را با سامراد

 يروز ها. فرهان به کمک مشاور توانسته بود درد ها و رنج ها نرا خرج کرده بودم...دوسال گذشته بود از آ میها
جشن  شیسال ازدواج کرده بودند. مهتاب و ماهورِ زند هم هفت ماه پ کیبدهد و بعد از گذشِت  امیرا الت دیخورش

 يمعجزه  هک ياش بود با ترانه ا يکه امشب داماد ادیکه مطلع  شدم باردار هستم. مانده بود مه یشب قاًیشان بود، دق
 دیکمکش کند تا شا دیبوده و با يگریدِل د رِیاز همان ابتدا گفته بود که دلش گ ادیکه مه نیاش شده بود. با ا یزندگ

  فراموش کند...

همه  يبود. حاِل دلِ همه  دهیبه آغوش مان کش یانگار خوشبخت گریخوب بود و بار د مانیروز ها حال همه  نیا
  کرده بودند.   فایرا ا یام نقش یزندگ يکه هر کدام در قصه  يه تا رادان و دامون رادگرفت حیو مس ایاز کبر مان،ی

  جانم مامان جان؟ _
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 یاز حد بهش م شیست لباس خودم بود و ب قایکه دق یاش و لباس یشیم يچشم ها ينگاهم کرد و من دلم برا کالفه
  آمد ضعف رفت. 

  شه مامان! یفرش را پشت گوشش فرستاد و گفت: چسب کفشم بسته نم يحوصله موها یبه سمتش رفتم. ب یقدم

رو به  يجد یلینفس نشست و خ يدوپا، جلو يخم شوم، سامراد وارد اتاق شد و قبل از من رو شیخواستم جلو تا
  رو صدا بزن و مامانو خسته نکن! ییبود بابا ینفس گفت: دخترم، مگه نگفتم هر مشکل

 شیاش را به پا یعروسک يام کفش ها یزندگ زِ ی. عزیشیشدم، دو چشم م رهیخ شانیعشق و لبخند به هردو  با
 یچه پرنسس زکمیزمزمه کرد: عز ستاد،یا دیکش یگونه اش کاشت و همانطور که به آغوشش م يرو ییکرد، بوسه ا

  شده.

را  ششیکوچکش ته ر يگونه اش زد و با دست ها يرو يبود غرق لذت شد و بوسه ا یسامراد که دائم فِ یاز تعر نفس
هم رنگش،  راهنِیبا پ رشیس يِ ما بود. کت و شلواِر سرمه ا يافتاد که سِت لباس ها یلمس کرد. نگاهم به کروات

گونه ام  يدخترکم رو يام و بوسه  یشانیپ يرو امرادس يبودم که بوسه  شانی رهیآمد. با لبخند خ یبه او م يادیز
م حضور کرد و لبخندم عُمق گرفت. سامراد سرش را خم کرد و کنار گوشم درون بطنم اعال طانِینشست و دختركِ ش

  براتون! رهیزمزمه کرد: الزمه سامراد بم

  ام کاشت! یشانیپ يرو يتر یطوالن يلب گفتم که بوسه  ریز ينکنه ا خدا

خالصه  یختنفس بود...خوشب يهمان لبخندِ معصومانه  ،ی. خوشبختنبود.. یبیو غر بیاصال اتفاق عج یخوشبخت
 يبود که معجزه  میلب ها يهمان رژ قرمزِ رو هیشب دیشا یام بود... خوشبخت یکه زندگ يشده بود در عطر سامراد

  مان به ارمغانش آورده بود. يگذشت برا یِچاشن یعشق با کم

23/8/1397  

  انیپا

این رمان رمان اختصاصی سایت و انجمن رمان هاي عاشقانه میباشد و تمامی حقوق این اثر براي رمانهاي عاشقانه 
  محفوظ میباشد .
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  جعه کنین .امر سایت رمان هاي عاشقانهبراي دریافت رمانهاي بیشتر به 

www.romankade.com  
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